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A kis szekrényben áporodott a levegı. Az ajtók zárva. Sötét van és meleg. 
Odakintrıl hangokat hall; néha hangos, durva, néha halk, titokzatos hangokat. 
Kiáltani szeretne, de nem jön ki hang a torkán, mozdulni szeretne, de nem tud, pedig 
keze-lába szabad. Egyszer nyilván be is pisilt, biztos, mert a lepedı nyirkos alatta. 
Aztán hányinger fogta el, hirtelen, vastag sugárban hányt a vánkosra, a haja is 
ragacsos lett tıle. Kétségbeesetten szerette volna eltakarítani a rondaságot, de sehol 
nincs víz, sehol egy rongy. Megpróbálkozott a lepedı sarkával, és szerencsétlennek 
érezte magát, mért tudta, ezt se lenne szabad. 

Hanyatt feküdt, izzadt és didergett. Elkeseredésében sírt, a könnye végigpergett 
az arcán, és egyszer, de csak egyszer felkiáltott: „maman!” Aztán eszébe jutott, tilos 
kiabálnia, csendben kell maradnia. Az egyedüllét, mint folyékony massza folyta körül, 
szerette volna behunyni a szemét és aludni. Örökre. 

Aztán megint hangok: az anyjáé, tisztán, határozottan hallja. Aztán egy férfié. 
Halkan, suttogva beszélnek. A hangok zsonganak, egyre élesebbé válnak, valaki 
felsikolt. Csend. Egyszerre csak ott van: kinn a szobában. Az anyja mozdulatlanul 
fekszik az ágyon, egy férfi leszorítja, hátrafeszíti a karját, képtelen mozdulni. Az anyja 
fölnéz a férfira, az ajka szétnyílik, a foga kivillan. Nem kiált, nem, sıt mosolyog. Az 
anyja és a férfi furcsán mozognak, nem érti. Aztán elhalványodik a kép. 

Megint a szekrényben. Légszomja van, fojtogatja a hıség. Még hallja a hangokat, 
de távolabbról. A kétségbeesés ólomsúllyal húzza le; reménytelen, megsemmisítı. 
De most nem kiált: megtanulta, hogyan kell magába fojtani a kiáltást. – Úgy érezte, 
egyedül volt egész életében. 

Paul Vasson egy rándulással ébredt. Elsı pillanatban nem tudta, hol van. Aztán 
felderengtek a kopott szoba ismert körvonalai. Lassan, mélyen lélegzett, egyszer, 
kétszer, aztán visszahanyatlott a vánkosra. Az álombeli hangok tovább zsongtak. 
Ahogy fülelt, rájött, az utcáról hangzanak. Vaskos provence-i tájszólás, a szomszéd 
házmester hangja. Lehunyta a szemét, megpróbált megint elaludni. Hiába. Talán egy 
félóráig még szunyókált, közben fel-felriadt. Most tökéletesen éber. 

Felült. Nagy lendülettel letette a lábát a padlóra. A szája kiszáradt, a gyomra 
émelyeg. Félelem. Rosszabb, mint várta: jegesen belehasít, lehúzza, mint az örvény. 
Ami azt illeti, lidérces álma se javított a helyzeten. Mindig ugyanaz az álom: szők kis 
helyiség, bezárt ajtó, füllesztı hıség. És minden részlete elevenen él. A felfedeztetés 
szégyene, mikor az anyja kinyitotta az ajtót: ı már sírt, mielıtt megütötte volna. 
Késıbb az anyja megmosdatta, tiszta ruhát adott rá, aztán… Kurta kis csókot 
nyomott a feje búbjára. 

Vagy ezt a váratlan csókot máskor kapta? 
Hirtelen mozdulattal fölállt, a redıny felé nyúlt, egy keskeny résen beengedte a 

szobába a tőzı délutáni nap egyetlen vékony sugarát. Soha nem engedett be több 
fényt, nem akarta látni a kopott bútorokat, a hámló falakat. 

Kíváncsi volt, hány óra lehet. Talán négy körül. Korán van még. Fölemelte a 
padlóról a La Dépêche du Midi-t, visszafeküdt az ágyra. A fıcímek nem érdekelték. 
Félmillió munkanélküli, Franciaország tiltakozik valami angol-német tengerészeti 
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egyezmény ellen. Egyre nagyobb számban érkeznek zsidó menekültek 
Németországból. 

Átlapozta a sporthíreket, de képtelen volt odafigyelni. Visszadobta az újságot a 
földre. 

Úristen, de ideges. 
Megint fölállt, meztelenül átsétált a szobán. A kredencbıl elıvett egy tiszta 

törülközıt, a dereka köré csavarta, aztán vizet löttyintett a szoba egyetlen asztalán 
álló bádoglavórba. Megnedvesítette az arcát, megnézte magát a tükörben. Általában 
kerülte a tükröket, feszélyezték, de ma biztos akart lenni benne, hogy normálisan néz 
ki. Elfogadhatóan. Sovány arc meredt rá a tükörbıl. Apró, sötét szemek. És a 
szemekben félelem. Nem láthatják meg rajta, hogy fél. Úristen! 

Elıvette a borotváját, lekaparta az álláról az egyenetlenül serkenı, borostás 
szırt. Miután végzett a borotválkozással, leeresztette a kezét, belenézett a tükörbe, 
és halkan káromkodott. Az arca mindig beteges, sárgássápadt volt, 4e most 
sárgásszürkévé fakult. Megborzongott. A gyomra fájdalmas görcsbe rándult. 
Utálkozva állapította meg, hogy W. C-re kell mennie. 

Ki a szobából, végig a folyosón, a folyosó végére. – Berohant az ajtón, de 
nyomban majdnem elhányta magát: a vécécsészébıl undorító bőz áradt, a lefolyó 
eldugult. 

Volt ugyan még egy W. C. két emelettel lejjebb, de arra már nem marad idı. 
Nyomorúságosan összegörnyedt az ülıkén. – Édes Szőz Máriám – nyöszörögte. 

A görcs megszőnt, a belei kiürültek. Felállt, kirohant, vissza a folyosóra, lihegve 
kapkodott levegıért. Egy pillanatra megállt, hallgatózott. A házban néma csend volt, 
csak a lépcsıházon át szőrıdtek fel halk hangfoszlányok, horkolás tompa hangja, 
végig a folyosón. A nık nagy t része aludt, házon kívül tartózkodott, vagy talán egyik-' 
másiknál vendég is lehetett. İt senki se látta meg. 

Visszasietett a szobájába. Egy biztos: véghezviszi, amit véghez kell vinnie. Nincs 
visszaút, nincs mese, ha errıl a förtelmes helyrıl szabadulni akar. 

És szabadulnia kell. 
Nemcsak a kosz és a gusztustalan nık miatt! A megaláztatás! A Patron, 

szántszándékkal, csak azért bízta rá ennek a háznak a vezetését, mert meg akarja 
alázni. Ebben biztos volt. A quartier-ben akármelyik olcsó mac elvégezte volna ezt a 
munkát. A nık vének, elhasználtak, szánalmasak, az ügyfeleik kizárólag részegek és 
perverz disznók. Győlölte még az árnyékukat is. Az egész úgy, ahogy volt, sértette 
az önérzetét. 

Elıször azt hitte, a Patron csak próbára teszi, és egy kis idı múlva felszólítja, 
hogy lépjen be a tulajdonképpeni Üzletbe. De hat hónap elteltével rájött, hogy erre 
soha nem kerül sor. A Patron tudatosan kizárja az igazi munkából, tudatosan tartja 
itt, ebben a lyukban. Szemét alaknak nézi. Nagyon ostoba fickó. 

Különös gonddal öltözött. Kiválasztott egy régi, de frissen vasalt vászonnadrágot, 
hozzá egy higgadtan elegáns, fehér inget. A cipın eltöprengett. A régit alaposan 
elkoptatta, az új, amelyet még a dobozában tartott, kínosan elegáns: fehérbetétes, 
mesésen puha, fekete szattyánbır cipı. Nagyon drága. Kockázatos, döntötte el 
végül. A legalacsonyabb rangú házgondnoknak nem lehet pénze ilyesmire.  

Lehajolt, kinyitotta az öreg commode alsó fiókját. Gondosan megszemlélte a 
tartalmát: új, halványkék vászonöltöny, fehér selyeming, nyakkendı, pamutzokni és 
egy pénztárca, benne személyazonossági igazolvány, jogosítvány és hétezer frank, 
nagy címletekben. Különösen az öltönynek örült. Jó fogás volt. Goldrich, a szabó 
eleinte makacskodott, hogy fizesse meg érte a teljes árat, de Vasson hamarosan 
lehengerelte. Egy elınye van, ha valaki a Szervezethez tartozik: nem vitatkoznak 
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vele. Akárhogy is, Goldrich zsidó, és egy zsidó mindig megengedheti magának, hogy 
árengedményt adjon. 

A személyazonossági iratok beszerzése nehezebb eset volt. Viszont, és Vasson 
mindig erre gondolt, lehetetlen lenyomozni ıket, és ez minden faradságot megért. 
Lyonba ment el értük, és nem bánta, hogy két órán át unatkozott a vonaton; úgy 
gondolta, minél messzebb kerül Marseille-tıl, annál jobb. Még ha bekövetkeznék is 
az elképzelhetı legrosszabb, és valakinek eszébe jutna ellenırizni az iratokat, aligha 
tételezné fel, hogy valaki Lyonba megy hamis papírokért. De akkor se akadnának a 
nyomára: Vasson, merı óvatosságból, nem a helyi ügynököt kereste fel, még ha volt 
is ilyen, amit egyébként valószínőtlennek tartott, hanem odaállt a Collège des 
Sciences Physiques elé, a Rue de la Trinitére, és ott várt két hosszú napon át, míg 
végül meglátott egy diákot, aki hasonlított hozzá. A magassága és az arcszíne 
megfelelt; Vasson huszonegy-huszonkét évesnek nézte, ı maga huszonhárom éves 
volt, de sose tartotta magát fiatalnak. Soha. Gyermekkorában sem. 

A fiatalember nyomába szegıdött, és egy nagy, komor házig követte, valahol a 
város szélén. Látta, hogy fény gyullad a legfelsı emeleten, a bal szélsı ablakban. 
Mikor eszébe jutott, hogy esetleg mi mindent lesz kénytelen megtenni, rosszullét 
környékezte. A fizikai erıszak gondolatától is iszonyodott. De alig remélhette, hogy 
egy diák napközben ırizetlenül hagyja heverni a tárcáját és a személyazonossági 
igazolványát. Addig kellett elemelnie, míg a fiú aludt, bármennyire elborzadt a 
kockázattól, hogy rajtakapják, és védekeznie kell. 

Végeredményben azonban az egész nevetségesen egyszerően ment. A ház 
oldalbejárata, sıt meglepı módon a diák szobája is nyitva volt. Vasson szíve olyan 
hangosan kalapált, hogy úgy érezte, a tête de con-nak meg kell hallania. De 
mégsem; a fiú békésen tovább aludt, és ı percek alatt megtalálta a tárcát, ott hevert 
egy kis asztalon, ahová a fiú lefekvés elıtt hanyagul lehajította. Az izgalomtól 
majdnem rosszul lett, gyorsan kiosont a szobából, és a ház melletti kis utcában 
elhányta magát. 

A tárcában talált egy Jean-Marie Biolet névre szóló személyi igazolványt; Biolet 
kora huszonkét év; lakhelye St. Etienne, Rue Madeleine 17. A fénykép csalódást 
okozott, mert a hasonlóság nem volt olyan tökéletes, mint remélte. De ha másképp 
fésüli a haját, és szemüveget tesz fel, csökkentheti a különbséget. A jogosítvány 
viszont valóságos ajándék volt, és bıségesen kárpótolt a fénykép hiányosságaiért. 

Vasson mérhetetlenül megörült ennek a háromnapos kirándulásnak. Nem okozott 
volna gondot a marseille-i piacon személyi igazolványt vásárolnia, de ez oktalanság 
lett volna, mert mihelyt valakire kellı nyomást gyakorolnak, az illetınek nyomban 
eljár a szája. Minthogy az igazolvány Jean-Marie Biolet nevére szól, soha senkinek 
nem fog eszébe jutni, hogy Vassonnal kapcsolatba hozza. Ez a tudat nagyon 
megnyugtatta. Új személyazonossága teljes szakítást jelentett a múlttal: mától 
kezdve a Marseille Óvárosában született Paul Vasson megszőnt létezni. Különös, 
izgalmasan jó érzés. 

Még egy tárgy maradt a fiókban: a bır pénzesöv. A kétszázezer franknak, ami 
még esedékes, el kell férnie azokban a csinos kis zsebekben, de ebben csak akkor 
lehet biztos, ha kézhez kapta és belepróbálta. A pénzt nagy címletekben kérte, 
amekkorában csak lehet, de még így is nagyon sok helyet fog elfoglalni. Viszont 
ezen ráér töprengeni, ha eljön az ideje. 

Bezárta a fiókot, körülnézett a szobában, összeszedte a mosdószereit, 
esıkabátjával és nemezkalapjával együtt egy sportszatyorba tette. A többi holmiját itt 
hagyja. Nem veszít vele semmit. Az égvilágon semmit. 
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Megakadt a szeme az ágy fölött a falra szögezett újságkivágáson. Levette. 
Magazinból kivágott gépkocsireklám. Most is, ki tudja, hányadszor, alaposan 
megnézte. D8SS Delage. A leggyönyörőbb, legtökéletesebb autó a világon. 

Elképzelte, milyen érzés lehet ilyen kocsit vezetni, egybeolvadni vele, tapintani a 
bırüléseket, hallani a négyliteres motor zümmögését, amint gyorsul: százhatvan 
kilométer óránként! Simogatni az áramvonalasan elnyúló karosszériát. Karcsú, mint 
egy párduc. 

Összehajtogatta az újságkivágást, és a tárcájába süllyesztette. Hamarosan, még 
ma este elég pénze lesz, hogy megvehesse magának a D8SS-t. A gondolat 
felajzotta, megszédült, aztán kis híján felnevetett. 

Odakint szellı se rezdült, a kikötıbıl felszálló légáramlat megszőnt, a szoba 
fülledt levegıje nyomasztotta. Kicsit korán volt még ahhoz, hogy Jojoval találkozzon, 
de hirtelen mehetnékje támadt, el akart indulni, mielıtt túl sokat gondolkodna. A 
gondolkodás helyénvaló, ha terveznie kell; Vasson szeretett tervezgetni. De nem 
most; ha most nekiáll töprengeni, becsavarodik, mert eszébe jut mindaz, ami esetleg 
nem fog sikerülni. 

Akárhogy is, most már késı meggondolnia magát. 
Meglepetten jött rá, hogy valóban késı van. 
Leszaladt a lépcsın. A délutáni napfénytıl elvakulva, hunyorogva lépett ki a 

macskaköves utcára. Az óváros utcáit ellepték a járókelık; átverekedte magát a 
tömegen, kanyargós, szők sikátorokban kóválygott. Két arab egymást átkarolva jött 
szembe vele, és Vasson káromkodott, mert kénytelen volt kikerülni ıket. Az egyik 
arab felnevetett, és a társa szakállas arcához dörzsölte az ajkát. Mezítlábas 
gyerekek játszottak a kapualjakban, miközben az anyjuk frissen mosott fehérnemőt 
aggatott ki száradni az omladozó, magas házak között; a rácsos balkonokon 
könyöklı asszonyok hangosan kiáltoztak egymásnak. 

Vasson undorodva nézte ıket: semmi nem változott azóta, hogy húsz évvel 
ezelıtt itt élte le a gyermekkorát. Az emberek úgy élnek, mint a disznók, egymás 
hegyén-hátán, tülekedve. Nincs bennük akaraterı, hogy változtassanak az életükön, 
sem vágy, hogy elmeneküljenek innen. Beletörıdtek abba, hogy minden így marad 
egész nyomorúságos életükön át. 

Egy gyermek harsogó nevetéssel, rohanva jött elı az egyik kapualjból, és 
egyenesen nekiszaladt Vasson lábának. Vasson majdnem elesett. Megint dühösen 
káromkodott. A gyerek gyorsan elfarolt, majd hosszú léptekkel eliramodott, végig a 
sikátoron. Vasson dühösen nézett utána, legszívesebben megkergette volna. Aztán 
a kiskölyök hirtelen elvágódott, és kezét-lábát szétvetve, elhasalt a kövezeten. 
Vasson elégedetten nézte. Úgy kell a kis ördögnek! A gyermek mozdulatlanul feküdt. 
Vasson végigsétált az utcán, megállt, lenézett rá, és szelíden megrugdalta az oldalág 
A gyerek lassan felemelte a fejét, Vasson felé fordította fájdalomtól eltorzult, vérzı 
kis arcát. Vasson csak állt és nézte. A gyerek lehajtotta a fejét, és hangtalanul sírt. 

Volt valami reménytelen a sírástól rázkódó vállában. Vasson tétován lenyúlt, 
megsimogatta a fejét. Az mintha észre se vette volna, Vasson erre megfogta, 
felsegítette, kartávolságban tartotta magától. Furcsa érzés volt egy kisgyermeket 
tartani. Megveregette az arcát, és megkérdezte: 

– Jól vagy? 
A gyerek hangtalanul sírt tovább. Vasson fél térdre ereszkedett, lassan magához 

húzta. Fél kézzel átfogta a gyerek vállát, amikor érezte, hogy a fiú teste 
megmerevedik. Az arcuk már majdnem összeért. 

– Ne nyúlj hozzám, te szarházi! – lihegte a kölyök megvetı, torz fintorral. 
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Vasson fölegyenesedett. Fojtogatta a düh, de nem szólt semmit. A gyerek 
trágárságokat rikoltozva elszaladt. 

Vasson dühöngve továbbment. Ez az átkozott kölyök átejtette, bolonddá tette. A 
gyerekek semmivel se különbek, mint a felnıttek, gondolta keserően, csak egy céljuk 
van, hogy kitoljanak vele. 

A rakpart felé kanyarodott, végigsietett a kikötı mellett, túlment az utcán, ahol 
Jojo lakott. Megvárta, míg kissé megnyugszik, csak aztán fordult vissza és sétált el 
Jojo házához. Még volt egy fél órája. Az utcán ácsorogva töprengett, vajon ott várjon-
e, vagy már most felmenjen hozzá. 

A nıre gondolt, Jojo nıjére, és nem tudott dönteni. 
Elsı osztályú nı. Vassont mindig feszélyezte a jelenléte. Alattomos, simulékony, 

akár egy macska, úgy tett, mintha semmibe vénné az embert – fıleg azt, aki nem 
bukott rá –, mintha levegı lenne. Persze kevesen voltak, akik nem buktak rá. 
Gyönyörő nı volt, feltőnı testő, rikító jelenség. A férfiak már mindenféle ostobaságot 
elkövettek miatta. Vasson, ha tehette, széles ívben elkerülte. 

És hivatásos kurva volt. 
Vasson a falat támasztotta, képtelen volt eldönteni, mit tegyen4 és dühöngött 

magában, hogy e miatt a nyomorult nı miatt ilyen ideges. 
Aztán hirtelen elhatározta: felmegy. Besétált a házba. Úristen, gondolta, mi a 

fenének idegeskedem tulajdonképpen? 
Jojo nıje legyen ma a legkisebb gondom. 
 

Solange elnyúlt az ágyán, és nagyokat szippantott a cigarettájából. Reszketı ujjait 
figyelte. Cseppet sem lepıdött meg miatta, soha életében nem volt még ilyen dühös. 
Tudta, ilyenkor visszataszító látvány. Nyilván kevert vére az oka. Szívesen képzelte, 
hogy van benne valami kambodzsai édesanyja szelídségébıl, de mindig az apja 
természete ütött ki rajta. Félig francia, félig martinique-i apja kedvenc sportja a 
verekedés volt, úgy is halt meg, egy kocsmai verekedés közben. 

Jojo igazán túlzásba viszi a dolgot. Solange áltálában szerette Jojót, de néha a 
legszívesebben megfojtotta volna. Például ma délután is határozottan meg tudta 
volna fojtani. Miért nem tud már egyszer határozni, miért nem tesz végre valamit? 
Csak beszél, beszél, aztán a végén nem csinál semmit. 

Hangokat hallott a konyha felıl. Megállapította, hogy Jojo kávét fız magának. 
Melaszos kávét. Arra gondolt, hogy odamegy hozzá, és még egyszer megmondja 
neki a véleményét, bár tudta, ugyanaz lesz a vége, mint mindig: a férfi nem hallgat 
rá, ı meg hozzávág valamit. Félórája történetesen egy hamutartót vágott hozzá, a 
cserepei még ott hevernek a földön, de Jojo, mint általában, rá se hederített. 

Ugyanazon veszekedtek, mint mindig. A régi nóta: a jövıjük. 
A jövıre vonatkozó terveiket számtalanszor megtárgyalták már, Solange meg se 

tudta volna mondani, hányszor. Rendszerint ı kezdte, lelkesen belemerült a 
részletekbe, ez általában fellelkesítette. Az elképzelés roppant egyszerő volt: mihelyt 
elég pénzt megtakarítanak, kibérelnek egy lakást a La Canebiére környékén. Valami 
igazán klasszat, nagy szobákkal, pompás fürdıszobával, és ott élnek együtt, csak ık, 
kettesben. Napközben Solange meglátogatná elsı osztályú klienseit, szigorú 
elıjegyzés alapján, lenne egy elegáns, feketébe öltöztetett szobalány titkárnıje, aki 
ajtót nyit, és a telefonra válaszol. Az estéket Jojoval kettesben töltenék, 
végigsétálnának a La Canebiére-en, bámészkodnának az osztályon felüli üzletek 
kirakata elıtt, és a legelıkelıbb vendéglıkbe járnának, mint a La Babayette, ahol a 
pincérek keményített ingmellet viselnek, és a crépe-et az asztalnál flambírozzák.  

Minden tökéletes lesz. Solange tudta: az új életben minden sikerülni fog. 
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Megtakarított pénzüket majdnem mind Solange tette félre, bár ennek érdekében 
olyan klienseket is fogadnia kellett, akiket egyébként másnak passzolt volna. 

Ennél a pontnál Jojo mindig aggodalmaskodni kezdett. Problémákról motyogott, 
mindig csak problémákról. Solange-nak az a kellemetlen érzése támadt, hogy Jojo 
fél, ideges a Patron miatt, meg vajon mit szólna hozzá az öreg. A pokolba az öreggel, 
más lányok is otthagyták már a Patron-t, és semmi bajuk se történt. Jojo egyszerően 
szerencsétlen, nyúlszívő fráter. 

Solange képtelen volt beletörıdni abba, hogy ott maradjon a vöröslámpás 
házban. Zsákutca, valamirevaló kliens még a környékén se mer túl sőrőn mutatkozni, 
ha ad magára, akármennyire is mondogatja mindegyik, milyen szívesen járna 
gyakrabban hozzá. Azok meg, akik rendszeresen jönnek, mind szemétre valók. 
Semmi finomság nincs bennük, semmi stílus. Solange nagyon sokra értékelte, ha 
valakinek stílusa van. 

Jobbat érdemelne, ezt mondja neki mindenki. De egyedül nem tud szabadulni, 
efelıl nem voltak illúziói. Szüksége volt Jojora, hogy megvédje, és most volt rá 
szüksége, a fene egye meg. 

Jojo a konyhaajtóban állt. Solange látta rajta, hogy még mindig dühös: nem néz 
rá, és úgy totyog ide-oda, mint egy elkényeztetett gyerek. Egyszer csak úgy érezte, 
nincs ereje tovább kiabálni vele. Kétségbeesett dühe elpárolgott. Odament hozzá, 
hátulról átölelte. 

– Ne haragudj! 
Jojo fintorgott. Szívesen játszotta a mártírt, de Solange értett hozzá, hogyan 

hízelegje körül, míg meg nem bocsát, bár ez esetleg két-három napig, vagy még 
tovább is tarthat. A csibész, gondolta, megjátssza magát. De Solange azt is tudta, 
hogy most is, mint mindig, végig fogja játszani a megtérı bőnös szerepét. 

– Nem haragszol már? – kérdezte sóhajtva. 
Jojo kibámult az ablakon, és a vállát vonogatta. Solange látta, hogy már puhul. 
Szélesen elmosolyodott.   
– Menjünk el valahová, igyunk meg valamit! Gyere! Én fizetek. 
Jojo elhúzódott tıle. A szeme zavart, valami bántja a lelkiismeretét, gondolta 

Solange. Valamit titkol elılem. 
– El kell mennem – mormolta Jojo. – Vasson rövidesen itt lesz, és… dolgunk van. 

Solange-ban megfagyott a vér. Pontosan tudta, mit jelent ez. Azt jelenti, hogy egy 
szállítmányt kell elfuvaroznia a Patron-nak. Újra elöntötte a méreg.  

– Bolond vagy! Sült bolond. Te… Tisztában vagy vele, hogy évekre leültetnek, ha 
elkapnak? És téged fognak elkapni nem a Patron-t. A Patron intézze maga a piszkos 
ügyeit. 

Jojo körberohant a kis lakásban, hogy összeszedje a ruháit. Solange mindenütt a 
sarkában járt. 

– Mit gondolsz, mitıl lett olyan gazdag? – kiabálta. – Megmondom néked: attól, 
hogy talált magának néhány olyan hülyét, mint te, aki elfuvarozza neki a cuccot. És 
azt hiszem, kemény cuccról van szó, fekete cuccról, mi? 

Jojo megfordult. 
– Kuss! Azt akarod, hogy mindenki meghallja? 
Csend. A következı pillanatban Solange hallotta: valaki motoz a bejárati ajtón. 

Rémülten meredt Jojora. Jojo is meghallotta, két hosszú lépéssel az ajtónál termett, 
fölrántotta. Aztán megkönnyebbülten félreállt. 

– Ó, te vagy az! Gyere be, az istenért! –  
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Vasson lépett be. Solange dühösen meresztette rá a szemét, és amikor Jojo 
visszament a szobába, odament hozzá, elkapta a karját, és szinte akaratlanul 
kiabálva, rájuk rivallt: 

– Nektek elment az eszetek! Semmi fantázia nincs bennetek! Azt hiszitek, 
rettentı okosak vagytok! – Elkeseredetten tárta szét a karját. – İrültek vagytok! 

Jojo lassan megfordult. Higgadtan, jeges pillantással nézett Solange-ra. 
– Fogd be a szád, te veszekedı tehén! Hülyeségeket beszélsz. Maradj meg 

annál, amihez értesz.  
Solange dermedten bámult rá. Jojo eddig sose beszélt így. Mindig rendesen bánt 

vele. Aztán rájött: Vassonnak akar imponálni. Undorodva nézett Vassonra. Legjobb 
hangulatában se kedvelte. Igazi undok kis patkány, mindenbe bele akarja ütni az 
orrát. Voltak, akiket félrevezetett csiszolt modorával meg a mővelt szövegével, 
állítólag a jezsuitákhoz járt iskolába. De ıt nem ejtette át. Neki megvolt a saját 
mércéje, ı fölismerte benne azt, ami: dörzsölt kis patkány. 

De volt benne más is, amit sose tudott pontosan meghatározni. Valami nem volt 
egészen rendjén nála; Solange háta libabırös lett tıle. 

Mereven nézte, és látta, hogy Vasson kényelmetlenül feszeng. Nagyon helyes, 
gondolta. 

Visszaterelte gondolatait a fı problémára: valamit tennie kell, amivel Jojót 
ráveheti, hogy elejtse ezt az ırült ötletet. Utált Vasson jelenlétében vitatkozni vele, de 
nem volt más választása. Szelíden odasúgta: 

– Kérlek, Jojo. Ne menj el, ne ártsd bele magad az üzletnek ebbe a részébe. A 
Patron csak kihasznál, nem látod? 

– Ide figyelj – mondja Jojo, a homlokát ráncolva. – Én azt teszem, amit mondanak 
nekem, és akkor nyugodt lesz az életem, érted? Különben is, ez plusz pénzt jelent. –
Aztán Vassonhoz fordult. – Egy perc, és máris itt vagyok. – Levette az ingét, felkapott 
egy törülközıt, és eltőnt a konyhában. 

– Átkozott hülye vagy – kiabálta Solange a csukott ajtónak, aztán kimerülten 
felnyögött. Sehogy nem képes ezt az ostoba bolondot rávenni, hogy meghallgassa. A 
végén évekre börtönbe kerül, ı meg itt marad ebben a kriptában, örökre eltemetve. 
Úristen, milyen hülye helyzet! 

Vassonra nézett. Vasson egy kisszéken ült a sarokban, éppen cigarettára 
gyújtott, és úgy tett, mint aki nem figyel oda, de nyilván mindent hallott. Solange egy 
pillanatig habozott. A gondolatától is irtózott, hogy Vassontól kérjen valamit, 
méghozzá szívességet. De hátha sikerül. Megfogott egy széket, odahúzta mellé, és 
leült. 

– Ide figyeljen, mi a véleménye errıl az ügyrıl? El kell ismernie, hogy ırültség. 
Ha elkapják, magát csukják le, nem a Patron-t 

Vasson maga elé bámult. Solange egy pillanatig azt hitte, nem fog válaszolni. 
Vasson hirtelen ránézett fekete szemével. Solange-t meghökkentette átható, szúrós 
te- 

– Csak azt teszem, amit mondanak, mint Jojo is – mondta. A szája mosolyra 
húzódott, de Solange látta, hogy a szeme hideg marad. – Tudja, én új fiú vagyok 
errefelé, és a Patron-nal jóba kell lennem, különben repülök. 

Változatlanul mosolyogva nézett Solange szemébe. 
Szóval el akar bővölni, gondolta Solange. Na jó, ha errıl van szó, ezt ı is el tudja 

játszani. 
Még közelebb húzódott Vassonhoz, és a térdére tette a kezét. 
– Maga intelligens ember. Láthatja, hogy ez túl kockázatos játék. – Félig lesütött 

szemmel, hosszú, átható pillantással nézte Vassont. Ez volt a kedvenc fegyvere, és 
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általában hatásosnak bizonyult, de most nyomban látta, hogy hibás lépés volt. 
Vasson szemében rémület csillogott, sıt majdnem… egy pillanatig nem értette, mi 
ez, de aztán rájött. Undor. Hát errıl van szó, gondolta, ez az, amirıl sose tudtam 
kiderítem, micsoda. Te nıgyőlölı vagy! 

Elhúzta a kezét, és mereven nézte Vassont. Vasson arcáról leolvadt a mosoly, és 
visszanézett rá. 

– Semmi kockázatos nincs benne – mondta aztán. – Ha elég óvatos az ember. 
Jojonak igaza van, maga csak maradjon még a saját mesterségénél, és ne törıdjön 
más dolgával. – A mesterség szót alig érezhetı, de félreérthetetlenül pimasz 
zöngével hangsúlyozta. 

Solange összeszorított fogakkal hallgatott. Vasson megalázta. Ezt a játszmát 
megnyerted, gondolta, de nem ez az utolsó. 

Jojo ismét megjelent a szobában. Solange elhúzódott Vassontól. Csak egy 
pillantást vetett Jojora, és látta, hiába minden érvelés. Leült kedvenc bútordarabjára, 
egy rózsaszín kis chaise longue-ra. A pokolba veled! 

Jojo csókot cuppantott az arcára. 
– Viszontlátásra! Nem tudom, mikor jövök.  
Solange nem válaszolt. Mereven ült a chaise-en, és kibámult az ablakon. A szíve 

fájdalmasan elszorult, aggódott, és tudta, addig fog aggódni, amíg Jojo biztonságban 
haza nem ér. 

 
Vasson Jojót nézte, amint hosszú, sietıs léptekkel megy elıtte. Szerette volna tudni, 
miért siet annyira. Isten ments, hogy az árut túl korán vegyék át! Ez meghiúsítaná 
minden tervét. Az algériainak azt mondta, tízkor, és mindent aszerint szerveztek 
meg. A fenébe is, biztosan kell tudnia. Megnyújtotta a lépteit, hogy utolérje. 

– Miért sietsz ennyire? Bıven van idınk. Még csak hat óra, ha nem tudnád. 
– Micsoda? – Jojo lassított, aztán körülnézett, mintha csak most ébredne rá, hol 

van. – Ó, ne haragudj! Még mindig azon gondolkodtam… Tudod… 
Vasson megnyugodott, Jojo a nın töpreng, nem az áru átvételén. Borzongva 

gondolt Solange-ra, tapogató kezére, vastag, szétnyíló ajkaira. Fogalma sincs annak 
a nınek, milyen undorító azzal az idegen, mindig zsíros, tisztátalan, barna bırével. 

De legalább feldühítette Jojót, tehát Jojo most nem tud értelmesen gondolkodni, 
és ez nagyon megkönnyítette az ı dolgát. Eltöprengett, mivel kezdje. A legokosabb, 
ha pontosan tisztázza az idıpontot. Csak úgy mellékesen odavetette: 

– Még mindig tízrıl van szó, igaz? 
– Mi? Micsoda?… Igen, igen! Nincs változás. 
Vasson egy oldalpillantást vetett rá. Jojo komor ábrázattal bámult maga elé, a 

járdát nézte. Vasson úgy döntött, rokonszenvet kellene ébresztenie benne,, bizalmas 
csevegést kellene provokálnia, mielıtt folytatná. Megfogta Jojo karját 

– Ide figyelj, Jojo! Biztos vagyok benne, hogy mire hazamész, minden rendbe jön. 
Solange addigra el is felejti, miért dühöngött. 

Jojo hálásan elmosolyodott. Vasson látta, hogy helyes taktika volt ezt a témát 
választania. Jojo megcsóválta a fejét. 

– Becsszavamra.. – . Idınként nem tudom, mi baja van velem. Nem értem. Az a 
baj… – Vassonra nézett. Vasson számára teljesen ismeretlen kifejezés ült az arcán. 
– Szeretem, ha mellettem van.  

Befordultak egy sarkon. Vassonnak elıre kellett engednie Jojót, hogy 
kikerülhesse az út közepén pletykáló két fekete kendıs nıt. Most tegye fel Jojonak a 
kérdést, vagy hagyja késıbbre? De Jojo nyilvános helyen esetleg nem hajlandó 
válaszolni: okosabb várni, meginni néhány pastist, hogy Jojo kicsit eleressze magát. 
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Másrészt viszont addigra szorít majd az idı, hátha nem adódik több alkalom. Vasson 
büszke volt rá, hogy bármit tesz, mindig meg tudja választani a megfelelı idıpontot. 

Döntött. Most! Ennél jobb alkalomra nem számíthat. Tulajdonképpen eddig is 
csak azért várt, mert félt. 

Ismét Jojo mellé szegıdött. A szíve szinte hallhatóan dobogott. Nyelt egyet, aztán 
odahajolt Jojohoz. 

– Ide figyelj! Nekem is van egy kis nıproblémám. Szeretnék találkozni ma este 
egy lánnyal. Igazán jó bır… De… Nem jöhet el a munkából kilenc elıtt, és… igen 
sokat számítana, ha csak egy félórára is találkozhatnék vele. Lehetséges lenne, 
hogy ott találkozzunk? 

Jojo szúrós szemmel nézett rá. Vasson igyekezett minél gyászosabb képet vágni. 
– Tudom, hogy hülyeség – mondta, félénken nevetve –, de tényleg bele vagyok 

esve a nıbe, és van egy másik srác, aki a nyakán lóg. Ha ma este nem tudok 
találkozni vele, a pali egybıl lecsap rá. – Felsóhajtott. – Megvan mindene, pénz, 
kocsi, klassz ruhák. Egyetlen reményem, hogy találkozhatok vele, és 
megmondhatom… – elharapta a szót, és megjátszotta a reménytelen szerelmest. 

Kifordultak a rakpartra, aztán továbbmentek a halpiac mellett, felfelé egy szők 
utcában. Ott tartották a kocsit. Jojo még mindig nem adott választ; Vasson az arcát 
kémlelte, megpróbálta leolvasni róla, mit fog mondani. 

Jojo megállt, kinyitotta a garázsajtót. Közben elmélyülten töprengett. 
– Akkor meg kellene mondanom, hol találkozunk, és ismered ezzel kapcsolatban 

a Patron elıírásait. 
Vasson bólintott. 
– Igen, hogyne. Erre nem gondoltam – mondta, és az állát simogatta. 
Jojo kifarolt a kocsival. Vasson bezárta a garázsajtót, és beszállt Jojo mellé. A 

Citroen szelíden zötyögve indult el a macskaköves utcán a rakpart felé. 
Jojo fél kézzel cigarettára gyújtott. 
– Nos, hová menjünk? – kérdezte derősen. – Hamid-hoz? Vagy abba az új bárba 

a Rue Caisserie mögött? Van mellette egy hely, ahol kitőnı couscous-t csinálnak. 
Szart! – gondolta Vasson. Nem veszi be.. Ez azt jelenti, hogy érintkezésbe kell 

lépnie az algériaival, hogy az megszervezze a követést, aztán egész este Jojoval kell 
maradnia. Végig. Cseppet se vonzotta a gondolat, mert így a legeslegutolsó percben 
léphetne csak le, ami kockázatos lenne. Úristen, igazán nem kér tıle sokat, csak egy 
kicsit bízzék benne, de még erre se hajlandó, pedig állítólag a barátja. Jojo várta a 
választ. 

– Nekem mindegy, hova a pokolba megyünk – mondta kurtán, és a vállát 
vonogatta. 

– Az Isten áldjon meg, hát ilyen komoly a dolog? Ilyen fontos az a nı? 
– Igen, ilyen fontos! 
– Oké – mondta sóhajtva Jojo –, nyertél. De ha valaha a Patron fülébe jut, hogy 

megmondtam, hová menj, megöllek! Az öreg mostanában nagyon ideges. Erıs a 
nyomás, tudod. 

– Tényleg?  
– Az algériai. Megint megpróbál betörni. Nyilván hallottad. 
– Mi? Nem, nem hallottam. 
Vasson szeretett hazudni; Fıleg azért, mert úgy érezte, olyan egyszerő. A 

legpompásabb dolog a világon egy hazugságot az elejétıl a végéig kitervelni, 
következetesen fölépíteni, finomítgatni, végigvinni. Nagyon szerette ezt a játékot: 
tökéletes sikerélményt nyújtott. 

Most szemmel láthatóan mélyen elgondolkodott. 
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– No persze – mondta végül. – A Patron ugyan semmiképpen se jöhet rá, de… 
Ha tényleg úgy gondolod, hogy ez problémát okoz… 

– Nem, nem, menj csak. Találkozzatok. Csak ne hagyj benne a pácban, errıl van 
szó. 

Megálltak egy útkeresztezıdésnél. Jojo Vasson felé fordult. 
– Oké – mondta halkan. – A hely egy kis üzlet a Quai de La Rive Neuve mellett. A 

nagy raktárnál, a L'Entrepôt du Midi mögött. Laborde et Fils, ez áll a fıbejárat fölött. 
Ugyanabban az utcában van, mint a La Ronde bár. 

– Oké és köszönöm! Nagyon köszönöm! Sose felejtem el! – Vasson hálásan 
mosolygott. Valóban örült. Jojo élete legnagyobb szívességét tette neki. 

– Most hová? 
– Hamidhoz. Nem szeretem azt az új helyet. – Vasson azért nem szerette, mert 

csak egy telefonja volt, és az is a bárpulton. 
A Hamid már zsúfolva volt; a bárban sőrő füst, kapadohányszag. Jojo és Vasson 

átpréselte magát a pult túlsó végébe, és Pernod-t rendelt. Vasson arcáról nyíltan 
sugárzott az öröm, meg se próbálta eltitkolni. Hiszen minden oka megvolt rá! 
Szerelmes, nem igaz? 

Már csak a telefon volt hátra, az meg nem okozott gondot. Vasson megvárta, míg 
Jojo még egy rundot rendel, aztán megjátszotta, hogy izgatottan lesi az óráját. 

– Nézd, most elérhetem telefonon a munkahelyén. Így legalább nem kell érte 
mennem. 

Jojo vizet öntött a Pernod-jába. 
– Hol dolgozik? 
– A La Belle Epoque-ban. Ruhaszalon a La Canebiére közelében. Nagyon 

elegáns. 
– Hogy hívják a nıt? 
– Marie-Hélène. Hé, mit kérdezgetsz? Csak nem akarod lecsapni a kezemrıl? – 

Barátságosan megdöfködte Jojo oldalbordáját, és rákacsintott. Véget kell vetnem 
ennek a tortúrának, gondolta. 

Jojo mosolygott. 
– Dehogyis! Elég bajom van nekem Solange-zsal! Nem hagy idıt más nıkre! 

Egyébként se vagyok olyan tanult ember, mint te. Nem illek én olyan elıkelı nıkhöz, 
akik ruhaszalonokban dolgoznak. 

Vasson elıvette a pénztárcáját, és némi aprópénzt dobott a bárpultra. 
– Tessék! Rendelj még egyet, amíg én telefonálok! – Az ital majd leköti egy kicsit 

Jojót, gondolta. 
Jojo elkapta a karját, és belekukkantott a nyitott tárcába. 
– Mit hordasz te ott magaddal? – kérdezte. Vassonnak egy pillanatra kihagyott a 

szívverése. Úristen, mit fedezett fel ez az alak? 
Jojo mosolyogva kivette a kezébıl a tárcát, és elıhúzta belıle az újságkivágást. 

A Delage-t. 
– Már megint az a kocsi, mi? Lányok a La Canebiére-rıl, és ilyen kocsik… – A 

fejét csóválva megfricskázta a képet. – Költséges ízlésed van. Nagyon költséges. 
Vasson egykedvően vonogatta a vállát. 
– Az ábrándozás nem bőn, igaz? 
– Nem, egyáltalán nem. – Jojo visszatette az újságkivágást a tárcába, a tárcát 

odanyújtotta Vassonnak. – Nem bőn, egyáltalán nem. Amíg nem a könnyebb utat 
választod, hogy az ábrándjaidat valóra váltsd. – Barátságosan mosolygott, hogy 
elvegye a szavai élét, de Vasson csak arra gondolt: az Isten verjen meg, te is úgy 
kezelsz, mint egy gyereket. V 
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– Tudom, hogy nincs könnyebb út – mondta hanyagul. 
Zsebre vágta a tárcát, végigsietett a báron, és kiment a bár mögötti helyiségbe, 

ahol Hamid tett-vett éppen. 
– Használhatom a telefont? 
Hamid fölnézett. Tunéziai arab volt, húsz éve élt Marseille-ben, de még mindig 

jellabahot viselt. Az asztalon álló telefonra mutatott. 
– Salam, barátom. Tessék, tessék! 
– Bizalmas telefon. Nem baj? 
– Természetes, természetes – mosolygott az öreg, és eltőnt a bár felé. Becsukta 

maga mögött az ajtót. 
Vasson lázasan gondolkodott. A telefonnak van egy másik vonala a bárban, de 

tudta, ha valaki belehallgat, a kattanásról azonnal rájön. Az sincs kizárva, hogy van 
egy harmadik vonal is az emeleten, de ez valószínőtlen. Hamid takarékos 
üzletember, nem költ fölösleges dolgokra. 

Fölemelte a kagylót, bemondta a számot. A központ kapcsolt. Hosszú csend. 
Vasson egy pillanatra aggódni kezdett, hátha rossz számot jegyzett meg. Aztán 
megszólalt egy hang a vonal túlsó végén: 

– Igen? 
– En vagyok az. 
– Mi újság? 
– Ma este tízkor, a Laborde et Fils raktáraknál, a L'Entrepôt du Midi mellett. A 

kikötı másik oldalán. 
– Rendben van. 
– És a másik cím? 
– Majd ha leszállítottad, amivel tartozol.  
Csend. 
– Na jó. A Rue Caisserie és a Rue Roger sarkán átadnak neked egy aktatáskát. 

Pontosan tíz harminckor. A cím feltétlenül legyen kéznél, írd fel egy darab papírra, és 
add át a sofırnek. Viszlát! 

Vasson letette a kagyló Átment az asztal másik oldalára, keresett egy ceruzát, 
tiszta papírt a pénztárnyugták alatt talált. Gondosan, nagy betőkkel felírta a heroin 
feldolgozó laboratórium címét. A laboratóriumot a Patron tartotta fenn egy csendes 
elıvárosban, a város déli részén, a Notre-Dame-de-la-Garde mögött. Egyszer 
Vasson is szállított oda árut. Akkor azt mondták neki, csak egy „biztonságos” házról 
van szó, de ı alaposabban utánanézett. Visszament és figyelt. Elsı nap két férfit 
látott, este nyolckor érkeztek, és reggel négykor mentek el. Másnap is. Harmadnap 
is. Nyilván derék, pontos munkaerık. 

Az egyiket hazáig követte. Egy fecsegı szomszédtól megtudta, hogy az illetı 
kémikus, és valaha egy nagy gyógyszerészeti gyárban dolgozott. Most senki sem 
tudja, hol dolgozik. Vasson azzal már nem is bajlódott, hogy a másikat is ellenırizze. 
Tudta, hogy megtalálta a Patron laboratóriumát. 

A papírt a hátsó zsebébe tette, és visszament a bárba. Jojo nyilván figyelte az 
ajtót, mert mikor Vasson körülnézett, látta, hogy ıt lesi. Rámosolygott, és a kezével 
intett. De Jojo nyilván mást várt tıle. Hát persze! Fél kezét ısi, obszcén gesztussal a 
másik karja könyék hajlásába illesztette. 

Jojo nevetett. 
– Szerencsés fickó! – kiáltotta. 
Az vagyok, gondolta Vasson. Milyen igazad van! 
 

Vasson maga sem tudta, hányadszor kémlel végig az utcán. Néha egy-egy autó 
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fényszóróinak fénye végigsepert a Rue Caisserie-n, de a kocsi anélkül, hogy lassított 
volna, továbbrobogott. Úgy érezte, tíz harminc már régen elmúlt, de órája nem lévén, 
nem lehetett biztos benne. Kilenc elıtt néhány perccel indult el Hamidtól az óváros 
északi végébe. Elıbb egy bárba ment, ahol még sose járt, és ott maradt majdnem 
tízig. Már legalább fél órája sétálgat az utcán. Elsı dolga lesz, döntötte el, hogy a 
pénzbıl órát vesz magának. Nagyon tetszettek neki az új fém Rolexek; elegánsak, 
praktikusak. 

Ami a pénzt illeti, sose tudott valamirevaló tıkét összegyőjteni, de azt pontosan 
tudta, mit kezdene vele, ha lenne. Kis lakás a 18éme Arondissement-ban, kocsi – 
D8SS Delage akkor is, ha valószínőleg csak használtat engedhet meg magának – és 
egy jó vállalkozás. Lehetıleg egy bár, elsı osztályú nıkkel és pazar dekorációval. De 
tudta, akármilyen vállalkozásba is kezd, keményen fog dolgozni, és sikere lesz. Nem 
értette meg azokat, akik ész nélkül szórják a pénzüket ahelyett, hogy a jövıre 
gondolva befektetnék valamibe. Lehetetlen, hogy ı ilyen kísértésbe essen. Eltekintve 
persze a Delage-tól, azt készpénzért kell megvásárolnia. Ezen kívül minden fillért be 
fog fektetni. 

Az autó még mindig késett. Egyre idegesebben topogott. Hamarosan jönniük kell; 
nyilván szükségük van a címre. 

Aztán hirtelen szörnyő gyanúja támadt. Mi lesz, ha… Mi lesz, ha Jojoból 
kipofozták a címet? 

Felkavarodott a gyomra. Felnyögött. Hát persze! Miért is nem gondolt erre elıbb? 
Ha Jojo köpött… Ezer évig várhatja ıket. És nem hozzák neki a pénzt! Ó, Istenem! 
Kérlek, ne tedd ezt velem! Kérlek!  Hátával a falat támasztva, a szemben levı házat 
bámulta a sötétben. Elborzadt a gondolattól, hogy esetleg nem kapja meg a pénzt. 
Iszonyat! Gondolni se akart rá. A pénz a legfontosabb… 

Kıvé dermedten állt, mintha attól, hogy mozdulatlanságra kényszeríti magát, 
késıbb derülne ki az igazság. 

Legalább háromnegyed tizenegy lehet már. 
Reflektorfény. Vasson felkapta a fejét. Egy autó elnyúló árnya fordult be a 

kanyarban. Vasson bambán nézte. 
Egy autó… Az Autó! 
Édes Istenem, köszönöm! Félig vigyorogva, félig sírva lépett az autóhoz. Valaki 

kinyitotta a hátsó ajtót. Kikiáltott. 
– Szállj be! 
Vasson odaállt a nyitott ajtóhoz.  
– Nem. Inkább nem. – Ujjongott, de közben arra gondolt: nem vertek át ezzel a 

régi trükkel! 
– Azt hittük, meg akarod számolni a pénzt.  
Vasson gondolkodott. Persze, igazuk van. De mégsem. 
Túl kockázatos lenne beszállnia. Egyetlen gyors pillantás a pénzre, és látni fogja, 

sok hiányzik-e. 
– Nem – mondta. – Adjátok csak ide. 
Valaki egy kopott aktatáskát nyújtott ki a kocsiból. Vasson átvette, lekuporodott a 

járdán, kinyitotta. Az utcai lámpás gyenge fényénél látta, hogy vadonatúj 
bankjegykötegek. 

– Ezek újak! Én használtat kértem! 
– Egyenesen a bankból jöttek. Teljesen érintetlenek. 
– De honnan tudhatom, hogy valódiak-e? 
– Hogy nem loptuk-e ıket, úgy gondolod? 
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Vasson káromkodott, de tudta, vesztett. El kell fogadnia az új bankjegyeket, akár 
tetszik, akár nem. A cédulát bedobta a kocsiba. Egy kéz kinyúlt, be akarta csapni az 
ajtót, de Vasson nem engedte. 

– Megállj! Megígértétek! Megígértétek, hogy elmondjátok, mi történt. – Makacsul 
belekapaszkodott az ajtóba. Senki se csukja be, míg meg nem kapja a választ. 

Csend. Aztán újra ugyanaz a hang. 
– Jó, jó! A hírt az áruval kapcsolatban közöltük barátainkkal a rendırségen. 
– Miért? Miért velük? 
– Tartoztunk nekik egy szívességgel. Különben is azt akarjuk, hogy leültessék 

ıket egy kicsit. Annak mindenki csak örülni fog. 
Szóval, Jojo börtönbe kerül. Könnyen megússza. Vasson még örült is, 

végeredményben elég rokonszenves fickó. 
Csend. 
– És mi van a Patron-nal? 
– Elintéztük. Egy… egy kis baleset történt. Úgy félórája. Ami a laboratóriumot, a 

szakembereket illeti… Nos, azokat átvesszük. – Újabb csend, aztán a hang 
gúnyosan folytatta: – Óhajtasz még valamit? Vagy beéred ennyivel? 

Vasson vigyorgott. Egyáltalán nem zavarta a gúnyos hang; 
– Ó, ennyi elég. 
A kocsi vezetıje indított. 
– Ugye nem maradsz ezen a környéken? Az algériai úgy érzi, a közeljövıben 

nem lesz túl egészséges számodra a klíma. 
– Ne aggódj. Hosszú útra megyek… Algériába. 
A kocsi elhajtott. Vasson fölnevetett: Algériába! Remek! Ez jó beköpés volt. 
Az aktatáskát a kezében lóbálva sietett tovább. Micsoda fogás! Micsoda húzás! 

Tökéletes! Minden hibátlanul zajlott. / 
Csodálatos érzés! Édes érzés, igen! Tökéletesebb nem is lehetne. 
Csak egyet sajnált. A Patron arcát szerette volna látni, amikor rájön, hogy 

túljártak az eszén. Az a ringyó! Ez jó lecke volt neki. 
A ház közelében megállt. Minden csendes. Szeretett volna úgy eljutni a 

szobájába, hogy a lányok közül senkivel ne találkozzon. 
Halkan osont a bejárathoz. A hallban senki Nesztelenül felszaladt a lépcsın. A 

szobája elıtt megállt. Az ajtóra szorította a fülét, és hallgatózott. 
Semmi nesz. Csak semmi aggodalom. Nem lesz itt semmi baj! 
De amint a kulcsot bedugta a zárba, tudta: baj van. 
Valaki kulccsal kinyitotta az ajtót. 
Nagy lendülettel benyitott, és azonnal meglátta, hogy a komód alsó fiókja kihúzva, 

üresen tátong. A zárt letörték. Vasson bambán meredt rá, aztán egy apró mozdulat 
elterelte a fiókról a figyelmét. Halk motozás zaja.  

Valaki van a szobában. 
Jojo nıje. 
A nı tágra nyílt, haragosan izzó szemmel ıt nézte. 
Egy pillanatig egyikük se mozdult. Vassonnak feltőnt, hogy a nı zihálva kapkodja 

a levegıt. Lassan, megfontoltan körülnézett. Az okot kereste. Aztán megtalálta. A 
ringyó mindent feldúlt. A magazinokat leszórta a polcokról. Vasson új ruhája kupacba 
győrve hevert a földön. Gyönyörő fehér selyeminge az ágy végén lóg, egyik ujján 
piszkos, szürke folt. 

A fenébe is, gondolta, miért kellett neki mindent tönkretennie? Miért nem tudott 
békén hagyni engem ez a nı? 
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Aztán meglátta a pénzt. A harmincezer frank elıleg ott sorakozott szépen 
kötegelve a fiókos szekrény tetején. Mellette az iratok.  

Úristen! Az iratok! 
Lassan becsukta maga mögött az ajtót. Szembefordult a nıvel. 
– Miért jött ide? 
– Hímringyó! Eladta Jojót! Hímringyó! – hadarta sikoltozva a nı. 
Átok! Átok, gondolta Vasson. Higgadtan kell gondolkodnia, de képtelen rá, amíg a 

nı ordít. 
– Fogja be a száját! 
A nı meglepetten elhallgatott. 
– Mi jut eszébe? – kérdezte gyorsan Vasson. – Hogy én eladtam Jojót? 
– Tudom, hogy eladta. A barátomtól. A felügyelı barátomtól. 
– Lehetetlen! 
– Nem mondta ki nyíltan, hogy maga volt az – kezdte a nı, megint sikoltozva. – 

De mihelyt annyit mondott, hogy valaki eladta, tudtam, ez csak maga lehetett! És mit 
találok itt? Ezt! 

Felmarkolta a pénzt, és Vasson orra elıtt rázta. 
Talán nem nézte meg az iratokat, gondolta Vasson. Végül talán mégis minden 

rendben lesz. Aztán rájött: el kellett olvasnia ıket. Amikor kivette ıket a fiókból 
A nı látta az iratait. 
Tehát ismeri az új nevét. 
Egyet lépett elıre. 
– Adja ide a pénzt – mondta csendesen. 
A nı oldalazó mozdulatot tett. Vasson látta, hogy az ajtó felé pillant. Ostoba. İ is 

lépett egyet, és elállta az útját. 
A nı dacosan emelte rá a szemét. 
– Te fattyú! Vidd azt az átkozott pénzedet! – kiáltotta, és odavágta a pénzt 

Vasson lábához. A bankjegyek szanaszét hullottak a földön. 
Már megint, gondolta Vasson. Megint értelmetlenül szemetel. Mindent tönkretesz. 
A nı felé nyúlt, és látta a szemében megvillanó félelmet. Tudta, gyorsan kell 

dolgoznia, nehogy a nı sikoltozni kezdjen. Elkapta, de a nı kiszabadította magát a 
kezei közül, és az ajtó felé futott. Félúton se volt, és Vasson tudta, könnyen utoléri. 
Hirtelen roppant erısnek érezte magát. Míg a nı a kilinccsel bajlódott, mögé állt, 
átkarolta elıbb fél kézzel, aztán mindkét karjával. Most mit tegyek, kérdezte 
önmagától. 

A nı hátraugrott. Közelebb kellett húznia magához, hogy ne legyen helye 
rúgkapálni. Mikor sikoltozni kezdett, Vasson döbbenten állapította meg, hogy 
pontosan tudja, mit kell tennie. Az egyik karjával átfogta a nı nyakát, és amint az 
fölemelte kezét, hogy kiszabaduljon Vasson szorításából, Vasson fölemelte a másik 
karját is. Ez után már egyszerő volt a tenyerét a nı torkára csúsztatnia. 

Ahogy megszorította, megszőnt a sikoltozás. A nı lélegzete rekedt halálhörgéssé 
torzult. Még mindig túl hangos. Erısebben kell szorítania. A hörgés most 
nyöszörgéssé halkult. Így már jobb, gondolta Vasson. Mikor a nı megint birkózni 
próbált, és jobbra-balra rángatózva, újra rugdosni kezdte, Vasson rájött: mennyivel 
egyszerőbb lenne a földön folytatni. 

Maga felé fordította a nıt, és lehúzta a padlóra. Mikor az arcuk szembekerült, a 
nı megpróbált a körmével Vasson szemébe vájni. Vasson megijedt, és még 
keményebben szorította a nyakát. A nı még egyszer kétségbeesetten Vasson keze 
után kapott, aztán kidülledt a szeme, és Vasson elképedve nézte: mekkora szeme 
van egy embernek! 
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Meddig tart ez még? Az ereje fogytán, sokkal nehezebb eset, mint gondolta 
volna. A nı roppant erıs, lenézett rá. Az arca lila, a nyelve kilóg. Undorító látvány. 
Vasson lehunyta a szemét. 

Mire ismét kinyitotta, a nı szeme üresen meredt rá, a nyelve undorítóan, 
duzzadtan bukott ki az ajkai között. Kísérletképpen elengedte. A nı feje hátrabillent, 
a teste mozdulatlan maradt. 

Vasson négykézlábra ereszkedett, aztán leguggolt. Csöndesen sírdogált. Úristen, 
micsoda ostoba kurva! Miért nem tudott nekem békét hagyni? 

A gyomra fölkavarodott, odalódult a mosdóhoz, elhányta magát. Aztán 
megnedvesített egy törülközıt a vizeskancsóban, és sokáig dörzsölte az arcát. 

Végül rádöbbent, hogy késı van, fél órája maradt az utolsó esti vonatig. Fölvette 
a földrıl győrött ruháit, és átöltözött. Rájött, hogy ha állandóan a mosdótál felé fordul, 
nem kell a nıre néznie. Miután elkészült az öltözködéssel, felszedegette a pénzt a 
padlóról; csak egy bankjegyet hagyott ott, amelyik a nı feje alól kandikált ki. A pénzt 
az aktatáskából származó pénzzel együtt az övbe rakta, Új személyazonossági iratait 
a zakója zsebébe csúsztatta. 

Végre útra készen állt. A ruhája nem rossz, de az ing szörnyen győrött. Mihelyt 
Párizsba ér, be kell adnia a tisztítóba. 

Megnézte magát a tükörben. Pontosan olyan volt, mint azelıtt, mégis úgy érezte, 
teljesen megváltozott. Soha többé nem lesz már az az ember, aki volt. Az a nı 
beszennyezte. Ennek soha többé nem szabad megtörténnie. Errıl gondoskodnia 
kell. 

De hála legyen Istennek a pénzért, az édes, gyönyörő pénzért! A pénz 
gondolatától, úgy érezte, megint megtisztult. 

 
 

2 
 
 

Tiszta, felhıtlen szeptemberi nap. A plymouthi szorosban horgonyzó hadihajók 
körvonala feketén emelkedik ki a tenger csillogó hátterébıl, és tizenkét mérföldnyi 
távolságból is tisztán látszik az Eddystone világítótorony: sötét tőhegy a halványkék 
ég elıtt. A tenger felıl üde délnyugati szellı fújdogál. A Plymouth hegyfok széles 
fennsíkján meglehetısen hideg van. Alig maroknyi sétáló meri csak végigjárni azt a 
történelmi ösvényt, amelyen a legenda szerint Drake kapitány fékezett valaha. 

Julie Lescaux egy padon ülve nézte a hullámtörın túl kéklı, végtelenbe tőnı La 
Manche-csatorna vizét. Bármelyik pillanatban megölhetném magam, gondolta. 

De tudta, nem teszi meg. Hiányzik belıle a bátorság az ilyesmihez. Iskolás 
korában se mert soha semmi merészebb, kockázatosabb dologra vállalkozni. Míg a 
lányok közül némelyek úgy öltözködtek, hogy tizennyolc évesnek látsszanak, és a 
városba jártak táncolni, ı mindig kivonta magát az ilyen kalandokból. Gyáva nyúlnak 
csúfolták. És igazuk is volt. İ mindig vigyázott, hogy azt tegye, amit kell.  

Ha tudnák, mi az igazság! , 
Furcsa, mennyire megváltozott az élete, milyen gyorsan, minden átmenet nélkül. 

Mindig hétköznapi lánynak képzelte magát, aki mindig hétköznapi életet fog élni. 
Hétköznapi? Ez talán kicsit laposan hangzik. Talán az átlagos jobb kifejezés. 

Igen, gondolta, ilyen vagyok: átlagos. 
És most mégis ı az, aki más lesz, mint a többi. İ, a gyáva nyúl. Az olyan 

lányoktól, mint Maggie Phillips, szinte elvárta az ember, hogy rosszak legyenek, 
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hiszen már tizenhat évesen festették a szemöldöküket, magas sarkú cipıt hordtak, 
sıt rengeteg fiú barátjuk volt, és mindenki azt mondta róluk: léhák. 

De mégsem Maggie-vel történt meg a baj. Hanem Julie-val. 
Julie elképzelte, mit mondanának róla az emberek. A megszokott szöveget. A 

típusdumát. De minden hiába, nem lehet kitérni a rideg tények elıl. Kereken 
tizenkilenc éves. És terhes. Bajbajutott. „Könnyő nı.” 

Tönkretette az életét. 
Megpróbálta elképzelni, milyen az, amikor az emberek a háta mögött 

összesúgnak, ujjal mutogatnak rá, pusmognak, kuncognak. Szörnyő, tudta, nem is 
annyira neki, mint a mamának. A mama elviselhetetlennek tartaná, számára ez lenne 
a legborzalmasabb, amit csak el tud képzelni. A mama hisz a tisztességben, meg 
abban, hogy az embernek emelt fıvel kell járnia. Nagyon odafigyel, mit gondolnak 
róla az emberek. 

Mintha hátba döfték volna. 
Hacsak férjhez nem megy. De tudta, erre nincs mód, egyáltalán nincs lehetıség. 
A mama… Julie-nak fogalma se volt, miként mondja még neki. Akárhogyan 

tálalja, a mama belehal a szégyenbe, a méregbe, a keserőségbe. Hálátlansággal, 
hőtlenséggel és önzéssel fogja vádolni, azt mondja majd, hogy mindkettıjük életét 
tönkretette. Julie már szinte hallotta is. 

– De még ennél is rosszabb lenne egy újabb látogatás Hargreaves doktornál. 
Julie megborzongott. Mélységesen megalázó jelenet volt, sokkal rosszabb, mint 
ahogy elképzelte. A doktor szégyentelennek és hálátlannak nevezte, és az iránt 
érdeklıdött, miért kellett odadobnia magát az elsı embernek, aki megkívánta. 

Julie a kérdésére csak hallgatott. Talán igaza van, gondolta. Talán tényleg 
szégyentelen vagyok. És hálátlan. 

Az orvos végül azt mondta, megtartja, mint pácienst, de csak a mamára való 
tekintettel. Aztán közölte, hogy a gyereket adoptáltatni kell, és majd ı elintézi. Ezen 
Julie nagyon meglepıdött. 

Addig eszébe se jutott, mi lesz a gyerekkel. Furcsa. Azért került bajba, mert 
gyereke lesz, és nem is gondolt a gyerekre, az egész zőrzavar okára. Gyerek... 
Fogalma sem volt, mit kezd az ember egy csecsemıvel, azt se tudta, hogyan kell a 
karjába venni. Akar gyereket? Szeretni fogja? Nem tudta. 

Szélroham futott végig a hegygerincen, és meglibbentette a szoknyája szegélyét. 
Fölnézett. Valaki figyelte. Lassú léptekkel egy tengerész sétált felé. Julie gyorsan 
elfordította a fejét, és idegesen várta, mikor tőnik el a közelébıl. 

Egy pillanatra az a szörnyő gondolata támadt, hogy a tengerész megpróbálja 
leszólítani. De az éppen csak megállt, aztán hirtelen, sietıs léptekkel, továbbindult. 

Julie megkönnyebbülten dılt hátra a padon. Meglepte volna, ha a férfi tényleg 
leszólítja. Ilyen kalandja nagyon ritkán akadt. Feltételezte; hogy azért, mert nem 
látszik „olyannak”. Fehér kesztyőt viselt, ehhez a mama ragaszkodott, és a szoknyája 
legalább két hüvelykkel volt hosszabb, mint a pillanatnyilag divatos, térdig érı 
szoknyák. Nem éppen parázna nıszemélyre jellemzı viselet. Nem látszik könnyő 
nınek, még ha valójában az is. Felnyögött, és szorosan lehunyta a szemét. 

Pedig Julie egyáltalán nem volt „könnyő” nı. Távolról sem. Csak kétszer esett 
meg a dolog, és akkor is több napos vita és szenvedélyes rábeszélések után. 
Szörnyő kétségek gyötörték még az után is, hogy kimondta az igent. Megállapította 
magában, hogy sokkal több szeretetnek, sokkal több gyengédségnek kellene lennie 
az ilyen kapcsolatban. De Bill nagyon ügyesen játszott vele. Minden érvét elsöpörte, 
közölte, hogy Julie túlságosan romantikus lélek, az élet nem „olyan”. Addig beszélt, 
amíg Julie végül roppant félszegnek, ostobának érezte magát. Bill kedvenc 
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szavajárása az „éretlen” volt: minden tiszt lefekszik a barátnıjével, mondta, és senki 
sem csinál belıle problémát. Sikerült elérnie, hogy Julie, miközben hallgatta, úgy 
érezte, kilóg a sorból. Igen, Bill nagyon ügyesen csinálta. 

Ennek ellenére sokáig ellenállt, míg végül Bill megfenyegette, hogy ha nem, akkor 
egy másik lánnyal megy el a nyári bálra. A mama teljesen felháborodott, mikor Julie 
közölte vele, hogy nem óhajt bálba menni. A nyári bál volt az évad nagy társadalmi 
eseménye, a mama kényszerítette Julie-t, hogy írjon Billnek, béküljenek ki. İ tehát 
elment a bálba, gint ivott, amit addig életében csak kétszer kóstolt meg, aztán bort, 
ami ugyancsak szokatlan volt a számára. Bál után Bill felvitte kocsijával a lápra, és 
ott történt meg elıször. 

Rövid volt és fájdalmas. Julie sírt utána. Bill megígérte, hogy legközelebb jobb 
lesz, de ha lehetséges, még rosszabb volt. Másodszor egy távoli földnyelvre 
kocsizták ki. Ezúttal Bill nem szólt egy szót sem, meg se csókolta, csak elkapta, 
lerángatta a ruháját, aztán ráfeküdt, és Julie-nak újra fájt, csak most sokkal tovább 
tartott, és még jobban utálta, mint az elsı alkalommal. 

Utána nyomorultnak, mocskosnak érezte magát. Olyan visszataszító volt, olyan 
undorító! Ha ez a szerelem, gondolta, soha többet nem kér belıle. Azt azonban 
máris biztosan tudta: Billnek soha többé nem enged. 

Hetekig szerencsétlenül kóválygott; a mama úgy gondolta, szerelmes, azért olyan 
rosszkedvő. Szegény! Billt még mindig csodálatosnak tartotta, ı testesített meg 
mindent, amit a lányának kívánt: sima modorú, elegáns gentleman volt. A mama 
sose szerette, ha Julie „közönséges” férfiakkal jár. A Golden Dance Hallba se 
mehetett el a többi iskolatársnıjével, ahol altisztekkel találkozott volna. 

A gondolatra, hogy Bill „gentleman”, komoran elmosolyodott. İ azzal érvelt, azért 
nem enged, mert esetleg teherbe esik, de Bill ezt az érvét is, akár a többit, 
félresöpörte. Nem lesz semmi baj, nyugtatta meg, majd ı vigyáz mindenre. Mint egy 
igazi gentleman, állapította meg magában keserően. 

A Drake's Island magasságában fehér vitorlás, vidám, piros testő kis hajó úszott a 
tengerszoros felé. Milyen csinos, gondolta Julie. Szélsebesen siklik a vízen. 

Továbbsétált, aztán minden különösebb ok nélkül eszébe jutott az apja. Talán a 
hajóról. 

Még emlékezett rekedtes, kedves, mély hangjára. Tizenkét éves volt, amikor az 
apja meghalt: a szíve majd megszakadt érte. Még mindig borzasztóan hiányzott. 

A papa mindent megértett volna. Meghallgatta volna, sóhajtott volna egyet, 
szeretı szemével ránézett volna, megölelte volna. Juliette, kis Juliette-em, mondta 
volna. Igen, ı megértette volna. Megvédte volna mindenkivel szemben, megtalálta 
volna a módját, hogyan vészelje át az egészet. 

Talán elvitte volna valahová… Julie meghökkent. 
Lám, erre eddig nem is gondolt. Talán ez lenne a megoldás. Elmenni. De hová? 

Összes megtakarított pénze néhány font. Mint kezdı titkárnı, alig tizenöt shillinget 
keresett egy héten, s ebbıl nehezen tudott valamit megtakarítani. És különben se 
maradhat meg az állásában, ott kell hagynia Plymoutht, máshol kell munkát keresnie; 
nem lesz könnyő. És aztán? Nem sok élı rokona volt, akihez mehetett volna. Beryl 
néni Ramsgate-ben, és ı is… Nos, éppen olyan, mint az anyja. 

Az édesapja családjából nem ismert senkit. Bretagne-iak voltak, és a mama 
ellenezte, hogy bármilyen kapcsolatot tartsanak velük.  

A hosszú lépcsısoron lesétált a Nagy Sétányra, s közben azon töprengett, van-e 
már öt óra. Szombat délutánonként rendszerint elment valahová, a barátnıivel 
találkozott a teázóban, vagy, régebben, autózni ment Bill-lel. De mindig megígérte, 
hogy fél hatra hazaér. 
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Ma azt mondta az anyjának, hogy a városba megy, semmi többet, a mama 
nyilván gyanúsnak találta, és mihelyt hazaér, faggatni kezdi. Akkor pedig 
menthetetlenül kiderül az igazság, és attól kezdve minden másképp lesz, mint régen. 

Befordult a West Streetre, leballagott a domboldalon a Radley Terrace felé. A 34. 
szám alatt laktak. 

A domb tövében két nı fordult be a sarkon egymásba karolva. Maggie Phillips 
volt az egyik. Julie elsı pillanatban arra gondolt, hogy sarkon fordul és eltőnik, de 
Maggie már integetett, tehát meglátta. Elkésett. Erıt vett magán, és továbbment. 

– Helló, Julie! Nahát, milyen régen nem láttunk errefelé! – Maggie elbővölı 
mosolyra húzta cinóberpiros ajkát. Most éppen Joan Crawfordot próbálta utánozni, a 
kitömött vállaktól kezdve a lyukas orrú cipıig. – Azt hittük, már túl elıkelı lettél 
hozzánk. 

– Nem… Nem történt velem semmi különös – szabadkozott Julie pirulva. 
Maggie kérdı pillantással nézett rá. 
– Ó, hát így állunk? – mondta barátságosan. – Nincs meg a fiúd? Nahát, majd 

lesz helyette másik. 
Julie elmosolyodott, aztán egyetértıen bólintott. 
– Mi lenne, ha este eljönnél a Goldenbe? Joan és én is ott leszünk, meg talán 

Phyllis is. Jó hecc lesz, klassz, igazi amerikai banda játszik ma este. 
– Köszönöm… Igazán kedves, de nem tudok… Én… 
– Ugyan menj már! Jó hecc lesz! – Aztán kuncogva tette hozzá: – Szerzünk egy 

asztalt, és csuda szerény úrinık módjára, külön asztalnál ülünk! 
Julie a fejét rázta. 
– De a mama nem szereti! 
– Miért? Te nem vagy a mamád tulajdona, igaz? Törj ki, kislányom, azt 

tanácsolom. És mi lenne jövı pénteken? Joan meg én két csinos tengerésszel 
elmegyünk a Rialtóba. Esetleg elhozzák egy bajtársukat. Gyere el, mondd, hogy 
eljössz! Az új Gable-Crawford-filmet játsszák. , 

Julie elcsigázottan, szinte a távolból hallotta a saját hangját.  
– Hát jó. 
– Akkor a bejárat elıtt találkozunk. Az elsı elıadásnál. Szervusz. 
Julie sietve ment tovább. Bokán tudta volna rúgni magát. Miért kellett 

beleegyeznie, hogy moziba megy? Hiszen sehová nem akart menni, senkivel, 
legkevésbé ennyi idegennel. Miért kell neki mindig mindenre igent mondania, hogy 
aztán késıbb megbánja? 

Az utca sarkán megállt. Igen, ez a baj. Igent mondok mindenre, amit nem is 
akarok. Miért? Miért kellett elfogadnia Maggie hívását? Talán, hogy egy kínos 
helyzetet elkerüljön? Nem, ennél többrıl van szó. Kedvébe akart járni Maggie-nek. 
Ez a rejtély kulcsa: mindenáron a kedvébe akart járni. Mint ahogy a mamának is 
mindig a kedvébe akar járni. És a fınökének is. És Billnek is. Undorral emlékezett 
most Billre, de neki is a kedvébe akart járni. 

Csakhogy rájöttem! – gondolta. Azért élek, hogy másoknak a kedvébe járjak. És 
íme, mire jutottam vele? Beleestem a világ legısibb csapdájába. 

Ahogy a házukhoz közeledett, úgy érezte, mindjárt sírva fakad. Inkább 
megfordult, és addig járkált, amíg úgy érezte, hogy kissé megnyugodott. Ekkor kifújta 
az orrát, és elindult vissza, hazafelé. 

Kész a tea a harmincnégyes számú házban: nem szabad elkésnie. 
Julie hátradılt a székén. Szerette volna tudni, meddig tart ez még, mikor kerül 

végre ágyba. Kétségbeejtıen fáradt volt. Az elmúlt órák érzelmi viharai és könnyei 
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után mintha kiszáradt volna, és az apró nyilallások a tarkójában jelezték, hogy 
perceken belül szabályos migrénje lesz. 

Különben se tudott már semmi újat mondani, nem volt semmi, amit még nem 
mondott el. 

Megdörzsölte a nyakát, elfordult, és az ablakon át kibámult az esti félhomályba. 
Odakint a lámpák sárga fénye bevilágította az utcát, és halványan áradt be a És 
utcai szobába. Normális körülmények között ilyenkorra már a mama összehúzta a 
függönyöket, és meggyújtotta a villanyt. De, ma megfeledkezett errıl a rítusról, és a 
szobában a baljós derengésben minden kísértetiesnek, valószerőtlennek látszott. 

Hangos szipogás. Julie az anyjára nézett. 
Mrs. Lescaux alacsony zsámolyon ült. Felsıtestét elıre-hátra ingatta, idınként 

görcsösen felzokogott. Ilyenkor elnyújtott, reszelıs hördülésekkel kapkodta a levegıt. 
Máskor meg nyöszörögve csóválta a fejét, elıvette nagy, nedves zsebkendıjét, és a 
szemét dörzsölte. 

Julie felsóhajtott. Fogalma se volt, mit mondhatna neki, hogy megnyugtassa egy 
kicsit. Hiába minden… 

Mrs. Lescaux harsányan kifújta az orrát, aztán fel emelte a fejét. 
– Azt szeretném tudni, hogyan lehetsz biztos benne, hogy nem szeret? 
– Egyszerően tudom, mama. – Ezt eddig már vagy ötször megtárgyalták. 
– De hát honnan tudod?  
Julie lehunyta a szemét. 
– Megmondtam már. Kerül. És…  
– Igen? 
– Nos, láttam egy másik lánnyal. Azt hiszem, sokkal inkább az ı esete. 
Mrs. Lescaux fáradt mozdulattal fölállt, odasétált az egyik ablaknál álló székhez. 

Julie csak most látta, hogy a szeme vörös, duzzadt és az arcán két haragos folt 
piroslik. Megszokta, hogy az anyja mindig elegáns, kiegyensúlyozott. Ilyennek eddig 
sose látta. Ahogy így elnézte, elszorult a torka. 

– Mit akarsz ezzel mondani, Julie? Hogy inkább az ı esete? 
– Azt akarom… Szóval, inkább az ı társadalmi osztálya, mama! 
– Nem értem, mi köze van ennek mindehhez. Vagy te olyan, mint akárki más. 

Mint akárki! – Hevesen megrázta a fejét. – Nem! Ennek semmi köze sem lehet 
hozzá. 

A társadalmi osztálynak valószínőleg nagyon sok köze van hozzá, gondolta Julie, 
de okosabbnak látta, ha ezt nem mondja ki hangosan. Inkább bólintott. 

– Lehet, hogy nincs igazam – mondta –, lehet, hogy semmi köze sincs hozzá. De 
tény az, hogy nem szeret, mama. 

– De nem lehetsz benne biztos! Talán csak sose mondta meg neked… Különben 
is, a szerelem megjöhet. Nekem elhiheted. 

Ó, Istenem, gondolta Julie. Hogyan tudnám végre megértetni vele? 
– Mama – mondta szelíden. – Kérlek, hidd el nekem, ha mondom. Nem szeret. 
Bill talán kétszer járt náluk, és a mama mindkét alkalommal óriási fölhajtást 

csinált, süteményt sütött, szendvicseket készített, és gyönyörően megterített. De 
akármilyen udvariasan viselkedett is Bill, Julie akarva-akaratlanul megérezte a 
szavaiban a gúnyos felhangot, amikor megköszönte a mamának a teát, megcsodálta 
a porcelánt, vagy a mama egészsége után érdeklıdött. Julie most értette csak meg, 
hogy Bill nyilván nagyon „érdekesnek” találhatta a teáscsészéket csipkealátéttel, a 
mama finomkodó modorát, udvarias csevegését. 

Ha igazam van, gondolta Julie, inkább meghalok, semmint hogy megmondjam 
neki, mekkora bajba kerültem. 
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Mrs. Lescaux megköszörülte a torkát. 
– Még egyszer meg kell próbálnod! Próbáld meg legalább megmondani neki. 

Lehet, hogy megkéri a kezedet. Honnan tudod olyan biztosan, hogy nem fogja? 
– Ó, én biztos vagyok benne, kérlek, hidd el! 
– Hajlandó lennék magam megmondani neki. Vagy a parancsnokának. Az 

valószínőleg megparancsolná neki, hogy vegyen el. 
Julie érezte, hogy fojtogatja a düh. 
– Mama, ha eszedbe jut ilyesmi, soha többé nem állok szóba veled! 
– Nahát! Ez aztán szép dolog, így beszélni az anyáddal! Tessék, ez a gyermeki 

szeretet! – Megint felzokogott. – Ráadásul az után, ahogy elbántál velem! Ilyen 
szégyent hozni rám, ilyen szégyent… 

– Mama kérlek, ne kezdd elölrıl az egészet! Megmondtam neked, hogy 
elmegyek. Soha senki nem tudja meg. 

Az asszony csak hápogott. 
– Elmenni? Mibıl? Hová akarsz menni? – lihegte ingerülten. 
Ez kétségtelenül indokolt kérdés volt. 
– Még nem vágyok biztos benne. De az lenne a legjobb, mama. Úgy legalább 

senki se tudná meg, és… Kitalálhatsz valami mesét, hogy másutt kaptam állást… 
Mrs. Lescaux ismét megdörzsölte zsebkendıjével a szemét, és a fejét ingatta. 
– Hát, ha nincs más mód…. De… – Hátrahajtotta a fejét, felnézett a mennyezetre, 

aztán szenvedı arccal, szemét lehunyva folytatta. – De… Isten tudja, honnan 
szerzünk rá pénzt. Sokba kerül majd, hidd el nekem. Nem küldhetlek el Beryl 
nénihez, ezt egyszerően nem viselném el. Akkor viszont szállodába kell menned, és 
szörnyő, milyen drágák a szállodák. És nem tudnál munkát vállalni; ebben az 
állapotban semmi esetre sem. 

– Elmehetnék Bretagne-ba. 
– Micsoda? 
– Nos, elég messze van, nem? Gondolom, a papa családja befogadna. 

Legalábbis egy idıre. 
– Nem! – Mrs. Lescaux felháborodottan meredt rá. – Nem is ismeritek egymást! 

Te ezt nem érted. Azok nem olyanok, mint mi. Azok… – Elkeseredetten sóhajtott. – 
Azok… parasztok… halászok, meg ilyesmi. 

Julie szeretı, drága édesapjára gondolt és arra, hogy a rokonai nyilván nem 
lehetnek mások, mint ı volt. A papa egy francia fregatton érkezett Plymouthba a 
világháború elıtt, és egy táncos teadélutánon találkozott a mamával. A halpiacon 
dolgozott, a végén már csoportvezetıi beosztásig vitte, de ha civil ruhába kellett 
öltöznie, mindig kényelmetlenül feszengett. Hogy a mamának kedvébe járjon, soha 
nem beszélt elıtte franciául, és sose emlegette a családját. 

Julie-val más volt a helyzet. Vele franciául beszélt lefekvés után, meséket 
mondott a breton legendák mitikus tengeri szörnyeirıl, beszélt a családjáról, 
bretagne-i gyermekkoráról. Néha még bretonul is beszélt hozzá, azon a furcsa, érdes 
nyelven: az anyanyelvén. 

Jó apa volt, Julie nagyon szerette. 
– Nem – jelentette ki határozottan Mrs. Lescaux. – Oda nem mehetsz. Nem 

fogadnának szívesen. Máshová kell menned. Négy-öt héttel az... az esemény után 
visszajöhetsz. Talán még az állásodat is visszakaphatod. – Szipogott. – Ó, micsoda 
zőrzavar, micsoda zőrzavar! 

Julie a homlokát ráncolta. 
– Mama, én nem hiszem, hogy visszajöhetnék. Tudod… a gyerek miatt… 
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– Mit beszélsz? Még látni se fogod! Elveszik tıled, nyomban az… az esemény 
után. 

– De nem tudom… – Julie lelki szemei elıtt szinte életre kelt a kép: apró 
csecsemı a karjában. A csecsemı ijedten, bizonytalanul néz föl rá, és sír, a karját 
nyújtogatja felé. Még a gondolattól is iszonyodott, hogy valaki elvegye tıle, elvigye 
valami idegen, ismeretlen helyre, ahová ı soha életében nem juthat el, amirıl nem 
tudhat, valahová, ahol… Isten ments, talán nem is fogják szeretni! 

– És ha, mondjuk, meg akarom tartam a gyereket?  
Mrs. Lescaux fölhorkant. 
– Ne légy már ilyen ostoba! Szó se lehet róla! Minden lány, akinek… akinek 

ugyanez a problémája, adoptáltatja a gyerekét. Ez teljesen elfogadott megoldás. 
Julie a fejét ingatta. 
– De én azt hiszem, meg akarom tartam a gyereket. Sose bocsátanám meg 

magamnak, ha másnak adnám. 
– Nahát, ebbıl elég! Hogy te milyen önzı tudsz lenni! Elıbb magad kerülsz bajba, 

aztán tönkre akarod tenni az én életemet is, meg a sajátodat is. Még ilyet! Ti fiatalok 
egyáltalán nem törıdtök semmivel! 

– Kérlek, ne kiabálj, mama. 
– Nem kiabálok. – Mrs. Lescaux lehunyta a szemét, és újra kifújta az orrát. 

Sokkal nyugodtabban folytatta: – Csak akkor tarthatod meg a gyereket, ha férjhez 
mész! Hát nem értesz meg? 

Julie-t rosszullét környékezte. Körbe-körbe járnak, nem jutnak semmire. 
– Legalább próbáld meg még egyszer! Csak ezt az egyet tedd meg a kedvemért! 

Túl sokat kérek? 
– De én nem mondom meg neki. Nem mondom meg!  
Mrs. Lescaux elkeseredetten ingatta a fejét. 
– Jó, jó. De legalább azt derítsd ki, érdekled-e még? Kérlek, csak ezt az egyet 

kérem tıled. Kérlek! 
Julie a kezét nézegette. Fojtogatta a méreg. Utálta még a gondolatot is, hogy Bill-

lel beszéljen. Megalázó lenne, szégyenletes, és semmit sem segít. Tudta, semmit. 
Egyébként is, mivel magyarázná, hogy elmegy hozzá? Nem. Inkább meghal, de nem 
sétál csak úgy oda. 

Bill a végén azt hinné, hogy még mindig szereti, még mindig hajlandó lenne 
elmenni vele… autózni. A hideg futkosott a hátán a gondolatra. 

– Mama, én nem mehetek el hozzá csak úgy, ilyen körülmények között semmi 
esetre sem. Még azt hinné, nincs bennem semmi büszkeség. 

– Nos, akkor sem volt, amikor… – Mrs. Lescaux elhallgatott, és az ajkát 
harapdálta. 

Julie rámeredt, aztán megint kibuggyant a szemébıl a könny. Annyit sírt, hogy azt 
hitte, minden könnye elfogyott már, de nem, ismét forrón végigpergett az arcán. 
Hirtelen eldöntötte: nem csinálom tovább. 

Belefáradt a sírásba, belefáradt a vitatkozásba. Az agya lüktetett, a torka fájt. 
Nem akart mást, csak aludni. Mindent hajlandó lett volna megtenni ennek érdekében 
és azért, hogy végre egyedül lehessen a szobájában. 

– Rendben van, mama – mondta fáradtan. – Nyertél. Holnap elmegyek hozzá. 
 

Az autóbusz egy rándulással visszakapcsolt, és nekigyürkızött a Millbay dokkok 
mögötti kapaszkodónak. Onnan már csak egy-két mérföld a haditengerészet 
telepéig. Legföljebb tizenöt perc. Julie érezte, hogy nı benne a pánik. Mindössze 
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egyetlen és teljesen átlátszó ürügyet tudott kifundálni, amellyel megindokolhatja a 
látogatását Billnek, és egész úton idegesítette, hogy Bill nyilván azonnal átlát rajta. 

De semmi más jogcím nem jutott eszébe, így hát be kellett érnie azzal, ami van. 
Bill ugyanis még a nyár elején elvitte egy partyra a dokkok közelében. A partyt 

egy vitorlás hajón rendezték a folyótorkolatban, ahol a hajó horgonyt vetett. Már 
jócskán benne jártak az éjszakában, amikor néhányan összeálltak, és kórusban 
tengerésznótákat énekeltek a fedélzeten. Aki nem énekelt, odagyőlt köréjük, és 
hallgatta ıket. Julie-nak a búbánatos balladák tetszettek a legjobban, a tenger 
kegyetlenségérıl meg a távolba szakadt szerelmesek vágyakozásáról. Szép, 
csendes éjszaka volt. A tenger sima felszínén csillogva tükrözıdtek Plymouth fényei, 
és Julie úgy érezte, mintha nagyon-nagyon messze lenne tıle a város. Elnézett a 
Drake's Islanden túlra, ahol a víz már hidegnek, sötétnek látszott, és csodálatosan 
romantikusnak talált maga körül mindent. Arra gondolt, milyen mérhetetlen, kegyetlen 
is a tenger, mekkora áldozatokra kényszeríti azokat a bátor hajósokat, akik 
rámerészkednek. És közben olyan szívhez szólóan, olyan bánatosan zengtek azok a 
dalok a hıs tengerészekrıl, akik annyi veszéllyel szembeszállnak csak azért, hogy a 
végén a jeges hullámok között leljék halálukat. 

Késıbb Billnek is elmondta, mennyire meghatotta ez az éneklés, és Bill két nap 
múlva egy könyvet nyomott a markába. A Tengerészdalok és balladák zsebkiadása 
volt. Az egyetlen ajándék, amit kapott tıle. Most visszaviszi neki. 

Ez volt az ürügy. Mást nem tudott kitalálni. 
Bill nyilván furcsállja, hogy visszaviszi neki, amit ajándékba kapott tıle, de majd 

úgy tesz, mintha azt hitte volna, hogy csak kölcsönkapta. Így okkal megköszönheti, 
hogy olyan sokáig nála maradhatott, és mentegetızhet, amiért nem hozta vissza 
korábban. Bill pillanatok alatt átlát a szitán, ez nyilvánvaló, mert annak idején 
világosan megmondta, hogy a könyvet ajándéknak szánta, de hiába, ı ennél 
okosabbat nem tud kitalálni, és így legalább lesz témájuk. 

Ha találkoznak. Az sem lehetetlen, hogy nem is lesz otthon. Ha egy csöpp 
szerencséje van, Bill egész napra kirándult, talán a lápon kocsikázik új barátnıjével, 
vagy beültek valahová egy békés vasárnapi ebédre. 

Egy biztos: nem öltözött ki a tiszteletére. Ha tényleg otthon van, ne lássa rajta, 
hogy különös gondot fordított a külsejére. Nincs fehér kesztyő, nincs kalap. Egyszerő 
kék nyári szoknya, törtfehér vászonkabát. Hosszú, barna haját két fésővel 
hátrahúzta, de nincs benne hajtő, szabadon lóg a vállára. Mintha csak bevásárolni 
indult volna, és pontosan ezt a látszatot is akarta kelteni. 

A busz döcögve behajtott a kikötı bejáratán, aztán egy utcával arrébb lármásan 
fékezett. Mikor megálltak, Julie leszállt, és elindult a Drake-épület felé; ez volt az 
egység szárazföldi bázisa, és egybeépült a hajójavító üzemmel. Julie elıre rettegett, 
hogy mi vár rá. Odasétálni a kapuırséghez, bevallani, hogy nem várja senki, mire 
azok ott a kapuban nyilván megértıen bólogatni fognak, és vigyorogva összenéznek. 
Újabb megaláztatás. Hát sose lesz vége? 

Az ırbódénál hárman álltak ırségben. Mikor Julie a közelükbe ért, mind a hárman 
felé fordultak, megbámulták, aztán kettı összekacsintott. Istenem, gondolta Julie, 
rosszabb, mint gondoltam. 

Aztán felkapta a fejét. Egy autó fülsiketítı robajjal közeledett felé. 
Rémülten félreugrott, aztán hátrafordult. Világoskék Austin 7-es zúgott el mellette, 

csikorogva fékezett, és az ırség elıtt megállt. Az elsı ablak kinyílt, egy fiatalember 
dugta ki rajta a fejét, a kezében igazolványt lobogtatott. 

Julie bénultan állt. Még mindig reszketett az ijedségtıl, de megpróbált 
egyenletesen lélegezni. 
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A fiatalember bőnbánó arccal nézett rá, aztán visszahúzta a fejét, de nyomban 
nyílt az ajtó, és kiugrott a kocsiból. 

– Igazán nagyon sajnálom – mentegetızött –, nem akartam megijeszteni. Azt 
hiszem, kicsit túl gyorsan vettem a kanyart. – Ránevetett, aztán elkomolyodott. – Ide 
figyeljen! Hiszen maga valóban reszket! Tényleg ne haragudjon! Rémes, milyen 
hülye vagyok! 

Julie tagadóan rázta a fejét. 
– Nem történt semmi. Csak éppen nagyon megijesztett. De más baj nincs. \ 
– Szóval tényleg nincs semmi baja? – Aggódva nézett rá, aztán megfogta a 

karját. 
– Tényleg. Igazán – erısködött Julie. 
– Nos, ha biztos benne… – Az ırökre pillantott. – Törıdnek ezek magával? Ha 

keres valakit, szívesen segítek. 
– Nem, nem, én… – Julie lenyelte a folytatást, és alaposabban szemügyre vette a 

fiatalembert. Ismerısnek látszott. Valahol, valamikor már találkoztak, gondolta. Laza, 
bı pulóver volt rajta, lötyögı, rozsdabarna nadrág, a fején régi, fekete, festékfoltos 
sapka. Akár egy külvárosi vagány. Vagy kalóz. 

És mosolyogva néz rá. Kétségtelen, nagyon kedves fickó. De Julie nem tudta 
eldönteni, ıszintén ilyen-e, vagy csak megjátssza magát. Bill is tudott kedves lenni, 
de nála ez nem jelentett semmit. Az égvilágon semmit. 

A fiatalember várakozva nézett rá. 
– Reméltem, hogy egy ismerısömet itthon találom – jelentette ki végül Julie. – De 

azt hiszem, elkerültük egymást… – Elég gyatrán hangzott, és be se fejezte a 
mondatot. 

– Ó, vasárnap nehéz itthon találni bárkit is. De ha akarja, megkérdezhetem. 
Julie még egyszer alaposan megnézte a fiatalembert. Az barátságosan, 

kíváncsian várta, mit válaszol. Talán téved: talán ez a fiú tényleg olyan, amilyennek 
látszik, talán nem az a fajta, aki a végén bolonddá teszi. Végül úgy döntött, megbízik 
benne. Különben is sokkal kevésbé kínos, ha ı érdeklıdik, otthon van-e Bill. / 

– Ha megkérdezné, hogy Bill Crozier itthon van-e? – mondta kissé zavartan, 
lesütött szemmel. Aztán eszébe jutott a könyv. Belekotort a táskájába. – Vissza 
akartam neki adni valamit, amit egyszer kölcsönkaptam tıle. – Úgy emelte föl a 
könyvet, mint valami trófeát. 

– Semmi gond! – A fiatalember rámosolygott, és Julienak megint feltőnt, milyen 
kedves a tekintete. – Ide figyeljen, ugorjon be mellém a kocsiba, és elmegyünk együtt 
a tiszti klubba. Ott talán tud róla valaki. 

Julie helyeslıen bólintott. A fiatalember néhány szót váltott az ırökkel, aztán 
mindketten beszálltak a kocsiba. Lassú tempóban elindultak a kikötı belseje felé. A 
fiatalember felnevetett. 

– Itt bent tilos a gyorshajtás, úgyhogy most biztonságban van. 
Julie udvariasan rámosolygott, aztán kinézett az ablakon, és a barakkhoz hasonló 

épületeket szemlélte. 
A fiatalember ügyesen vett egy éles kanyart, és Julie érezte, hogy megint ıt nézi. 
– Mondja, maga nem volt ott azon a partyn a hajómon? Mikor énekelgettünk? 
Julie meglepetten fordult felé. 
– Nahát! Az a maga hajója, volt? 
– Igen. A Dancer. – A fiatalember megint nevetett. – Richard Ashleynek hívnak. 

Nyilván bemutattak bennünket egymásnak, de olyan sokan voltunk. 
– Én Juliette Lescaux vagyok. 



 28 

– Hát persze! – Elengedte a kormányt, és széles mozdulattal széttárta a karját. – 
Most már emlékszem is a francia névre. Maga tényleg francia? 

Úristen, gondolta Julie, tudja a nevemet. Talán már közszájon forgok. Talán Bill 
már beszélt rólam… A fiatalemberre nézett, de az változatlanul érdeklıdı, derős 
arccal vezetett. Dehogyis! Ostoba vagyok. Tényleg csak emlékszik a nevemre, mert 
francia. 

– Félig – mondta. – Félig francia vagyok. Apám bretagne-i volt. 
– Ó, Bretagne! Fantasztikus: ott születni! Tavaly átvitorláztam Bretagne-ba, és 

remekül éreztem magam. A helybeliek úgy elámultak, mikor meglátták az öreg 
Dancer-t meg engem, hogy azt se tudták, hogyan kedveskedjenek. 

– Maga egyedül vitorlázott át? – kérdezte Julie csodálkozva. 
– Ó, igen, ha lehet, mindig egyedül megyek. A legcsodálatosabb érzés a világon! 
Julie nem válaszolt, mert eszébe jutott, mi lesz, ha Bill történetesen a tiszti 

klubban van. Aztán elhessegette a gondolatot. 
– Nem veszélyes egyedül vitorlázni? Szóval, arra gondolok, hogy mi történik, ha 

viharba kerül? 
A kocsi megállt a tiszti klub elıtt. Julie rémülten nézte a bejáratot. 
– Viharba? – tőnıdött Ashley. – Egyszerő. Csökkentem a vitorlafelületet, és 

lemegyek a fedélzet alá aludni. – A motort le sem állította, kiszállt a kocsiból, aztán 
bedugta a fejét az ablakon. – Hacsak nem fenyeget az a veszély, hogy zátonyra 
futok. Akkor inkább továbbhajózok, mint az ırült. – Elvigyorodott. – Egy pillanat! 

Julie utána nézett, amint odasétált a bejárathoz, aztán eltőnt az épületben. 
Némán ült és várt. Jólesı érzés volt a kis kocsiban ülni, biztonságban érezte 

magát. Csak azért imádkozott, hogy Bill ne legyen bent. Mikor utoljára találkoztak, 
Bill egyértelmően tudomására hozta, hogy nem akarja többé látni. Jó, talán nem 
pontosan így, nem ezekkel a szavakkal, de Julie pontosan megérezte abból, hogy 
nagyokat hallgatott, és nem mert a szemébe nézni. Kezébe temette az arcát. Édes 
Istenem, kérlek, engedd, hogy ne legyen itt. 

Aztán nyílt a tiszti klub ajtaja. Julie szíve a torkában dobogott. Richard Ashley 
sétált ki az ajtón. Egyedül. Az ajtó becsukódott. Julie megkönnyebbülten lehunyta a 
szemét. 

Richard visszacsúszott a vezetıülésbe. 
– Elnézést, nincs szerencsénk. Úgy látszik, senki sem tudja, hol van. De estére 

visszavárják. 
– O! – Julie tanácstalanul nézett maga elé. Nem tudta, mit tegyen. Hazamenni 

nem akart. 
Richard arca felragyogott. 
– Ide figyeljen! Mi lenne, ha lejönne velem a Dancer-hez? Nekem valami dolgom 

van rajta, és csuda jól jönne egy kis segítség… Szendvicskészítés, miegymás. A 
fedélzeten van minden, sajt, kenyér, csak mondja meg, mi kell. Kettesben sokkal 
kellemesebb lenne, mint egyedül. Aztán késıbb visszahoznám ide. 

Julie meglepetten nézett rá. Hazamenni ugyan cseppet sem volt kedve, Ashleyt 
viszont nem ismerte közelebbrıl. Maga se tudta volna megmondani, van-e kedve 
vele tölteni az egész délutánt. Különben sem volt vitorlázáshoz öltözve. Szemügyre 
vette vékony szoknyáját, harisnyás lábát. Összevissza mászkálni egy hajóban? 
Esetleg tönkremegy a harisnyája, a szoknyáját meg biztosan össze fogja maszatolni. 
Richard észrevette, mit nézeget. 

– Ó, a ruhája miatt ne aggódjon! Ha nincs kifogása ellene, hogy a cipıjét levegye, 
akkor a sarka nem sértheti föl a fedélzetet. 
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Julie értetlenül bámult rá. Nem fogta fel, miért olyan fontos egy hajó fedélzete. 
Aztán fölfedezte a dolog humoros oldalát, és elmosolyodott. Ashley elıször nem 
értette, min derül, de amikor rájött, felcsillanó szemmel elnevette magát. 

– Ne haragudjon rám! Tudja, a Dancer életem egyetlen nagy szerelme, és ıt is, 
mint minden jó feleséget, kicsit el kell kényeztetni. – Még mindig nevetve rákapcsolt. 
A kocsi nekiiramodott. 

Egy másik épületnél még megálltak egy percre, Ashley fölszaladt, hogy néhány 
holmit összeszedjen, aztán kihajtottak a kapun a Tamar folyó felé. a hajóhoz 
mennek, állapította meg magában Julie, bár ı tulajdonképpen egy szóval se mondta, 
hogy menni akar. Végül is örült. Miért ne? Okosabbat úgyse tehetett volna. 

Lekanyarodtak a kövezett útról. A kocsi zötyögıs dőlıúton bukdácsolt tovább a 
folyó felé. 

– Honnan vette ezt a csodálatos színt? – Kérdezte Julie. 
– Tessék? 
A kocsi motorja úgy zúgott, hogy Julie-nak kiabálnia kellett. 
– A kocsi! Miért olyan élénk kék? 
– Ó! Hát milyen színőek nündenütt az Austin 7-esek? 
– Feketék. Néha szürkék. Vagy sárgásbarnák. 
– Pontosan! Rettentı unalmas színek. Ezért döntöttem úgy, hogy az enyémet 

kékre festem. – Megint fölnevetett. Szemmel láthatóan szívesen nevetett, és Julie 
rajtakapta magát, hogy ı is mosolyog. 

Örült, hogy eljött. 
 

Kellemes, meleg délután volt. Julie az elsı fedélzeten hevert, és az arcát süttette a 
nappal. Még a kocsiban levette a harisnyáját, cipıjét, és a kabátjával együtt ott 
hagyta a hátsó ülésen. Richardtól a csónakban kapott egy viharkabátot, hogy ha kell, 
borítsa a vállára, és miután átszálltak a Dancer-re, kapott még hozzá egy ormótlan 
nagy kötött kabátot is. A túlméretezett kötött kabátban nyilván förtelmesen nézett ki, 
de nem bánta. Egyáltalán nem érdekelte. 

Csodálatos érzés volt, hogy egész délután alig csinált valamit. Készített néhány 
szendvicset, felforralt egy kanna vizet teának, aztán leheveredett, és a víz 
csobogása, a hajó szelíd himbálózása álomba ringatta. 

Békés, álomtalan álomba merült, egészen másképp, mint az elmúlt hét hosszú, 
nyugtalan éjszakáin. A csendet csak néha törte meg vidám dúdolás vagy kopácsolás. 

Mikor felébredt, úgy érezte, hogy biztosan késı délután van már, négy vagy öt 
óra körül. Fölnézett. Richard a kabin tetején ült, teásbögrével a kezében, és derős 
ábrázattal ıt nézte. 

– Jól aludt? – kérdezte mosolyogva. 
– Jaj, ne haragudjon, nem akartam ekkorát aludni! De elnyomott az álom. 
– Igen, ez a tengeri levegı. – Ashley letette a bögrét. – Ide figyeljen, befejeztem 

az asztaloskodást. Talán… Azt nem mondhatnám, hogy minden kész, de ennél 
jobban sose lesz kész… És még nem esett szét a hajó. Mi lenne, ha kimennénk egy 
kicsit a vízre? Csak a szorosba, meg vissza. Semeddig sem tart. – Fölállt. – Kifújja a 
fejünkbıl a pókhálókat – mondta, és széles mozdulattal mutatta, hogyan. 

Julie idegesen nézett rá. Soha életében nem vitorlázott, és az ötlet cseppet sem 
vonzotta. Szerinte minden hajó ingatag jószág, mintha mindig éppen most akarna 
fölborulni. És úgy gondolta, ı emellett nagyon is hajlamos a tengeribetegségre. 
Egyszer a mamával elmentek Fowey-be, hajókirándulásra egy gızhajón, és hazafelé 
már nagyon furcsa dolgokat mővelt a gyomra. Akárhogy is, fogalma se volt róla, 
milyen lehet vitorlázni. 
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Richard várakozva nézte. 
– Köszönöm – mondta. – Igazán kedves, hogy meghív, de… De én még sose 

vitorláztam. 
– Akkor legfıbb ideje hogy elkezdje! 
– Nem, igazán, én… En tengeribeteg leszek! 
– Semmi gond! A legtöbb ember az lesz, én különösen. Én az elsı napokban 

mindig tengeribeteg vagyok, de csak odakint, a nyílt tengeren. A szorosban pompás 
lesz, a víz tökéletesen sima, nincs egyetlen hullám se. Igazán! Bízzék bennem! – 
Lehajolt, és a kezét nyújtotta Julie felé. 

Julie fölnézett rá. Igen, bízom benne, lehetetlen nem bíznom, gondolta, azzal 
megfogta a férfi kezét, és hagyta, hogy az fölhúzza.  

Richard szelíden a hajó hátsó része felé terelte, az alsó fedélzetre, aztán 
elırement, és kioldozott egy kötelet. 

– Hová üljek? Arra az ülésre ott hátul? – kiáltott oda Julie. 
– Az ott az alsó fedélzet – nevetett Richard. – Ahol meg most maga áll, az a hajó 

fara. Ez a hegyes itt a hajó orra. Igen, üljön csak oda a kabinlejárat mellé. 
Julie leült, és megmarkolt egy rudat, amely körbefutott az alsó fedélzeten. 

Figyelte, hogyan húzza fel Richard a vitorlákat, rendezi el a köteleket, aztán ledob 
egy láncot a hajó elejérıl, és Julie döbbenten állapította meg, hogy elindultak. Egy 
pillanatig minden szörnyő zajjal lebegett; csapkodott körülötte, aztán Richard 
hátraszaladt, újabb köteleket húzott meg, erre a vitorlák váratlanul abbahagyták a 
csapkodást, és a Dancer elıreszökkent a vízen. 

Egy darabig nyugodtan siklottak, de éppen akkor, amikor Julie már kezdett lassan 
megnyugodni, az egész hajó megremegett, majd a következı pillanatban 
veszedelmesen megdılt. Julie rémülten markolta meg a hajó oldalát. Úgy érezte, 
mindennek vége, a következı pillanatban felfordulnak, az egész hajó fejre áll. 

Aggódva lesett hátra, de Richard zavartalanul, átszellemült arccal ült a 
kormánynál. 

– Hát nem remek? – lelkendezett. – Nincs csodálatosabb, mint egy jó vitorlázás! 
És ma az idı is pompás hozzá. Eszményi a szél. 

Julie a hajó orrát nézve úgy érezte, kicsit sok ez az eszményi szél. Az árboc 
változatlanul meredek szögben dılt meg, és semmi jelét se adta, hogy valaha is föl 
akarna egyenesedni. Julie egyszerően elképzelhetetlennek tartotta, hogy itt minden 
rendben legyen, de Richard szemmel láthatóan más véleményen volt. Julie 
szorongva várta, mikor történik velük valami félelmetes, váratlan szörnyőség. 

A Dancer elsuhant a Drake's Island mellett, és besiklott a nyílt tengerszorosba. 
Apró hullámok csaptak fel az orrán, finom permet szóródott fel a magasba, és 
visszahullott az alsó fedélzetre. Julie megborzongott, és azt szerette volna tudni, 
meddig mennek még. Aztán Richard elırehajolt, kioldott néhány kötelet, a hajó irányt 
változtatott, az árboc lassan egyenesbe állt, és könnyedén siklottak tovább. A 
hullámok, amelyek az elıbb a hajó orrát ostromolták, most békésen futottak 
mellettük. 

– Így már jobb, igaz? Nincs értelme, hogy csuromvizesek legyünk. – Richard 
komikus grimasszal ráncolta a szemöldökét. Miattam változtatott irányt, gondolta 
Julie, az én kedvemért, hogy én jobban élvezzem a hajókázást. 

– Köszönöm. Így sokkal jobb. 
– Ó, igen, jó széllel mindig jobb. Jó lenne, ha mindig a hátam mögül fújna, de 

sose onnan fúj. Ellenkezıleg. – Fölnézett az égre. – Néha azt hiszem, valami 
mennyei összeesküvés van a dolog mögött, mert garantáltan mindig szembıl fúj a 
szél.  
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– Tényleg szokott tengeribeteg lenni? 
– Hát persze. A tengeribetegségnek egyébként, azt mondják, két fokozata van. 

Az egyik, amikor az ember szeretne meghalni, a másik, amikor attól fél, hogy nem 
hal meg. Én mind a két fokozaton át szoktam esni. Egyetlen ellenszere van, ha az 
ember elfoglalja magát, és ameddig tud, a fedélzeten marad, közben meg arra 
gondol, hogy semmi sem tart örökké. 

– Gyakran megy messzire? 
– Ahányszor csak az idım engedi. Ezen a nyáron a Scilly-szigeteken jártam. A 

Scilly-szigetek!… A legcsodálatosabb hely a világon! Teljes két hetet töltöttem ott, és 
akár hiszi, akár nem, minden este másutt horgonyoztam. A legtöbb sziget lakatlan, 
egész nap járkálhat rajtuk az ember, és nem lát mást, csak madarakat. – Üdvözült 
arccal tette hozzá: – Elıfordult, hogy négy teljes napon át nem találkoztam egy 
lélekkel sem. 

Milyen furcsa ember vagy, gondolta Julie. Csupa nevetés, csupa kedvesség, és 
szeretsz egyedül lenni. 

– A Scilly-szigetek körül – folytatta Richard – rengeteg a hajóroncs, tudja, a szó 
szoros értelmében több száz. Tulajdonképpen nem meglepı, ha meggondoljuk, hol 
fekszenek: mérföldekre a szárazföldtıl, pontosan a Csatorna bejáratánál. És persze 
alacsonyak, a hajók jóformán csak akkor láthatják meg ıket, ha már beléjük ütköztek. 
Nem túl kellemes hely, ha valaki rossz idıben vetıdik arra. – Felnevetett, mintha az 
efféle veszedelmeket pompás tréfának tartaná. Julie-ban felmerült a gyanú, vajon 
Richard számára nem a legkedvesebb szórakozás-e a viharban a Scilly-szigetek 
közelében hajózni. 

Aztán Richard történeteket mesélt a Scilly-szigetekrıl, hírneves hajóroncsokról, a 
szigeten élı emberekrıl és a csodálatos tájról. És Julie rádöbbent, hogy csüng a 
szaván. Vonzó férfi, kétségtelen, de nem hivalkodóan vonzó; nem olyan csinos, mint 
Bill, és öreg korára valószínőleg el fog hízni, de a szeme a szó szoros értelmében 
csillog; nagy mackóra emlékeztette Julie-t: olyan kedves, olyan megbízható. Igen, 
végtelenül kedves. 

Megállapította magában, hogy elsı látásra rosszul ítélte meg, Richard nem 
színészkedik, valóban olyan, amilyennek látszik, vonzóerejének lényege, hogy 
hallatlanul lelkesedik mindenért, amit csinál. 

Elnézte. Nagyon tudtalak volna szeretni, gondolta. Volna. Önkéntelenül használta 
magában a feltételes múlt idıt. Számára nem létezik többé barát: az az idı elmúlt. 

Egyébként is, ı aligha érdekli Richardot. Miért is érdekelné? Semmi különös 
nincs rajta, utolsó találkozásukkor Bill ezt nagyon világosan a tudomására hozta. És 
különben is, ostobaság: eddig nem is gondolt rá. Richardnak nyilván van már 
barátnıje. 

Á Dancer békésen siklott be a Cattewaterba, abba a folyóba, amely a tengert a 
Barbicannel, a város legrégibb negyedével és a halászkikötıvel köti össze. Julie 
most már kimondottan élvezte a vitorlázást, nem voltak hullámok, és jóformán meg 
se mozdult a szél. 

– A legokosabb, ha nem megyünk be a kikötıbe – mondta Richard. – Majdnem 
biztos, hogy összetalálkoznánk egy kifelé tartó halászhajóval. Halsolok egyet, aztán 
visszamegyünk a horgonyzóhelyre. 

Julie bólintott. Halvány fogalma se volt róla, hogyan kell halsolni. Abban a 
pillanatban Richard rákiáltott. 

– Vigyázzon a fejére! 
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Szörnyő csattanás. Julie egy pillanatra azt hitte, eltört az árboc, de aztán látta, 
hogy csak a vitorlák csattognak, amint átvágódnak a hajó másik oldalára. 
Felnevetett. 

– Igazán szólhatott volna – mondta, és a szívére szorította a kezét. 
– Elnézést. Nem gondoltam rá, hogy nem ért a vitorlázáshoz. Ide figyeljen. 

Elmondok néhány alapelvet. Tulajdonképpen rém egyszerő az egész. Három dolgot 
kell csak fejben tartania. Elıször: mindig figyelje meg, honnan fúj a szél. Másodszor: 
éppen annyira húzza be a vitorlát, hogy ne lebegjen. Harmadszor: mindig kerülje el a 
halsolást. 

Julie csodálkozva állapította meg, hogy együtt nevet Richarddal. 
– Akkor hogyan fordul meg? 
– Szél ellen. Ezt hívják „tacking”-nek.  
Julie a fejét csóválta. 
– Azt hiszem, ez már meghaladja a képességeimet. A jövıben magára hagyom a 

vitorlákat. 
Richard nem szólt semmit, csak kutató szemmel nézett rá. Julie gyorsan 

elfordította a fejét. Dühös volt magára. Richard ezt a megjegyzést nyilván úgy 
értelmezi, hogy rokonszenvesnek találja, és most valami jogcímet keres magának a 
jövıre nézve. Nos, akkor kénytelen lesz teljesen világosan értésére adni, hogy 
eszébe se volt ilyesmire gondolni. Kár. Olyan kellemesen telt eddig a nap. 

Aztán újra Richard beszélt. Szemmel láthatóan komolyra fordította a szót. 
– A vitorlázás csodálatos szabadságot jelent az embernek. Amikor tetszik, 

elindulok, mindegy, hová. A Dancer-en mindig bıven tárolok élelmiszert és vizet, 
úgyhogy bármikor elindulhatok, ha idım engedi. 

– Nem elég magának a haditengerészet? 
– Ó, nem, az nem ugyanaz. Háromszáz emberrel egy bádoghajóban a tengeren, 

az… Szóval, az nem az én esetem. Élvezem, de össze se lehet hasonlítani azzal, ha 
az ember magában hajózik. Szeretem az izgalmakat, érti? A kihívást, elindulni az 
ismeretlenbe, felfedezni a világot. Nincs ehhez fogható a világon! 

– De miért egyedül? 
Richard egy pillanatig elgondolkodott. 
– Nos, nem mindig megyek egyedül. Sokszor vitorlázunk együtt az apámmal. A 

Dancer tulajdonképpen az övé. De részben az is a baj, hogy nem találtam még 
magamnak olyan társat, aki pontosan úgy szeret hajózni, mint én. Így hát.. .Nem 
maradt más hátra… Azt hiszem, az egyetlen megoldás: nekivágni, és azt tenni, amit 
az ember szeret. 

Julie elgondolkodva nézte. Csodálta. Csodálta, amiért olyan határozott, olyan 
magabiztos. Milyen nagyszerő érzés lehet ilyen tisztán látni, mit akar az ember, és 
annyira bízni a saját képességeiben, hogy el is érje azt, amit akar. De talán 
mindennél jobban csodálta azért, hogy képes dönteni. Vajon én miért nem tudok 
ilyen lenni? – gondolta. Miért vagyok olyan tehetetlen, ha döntenem kell? Persze, 
egy férfinak természetesen könnyebb, a férfiaknak nem kell annyi emberre tekintettel 
lenniük. De mindegy, neki akkor is meg kellene tennie, el kellene döntenie, mi a 
helyes. 

Mikor a szoros nyílt vizén visszafelé hajóztak, ismét fölerısödött a szél, a Dancer 
megint sebesen siklott, és széles ösvényt vágott a vízen. Julie maga elé bámult, 
megpróbálta élvezni a vitorlázást, de érezte, hogy egyre jobban elfogja a 
szomorúság. Már majdnem vége a napnak. Hamarosan el kell döntenie, odamenjen-
e újra a tiszti klubhoz, undokul megalázza-e magát, találkozzék-e Bill-lel, vagy hagyja 
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az egészet, menjen haza, és dolgavégezetlen álljon oda az anyja elé. Micsoda 
lehetıségek! 

A Dancer besuhant a folyótorkolatba. Richard elıreszaladt, leeresztette a 
vitorlákat. Amikor végzett, visszafutott a farba, keményen kitolta a kormányrudat, a 
Dancer elegáns félkörívet rajzolt a vízre, és megfordult. Richard felemelte a horgonyt, 
újra elıreszaladt, és a horgonnyal kihalászott a vízbıl egy csillogó, piros bóját. 

– Látja? – kiáltott hátra zihálva. – Gyerekjáték! Pillanatok alatt meg lehet tanulni. 
Julie mosolygott. A vitorlázás pontosan olyan titokzatos mesterség maradt 

számára, mint azelıtt volt. Az egyetlen, amit elmondhatott, hogy ez a kaland nem volt 
olyan kellemetlen, mint amilyenre számított, de a tengertıl ettıl függetlenül még 
mindig szörnyen félt, és úgy döntött, semmi kedve újabb kísérletet tenni. 

Hat óra volt, amikor odaértek a kék kocsihoz. Útban a tiszti klub felé Julie alig 
nyitotta ki a száját. Végül is Richard föltette a kérdést. 

– Nos, mit kíván? Mit csináljak? Megnézzük, hogy ott van-e Bill? Vagy azt akarja 
inkább, hogy én adjam át neki a könyvet maga helyett? 

– Én… Nem is tudom. 
– Hát akkor nézzük meg, hazaért-e már. 
Julie megdermedt. Képtelen volt eldönteni, mit tegyen. Akármit csinálj rossz vége 

lesz. És itt ez az újabb akadály, ez az ember… Nyilván rájött már, mi a helyzet közte 
és Bill között: a fiú kiadta az útját, és ı nem ért a szóból. Biztosan azt hiszi, olcsó kis 
nı, amiért így fut egy férfi után. 

Ekkor döntött.  
– Nem. Inkább egyenesen hazamegyek, köszönöm. A könyv igazán nem olyan 

fontos. Elkapok majd egy buszt a telep elıtt. 
– Nem, szó se lehet róla. A legkevesebb, amit megtehetek, hogy hazaviszem. Hol 

lakik? 
Julie megmondta, aztán hátradılt az ülésen. Hosszú ideje nem örült ennyire. 

Csodálatos érzés dönteni! És most, miután döntött, azt is tudta, hogy így volt helyes. 
Szörnyő érzés lett volna odamenni egy férfihoz, akit nem szeret, és ami sokkal több 
ennél, nem is becsül semmire. Bill annak idején világosan értésére adta, hogy 
mindennek vége. Ebben a szerencsétlen helyzetben most rajta múlik, hogy 
megtalálja-e a legjobb megoldást. 

Elmegy, és újrakezdi az életét. 
Richardra nézett. Richard merev arccal manıverezett kocsijával a szők plymouthi 

utcákon. Roppant hálás volt Richardnak: neki van igaza. Az embernek döntenie kell, 
kezébe kell vennie a saját életét. Ha nem ezt teszi, mindenki kihasználja, eszköznek 
tekinti ahhoz, hogy a saját életét kellemesebbé tegye. A mama is jót akart, de mindig 
arra hajszolta Julie-t, hogy azt tegye, ami neki kellemes. És Bill? Bill is ezt tette. 

Igen, mindenképpen elmegy. 
De nem itt, Angliában. Itt nincs hová mennie, senki sincs, aki mellé állna. 

Franciaországba megy. A gondolat ugyan elég ijesztı, a papa közvetlen 
rokonságából soha senkivel nem találkozott. Csak annyit tudott róluk, hogy a 
nagyszülık már bizonyára nagyon öregek, talán meg is haltak, és hogy él egy 
nagybátyja meg egy nagynénje. Talán unokatestvérei is vannak, de ebben nem volt 
egészen biztos. 

Persze azt kell majd mondania nekik, hogy férjnél van, csak a házassága nem 
sikerült. Valószínőleg nem hiszik el majd, de ennek nem lesz semmi jelentısége, 
amíg a látszatot fenn tudja tartani. Vesz magának egy jegygyőrőt. A gondolatra 
furcsán megborzongott, kitalál magának egy nevet. De nem Mrs. Crozier lesz, az 
biztos. Valami más, jól hangzó név kell. 
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Útlevélre is szüksége lesz, persze, erre eddig nem is gondolt. Nem volt benne 
biztos, de mintha úgy emlékezett volna, hogy ha valaki nincs még húszéves, annak 
szülıi beleegyezés kell hozzá. Ez megint vitát jelent majd a mamával. Julie az elıtte 
álló csatákra gondolt, és felsóhajtott. 

– Valami baj van? – kérdezte aggódó arccal Richard. Túl hangosan sóhajtottam, 
gondolta Julie. 

– Ó, nem, semmi. Csak gondolkodtam.  
Richard bólintott, és tovább figyelte az utat. 
A kis kocsi megállt a Radley Terrace 34 elıtt. Julie biztosra vette, hogy a mama a 

függöny mögül les kifelé, de nem bánta. Richardhoz fordult. 
– Nagyon szépen köszönöm. Remek nap volt. Nem is tudom elmondani, 

mennyire élveztem. 
– Nekem szerzett örömöt! – Richard lenézett a kezére. – Figyeljen! Remek lenne; 

ha újra eljönne velem egyszer. Lenne kedve hozzá? Kinevezném elsı tisztemnek. 
– Ó, én… Igazán kedves ez a… ez a kinevezés. De hát… Én hamarosan 

elmegyek, tudja. Hamarosan. 
– Ó! 
Richard szemmel láthatóan meglepıdött. Julie gyorsan magyarázkodni kezdett. 
– Egy idıre elmegyek a rokonaimhoz, Franciaországba. Dolgozni, meg azért, 

hogy megtanuljam a nyelvet. Mindig szerettem volna eljutni oda. 
– Bretagne-ba?  
Julie bólintott. 
– Remélem, hogy jól fogja érezni magát. Biztos vagyok benne. A bretonok 

csodálatos emberek. – De csalódottnak látszott, láthatóan nem egészen értette a 
dolgot. Nyilván azt hiszi rólam, gondolta Julie, hogy nem vagyok ıszinte, mert nem 
említettem elıbb ezt az utazást. 

Szerette volna megmagyarázni neki, miért kell elmennie, de semmi értelme sem 
volt olyan magyarázkodásba fogni, amelyet úgysem tud befejezni. Így volt jó, ahogy 
volt. 

Kinyitotta a kocsi ajtaját. 
– Minden jót! Még egyszer köszönöm. 
Richard rámosolygott, a szeme újra barátságosan csillogott. 
– Minden jót! Remélem, nem lesz semmi baj.  
Milyen kedves ember vagy gondolta Julie. 
Becsukta az ajtót, és elindult a ház felé. A lármás kis motor zúgása egyre 

távolabbról hallatszott. Megfordult, hogy integessen, de a csillogó kékség már eltőnt 
egy kanyarban. 

Kulccsal a kezében megállt a bejárati ajtó elıtt. Bretagne, gondolta. Igen, 
mindenképpen elmegy Bretagne-ba. 

Könnyő így kimondani. Nagyon könnyő… De képes lesz-e keresztülvinni, amit 
elhatározott? 

Keresztül kell vinnem. 
Kinyitotta az ajtót, aztán gyorsan becsukta maga mögött. Mielıtt meggondolná 

magát. 
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Lübecki öböl. Tágas, nyílt víztükör. Déli oldalán forgalmas kikötı: Travemünde. 
Néhány mérfölddel lejjebb, a szélesen hömpölygı Trave folyó partján fekszik Lübeck 
városa. Északnyugatra, Travemündétıl talán húsz mérföldnyire, az öböl mentén, a 
kíváncsi szemek elıl jól elrejtve bújik meg egy másik, kisebb kikötı, Pelzerhaken. Itt 
építette fel a német haditengerészet az egyik legfontosabb kutatóintézetét, egy 
szögesdrót kerítéssel körülvett, alacsony, csúf épületkomplexumot. . . 

Szeptember volt. Az Északi-sark felıl süvítı, heves északkeleti szél a közelgı, 
hideg tél üzenetét hozta. Odakint az öbölben, a Balti-tenger nyílt térségeirıl rövid, 
meredek hullámok hömpölyögtek befelé, és haragos, fehér habbal szórták tele a párt 
menti strandokat. A Welle nevő kísérleti hajó a pelzerhakeni kikötı egyetlen mólója 
mellett nyugtalankodva rángatta a köteleit. A szél száguldva kapott bele a 
felépítménybıl kimeredı antennák tömegébe, és meg-megrázta a furcsa, tányér 
alakú alkalmatosságokat. 

David Freymann dideregve húzta szorosabbra magán a kabátját. A hajó billegett 
alatta, és csak abban bízott, hogy ha kiérnek a nyílt vízre, nem lesz tengeribeteg. 
Hajón mindig rosszul lett. Még csónakban is. 

Ellen szerint David buta volt, hogy egyáltalán eszébe jutott eljönni erre az útra, 
mert nyilván szégyent fog vallani. Ellen azt is sőrőn mondogatta, hogy csak azért lesz 
mindig tengeribeteg, mert túl kövérkés, semmit nem sportol. Ellen mindenbe bele 
tudta magyarázni, hogy David a hibás, de ı nem bánta, mert Ellen különben jó 
feleség volt, és most éppen elég bajjal küszködött. Azért is sokat panaszkodott, mert 
elhanyagolja. Tökéletesen igaza is volt; a munkája napról napra több idejét vette 
igénybe. Megpróbálta ugyan megmagyarázni Ellennek, milyen fontos munkát végez, 
és ez számára milyen sokat jelent, de Ellen nem értette meg. Ilyenek a nık, gondolta 
elnézıen. 

Meglepetten jött rá, hogy októberben lesznek tizenöt éves házasok. Legokosabb, 
ha az évforduló alkalmából kényezteti egy kicsit Ellent, elviszi Berlinbe, és 
megebédelteti egy jó vendéglıben az Unter den Lindenen. Tizenöt év: szinte 
hihetetlen. A kis Cecile is már majdnem nyolcéves. Furcsa, milyen gyorsan repül az 
idı, és az ember belül mégis fiatal marad. Idén lesz negyvenöt éves, már majdnem 
középkorúnak számít. 

De akkor is, amíg az ember valami idıállót produkál, semmi jelentısége sincs a 
korának. Fölnézett a Welle parancsnoki hídja fölött felnyúló egyik tányér alakú 
tárgyra. Nos, az ott idıálló, annak igazán van jelentısége. Olyan eredmény, amire 
bárki büszke lehetne. 

Végigsétált a fedélzeten, arrafelé, ahol Hans Rathenow-t látta ácsorogni. Éppen 
egy éve már, hogy kollégák, együtt álltak munkába az akkor újonnan alakult 
vállalatnál, a Gemánál. Hans rendes fickó volt, kemény munkás, nyíltszívő, kedves. 
David nagyon megszerette. Pajtási, bajtársi kapcsolat alakult ki közöttük, nem 
utolsósorban azért, mert ugyanazon a berendezésen dolgoztak. Együtt oldották meg 
a távolságmérés eleinte kemény diónak ígérkezı problémáját, de David 
valamiképpen kezdettıl fogva tudta, hogy meg fognak birkózni vele. 

Hans a part felé intett a fejével. 
– A fejesek késnek.  
David nevetett. 
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– Nekik joguk van hozzá. 
– Hányan lesznek? Tudod?  
David a fejét ingatta. 
– Remélem nem lesznek sokan, különben sose végzünk a kérdésekkel – folytatta 

Hans; szerette, ha bıven van ideje megemészteni a feltett kérdéseket és kidolgozni a 
lehetı legprecízebb, legtökéletesebb válaszokat. 

Egy teherautót figyeltek. A kocsi végigbukdácsolt a rakparton, és egy raktár elıtt 
állt meg. Hans Davidhoz fordult. 

– Egyébként hallottad a pletykát a Telefonkenrıl? – Mikor David értetlenül nézett 
rá, folytatta. – Úgy látszik, olyan kormányszerzıdést kaptak, mint mi, csak éppen a 
szerkezetet úgy kell kialakítaniuk, hogy repülıgépekre is alkalmazható legyen. 

– Ó! – David elkomorodott. Szerette volna, ha nem látszik meg rajta, mennyire 
meglepıdött. – Én azt hittem, mi végezzük el ezt a munkát a kis berendezésekkel. 
Én… Én már ki is dolgoztam rá egy programot. 

– Igen – bólintott megértıen Hans. – Tudom. És azt is tudom, hogy helyes 
irányból közelíted meg a problémát. De attól félek, Schmidt másképp látja a dolgot, 
mint te. 

David elnézett a messzeségbe, és felsóhajtott. Schmidt, a kutatási program 
vezetıje, akit nemrég neveztek ki a Harmadik Birodalom legfıbb mőszaki 
tanácsadójának, régóta szálka volt a szemében. 

– Mondok valamit, barátom – Hanshoz fordult, és megfogta a karját. – Nemcsak 
abban vagyok biztos, hogy lehetséges kismérető berendezéseket szerkeszteni 
repülıgépek számáru, hanem abban is biztos vagyok, hogy ezek a berendezések 
óriási energiával mőködtethetık. El tudod képzelni, mekkora felbontóképességet és 
milyen pontosságot tudunk elérni rendkívül rövid hullámhosszal? 

– Igen – mosolygott barátságosan Hans. – De David! Nem létezik olyan szelep, 
amely akár megközelítıen is képes lenne ezt produkálni! Honnan veszed hozzá az 
energiát? 

– Van egy ötletem. És azt hiszem, be is válik. Nem kell több hozzá, mint hat 
hónap, és így vagy úgy, biztosat tudok mondani. Két munkatársra van csak 
szükségem, helyiségre meg némi anyagi támogatásra. – Mélyen a hajába túrt az 
ujjaival. – De ez az új szerzıdés… Schmidtnek ezek után minden oka meglesz, hogy 
ne adja meg rá az engedélyt. És holtbiztos, hogy nem adja meg. 

Hans ünnepélyesen rábólintott. 
Szélroham süvített át a fedélzeten. David szorgalmasan topogott, hogy kissé 

fölmelegedjen. 
– Persze, fölajánlhatnám a szolgálataimat a Telefonkennek. Gondolom, talán 

Schmidt ellenére is hajlandók lennének elfogadni az ötletemet. 
– Kétlem. Nagyon kétlem. – Hans elhallgatott. Mélyen elgondolkodott, és amikor 

megszólalt, olyan halkan beszélt, hogy Davidnak közelebb kellett húzódnia hozzá, ha 
hallani akarta, mit mond. – Nagyon jól meg kell fontolnod a helyzetedet, David. 
Aggódom érted. 

– Értem? Miért? Mit akarsz ezzel mondani? Schmidt nem ehet meg, azt 
gondolhatod. És nem is dob ki. Miért dobna ki? 

– Nem Schmidt személyesen, nem azért aggódom. Hanem a… a hivatalos 
politika… 

David csak most kezdte érteni, mire gondol Hans. 
– Barátom! Csak nem azt akarod mondani, hogy azért dobnának ki, mert zsidó 

vagyok? – Mosolyogva rázta meg a fejét. – Elıször is, nem hiszem, hogy ez az 
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ırültség még soká tartson. Másodszor, az olyan munkákba, mint az enyém, sose 
nyúlnának bele. Túl fontos ez nekik, és tudod, hogy ık sem olyan ostobák. 

– Remélem, igazad van. Bár attól félek, túl nagyvonalúan fogod fel a dolgot. Én 
attól tartok, hogy csak romlani fog a helyzet. 

David, a vállát vonogatta. Az elmúlt év eseményei… Szerencsétlen, sıt igen, 
tragikus események. A Nürnbergi törvények megdöbbentették. A legtöbb zsidót 
megfosztották az állampolgárságától, és megtiltották, hogy zsidó árjával házasodjék. 

De, gondolta David, ami bennünket illet, Ellent meg engem, már késı. Ezt a 
házasságot, ennyi év után, nem tudják meg nem történtté tenni. 

Persze volt más is. Sok zsidót elvittek, és soha többé nem látta ıket senki. De hát 
ugyanez megesett másokkal is, balosokkal, értelmiségiekkel, bajkeverıkkel. Nem 
csak zsidókkal. A lényeg az, hogy az ember ne ártsa bele magát semmibe. Tartsa 
távol magát minden zőrzavartól. 

– Nem, Hans – mondta, és megcsóválta a fejét. – İszintén hiszek abban, hogy 
ennél rosszabb nem lesz a helyzet. – Már majdnem hozzátette: legalábbis nekem 
nem, de aztán úgy érezte, roppant érzéketlen és önzı lenne, ezért inkább nem 
mondta ki.  

A rakpart végén feltőnt az autókaraván. A hajón nyomban sürgés-forgás támadt, 
a matrózok felsorakoztak a fedélzeten, és a két férfi lassan a palló végénél várakozó 
csoport felé sétált. Hans még mindig komoran nézett maga elé. David halkan 
odasúgta: 

– Szóval, abban, hogy a zsidókat a szabad szakmákból kizárják, nincsen semmi 
új. Ez történt a világháború elıtt is. Különben is, én inkább vagyok német, mint zsidó. 
Valójában csak félzsidó vagyok. Évek óta nem láttam belülrıl zsinagógát, a 
feleségem árja, és a kislányom tisztességes keresztény iskolába jár. Én senkinek 
sem jelentek semmi veszélyt. 

– Itt nem is errıl van szó – makacskodott Hans. – De te hivatalosan zsidónak 
számítasz. Egyelıre megvan ugyan a tudományos státusod, de ott, ahol most vagy, 
egyáltalán nem vagy biztonságban. Miért nem mész oda dolgozni? – kérdezte, és a 
kutatóintézet barakk-komplexumára mutatott. 

David csodálkozva állt meg. 
– Oda? Miért mennék? 
– Nem hallottad? A haditengerészet nem hajlandó elbocsátani a zsidókat a 

szolgálatból. Az öreg Raeder szembe mer szállni Hitlerrel. Mint tengerészeti szakértı 
ott biztonságban lehetnél. Hitler sose tudja maga mellé állítani az egész 
haditengerészetet, túlságosan fél tılük. 

David továbbindult. Hans jót akar, gondolta a fejét csóválva, efelıl nem volt 
kétsége, de hogy ı oda menjen dolgozni? Nem, ez kizárt dolog. Abban a munkában 
nincs semmi eredetiség, és ı belehalna az egyhangúságba. 

Hans és David is csatlakozott a többi szakértıhöz meg tengerészhez, akik a 
korlátnál várakoztak némán, egy csoportban. 

David a széltıl felborzolt haját rendezgetve figyelte a pallón felfelé igyekvı 
csoportot. Raedert, a német hadiflotta közismert fıparancsnokát és elsı admirálisát 
nyomban fölismerte, de a többiek felıl nem volt biztos. Rangjelzések és egyenruhák 
semmit nem jelentettek számára, de becslése szerint, még legalább öt admirális volt 
a csoportban. Az elsı admirális mögött Schmidt következett, megszokott fontoskodó, 
önelégült ábrázatával. David némán felsóhajtott, amikor meglátta. Milyen egyszerő 
lenne az élet a világon, ha az ilyen Schmidt-félék nem üthetnék bele az orrukat 
minden komoly munkába! Schmidt egyik legnagyobb baja az volt, hogy a kelleténél 
jóval kevesebb ész szorult a fejébe. Sose volt igazi tudós, nagy tudós meg végképp 
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nem. Talán azért is kapart ki magának egy adminisztratív pozíciót, mert az volt az 
egyetlen hely, ahol esetleg megfelelhetett. 

Schmidt sorra mutatta be a Gema vezetıit a tengerésztiszteknek. David 
diszkréten hátrahúzódott, és arra gondolt, milyen furcsa dolog a protokoll: a 
szervezık megelızik azokat, akik az igazi munkát végzik. Viszont addig, amíg 
dolgozni hagyják, tulajdonképpen nem érdekli túlzottan, ki aratja le a munkájáért a 
dicsıséget. 

Mikor rá került a sor a bemutatkozásban, görcsösen igyekezett fejben tartani 
mindenkinek a rangját és a nevét, akivel kezet fogott, de Raedertıl eltekintve, 
jóformán egyiket sem tudta megjegyezni. Kivéve egyet. Hangsúlyozottan megmaradt 
az emlékezetében egy név: Dönitz. Elıször nem tudta, miért, aztán rájött, hogy 
éppen a közelmúltban hozták nyilvánosságra: Dönitz vette át a parancsnokságot a 
haditengerészet új tengeralattjáró flottája felett. 

Tengeralattjárók: nos, ezeknek volt igazán szükségük kismérető és nagy 
felbontóképességő berendezésekre. Érdekes lenne alkalomadtán elbeszélgetni errıl 
Dönitz-cel. A sávokat leste Dönitz karján, szerette volna látni, hogy valóban nem 
jeleznek-e századosnál magasabb rangot. Akkor ugyanis talán sikerül szót váltania 
vele, és nem fenyegeti az a veszély, hogy Schmidt belefojtja a szót. Schmidt ugyanis 
nem szerette, ha David és társai a távollétében igazán magas rangú tisztekkel 
beszélnek. Azért, mondta, mert így védi a szakértıit a külsı befolyástól, David 
azonban tudta az igazi okot. Schmidt egyszerően nem bírta elviselni, ha a tudtán 
kívül bármi történt. Különösen abban az esetben, ha egy szakértıjének a véleménye 
eltér az övétıl. 

A csoport zöme elindult a parancsnoki híd felé. Schmidt a korong alakú 
szerkezetekre mutogatott, és azt magyarázta, miért olyan az alakjuk, és miért 
különböznek annyira a korábbi prototípusoktól. Míg Schmidt megállás nélkül beszélt, 
David egyszer csak érezte, hogy a fedélzet megremeg a lába alatt. A Welle lassan 
elfordult a rakparttól. A szél egyre hevesebb lökésekkel ostromolta ıket; odakint a 
nyílt tengeren zord idı lehetett. 

David egyre inkább úgy érezte, valóban okosabb lett volna otthon maradnia. 
Szívbıl irtózott minden fizikai kényelmetlenségtıl; már fiatalkorában is reménytelenül 
tehetségtelennek bizonyult, ha sportról, vagy akármilyen megerıltetı testmozgásról 
volt szó. Most elıre tudta, hogy a Welle elıbb-utóbb dobálni fog: úgy fog dülöngélni, 
mint egy részeg disznó. 

Schmidt elhallgatott. A társaság bevonult a kormányos kabinja mögötti, tágas 
térképszobába. David lassan utánuk sétált, keresett magának egy békés sarkot, ahol 
meghúzódhat, de Schmidt türelmetlenül elıreintette, és mutatta, hogy csatlakozzék a 
csoportjától elkülönülten ácsorgó néhány fiatal tiszthez. A magasabb rangúak egy 
nagy fémdoboz körül helyezkedtek el. A szekrényhez hasonló alkotmányt a padlóhoz 
csavarozták, és a tetejébıl egy kerek ernyı állt ki. A magasabb rangú tisztek ezt az 
ernyıt bámulták nagy érdeklıdéssel. Schmidt megköszörülte a torkát.  

– Néhány percig eltart, amíg kiérünk a nyílt tengerre, ahol majd a berendezést 
célszerőbben tudjuk önöknek bemutatni. Egy kis türelmet kérünk, biztosítjuk önöket, 
hogy érdemes várakozniuk. Nem fognak csalódni – mondta. 

Davidot mindig idegesítette Schmidt modora. Úgy tudta elıadni a mondanivalóját, 
mint egy cirkuszi kikiáltó. A fejesek nyilván intelligens emberek, gondolta, és nem 
dılnek be az ilyen komédiázásnak. 

Valaki váratlanul megszólalt David mellett. 
– Mi még nem találkoztunk. Engem Fischernek hívnak. Karl Fischernek. 
David megfordult. Fiatal tengerésztiszt állt elıtte, és a kezét nyújtotta. 
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– Freymann, David Freymann – mondta. Kezet fogtak. Aztán David, mintegy 
magyarázatképpen, hozzátette. – Ezen a berendezésen dolgozom. Az én területem 
a rádiós távolságbemérés. 

Fischer bólintott. 
– Roppant érdekes lesz mőködés közben látni. Sose hittem volna, hogy ilyen 

berendezés kifejlesztésén dolgoznak. Igazán rendkívüli. 
David udvariasan mosolygott. 
– Ön a haditengerészethez tartozik? 
– Nem, nem – rázta a fejét Fischer, és Davidnak feltőnt, milyen finom vonalú, 

szabályos az arca. A haja szıke volt; erre mondják a nácik, hogy árja, gondolta 
David. Aztán: vajon miért éppen ez jutott most eszembe? Lassan már olyan leszek, 
mint Hans. 

– Dönitz kapitányt kísértem el ide. A kieli elsı tengeralattjáró-flottilla tisztje 
vagyok. Az U-13-as parancsnoka. 

– Ó! – David nem sokat tudott az új tengeralattjáró-fegyvernemrıl. 
– Ez az elsı operációs flottilla. Számomra igen nagy megtiszteltetés, hogy ott 

szolgálhatok. 
– Valóban, valóban. Csodálatos, hogy annyi év után Németországnak ismét 

vannak tengeralattjárói. 
A térképszoba közepén halkan zümmögni kezdett a berendezés. Fischer 

odanézett. 
– És ez használható lesz a tengeralattjárókon is? 
– Nos, jelenleg, ebben a formában nem. Amint látja, túl nagy. Igazán csak 

hajókon használható, vagy, természetesen, szárazföldön. Tengeralattjáróba vagy 
éppen repülıgépbe semmilyen formában nem lenne beépíthetı. 

– Értem, értem – töprengett homlokát ráncolva Fischer. – És mi történik, ha 
valakit felderítenek egy ilyen berendezéssel? Vajon az ellenség is könnyen 
felderíthet bennünket? Különösen arra gondolok, ha éjszaka a felszínen vagyunk. 

David elismerıen nézett rá. Végre valaki, aki rájött, hogy az ellenségnek is lehet 
ilyen berendezése! Schmidt ezt a lehetıséget sohasem lenne hajlandó elismerni. 

– Nos – mondta –, ha a tengeralattjáró a felszínen tartózkodik, megtalálná. De 
nehezen. A tengeralattjáró olyan laposan úszik a vízen, annyival kisebb, mint egy 
hajó, hogy valamennyi feltételnek hiánytalanul fenn kell állnia az ellenség részérıl 
ahhoz, hogy megláthassa. Vagyis nyugodt tenger és három-öt mérföld közötti 
távolság. De még ha a hajónak sikerül is felfedeznie önöket, gondolom, bıven marad 
idejük lemerülni és eltőnni a víz alatt. A repülıgép? Nos, a repülıgép esete valamivel 
bonyolultabb. Ha egy repülıgépnek sikerülne felfedeznie a tengeralattjárójukat, igen 
gyorsan ott teremhetne. 

– De hiszen az elıbb, ha jól értettem, azt mondta, lehetetlen olyan kismérető 
berendezést szerkeszteni, amely elfér egy repülıgépben! 

– Ó, nem! Én azt mondtam, ez a berendezés nem alkalmas rá. Azt nem 
állítottam, hogy lehetetlen kisebb berendezést készíteni. Ellenkezıleg!  

Fischer megfontoltan bólintott. 
– Beszélhetnénk újra? A demonstráció után? Tudom, hogy Dönitz kapitányt 

nagyon érdekelné, amit mondott. 
– Természetesen – felelte David örömmel, mert igazán nagy megtisztelésnek 

érezte, hogy Dönitzcel beszélhet. 
A Welle most már elıre-hátra bukdácsolt, és David arra következtetett, hogy 

kiértek a nyílt tengerre. A térképszoba nagy, kerek ablakán át a gördülı, tarajos 
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hullámokat nézte. Aztán megpróbált a látóhatár vonalára koncentrálni, mert valakitıl 
azt hallotta, hogy akkor nem lesz rosszul. Schmidt folytatta elıadását. 

– Amint tudják, uraim, keményen dolgoztunk a DT berendezés kifejlesztésén. 
Továbbra is a fedınevén, DT berendezésnek nevezem, mert döntıen fontos titokban 
tartanunk. Talán tudják, hogy eredetileg forgótorony berendezésnek neveztük el, de 
a pontos neve „rádió felderítı és távolságmérı berendezés” lenne. Röviden radar. – 
Megköszörülte a torkát, és elhallgatott. Színészkedik, gondolta David. Nos, talán 
igaza van. Végül is ez nem mindennapi produkció. 

– Amikor a berendezést legutóbb bemutattuk, még nem tudtuk biztosítani a 
távolságmérés pontosságát. Természetesen, az egészbıl nincs sok hasznunk, ha 
nem tudjuk megállapítani, milyen messze van tılünk az ellenség. De most… – 
Schmidt egyik kezét a fémdobozra tette. 

– Nos, örömmel közölhetem, hogy egy forradalmian új koncepció segítségével az 
ellenséges célpont távolságát negyed tengerészeti mérföld pontossággal 
megadhatjuk. 

A hallgatóság némán, érdeklıdve figyelt. Néhány percig nem hallatszott más, 
csak a berendezés zümmögése és a hajó motorjainak dobogása. Aztán a mőszaki 
fıtanácsadó folytatta. 

– Kidolgoztunk egy pulzációs rendszert; egyetlen impulzussal rövid, de nagy erejő 
rádiójeleket bocsátunk ki. Megvárjuk, amíg a jel visszaérkezik, csak azután 
bocsátunk ki újat. Megmérjük, hogy mennyi idı alatt jutott el a jel a célhoz és vissza, 
majd ennek alapján jó megközelítéssel kiszámítjuk a távolságot. 

Schmidt fölemelte a hangját. 
– Továbbá, uraim, fokoztuk a berendezés hatósugarát. Körülbelül tíz mérföldrıl 

látni fogják a szárazföldet, a hajókat nyolc mérföldrıl és a repülıgépeket tizenöt 
mérföldrıl. – Félreállt a berendezés elıl. – És most, uraim, felkérem önöket, 
nézzenek az ernyıre, gyızıdjenek meg róla személyesen. 

Raeder tengernagy a magasabb rangú tisztekkel elırelépett, és az ernyı fölé 
hajolt. Összehasonlításokat végeztek, és szorgalmasan bólogattak hozzá. A mőszer 
nyilván nagy hatással volt a fejesekre. Ennek David nagyon örült. Aztán Schmidt 
kiadta a parancsot, hogy forgassák meg az antennákat, és a csoport ellenırizte a 
horizonton éppen látható hajóról érkezı visszhangokat. Raeder újabb tiszteket hívott 
oda a berendezéshez, és Schmidt megint magyarázni kezdett. 

David gyomra émelygett. A trükk, hogy a horizontot kell nézni, egyáltalán nem 
vált be. Mintha a Welle a szélrózsa minden irányában dülöngélt, bukdácsolt volna, és 
minden újabb mozdulat meglepetésként érte David gyomrát. Az ajtó felé oldalgott, ha 
netán hirtelen a korláthoz kellene rohannia. Kerülni akart minden feltőnést, de 
rohamosan közeledett ahhoz a ponthoz, ahol már semmi sem érdekelte. 

Hirtelen öklendezni kezdett. Felrántotta az ajtót, rávetette magát a korlátra. 
Miután kiürült a gyomra, jobban érezte magát. A hideg szél is jólesett, mintha elfújta 
volna a ködöt a fejébıl. Ismét a horizontot nézte, s ezúttal segített a varázslat, a 
rosszullét elmúlt. Mindenesetre úgy döntött, nem megy vissza a térképszobába. Öt 
percig se bírná ki odabent. 

A hullámok mozgása egy idı után elszédítette. Egyszer lenézett a hajó oldalán 
dübörgı, sistergı vízre, és ez hiba volt, mert nyomban émelyegni kezdett a gyomra. 
Gyorsan fölkapta a fejét, aztán megpróbálta lehunyni a szemét. Rájött, hogy a 
metszı hideg szél ellenére is képes lenne állva elaludni. Meglepıen kellemes érzés 
volt, mintha szelíden lebegne, akár egy folyadékban lebegı tárgy. 
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– Hm. – Valaki a torkát köszörülte mögötte. Egy pillanatig azt remélte, hogy az 
illetı odébbáll, de nem. Újra hallotta a hangot. Kelletlenül kinyitotta a szemét, és 
megfordult. 

Fischer állt ott, és mellette a szálfatermető Dönitz kapitány. 
– Herr Freymann – kezdte Fischer. – Bemutathatom önnek Dönitz kapitányt? A 

kapitány úr nagyon hálás lenne, ha néhány kérdésére válaszolna. 
David megpróbált fölébredni. 
– Természetesen. 
A kapitány elgondolkodva állt, láthatóan erısen töprengett valamin. Éles profil, 

keskeny ajkak, szétálló fül. Davidnak fıleg a szeme tőnt fel: kicsi volt és szúrós, mint 
egy apró állaté. 

Dönitz lassan beszélt, gondosan megválogatta a szavait. 
– Megértettem a DT berendezés alapelveit. Megértem, hogyan lehet 

repülıgéppel és felszínen úszó hajókkal szemben használni felszíni vízi jármővekrıl. 
De az az érzésem, hogy ezt a berendezést soha nem alkalmazhatjuk 
tengeralattjárókon. Igaz? 

David óriási erıfeszítéssel igyekezett összeszedni magát. 
– A jelenlegi formájában nem. Túl nagy és nehézkes. 
– Le lehetne kicsinyíteni?  
– Lehetséges, de ehhez rövidebb hullámhossz kellene. 
– És ez elérhetı?  
David bólintott. 
– Gondolom, rövidesen elkezdünk dolgozni a valamivel rövidebb 

hullámhosszakon. 
– Valamivel rövidebbeken? 
David maga elé nézett és felsóhajtott. Mit csináljon? Mondja meg az igazságot, 

és szenvedje el érte Schmidt haragját, vagy a hivatalos véleményhez igazodjon? 
Fölnézett Dönitzre. A kapitány érdeklıdı, aggódó arckifejezéssel várt. Szemmel 

láthatóan nagyon fontos volt neki, mit válaszol David. 
Aztán döntött. Miért ne? Ez az ember megérdemli, hogy tudja. 
– Igen – mondta. – Csak valamivel rövidebb hullámhosszakon. Jelenleg nem 

tervezzük az igazi rövid hullámhossz kutatását. Van olyan nézet, amely szerint olyan 
rövid hullámhosszakat nem lehet gerjeszteni… És, hogy azok nem lennének 
hatékonyabbak. Ellenkezıleg. De… – elhallgatott, aztán határozott hangon folytatta. 
– De ez csak egy nézıpont. Egyáltalán nincs bizonyítva. 

Dönitz szemmel láthatóan igyekezett megemészteni a hallottakat. 
– De ha lehetséges lenne – mondta aztán lassan – hasznos lenne nekünk? 
– Nemcsak hasznos, hanem forradalmi! – David hadarva beszélt, teljesen 

megfeledkezett rosszullétérıl. – Elıször is, a rövid hullámhossz miatt a berendezést 
egészen kicsire lehetne méretezni. Nem lenne nagyobb, mint mondjuk, egy nagy 
bırönd, a rövidebb oldalára állítva. Nyilván könnyen elférne egy repülıgépen vagy 
egy tengeralattjárón. Ez azt jelentené… El tudja képzelni? A Luftwaffe számára ez 
azt jelentené, hogy még éjszaka is mérföldekrıl meglátná az ellenséges gépeket. 
Önöknek pedig azt, hogy a legrosszabb látási viszonyok között is megtalálhatnák és 
megtámadhatnák az ellenséget. 

David mindig megpróbálta megkeresni, hogyan alkalmazható munkájának 
eredménye a gyakorlatban. Kevés tudós teszi meg, s ez szerinte, súlyos hiba. Ez 
ugyanis azt  jelentette, hogy amazok sokkal nehezebben tudják fölmérni találmányuk 
gyönge oldalait, és ugyancsak sokkal nehezebben látják meg elıre a felmerülı 
problémákat. 
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David szünetet tartott, mielıtt folytatta. Eddig csak nagy általánosságban 
szögezett le általánosan ismert tényeket, bár Schmidtet így is a guta ütötte volna 
meg ha tudja, hogy David beszél róluk. De most következett a legfontosabb: David 
saját elmélete. És ennek az elméletnek, amelyet még nem is tudott igazolni, ráadásul 
Schmidt elkeseredett ellensége volt. 

David habozott. 
– Más okból is forradalmi lenne az elmélet – mondta aztán gyorsan. – Bár azt is 

mindjárt meg kell mondanom, hogy majdnem egyedül állok ezzel a 
meggyızıdésemmel. 

Dönitz bólintott. • 
– Azt hiszem – folytatta David –, hogy, ki lehetne dolgozni egy olyan szelepet, 

amely rövid hullámhosszon hatalmas energiát fejtene ki. Ez azt jelentené, hogy a 
berendezés kicsi lenne s ugyanakkor mérhetetlen energiával mőködhetne. Hihetetlen 
feloldóképességgel rendelkezne. .. 

Rosszul magyaráz. Ezek az emberek arra kíváncsiak, mit jelent mindez a 
gyakorlatban. Gondosan megválogatta a szavait, úgy folytatta. 

– Egyenként észlelhetnénk a készüléken minden tárgyat, tárgyak csoportjában is, 
majdnem úgy, mint egy fényképen. Ez a berendezés – és a térképszobában 
felállított, szekrényhez hasonlító szerkezet felé mutatott – csak olyan tárgyak 
megtalálására alkalmas, amelyeknek, hogy úgy mondjam, az ég a háttere, vagyis 
üres háttér elıtt látszanak, mint mondjuk egy repülıgép az égen, vagy egy hajó a 
horizonton. Repülıgépen mindenképpen korlátozott lehetıségei lennének, mert 
amikor a föld vagy a tenger felé röpül, nem különböztet meg egyedi célpontokat. Túl 
sok visszhangot kap a tengerrıl is, a földrıl is ahhoz, hogy a jelek tömegébıl 
kiválaszthassa az egyedi városokat, épületeket vagy hajókat. 

Szünetet tartott, hogy lássa, megértették-e. A két férfi bólogatott. 
– Viszont – folytatta David – a rövidhullámú berendezés. .. Nos, az úgy látna, mint 

az emberi szempár. A levegıbıl nézne le, és úgy olvasná a földet, akár a térképet. Ki 
tudna emelni egyes városokat, folyókat, tavakat, utakat, azonosítani tudna egyedi 
bombázandó célpontokat, meglátna a tenger felszínén úszó kis tárgyakat is, és 
meglátná a tenger felszínén úszó tengeralattjárókat. Semmi sem lenne elrejtve elıle. 

Dönitz riadtan nézett rá. 
– Ha ez igaz, ez… ez nagyon fontos. De azt mondja, bizonyos kételyek vannak 

körülötte. Azt mondja, némelyek szerint egy ilyen berendezés kevésbé lenne 
hatékony? 

David gondosan megválogatta a szavait. 
– Van egy felfogás, amely szerint lehetetlen a szükséges energiát elıállítani. De 

nekem más a véleményem. Én azt hiszem, a szükséges szelepeket ki lehet alakítani. 
– Ha csak a leghalványabb remény is van rá, akkor… – Dönitz összeszorított 

ajakkal nézte a tengert. 
– Természetesen rengeteg munkát jelentene. És hivatalos támogatásra lenne 

szükség. 
Dönitz szúrós szemmel nézett rá. 
– Nekem nincs szavam a hivatalos politikában. Bár… Megteszem, amit tehetek. 
David bólintott, és arra gondolt, vajon meddig bírja még rosszullét nélkül. Egy 

percet adott magának. Többet semmiképpen sem. Mindenesetre addig nincs baj, 
amíg beszél. 

Dönitz fekete szeme fürkészve figyelte. 
– Szóval, a tengeralattjáró különösen sebezhetı egy rövidhullámú készülékkel 

szemben? 
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– Igen. 
– Tudunk róla, hogy valaki más is dolgozik ezen? Az angolok például? 
– Nem vagyok biztos benne. Mint tudós csak annyit mondhatok, hogy nem 

olvastam és nem hallottam semmit, ami arra utalna, hogy ık is birtokában lennének 
ennek a titoknak. 

– De ha… 
David gyorsan kapcsolt.  
– De ha ismerik a titkot, akkor elıállíthatnánk egy figyelmeztetı berendezést, 

amely jelezné a hajónak, ha radart mőködtetnek ellene. 
Dönitz szeme felcsillant., 
– Úgy, szóval van védelem! 
– Igen. De csak akkor tudunk ilyen jelzıberendezést készíteni, ha kialakítottuk a 

saját technológiánkat. Ha nincs technológia, nincs jelzıberendezés. – David 
kénytelen volt rövidre fogni a mondókáját, mert már csak másodpercei voltak a 
rosszullétig. 

– Értem. Köszönöm. – Dönitz biccentett. David egy pillanatig azt hitte, tovább 
beszél. De nem, Dönitz megfordult és elment. 

David megint rávetette magát a korlátra, és elkeseredetten hányt. A gyomra 
kiürült ugyan, de a görcs még percekig gyötörte. Mire körül tudott nézni, a két 
tengerésztiszt már nem volt sehol. 

A korlátra hajtotta a fejét, lehunyta a szemét, és nem érdekelte, milyen látványt 
nyújt, azt se bánta, ha kinevetik. Egyszerően meg akart halni. 

Néhány perc múlva fölnézett. Sehol egy tenyérnyi szárazföld a láthatáron! Mintha 
még mindig a nyílt tenger felé tartanának. 

Hilfmir Gott! Az édesapja szokta használni ezt a kifejezést. Az édesapja, hála 
Istennek, halott. Zsidó volt, és büszke is volt rá, hogy zsidó. 

– Freymann! Freymann! 
Nem törıdött vele. Nem nézett sehova. Tudta, Schmidt kiabálja a nevét. 
– Freymann, föl vágyok háborodva! – Schmidt dühöngve sziszegett, mint egy 

kígyó. David fölemelt kézzel jelezte, hogy tudomásul vette. Nem volt hatalom, ami 
rávegye, hogy fölemelje a fejét. 

– A leghatározottabban megtiltom, hogy ezen az úton bárkivel beszéljen! Maga 
teljesen megbízhatatlan! Hogy mer ilyesmit megtenni? Hogy meri azt a látszatot 
kelteni, hogy mi nem tudjuk, mit csinálunk? – Egy darabig még érthetetlenül hadart, 
aztán higgadtabban folytatta. – A maga holdkóros ötletei! Veszedelmesek, ostobák 
és… Majd késıbb még beszélünk! Közben ne mutatkozzék sehol! Ne mutatkozzék 
sehol! 

David újra csak intett a kezével. Schmidt parancsa tökéletesen megfelelt 
pillanatnyi hangulatának: semmi további beszéd, semmi megválaszolandó kérdés. 
Ha úgysem hisz neki senki, mi értelme is lenne az egésznek? 

Lassan kezdte elhinni, hogy Ellennek volt igaza: nem lett volna szabad eljönnie. 
 

Dönitz elnézést kért, és otthagyta „A radar alkalmazása a felszíni hadviselésben” 
címő elıadást. A térképszobából kilépve, most a hajó jobb oldalán sétált végig, mert 
el akarta kerülni Freymannt, a tudóst, aki még mindig ott állt, ahol az elıbb, és szinte 
beleolvadt a korlátba, 

Lassan, elgondolkodva ballagott a hátsó fedélzet felé. Nagyon szerette volna 
tudni, van-e valami igazság abban, amit ez a furcsa kis ember magyarázott neki. 
Olyan lelkesen, olyan magabiztosan beszélt, hogy hajszál híján meggyızte ıt is. De 
aztán beszélt Schmidttel is, és Schmidt makacsul hajtogatta, hogy amit Freymann 
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mondott, esztelenség. Olyan szenvedéllyel szónokolt, hogy Dönitz gyanút fogott, 
nem főti-e ezt a két férfit ellenséges indulat egymással szemben? Holott a személyes 
ellenszenvnek soha nem lenne szabad befolyásolnia az ember ítéletét. Dönitz soha, 
nem tőrte el az ilyesmit az embereinél, és saját magának sem engedte meg, hogy 
személyes rokonszenv vagy ellenszenv irányítsa. Véleménye szerint minden 
embernek kötelessége szolgálni, és mindenkinek a legjobb képességei szerint kell 
szolgálnia. 

Persze, a tudósok mások. Szemmel láthatóan képtelenek minden 
csoportmunkára. Ugyanakkor neki meg kell tanulnia együtt élni velük, akármilyen 
fárasztó alakok is, ha egyszer hasznot akar húzni e furcsa figurák néha valóban 
rendkívüli ötleteibıl. 

Eltöprengett, ne említse-e meg Freymann elméletét az elsı admirálisnak, de 
aztán úgy döntött, hogy nem, mégsem, nem szükséges. Schmidt megígérte, hogy 
Freymann elgondolását alaposan megvizsgálják, és véglegesen, egyértelmően 
igazolják vagy megcáfolják. 

Emellett Dönitzet más, fontosabb kérdések is aggasztották. A megalázó 
versailles-i szerzıdés Németország haderejét éveken át radikálisan a minimális 
szinten tartotta, de most, hogy végre aláírták az angol-német tengerészeti 
egyezményt, az országnak ismét joga van megteremteni a saját hadiflottáját. 
Versenyfutás az idıvel. 

A németek persze valójában soha nem hagyták abba a munkát. 1922 óta 
Hollandiában, titokban folytatták a tengeralattjárók fejlesztését, de évekig tarthat, 
talán tíz évig is, amíg a Kriegsmarine és fıleg a tengeralattjáró flotta elég ütıképes 
lesz ahhoz, hogy az angol flottával fölvehesse a versenyt.  

Iszonyatos munka állt elıttük. Nemcsak a hajóépítés okoz gondot, hanem a 
fejlesztés meg a kiképzés is… 

Megállt a hátsó korlátnál, aztán megfordult, és elindult visszafelé a fedélzeten. 
Mikor fölnézett, Fischer állt néhány méterre tıle, és türelmesen várt. A 
tengeralattjáró-flottának több Fischerre lesz szüksége, olyan emberekre, akik 
képzettek, amellett optimizmussal és lelkesen szolgálnak. . 

Intett Fischernek, aztán lépést tartva, együtt indultak tovább. 
– Érdekes napunk volt, nem? – kérdezte Dönitz. 
– Igen, uram. Nagyon érdekes. Ez a berendezés nyilván nagyon hasznos lesz 

nekünk is. 
– Majd meglátjuk. Nem mindig hiszek abban, amit ezek az emberek a fejükben 

forgatnak. Majd ha megadják a lehetıséget, hogy a gyakorlatban kipróbáljuk, akkor 
elhiszem. 

– Lesz a közeljövıben flottagyakorlatunk? 
– Gondolom tavasszal. Akkor mutatjuk be elıször a taktikánkat. Fontos, hogy a 

legfelsıbb vezetés lássa, milyen hatékony lehet a farkasfalka-taktika. Be kell végre 
látniuk, hogy az eredmény a létszámon múlik. 

Fischer elgondolkodva bólintott. 
– Igen, értem. Nagyobb létszám… – Elismeréssel nézett új parancsnokára. – És 

köszönöm, hogy ezt elmondja nekem. Így sokkal érthetıbb, miért van olyan nagy 
jelentısége a kiképzı programunknak. 

Dönitz bólintott. Általában az volt a módszere, hogy alacsonyabb rangú tisztjeinek 
mindent elmondott, amit elmondhatott. Az ı szemében a legfıbb érték a bizalom volt 
és a hőség, és meggyızıdése szerint ezeknek az alapja nem a tartózkodás, hanem 
a kölcsönös ıszinteség és megértés egymás gondjai iránt. Elhatározta, hogy minden 
tekintetben részt vesz emberei napi munkájában, a gyakorlatról visszatérı hajókat 
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személyesen fogadja, hacsak teheti, minden jelentéstételen ott lesz, elsı kézbıl 
szerez tudomást minden gyakorlati problémáról. Azt akarta, hogy soha ne veszítse el 
a közvetlen kapcsolatot az embereivel. 

Természetesen olyasmi is volt, amirıl nem beszélhetett. Helytelen lett volna a 
haditengerészet, és a légierı között folyó hatalmi harcról beszélnie, amelyet Göring, 
Hitler kedvence, már nagyjából meg is nyert; hiba lett volna elmondania, milyen 
aggasztónak tartja Hitler hadvezetési elképzeléseit. Hitler barátságos lépést tett 
Anglia felé, ez igaz, és ez volt a legbölcsebb, amit tehetett, de Dönitz kíváncsi lett 
volna, vajon tudatában van-e Hitler annak, hogy egy háborút, ha sor kerül rá, 
elkerülhetetlenül és egyértelmően Anglia ellen kell megvívniuk, és hogy Angliát csak 
egyféleképpen lehet legyızni, ha befagyasztják utánpótlási forrásait, elvágják ellátási 
útvonalait, elsüllyesztik kereskedelmi hajóit és lassan, de biztosan kiéheztetik? 

És tudja-e, hogy mindehhez tengeralattjárók kellenek, méghozzá nagyon sok 
tengeralattjáró? 

– Igen sok dolgunk lesz a télen – mondta. – Mihelyt a flottilla létszáma teljes lesz, 
kidolgozzuk a taktikánkat. – Pelzerhaken felé nézett; a part egyre közeledett, ahogy 
a Welle nagy igyekezettel ismét a szélvédett kikötı felé tartott. – A farkasfalka 
forradalmasítani fogja a tengeri hadviselést. Gondolja meg, Fischer, hány hajót 
süllyeszthet el egy csoport tengeralattjáró, ha együtt vadászik! Kétszer-háromszor 
annyit, mintha mindegyik magányosan portyázna. Amellett, úgy gondolom, ez a 
taktika meg fogja lepni az ellenséget. 

Fischer elgondolkodva ráncolta a homlokát. Szívvel-lélekkel az új kapitány mellett 
állt, és éppen úgy szerette volna bebizonyítani, mint ı, hogy ez a taktika jó. De 
Fischer is, mint általában mindenki, hallott az új angol találmányról, az Asdicrıl, 
amely hanghullámok segítségével, képes megtalálni a lemerült tengeralattjárót. 

– És mi van az Asdickel? – kérdezte óvatosan. – Az angolok nagyon felvágnak 
vele. Úgy látszik, tökéletesen megbíznak benne. 

Dönitz megállt. 
– De az Asdic csak addig hatékony, amíg a tengeralattjáró víz alatt tartózkodik – 

mondta, és Fischerre nézett. – Mi pedig éjszaka támadunk, a felszínen, és ez ellen 
nem tudnak védekezni. Támadás után, ha már lemerültünk, természetesen utánunk 
eredhetnek, és használhatják ellenünk az Asdicet. De még ha így is van, akkor sincs 
más bizonyíték rá, hogy használható, mint az ı puszta szavuk. Olyan, mint ez a 
radar itt. Akkor hiszem, hogy ér valamit, ha látom. 

A kapitány megnyújtotta lépteit, és Fischernek igencsak szednie kellett a lábát, ha 
a nyomában akart maradni. 

– Ami azt illeti – folytatta Dönitz nyomatékosan –, az Asdic nagy szívességet tett 
nekünk. Elbizakodottá tette az angolokat. Tudja-e, hogy kevesebb tengeralattjárójuk 
van, mint a franciáknak? Azt hiszik, hogy a következı háborúban a tengeralattjárók 
már nem fognak komoly szerepet játszani. Nos, ha tényleg lesz háború, 
bebizonyítjuk, mekkorát tévednek. 

– És mi van azzal a kismérető DT szerkezettel, amelyrıl az a tudós beszélt? Mi is 
kapunk belıle a hajóinkra? 

Dönitz a fejét rázta. 
– Az a kis ember láthatóan túlzott optimizmusban szenved. Egészen kismérető 

szerkezetrıl beszélt, de, úgy látszik, ilyenre nincs lehetıség. Ha szerencsénk van, 
olyat kaphatunk, amit épp, hogy el tudunk helyezni a tengeralattjáróinkban. És még 
akkor is be kell bizonyítani, hogy használható. 
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Dönitz hátrakulcsolta a kezét. Nem bánta volna, ha a Welle kikötne végre. A 
lehetı leggyorsabban szeretett volna visszatérni Kielbe. Oly sok tennivalója volt, és 
oly kevés ideje. 

– És az angolok? Nekik nincs DT berendezésük? 
– Nincs – felelte Dönitz, és majdnem hozzátette: legalábbis nekünk ezt mondják. 

Mindenesetre jó lesz, ha Schmidtnek tényleg igaza lesz, különben… Nos, a 
következményekre jobb nem gondolni. 

– Egyébként is, ez a lényeg – mosolyodott el Fischer. – így legalább nyugodtan 
megtámadhatjuk ıket a felszínen. Meglepetésszerően. 

– Igen – bólintott Dönitz, aztán magában hozzátette: és ha ez nem sikerül, 
semmit nem értünk el. Ha valami szörnyő véletlen folytán annak a kis tudósnak 
mégis igaza lenne, és lehet olyan készüléket szerkeszteni, amely egy tengeralattjárót 
akármilyen idıben, a legsötétebb éjszaka is meglát a tengeren, akkor a farkasfalka-
stratégia összeomlik. 

A hajói és az emberei kétségbeejtıen sebezhetıvé válnak. 
Álló célpontok lesznek a lövöldében. 
 

A Hamburg Berlin expressz bezakatolt a Lehrter Bahn-hofra. David a fékek 
csikorgására és a sípolva kitóduló gız zajára ébredt. Kinyújtózott, és oldalba bökte 
Hansot, aki még mindig ott horkolt mellette. 

– Megérkeztünk! 
Késı volt már, majdnem tíz óra. David nem emlékezett pontosan, mikor indul az 

utolsó vonat Hennigsdorf-ba. Talán úgy tizenegy körül. Nyilván bıven lesz ideje 
átsétálni a Stettiner Bahnhofra, hogy elérje. 

Hans káromkodva nézegette az óráját. 
– Rohannom kell! Fél óra múlva indul a vonatom.  
David utánasietett a peronra. 
– Te csak menj, én megnézem, kapok-e még valamit enni. 
Hans nevetett. 
– Mi az? Még mindig éhes vagy? – Aztán búcsút intett, és elsietett. 
David bement az állomás büféjébe, sült kolbászt rendelt, savanyú káposztát, 

fekete kenyeret és sört. Csodálkozott, milyen éhes, még a vonaton elfogyasztott 
bıséges vacsora után is. A tengeribetegségnek egy jó oldala van, csak egy: remekül 
érzi magát az ember utána. 

Ellen mindig azt mondja, túl sokat eszik, és igaza van. De otthon nem várja meleg 
étel, mert Ellen szeret korán enni, aztán rendbe hozza a konyhát, és fél tízkor már 
lefekszik. 

Ellen jó feleség, de rettentıen szeret aludni. David nagyon régen rájött már, hogy 
Ellen használhatatlan, ha nem aludt legalább kilenc órát. Sose keltette föl, ha 
történetesen késın ért haza, és reggel mindig egy csésze citromos teával 
ébresztette. Vasárnaponként pedig egyáltalán nem ébresztette föl; ilyenkor Ellen 
gyakran aludt tízig, vagy akár tizenegyig is. Ilyenkor David elvitte Cecile-t sétálni, és 
hosszasan elbeszélgettek róla, hogyan nınek a fák, miért hajtja a gız a vonatokat, 
és miért csap be a villám a templomtornyokba. Cecile értelmes gyerek volt, és David 
mérhetetlenül büszke volt rá. Természetrajzból mindig nagyon jó osztályzatokat 
kapott, és David titokban azt remélte, hogy fizikus lesz, vagy talán biológus. Errıl 
Ellennek sose beszélt, mert Ellen szerint a természettudományok unalmasak, és 
egyáltalán nem valók lányoknak. 

Tíz óra húsz perc volt. David gyorsan befejezte a vacsoráját. Nincs kizárva, hogy 
az utolsó vonat tizenegy elıtt indul, és ostobaság lenne éppen most lekésni. Az 
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állomás elıtt megállt, várta a Stettiner Bahnhof felé közlekedı buszt, de öt percig 
nem jött semmi, így elhatározta, hogy sétálni fog. Nagyon egészséges lesz. 
Különben is, az állomás nem volt messze, tízperces séta az Invalidenstrassén. 
Elengedte magát, rengeteg ideje volt, és nem volt miért izgulnia. 

Ellen mindig azt magyarázta néki, hogy nem törıdik semmivel, és ebben volt is 
némi igazság. Persze az igazán fontos dolgokkal mindig törıdött, például Cecile-lel 
és a tanulmányaival, meg Cecile boldogulásával, de szerinte a pénzzel vagy a 
megélhetési költségekkel, a politikával meg effélékkel semmi értelme sem volt 
törıdni. 

Mikor a Stettiner Bahnhofra ért, még mindig maradt tíz perce. Az utolsó 
hennigsdorfi vonat tíz óra ötvenhétkor indult. 

Leült egy padra, és várt. Szinte tudta, hogy bıven marad majd ideje. Sokszor 
megérzett dolgokat. Mint a rövidhullámú programjával kapcsolatban is. Biztos volt. 
benne, hogy így vagy úgy, de sikerülni fog. Csak ki kell várni. És minden azon múlik, 
hogy a kérdést a megfelelı emberek elé vigye. Hogy a beszélgetése Dönitzcel 
lendített-e valamit az ügyön, vagy sem, nem tudta, de annyi biztos, hogy fölkavarta a 
kedélyeket. Schmidt lila volt a dühtıl; igazán nem ártott neki, gondolta David 
mosolyogva. 

Befutott a hennigsdorfi vonat, David keresett egy üres fülkét, aztán a vonat 
elindult, és megkezdte lassú vándorlását a külvárosokban. 

David az ablaknál ülve nézte, hogy suhannak el a szeme elıtt a város fényei. A 
rövidhullámú programon gondolkozott. Minél tovább töprengett, annál inkább 
megérett benne az elhatározás, hogy elindítja. Azt mondják, lehetetlen, nincs az a 
szelep, amely valaha is képes lenne a szükséges energiát kitermelni. Igaz, e 
pillanatban ı se tudott ilyen szeleprıl, de létezhet. Létezni fog. İ fogja megteremteni. 

A vonat bepöfékelt Hennigsdorfba. David kiszállás közben is a szelep 
problémáján rágódott. Az állomás elıtt gépiesen fordult balra, hazafelé. Lehajtott 
fejjel ballagott, teljesen belemerült a gondolataiba. Jelenleg kétféle szelepet 
használnak, a klisztront és a magnetront. Ha a kettı közül kiválasztja a legjobb 
minıségőeket, és kombinálja ıket… Megtartja a magnetront, de zárt rezonátort 
használ. 

Egy üzlet elıtt hirtelen megállt. Valami szokatlan volt a kirakatban. Fölnézett. 
Nagy cédula a kirakatüvegre ragasztva. A cédulán egy szó: Judel 

Csak most jött rá, hogy az öreg Finstein cipıboltja elıtt áll. Sokáig állt ott, és a 
kirakatüvegre bámult. Tudta, hogy elıfordultak ilyen esetek benn a belvárosban, de 
itt Hennigsdorfban? Hennigsdorf olyan békés, olyan biztonságos hely. Mindenki 
ismer mindenkit. Az ördög vigye el, az öreg Finsteint is mindenki ismeri! 

Lassan továbbsétált. Eltöprengett azon, amit Hanstól hallott. Képtelen volt elhinni, 
hogy valóban elveszítheti az állását. Mások persze igen, ezt el kellett ismernie: 
üzletemberek, szabadfoglalkozásúak nehéz idıket élnek manapság. De a zsidók 
azelıtt is átéltek már ilyen nehéz idıket. Hansnak meg is mondta, voltak súlyos 
nehézségek a világháború elıtt is, de elmúltak, hiszen az ilyesmi általában mindig 
elmúlik. Az új törvények szerint az olyan házasság, mint az övé Ellennel, 
törvénytelen. Nos, ismételgette magában, két olyan ember házasságát, akik tizenöt 
éven át együtt éltek, nem lehet meg nem történtté tenni. Cecile-nek pedig nem eshet 
baja. Második generációs Mischling, keverék. Németnek számít. A gyereknek és 
Ellennek nem lesz soha semmi baja. Ami pedig ıt illeti, hogy menesztik-e… Nos, ezt 
megteszik a szegényekkel meg a kereskedıkkel, de vele soha nem tennék meg. Rá 
szükségük van, ezt tudták azok is, tudta ı is. Erre kár is több szót pazarolni. 
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Befordult az utcájukba. Most is, mint mindig, kellemes, meleg érzés fogta el. 
Valahányszor nekiindult a kis dombnak a hársfák alatt, boldog izgalommal várta a 
pillanatot, amikor feltőnik elıtte a kis ház: olyan kedves, olyan ápolt. Mindig 
ugyanazzal a borzongató örömmel gondolt rá, hogy az ott az ı saját, zárt kis világa. 

A házban minden ablak sötét volt; pontosan erre számított. Nagyon halkan 
nyitotta ki a kaput, nehogy felébresszen valakit. Ellenırizte, zárva van-e minden ajtó, 
aztán fölment az emeletre. A folyosón megállt, lábujjhegyen odaosont a hálószoba 
nyitott ajtajához. Benézett. Cecile barna haja szétterült a vánkoson. 

Letérdelt az ágy mellé, megsimogatta a kislányt. 
Elsuttogta azokat a szavakat, amelyeket Cecile csecsemıkora óta minden este 

elsuttogott: Szeretlek, meine kleine Rosenknospe. Szeretlek. 
Milyen szerencsés ember vagyok, gondolta, hogy ennyi mindenem van: munkám, 

házam, családom. És te, mein Liebling. Mindenekelıtt, te. 
Aztán hangosabban azt suttogta:  
– Szeretni foglak, megvédlek mindig. Mindig. 

 
 

4 
 
 

A város fölött egyetlen árva harang hangja kongott tompán a távolból. Tényleg 
vasárnap lenne? – gondolta Vasson. Terjesen megfeledkezett róla. 

Mea culpa! Mea culpa! Uram, bocsásd meg a vétkeimet…  
A pokolba kívánta. Győlölte a vasárnapokat. 
Ragyogó augusztusi nap volt, felhıtlen, tiszta, nem túl meleg. A sárgán tündöklı 

napfényben a dix-hiutiéme kanyargós utcái szürkésfehéren csillogtak. Vasson az 
éles fényben hunyorogva bandukolt át a Place du Tertre-en. A téren néhány festı állt 
konokul az állványánál, és újabb, rosszabbnál rosszabb képeket festett a Sacré-
Coeurrıl. Vasson angolnak nézte ıket, vagy amerikainak; a legtöbb úgynevezett 
mővész a környéken angol volt vagy amerikai. Beszélték, hogy sokan csomagolnak 
és eliszkolnak, visszamennek a hazájukba. A gazdag amerikai turisták otthagyják a 
drága szállodákat, és Cherbourg-ban tülekednek az óceánjáró hajók fedélzetén. 

Hadd menjenek, gondolta Vasson. Senkinek se fognak hiányozni, az élet nélkülük 
is megy tovább a Montmartre-on. 

Óvatos léptekkel haladt a Pigalle felé, lassan, mert a feje fájt, a szeme égett. 
Pokolian másnapos volt. Ágyban kellett volna maradnia. 

A sarki újságárusok óriási üzletet csináltak aznap. Mintha a Montmartre lakóin 
heveny újságolvasó mánia tört volna ki; mikor Vasson a Turf-ot kereste, az egyetlen 
lapot, amelyet akkoriban megvett, az árus közölte, hogy az is elfogyott. A többi újság 
is, mind. Bosszantó! Pedig fogadni akart a nagy longchamp-i versenyen, és most 
nincs hol ellenıriznie a táblázatot. 

Az egész világ megbolondult. Mindenki úgy viselkedik, mint egy csapat 
megriasztott mezei nyúl. Szóval, a németek bekebelezik Lengyelországot? Na és? 
Vasson számára rejtély volt, mi köze van ehhez Franciaországnak? Lengyelországot 
a világon semmi sem köti Franciaországhoz. Legalábbis nem kellene, hogy kösse. 

A Boulevard Rôchechouart-tól néhány lépés a Place Pigalle. A térrıl nyíló kis 
utcák egyikében volt a bár. A bejárata most, nappali világításban, barátságtalannak, 
kopottnak látszott, de este, ha az ajtó fölött kigyulladt a vörös cégér, és a nyitott ajtón 
át láthatóvá vált a tompa fényben úszó folyosó meg a lépcsı, határozottan kellemes 
és hívogató volt. 
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Vasson lement a lépcsın. A bárhelyiség félhomálya balzsam volt a szemére a 
kinti napfény után. A padlót már fölmosták, a székek fölfordítva álltak az asztalokon. 
A fal mellé húzódva ment oda a bárpulthoz, a bárfiú szó nélkül kitöltött neki egy 
csésze kávét, letette elé a pultra. 

Vasson leemelt egy széket a legközelebbi asztalról, és kimerülten rátelepedett. 
Kritikus szemmel nézett körül a helyiségben. Úgy érezte, a tegnap esti forgalomból 
komoly bevételük lehetett. Tíz után a bár zsúfolásig megtelt, és a legtöbb vendég 
gátlás nélkül szórta a pénzt. De… Fölsóhajtott. Annyi mindent lehetne még tenni, 
javítani. Sokkal magasabb lehetne a bevétel, akár meg is lehetne duplázni, ha… 

Ha… . 
Pontosan tudta, mitıl lesz egy bár jövedelmezı. Ezt az elmúlt négy év alatt 

számtalanszor végiggondolta. 
Például a zene. Nos, ez az egyetlen, amire ez a bár büszke lehet. Itt a zene 

sokkal színvonalasabb, mint amilyet általában az intim bárokban hallani. Nem egy 
szál tangóharmonika vagy szóló zongora játszik, hanem háromtagú zenekar, 
zongorista, vonós és dobos. Jó zenekar. Azoknak, akik a vadabb zenét szeretik, 
eljátszanak néhány modern swinget, de a hátralevı idıben megmaradnak a lassú, 
romantikus számoknál. Ez pontosan megfelel a célnak: a vendégek közelebb 
kerülnek a lányokhoz, és szívesen verik el a pénzüket. 

A dekoráció? Nos, azon sokat lehetne javítani. Teljesen elavult: csupa vörös 
bársony, aranyozás. Ahogy elnézi az ember, 1910 óta nem változott semmit. Vasson 
szívesebben látott volna tükröket a falon, krómbútorokat és fekete linóleumpadlót, az 
akkori divat szerinti egyszerő, mégis rafinált dekorációt. 

De a legfıbb problémát a lányok jelentették. Némelyek kimondottan otrombák 
voltak még a félhomályban is. Csak egy teljesen részeg, vagy vak vendég találhatja 
vonzónak ıket. Ezeket ki kellene cserélni, de nyomban. Ostobaság a lányok bérén 
takarékoskodni. Sokkal okosabb jobban megfizetni ıket. Elsı osztályú nıket kell 
alkalmazni, akik a pénzt nemcsak vonzzák, hanem ügyesen ki is csalogatják a 
vendég zsebébıl.  

Felsóhajtott. Ez a bár a környék egyik legjobb bárja lehetne, ha nem a legjobb. 
Felhajtotta a kávéját, a csészét visszatette a bárpultra. 
– Hé! – szólt oda a bárfiúnak, aki éppen poharat mosott. – Milyen volt tegnap a 

bevétel? Azt hiszem, príma. 
– Gondolom, elég jó – felelte a bárfiú, és szenvtelen ábrázattal nézett vissza rá. 
– Rekordbevétel volt, nem? 
A bárfiú egykedvőségébe némi pökhendiség is vegyült, mikor Vassonra nézett. 

Vassont ingerelte a tekintete. Ez a fickó egyáltalán nem akar együttmőködni, 
gondolta. Sıt. 

– Ide figyelj – mondta türelmetlenül –, több információra lenne szükségem, ha 
rendesen akarom vezetni ezt az üzletet. Állítólag ez lenne a dolgom, ha jól tudom. 
Érted? Ezt a bárt vezetni. – Érezte, hogy a hangja ingerlékenyebben cseng, mint 
szeretné, de nem tudta fékezni magát. 

A bárfiú vigyorogva vonogatta a vállát. Vasson legszívesebben szájon vágta 
volna. 

Valaki megszólalt mögötte. Olyan közelrıl, hogy összerezzent. 
– Igen, te vezeted ezt a bárt, de a pénzt én adom hozzá. Ezt ne felejtsd el. 
Vasson elvörösödött. Hátrafordult. Birelli állt mögötte. 
Birelli alacsony volt, kövér és kellemetlen. Rikító ruhákat viselt és arany 

kézelıgombot. Minden ízében a kis párizsi bártulajdonos megtestesítıje volt. 
Az is volt: bártulajdonos. 
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Vasson nem felelt. Birelli ingerült válaszra várt, biztosan számított rá. Szivart vett 
elı, lassan rágyújtott, és a füstfelhın keresztül malacszemeivel Vasson arcát figyelte. 

– Addig, amíg én vagyok ennek a bárnak a tulajdonosa – mondta végül –, a 
bevétel az én dolgom, senki másé. – Vassonra fújta a füstöt. Vasson a füstben 
fokhagymaszagot érzett. Ösztönösen hátrált egy lépést, de Birelli utánament, 
szorosan elé állt, aztán minden szót nyomatékosan hangsúlyozva, folytatta: – 
Okosabban tennéd, ha a magad dolgával törıdnél, akármi legyen is az. Azt csináld. 
Ha pedig továbbra is beleütöd az orrodat olyasmibe, amihez semmi közöd, meg 
fogsz lepıdni, milyen sebesen kinn találod magad az utcán. 

Vasson megborzongott. Szinte ellenállhatatlan, fizikai vágyat érzett, hogy a kis 
ember fejét a falba verje, hogy teleköpködje trágárságokkal ennek a felfújt, öntelt kis 
disznónak a pofáját, aztán péppé verje. És ennek a rohadt, olcsó csibésznek 
dolgozik már több mint hat hónapja! Undorító. 

Birelli elégedetten nézte. Vasson érezte, a kis ember pontosan tudja, mi jár a 
fejében. 

– Továbbá – mondta Birelli, és mélyet lélegzett –, ha már rólad beszélünk és 
arról, hogy téged semmire sem lehet használni, azt is megmondom, hogy unom 
folyton a te nagyszabású ötleteidet hallgatni. İrült marhaság mind, egy fillért sem ér. 
Fogalmad sincs, mitıl lesz menı egy bár. Pénzt költeni, azt tudsz, az biztos. De 
fogalmad sincs, mibıl lehet pénzt csinálni. Azt hiszed, csak neked vannak jó ötleteid? 
Ha olyan jó fej vagy, miért nem vagy még milliomos, mi? Miért nem a tiéd minden bár 
a környéken? 

Vasson megmarkolta a bárpult szélét. Várt. Várta, hogy a dühe csillapodjon, hogy 
nyugodtan gondolkodhasson, mert így nem tudta eldönteni, mi legyen a következı 
lépése. 

Hirtelen úgy érezte, lehiggadt. És döntött. 
Nagyon lassan kinyújtotta Birelli felé a kezét. Birelli elıször értetlenül nézte, aztán 

lassan rájött, mire készül, és elsápadt. Vasson tenyere összezárult a nyakán. Birelli 
felsikoltott, megpróbált egy lépést hátrálni. 

Vasson ekkor gyors mozdulattal, keményen belemélyesztette ujjait Birelli hájas 
nyakába, és rázni kezdte. Elıször lassan, majd egyre hevesebben, míg Birelli feje 
úgy billegett elıre-hátra, mint egy rongybaba, Ekkor Vasson a nyakánál fogva 
fölemelte, a falnak nyomta, és módszeresen hozzácsapkodta a fejét a vörös 
selyemkárpithoz. 

– Birelli eleinte rémülten ordítozott, de most, hogy Vasson a falhoz csapkodta, 
csak rekedt hördülésekre futotta az erejébıl. Vér fröcskölt a selyemkárpitra, Birelli 
szeme elkerekedett és kidülledt, mint két kis fehér tojás. 

Birelli fejének mozgása megbabonázta Vassont; motoszkált benne a kérdés, mit 
kellene tennie, hogy ez a fej végleg leessen. Lassan, bizonyos ritmus szerint 
mozgatta a kezét, ez furcsán kielégítette; szerette ezt a ritmust, egyre több, egyre 
szenvedélyesebb gyönyört vitt bele. 

Aztán váratlanul egy kar hátrafeszítette a nyakát. Kénytelen volt elengedni Birellit. 
Elıször mindent elsöprı csalódást érzett, aztán nyomban valami 
megkönnyebbülésfélét. Sajnálta ugyan, hogy az a gusztustalan kis alak ilyen 
könnyen megúszta, ugyanakkor örült, hogy abba kellett hagynia. Megfeledkezett 
magáról. És ettıl rettegett. 

A kar satuként szorította a nyakát. Vasson pánikba esett. Nem lett volna szabad 
megfeledkeznie a bárfiúról. Hatalmas termető, csupa izom fickó, még könnyen kárt 
tehet benne. 
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Megpróbált gondolkodni. Ostobaság lenne most nekiállni birkózni. Okosabb, ha 
úgy tesz, mintha kinyúlt volna. Elernyedt. A bárfiú érezte, hogy Vasson teste 
elnehezül a kezében. Felmordult. 

Vasson egy pillanatra azt hitte, végleg megszabadult tıle, de aztán nyomban 
felordított, mert iszonyú ütést érzett a veséjén. Azt hitte, elhányja magát. 

Mintha órák teltek volna el, amíg a karok szorítása engedett. Vasson elnyúlt a 
földön. 

Mozdulatlanul fekve maradt. Várt. Aztán hirtelen mozdulattal becsúszott egy 
asztal alá, ahol a bárfiú nem férhetett hozzá. Úristen, de fájt! Szörnyő, éles, hasító 
fájdalom az oldalában. Most valóban hánynia kellett. 

Zajt hallott. Körülnézett. A bárfiú lába az asztal felé közeledett. 
Lekushadt. 
– Veled nincs semmi bajom, barátom – kiáltott ki az asztal alól. – Mi lenne, ha 

békén hagynál? 
Csend. A másik oldalon kimászott, és óvatosan fölegyenesedett. A bárfiú ökölbe 

szorított kézzel állt és várt. 
– Ide figyelj! – lihegte Vasson kétségbeesetten. – Légy már észnél! Hagyd abba! 

Kikészítetted a hátamat, és pokolian fáj mindenem. Megtetted, amit kellett, az Isten 
áldjon meg!  

A bárfiú egy pillanatig mereven nézte. 
– Gyáva – köpte ki a szót.  
Vassont egyáltalán nem érdekelte a véleménye, amíg nem kezd el újból 

verekedni. 
A fiú már elindult felé. Vasson idegesen a falhoz hátrált. 
Ekkor valaki hangosan felnyögött mögöttük. Vasson is, a bárfiú is megállt, és a 

bártulajdonos felé fordult. Birelli a földön hevert; a ruhája tépett, rendetlen, a fejébıl 
dıl a vér, az arca halottsápadt. Talán mégis kárt tettem benne, gondolta Vasson 
elégedetten. 

A bárfiú dühösen felmordult. 
– Majdnem megölted! 
– Dehogy – hadarta idegesen Vasson. – Rendbe fog jönni. Csak felszíni sérülés. 

Rondábbnak látszik, mint amilyen. Igazán… – Aztán hirtelen felnyögött, és a 
derekához kapott. A fiú meglepetten nézte. Vasson tovább nyöszörgött, aztán már 
nem is nyöszörgött, hanem hörgött. – Úristen, a derekam! Hogy fáj! – 
Színészkedésével láthatóan elérte a kellı hatást, pontosan úgy, ahogy tervezte. 

A bárfiú lassan leeresztette a karját. Még változatlanul ellenséges arccal nézte 
Vassont, de szemmel láthatóan letett arról, hogy tovább verje. Vasson fellélegzett, és 
majdnem elmosolyodott örömében. 

Birelli újra felnyögött. A fiú odament hozzá, Vasson pedig gyorsan megigazította a 
zakóját, nyakkendıjét, lesimította a haját, és sietve elhúzott a lépcsı felé. 

Mikor a bárfiú meglátta, utána kiáltott. 
– Hé, állj meg! 
Vasson megállt az elsı lépcsıfokon. 
– Mondd meg annak a rohadt dögnek – sziszegte dühösen –, ha az a hülye ötlete 

támad, hogy esetleg eszébe jut visszaütni, elmesélem a rendıröknek, miféle 
melléktevékenységet folytat odafönt az emeleten! Helyes? 

A bárfiút megint elfutotta a méreg, és elindult Vasson felé, de az, hármasával 
szedve a lépcsıt, kirohant az utcára, és átfutott a Place Pigalle-on, a Montmartre 
felé. 
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– A dög! A dög! – kiáltozta futtában, dühöngve, és idınként bele-belerúgott a 
legközelebbi falba. Bárcsak kinyírta volna Birellit, bárcsak addig szorította volna a 
nyakát, amíg meg nem fulladt! De közben győlölte önmagát, amiért így el tudta 
veszíteni a fejét. 

– Az isten verje meg! – továbbrohant, nekiment a járókelıknek, egy nıt lesodort a 
járdáról. 

Egy utcai kávéház teraszán undorral belevetette magát egy karosszékbe, aztán a 
dühtıl és megalázottságtól remegve, vakon bámult végig az utcán. 

Megvárta, amíg a dühe lecsillapodik, aztán továbbment. Most már lassabban. 
Azon elmélkedett, vajon mivel érdemelte ki, hogy a sors ilyen kegyetlenül bánik vele. 

Négy éve. Négy év telt el a katasztrófa óta. De a gondolat még ma is szinte 
elviselhetetlenül gyötörte. A gondolat: a drága, az édes pénz illata. 

 
Annak idején Párizs pontosan olyan volt, amilyennek elképzelte. Csak éppen még 
annál is csodálatosabb. 

Az elsı néhány napon egy jó szállodában szállt meg, sétálgatott a városban, 
különbözı éttermekben evett, és figyelte, hogyan esznek, beszélgetnek az elegáns, 
hővös párizsiak, hogyan végzik a munkájukat. Óvatos volt. Elıbb tájékozódni próbált, 
tudni akarta, mi a legújabb divat, mielıtt ruhát vásárol, biztos akart lenni benne, hogy 
ha lakást bérel majd, a megfelelı környékre költözzék. Egyelıre azonban lelkes 
örömmel figyelt, hallgatózott és pihent, élvezte a pénz nyújtotta szabadságot. Pénz. 
Olyan érzés, mint a tőzı napfény a bırnek: meleg, érzéki, mámorító. 

Mikor úgy érezte, kellıen felkészült, lassan hozzálátott, hogy beszerezze a 
sikeres ember kelléktárát. Mindenekelıtt vásárolt néhány igazán jó ruhát és arany 
kézelıgombokat. Aztán elkezdett lakást keresni. A lakásnak a Pigalle közelében 
kellett lennie, ahol a bárja lesz majd, de azért nem túl közel a Pigalle-hoz. A 
Montmartre lehetetlenül közönséges környék volt, így a neuvième látszott a 
legcélszerőbbnek. 

Jó pár napba beletelt, míg megtalálta a megfelelıt a Rue de Clichy közelében, 
egy csendes utcában. Ráfért volna a festés, de addig így is jónak találta, amíg 
végleg meg nem alapozza a pozícióját. Akkor majd még jobb helyet keres, valahol a 
Champs-Élysées környékén. 

Most csak egyetlen luxust volt hajlandó megengedni magának: a kocsit. Már 
olyan régi álma volt, hogy egyszerően nem tudott tovább várni. Minden további 
töprengés helyett úgy döntött, hogy mégis újat vesz. 

A Champs-Élysées-n egy autószalon kirakatában látott Delage-okat és 
Bugattikat. Felemelı érzés volt odasétálni, bemenni az üzletbe, és hanyagul közölni: 
egy D8SS-t kér, azonnali, szállításra. Az üzletvezetı is kijött az irodájából, ı maga 
mutatta, meg neki a kocsit: zöld, Falaschi karosszériával. A karosszéria megfelelt 
volna. Sıt nagyon tetszett nyitott tetejével, a felhágóval és a hosszú – de milyen 
hosszú! – motorházzal egybeépített sárhányóval. 

Tökéletes. Csak éppen a színe… Vasson vöröset akart. Rubinvöröset, Fekete bır 
kárpitozással. Az üzletvezetı csüggedten közölte, hogy az hetekig is tarthat. Esetleg 
hónapokig. Vasson megvárja. 

Az üzletvezetı elvonult telefonálni, majd széles mosollyal jött vissza. Csak két 
hetet kell rá várni. 

Két hét. Vasson szinte örült, hogy várnia kell. Édes szenvedés. Üdvözítı 
vezeklés. Igen, megvárja a vöröset. 

Letette az elıleget. Természetesen készpénzben. 
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Pénze volt bıven. A szálloda, az egyhavi elıleg a lakbérre, az új ruhák, a 
kézelıgombok alig csökkentették a vagyonát. A kocsi árát persze jobban megérezte, 
ez természetes, és az elıleg miatt most, elsı ízben, a ropogós, új bankjegyekhez is 
hozzá kellett nyúlnia. 

A két hét meglepıen gyorsan telt el. Idıközben azzal foglalkozott, hogy a Pigalle 
környékét járta, és a különbözı helyiségek között válogatott. Jó ideig eltart, míg 
megnyithatja a bárt, és addig is át kell vészelnie némi nehézségeket: engedélyek, 
hozzájárulások, jogi ügyek, meg ilyesmi, és nagyon kell vigyáznia, mert új 
személyazonossága aligha állna ki egy alaposabb rendırségi vizsgálatot. Mindennek 
tökéletesen rendben kell lennie, semmi hiba nem csúszhat be az ügyintézésbe. De a 
nehézségek még elszántabbá tették. 

Végül letelt a tizennégy nap. Telefonon érdeklıdött az autószalonban. Igen, a 
kocsi ott van, készen várja. 

Mint a karácsony vagy a születésnap. Csakhogy Vasson soha életében nem 
tudta, milyen az, ajándékot kapni. Roppant izgatott volt, dobogó szívvel sétált végig a 
Champs-Élysées-n. Az autószalonnal ellentétes oldalon haladt, a fák alatt. Egy 
keresztutcánál megállt. Már éppen átment volna a széles sugárúton, amikor az 
autószalon felé nézett, és szemöldökét ráncolva, megállapította, hogy a rubinvörös 
autó nincs sehol, sem a kirakatban, sem az üzlet elıtt, a járdán. A pokolba is, 
gondolta. Mégsem érkezett meg. 

Lépett egyet, a szeme megakadt valamin, és megfagyott a vér az ereiben. Az 
autószalon elıtt egy férfi állt. Az egyik fa törzsének támaszkodva, úgy tett, mintha 
újságot olvasna, de közben szemmel láthatóan az autószalont figyelte. 

Aztán meglátta a másikat is; valamivel arrébb, egy üzlet bejáratánál ácsorgott és 
cigarettázott. 

Úristen! 
Rá várnak. 
A homloka izzadt. Úgy érezte, mintha jégverembe zuhant volna. Dermedten állt. 
A szalon mellett, az üzlet ajtajában ácsorgó férfi eldobta a cigarettáját, és fel-alá 

tekintgetett az utcán. Vasson elfordult. Sietve elindult az Étoile felé. Az egyik nagy 
kávéház teraszánál megállt, odament a bárpulthoz, és telefonált. Felhívta az 
autószalont, és bejelentette, hogy késni fog. Biztosan megérkezett-e az autó? Rövid 
habozás után közölte vele a hang, hogy igen, a kocsi kész, ott van, vár rá. İ azt 
mondta, hogy azonnal el szeretne hajtani, és kint áll-e az autó az utcán? Rövid 
hallgatás, aztán: igen, kint van az utcán, azonnal elhajthat. 

Ezután tíz percig figyelte az autószalont. Az utcán sehol nem látott piros Delage-t, 
és a tíz perc alatt, amíg várt, nem is jött egy sem. Ezzel szemben az autószalon körül 
posztoló férfiak között hirtelen nyüzsgés támadt. Egy férfi lépett ki az üzletbıl, elıbb 
a fa alatt álló ırszemmel váltott néhány szót, aztán a másikkal. Vasson csak most 
vette észre, hogy harmadik is van, akit korábban nem látott; az autószalon másik 
oldalán ácsorgott addig, egy kapualjban. Mintha a társaság kissé megnyugodott 
volna. Talán közölték velük, hogy egyelıre nem aktuális a dolog. 

Vasson csüggedten fordult vissza. 
Csak a pénz lehet a háttérben. Csak a pénz. 
Nyilván kilométerekrıl bőzlik, hogy hamis. 
Maga se tudta, mennyi ideig mászkált az utcákon. Egy kávéházban ivott valamit, 

elszédült és kiborult. Sírás fojtogatta. 
Amikor a sírhatnékja elmúlt, csak kábultan ült és gondolkodott. Késı estig 

töprengett, akkor aztán otthagyta a kávéházat, és hazasétált. 
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Három napig ki se lépett a lakásból, az ágyon hevert, dohányzott, vagy föl-alá 
sétált, és azon rágódott, hogyan tudná hasznosítani azt a pénzt. 

Nincs megoldás. Ezt már az elsı pillanatban is tudta, de három napig tartott, míg 
szembe mert nézni a valósággal És akkor sírva fakadt. 

İrület, milyen naiv volt. Hihetetlen! Mekkorát röhöghetett a márkába az algériai! 
És a többiek is! Betegre röhöghették magukat. Valószínőleg évek óta keresték már 
az alkalmat, hogyan szabadulhatnának meg attól az átkozott pénztıl. Nyilván nem az 
algériai gyártotta, ez nem az ı asztala, de talán olcsón jutott hozzá, talán éppen 
azért, hogy egy ilyen alkalommal bedobhassa… 

Volt egy pillanat, amikor Vasson arra gondolt, bosszút áll az algériain, lebuktatja a 
pénzzel, üzletet köt a kétszázezer felére. 

De félt. Tudta, ha megjelenik Marseille-ben, az algériai megöli. A közelébe se 
kerülhet. 

Aztán azzal próbálta vigasztalni magát, hogy végül is milyen szerencséje volt: 
nem kapták el. És még maradt is valami az elılegbıl, tiszta pénz. De azzal nem 
juthat messzire. Kirabolták, becsapták. Ez pokolian fájt. 

Egy hét múlva megpróbált valamennyit egy ékszerészre sózni a hamis 
bankjegyekbıl, de az kiszagolta, ahogy a tárcájából kivette. Vasson látta az arcán. 
Villámgyorsan lelépett, még mielıtt az ékszerész a telefon után nyúlhatott volna. 
Nem járt jobban egy kis zálogházban sem: az öreg zsidó visszadobta neki a pénzt. 

– Vigye innen ezt a szemetet! 
Nyilván ismerik a bankjegyeket, gondolta Vasson. Valószínőleg évek óta tudnak 

róluk. 
Végül elkeseredésében az egészét eladta háromezer frankért egy pied-noir-nak, 

aki abban bízott, hogy Tangerban sikerül majd túladnia rajta. 
A jó pénz takarékosan még egy évig eltartott. Nincs bár, nincs kocsi, nincs 

biztonság. 
Visszakerült oda, ahonnan elindult. 
Vasson a Montmartre központjába vezetı, meredek utcákon baktatott, lépcsıkön 

kapaszkodott fölfelé, és érezte, hogy az izzadságtól a hátára tapad az ing. 
Továbbhajszolta magát, erılködött, megfeszítette a derekát, mert úgy kevésbé fájt a 
veséje, és a szájában se érezte annyira azt a keserő ízt. 

Befordult egy sötét kis bisztró ajtaján, leült az ablak mellé. A pultnál kuporgó 
alakok legföljebb egy kurta pillantást vetettek rá, aztán tovább beszélgettek: a 
bisztróban mindenki tudta, hogy Vasson sose köszön. A pincér kávét tett elé. 

Vasson arra gondolt, egy pastis talán fölfrissítené. Jól beivott belıle az éjjel, 
maga se tudta pontosan, mennyit. Húszat, vagy talán még annál is többet. Még a 
gondolatától is rosszul lett, de nemcsak a másnaposság gyötörte, hanem az is, hogy 
az éjszaka legalább száz frankjába került. 

Raoul vette rá. Nos, akkor Raoul igazán rendelhet neki egy pastist. 
Lehunyt szemmel megpróbálta elképzelni, milyen az, ha valaki jól érzi magát. 

Nagyon-nagyon régen nem érezte igazán jól magát. Túl sokat ivott, túl sokat 
dohányzott. És most a veséje még mindig veszettül fájt. 

Valaki leült az asztalához. Vasson résnyire nyitotta az egyik szemét. Raoul. 
– Rendelj nekem egy italt, te seggfej! 
– Olvastad a híreket? Olvastad a híreket? – Raoul szétteregette az újságját, 

aztán a feje búbjáig beletemetkezett. 
Vasson várt egy darabig, aztán elırehajolt, és elkapta Raoul csuklóját. 
– Ide figyelj! A tegnap éjszaka után tartozol nekem egy kurva itallal! 
Raoul türelmetlenül nézett föl az újságból. 
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– Ugyan már, az isten szerelmére, fogd be a szád, jó? Ezt olvasom itt. – Az 
ujjával megpöckölte az újságot. – Ezt a lengyel ügyet… Ez háborút jelent, tudod-e? A 
hét végére nálunk is hadiállapot lesz. 

Vasson megpróbált uralkodni magán. Raoul azt hiszi, mindent tud, ami a világon 
történik, de eddig még néhány lányból se tudott egy kis pénzt összeszedni. 

– Háború? Hát akkor háború lesz. De minket nem érint. 
Raoul lassan leeresztette az újságját, és az asztal fölött Vassonra bámult. 
– Ide figyelj, te nagymenı! Ami engem illet, ezzel mindennek vége! Ha 

Franciaország belép a háborúba, akkor én harcolni fogok, te meg, ha akarsz, rohadj 
el itthon! Kérıddz tovább a nagy terveiden. Egyedül. 

Vasson megvetıen mérte végig. 
– Sajnállak. Mert akkor én leszek a gazdagabb. 
– Három éve folyton ezt hajtogatod… És én még mindig a souimat számolgatom. 

– Az ujjával Vasson felé bökött. – Ami azt illeti, te is. 
Vasson elvörösödött. Eleinte úgy képzelték, nyitnak egy bárt, de a tervük 

megbukott. A jól ismert ok: nem volt pénzük. Megpróbáltak kölcsönt fölvenni, még 
zsarolással is kísérleteztek, de hiába, nem lett belıle semmi 

– Én legalább próbálkozom, ez mégis több mint amit te csinálsz! – vágott vissza 
Vasson. Raoul lusta disznó, akkor lenne boldog, ha örökké csak tétlenül 
lézenghetne, és ha egy fillért se keresne, akkor is hülyére ihatna magát. – Nincs egy 
épkézláb ötleted, amivel egyetlen sou-t megkereshetnénk. 

Raoul a vállát vonogatta. Ezerszer hallotta már ezt a lemezt. 
– Az ötleteimmel nincs semmi baj. Veled van baj. Mindig találsz valami nem 

létezı problémát, amivel belém kötsz. 
Vasson vakkantva fölnevetett. Pontosan tudta, Raoul szerint mi a megoldás: 

bankrablás. A legbiztosabb módja a lebukásnak, a rendırgyilkosságtól eltekintve, 
fıleg, ha utána békésen kivárja az ember, hogy letartóztassák. Úristen!  

Raoul odament a pulthoz, rendelt két pastist, aztán lecsapta ıket az asztalra, 
csak úgy koppantak. 

– Ide figyelj! Abból az ötletbıl, hogy megcsináljuk a te bárodat, úgyse lett volna 
soha semmi. Kis halak vagyunk mi ahhoz. Sose tudtunk volna semmi nagyszabásút 
összehozni. Százával a nık! Még mit nem? Elsı osztályú berendezés! – A fejét 
ingatta. – Nézd, mindenekelıtt, ami a rendırségi kapcsolatainkat illeti, ilyenünk 
egyszerően nincs. Meg aztán, azt hiszed, hogy a többi menı fej minden további 
nélkül helyet adott volna nekünk? Én mondom, sose lett volna belıle semmi.  

Vasson hővösen végigmérte. Megállapította magában, hogy Raoul nagyon 
ostoba. 

– Tudod – folytatta türelmesen Raoul –, neked az iskolázottságodat kellene 
kihasználnod, jó állást kellene szerezned, jó elımeneteli lehetıségekkel. Neked van 
iskolai végzettséged, nem igaz? Szóval, te könyveket olvasol, meg miegymás. 
Nyilvánvaló, hogy valahol valaki beléd táplálta a tudományokat. Használd ki ıket! 

Vasson kibámult az ablakon. Mindenkit utált, aki a múltját emlegette. 
– A papok, igaz? Azok tanítottak ki – folytatta Raoul. – Azok tömték tele a fejedet 

tudománnyal. Ismertem egyszer valakit, aki a nulláról kezdte az életét, ötéves 
korában még a szemétdombon élt, de a papok fogták, és teletömték a fejét 
mindenfélével, könyvekkel, latinnal, és a végén professzor lett belıle. Professzor! 
Anyám legjobb barátnıjének az unokaöccse. Büszke is rá a családja, de milyen 
büszke! – Odahajolt Vassonhoz. – A papok voltak? 

– Fogd be a szád! – csattant föl Vasson. Felhajtotta a pastist, és fölállt. Raoul 
meglepetten nézett föl rá.  
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– Hová mész? 
– El. Valahová. Szóval, búcsúzom. Remélem, jól fogod magad érezni, mint 

katona. És akkor is, ha lepuffantanak. Muris lehet. 
– Ne légy már ilyen!  
Vasson az asztalra tenyerelt. 
– Majd meglátjuk, melyikünk az ügyesebb. Én megmondom elıre. Nem te leszel 

az. 
Halkan szitkozódva elfordult és kisétált az utcára. Szóval, Raoul ki akar ugrani. 

Helyes. Menjenek a pokolba mind! Nagyon jól meglesz ı egymagában. 
 

A Rue St. Vincent-on, egy nagy, kopott bérház hátsó traktusában bérelt szobát. 
Hetenként néhány frankjába került az egész, így, ha hozzátette, amit étkezésre és 
ruházkodásra költött, körülbelül száz frankot takarított meg egy héten. Ha volt állása. 

Úgy gondolta, ha majd elég megtakarított pénze lesz, kibérel egy bárhelyiséget. 
De akárhogy számolt is, húsz évig kellett volna takarékoskodnia ahhoz, hogy akár a 
legszerényebbet is megszerezhesse magának. Még akkor is, ha állása lenne. 
Fintorogva állapította meg: szánalmas. Nevetséges. 

Fáradtan vánszorgott fel a koszos, keskeny lépcsıkön. A szobában sötét volt. 
Odatapogatózott az ablakhoz, kinyitotta a spalettákat. Úgyse volt túl világos, mert az 
ablak, két magas ház között, egy szők sikátorra nyílt. 

A szobában rendetlenség. Magas sarkú cipık szétszórva a padlón, a székeken 
szoknyák, ruhakupacok. Meg kell szabadulnom ettıl a nıtıl, gondolta. Yvette ostoba 
falusi liba, aki csak még bonyolultabbá teszi az életét. Egyébként is, a nı ötlete volt, 
hogy odaköltözzék, nem Vassoné. Azon nyomban ki kellett volna rúgnia. 

Leszórt néhány ócska magazint az ágyról, lefeküdt. A feje fájt, és a veséje is 
rondán nyilallott. Kíváncsi lett volna, nem történt-e valami komolyabb baja. Orvoshoz 
kellene mennie? Csak éppen minden orvos pénzbe kerül, és sajnálta tılük a pénzt. 

Cigarettára gyújtott. Gondolkodott. 
Állása nincs. Kilátásai sincsenek. Már átesett ilyesmin azelıtt is: tavaly négy 

állása volt. Talán öt is. A mese mindig ugyanaz: azt akarták, hogy dolgozzon, mint 
egy állat, de viszonzásul nem kínáltak semmit. Semmi aktív beszállást az üzletbe, 
semmi lehetıséget, hogy változtathasson, javíthasson a dolgokon. Aztán… Aztán 
jöttek a viták. És mindig ıt, ıt hibáztatták, pedig mindig amazoknak az ostobasága 
okozta a bajt. 

Becsapták. Csalódott volt. Keserő. 
Mint most is. Most különösen. Mert reggel nem tudott uralkodni magán, és 

majdnem megölt egy embert. Ez megrémítette. 
A rendszer a bőnös. A rendszer öli meg ıt lassan, fokozatosan. A kövér 

kiskirályok tartják kezükben a rendszert, azok az egyeduralkodók. Akinek nincs 
súlya, nincs befolyása, tehetetlen, vagyis, akinek nincs pénze… Befolyás nélkül 
pedig nem jut pénzhez az ember. Az egész rendszer bőzlik. 

Úristen, gondolta, állandóan ugyanabban a körben mozgok. És a körben 
mozogva, mindig a pénznél kötök ki.  

Egyszerre rohanta meg a fáradtság. Elnyomta a cigarettáját, lehunyta a szemét. 
Szeretett aludni. Szerette az álmot, mert fekete és békés, és annyi idı múlik el 
közben. 

Aznap azonban rendkívül élénk álma volt. Marseille-ben volt, az algériai 
kocsijában. Hátrakötözött karral feküdt a kocsi padlóján. Az algériai azt magyarázta 
neki, hogyan fogják megölni. De ı nem bánt semmit, mert a pénze ott volt mellette a 
padlón. Megvolt a pénze! És tudta, hogy a végén minden rendbe jön. 
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Ekkor elkezdett csúszni, végigcsúszott a kocsi padlóján az ajtó felé. Valaki 
kinyitotta az ajtót: az anyja. Vasson kiesett a kocsiból. Odakiáltott az anyjának, de az 
elnézett mellette. Az algériait nézte és mosolygott. 

Sötét volt. Megint a szekrényben. Kiabált, ordított, de az ajtó vasból volt és olyan 
vastag, hogy senki nem hallhatta meg. Végre, egy örökkévalóság után, valaki 
kinyitotta. Vasson nem akart kimenni. De ott állt az egyik pap, és neki nem volt 
szabad nemet mondania. 

Az anyját kereste. 
– Az édesanyád nagyon messze van, Paul. 
– De nekem ı kell!  
– Paul, az édesanyád még nem találta meg az utat az Istenhez. İ… İ most 

keresi. Amíg keresi, nem jöhet el hozzád. 
– Keresi? Miért keresi? 
– Paul, az édesanyád nagyon messze van…  
Nem. Közel van. Tudta, hogy közel van. Miért hazudnak neki? Miért nem engedik 

oda hozzá? Maman! Maman! 
Fölébredt. Volt valaki a szobában. Yvette. 
– Jól vagy? – A nı magas sarkú cipıjében odakacsázott az ágyhoz, és 

odatartotta erısen kifestett arcát az arcához. 
Vasson undorodva hunyta le a szemét. 
– Motyogtál valamit magadban. Azt hittem, ébren vagy és magadban beszélsz. 

Ne haragudj. Fölébresztettelek? – Azon az elhagyottleányka-hangon beszélt, amit 
rendszerint kövér, gazdag férfiak számára tartott fenn. És szörnyen idegesítette 
Vassont. 

– Menj innen! – mordult rá ingerülten. – Aludni akarok. 
– Jó, jó, ne törıdj velem. Olyan csendben leszek, mint egy kisegér. Nem is 

veszed észre, hogy itt vagyok – gügyögte, és Vasson homlokát simogatta. 
Vasson félrelökte a kezét, és cigarettáért nyúlt. 
– Hozzak neked valami hideg italt? – A nı lerázhatatlan. 
– Ne. És mondani akarok neked valamit. Elmegyek.  
A nı rábámult, aztán bólintott. Láthatóan nem lepıdött meg. 
– Én is veled mehetek? – Tudta, kockázatos ilyesmit kérdeznie, mert lehet, hogy 

Vasson megint kiborul. Már jó párszor elıfordult. De szeretett volna vele menni. 
Szeretett volna gondoskodni róla. 

– Nem – válaszolt kurtán Vasson. 
Yvette lerúgta a cipıjét, és Vasson mellé heveredett az ágyra. Pontosan tudta, 

hol a határ, amelyen túl Vasson megdühödik. Átkarolta a derekát, és az arcához 
szorította az arcát. 

– Rettenetesen fogsz hiányozni. 
– Fenét. 
– Tudom, hogy nem vagyok hozzád való… Szóval, nem vagyok vonzó a 

számodra. De gondoskodnék rólad, tudod. 
Vasson felsóhajtott. Megint ez a szex. Yvette értelmi színvonalának felsı határa. 

Mindennek az alfája és ómegája a szex. A nı képtelen megérteni, milyen 
visszataszító a számára, mennyire képtelen még az érintését is elviselni. 

Hirtelen mozdulattal felült, félretolta a nıt, és fölállt. 
– Holnap elmegyek, úgyhogy okosabb, ha másik helyet keresel magadnak. 
– Hová mész? 
– Nem tudom. 
– Mi van ezzel a háborúval?  
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Türelmetlenül nézett a nıre. 
– Miért? Mi van vele? 
– Hát csak az, hogy abban talán lenne lehetıség. Kettınknek. – Mindig 

megpróbál valami pénzszerzési lehetıséget kitalálni. És minden ötlete szánalmas. 
Mint az egész nı. 

Vasson nem felelt. Nekiállt csomagolni. A nı hısiesen tovább fecsegett. 
– Hiánycikkek lesznek, nem? És feketepiac. Kell, hogy legyen. És abban lesz a 

pénz. Olcsón vásárolni. Eleget félretettél, hogy elkezdhesd. Igazi aranybánya lesz, 
meglátod.  

Vasson abbahagyta a csomagolást, és a nıre nézett. 
– És mit gondolsz, mit nem lehet majd kapni? 
A nı egy percig gondolkodott. Összehúzta festett szemöldökét, és szemmel 

láthatóan koncentrált. 
– Ó, harisnyát – mondta végül. Rúzst meg hasonlókat, ruhanemőt, ilyesmit… Ó! 

És, gondolom, ennivalót. Rengeteg mindent ki tudnék még találni, biztosan ki tudnék. 
Vasson kibámult az ablakon. Ez az ostoba liba talán tényleg ráhibázott. Talán 

tényleg lesz háború, talán el is tart egy ideig, talán rengeteg pénzt lehet csinálni 
belıle. 

Az utolsó darabokat is belelökte a bıröndbe. 
– Hát akkor én megyek – jelentette ki kurtán. 
– Kérlek… – A nı könyörögve nézett rá, és egy lépést tett felé. 
Vasson végigmérte. Undorító, gondolta. Aztán elfordult, és kinyitotta az ajtót. 
– Te szarházi! – kiáltott utána dühösen a nı, de Vasson leszaladt a lépcsın. Mire 

kiért az utcára, már nem hallotta Yvette hangját. 
Sietett, mert úgy érezte, okosabb, ha minél elıbb eltőnik a környékrıl. Jó érzés 

megint szabadnak lenni, gondolta. Keres magának egy másik szobát. Egyedül lesz. 
És újrakezdi. 

Valahol megállt egy kávéra, cigarettát is vett, olyan helyen, ahol még sose járt. 
Elgondolkodott a nı ötletén. Határozottan lehet benne valami. Luxuscikkek, élelem, 
és mit mondott még? Harisnya. És persze cigaretta se lesz. 

Végül is ez a háború talán nem is lesz olyan rossz üzlet. 
 
 

5 
 
 

Kimondhatatlanul szép, vadregényes tengerpart. Tele apró öblökkel, 
beszögellésekkel. Bretagne északi partja attól a ponttól, ahol Normandiával 
találkozik, addig, ahol majdnem derékszögben délnek fordult, az Atlanti-óceán nyílt 
vizei felé, légvonalban alig hosszabb száz mérföldnél, valójában azonban jóval több, 
mert annyi benne az öböl és a mélyen benyúló folyótorkolat, hogy a tulajdonképpeni 
hossza legalább ennek a kétszerese. És ebbıl a kétszáz mérföldbıl a legnagyobb 
rész hozzáférhetetlen mindenféle hajó számára, a legkisebbeket kivéve, de azoknak 
is csak jó idıben, mert a szárazföldet itt természet alkotta, halálos barikádok védik. 

Évezredek viharai mardosták ezt a partot, formálták, csipkézték, bele-belevájták a 
fogukat, ahol puhább sziklát találtak, és zátonyok útvesztıje, apró szigetecskék 
összevisszasága maradt utánuk. Hajósok veszedelme: a vízbıl büszkén kimagasló, 
hatalmas sárkányfogként ágaskodó vagy széltıl meddıre koptatott, lapuló sziklák, 
alig-szigetek. A legnagyobb veszély mégis a víz alatt leselkedik; a láthatatlanul 
meredezı, hegyes sziklazátonyok. Csak a zúgva megtörı hullámok taraja árulkodik 
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hollétőkrıl, meg a tenger szintjén megbúvó, lapos szigetek. Ez a halálzóna négy, öt, 
helyenként tizenkét mérföldnyire nyúlik be a tengerbe. 

És az apály-dagály. Az apály és a dagály mozgása rendkívül erıs ezeken a 
partokon; ha eljön az idejük, a tenger zuhogva bukdácsol át a sziklákon, zátonyokon, 
keresztülharsog a sziklavájatokon, bezúdul a tág öblökbe és a keskeny 
folyótorkolatokba, még a legtapasztaltabb hajósokat is megfeszített munkára 
kényszeríti, ha történetesen ilyenkor akarnak kikötni valahol. 

A szelek télen a legkegyetlenebbek, amikor viharos erıvel zúgnak az Atlanti-
óceán felıl. Harsogva görgı hullámok seregét hajtják maguk elıtt a part felé, 
sebesen, egyre sebesebben, míg végül megtörnek a tízezernyi szikla és szigetecske 
fehéren habzó, tajtékozó üstjében, aztán még mindig zúgva, bömbölve folytatják 
útjukat, végül harsogva csapnak ki az omlékony parti homokra. 

Ez a táj nem barátja a hajósoknak. Csak az közelíthet hozzá büntetlenül, aki már 
jól kiismerte, idegenek legföljebb jó tengerészeti térképeikre támaszkodhatnak és vak 
optimizmusukra. Éjszaka a hatalmas világítótornyok vakító fénysugárral 
figyelmeztetnek a veszélyre, de az apró halászbárkák egyik-másik folyótorkolatba, 
irányfények és bóják segítségével, sötétben is be tudnak hajózni. A part túlnyomó 
része nem vendégváró. A nagy világítótornyok is inkább arra valók, hogy távol 
tartsanak, és nem arra, hogy hívogassanak. 

A szél mérföldekre permetezi a finom, sós ködöt a szárazföld fölé, s nem csoda, 
ha ezen a vidéken csak a legszívósabb növényzet él meg. Rekettye, hanga meg 
apró, igénytelen főféleségek, és ahol legelı található, nem sok jószág él meg rajta. 
Távolabb, a szárazföld belseje felé, zöldségeskertek virulnak, búzaföldek 
hullámzanak és gazdagabbak a legelık is, de ott se adja szívesen a föld, amit ad, 
nincs az a túláradó bıség, mint Normandiában vagy Picardiában. 

Mint minden vad, szélfútta vidék a földön, Bretagne is bıvelkedik a romantikus 
mesékben. Csak éppen Bretagne-ban a valóság és a mese szorosan összefonódik. 
Azokat, akik századok óta élnek ezen a földön, Franciaország többi részében élı 
szomszédaik idegennek érzik. Bretagne közigazgatásilag francia, de fajilag, nyelvileg 
és kulturálisan nem az, A büszke, kemény breton nemzet nem gall, hanem kelta, és 
legközelebbi rokonságuk Cornwallban, Walesben és Írországban él; ık is onnan 
érkeztek sok száz évvel ezelıtt. A breton nyelvet a francia fül keménynek érzi, és a 
sziklák, a földnyelvek nevét könnyebben mondja ki egy cornwalli paraszt, mint egy 
francia. Beg an Fry, Mean Nevez, L'Aberwrac’h, Lizen Ven, Pen Ven. A zenéjüket 
hallva, az se lenne csoda, ha valaki Skóciában képzelné magát, mert a bretonok 
hangszere nem a tangóharmonika, hanem a panaszos, gyászos hangú duda. 

A nagy francia hazában Bretagne amolyan holtág, nem elég termékeny, iparilag 
nem eléggé fejlett, hogy nagyobb figyelmet keltsen. De a büszkén nacionalista és az 
önállóságukat makacsul hirdetı bretonok egykedvően tőrik az anyaországnak való 
alárendeltséget, és élvezik a kedvezményt, amit kapnak. Rég nem gondolnak már 
függetlenségre – elég harc folyt a földjükért –, de lelkükben függetlenek maradtak. 

A föld szegény, helyenként terméketlen, de nekik elég arra, hogy a 
szükségleteiket fedezzék belıle. Életmódjuk egyszerő, szigorú, nem felel meg a 
kifinomult francia ízlésnek, de a bretonok nem ismernek másfajta életet. Sokan élnek 
a tengerbıl, és a tengerbıl élni a legkeményebb élet.  

 
Kellemes augusztusi nap volt. A tengerpart békésen, majdnem hívogatóan nyúlt el a 
távolban. 

Délre a nap eloszlatta a reggeli ködöt, így késı délutánra a csipkézett földnyelvek 
és a szők folyótorkolatok kristálytisztán, ragyogó színekben pompáztak. A ritkás 
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növényzet zöldje élesen rajzolódott ki a főrészfogú sziklaalakzatok szürke és 
rozsdaszínő hátterében. A tenger kékesszürkén és szokatlanul csendesen nyújtózott 
a végtelenbe. Napok óta nem volt erıteljesebb szellı, a hullámok szelíden 
nyaldosták a sziklafalakat, és vidáman fröccsentek ki a keskeny, kavicsos partra,. 

Julie hátrahajtott fejjel hagyta, hogy a lágy, sós szellı az arcát simogassa. 
Néhány percig mozdulatlanul állt, hallgatta, hogyan mormol a hullámverés messze 
lenn a mélyben, figyelte a tenger távoli tükrén fodrozódó hullámokat. A vízimadarak 
rikoltozása messze elhallatszott, a madarak néha magasan fölröppentek az égre, 
ilyenkor a szemével követte ıket, amint kiterjesztett szárnyakkal siklanak a majdnem 
mozdulatlan levegıben. 

Aztán lehunyta a szemét, és arra gondolt: olyan csodálatosan szép itt, és úgy 
szeretek itt lenni. 

Kinyitotta a szemét, és körülnézett. Részben azért szerette ezt a tájat, mert 
valóban gyönyörő volt, részben azért is, mert úgy érezte, itt végre boldog. Szerette a 
tájat, mert nyugodt és magányos. Ilyen napokon, mint a mai, órákig sétálhatott, és 
nem találkozott sehol egy lélekkel sem. Eleinte furcsa volt az elszigeteltség a 
nyughatatlan városi élet embersőrője után, de aztán egyre közelebb érezte magához 
a vidék zord, vadregényes szépségét. És most már úgy ismerte, mintha egész életét 
ott élte volna le. 

A földnyelven állva, nehezen tudta elképzelni, hogy Plymouth és Anglia alig száz 
mérföldre fekszik tıle a csatorna túlsó oldalán. Tıle akár ezer mérföld is lehetett 
volna. A Radley Terrace-i kis ház egy másik élet része volt. Egy másik ember 
életének része: azé, aki ı volt valaha. Egy másik ember. 

Egek, gondolta, nekem húszig kellett volna számolnom. Peter már nyilván réges-
régen elbújt. 

– Húsz! Megyek! – kiáltotta. 
Pontosan tudta, hol van Peter. Nem sok búvóhely akadt ezen a szélfútta 

földnyelven. A sziklás buckák között ritkásan, alacsonyra nıtt a hanga és a rekettye, 
szinte rátapadt a köves talajra, fa sehol sem volt a láthatáron. Az egyetlen tárgy, 
amely mögött egy kisfiú elrejtızhetett, a horizont hátterében kereken és szürkén 
kimagasló szikladarab. Volt egy kis horpadás is valahol, ha mozdulatlanul belefeküdt 
valaki, ott is láthatatlan maradhatott, de Peter jobban kedvelte a garantáltan tömör és 
szilárd búvóhelyeket, így nyilván a szikla mögött kell keresni. 

De a bújócskát mindenképpen végig kell játszania. 
– Ejnye, ejnye! – kiáltotta nagy hangon. – Hát hol lehet? – Aztán még 

hangosabban: – Peter, Peter! Hol vagy? – Azelıtt ilyenkor Peter rendszerint egy 
mulatságos rikkantással elárulta magát. Húúú! Húúúú! Ettıl Julie-nak mindig 
nevetnie kellett. Újabban azonban a gyerek már ravaszabb volt, mert rájött, hogy 
okosabb, ha csendben marad. 

Julie közelebb sétált a sziklatömbhöz, és várt. Peter néha nem bírta elviselni a 
várakozás feszültségét, és egy hangos „búúú”-val elıugrott, de ma türelmesen várt. 

Julie már-már azt hitte, tévedett, és a gyerek végül még sincs a szikla mögött, de 
aztán meghallotta, amint fojtott hangon kuncog. Halkan odament, gyorsan 
megkerülte a sziklát, és rávetette magát a mögötte kuporgó kis alakra. Peter egy 
sikollyal megpróbált elszaladni, de Julie szorosan átkarolta, és összeölelkezve, 
kiáltozva, nevetgélve hemperegtek a földön. 

Addig birkóztak, csiklandozták egymást, míg végül Julie kijelentette: 
– Elég! Elég! – és lihegve a hátára fordult, mire Peter diadalmas vigyorral 

rátelepedett a gyomrára. 
– Föladom – kacagott Julie. – Te nyertél, te rémes alak! 
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– Még! Még! – könyörgött éneklı hangon Peter, és közben boldogan viháncolt. 
– Egy perc. Szegény mamád hadd pihenje ki magát egy kicsit. 
Peter elhallgatott, komolyan rábólintott, aztán fölállt, és odébb sétált; néhány szál 

kis kék virág dugta ki a fejét a hangabokrok levelei között, azokat tanulmányozta. Az 
apró dolgok mindig nagyon érdekelték. 

– Mama! 
– Tessék, drágám. 
– Szedjek neked virágot?  
Julie elmosolyodott. 
– Igazán kedves lenne tıled.  
Figyelte, milyen óvatosan hajol le a gyerek, hogy kitapogassa a virágok tövét. 

Nemrég még, amíg kisebb volt, a fejüknél fogva tépdeste le a virágokat, de amikor 
Julie megmagyarázta neki, miért jobb a tövüknél fogva letépni ıket, a fejét oldalt 
hajtva figyelt, aztán rábólintott. És most, szemöldökét ráncolva, roppant 
körültekintıen, pontosan úgy csinálta, ahogy kell. 

Julie mosolyogva nézte. Peter már majdnem három és fél éves kisfiú, de még 
bıven maradt benne a kisbabából. A pufók kerekdedség nagyjából már a múlté, a 
kövérkés ráncok is eltőntek kis testérıl, de a bıre még elragadóan bársonyos, és 
Julie úgy szerette átölelni, és érezni, amint puha kis arcát az arcához szorítja. Peter 
még szereti, ha ölelgetik. Hála istennek. Bánatosan gondolt arra, hogy elıbb-utóbb 
fel fog nıni, és akkor nem lesz többé szüksége rá. Naponta legalább két órát töltöttek 
együtt; ilyenkor csak beszélgettek, olvastak. Julie mindennap várta ezt a két órát, 
amikor reggel a gyerek szorosan hozzábújik az ágyban; kisfiú, aki erısen igényli, 
hogy megcsókolják, ha fölkarcolja a térdét, és akinek este lefekvéskor csak még egy 
mese kell, mielıtt elalszik a karjában. 

Julie-nak egyetlen – és óriási – bánata volt, hogy annyi idıt kellett munkában, 
Petertıl távol töltenie. De ezen nem tudott változtatni: pénz nélkül mibıl éltek volna 
meg? 

Néha azt szerette volna, ha Peter mindig olyan maradna, amilyen most, ha sose 
nıne fel, sose kerülne távolabb tıle. Ugyanakkor elbővölten figyelte, hogy fejlıdik, 
hogy szed fel új szavakat, és illeszti be szótárai egyikébe, a franciába vagy az 
angolba, és hogy jön rá magától bizonyos dolgokra. A minap este is, amikor sokáig 
fönnmaradt, kijelentette, hogy a holdat sehol sem lehet látni az égen, nyilván 
elfelejtette meggyújtani a lámpását, Julie gondosan visszafojtotta nevetését: végül is 
a gyerek logikája megcáfolhatatlan. Ezért inkább komoly ábrázattal bólogatott hozzá. 

Peter nagy léptekkel közeledett felé, magasra emelte a lábát, hogy meg ne 
botoljék a sőrő, ruganyos hangaszınyegen. Mivel erre összpontosította figyelmét, 
nem vigyázott, hogy fölfelé tartsa kezében a csokrot, és a szúrós ágak megtépázták 
az apró virágokat. Julie-hoz érve lihegve megállt, és meglepetten nézett, nem értette, 
milyen titok folytán fogyott el a kezében a csokor. De a veszteség láthatóan nem 
verte le túlzottan, és büszkén nyújtotta Julie felé, ami a csokorból megmaradt. 

– Ez ajándék, csak neked!  
Julie megköszönte. 
– Igazán gyönyörő – mondta és fölállt. – Vízbe fogom tenni, ha hazaérünk. – 

Azzal a kardigánja zsebébe mélyesztette a csokrot. Az órájára nézett. 
Fél öt, ideje hazamenni teázni. Elsétáltak a falu felé vezetı úthoz. 
– Mama! Bújócskázzunk még. Megígérted!  
Kis csibész. Nem felejt el semmit. Bújócskáztak. Két játékot is játszottak: elıbb 

Julie bújt el, aztán Peter. De aztán már tényleg ideje volt hazamenni. 
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Fölkapaszkodtak a keskeny ösvényen, amely egy sziklás vízmosáson át vezetett 
fölfelé, majd tovább, egy meredek falú szikla tetején. Bár a szikla peremét korlát 
szegélyezte, és amúgy is kellı távolságban haladtak a szakadéktól, Julie 
szorosabban fogta Peter kezét. Egy fordulónál, ahol az ösvény elkanyarodott, 
megálltak. 

– Nézd, mama! Halászhajó! 
Julie megfordult. A part közelében, amerre Peter mutatott, egy kis bárka szelte 

szelíden a vizet; apró, sárga vitorláit alig duzzasztotta meg a szellı a földnyelv 
árnyékában. Közvetlenül a bárka mellett tisztán látszott néhány égnek meredı szikla. 
Julie a fejét csóválta. A bretonokról mindenki tudja, hogy jól ismerik ezt a partot, de 
akkor is… 

A hajón túl, a horizont felé nézett. Este, a hálószobája ablakából látta a 
világítótorony felvillanó fényeit. Most, ha szembefordult a nappal és hunyorított, a 
távolban felrémlett a torony is. Magas, szürke és piros építmény volt. Magányosan 
állt a tenger hullámai között, és jelezte, hogy a parttól néhány mérföldnyire, 
közvetlenül a víz felszíne alatt, zátonymezı fekszik. Julie megborzongott. Olyan 
magányosan, olyan szomorúan állt ott az a torony. 

– Gyere, drágám – fordult Peterhez. Fölmásztak a hegygerincre, ahonnan egy 
horpadáson át ráláttak a falura. Az út ugyan már nem vitt felfelé, de Peter lihegett és 
fújtatott, ahogy megpróbált Julie-val lépést tartani, aztán lemaradozott, és Julie szinte 
már várta, hogy kijelentse: 

– Mama! Kérlek, vigyél! 
Fölkapta a gyereket, és a fején átemelve, a nyakába ültette. 
– De azt nem ígérem ám, hogy végig a nyakamban viszlek! Nagyon nehéz vagy 

már nekem, fiatalember! 
Ez igaz is volt. Öt percet, se vitte a nyakában, már megfájdult a válla, és le kellett 

tennie. Egy férfinak semmiség lett volna. De férfi nem volt sehol. 
Julie alig gondolt Peter apjára, mintha egészen más világhoz tartozna, olyan 

világhoz, amely valaha, nagyon-nagyon régen volt, aztán megszőnt létezni. Ha 
emlékezett, nem érzett semmit, nem győlölte, és nem is szerette. Mintha 
tulajdonképpen nem is ismerte volna. Ha egyáltalán érzett valamit, hálás volt, mert 
tıle kapta Petert. Ugyanakkor Peterre sose gondolt úgy, hogy az apja fia. Peter az 
övé volt. Csak az övé. 

Elsı perctıl kezdve rajongott a fiáért; tulajdonképpen ıt is meglepte, mert a 
szülést megelızı hónapokban nem sok ideje maradt az érzésein töprengeni. Nem 
volt egy szabad perce sem, az ügyeit kellett rendeznie, és általában minden olyan 
bonyolult volt. Csak az utolsó néhány héten kezdett rádöbbenni, hogy embert fog a 
világra hozni, embert, akinek ı lesz az egyetlen támasza. Ettıl megrémült ugyan, de 
nyomban és szilárdan eltökélte, hogy azt fogja tenni, amit tennie kell, és amennyire 
tıle telik, becsülettel helytáll. 

Bretagne-ban letelepedni se volt könnyő feladat. Most is, ha néha visszagondolt 
rá, elcsodálkozott, honnan volt annyi ereje, hogy ki tudott tartani. Valóban volt egy 
pont, nem sokkal a megérkezése után, amikor majdnem meghátrált, és kis híján 
visszament Angliába. 

A falu közelébe értek. A terméskıbıl épült kunyhók csoportja szürkén emelkedett 
ki a mezık halvány, szürkészöld hátterébıl. Julie szeretettel nézte: örült, hogy mégis 
kitartott, nem futamodott meg. 

 
Julie, mihelyt végleg eldöntötte, hogy elmegy Bretagne-ba, nyomban írt a 
nagybátyjának és nagynénjének. A pontos címüket nem ismerte ugyan, de tudta a 
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falu nevét: Tregasnou. A levélben megérdeklıdte, lakhatna-e náluk egy ideig, amíg 
nem talál állandó lakást. 

Két hét múlva megérkezett a kurta, merev és személytelen válasz. Várják, és van 
egy vendégszobájuk, ahol elalhat. 

Az utazás három napig tartott. Kompon kelt át Doverbıl Calais-ba, onnan vonaton 
Morlaix-ig. Háromszor kellett átszállnia, és Morlaix-ben két órát várt a morlaix-
tregasnou-i buszra. Tregasnou-ba már holtfáradtan érkezett meg, és mindkét 
kezében egy-egy nehéz bırönddel, gyalog vágott neki a buszmegállótól a hosszú 
útnak, föl a hegyre, a szürke kis ház félé. 

Jellegzetes breton parasztház volt. Szürke terméskıbıl épült, meredek, magas 
tetıvel és alacsony, majdnem a földszinti ablakokig leérı eszterhéjjal. Két kis 
tetıablaka nyilván az emeleti szobákból nyílt. A házhoz melléképületek csatlakoztak, 
és amint közelebb ért, állathangokat, dobogást, csoszogást hallott valahonnan egy 
fészer felıl. 

A házban néma csend fogadta. Már majdnem besötétedett, de az ablakokban 
nem látszott világosság. 

Kopogott. Semmi válasz. Megint kopogott. Hangosabban. Ekkor megvilágosodott 
egy ablak, odabent ajtó nyikorgott, majd kinyílt a bejárati ajtó. Nagydarab, haragos 
képő nı állt az ajtóban. 

Julie rámosolygott. 
– Én vagyok, Julie – mondta franciául. 
A nı hirtelen elmosolyodott, bólintott, hátraszólt a válla fölött, aztán intett Julie-

nak, hogy lépjen be. 
Odabent a szoba sarkából zömök, szögletesen mozgó férfi lépett elı, és zavart 

mosollyal kezet nyújtott. 
– Üdvözöljük, üdvözöljük. Kérem, jöjjön beljebb! 
A kandalló mellé ültették, megkínálták kávéval, aztán a nagybácsi és a nagynéni 

is leült, szemben vele. Udvariasan mosolyogtak rá, de Julie megállapította, hogy 
mindketten idegesek; ölbe tett kézzel, egyenes, derékkal ültek a székükön, furcsán 
feszélyezetten. Egy darabig csak ültek mind a hárman, senki sem tudta, hogyan 
fogjon hozzá. 

Végül Julie törte meg a csendet. 
– Kedves maguktól, hogy megengedik, hogy maguknál maradjak. 1 
– Nem tesz semmit, nem tesz semmit – mosolygott a nagybácsi. 
A nagynéni mély lélegzetet vett. 
– Nos – mondta nagy elhatározással –, majd igyekezni fogunk, és gondoskodunk 

róla, hogy jól érezze magát nálunk. Mindenekelıtt, evett valamit? 
– Egy szendvicset ettem a vonaton. 
– Talán egy kis leves azért jólesne? 
– Ó, köszönöm – mondta Julie hálás mosollyal. 
A nagynéni fölállt, fogott egy lábast, a tőzhelyre tette, aztán megfordult, és ezúttal 

folyékonyabban, tovább beszélt. Julie görcsösen figyelt, és csalódottan állapította 
meg, hogy éppen a legfontosabb szavakból elég sokat nem ért meg. De mielıtt 
megkérhette volna a nénit, hogy ismételje el, mit mondott, megszólalt a nagybácsi, 
újabb fájdalmas csalódást okozva Julie-nak, mert a bácsi szavainak jó részét sem 
értette. A kiejtésük miatt? Vagy az ı franciatudása rozsdásabb, mint gondolta? 

Egyszer csak a két öreg bretonul kezdett beszélni, és csak akkor kértek 
bocsánatot, amikor Julie-ra néztek, aztán franciául folytatták. 

Julie-nak hirtelen elment a kedve az egésztıl. Eredetileg úgy képzelte, mivel a 
papa innen, ebbıl a faluból származik, a rokonaival nyilván azonnal meg fogja találni 
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a megfelelı hangot, otthon érzi magát náluk. Ezzel szemben most úgy érezte, mintha 
teljesen idegen lenne köztük, aki nem tud és nem ért semmit. 

Nagybátyja és nagynénje is érezhetıen ugyanúgy idegennek érezte ıt, mint Julie 
ıket. Talán soha életükben nem találkoztak még angolokkal, sıt talán egyáltalán 
nem láttak még külföldit. Csak most érezte, milyen isten háta mögötti világba 
szakadt. 

Nyilvánvalóan nem szoktak vendéget fogadni, ı meg most fölforgatja a 
házirendjüket, és szegényeknek fogalmuk sincs, mit kezdjenek vele. Amikor közölte 
velük, hogy fáradt, határozottan érezte, hogy megkönnyebbülnek; fölvezették a 
lépcsın egy apró kis emeleti szobába, a szobájába. 

A második nap egész jól kezdıdött. Julie szívósan igyekezett beszélgetésbe 
elegyedni velük, és fölajánlotta, hogy segít a néninek a háztartásban. De rövidesen 
megint elcsüggedt. Nagynénje valamiért szemmel láthatóan zavarban volt, és amikor 
ı mindenáron, akármilyen apróságban is, segíteni akart neki, határozottan 
elzárkózott. Nagybátyja pedig merev udvariassággal, nyomatékosan tiszteletteljes 
hangon beszélt vele. Így aztán a légkör meglehetısen fagyos volt a kis házban. 

Este végül dőlıre vitte a dolgot. Vacsora után Marie, a nagynéni nekiállt 
mosogatni. Julie fölpattant, fölkapta az asztalról a sajtot és a vajat, és a kamra felé 
indult. 

– Nem! Nem! – Tante Marie letetette vele a tálakat. – Ezt nem engedhetjük meg. 
– De igazán! Muszáj segítenem, különben… – Julie kétségbeesett igyekezettel 

próbálta megkeresni a megfelelı francia kifejezéséket. – Különben a terhükre leszek. 
– De maga itt vendég. Nem szabad dolgoznia – felelte Tante Marie szokatlanul 

bosszús hangon. 
– De kérem… Én a terhükre vagyok. 
– Nem, ez nem teher – nézett rá szinte rémülten Tante Marie. 
– Igazán kedvesek. De akkor hadd fizessek a kosztért és a szállásért. Csak amíg 

nem találok magamnak egy szobát valahol. Holnap keresek. 
– Szobát? 
– Albérletet. 
– De miért? 
Julie rábámult az öregasszonyra. Nem tudta elképzelni, vajon mit olvashattak ki a 

levelébıl.  
– Nem maradhatok itt maguknál örökre!  
A két öreg összenézett. 
– Úgy érti, hogy hosszabb ideig akar maradni? – kérdezte lassan, majdnem 

tagoltan a nagynéni. 
– Igen, szeretnék – nevetett Julie. 
Tante Marie ekkor barátságosan kézen fogta, és megveregette a vállát. És most 

már Julie-nak se esett nehezére elmagyarázni mindazt, amit nem értettek meg a 
levelébıl: hogy mennyire szeretne itt maradni a faluban, és hogy majd keres 
magának, lakást, aztán állást… 

A gyerekrıl természetesen már nehezebb volt beszélnie, és még keményebb dió 
volt elıadni a mesét a férjrıl, aki állítólag elhagyta. Végül ıszintén elmondott 
mindent, mert tudta, hogy egyszer úgyis minden kiderül. Akkor tudják meg inkább 
most, mindjárt. 

Miután befejezte, egyszeriben jobban érezte magát. Végre sikerült kitálalnia 
valakinek az egész históriát. 

Es attól kezdve megváltozott körülötte minden. Furcsa módon a nagynénje is, a 
nagybátyja is jobb kedvre derültek. Természetesen ragaszkodtak hozzá, hogy náluk 



 65 

maradjon. Hamarosan megállapodtak a szállás és az élelem dolgában, meg minden 
egyéb részletkérdésben. 

Ezután a két öreg mindent megtett, hogy Julie otthon érezze magát náluk. A bácsi 
a ház végében, az addig raktárnak használt két hátsó szoba közül berendezte neki 
az alsót. Most már megengedték, hogy segítsen a háztartásban, megszőntek a 
formális esti csevegések, és következtek a vontatott, néhány szavas mondatok, a 
hosszú hallgatások, a társadalmi érintkezésnek az a módja, amely Julie szerint 
ısidık óta az esti együttléteket jellemezte. 

De még sokáig eltartott, amíg valóban otthon érezte magát. Részben azért, mert 
a breton életforma egészen más volt, mint otthoni, megszokott élete, meg azért is, 
mert nagyon egyedül volt. 

A falubeliek nehézen barátkoztak idegenekkel, ráadásul külföldiekkel. És Julie-t 
az is zavarta, hogy az emberek ismerték a hőtlen férj meséjét, és nyilván nem hitték 
el. Biztosan akadtak, akik tisztában voltak vele, hogy Julie Morlaix-ben, a külföldiek 
nyilvántartásában Juliette Lescaux néven szerepel, és nem a fölvett nevén, mint 
Juliette Howard. Julie ugyanis ezt a nevet használta, mióta Franciaországba érkezett. 
Az ötlet onnan eredt, hogy Leslie Howard volt a kedvenc filmszínésze, csak azután 
nevetett jót saját ügyetlenségén, amikor rájött, hogy a „h” az egyetlen bető, amit a 
franciák nem tudnak kiejteni. 

A legnehezebb volt állást találnia. Amúgy is kevés volt a lehetıség még a francia 
anyanyelvőeknek is, ı meg ráadásul még terhes is volt. De szívósan igyekezett, és 
végül, amikor a pénze már éppen fogytán volt, egy morlaix-i zöldség-nagykereskedı 
fölvette titkárnınek. Julie-nak erıs volt a gyanúja, hogy a nagykereskedıt mulattatja 
angolos akcentusa, de neki teljesen mindegy volt, miért éppen ıt választotta, és 
természetesen eszébe sem jutott nemet mondani. 

 
Azóta is Tregasnou-ban él. És nemsokára megszületett a kisfia. 

Peter most úgy nehezedett a vállára, mint egy lisztes zsák. 
– Eltöröd a gerincemet, Peter! Inkább fussunk versenyt hazáig. 
Peter kuncogott. 
– Úgyis én nyerek! Úgyis én nyerek! 
Letette Petert, és együtt szaladtak a faluig, aztán végig a fıutcán. Tregasnou kis 

falu, egy útkeresztezıdés és néhány ház az egész. Üzlet csak egy volt benne, meg 
egy bisztró. Az üzletben kenyeret árusítottak, vajat, sajtot, néhány közszükségleti 
cikket meg karcos helybeli bort. A kenyeret naponta hozták Plougából, a 
szomszédos, Tregasnou-nál jóval nagyobb faluból. Aki mást is akart venni, annak át 
kellett mennie Plougába, ha pedig történetesen különleges igényei voltak, Morlaix-be 
kellett kirándulnia. 

Mivel Julie Morlaix-ben. dolgozott, a szomszédok gyakran kérték meg, hogy 
hozzon nekik ezt-azt a városból, amit ı szívesen megtett, már csak azért is, mert így 
közelebb került hozzájuk, és a bretonokkal kapcsolatot teremteni cseppet sem 
könnyő feladat. Néha már-már föladta a reményt, hogy valaha is befogadják, de 
aztán rájött, hogy ezek az emberek nem szeretik, ha valaki túlságosan érdeklıdik a 
szokásaik, vagy általában az ügyeik iránt: ettıl nyomban bezárkóznak. Meg kell 
maradnia az udvarias érdeklıdésnél hogylétük felıl, készségesen mesélnie kell 
Angliáról, meg arról, hogyan élnek ott az emberek. Tiszteletben tartották nemzeti 
öntudatát, és érdekelték ıket az idegen szokások, ha másért nem, hát azért, hogy 
megnyugtassák önmagukat: mindent egybevetve, úgy a legjobb élni, ahogy ık élnek. 

Julie furcsállta bizonyos szokásaikat, másokat egyszerően elképesztınek tartott, 
így például azt is, hogy a nık nem léphettek be a bisztróba. De megjegyzést soha 
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nem tett semmire: így éltek mindig, és tudta, ı nem fogja a szokásaikat 
megváltoztatni. 

Nos, egy ilyen szép vasárnap délután majdnem mindenki az utcán sétál, és 
lehetetlen végigmenni a falun anélkül, hogy itt-ott meg ne álljon az ember egy kis 
csevegésre. A legtöbb falubeli úgy tett, mintha Peterrel beszélgetne; Julie szerint ez 
ugyancsak a zárkózottságukra vallott. Fıleg az idısebbek között akadt néhány 
végleg megközelíthetetlen néni, vagy bácsi, aki eleve bizalmatlan volt mindenkivel 
szemben, aki franciául beszélt, nem is szólva a külföldiekrıl. De azért a legtöbben 
barátságosan, sıt szívélyesen fogadták. 

Peter elıreszaladt, szaporán, furcsa, jellegzetesen kaszáló mozdulatokkal szedte 
apró lábait. Julie-nak jól ki kellett lépnie, ha a nyomában akart maradni. Biccentett 
egy idıs asszony felé, aki a háza kapujában üldögélt, üdvözölt egy halászt meg a 
feleségét, akik szembesétáltak vele az utcán. Vasárnap lévén, mindenei ünneplıbe 
öltözött, az idısebb asszonyok feketébe, a fiatalabbak egyszerő, mintás 
kartonruhába. A férfiak általában rosszul szabott öltönyt viseltek, és szorgalmasan 
tágították ujjukkal szők gallérjukat. A nık szeretik, ha kiöltözhetnek, állapította meg 
magában mosolyogva Julie, a férfiak annál jobban utálják. 

Peter az útkeresztezıdésnél besurrant az egyik kis utcába, Julie utána fordult, 
fölnézett a dombra, és látta, hogy Peter már nem szalad. Megállt, és rá várt. Mikor 
odaért hozzá, lehajolt, megcsókolta, aztán lassú léptekkel, együtt kapaszkodtak föl a 
domb tetejére, a magányosan álló kis házhoz. 

Peter egy idı után húzni kezdte a lábát, fújtatott, mint egy kis gızmozdony. Julie 
megszorította a kezét. 

– Mindjárt otthon leszünk.  
Peter belekapaszkodott. 
– Mama! Ez a domb magas, ugye? 
Julie mosolyogva rábólintott. Miért nem lehet minden nap ilyen? Miért kell a 

vasárnapra mindig hétfınek következnie? 
Aztán odaértek a házhoz. Julie elhúzta a reteszt. A nappali szobában sötét volt. 

Egyszerően bútorozott szoba, nagy, keményfa asztal, hat magas támlájú szék, 
pohárszék. A falakon hagyományos breton tapéta: rácsos alapon virágminták; egy 
aranyozott keretes, olcsó szentképen kívül sehol egy kép. Vastag gerendás, 
alacsony mennyezet. 

Levették a kabátjukat. Valaki kiszólt a konyhából. Aztán Tante Marie jelent meg 
az ajtóban. Mikor Petert meglátta, kerek arca mosolyra derült. 

Lehajolt, megcsípte Peter arcát. 
– Na, hogy ízlett a séta, te kis hıs? 
– Láttunk egy hajót, és szedtem virágot a mamának…  
Peter tört franciasággal fecsegett tovább. Tante Marie buzgón hallgatta, és 

valahányszor Peter újabb csodás élményekrıl számolt be, hangosan ámuldozott. 
Amikor meg elkezdte sorolni, mi mindent szeretett volna még aznap látni, de hiába, a 
néni ıszinte sajnálkozással sóhajtott hozzá. Hiszen nem láttak hangyabolyt és 
fészkelı lillét se. 

Julie boldogan telepedett le az öreg kályha mellé egy székre. Tante Marie arcát 
figyelte, amint hol csodálkozva, hol elképedt gyönyörrel hallgatta Peter fecsegését. 
Nem elıször állapította meg magában, hogy végül is minden nagyon jól alakult: az 
öregasszony nemcsak megszerette Petert, de foglalkozott is vele; napközben, amíg 
Julie távol volt, mindenfélére tanítgatta: miért nı a fő és a virág, hogyan mőködik ez 
meg az, rajzoltak, és papírházakat fabrikáltak kettesben. 
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Az öregasszony felállt, bement a kamrába. Kenyeret hozott, hideg húst és egy 
tányér földiepret. 

– Itt a meglepetés! – Az asztalra tette az ételt. Peter sugárzó arccal tornászta föl 
magát a székére. 

Tante Marie is leült a tőzhely mellé, és mosolyogva nézte Petert. 
– Ma délután szedtem az epret. Még van néhány tányérra való. 
Ha az öregasszony mosolygott, egészen megváltozott az arca. Nem volt még 

több ötvenévesnél, de legalább tíz évvel idısebbnek látszott. Mint a legtöbb falusi 
asszony, ı se adott sokat a külsejére, de mindig rendesen, tisztán öltözött. İszbe 
vegyülı, fekete haját középen elválasztotta, és kontyba csavarta a tarkóján. Az alakja 
telt volt, kerekded, és már régen lemondott róla, hogy törıdjön vele. Nyilván azt 
gondolta, úgyse számít már. Szerény ruhatára két munkaruhából állt és egy 
ünneplıbıl. A két munkaruhát hetenként váltotta. Sose fázott, nem változtatta a 
ruházatát az idıjárás szerint, legfeljebb, ha havazott, fölvette a kardigánját. 

Kerek, pirospozsgás arca volt. Ritkán mosolygott. Mintha úgy gondolná, az élet 
túlságosan komoly dolog ahhoz, hogy mosolyogjunk rajta. Ha a férje felolvasott 
valamit az újságból, fejét csóválva hallgatta, és idınként rosszallóan mondogatta: 
nahát! Szerinte az egész világ megbolondult. Alapvetıen bizalmatlanul kezelte az 
embereket. Hite szerint nem számít semmi, csak a család, a tisztesség és az 
istenfélelem. 

Csak Peterrel tett kivételt. Peterre sokat mosolygott. Soha nem volt saját 
gyerekük. 

Peter félretolta a hideg húst. Láthatóan jobban ízlett neki a földieper. Tante Marie 
Julie-hoz fordult. 

– A nagybátyád nagyon aggódik – mondta. – Úgy gondolja, tényleg háború lesz. 
Julie arca elkomorult. Nem nagyon figyelte a híreket. Néha-néha belepillantott a 

nagybátyja újságjába, vagy a szomszéd rádiójára fülelt – a nagybátyja házában nem 
volt rádió, de igazi szenvedélye az olvasás volt. Angliában nem érdekelték a 
könyvek, jóformán semmit nem olvasott, Bretagne-ban azonban a hosszú estéken 
fıleg olvasott, vagy franciatudását tökéletesítette. Az olvasás volt a legfıbb élvezet 
számára; ritkán látták úgy, hogy ne lett volna könyv a kezében. 

Már mindenki a háborúról beszélt, de ı eddig nem vette komolyan. Sajnálta, hogy 
nem olvasott gyakrabban újságot. 

– Tante Marie gondolja, hogy háború lesz? – kérdezte Julie. 
– Azt hiszem, az emberek olyan önzık és olyan kegyetlenek, hogy mindenre 

képesek. Különösen a németek. – Tante Marie-nak rendkívül határozott nézetei 
voltak mindennel kapcsolatban. 

– De miért? Miért akarnának a németek háborút?  
Tante Marie a vállát vonogatta. 
– Tılem kérdezed? Bárcsak meg tudnám mondani! Azt hiszem azért, amiért 

általában háborúzni szoktak: hatalom, győlölet, féltékenység. 
Odakint nyílt az ajtó. Tante Marie a nappali szoba felé bólintott. 
– Itt a nagybátyád. Kérdezd meg ıt. Lenn volt a faluban. Egész délután errıl 

beszéltek. 
Jean Cornou belépett a szobába, és köszönésképpen bólintott Tante Marie és 

Julie felé. Julie rámosolygott. 
– Helló! Jól telt el a délután? 
A bácsi mordult egyet, a fejét rázta, aztán széket húzott magánál, és leült. 

Szuszogva lélegzett, nyilván nehezére esett fölkapaszkodni a dombra. 
– Rossz hírek. Nagyon rosszak – mondta, és megint megrázta a fejét. 
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Jean Cornou alacsony volt, szögletes, széles vállú, izmos karú. A ház körüli 
földeket úgy mővelte, ahogy tudta, más módszert nem ismert: kevés géppel, sok 
kemény munkával. Egy bérese volt. Az arca millió ránc, a tekintete nyílt, barátságos. 
Az ünneplıruháját viselte, és érdes keze, ráncos arca, izmos alakja furcsa 
ellentétben állt fekete, háromrészes öltönyével és fehér ingével. Szők mellényén a 
pocakja fölött veszedelmesen feszültek a gombok. 

Ledobta a zakóját, kigombolta a mellényét, és nagyot sóhajtott. 
– A németek valószínőleg megtámadják Lengyelországot. És ha így lesz, az 

háborút jelent. Háborút! – Utálkozva horkantott. 
Julie a szemöldökét ráncolta. 
– De kicsoda?… Kik fognak harcolni? 
– Anglia és Franciaország, Németország ellen. Most, hogy azok a piszkos 

oroszok szennyes játékot játszanak, és összeálltak a németekkel, semmi se állíthatja 
meg Hitlert! Kommunisták! Nem lehet megbízni bennük. Eladtak bennünket, mindig 
mondtam, hogy ez lesz a vége. Baj, baj! Mindenütt. És állítólag ık lettek volna 
Franciaország nagy reménysége! Hát igen. És mi történt? Az elsı alkalommal 
eladnak bennünket! 

Tante Marie a fejét csóválta, és békésen mondogatta:  
– Nahát-nahát! 
Peter leejtett egy könyvet. Julie ösztönös mozdulattal felállt, hogy fölvegye.  
– Mama! Olvass nekem mesét! 
– Késıbb, drágám, most beszélgetek. Nézegesd a képeket! Majd ha befejezted, 

mesélek. Megígérem. 
Peter beleegyezıen bólintott, aztán belelapozott a könyvbe. Julie megsimogatta, 

leült, és Jeanhoz fordult. 
– És most mi lesz? Sokáig tart? Ugye hamar vége lesz?  
A nagybátyja a vállát vonogatta. 
– Ki tudja? Minden ország jobb pozíciót akar kiharcolni magának, és ilyenkor 

minden megtörténhet. Ki tudja, ki keveredik még bele, hogyan terjed tovább? Annyit 
tudok, hogy azok a gerinctelen kommunisták, akik most Hitlerrel szövetkeznek, ötven 
évvel visszavetették a szocializmus ügyét. Ma már mindenki kommunistaellenes és 
szocializmusellenes. Egy kalap alá veszik a kettıt, kommunista-szocialista, 
szocialista-kommunista! Amit a dolgozó emberek az elmúlt öt évben kiharcoltak, 
annak most örökre vége, figyeljétek meg. Hitlerrıl azt mondjuk, fasiszta. Nahát ez a 
mi Daladier-kormányunk igazán nem sokkal marad le mögötte! Ha már 
kommunistákról beszélünk, Michel lent volt a bisztróban. 

Tante Marie fölpillantott a horgolásból. Mindketten Julie-ra néztek. Julie elpirult, 
fıleg azért, mert ezt várták tıle. Michel le Golf Tante Marie unokaöccse volt. Elég 
sőrőn járt a házhoz. Julie általában örült ezeknek a látogatásoknak, mert Michel 
értelmes volt, tájékozott és jó politikai vitapartner. Talán vonzó férfinak is találta 
volna, ha ebbıl a szempontból akarta volna nézni. De nem így nézte. Egyelıre 
legalábbis nem. Gondolatban ugyan nem zárkózott el az elıl, hogy megkedvelje 
Michelt, de egyelıre nem akarta biztatni. Talán sose fogja. Mindenesetre örült volna, 
ha addig, amíg nem dönt az ügyben, az emberek nem boronálják össze ıket. 

Peter nyugtalanul izgett-mozgott az asztalnál. 
– Mama! Befejeztem! Mesélj! Kérlek! Megígérted. 
– Igen, drágám. És hamarosan itt az ideje, hogy ágyba bújj. 
Fölkapta Petert, átment a konyhán, a hátsó ajtón át, a melléképületbe. Ott kaptak 

két szobát, egyet a földszinten, ahonnan egy meredek, szők lépcsı vezetett föl a 
másik, kis padlásszobába. Julie a nagyobbikban aludt, de az estéit majdnem mindig 
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a konyhában töltötte. A szobában egyszerő bútorok: ágy, fiókos szekrény, szék. Nem 
sokkal a megérkezése után kimeszelte a falakat, és néhány színes képet akasztott 
fel, hogy hangulatosabbá tegye a szobát. Bár nem szerette a kézimunkát, néhány 
élénk színő függönyt is horgolt az ablakokra. 

A komódon bekeretezett fényképek álltak Peterrıl és egy Julie anyjáról. 
Ahányszor csak az anyjára gondölt, felsóhajtott. Rendszeresen írt neki, nagyjából 
havonta, de ritkán kapott választ. Az a néhány levél, amit kapott, keserő volt, csupa 
szemrehányás. A mama azt akarta, menjen vissza Angliába, és költözzön hozzá 
Plymouthba. Egyetlen alkalmat se mulasztott el, hogy világosan tudtára adja Julie-
nak, milyen elhagyatott és csalódott. „Hőtlen'' és „hálátlan”, ezek voltak a kedvenc 
jelzıi. 

Julie meggyızıdése szerint a mama sose olvasta el az ı leveleit, különben 
nyilván megértıbb lett volna, ı a maga részérıl kifejtette, hogy boldog itt, ahol él, 
élvezi a munkáját, és szereti az embereket. Most, annyi idı után azonban egyre 
inkább azt gyanította, hogy a mama nem is akarja megérteni. A mama még a 
gondolatától is irtózott, hogy Julie összebarátkozzék a papa családjával, és úgy 
éljen, ahogyan a papa élt valamikor. Ennek a puszta lehetıségétıl is makacsul 
igyekezett Julie-t távol tartani. Julie elszomorodott, valahányszor ez eszébe jutott, és 
még jobban megerısödött az az amúgy is eltökélt szándéka, hogy nem megy vissza 
Angliába. A kis plymouthi ház levegıje megfojtaná. Itt legalább úgy érzi, szabad. 

Levetkıztette Petert, aztán gyorsan megmosdatta. Törülközés közben Peter 
kicsúszott a kezébıl, és szokása szerint összevissza szaladgált a szobában. 
Mindenáron megpróbált egérutat nyerni Julie keze, a pizsamafelhúzás és az ágyba 
bújás elıl, és közben morgott, mint egy oroszlán. Végül Julie elkapta az egyik 
hadonászó karját, és nevetve az ágyra dobta a gyereket. 

– Még! Még! – kiáltozott lelkesen Peter. 
Julie felkapta a fejét. Idegen hangot hallott lentrıl, a konyha felıl. Michel hangját. 
– Nem – jelentette ki határozottan. 
– Ha nem, akkor sírok – nyöszörögte Peter. 
– És ha nem hagyod, hogy felhúzzam rád a pizsamádat, nagy baj lesz – förmedt 

rá tréfás haraggal Julie. 
Peter ajka legörbült, színlelt elkeseredésében elpityeredett. Ez sőrőn elıfordult, 

ha nagyon elfáradt. Julie megcsókolta, érezte a nyaka körül hővös, puha kis karját, 
átölelte izgı-mozgó kisfiútestét; a térdére ültette, és szelíden ringatta úgy, mint 
régen, egészen kicsi korában. Rövidesen leheletnyi csók cuppant a fülén. 

– Most mesélsz? – kérdezte Peter vékonyka hangon. 
A két mesébıl három lett, mert Peter ma jó kisfiú volt, és Julie mindig eggyel 

többet mesélt neki, mint amennyit megígért. Aztán fölvitte a lépcsın a 
padlásszobába. Kis szoba volt, de barátságos, egy ágy állt benne, az ablaka is kicsi, 
és Peter azért is szerette, mert ha éjszaka fölébredt, lekiabálhatott neki, és reggel, 
amikor hozzá akart bújni az ágyban, nem kellett messzire mennie. 

Egy utolsó csók, aztán Julie lement a szobájába. Kinyitotta a komód felsı fiókját, 
elıvette a tükrét, és kritikus szemmel mustrálta magát. Nem nagyon lelkesedett az 
arcáért. Általában nem volt ellene kifogása; ovális, a bıre tiszta, de az egész olyan 
hihetetlenül hétköznapi. A legelınyösebb talán a nagy, fekete szeme, gondolta. Nem 
rossz, de a szemöldökét sose merte divatos hölgyek módjára kiszedni, így aztán 
valószínőleg a szeme sem olyan érdekes. Az orra rendben lenne, de abban sincs 
semmi különös. Felsóhajtott. Hát igen, az egész arca ilyen. Semmi különös. 

Kivéve a haját. Arra tényleg büszke lehetett. Sötétbarna, tulajdonképpen sötét 
gesztenyebarna, és a vállára omolva, természetesen göndörödik. Sose csinált vele 



 70 

semmit. Többnyire középen választotta el, és csak kétoldalt tőzte hátra fésővel: 
Egyszer-kétszer megpróbálta divatosan felcsavarni, de úgy látszik, a haja nem viselt 
el semmiféle mővi beavatkozást, úgyhogy a végén megint leeresztette. 

Most addig húzogatta rajta a hajkefét, amíg nem csillogott, aztán egy kis rúzst 
kent az ajkára, és egy lépést hátrált. 

Nem. Ma este sincs benne semmi különös, de úgyis csak Michel van itt. 
Persze, Michel férfi, és ha már errıl van szó, nıtlen is. Nem sok hasonlóval akadt 

össze errefelé. Mostanában egyre gyakrabban gondolt rá, hogy nem is lenne rossz 
ötlet egy férj… Még egy utolsó pillantást vetett a tükörbe. Majdnem huszonnégy éves 
vagyok, nem várhatok túl soká. Szomorkásan elmosolyodott. Némelyek szerint talán 
máris vénkisasszony vagyok. 

Megigazította a ruháját, aztán átment a konyhába. 
Éppen Michel beszélt. 
– Meg kell értenetek! Ez csak politikai célszerőség. Politikai túlélés! Mindössze 

errıl van szó! 
Julie elkedvetlenedett, mint mindig, ha Michel és Jean politizált. 
Mikor Michel meglátta, gyorsan fölállt. Kemény, szúrós szemmel egyenesen a 

szemébe nézett. Julie nem elıször érezte, hogy Michelben van valami túl komor 
vonás. Most hirtelen mosolyra húzta a száját, aztán odahajolt Julie arcához, és 
jobbról-balról megcsókolta. 

– Kénytelen vagyok védekezni – mondta bocsánatkérı hangon. – Jean szerint 
szemétdombra való a politikám. – Kurtán fölvonta a vállát, és lemondóan mosolygott. 
De Julie tudta, ha egykedvőséget színlel is, valójában halálosan komolyan veszi a 
saját véleményét. Michel visszaült a székére, szemben Jeannal, és fölszegett állal 
tovább beszélt. – Nézd, a Szovjetuniónak tulajdonképpen esze ágában sem volt ezt 
a lépést megtenni, de nem volt más választása. Nem érted? Mi és az angolok 
semmit nem ajánlottunk föl nekik, semmi garanciát vagy szerzıdést, csak a levegıbe 
beszéltünk… 

Julie mozdulatlanul figyelte, és megpróbálta követni az érvelését. Michel olyan 
intenzíven tudta elıadni a mondanivalóját, olyan szenvedélyesen, ellentmondást 
nem tőrı hangon szónokolt, hogy Julie-t mindig felbosszantotta. Kár, gondolta, mert 
egyébként igen sok minden szólna mellette. 

Michel sötét bırő volt, mint a legtöbb francia, a haja majdnem fekete, a szeme 
sötétbarna. Jó megjelenéső férfi, bár néha, mikor a szemöldökét ráncolta, szörnyen 
vészjósló képet tudott vágni. Nagyon jól öltözködött. Julie szerint a ruhái csinos 
összegbe kerültek. Mosolyogva állapította meg magában, hogy a kommunisták csak 
Franciaországban öltözködnek úgy, mint a kapitalisták. De hát Franciaország fele 
kommunista, ha éppen az felel meg pillanatnyi érdekeiknek. Egyébként, ha úgy tartja 
kedvük, szocialisták. Esetleg republikánusok. 

Michel Morlaix-ben dolgozott, egy biztosítótársaságnál. Néha, amikor Julie éppen 
bevásárló körúton járt, ebédidıben összetalálkoztak, és Michel nagy ritkán meghívta 
egy kávéra. Julie általában nagyon örült ezeknek a meghívásoknak, mert Michel, ha 
egyszer abbahagyta a politizálást, roppant szórakoztató tudott lenni. Száraz 
humorával a leghétköznapibb témákat is hallatlanul mulatságosnak találta. Az esti 
találkozások elıl azonban Julie gondosan kitért, mert az emberek esetleg arra 
következtethettek volna, hog több van közöttük, mint normális rokoni kapcsolat. Ezt a 
látszatot pedig inkább elkerülte. 

Egyre jobban odafigyelt, mirıl beszél Michel. Erıteljes hangon, ökölbe szorított 
kézzel szónokolt. 
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– A Szovjetunió nem akar háborút. Akkor meg mi kifogásotok van ellene, ha 
különbözı manıverekkel igyekszik elkerülni, hogy belekeveredjen? Ha nekünk egy 
csöpp eszünk lenne, mi is ezt tennénk a helyett, hogy támogatást ígérünk 
Lengyelországnak, hiszen úgysem lehet megvédeni. 

Jean Cornou elırehajolt ültében. Kinyitotta a kályha ajtaját, fölemelte a 
piszkavasat, és elgondolkodva döfködte a parazsat. 

– De hát valakinek meg kell védenie azokat az országokat, amelyek védelemre 
szorulnak. A te drága Oroszországod nem törıdik senki mással! İ maga talán 
elkerüli a háborút, de mi lesz a többiekkel? 

– Képtelenség! A háborút mindenáron el kell kerülni. Ki akar háborúzni? Te? Én? 
Egyikünk sem. Ez természetes. A cél szentesíti az eszközt! 

– Nincs abban semmi rossz, ha elkerüljük a háborút – szólt közbe váratlanul 
Julie. – Föltéve, hogy ezzel igazi békét teremtünk. De ha csak azért kerüljük el, hogy 
a zsarnokoknak idejük legyen megerısíteni a pozíciójukat, akkor egészen más a 
helyzet, nem? És én úgy érzem, itt errıl van szó. Megfélemlítésrıl. – Aztán, szinte 
csak magának, hozzátette: – Hagyni kellene, hogy a nık intézzék a világ dolgait.. 
Akkor talán értelmes kormányunk lehetne, és hagynák, hogy az emberek békében 
éljenek. 

Csodálkozva néztek rá. Julie azelıtt sose szólt bele a politikai vitákba. Sokáig 
hallgattak. Julie lesütötte a szemét, és megállapította magában, hogy többet beszélt 
a kelleténél. 

Aztán idegesen megjegyezte: 
– Akárhogy is lesz, a változatosság kedvéért beszéljünk inkább valami másról. Ez 

olyan nyomasztó téma. 
Tante Marie letette a kézimunkáját. 
– Jó ötlet! Hozok egy kis levest. Michel, itt maradsz egy falatra? 
Michel nem válaszolt. Julie fölnézett rá, és látta, hogy ıt figyeli. 
– Remek szónoklat volt. 
A hangjából kicsengı gúny miatt Julie nem tudta eldönteni, hogy Michel most 

kineveti-e vagy sem. Felállt, segített Tante Marie-nak teríteni. Mikor elment Michel 
mellett, a férfi odaszólt. 

– Tényleg remekül beszéltél. 
Úgy nézett rá, mintha komolyan gondolná, és Julie egy pillanatra azt hitte, talán 

mégis tévedett Michelt illetıen. Rámosolygott, és a karjára tette a kezét. 
Asztalhoz ültek. Aratásról beszéltek, halászatról, az idıjárásról, meg arról, milyen 

lesz a termés. 
– És mi van az állásoddal, Julie? – kérdezte Michel. – Jól érzed magad? 
– Igen, elég jól. Tényleg elég érdekes munka. Már kis híján szakértı lettem a 

zöldségárakban. – Azt nem tette hozzá, hogy néha mennyire unja. De hát állás, és 
pénzt hoz a házhoz. És csak ez számít. 

– Szeretném… – Elhallgatott, és rövid gondolkodás után folytatta: – Szeretném, 
ha több szabadidım lenne.  

Michel az asztalra hajolt. 
– Kérj rövidebb munkaidıt. – A hosszú munkaidı volt Michel egyik 

vesszıparipája. Szerinte negyven órán túl minden munka rabszolgamunka. 
Julie fölnevetett. 
– És akkor mibıl élek?  
Michel rávillantotta a szemét. 
– Találnál magadnak valakit, aki eltart. 
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Julie érezte, hogy elpirul. Dühösen meredt az asztalterítıre. Jól belesétáltam a 
csapdába, gondolta. 

Michel magabiztosan, önelégült arccal nézett rá. Julie-t hirtelen elfogta a vágy, 
hogy letörölje azt az önelégült vigyort a képérıl. 

– Csak azért – mondta bosszúsan – hogy legyen valakim, aki eltart, nem érdekel 
a házasság. Az olyan nık, akik ezért mennek férjhez, bolondok, és az olyan férfiak, 
akik ilyen nıt feleségül vesznek, még annál is bolondabbak. Ha majd találok 
magamnak olyan férfit, akihez amúgy is szívesen feleségül mennék, annak boldogan 
megengedem, hogy fizesse a számláimat. 

– A házasság – felelte nyugodt hangon Michel, és a keze fejét mustrálta – 
gyakorlati megfontolás dolga. Ha azt hiszed, hogy a házasságok az égben köttetnek, 
nos… Akkor nem vagy olyan okos, amilyennek gondoltalak. 

Julie tisztán látta, hogy Michel fölizgatta magát, és vitatkozni akar. 
Beszélgetésnek nevezi a szópárbajt. És Michel az efféle viadalokban mindig gyız. 
Pompásan érti a módját, hogyan csőrje-csavarja a szót, hogyan forgassa ki a dolgok 
logikáját, amíg nevetségessé nem teszi az ellenfelét. 

Julie úgy érezte, egyedül szeretne maradni. Gondosan kidolgozott arcjátékkal 
megjátszotta az álmos fiatalasszonyt, fölnézett a kandalló felett lógó órára, és 
felsóhajtott. 

Fölállt, mosolyt erıltetett az arcára. 
– Nagyon örülök, hogy találkoztam veled, Michel. Jó éjszakát. – Csók jobbról, 

csók balról, és Julie úgy érezte, Michel ismét roppant elégedett önmagával. A fene 
egye meg, gondolta, miért kell neked mindig ilyen önelégültnek lentied? 

Késıbb, az ágyában végiggondolta a beszélgetésüket. Eddig azt hitte, Michel, 
minden látszólagos tudálékossága és közömbössége ellenére, valójában elızékeny, 
kedves, figyelmes férfi. Most azonban megváltozott a véleménye. Michel egyáltalán 
nem kedves. Ellenkezıleg. Beképzelt és türelmetlen. Szó se lehet róla, hogy valaha 
is barátság alakuljon ki köztük, nem, ebbıl semmi sem lesz. İ sose lenne boldog 
olyan férfi mellett, aki boldogtalan, ha nem dorongolhat le valakit az érveivel. Mintha 
az élet egyetlen, végeláthatatlan politikai vita lenne. És azt is utálta benne, hogy 
jóformán mindent nevetségesnek tart, amit ı, Julie mond. Olyan leereszkedı hangon 
beszél vele, mint apa a hülye gyermekével. 

Nem, bármi történjék is, Michelt soha nem tudná szeretni. 
Más lehetıségeket keresett, nem létezı lehetıségeket. Eltöprengett, hogy nem 

túl válogatós-e? Sok nı az elsı férfira ráakaszkodik, akivel összehozza a sors, aztán 
boldogan élnek, míg meg nem halnak. Vajon tényleg így igaz? Sosem lehet tudni… 

Nem kellett neki más, csak egy kedves, figyelmes ember, akire jó ránézni. 
Elmosolyodott. Nem is kíván sokat. Csak annyit, amennyit minden más nı is kíván 
magának. 

Az oldalára fordult, megpróbált elaludni. Némi lelkiismeret-furdalása támadt, mert 
tulajdonképpen nem is gondolkodott még ezen a háborún. Pedig igazán idegesítı. 
De hát olyan nehéz idegeskedni miatta, amikor annyian dolgoznak azon, hogy 
megakadályozzák. Persze, ha mégis bekövetkezik, szörnyő lesz. Aztán akarva-
akaratlanul arra gondolt, hogy szerencséjükre Peter meg ı olyan messze élnek a 
német határtól, a nagybátyja pedig már öreg, ıt úgyse viszik el katonának. Ha mégis 
kitörne a háború, ıket alig fogja érinteni. Rémes ilyen önzı módon gondolkodni, de 
nem tehet róla… 

Nem: akármi történjék, az ı kis családja biztonságban lesz.  
Megnyugtató gondolat. És Julie nyomban mély, álomtalan álomba merült. 
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6. 
 
 

Valaki egy cédulát tett David asztalára. Kérem, mihelyt teheti, jelentkezzék az 
igazgatónál. 

Semmitmondó üzenet, David mégis szorongva nézte. Az elmúlt napokban a 
laboratóriumok tele voltak rémhírekkel. Állítólag sok tervbe vett munkát töröltek, és 
az irodai meg az adminisztratív személyzetbıl ismét sokaknak visszavonták a 
katonai szolgálat alóli fölmentését. Már hetvenet behívtak közülük. 

David levette fehér munkaköpenyét, zakójába bújt, aztán szórakozottan 
hátrasimította a haját a homlokából, és még egyszer elolvasta az üzenetet. Akármirıl 
legyen is szó, legokosabb, ha minél elıbb túlesik rajta, gondolta. Gépiesen 
ellenırizte, nincs-e az íróasztalán, szem elıtt, bizalmas akta. Rutinellenırzés, mindig 
elvégezte. 

Az igazgató irodája a második emeleten volt. David úgy döntött, inkább gyalogol, 
nem használja a liftet. Nem is árt egy kis mozgás. Igazán nincs olyan jó formában, 
mint kellene. Több idıt kellene szakítani a mozgásra. 

Mire fölért az igazgató irodájába, lihegett, és mikor a titkárnı megkérte, várjon 
egy percet, még örült is, hogy leülhet egy kicsit. Azelıtt sose várakoztatták; az 
igazgató elve az volt, hogy magasabb beosztású munkatársait nem váratja, sıt 
jelentéktelenebb ügyekben inkább maga ment le a laboratóriumba, mert nem akarta 
elvonni ıket a munkájuktól. Mégsem szabad ennek túl nagy jelentıséget 
tulajdonítania. Valószínőleg egyáltalán nincs jelentısége. 

Persze akadt más is, és David nagyon is tisztában volt vele, hogy annak viszont 
van jelentısége. Új operatív bizottságot állítottak fel a Gemánál, de ıt és egy másik 
szakértıt kihagyták a bizottság névsorából. Mindketten zsidók voltak. Röviddel 
ezután, minden indokolás nélkül, közölték vele, hogy nem vehet részt az új 
Wassermann radarjelzı berendezés bemutatóján. 

Aztán az apróságok: az emberek elkerülték, a nevét feltőnıen kihagyták a 
fontosabb iratok körözı listájáról. De David bízott, az igazgatóban. Hosszú ideje 
kifogástalanul dolgoztak együtt; az igazgató még azt is megtette, hogy Schmidt háta 
mögött mőszaki lehetıséget és tisztességes pénzügyi keretet biztosított neki a 
szelepfejlesztési programhoz. Ez az ember föl tudja mérni a tudomány jelentıségét. 
És gondolta David minden önteltség nélkül, tudja, mennyit ér egy élvonalbeli tudós. 

Tíz percet várt. Mikor a titkárnı betessékelte a belsı irodába, az igazgató éppen 
önfeledten tanulmányozott egy iratot az íróasztalánál. 

– Foglaljon helyet, kérem.  
Davidnak feltőnt, hogy nem néz rá. 
Az igazgató rendetlen csomóba dobálta össze az asztalán az iratokat, aztán 

fölpillantott. 
– Freymann úr… – Kinézett az ablakon. Aztán az íróasztal lapjára meredt. – 

Sajnálattal kell közölnöm, hogy felsıbb államigazgatási döntés következtében, 
minden hosszú lejáratú kutatást töröltünk a programunkból. Ez a döntés a legfelsıbb 
szintrıl érkezett. Érti? Nincs semmi beleszólásom. Ami azt illeti – és most egyenesen 
David szemébe nézett –, az utasítás magától a Führertıl jött. 

– Szóval a szelepprogramnak is vége? 
– Igen. 
Tulajdonképpen nem lepte meg. Végül is a program a Gema szempontjából 

sötétben tapogatózás volt. Schmidt még 1936-ban készített egy felterjesztést, 
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amelyben „bebizonyították”, hogy a rövidhullámú radart nemcsak lehetetlen 
kifejleszteni, de ha lehetne, akkor se lenne értelme foglalkozni vele. Az igazgató 
azzal, hogy bár titokban, de mégis támogatta Davidot, meglehetısen nagy 
kockázatot vállalt. Nem vehette tıle rossz néven, ha most meghátrál. 

Az igazgató a torkát köszörülte. 
– Nem mintha bármi konkrét eredményt elért volna, Freymann. Szóval, a szelep 

nem fejleszti a kívánt energiát, igaz? 
– Nem. Attól félek, a jelek szerint nem – felelte David, és mereven az igazgató 

szemébe nézett. 
A másik megkönnyebbülten bólintott. 
– Nos, errıl van szó. – Fölemelt az asztalról egy levélnehezéket, és idegesen 

tette át egyik kezébıl a másikba. 
– És van egy másik probléma is. Ez a… ez a speciális tudományos státus. Úgy. 

látszik, ez a státus megszőnik, és… Nincs teljes körő mentesítés a behívás alól. – 
Összeszorította az ajkát, aztán folytatta. – Csak azok maradhatnak itt, akik, a 
jelenlegi igényeket figyelembe véve, létfontosságú, munkát végeznek. 

– Vagyis… – David elkomorodott. Nem értette. Az igazgató idegesen folytatta. 
– Ezt úgy értem, hogy csak azok maradhatnak a helyükön, akik a jelenleg 

mőködı rendszerek, a Freya és a Wassermann fejlesztése szempontjából fontosak. 
Mindenki másnak mennie kell. Az ön munkája az új rendszerek kifejlesztésével 
kapcsolatban túlságosan távoli és… a szerzıdését nem újítjuk meg. j 

– De még két év hátravan belıle! Tovább dolgozhatom valami máson! 
Az igazgató kényelmetlenül feszengett a székén. 
– Nem. A döntés az, hogy mennie kell. Azonnal.  
David rámeredt. A torkát összeszorította a félelem.  
– Mennem kell? 
– Igen. Sajnálom, de ez az utasítás. Nincs beleszólásom. Utasítottak rá, érti? 
Davidnak kiszáradt a szája. Egymás után többször is megpróbált nyelni. 

Igyekezett megérteni, szerette volna megérteni…. De csak azt látta, hogy hatalmas, 
mély szakadék tátong elıtte. Tudományos státus nélkül, háttér nélkül teljesen 
védtelen… Kifoszthatják mindenébıl, és isten tudja, mi vár még rá. Mintha kirúgták 
volna alóla a lábát. 

Az igazgató szenvedı arccal tanulmányozta a levélnehezéket. 
– Igazgató úr! – szólalt meg végre David. – Mi már régen ismerjük egymást. 

Tisztában van ön azzal, mit jelent ez nekem? Hogy speciális státus nélkül én… én 
teljesen védtelen vagyok? 

– Sajnálom: Nem tehetek semmit önért… Engem is súlyosan érint, ahogy velünk 
bánnak. Akik hatalmon vannak, szemmel láthatóan nem tartják túl sokra a 
tudományt. Teljesen igazságtalan. Igazán igazságtalan… De nem tehetek semmit. 
Sajnálom. 

Láthatóan kerülte David pillantását David hitetlenkedve bámult rá. Maga a döntés 
is elég szörnyő, de ez… ez a hideg, személytelen részvétnyilvánítás, ez még 
borzasztóbb. Ez az ember a kollégája volt, a munkatársa.. 

– Igazgató úr, tisztában vagyok azzal, hogy talán közvetlenül nem tud segíteni… 
hogy itt dolgozzam… de más módon segíthet… 

David agya lázasan dolgozott. Ha nincs státusa, amely védi, neki, Ellennek és 
Cecile-nek el kell mennie innen. Nincs más mód, ha dolgozni akar, ha szabadon akar 
élni. Mi kell ehhez? Az útlevele rendben van, hála istennek, teljesen rendben, rajta a 
vörös „J”. Cecile Ellen útlevelében szerepel, úgyhogy ez is rendben lenne. De 
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emigrációs iratok kellenének, vagy hogy is hívják ıket… Deportados iratok, igen, 
deportados iratok… 

– Tudna nekem segíteni – kérdezte –, hogy deportados papírokat szerezhessek? 
Ha nem dolgozhatom tovább, a legokosabb, ha elmegyek. Úgy hallom, 
összeköttetésre van szükség, ha valaki ilyen papírokat akar szerezni. Megtenné? 
Szóval, segítene? 

– Sajnálom. Igazán nem hiszem, hogy segíteni tudnék. Ha tudnék, higgye el, 
megtenném. És most, ha nem haragszik… 

David szédelegve tápászkodott fel a székrıl. Már majdnem kilépett az ajtón, 
amikor az igazgató utána szólt. 

– Ó… És – szemmel láthatóan zavarban volt – szükségem lesz valamennyi 
bizalmas iratára. Rövidesen leküldöm értük a titkárnımet. 

David bólintott. Elindult vissza az irodájába. Most is gyalog, de ezúttal azért, mert 
feltétlenül egyedül akart lenni. Mintha fejbe kólintották volna; úgy érezte magát, mint 
egy gyermek, ha olyasmiért büntetik, amit nem követett el. Nemcsak hogy nem 
követett el semmit, amiért szégyenkeznie kellene, éppen ellenkezıleg, keményen és 
ragyogó eredménnyel dolgozott. Képtelen volt elhinni, hogy az ilyen teljesítményeket 
semmibe vehetik, tudomást se vesznek róla. Hogy tehetnek ilyet? 

De tudta: megtehetik. Iszonyú harag fojtogatta, de nem azokra haragudott, 
hanem önmagára, mert végig struccpolitikát folytatott. Meghúzódott tudományos 
státusa mögött, és azt hitte, elég nagy ember ahhoz, hogy ıt ne üldözzék. Megrázta 
a fejét. İrült volt, micsoda ırült! Szörnyő hibát követett el, azt hitte, ı különleges 
lény, más, mint a többi. Gıg… 

Becsukta maga mögött az ajtót, de alighogy nehézkesen lezökkent a székére, 
máris kopogtak. Hans nyitott be hozzá. 

– David! Mit mondjak? 
– Semmit.  
– Mihez kezdesz? 
– Megpróbálok kijutni innen. Csak valószínőleg elkéstem. – Keserően fölnevetett. 
– És a speciális kutatóprogramod?  
David a fejét ingatta. 
– Vége. Én is megyek, az is megy. És mindez semmiért. 
– De hiszen a program jól halad!  
Csend. David Hans szemébe nézett. 
– Ne kérdezz, kérlek, ne kérdezz! Jobb ez így.  
Ajtónyílás. David idegesen összerezzent. Az igazgató titkárnıje lépett a szobába. 
Már nem is kopognak, ha be akarnak jönni, gondolta David. Szó nélkül fölállt, 

kinyitotta az iratszekrényt, kivett belıle egy vörös csillaggal jelzett iratcsomót, és 
átadta a nınek. Az bólintott, és kiment a szobából. 

– Az eredményeid? – kérdezte Hans. 
– Igen. Minden. 
Hans leült, és a tenyerébe temette az arcát. 
– Sose lesz vége ennek az eszeveszett ırületnek? Hallottad? Az énekeseket és, 

a szórakoztató mővészeket mentesítik a sorozás alól, nyilván azért, mert 
nélkülözhetetlenek. De a tudósokat nem! Hitlernek fogalma sincs, ki kicsoda! Halvány 
fogalma sincs! 

– Nincs.  
Hans fölnézett. 
– Mit fogsz most csinálni? 
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– Semmit nem tudok csinálni. Azt hiszem, be fogják vonni a személyi 
igazolványomat, és újat adnak, Izrael névre, mint másoknak is. Szóval – mondta, és 
szomorúan mosolygott hozzá –, mint a többi zsidónak. 

És aztán jön a többi. David tudta: sárga csillag lesz a ruháján, nyilvántartásba 
veszik mindenét, aztán néhány nap talán és mindenét elkobozzák. 

– Nem gondoskodtál valami védelemrıl? 
– De igen. A ház Ellen nevén van, és a megtakarított pénzünk egy része is. De 

nem tudtam mindent átíratni. Ezt mind leállították. 
– És Ellen? A házasságotok privilegizált, nem? Ellen nem zsidó, igaz? 
– A vegyes házasságokra megállapított speciális státust már régen eltörölték. 
– Ó! Ezt nem tudtam. 
– Engem semmi sem ment meg, Hans. Bolond voltam. Sült bolond. – Elfordította 

a fejét. Úgy érezte, mindjárt sírva fakad. 
– Olyan szívesen segítenék rajtad – mondta gondterhelten Hans. 
David a fejét rázta. 
– Nem, barátom, nem hiszem, hogy tudnál rajtam segíteni. Az lenne az egyetlen 

lehetıségem, ha deportációs iratokat tudnék venni. Azt mondják, nagyon drágák, 
de… Talán lesz annyi pénzem. 

– Ha bármit tehetek. 
Davidban egy pillanatra felcsillant egy reménysugár. 
– Nem tehetsz, hacsak nem ismersz ott egy tisztviselıt. Valakit, akinek befolyása 

van. 
Hans elkomorodott. 
– Nem, sajnos, nem ismerek ilyet. 
Úgy látszott, aznap mindenki sajnálja. Sajnálom, nem segíthetek. De Hans 

legalább komolyan gondolta, amit mondott. Hans rendes ember. David mégis 
elküldte, mert nem bírta tovább elviselni, hogy állandóan sajnálják. Különben is, 
egyedül akart maradni. Hans azzal búcsúzott, hogy még benéz hozzá a munkaidı 
vége elıtt, de nem jött. Mindketten tudták, semmi értelme sem lett volna. 

David sokáig ült a székén, amikor egyedül maradt. Kibámult az ablakon. Senki 
nem jött be hozzá; aztán hallotta, amint az emberek lassanként hazafelé indulnak. 
Végül minden elcsendesedett. Hét órakor az éjjeliır azt szerette volna tudni, meddig 
szándékozik David az épületben maradni. Tíz óra elıtt elmegy, felelte David. Az 
éjjeliır bólintott és kiment. 

David fülelt. Amikor már nem hallott lépéseket, fölállt, az ajtóhoz ment, 
hallgatózott, majd megnyugodva megállapította, hogy az épület üres. Kilépett, halkan 
végigosont a folyosón. Az elsı laboratóriumban gondolkodás nélkül odament az 
egyik kis iratszekrényhez, és megpróbálta kinyitni. Zárva volt. Benyúlt az íróasztalfiók 
mögé, és kitapogatta a tartalék kulcscsomót; tudta, hogy a technikusok általában oda 
dugják. 

A szekrénykulcs kisebb volt a többinél, nyomban megtalálta. Kinyitotta a 
szekrényt, kivette belıle a fényképezıgépet és a filmtekercseket. Tudta, hogy ott 
vannak. 

Az irodájába visszatérve, kinyitotta a saját iratszekrényét. A nyelve az ínyére 
tapadt az izgalomtól. A „Győjtıszerkezetek” címő aktát kereste. Normális 
körülmények között a nem bizalmas, érdektelen iratokat tartották benne. Jóformán 
soha nem nyitotta ki senki. David ezért választotta ki a saját céljaira. 

Az aktát kivette a szekrénybıl, a kérdéses papírokat kiteregette az íróasztalon. 
Betöltötte a gépbe a filmet, ellenırizte az expozíciós idıt, aztán az elsı papírt a 
lámpa alá tette, és exponált. 
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Eleinte képtelen volt nyugodtan tartani a gépet, úgy remegett a keze. Egy percre 
leült, megvárta, míg valamennyire megnyugszik. A képeknek sikerülniük kell, ez 
létkérdés. Nem remélhetett semmi mást, ez volt számára az egyetlen lehetıség. 

Amikor újra nekiállt, a papírlap tisztán, élesen rajzolódott ki a keresıben. Egy óra 
hosszat dolgozott, a tíz oldal mindegyikérıl két képet csinált, és minden felvétel elıtt  
gondosan ellenırizte az expozíciós idıt. 

Aztán visszatekerte a filmet, kivette a gépbıl, a fényképezıgépet visszatette a 
laboratóriumi kis szekrénybe, és visszament az irodájába. A lefényképezett lapokat 
bedobta a fém szemétkosárba, és meggyújtotta. 

Furcsa érzés volt nézni a szeme elıtt összekunkorodó, elfeketedı, gyönyörő 
rajzokat, az elmúlt két év munkájának eredményét. Annyi fáradság, annyi szeretet! 
Egyszerre mintha elvesztette volna a lába alól a talajt. Ez az égetés olyan végleges 
aktusnak látszott. Azt jelentette, hogy nincs visszaút. De hát végeredményben azóta 
tudta ezt, mióta hazudott az igazgatónak a szelepprogrammal kapcsolatban. Mikor az 
igazgató megkérdezte tıle, képes-e a szelep a szükséges energiát kifejleszteni, és ı 
azt felelte, nem. Semmi értelme sem lett volna megmondania az igazat. A döntés, 
hogy a hosszú távú kutatásokat leállítják, a legfelsıbb szinten született. És az 
igazság se mentette volna meg a programot. Meg ıt sem. 

Tulajdonképpen miért is titkolta el az igazságot egész idı alatt? Erre még mindig 
nem tudott határozott választ adni. Részben óvatosságból, mert csak akkor akarta 
nyilvánosságra hozni az eredményeit, ha igazolni tudja ıket, nehogy Schmidt 
egyenként megcáfolja valamennyit. És még miért? Rossz elıérzet, baljós megérzés, 
hogy esetleg mégis védtelenül marad a náci hajszában? Igen, ezért is. De némi 
röstelkedéssel vallotta be magának, hogy volt benne egy kis hiúság is. Magának 
akarta az egész dicsıséget, meg akarta mutatni nekik, hogy tévedtek, és végig neki 
volt igaza. És mindezt egy drámai pillanatban, akkor akarta bemutatni nekik, amikor a 
rövidhullámú radar készen áll. Ez még elég távol volt ugyan, több anyagi 
támogatásra lett volna szüksége és legalább tíz asszisztensre. Nehéz lett volna 
sokáig titokban tartani. 

Az elmúlt néhány hónapban sorra meghamisította a kísérleti eredményeket. Nem 
nagyon, csak egy kicsit. Éppen csak annyira, hogy az igazgatót meggyızze: a 
szelepügy reménytelen. Csak az asszisztense látta a valódi adatokat, de az fiatal 
volt, és nem volt nehéz meggyıznie, hogy még óriási problémák várnak megoldásra. 

Pedig szó sem volt óriási problémákról. Már csak a legalkalmasabb eljárást kellett 
megtalálnia a két szeleptípus kombinációjára, és minden készen állt volna. És 
néhány hónapon belül elıállíthatta volna azt a szelepet, amely igen magas, 
háromezer, megaciklus frekvencián ötszáz wattot képes termelni. És a szelep 
ugyanakkor, az óriási teljesítmény ellenére, igen kicsi maradhatott volna, pontosan 
úgy, ahogy elıre megmondta. A szelepbıl kifejlesztett radart is egészen kicsire 
lehetett volna méretezni. Ezt ugyancsak elıre megmondta. 

Elöntötte a büszkeség. Neki volt igaza, és Schmidt tévedett. 
Kár, hogy Schmidt soha nem fogja megtudni. 
A filmtekercset a zakója belsı zsebébe dugta, letörölte az izzadságot a 

homlokáról, és még egyszer utoljára körülnézett az irodájában. 
Második otthona volt ez a szoba, idejárt dolgozni, és olyan munkát végzett itt, 

amit szeretett. Ez a szoba számára mindig a megelégedettség, biztonság, siker 
szimbóluma volt. És soha többé nem látja viszont. 

Édes Istenem! Fölszárította könnyeit, becsukta maga mögött az ajtót, és 
végigsétált a folyosón. 
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A fıbejárat közelében fájdalmas nyilallást érzett a gyomrában. Gyomorégés, 
valószínőleg. Valahányszor éhesen, késın ment haza, égett a gyomra. Csak akkor 
jött rá, amikor kilépett a sötét utcára, hogy a gyomrába hasító fájdalom oka nem a 
gyomorégés volt, hanem a félelem. 

Visszanézett az épületre, aztán mélyen a szemébe húzta a kalapját, és elsietett 
az éjszakában. 

 
A szobában meleg volt, a levegı fülledt. David alig tudta nyitva tartani a szemét. 
Négy óra tájban el is szunyókált. Valaki hangosan azt kiáltotta: „A következıt!” David 
görcsös rándulással tért magához. Sebtében körülnézett. Még hárman voltak elıtte. 
Mögötte vagy ötvenen, lehet, hogy még annál is többen. Az utcán talán százan is 
várnak. Ha egy kis szerencséje van, még ma bejuthat. Különben egész éjjel kinn kell 
várnia az utcán, amíg reggel megint ki nem nyitják az irodát. Már három napja várt. 

Megnézte az elıtte álló férfit. Jól öltözött, gazdagnak látszik. Az összeomlás elıtt 
talán ékszerész lehetett vagy ruhagyáros. Az üzletét már nyilván elkobozták. Ahogy 
elnézte, úgy gondolta, ügyes fickó lehet, rengeteg pénzt, értéket rejtett el magának. 
Különben nem bajlódott volna azzal, hogy eljön ide. Igen, az a bizonyos ügyes fajta. 
Nem olyan, mint én, gondolta. Pénz nélkül, összeköttetés nélkül. 

Tulajdonképpen ostobaság volt idejönnie. De megtette, mert úgy érezte, 
kötelessége, Ellen és Cecile miatt. Még kell próbálnia megszerezni a papírokat. Ez a 
legkevesebb, amit megtehet értük. 

Öt óra volt, amikor végre bejutott a Gauleiter irodájába. David volt az utolsó 
aznap, utána bezárták az irodát. Egy fiatalember megnézte a papírjait. 

– Mi a vagyoni helyzete? – kérdezte. 
David gyorsan gondolkodott. Mit szeretnének tudni? Elvben mennyije lehet, vagy 

hogy valójában mennyije van? Az elkobzás után elvben nem maradhatott neki sok. 
– Elég lesz – felelte. 
– Biztos benne?  
– Igen. 
A fiatalember alaposan végigmérte, aztán intett, hogy beléphet a következı 

szobába. Az ajtó tágas, fejedelmi dolgozószobába nyílt, a túlsó végében hatalmas 
íróasztal. Az íróasztalnál kövér alak ült, és bajor pipát szívott. Mellette egy másik, 
talán a segédje, egy vörös kötéső könyvet nézegetett. 

David megállt az íróasztal elıtt. A nagydarab ember újságot olvasott. Nem vett 
tudomást Davidról. 

A tisztviselı fel se nézett. 
– A deportados papírok kétszázötvenezer márkába fognak kerülni – mondta. – 

Hogy akar fizetni? 
David nyelt egyet. Legutolsó értesülései szerint a papírok ára százötvenezer 

márka volt, és ezt talán kölcsönkérhette volna Ellen apjától. De ennyit!? 
– Nos? – kérdezte türelmetlenül a tisztviselı. Hosszú nap volt ez a mai, szeretett 

volna már hazamenni. 
Valamit mondanom kell, gondolta David, mindegy, mit. Ki tudja? 
– Készpénzben fizetek, de egy hétbe is beletelhet – mondta. ' 
A tisztviselı a kövérre nézett. 
– Gauleiterhelyettes úr, ez az ember egy hét halasztást kér a fizetésre. , 
– Mi? – A kövér ingerülten pillantott fel. Bosszantotta, hogy megzavarták. – Nem, 

nem, nem! Nincs pénz, nincs papír! 
Az egész pillanatok alatt zajlott le. David szélsebesen gondolkodott. 
– Hát akkor holnap. Holnap – mondta. 
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A tisztviselı rábámult, aztán kurtán bólintott. Valamit firkált, és az íróasztal fölött 
egy cédulát nyújtott át Davidnak. 

– Ezzel holnap egyenesen bejöhet. De ha nincs magánál a pénz, letartóztatjuk, 
mert a Gauleiterhelyettes úr idejét fecsérli. 

David kiment az utcára. Nekidılt a falnak. Fáradt volt, iszonyatosan fáradt. 
Végignézett a várakozók hosszú során: mindegyik ruháján sárga csillag, az arcukon 
szomorúság. Talán ötvenbıl ha egy ki tudja fizetni a kétszázötvenezer márkát. Sokan 
egy életen át keresnek ennyit. Davidnak tíz évet kellene dolgoznia érte. 

Egyetlen forrásból tudná megszerezni a pénzt: Ellen apjától. De ez neki is 
rengeteg pénz lenne, ez több mint amennyit egész életében megtakarított. David 
megcsóválta a fejét, és elindult. Mennyit ér ı az apósának? Ennyit nem, ennyit 
semmi esetre sem. 

Hát akkor minek erılködött, miért játszotta meg magát odabent? Idıpazarlás. 
Abban a pillanatban, amikor meghallotta az összeget, tudta, minden hiába. 

Semmi értelme sincs visszamenni. Holnap. Soha. 
Hirtelen elhatározással meggyorsította lépteit. Megadta nekik a lehetıséget, 

megpróbálta az ı szájuk íze szerint csinálni a dolgot. Nem hagytak számára más 
választást. 

Villamosra szállt, elment az állatkertig, a park déli részére, a fontosabb berlini 
nagykövetségek székhelyére. Nem is gondolkodott rajta, melyikkel kezdje. Talán az 
angolokkal, aztán megpróbálja a franciákat. Ha ott sincs szerencséje, elmegy az 
amerikaiakhoz, vagy az egyik skandináv nagykövetségre. 

A Tiergartenstrasse végén szállt le a villamosról, és gyalog indult tovább. A 
parkban egy csoport Jungvolk gyakorlatozott, nyilván a Hitlerjugend-be akartak 
belépni. Némelyek a kötelezı hatvanméteres síkfutást gyakorolták, mások a 
távolugrással próbálkoztak. Egy másik csoport, körben ülve, a Schwertworte-t 
kántálta, a náci dogmák rövid kivonatát, amit fejbıl kellett tudniuk. A gyerekek a 
napon ültek, csinos egyenruhájukban olyan szépek voltak, hogy David megállt, és 
egy percig csak nézte ıket. 

A nagykövetségek közelében felvette a ballonkabátját. Nem esett ugyan, de nem 
akarta, hogy meglássák a zakójára varrt csillagot. Különben esetleg megállítják, nem 
engedik bemenni. 

Az elsı nagykövetség éppen csak átsejlett a fák sőrő lombfátylán. Az impozáns, 
fehér épület távol az utcától, egy kert közepén állt. A kertnek kovácsoltvas kerítése 
volt. David szinte biztosra vette, hogy ez az Egyesült Államok nagykövetsége. Talán 
itt kellene elıször megpróbálnia. Az amerikaiak sok zsidót befogadtak az elmúlt tíz 
évben. Ugyanakkor viszont semlegesek, és talán nem is érdekelné ıket, hogy üzletet 
kössenek vele, cserébe az információjáért. 

Tétován közelebb sétált a kerítéshez. Aztán, a homlokát ráncolva, hirtelen 
megállt. A járdán egy csoport ácsorgott, csendben vártak. Köztük és a nagykövetség 
kapuja között – a csoporttal szemben – SS-rohamosztagosok. A géppisztoly a 
mellükön keresztbe vetve, lövésre készen. 

David lassan továbbsétált. Valóban az Egyesült Államok nagykövetsége volt, és 
zsidók várakoztak elıtte. Senkit nem engedtek be. Megkérdezte az egyik várakozó 
férfit. Hetek óta nem engedtek be senkit. Ugyanez ismétlıdött meg a francia és az 
angol nagykövetség elıtt. Csak éppen ott kevesebben álldogáltak. 

Ostoba vagyok, gondolta David. Természetes, hogy nem engedik be az 
embereket. Természetes. 

A telefon! Telefonálni kell! Gyors léptekkel sietett végig az utcán, míg végre talált 
egy postahivatalt. A pultnál megkérdezte, melyikbıl beszélhet. A pult mögött csinos, 
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fiatal nı ült. Fölnézett rá, aztán még egyszer, alaposabban megnézte. Baj lesz, 
gondolta David, ebbıl a nıbıl nem néz ki semmi jó. A nı hunyorogva nézte, aztán 
hangosan, kimérten a személyazonossági iratait kérte. A pult mögött az 
alkalmazottak elhallgattak. Mindenki ıket figyelte. David benyúlt a zakója zsebébe, 
átadta a nınek az iratait. Aztán gyorsan kibújt a ballonkabátjából, mert súlyos 
szabálysértésnek számított, ha valaki elrejti a zakójára varrt sárga csillagot. A nı 
diadalmasan nézett rá. 

– Nálunk zsidók nem használhatják a telefont! 
Errıl az újabb tiltó rendelkezésrıl David sose hallott. Nem is hitte el, hogy létezik. 

De vitatkozni nem lehet, ezt megtanulta az elmúlt hét során. 
Az egész postahivatal ıt nézte, ahogy elfordult és kiment az ajtón. Kilépett az 

elıtérbe. A csukott ajtón is áthallatszott a nı nevetése. David arca lángolt 
szégyenében. Félrehúzódott, egy oszlopnak dılt. Iszonyúan fáradt volt. Minden 
tagja, mint az ólom. Mintha agyonverték volna. Három napja nem aludt rendesen, 
beteg volt a fáradtságtól. 

Megnézte az óráját. Majdnem hét óra. A nagykövetségek személyzete már 
amúgy is befejezte a napot. Késı bármit is kezdenie. Megint elmúlt egy nap, és 
semmi eredmény. 

Fáradt vagyok. Egyszerően halálosan fáradt vagyok, gondolta. 
Kiment az állomásra. Felszállt egy hazafelé induló vonatra. Mikor, a házuk felé 

ballagva, meglátta a kis cipıüzletet, megállt elıtte. A „Zsidó” felirat már régen eltőnt a 
kirakatüvegrıl. Most a cipık között egy kis cédula szerénykedett: „Új vezetés.” 
Szerette volna megtudni, mi történt Finsteinnel. De manapság senki se vette a 
fáradságot, hogy a felebarátja felıl érdeklıdjék. Jobb, ha semmit sem tud az ember. 

A kanyarba érve, a barátságos kis villa láttára ma nem fogta el a megszokott, 
boldog izgalom. Ellenben a villáról eszébe jutott a családja és felelıssége a 
családjáért. 

Szerette volna megvédeni ıket, gondoskodni róluk, törıdni velük. Az a férfi, aki 
erre sem képes, nem is férfi. 

Benyitott. Vajon Ellen megint sírni fog-e? Mióta ı az állását elvesztette, szinte 
megállás nélkül sír. Persze nem hibáztathatta. Minden oka megvolt a sírásra. 

Bekiáltott:  
– Halló! – Várta, mikor szalad le Cecile ugrálva a hallba, hogy megölelje, mint 

mindig. 
De csend volt. Újra kiáltott. 
A konyhaajtó nyílt. Cecile lépett ki rajta. Zsebkendıt szorított a szemére, úgy 

zokogott. Nem szaladt oda hozzá, a fejét ingatva, szerencsétlenül álldogált az 
ajtóban. 

– Ó, apukám! Apukám! 
David a kezét nyújtotta felé, aztán odalépett hozzá. .  
– Kis nyuszikám, mi a baj? – Cecile azelıtt soha nem sírt. Így soha nem sírt. 

Általában olyan bátor kislány volt, nem félt semmitıl. 
Aztán Ellen jelent meg mögötte az ajtóban. 
– Semmi eredmény, gondolom. Nem kaptad meg a papírokat. 
– Olyan sokat… sokat kértek értük. 
– Menj fel, Cecile! Beszélni akarok a papával – szólt rá határozott hangon Ellen a 

kislányra. 
Cecile felzokogott, elfutott David mellett, és felszaladt a lépcsın. David 

meghökkenve nézett Ellenre. Ellen intett, hogy menjenek be a nappali szobába. 
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– David, valamit mondanom kell neked. – Ellen elhallgatott, és a 
kandallópárkányon álló porcelánkutyával babrált. – Cecile és én elmegyünk – 
mondta ki végül. – Beszéltem az apámmal, és megállapodtunk abban, hogy ez az 
egyetlen lehetıség. 

David értetlenül bámult rá. 
– Hogy érted ezt?  
Ellen mélyet lélegzett. 
– A legjobbat akarjuk Cecile-nek, igaz? – mondta, és szembefordult vele. – Nos, 

csak egy módon biztosíthatjuk, hogy ne érje semmi baj. Ha azonnal elmegyünk 
innen. Sajnálom, David, de azt hiszem, jobb lesz, na mi… – Idegesen nyalogatta a 
szája szélét. – ...Ha külön élünk. 

– Külön élünk? 
– Igen. Cecile és én elmegyünk. Máshová. 
– Máshová? De… olyan nehéz lesz Cecile-nek… Megszokni egy új iskolát. És… 

itt legalább mindenki ismer bennünket, elfogad… 
– Elfogad? Megırültél? Tudod te, mit éltem itt át? És Cecile? Van fogalmad, min 

ment át az iskolában? Mindenki tud rólad, mindenki tudja, hogy Cecile félig zsidó! És 
zaklatják miatta! Hallod? Zaklatják! – Ellen szikrázó szemmel szinte köpködte a 
szavakat. 

David egy székre roskadt. 
– Ó, Istenem! Ó, Istenem! – nyöszörögte. 
– Megmondtam neked, mi lesz, de te szokás szerint a fellegekben jártál, mint 

mindig. Megmondtam még tavaly novemberben, amikor… amikor… amikor azok a 
szörnyőségek történtek, de te nem hallgattál rám. 

A Kristály-éjszakára gondolt, arra a pogromra, amelyben annyi zsinagógát, 
üzletet, lakást leromboltak. David a fejét ingatta.  

– De bárhová menjetek is, ott is tudni fogják. A feleségem vagy, ezt nem lehet 
eltitkolni. 

– Elválok tıled, David. Új nevet veszek fel, és elölrıl kezdem. Cecile miatt. Az ı 
kedvéért. Meg kell értened… milyen fontos… az ı kedvéért… 

David elképedten bámult rá. 
Ellen ezt nem teheti meg. Egyszerően képtelen volt elviselni a gondolatot, hogy 

elveszíti kis nyuszikáját. Egy darabig szótlanul ültek mind a ketten. Aztán Davidnak 
félelmetes gondolata támadt. 

– Mikor? Mikor mentek? – kérdezte reszketve. 
– Ma éjjel. A papa értünk jön kocsival, és elvisz bennünket. 
David úgy érezte, mintha acélsatuba fogták volna a szívét. \ 
– Nem! Nem! – lihegte. – Még ne! Kérlek, még ne menjetek! – Aztán eszébe jutott 

a telefon és az, hogyan adja majd el a találmányát. Fölnézett, lelkesen folytatta: – 
Nem kell még elmennetek, még nem! Elfelejtettem mondani. Reggel telefonálnom 
kell. Igazán komoly lehetıségünk van, hogy megszerezzük a papírokat. Igazán! Ez a 
legjobb megoldás: reggel elsı dolgom lesz elmenni a postára. 

Ellen türelmetlen vállrándítással elindult az ajtó felé. 
– David, a te remek ötleteid! Különben sem akarok külföldön élni. Itt akarok 

maradni a családommal. 
– Elfelejted, hogy én is a családodhoz tartozom! – kiáltotta David elkeseredetten. 
De Ellen már nem hallotta. Kiment a szobából. 
Úristen! David gondolkodni próbált, megpróbálta gondolkodásra kényszeríteni 

magát, de hiába, túl fáradt volt hozzá. A reménytelenség, az elkeseredés mázsányi 
súlyként nehezedett rá. 
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„Édes Istenem, hát mit követtem el? Mit követtem el? 
Aztán, valamivel késıbb, fölvánszorgott a lépcsın. Cecile a szobájában feküdt az 

ágyán, és csendesen sírdogált. David odament hozzá, megsimogatta a kezét. Cecile 
felé nyújtotta a kezét, aztán csak ültek ketten az ágy szélén, átölelték egymást, és 
csendesen sírdogáltak. 

Itt megvan mindenem, gondolta David, minden, ami kell. A családom, a 
gyerekem. Hát olyan sokat kérek? Mit tettem, hogy ezt is elveszik tılem? 

Hosszú hallgatás után megszólalt. 
– Nyuszikám, ez a legokosabb, tudod, a mamának igaza van. Biztonságosabb 

lesz neked új névvel, új helyen. – Cecile újra sírni kezdett. – Azt akarom, hogy 
nagyon bátor légy. Azt akarom, hogy elmenj innen, és szerencséd legyen az életben. 
És felejts el engem. 

– Nem tudlak, papa. Nem tudlak elfelejteni. 
– De el kell felejtened. Én külföldre megyek. Nem lehetek igazán a papád, ha 

távol vagy tılem. 
– De mindig te leszel a papám. 
– Igen, igen, mindig én leszek a papád. – David átkarolta a kislányt, aztán ı is 

újra sírva fakadt. 
Hangok hallatszottak odalentrıl. Ellen jött be a szobába, és szó nélkül elvezette 

Cecile-t le a földszintre. David nem tudta rászánni magát, hogy végignézze, hogyan 
mennek el. Leült Cecile ágyára, és a tenyerébe temette az arcát. 

Nyomasztotta a csend, és amikor úgy érezte, képtelen tovább elviselni, lefeküdt, 
a feje alá tette a kezét, és elaludt. Azt álmodta, hogy Cecile meghalt. 

 
David hajnalban ébredt. Nagyon hideg volt. Egy darabig az ágyon fekve figyelte a 
halvány, szürkés, hajnali fényt, amint szétárad a játékokon és a kedves gyerekszoba 
falán függı, vidám képeken. Ridegnek érezte a szobát. Mintha soha senki nem lakott 
volna benne. Mintha Cecile már réges-régen elköltözött volna. 

Felült. A feje zúgott, bele-belenyilallt a fájdalom. Kevés alvás, éhség. 
Gépies mozdulattal felült, felkelt, bement a fürdıszobába, megmosdott. A 

hálószobában talált tiszta inget, megkereste a legjobb ruháját, felöltözött. 
Aztán lement a földszintre. A házra halálos csend telepedett. Máskor Cecile 

ilyenkor már a konyhában csacsogott, míg Ellen a reggelit készítette. Úgy döntött, 
mihelyt a konyhába ér, bekapcsolja a rádiót. 

De elıbb bement az ebédlıbe, és az ujjával kitapogatta a kredenc tetején a 
fekete tokot. Izgatott örömmel fogta az ujjai közé. Ennyi minden egy kicsi dobozban! 

De akármilyen kicsi, még mindig túl nagy. Lehetetlen elrejteni a testén. Egy 
alaposabb motozás, és azonnal megtalálják, akár a hóna alá teszi, akár a lábára 
erısíti. Kinyitotta a dobozt, kivette belıle a filmtekercset. Talán fél centiméter magas, 
az átmérıje két milliméter. 

Kiment a konyhába, keresett egy darab zsírpapírt. Levágott belıle egy téglalap 
alakú csíkot, belehengergette a filmet, és átkötötte. 

Pompás. Most már elég kicsi volt ahhoz, hogy akár a szájába rejtse. Vagy 
máshová, ahol nem keresik. Remélhetıleg nem. 

A legnehezebb a film elıhívása volt. A helyi fényképész szóba se jöhetett, 
azonnal feljelentette volna. A Gemánál volt egy amatır fényképész, aki maga hívta 
elı és maga nagyította ki a felvételeit, de túl kockázatos lett volna ıt megkeresni. 
Aztán eszébe jutott az a laboratórium, amelyet a Gema szokott igénybe venni 
fényképészeti ügyekben. Odament, mielıtt ott is megtudták, hogy elbocsátották. 
Mindez még akkor történt, amikor fojtogatta a düh, és volt elég bátorsága megkérni 
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ıket, hívják elı a filmet, és a lehetı legkisebb negatívra fényképezzék át. Közölte, 
hogy az ügy szigorúan titkos, és senkinek sem szabad beszélniük róla. Maga is 
elámult saját merészségén. 

A kérés olyan szokatlan volt, hogy a laboratóriumban senki nem kérdezett 
semmit, hanem elvégezték a munkát. Az elıhívó szobából kihívták a technikusokat, 
mindenki elmélyülten tanulmányozta, hogyan lehetne a kicsinyítést a 
legcélszerőbben elvégezni, és eszükbe se jutott kérdéseket feltenni. Még az 
izzadságcseppekre se figyeltek fel a halántékán, sem a keze reszketésére, amikor 
átnyújtotta nekik a filmet. 

Most a kezében tartotta a kis csomagot, és azon töprengett, hogy pillanatnyilag 
hová rejthetné el. Biztos, ami biztos. Kivett egy kis ragtapaszt a fürdıszobai 
elsısegélydobozból, és a kis csomagot a hóna alá erısítette. Nem tökéletes 
megoldás, ha történetesen egy filmtekercset keresnének rajta, azonnal megtalálnák, 
de egyelıre be kellett érnie ennyivel. 

A konyhában talált kolbászt és fekete kenyeret. Egy dobozban maradt még egy 
kanálnyi kávé, azt rádöntötte a szőrıre, és forró vizet öntött rá. Undorító íze volt. 
Leült a konyhaasztalhoz, kinézett a kicsi, gondozott kertre. Nyáron mindig ott töltötték 
a vasárnap délutánokat, csak ık, hármasban. Bekapcsolta a rádiót. A készülék 
Volksempfänger volt, néprádió. Ellennek vette a születésnapjára. 

Kelletlenül hallgatta. Gecile-re gondolt. Mostanában mindig ugyanaz ment a 
rádióban. Az embereket fokozott munkára és áldozatkészségre buzdították a 
Vaterland szolgálatában, meg arra, hogy fogjanak össze Németország ellenségei 
ellen. A fiatalokat külön arra is, hogy készüljenek fel a hazáért kezdıdı harcra. David 
úgy látta, hogy aznap a lengyelek voltak soron, akik éppen akkor a szeretett Haza 
biztonságát fenyegették. Lengyelország? Olyan sokáig volt mősoron Csehszlovákia, 
hogy David most nehezen szokta meg ugyanazt a szöveget Lengyelországgal 
kapcsolatban. Pedig feltehetıen Lengyelország már régen ellenség lehetett. David 
mostanában nagyon ritkán hallgatott rádiót. 

Aztán hazai hírek következtek: ma újabb jelentıs lépést tettek a közös ellenség 
kiirtása felé! A koszos zsidók nem tarthatnak többé rádiókészüléket. Nem élvezhetik 
többé a rablás és uzsora gyümölcseit! Becsületes, dolgos németek milliói most már 
békében, szabadon hallgathatják a rádiót, tudván, hogy egyetlen hazaáruló zsidó se 
hallgatja szeretett mősorait. 

David kezében megállt egy darab kenyér, félúton a szája felé; dermedten ült. 
Enyhe rosszullét környékezte. Régen rájöhetett volna, hogy ez a kampány sokkal 
rosszabb, mint az elızık voltak. És most már majdnem késı. De még nem egészen. 

Elmosogatta a reggeli edényeket, és kiment a hallba. Nyolc óra harminc perc volt. 
A lépcsı melletti kisasztalon álló telefont nézte. A nagykövetségek tisztviselıi már 
nyilván a helyükön ülnek, és dolgoznak. Telefonálnia kell, mihelyt lehetséges. De… 
De nem innen. A központban a telefonkezelı esetleg utasítást kapott, hogy minden 
hívást jelentsen, amit a nagykövetségekre kapcsolnak. Talán belehallgat. Talán 
belehallgatnak. Nem. Elmegy a postára, az biztonságosabb. 

A postán hosszú sor állt a telefon elıtt. David türelmesen várt. Nem bánta, hogy 
várnia kell. Most az volt a fontos, hogy ne hívja föl magára a figyelmet, ne kerüljön 
senkinek az útjába. Egyszer egy kövér nı jött be nagy sebbel-lobbal, és a hosszú sor 
láttán hangosan felsóhajtott. David szó nélkül félreállt, és átadta a helyét. A nı 
valamit mondani akart, de amikor meglátta a csillagot a zakóján, összeszorította az 
ajkát, és elfordult. 
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Végül már csak egy ember állt elıtte, mögötte senki. Idegesen nézett a pultnál 
ülı nıre. Úgy gondolta, nem lesz vele baja, de sosem lehet tudni. Mikor ı került 
sorra, a nı gyors pillantást vetett rá, aztán szó nélkül a fülkére mutatott. 

Eddig minden rendben van. 
Megadta a központnak az angol nagykövetség számát, és várt! Közben idegesen 

nyelt egyet-kettıt. Valójában nem is gondolta végig, mit fog mondani. Olyan nehéz, 
ha az ember azt se tudja, kivel fog beszélni. 

Hangos kattogások a vonalban, aztán egy nıi hang, németül: 
– Angol nagykövetség. 
– Halló! Beszélni szeretnék… – Kivel is, gondolta David. – Azzal az attaséval, aki 

a mőszaki kérdésekkel foglalkozik. 
Újabb kattanás. Aztán egy férfihang. 
– Igen? 
– Tudós vagyok – kezdte David ügyefogyottan. – Emigrálni szeretnék. Én… 
– A nagykövetség bevándorlási irodája zárva van – szakította félbe a hang. – 

Nem foglalkozunk új kérelmekkel. ' 
– De hát nem érti?… Én… Nekem speciális információim vannak. – Nem 

szívesen mondott ilyesmit a telefonba, de úgy érezte, a másik mindjárt leteszi a 
kagylót. 

– Ki maga? 
David kétségbeesetten hallgatott. 
– Inkább nem mondanám meg – felelte aztán. – Túl kockázatos. Nem 

találkozhatnék valakivel? Vagy nem mehetnék el a követségre? 
– Egy pillanat. 
David tantaluszi kínok között várt. Nem is gondolta, hogy ilyen nehéz lesz fölvenni 

valakivel a kapcsolatot. Szörnyő veszélyes játék. 
– Nagyon sajnáljuk – szólalt meg ismét a hang. – De nem lehetünk a segítségére. 
David szíve a torkában dobogott. 
– Hogy érti ezt? Nekem életbe vágó információm van, hallatlan érték! 
– Nagyon sajnáljuk, de tekintettel a súlyos nemzetközi helyzetre, nem 

avatkozhatunk bele. 
David a fülke falára meredt. Szinte arról is megfeledkezett, hogy a hallgató a 

kezében van. 
– Halló! – szólalt meg ismét a hang. – Igen! 
Pillanatnyi csend, mintha a hang tulajdonosa töprengene, mit mondjon. 
– Nem vagyunk egyedül. Érti, mire gondolok? 
– Igen. – David megértette. A beszélgetést lehallgatják. 
Visszatette a helyére a hallgatót, és gondolkodni próbált, de gondolatai csak 

kuszán kavarogtak a fejében. Megdöbbentette a biztos tudat, hogy azok lehallgatják. 
Erre nem volt felkészülve. Újra át kell gondolnia a dolgot. 
Talán a svédek? Igen, a derék, semleges svédek. Megkereste a számukat a 

telefonkönyvben, és megadta a központnak. 
Néhány másodperc múlva kicsengett. David már éppen beszélni készült, amikor 

éles kattanást hallott a készülékben. Megfagyott benne a vér. Lassan letette a 
kagylót. 

Kifizette a hívást, és kiment a postáról. 
Gondolkodnia kell: gondolkodnia kell! 
Lehajtott fejjel sétált ki az utcára. Az agya lázasan dolgozott. Egy dolog tisztán állt 

elıtte, egészen tisztán: öngyilkosság bármelyik nagykövetséggel érintkezést keresni. 
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A közelükbe se mehetne. Ha találkát szervezne, a Gestapo elıbb lenne ott, mint ı. 
Ha üzenetet próbálna továbbítani, elfognák. 

Szörnyő érzés föladni az elképzelését, de nem volt más választása. Mi mást 
tehetne? 

Mi marad ezután? Elkeseredetten törte a fejét, de semmi okos ötlet nem jutott 
eszébe. Menekülni. Menekülni papírok nélkül, segítség nélkül? Megrázta a fejét, és 
széles ívben elkerülve minden szembejövıt, lehajtott fejjel továbbsétált. 

A lovaglócsizma ott feketéllett elıtte, mielıtt észrevette volna. Megpróbált oldalt 
lépni, de egy második pár csizma elzárta az útját. Fölnézett, és belenyilallt a félelem. 
Két fiatal SS állt vele szemben. Mindkettı mosolygott. David gyors mozdulattal a fal 
mellé lépett, és megpróbált elosonni. A két fiatalember nevetve felkiáltott. Kemény 
ütést érzett a fején. Tudta, futnia kell. Mindjárt újra nekiesnek. Összeszedte minden 
erejét, és nekilendült a két egyenruhás alak és a fal közötti résnek. Nekifeszült a 
falnak, átnyomakodott a nyíláson. Ütést érzett a vállán, de továbbpréselte magát, 
aztán átjutott.  

Rohant. Úgy szaladt, mint valamikor az iskolában, szaporán, kidüllesztett mellel, 
lengı karokkal. A tüdeje majd szétrepedt, nem kapott levegıt. A lábai nehezek, mint 
az ólom. Befordult egy sarkon, nekitántorodott a falnak, a mellkasa zihált, a 
halántéka lüktetett. 

Hátranézett. Senki. 
Hála Istennek! Hála Istennek! 
Micsoda ostobaság! Micsoda ostobaság! Óvatosabbnak kell lennie. 
Végre eljutott a házuk közelébe. Megállt. Az ablakok sötétek, a kapu zárva. Úgy, 

ahogy hagyta. 
Á házban csend. A kulcs könnyen fordult a zárban. Sietve bezárta maga mögött 

az ajtót. A nappali szobában minden a helyén, tisztán, rendben, mint mindig. Kinézett 
az utcára. Semmi. 

De most már tudta, nincs sok ideje. Leült. 
Egy percig mozdulatlanul ült, hogy szőnjék a keze remegése. Túl öreg vagyok én 

már ehhez, gondolta. Túl öreg és túl fáradt. 
Aztán fölállt, és addig keresgélt a könyvszekrényben, míg meg nem találta Cecile 

Világatlaszát. Letérdelt a szınyegre, és tanulmányozni kezdte Európa térképét. 
Nyugatra megy, az biztos, keleten bajok vannak. Tehát Svájc, Franciaország, 
Belgium vagy Hollandia. Svájc kiesik, ott az emberek túlságosan barátságtalanok. 
Azt rebesgetik, hogy még azt is visszaküldik, akinek sikerült átjutnia a határon. 
Belgium és Hollandia? Ezekrıl nem tud semmi biztosat. Franciaország… 
Franciaország sok zsidót fogadott be, ezt tudja. És ha nem is maradhat ott, elküldik 
máshová, ebben is biztos. Franciaország… 

Megkereste azt a térképet, amelyen világosabban látható a francia-német határ. 
Hosszasan tanulmányozta az elnyújtott, kanyargós vonalat, és eltöprengett, hol 
lenne a legbiztonságosabb átkelni. Az egész tele lesz katonasággal, ez nyilvánvaló, 
de nem lehet túl nehéz átjutni, feltéve, ha van elég türelme. 

A határ jó része a Rajna mentén húzódik, és ez nem jó. A hidakat szigorúan 
ırzik, és ı nem tud úszni. Akkor talán ott, ahol a határ nyugatra fordul, Luxemburg 
felé. Az ujját a Saar-vidékre tette. Mi van ezzel a térképpel? Hát persze! Felsóhajtott. 
Az atlasz 1935 elıtt készült, és nem mutatja az új határt. 1935 óta a Saar-vidék újra 
német. Ott nem mert volna átkelni, reménytelen lenne, ha még azt sem tudja, merre 
van a határ. Nem marad más hátra, mint a Saarbrückentıl keletre húzódó szakasz. 

Megnézte a vasútvonalakat. Meddig juthat el kockázat nélkül? Anélkül, hogy 
elkapják? Mannheimig talán. És aztán? Mannheim hatvan kilométerre van a határtól. 
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Eldöntötte: ha nincs is jó formában, gyalogolni fog. Kényszeríti magát, hogy 
gyalogoljon. Annak idején nagy gyalogló volt. Diákkorában a Bajor-Alpokban túrázott, 
volt olyan nap, amikor húsz kilométert is megtett. 

Élelemre lesz szüksége, pénzre és egyéb felszerelési tárgyakra. A megfelelı 
lapot kitépte az atlaszból, és a könyvet a helyére tette. Felállt, és végiggondolta, mire 
lehet szüksége a házból. Pénz. Van elég, hogy megvegye a vasúti jegyét, és még 
marad néhány étkezésre is. Ennél több nincs, de ennek elégnek kell lennie. 
Különben is, annyi élelmet visz magával, amennyit tud. Kiment a konyhába, és 
benézett a szekrényekbe. Volt savanyú káposzta, marha- és gyümölcskonzerv. 
Elhatározta, hogy mindet elviszi. De miben? Aktatáskában nem. Az emberek az 
aktatáskához gazdagságot, pénzt kapcsolnak. Esetleg kirabolják. Bevásárlószatyor? 
Manapság az sem elég biztonságos. Körülnézett a konyhában. Semmi mást nem 
talált. Marad a bevásárlószatyor. Szalmafonatos, elég erısnek látszik. Szíjat is csinál 
hozzá, hogy a hátán vihesse. Pompás hátizsákjára gondolt; a hálószobában tartja, 
de szóba sem jöhetett. Túlságosan feltőnı lett volna. 

Kivett egy éles kést a konyhafiókból, és belevágta a szatyor aljába, hogy lyukat 
fúrjon a szíj számára. És még? Zseblámpa, zsineg, konzervnyitó… De nem szabad 
túl sokat vinnie. Sokat kell gyalogolnia. 

Cipı. Erıs cipı kell. És meleg ruha. De ebbıl se túl sok. Esıkabát, meleg 
pulóver… 

Végre elkészült. Erıltette a képzeletét, hogy mit felejtett el, de akármi más, ami 
még eszébe jutott és hasznos lehetett volna, túl nehéz vagy túl nagy volt ahhoz, 
hogy cipelhesse. 

Mikor induljon? Hosszú az út Mannheimig, legalább egy napig tart, még ha 
expresszel megy is. Legjobb lenne korán reggel elindulnia, akkor egy nap alatt 
lebonyolíthatná a vonat utat, és nem éjfél felé kellene Mannheimbe érkeznie, amikor 
könnyebben lebuktathatják.. Szóval, korán reggel indul. Addig pihen, és átgondolja a 
részleteket. 

Fölment a szobájába. Lefeküdt. Idınként elıvette a térképet, és nézegette. 
Estefelé meleg vacsorát készített, tojást és virslit, aztán visszament az emeletre, és 
megfürdött. Levette a karjáról a kis csomagot, és a zakója zsebébe csúsztatta. 
Reggel majd visszateszi. Fürdés után egyenesen ágyba bújt. A ruháját összekészítve 
odafektette az ágy mellé. 

Nem aludt el azonnal. Sokáig bámult kifelé az ablakon, és nézte, hogy feketednek 
el a felhık az egyre sőrősödı sötétségben. Tulajdonképpen nagyon meg volt 
elégedve az elıkészületeivel. Ellen mindig azzal vádolta, hogy soha nem intézi el a 
dolgait. Nos, ezt most nem mondhatta volna róla. És ha eljut Franciaországba, eladja 
a franciáknak a titkát, és új életet vásárol magának. Aztán egy szép napon elküld 
értük, Ellenért és Cecile-ért, és büszkék lesznek rá. Igen, büszkék lesznek. 

Meglepıen könnyen aludt el, és csak akkor ébredt föl, amikor a szomszéd 
kertben ugatni kezdett a kutya. Meggyújtotta a lámpát, megnézte, hány óra. Öt perc 
múlva tizenkettı. 

Nyomban ismét elaludt. Azt álmodta, hogy a konyha napfényben úszik, és Cecile 
odalenn nevetgél. 

Mikor a zuhanást hallotta, elıször azt hitte, azt is csak álmodja: tányért ejtettek le 
a földre. 

Aztán teljesen felébredt. 
Egy percig síri csend. 
Aztán újabb csattanás*, majd hangos, dobogó zajok. A lárma egyre erısödött. 

Emberi léptek zaja. A lépcsın szaladtak felfelé. 
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David felült. Föl akart kelni az ágyból. 
Valaki felrántotta az ajtót. És ekkor David már tudta, hogy elkésett. Lekésett 

mindenrıl. Abban a pillanatban tudta, hogy soha többé nem látja kis nyuszikáját. 
Ketten voltak a szobában. Megragadták, kiráncigálták a folyosóra. Tompa 

puffanás, a feje nekiütıdött az ajtófélfának. A lépcsı tetején meglökték. Elırebukott, 
karját elırenyújtva próbálta kivédeni a zuhanást. A lépcsı közepéig gurult, aztán 
lassan föltérdelt, megkapaszkodott a korlátban. Várt, amíg lélegzethez jutott. 

A rúgás teljesen váratlanul érte. Nem értette, miért rohan felé a hall. Maga elé 
tartotta a kezét, de tudta, túl gyorsan zuhan, túlságosan gyorsan. Egy reccsenés, 
hányinger környékezte, úgy érezte, mintha kitekeredne a nyaka. Megöltek, gondolta. 

Aztán fölrángatták; iszonyú fájdalom hasított a vállába. Feljajdult. De tovább 
ráncigálták, a vállánál fogva vonszolták, míg majdnem elájult a fájdalomtól. Hallotta a 
hangjukat, de úgy érezte, messze vannak tıle, nagyon-nagyon messze. 

Földhöz vágták. Egy idı után kinyitotta a szemét. A nappali szobában volt. A 
házban minden lámpa égett, vakította, sértette a szemét. Odafönt járkált valaki, 
tompa puffanásokat, csattanásokat hallott. Szobáról szobára jártak. Kutatnak, 
gondolta. Felnyögött: Ó, Istenemi A filmet keresik! Ott van a zakója zsebében. 
Azonnal meg fogják találni. Istenem, hogyan lehettem ilyen ostoba? 

Óvatosan felült, és nekitámaszkodott egy karosszéknek. A válla iszonyúan fájt. 
Valószínőleg eltört valahol. 

Csizmák dobogták lefelé a lépcsın. David megint úgy érezte, hányni fog. Most a 
konyhából hallotta a lépéseket, porcelán és üveg csörömpölt. A konyhában 
törtekzúztak. David szíve hevesen kalapált a mellkasában. Várt. 

Végre bejöttek a nappali szobába. Meglepetten látta, milyen fiatalok. Húsz év 
körül lehettek. Hárman voltak, nem ketten. Ellen néhány ékszerét tartották a 
kezükben és egy szép meisseni porcelánt, amit Ellen az öltözıasztalkán tartott. 
David megnyugodott. Talán nem is kerestek mást, csak ilyesmit. 

– Felkelni, zsidó! Gyerünk! 
David támolyogva állt fel. Bár pizsama volt rajta, meztelennek érezte magát, 

csupasznak. Miért nem aludt ruhástól? Ez lett volna az ésszerő. Ó, Istenem! 
Ketten estek neki, és David úgy érezte, kifordulnak a belei. 
– Hol van az arany, zsidó? – kérdezte tıle az egyik. 
– Nincs aranyam. – De amikor látta, hogy ez a válasz nem tetszik nekik, gyorsan 

hozzátette. – Csak pénz. Odafönt, a tárcámban.  
– Hol az arany, zsidó? 
– Nincsen. 
Elıször a gyomrába öklöztek, aztán a fejét verték. Mikor elesett, megrugdalták. 

Aztán fölcibálták, és azt mondták, összetörik az ujjait. David feldagadt arccal 
motyogta: 

– Nincs aranyam! Esküszöm! 
Az egyik elkapta a kezét. David lehunyta a szemét, és érezte, hogy bepisil. Aztán 

elájult. Addig pofozták, amíg magához nem tért. 
– Tegyétek a teherautóba – mondta az egyik. David tudta, most mondania vagy 

tennie kell valamit, mert ez az utolsó alkalom. 
– Kérem, felöltözhetek? Nem válaszolt senki. 
– Kérem, én bepisiltem. 
A vezetıjük undorral fintorgott, és intett, hogy felmehet. 
David felvánszorgott a szobájába, odalépett a zakójához. 
A film ott volt a zsebében. Hála Istennek! 
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Nekiállt, hogy levegye a pizsamáját. Nem boldogult a gombokkal, hát egyszerően 
letépte magáról. Túl soká tart, mindjárt érte jönnek. Megpróbált sietni, de képtelen 
volt leküzdeni a keze remegését, és a válla is borzasztóan fájt. 

Inget húzott, alsónadrágot, éppen a nadrágjába bújt, amikor csattogó lépéseket 
hallott a lépcsın. Kétségbeesetten rángatta magára a nadrágot. A gombokkal 
küszködött, amikor egy fiatal tizedes lépett a szobába, és a karjánál fogva húzni 
kezdte.  

– A zakóm! A zakóm! – kiáltotta David. 
A tizedes várt, amíg David felvette a zakót. Úristen, majdnem újra elveszítettem. 

Úristen! 
Futva ment le a lépcsın. Tanult, egyre többet tanult: ha nem szaladok, löknek. 
Még egyszer körülnéztek a házban. David az ajtóban várt, a falnak támaszkodott. 

Mikor senki nem nézett oda, kivette a kis csomagot a zsebébıl, és a szájába tette. 
Mikor azok mindent összeszedtek, ami érdekelte ıket, kivezették az utcára, és 

belökték egy teherautóba. Olyan gyorsan indítottak, hogy Davidnak csak 
szempillantásnyi ideje volt, hogy visszanézzen a házra. 

Olyan idegennek látszott. Minden szobában égett a villany. A kapu nyitva. 
Majdnem rájuk kiáltott, hogy álljanak meg, hadd menjen vissza, hogy mindent 
bezárjon. Rendes ember nem hagyja így ott a házát, tárva-nyitva, ilyen sebezhetıen. 

Aztán rájött, hogy mindegy. Amit nem törtek össze vagy nem loptak el ma este, 
azt holnap reggel amúgy is elviszik. 
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A várakozás volt a legfárasztóbb. Vasson az ágyán feküdt. Az ágyúk egyre 
közelebb dörögtek. A távolból, innen-onnan, elszórtan, robbanások hangja 
hallatszott. A németek ágyúznak, állapította meg. magában. A franciák robbantanak. 
A vitéz francia hadsereg nyilván csak annyi idıre áll meg pánikszerő visszavonulása 
közben, amíg felrobbantja a hátrahagyott üzemanyagraktárakat. Körülbelül ennyire 
telik az erejébıl, gondolta megvetıen. 

Délutánra kiderült, hogy igaza volt az üzemanyagraktárakkal kapcsolatban. Az 
égı olaj füstje feketére festette az eget, és a városra éjszakai sötétség borult. Párizs 
elkárhozott város: a kihalt utcákon alig lézengett egy-két járókelı, a koromsötétben 
sehol egy felcsillanó fénysugár. 

Aztán esni kezdett. Kitartóan, sőrő, fekete cseppekben ömlött, olajos, kormos 
csíkokat festett a házak falára, a kövezetre és az elvétve itt-ott lıdörgı gyalogosok 
ruhájára. 

Vasson bosszankodott, mert eredetileg öt óra körül el akart sétálni, hogy 
megigyon egy pastist, ha történetesen nyitva talál valahol egy bisztrót, de kénytelen 
volt otthon kuksolni, ha nem akarta megkockáztatni, hogy tönkretegye a ruháját. 

A délután folyamán többször is lement a kapuba körülnézni. A majdnem néptelen 
utcákon csak hébe-hóba tőnt fel egy-egy menekülı, aki még az utolsó pillanatban 
megpróbált elfutni a németek elıl. 

Vasson semmi értelmét nem látta, hogy elhagyja Párizst. Az emberek napokon át 
csomagoltak, aztán elindultak nyugat felé, kerékpárra kötözött, kézikocsira halmozott, 
szánalmas batyuikkal. Fogalmuk sem volt, merre mennek, hol szereznek élelmet, 
vagy fedelet a fejük fölé. İrültség! Éhen halnak, vagy agyonlövik ıket. Sokkal 
okosabb, ha marad, döntötte el magában. A németek nem esznek meg mindenkit. Az 
élet így vagy úgy, de mindenképpen megy tovább. 

Már kilencedik hónapja tartott a háború. Kilenc hónap alatt Vasson keményen 
dolgozott. A hadüzenet után nyomban nekiállt, és minden megtakarított pénzén 
harisnyát, benzint és autógumit vásárolt. Rengeteget kockáztatott, mert az utolsó 
fillérjét is elköltötte, elképzelhetetlennek tartotta, hogy a vállalkozása balul üssön ki. 
Olcsón vett egy használt kocsit, az árut pedig Clichyben, egy bérelt garázsban 
raktározta el. Amikor már érzıdött az áruhiány, elkezdte az árusítást. 

Óvatosan, apránként árusította ki a készletét, hogy mindig csak annyi készpénze 
legyen, amennyiért új árut tud vásárolni, ha talál. Kisebb vidéki városokban, az 
északi városok külvárosaiban, Párizs peremkerületeiben harisnyát, parfümöt és 
fehérnemőt vett, ha jó áron kínálták. Élelmiszert is vásárolt, fıleg kávét és cukrot. 
Ezeken a helyeken is emelkedtek ugyan az árak, de így is ötven százalékkal 
alacsonyabbak voltak, mint Párizsban. 

Öt hónap alatt megduplázta áruraktárát, és most arra várt, hogy busásan 
megtérüljön a befektetése. Persze erre még jócskán várhatott. Tudta, eltart egy 
darabig, amíg a megszállás érezteti hatását, és majd akkor jön el az ı ideje, ha az 
élelmiszerjegy-rendszer és az áruhiány komolyan érezhetı lesz. 

A háború fölér egy kisebb aranybányával, nem vitás. 
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A várakozás volt a legrosszabb. 
Rövid éjszaka volt. Hajnali kettıig hallotta a robbanásokat és az ágyútőz dörejét. 

Aztán csend lett, de még sokáig nem tudott elaludni. Ébren hevert az ágyán, 
dohányzott, és a pénzén gondolkozott. Végül, úgy három óra tájban, elszundított. 
Még alig virradt, megérkeztek a motorkerékpárosok. Egyelıre messze jártak, 
alighanem az egyik nagy boulevard-on lehettek, de a motorkerékpárok zúgása 
messzire elhallatszott a csendes júniusi reggelen. Vasson szemébıl pillanatok alatt 
elszállt az álom. Hát megérkeztek végre! 

Késıbb, úgy hat óra tájban, lement a kapuhoz, kilesett, de az utca néma volt és 
kihalt. A németeknek még a Montmartre-on van dolguk, okoskodott magában, nyilván 
elıször a belvárost és a katonailag fontosabb pontokat szállják meg. Visszament, 
lefeküdt, és hét óra tájban mély álomba merült. 

Dél volt, amikor fölébredt. Fölkelt, alaposan megmosdott, felöltözött. A legjobb 
ruháját vette föl, már amilyen jó akadt a választékban. Tulajdonképpen ostobaság 
volt ilyesmire annyi gondot fordítania, de aznap teljes eleganciájában akart pompázni 

 A penzióból elsétált az Étoile és a Champs-Élysées felé. Úgy gondolta, ha 
történik valami, csak ott történhet. Gyalog ment, mert úgy érezte, szüksége van egy 
kis testmozgásra, és a németeket is szerette volna közelebbrıl látni. 

Az elsı egységgel a Pigalle-on találkozott. Hatan voltak egy páncélautóban. 
Kényelmesen, derős képpel üldögéltek. Tudják, hogy ık a gyıztesek, gondolta 
Vasson, és azt is tudják, hogy nem lesz semmiféle zavargás Párizsban. Vagy öt 
percig nézte, hogy nevetgélnek, tréfálkoznak, mutogatják egymásnak az érdekesebb 
látnivalókat. Udvariasan figyelték a párizsiakat, de meg se próbáltak szóba elegyedni 
velük. Pontosan úgy történt, ahogy Vasson elképzelte: nem akarnak nyugtalanságot 
kelteni, azt akarják, hogy az élet a megszokott medrében menjen tovább.  

A sok bezárt, sıt bedeszkázott bisztró után végre nyitva talált egyet Ott 
megreggelizett. Kávét még kapott, de kenyeret már nem adtak hozzá, kétszersültet 
rendelt helyette. A tulajdonos és a felesége szolgált ki, közben mind a ketten nagy 
hangon átkozódtak. Halál a németekre! İk inkább meghalnak, mondták, de egyetlen 
piszkos boche-t sem fognak kiszolgálni! Majd megmutatják ennek a söpredéknek, 
mennyire utálják ıket! Egy hónap, gondolta Vasson, és kezüket-lábukat fogják törni, 
csak hogy egy németet kiszolgálhassanak. Dupla áron. 

A bisztróból továbbment a Champs-Élysées felé. A hosszú sugárút két oldalán 
hatalmas tömeg tolongott. Várakoztak, de tulajdonképpen senki sem tudta, mire. 
Senki nem tudott semmit, ez egyébként nem volt meglepı: hetek óta szünetelt 
minden hírközlés. Vasson egy fának dılt, és cigarettára gyújtott. Az embereknek 
végül is örömmel kellene fogadniuk a németeket, hiszen azok se lehetnek 
rosszabbak, mint a francia kormány volt. A francia kormány nemcsak hogy szó nélkül 
elhagyta Párizst, de ráadásul mindent teljes zőrzavarban hagyott ott. Sehol senki 
nem szólított fel senkit ellenállásra, senkinek nem adott tanácsot, hogy mihez tartsa 
magát, senki nem szervezte meg Párizs kiürítését. Mindössze annyi történt, hogy 
hirdetményeket ragasztottak ki, azzal a szöveggel, hogy a nép „ırizze meg a 
nyugalmát”. Az újságokat hetek óta cenzúrázták, következésképpen addig senki sem 
tudta, mi történik, amíg meg nem hallották a háborús zajokat, és nem látták meg a 
visszavonuló francia csapatokat. Nevetséges!  

Ezeknél a németek csak jobbak lehetnek. 
És milyen elegánsan vonultak be! Diadalmenetben. Tankok, páncélautók, 

lovascsapatok és fegyelmezett alakulatban menetelı, csukaszürke egyenruhás 
gyalogság. Elképesztı látvány! A párizsiak többsége némán, haragosan vagy 
hitetlenkedve bámult, de voltak olyanok is, akik dühösen kiabáltak. Vasson 
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mozdulatlan arccal nézte a menetet, és közben azon töprengett, mennyi idı kell 
vajon, hogy ezek minden üzletet kiürítsenek, és megalapozzák a jövıjét. 

 
Az elsı hónap csupa rezesbanda volt, katonadal és lovaglócsizma. A németek 
ellepték a várost, zenéjük éjjel-nappal harsogott mindenfelé. Falragaszok jelentek 
meg: BÍZZATOK A NÉMET KATONÁKBAN! Az újságárusok bódéiban furcsa, sose 
látott újságok jelentek meg: Aujourd'hui, La Francé du Travail. Mind tele volt német 
propagandával. Még a régi, jól ismert lapok is, mint a Le Matin és a Paris-Soir, 
hamarosan belekényszerültek a vonalba, és napokon belül ezek is izzó nácibarát 
címeket harsogtak. Az épületek falán százával jelentek meg a horogkeresztek. 

Az elsı héten felvirradt a kiskereskedıknek. Legalábbis mindenki azt hitte. A 
németek bevették magukat az üzletekbe, elmartak minden fellelhetı fehérnemőt, 
parfümöt és harisnyát. És fizettek érte. Az autóbuszok százával szállították a 
katonákat a Montmartre-ra, városnézésre. Látszólag a Sacré-Coeurhöz, valójában 
azonban a bárok és a lányok volt a cél. A párizsiakat mindez roppant kellemesen 
lepte meg. 

Aztán, a hónap végén, fordult a kocka. A németek mindenért megszállási pénzzel 
fizettek, amelyrıl pillanatok alatt kiderült, hogy nem ér semmit. Az élelmiszer a 
németek gyomrába vándorolt a piacokról, a benzin egyik napról a másikra eltőnt a 
benzinkutakból, és az árak minden átmenet nélkül megugrottak. 

Vasson megkezdte az üzletelést. Elıször kávét és benzint adott el a franciáknak. 
De csak frankért, készpénzért. Mihelyt valamennyi pénz befolyt, azonnal újra 
befektette, növelte a készleteit. 

Néhány hét elteltével úgy érezte, elérkezett az idı, amikor kereskedelmi 
tevékenységét kiterjesztheti a németekre is. A németek hajlandók voltak korlátlan 
mennyiségben harisnyát, nıi fehérnemőt, parfümöt vásárolni. Az üzleteket már 
kiürítették, tehát boldogan vásároltak a feketepiacon. De Vassonnak beépített 
kapcsolatra volt szüksége a géhából, aki az ı luxuscikkeiért cserébe élelmiszert, 
kerékabroncsot vagy benzint ad el neki. A semmire sem használható német pénz 
nem érdekelte. 

Nem kellett sokáig várnia. Hamarosan megtalálta az emberét. Seigernek hívták, 
géhás ırmester volt. Vasson jobban örült volna, ha egy tiszt az üzlettársa, mert úgy 
gondolta, tartósabb kapcsolatot és nagyobb biztonságot jelentene, de Seigerrel az 
elsı pillanattól fogva remekül megértették egymást. És túlságosan jó alkalom volt, 
semhogy elszalassza. Szeptemberre megduplázta az árukészletét, tisztességes 
lakást bérelt, és két új öltönyt vásárolt. 

Úgy döntött, hogy ezúttal nem esik csapdába. Óvatosan dolgozik, mindig biztosra 
megy, és mindig felaprózza a kockázatot. A kockázat felaprózásának legjobb módja, 
gondolta, ha üzleti tevékenységét nem szőkíti le egy témakörre. A nıkkel üzletelni 
nem sok jót ígért, amúgy is mindenki erre utazott, és különben is, a nık nagy 
részébıl kitört a honleányöntudat, és nem voltak hajlandók németekkel lefeküdni. A 
bár sem érdekelte túlzottan, a kör még mindig túlságosan zárt volt. 

Egy ideig nem tett mást, mint bıvítette azoknak az élelmiszereknek a körét,, 
amelyekkel addig foglalkozott; többet, fıleg több importált árut vásárolt, de ez sem 
nyugtatta meg, mert ha valamilyen okból be kellett volna zárnia a boltot, tudta, nincs 
hátországa, ahová visszavonulhatna. 

Egy véletlen aztán meghozta a megoldást. 
Jelzést kapott valahonnan, hogy Párizstól délre, egy külvárosi raktárban nagy 

mennyiségő nıi fehérnemőt tárolnak. Sose járt még arrafelé, nem tudta, kié a raktár, 
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de nem is érdekelte. Már régen rájött, hogy ha azonnal, készpénzben fizet, mindenki 
boldogan köt vele üzletet. 

Ezúttal azonban tévedett. A raktár egy Goldberg nevő öreg zsidóé volt, és 
Goldberg nem óhajtott üzletet kötni vele. Semmilyen feltétellel, semmi áron. Nem 
magyarázta meg, miért, viszont agresszív volt, és piócának meg tetves parazitának 
nevezte Vassont. És az orra elıtt bevágta az ajtót. 

Vasson felkereste Seigert. Seiger összehozta egy elegáns, fekete SS-
egyenruhás fiatalemberrel. Az elegáns fiatalember elvitte Vassont egy magát 
Kloffernek nevezı, civil ruhás férfihoz. A Rue Lalóban, az Avenue Foch mögött 
találkoztak, egy elegáns lakásban. 

Kloffer más volt, mint azok a németek, akikkel eddig találkozott. Nyugodt, hővös 
és alattomos, mint a kígyó. Alig egyszer-kétszer szólt közbe, amíg Vasson beszámolt 
kalandjáról a zsidóval, és beszélt a nıi fehérnemővel teli raktárról. Egyszer-kétszer 
alig észrevehetıen bólintott, aztán amikor Vasson befejezte, kis meghajlással 
távozott. 

Olyan váratlanul tőnt el, hogy Vassonnak nem volt ideje kérdéseket feltenni neki. 
Olyan érzéssel álldogált, mintha ottfelejtették volna, a levegıben lógva. Mintha kissé 
átejtették volna. Tesznek ezek valamit? Egyáltalán nem volt biztos benne. És ha 
igen, elmondják-e majd neki, mit tettek? 

Néhány nap után nem bírta elviselni a bizonytalanságot. Elhajtott a zsidó 
raktárához. Kíváncsi volt, történt-e vele valami. Kéjes elıérzettél közeledett az 
épülethez, mintha kivételes gyönyörök várnának rá. Nem csalódott. A raktár kapui 
tárva-nyitva, a belsı helyiségekben tátongó üresség. Az ablaküvegeket szétvetette a 
tőz ereje, a falakra rakódott korom tanúsága szerint órákon át tombolhatott a tőz. 
Vasson ujjongott. Elıadása nyilván kellı hatást gyakorolt a németekre. Goldberg 
pedig megérdemli a sorsát. Nem hallgatott rá. 

Vasson arra számított, hogy újra beszélhet Klofferrel, de beszélgetésük óta 
semmit nem hallott róla. Csalódott, mert szeretett volna még egyszer találkozni vele, 
elbeszélgetni a raktár elleni támadás részleteirıl, emellett szerette volna emlékeztetni 
Kloffert, hogy ı, Vasson adta meg nekik az információt. Szerette volna, ha 
kellıképpen méltányolják szerepét az ügyben. Igen, a fene egye meg, és érdeméhez 
méltó módon jutalmaznák. De nem történt semmi. 

Szeptember vége felé és októberben a németek felhagytak korábbi nyájas 
magatartásukkal: a mézesheteknek vége. Sorra tartóztatták le a kommunistákat, a 
szakszervezetieket és a balos értelmiségieket. A kenyéradag minimálisra csökkent, a 
munkanélküliek száma nıtt. 

Novemberben további bajok jöttek: a fegyverszüneti ünnepségen a diákok 
tömegtüntetést rendeztek a Champs-Elysées-n. A németek a vezetıket, mint 
baloldali aktivistákat letartóztatták. 

Vasson minden héten találkozott Seigerrel a Porté de Clichy közelében, egy kis 
bisztróban. A bisztrónak Vasson szempontjából két elınye volt. Senki nem ismerte, 
és annak a bérelt garázsnak a közelében volt, ahol az árukészletét tartotta. 

December elején Vasson a vingtiéme-ben, egy kis üzletben vásárolt egy tétel 
elsırendő harisnyát. Úgy határozott, hogy azonnal felajánlja Seigernek. Fizetségül 
cigarettát fog kérni, mert a cigarettának mindig jó ára van, és pillanatnyilag különösen 
nagy pénzt fizettek érte. . 

Mint mindig, most is izgatottan lépett be a bisztróba. Szeretett Seigerrel üzletelni. 
Szórakoztató, tiszta, egyértelmő munka. Szeretett alkudozni a feltételekrıl, 
végigjátszani minden alkalommal ugyanazt a komédiát, köntörfalazni, mellébeszélni, 
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erısködni, túlozni, míg végül létrejön az üzlet. Ennél élvezetesebb játékot el sem 
tudott képzelni magának. 

Aznap azonban Seiger nem volt ott a bisztróban. Vasson alaposan körülnézett, 
kereste az ismerıs egyenruhát, de nem látta sehol. Bosszantó. Nem szerette, ha 
valami nem megy úgy, ahogy elképzelte. 

Még egyszer körülnézett. Nem, Seiger nincs itt. Viszont, és Vasson szíve 
egyszeriben gyorsabban vert, itt volt Kloffer! Egyedül ült egy asztalnál. Semmi jelét 
nem adta, hogy fölismerte Vassont. Vasson újra körülnézett, és nem tudta eldönteni, 
mit tegyen. Odamenjen hozzá, és elárulja, hogy ismeri? Vagy ne vegyen róla 
tudomást? Úgy döntött, biztosabb, ha nem ismeri föl. Leült a bárpulthoz. A tulajdonos 
elhúzta a száját. 

– A barátja nincs itt? 
– Nincs. 
– Nahát, milyen kár, mi? – vigyorgott gúnyosan a tulajdonos.  
Vasson nem törıdött vele. Olcsó hazafi… Kávét rendelt, aztán meggondolta 

magát, és inkább egy pastist kért helyette. Hátranézett Klofferre. A német ott ült, és 
kibámult az ablakon. Vasson felhajtotta az italt, és amint az üres poharat visszatette 
a bárpultra, látta, hogy Kloffer feláll, és kimegy a bisztróból. İ is fizetett és 
utánament. 

Az utcán gyorsan körülnézett. Kloffer éppen eltőnt balra, a sarkon. Vasson utána 
sietett, ı is befordult a sarkon. A közelben fekete Citroen állt. Elöl két esıkabátos 
alak ült, fejükön puha kalap. Akár ki is írhatták volna a kocsira: „Gestapo.” 

– Szálljon be! – szólt oda Vassonnak Kloffer. Vasson beszállt. Kloffer utána. A 
kocsi déli irányba indult el, az Étoile felé. ' 

– Szabad kérdeznem, hová megyünk? – kérdezte Vasson idegesen. 
Kloffer mereven maga elé nézett. Vasson egy pillanatig azt hitte, nem fog 

válaszolni, de aztán Kloffer megszólalt. 
– Az irodámba. 
Vasson szerette volna tudni, hol van az az iroda, de nem kérdezte meg. Kloffer 

modorában volt valami, ami elvette a kedvét a kérdezısködéstıl. 
A kocsi körbement az Étoile-on, és befordult az Avenue Foch-ra. Vasson most 

már tudta, hová mennek. A szája kiszáradt az izgalomtól. A Gestapo és az SS 
ugyanis ezen a környéken vert tanyát, ezért az utcát Párizsban egyre szélesebb 
körben csak Avenue Boches-nak becézték. De miért viszi ıt oda? Szörnyő gyanú 
villant át az agyán, és egy pillanatra azt gondolta: lebuktatnak, lecsukatnak. De aztán 
úgy döntött, mégsem. Ha le akarnák buktatni, a garázsban kapták volna el, elvitték 
volna az áruját, feldúlták volna a lakását. 

A kocsi befordult egy ívelt kapualjba, a nyolcvankettes szám alá, és megállt. Ott 
voltak az oroszlán szájában. Mindenki tudta, ez a Gestapo fıhadiszállása. A két 
szomszédos házat – a nyolcvannégyest és a nyolcvanhatost – az SS szállta meg. 

Kloffer ment elıre, Vasson utána, a harmadik emeletre. Mikor végül is egy vastag 
szınyegekkel borított, empire íróasztalos, tágas irodában álltak meg, Vasson 
megnyugodott. Szinte elképzelhetetlen, hogy ilyen környezetben bármi szörnyőség 
történhessen valakivel. Jól megnézte a fényőzı berendezést, aztán meglepetten 
állapította meg, hogy Kloffer nyilván nagyon fontos ember lehet. 

Kloffer levette a kalapját, felöltıjét, és hellyel kínálta Vassont. Miután mindketten 
elhelyezkedtek, Kloffer egyenesen Vasson szemébe nézett, és megkérdezte. 

– Hogy hívják? 
Vasson alig tudta leplezni meglepetését, de uralkodott magán. 
– Hiszen tudja a nevemet! Jean-Marie Biolet – válaszolta. 
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– Nem. Az igazi nevét kereteztem. 
– Ez az igazi nevem. 
Kloffer arcán türelmetlenül rándult meg egy izom. 
– Gyerünk! Tudom, hogy nem az! 
Vasson lázasan gondolkodott. Honnan tudná? Honnan tudta volna meg? Nyilván 

csak blöfföl. İt sose állította elı a rendırség, mióta Párizsban van soha, 
egyetlenegyszer sem, senki nem ellenırizte a személyazonosságát. 

Nyilván csak blöff. 
– Ez az igazi nevem. 
– Megkérhetnénk a prefektúrát, hogy ellenırizze. Valahogy az az érzésem, az 

ujjlenyomata nem felelne meg annak, ami a személyi igazolványában van. 
Vasson a vállát vonogatta. 
– Hát ellenıriztesse! Csak az idejét vesztegetné. Én Jean-Marie Biolet vagyok, 

St. Etiénne-bıl. Különben is – tette hozzá –, mit számít ez? Vagy tudok segítem 
maguknak, vagy nem.  

Kloffer szúrós patkányszemével az íróasztalon fekvı blokkra meredt. Vasson 
megállapította magában, hogy nem erılteti tovább a dolgot. Hála istennek. 

– Helyes – mondta Kloffer. – Keresek valakit. Gondolom, maga meg tudja találni 
nekem. 

Vasson megkönnyebbülten fellélegzett. Szóval csak ez kell nekik: valaki. Olyan 
munka, mint a Goldberg-ügy. Megtalálni, azonosítani. Egyszerő! De nem értette 
egészen. Kirıl lehet szó? Nem ismer senkit, aki ezeknek kellhet. 

– Az illetı, akit keresünk – folytatta Kloffer –, kommunista agitátor, és Cohennek 
hívják. Professzor a Sorbonne-on, de az utóbbi idıben… illegalitásba vonult. 

– Én sose hallottam Cohenrıl. Nem ismerem Cohent… 
– Ahogy mondja. Éppen ezért alkalmas erre a feladatra. 
Vasson lassan kezdte felfogni, mirıl van szó. Ez másfajta ügy lesz, mint Goldberg 

esete. Nemcsak arról van szó, hogy beköpjön egy jelentéktelen zsidó 
nagykereskedıt, hanem többrıl, sokkal többrıl. 

– De miért éppen én? – kérdezte makacsul. 
– Ugyan már! Maga nagyszerően meg fogja oldani ezt a feladatot. Megvan 

magában minden, ami kell hozzá. Ezt már egyszer bebizonyította. 
– És ha nem sikerül? 
Kloífer türelmetlenül legyintett. 
– Ilyesmi nem fordulhat elı! Az az érzésem, hogy maga… – Az ujjával Vassonra 

bökött. – Az az érzésem, hogy maga pompásan megállja a helyét abban a kis 
munkában, amit kérek öntıl. 

– De… Hogy kezdjem? Hol találom meg?  
Kloffer halványan elmosolyodott. 
– Vannak bizonyos információim. Cohen a történelem professzora a Sorbonne-

on. És egy kommunista sejt vezetıje is. Legtöbbjüket már letartóztattuk. Nekem most 
maga Cohen kell. A múltkor megtaláltuk a barátnıjét, Marie Boulevont-nak hívják. 
Elengedtük, de… – Kloffer a torkát köszörülte, és keserves arccal folytatta – de 
elveszítettük. A Rue Brezin 56-ban lakott. És most eltőnt. 

Más szóval, gondolta Vasson, elszúrtátok. 
– Maga új nevet és egyetemi iratokat kap, meg mindent, amit célszerőnek lát. 

Normális körülmények között talán várhatnánk, amíg valaki beköpi, hol bujkál Cohen, 
de e pillanatban sürgısen szükségünk van rá. A lehetı legsürgısebben. Érti? 
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Vasson megpróbálta rendezni a gondolatait. Mindenre számított, de ez… Nehéz 
lesz és nagyon veszélyes. Ha a politikai aktivisták a kezük közé kaparintják, nyilván 
nem bánnak vele kesztyős kézzel. Úristen! Gondolkodás nélkül megölnék! 

Ezért jó pénzt kell fizetniük, nagyon jó pénzt. Vasson szúrós szemmel nézett 
Klofferre. Errıl eddig nem beszélt a német. 

– Jó pénzt kérek ezért a munkáért – mondta Vasson. – Frankban vagy aranyban. 
Szállításkor. Mi az ajánlatuk? 

Kloífer mosolyogva nézett rá.  
– Ó, rendkívüli! Szabadság! Nem tartóztatjuk le. Hiszen a maga kis feketepiaci 

üzelmei teljesen törvénytelenek. Rengeteg kellemetlenséget okozhatnánk magának. 
És nem nyomozunk a múltja után, sıt a… hogy úgy mondjam, kétes 
személyazonossága ügyében sem.  

Vasson várt. 
– Ez minden – zárta le az ügyet Kloffer. 
Úristen! Kloffer tehát ócska zsaroló. Sejthette volna. Megalázták. Belepirult. Nem, 

gondolta, ennyivel nem ússzatok meg! 
Teljes nyugalommal vizsgálgatta a kézfejét. Aztán egykedvően csak ennyit 

mondott: 
– Nem. 
– Hogy érti ezt? 
– Úgy, hogy nem fogadom el a feltételeiket. Nincs rejtegetnivalóm. Ha akarják, 

csukassanak le. 
Kloffer csodálkozva meredt rá. 
Vasson kinézett az ablakon. 
– Nos, ha értelmesen meg tudnánk állapodni, elsı osztályú munkát végezhetnék. 
– Folytassa. 
– Szóval, ilyen feltételekkel akármilyen patkányt beszervezhetnek, aki közepes 

minıségő munkára képes. Én azonban kitőnıen fogok dolgozni. És gyorsan. Ha 
nem… – a vállát vonogatta. – Ha nem, nos, akkor jóval tovább fog tartani, amíg 
megtalálják az emberüket, nem? Buktassanak le, ha akarnak, engem aztán igazán 
nem érdekel. – Vasson Kloffer szemébe nézett, és azt gondolta: de még mennyire 
érdekel! Visszamehetnék az utcára, a szarba, egy vas nélkül! 

Kloffer összeillesztette az ujjai hegyét, és mintha imádkozna, az ajkához emelte. 
– Mennyit kérne, Monsieur Biolet? 
– Ötvenezer frankot. 
– Szó se lehet róla! 
– Mennyit ajánlanak fel?  
– Tízet. 
Tízben megállapodtak. Vasson nem vitatkozott Klofferrel. Nem akarja nagyon 

leégetni, különben nyilván megdühödne. Mindegy, gondolta, így is örülhetek, hogy 
egyáltalán kapok valamit. Ostobaság lenne most kockára tenni a szerencsémet. 

Legközelebb már többet kérhet. 
Tudta, hogy lesz legközelebb. Ez a munka tökéletesen megfelelt neki. Minden a 

kedvére való volt benne, csak az nem, ha elkapnák: még a gondolattól is irtózott 
Egyébként? Igen, nagyon kellemes feladat lesz. 

Az új személyazonosság ötlete is vonzotta. Új ember lesz, aki nyomtalanul 
eltőnik, miután végzett. Tiszta ügy. Tiszta az út kifelé, és nincs visszatérés. És 
vonzotta a kihívás, a nehézség, amit le kell gyıznie. Lehetıséget kap, hogy 
megmutassa, mire képes. Ez tetszett benne a legjobban. 

És a pénz. Az a mindennél édesebb pénz. 
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Vasson másnap visszament az Avenue Fochra, a földszintre. Egy névtelen irodában 
átvett egy Legrand névre szóló teljes okmánysorozatot: személyi igazolványt, 
diákigazolványt, élelmiszerjegyeket, dohányjegyeket, katonakönyvet. Mikor 
végignézte ıket, elsápadt a dühtıl. Valamennyi irat vadonatúj volt, tiszta győretlen. 
Mintha most készült volna mind. Ez egyébként meg is felelt a valóságnak. Vajon 
Kloffer le akarja buktatni? Vagy egyszerően csak ostoba? Valószínőleg csak 
ostobaság, a német „tökély” az oka. 

És még egy: nem volt köztük a Sorbonne-on nélkülözhetetlen beiratkozási kártya. 
Pedig ezt a kártyát sőrőn ellenırzik. Tehát mindenképpen valódinak kell lennie. 

Fölment a harmadik emeletre, és elmondta Kloffer-nek, mire lenne szüksége. 
Kloífer láthatóan nem lelkesedett az ötletért. 
– Roppant nehéz beszerezni, amit kér, amellett teljesen szükségtelen. 
– Feltétlenül szükséges! 
Kloífer kurtán bólintott. Megegyeztek. Vasson visszament a földszintre, leült, és 

ott várt, mert nem akarta, hogy valaki meglássa a kapun ki-be mászkálni. Végül késı 
délután egy ırmester behívta az irodába, és átadott neki egy új okmánysorozatot. Az 
iratok ezúttal Philippe Roche névre szóltak, és a beiratkozási kártya szemmel 
láthatóan valódi volt. Vasson a többi iratot is valódinak nézte, mert piszkos és győrött 
volt mind. Aztán megint elfogta az idegesség. Hátha ez a Philippe Roche már 
megfordult a Sorbonne-on? Hátha összetalálkozik valakivel, aki ismeri? 

Fölnézett az ırmesterre. 
– Ismerik ezt az embert az egyetemen? 
– Nem – mosolygott az ırmester. 
– Egyáltalán, járt valaha az egyetemre?  
Az ırmester lustán emelte rá a szemét: 
– Nem, sose járt az egyetemre. Sose kezdte meg az évfolyamot. 
Vasson bólintott. Többet nem akart tudni. 
Útban visszafelé a Montmartre-ra, Vasson egy olcsó üzletben vásárolt egy 

nadrágot, két egyszerőbb inget és egy kabátot. A ruhákat otthon összegyőrte, kicsit 
bepiszkolta, levette a saját ruháját, és átöltözött. Fehérnemőjét, pizsamáját egy kis 
bıröndbe csomagolta, aztán elindult. Átment a Szajna bal partjára, a rakparti 
könyvesbódéknál ácsorgott, amíg nem talált néhány régi francia történelemkönyvet. 
Egy közeli papírkereskedésben vett két sima blokkot, ceruzákat, tollat. Aztán elsétált 
a Montparnasse-ra, és keresett egy kiadó szobát. 

Startra készen állt. 
A lánnyal kezdi, aki állítólag Cohen barátnıje. 
De elıbb egy teljes délelıttöt azzal töltött, hogy körbesétálta a Sorbonne-t meg a 

bal parti kávéházakat, figyelte a diákokat, hallgatta, mirıl beszélgetnek. Elég 
könnyen fel tudta mérni a hangulatukat; legtöbbjük ingerült volt. Felháborították ıket 
a fegyverszüneti felvonulást követı letartóztatások, meg az, hogy az egyetemi 
személyzetbıl némelyek nyomtalanul eltőntek, és a diákmozgalmak tevékenységét 
korlátozták. Ellenlépésekrıl beszéltek, tüntetésekrıl, ellenállásról. 

Hihetetlenül naiv társaság, állapította meg Vasson. Nyíltan fecsegnek, nyilvános 
helyen, eszükbe se jut, milyen fontos lenne ilyenkor a diszkréció. A hangjukat 
suttogóra fogják, és azt hiszik, ezzel már titokban is marad, amirıl beszélnek. 
Emellett fogalmuk sincs róla, hogy a besúgók esetleg kihallgathatják ıket. Úgy 
látszik, sokkal egyszerőbb lesz, mint gondoltam. 

Délután elsétált a Rue Brezin 56-hoz, Marie Boulevont, a barátnı utolsó ismert 
címére. Most, hogy Kloffer visszarendelte a kémeit, talán a nı is visszamerészkedett 
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a lakásba. De nem. A concierge hetek óta nem látta, nem tudta, hová költözött 
Vasson nem lepıdött meg. Nyilván ostobaság lett volna a nıtıl, ha visszamegy. 

Tehát az elején kell kezdenie. Furcsa, de cseppet se bánta. Így komolyabb a 
kihívás. 

Másnap a Sorbonne történeti tanszékén végigböngészte a hirdetményeket, és 
eldöntötte, hogy meghallgatja a „Tizennyolcadik századi felvilágosodott despotizmus” 
címő elıadást. Bıven volt hallgatóság, és elég nehezen jutott be a terembe. Az 
elıadás hosszú volt és unalmas. Fıleg azzal töltötte az idejét, hogy a teremben 
köröskörül ülı sok száz hallgató arcát vizsgálta. Számára mind egyforma volt: 
kommunista. Végül, az elıadás végén, amikor mindenki a kijáratnál tolongott, 
kinézett magának egy kis csoportot. Öten voltak, és hevesen vitatkoztak egymással. 
Politizáló típus mind az öt. Utánuk ment a Boulevard St. Germainre, egy bisztróba. 

Megvárta, míg letelepednek egy asztalnál, aztán ı is leült egy szomszédos 
asztalhoz, és figyelte ıket. Izgatottan hadartak. Arról beszéltek, hogy a lehetetlen 
órarend miatt milyen sok órájuk ütközik. Vasson türelmetlenül várt. Azzal tisztában 
volt, hogy ez zsákutca. Biztosabb módszert kellene kitalálnia. 

Aztán hirtelen felfigyelt. A diákok lehalkították a hangjukat, csak idınként értett 
meg egy-egy szót. Az egyik azt mondta, ez szörnyő, mire a többiek felháborodottan 
helyeseltek. Vasson hegyezte a fülét, hogy jobban hallja ıket. 

– ...letartóztatták… ez biztos… 
A hangok ismét elhalkultak, és Vasson nem hallotta a választ. Aztán egy másik 

hang: 
– De szörnyő, csak ülünk itt, és nem tehetünk semmit!  
Milyen igazad van, gondolta Vasson. Ötletszerően fölállt, és odalépett a diákok 

asztalához. 
– Én… – kezdte, aztán mintha zavarában nem tudná, hogyan folytassa. – 

Láttalak benneteket az elıadáson… Új hallgató vagyok. Szabad?… – A helyzethez 
illı, tétova mozdulattal egy székre mutatott; 

Az egyik diák rábólintott. Vasson valami köszönömfélét mormolt, aztán odahúzta 
magának a széket. Helyet csináltak neki, és várakozó arccal nézték. Vasson 
idegesen nevetett. 

– Nehéz az embernek eligazodnia. 
A fiúk bólintottak, és egyikük egy szemüveges fiatalember azt mondta: 
– Mi már egy éve járunk az egyetemre, és még mindig nem tudunk eligazodni. 
– Sok…  – Vasson aggodalmas mosollyal kereste a szavakat – sok zőr van az 

egyetemen? Olyasmi, amirıl az embernek tudnia kell? – Komoly arccal nézett körül. 
– Ó, nem, csak ne keveredjen bele az ember semmibe… Semmi politikai ügybe. 
Vasson lázasan bólogatott. Elhallgattak. Vasson eltöprengett. 
– Sok embert letartóztattak?  
A szemüveges fiú felsóhajtott. 
– Igen, a diákok közül is, meg az egyetemi személyzetbıl is. Többen próbálták 

megállapítani, mi történt velük, de… – Nem fejezte be a mondatot. Fölvonta a vállát. 
– Engem Cohen professzorhoz osztottak be – mondta Vasson komoly képpel. – 

De most egy másik csoportba kell átmennem. İ is?… İt is… elvitték? 
A szemüveges a vállát vonogatta. 
– Senki nem tud semmi biztosat, mi történt vele. Általában azt hiszik, hogy bujkál, 

de nem tudjuk. 
Vasson rámeredt, és csalódottan állapította meg, hogy a fiú szemmel láthatóan 

ıszintén beszél. Mindenesetre az ügy megér még egy kísérletet. 
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– És megadták nekem egy barátnıje nevét is, egy barátunk említette, de… 
Idegesít a dolog, mert ıt is elvitték, vagy… – elkeseredett kis mozdulatot tett a 
kezével – vagy eltőnt. És nem tudom, mit mondjak a barátunknak. Tragikus, nagyon 
tragikus. 

– Ki lehet Cohen barátnıje? 
– Ó! – Vasson úgy tett, mintha keresgélne valamit a zsebében, de nem találná. 

Aztán némi erıfeszítéssel hirtelen eszébe jutott. – Öööö… igen. Marie. Marie 
Boulevont. Ez az. 

– Marie Boulevont? – kérdezte valaki a társaságból. Mindenki a fejét rázta. 
– Nagyon szomorú. Nagyon szomorú – mondogatta. Majd derősebben 

hozzátette. – Nos, nagyon köszönöm, hogy megmondtátok, mi a teendı. A mielıbbi 
viszontlátásra!  

Átok! 
Jobb módszert kell kitalálnia. Csak egy a baj: nem jutott eszébe semmi.  
Másnap figyelmesebben nézett körül az elıadóteremben. Ezúttal egy huszonkét 

év körüli, komoly képő hallgatót választott ki magának. Sokkal alkalmasabb típusnak 
nézte, mint a tegnapiakat, politikailag elkötelezett, gondolkodó koponyának látszott. 
De elıadás után hazament, és egész nap nem mozdult ki a lakásából. 

Harmadnap, pénteken nem volt komolyabb elıadás a történeti tanszéken, csak 
néhány kisebb szeminárium, speciálkollégium. Vasson eltöprengett, vajon milyen 
téma érdekelhetne egy kommunistát? Az „Európa története 1860-tıl 1930-ig” címő 
kollégium mellett döntött, mert úgy gondolta, ezen nyilván szó esik majd az orosz 
forradalomról. 

A szemináriumon összesen talán harminc hallgató győlt össze. Vasson 
néhányszor unatkozva körüljáratta a tekintetét a teremben. Gondosan szemügyre 
vett mindenkit, aztán észrevette, hogy az egyik fiatalember ıt figyeli. Huszonkét éves 
talán, rövid, göndör hajú. Szemüveges. Mereven, áthatóan nézi, nyilván megpróbálja 
eldönteni, kicsoda, micsoda. Mikor találkozott a pillantásuk, a fiatalember elfordította 
a fejét, aztán Vasson látta, hogy alig észrevehetıen összenéz egy másik diákkal, a 
terem másik végében. Felgyorsult a szívverése: ez ügyes, dörzsölt fickó, az biztos. 

Az elıadás a tizenkilencedik századi liberalizmus hanyatlásáról szólt, és nem 
akart véget érni. Egy ízben a professzor felkérte a hallgatókat, határozzák meg, mi az 
a liberalizmus. Vasson egy pillanatra pánikba esett: ilyesmire nem számított. Végül 
mégsem volt olyan nehéz dolga. Két elızı felszólalás kissé összekuszált változatát 
adta elı, és a liberalizmust úgy határozta meg, mint az egyén felszabadulását a túlzó 
központi hatalom ellenırzése alól. Amíg beszélt, észrevette, hogy a Göndör megint 
ıt figyeli. A Göndör kerekded, intelligens választ adott, mikor rá került a sor. 
Szemmel láthatóan gondolkodó típus volt, és elıadásában nagy adag türelmetlenség 
meg egy cseppnyi dogmatizmus érzıdött. A „régi” és az „új” liberalizmus 
összehasonlításában még a professzor véleményétıl is el mert térni. 

Vasson figyelmesen hallgatta. Íme, egy politikus lény, gondolta. 
Az elıadás végén, amint a hallgatóság szedelızködni kezdett, Vasson félreállt, 

és elıreengedte a Göndört. Amaz elfordította a fejét, mikor elment elıtte. Tudja, hogy 
itt vagyok, gondolta Vasson. Nagyon jól tudja. 

Megvárta, amíg a Göndör eltőnik a folyosó végén, aztán megkérdezte az egyik 
hallgatót:  

– Mondd, ki az, aki az elıbb úgy rászállt az új liberalizmusra? 
A kolléga sietett, és bosszantotta, hogy föltartják, de azért megmondta. t 
– Ki? Az? Laval. 
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Vasson akkor látta meg ismét Göndör-Lavalt, amikor kilépett az épületbıl. Négy 
óra volt, már majdnem sötétedett. Laval a Boulevard St. Michel széles járdáján sietett 
déli irányba. Leszegett fejjel, szaporán szedte a lábát, vastag gyapjúfelöltıje lebegett 
utána. Vasson ütemesen lépdelve, biztos távolságból követte.  

Egy idı után a Göndör váratlanul hátranézett. Egyenesén Vassonra. Kiszúrt, 
gondolta Vasson. 

A Göndör továbbsietett. Vasson lassított, hanyagul, óvatosan beszegett fejjel 
ment tovább, szeme a járdán. A következı saroknál befordult a Boulevard St. Michel-
rıl egy mellékutcába. Amikor úgy gondolta, a Göndör már nem láthatja meg, átment 
az utca másik oldalára, és visszaszaladt a Boul' Michre. A sarkon megállt, gondosan 
körülnézett. A Göndör már elég hosszú utat megtett, és még mindig nagyon sietett. 
Vasson fölhajtotta a kabátja gallérját, úgy eredt utána. Egy idı múlva a fiatalember 
megint hátranézett, de Vassonnak sikerült idejében beugrania egy gyalogos mögé. 
Ezúttal a Göndör nem látta meg. 

A Göndör most végigsietett a Jardin de Luxembourg déli oldalán, majd befordult a 
Montparnasse sikátorai közé. Még egyszer hátranézett, aztán eltőnt egy kis penzió 
kapujában. Vasson most biztos volt benne, hogy nem látta meg. A penzió közelében 
megállt az utcán, de úgy választotta meg a helyet, hogy az ablakokból ne láthassák. 
Csípıs hideg volt, és egy óra múlva eleredt az esı. 

Vasson az esı elıl behúzódott egy kapualjba, és azon töprengett, ne menjen-e 
inkább haza, de végül úgy döntött, mégsem megy. Nem lesz semmi baja, ha vár még 
egy kicsit. 

Hét órára elzsibbadt a lába. Egyetlen gondolat kísértette: egy csésze forró leves 
és vörösbor egy jó meleg bisztróban. 

Már majdnem nyolc óra volt, amikor a Göndör kilépett a penzióból. Vasson a 
sötétben majdnem elszalasztotta. A Göndör most sokkal nyugodtabbnak látszott, 
mint az elıbb, és közömbös arccal sétált tovább. Nem ment messzire, csak a 
következı utcáig. Ott befordult egy bisztróba. Vasson utána, de csak az ajtóig. 
Megpróbált belesni az ablakon, de az elsötétítı függönyök túl jól zártak, és nem látott 
semmit. Az ajtóhoz sétált, és ott végre talált egy kis rést az ajtó üvegablakára 
erısített fekete kartonlemez meg az ajtókeret között. A résen belesve látta, hogy a 
Göndör egy asztaltársasághoz telepedett le. Úgy gondolta, a társaság két tagját 
felismerte: azt a diákot, akivel a Göndör a szemináriumon összenézett és egy lányt, 
aki szintén ott volt a szemináriumon. Valahol hátul ült. 

Vasson továbbsétált, és keresett volna egy másik bisztrót, ahol enni kaphat és 
megmelegedhet egy kicsit, de bisztró nem volt sehol. Undorral helyezkedett el egy 
kapualjban az elıbbi kávéházzal szemben, és várt. 

Háromnegyed tíz volt és nagyon hideg, amikor a társaság kivonult a bisztróból. 
Túl kockázatos lett volna ismét a Göndör nyomába szegıdnie, és amúgy sem lett 
volna értelme. Nyilván egyenesen hazamegy. Vasson inkább a lány mellett döntött, ı 
könnyebb feladatnak ígérkezett. Nem is lakott messze. A bisztrótól egy olcsó kis 
penzióhoz sétált; a penzió nagyon hasonlított ahhoz, amelyikben a Göndör lakott. 
Éjszaka valószínőleg semmi nem fog történni, döntötte el Vasson. Feljegyezte a 
címet, és hazament aludni. 

Korán reggel, már hét órakor visszament a penzióhoz. Ilyenkor még biztosan 
otthon van, gondolta, és igaza volt. A lány csak délben mutatkozott ismét. Vasson 
utánaeredt. A Boulevard St. Germainre mentek. A lány bevásárolt. Vasson már-már 
arra gondolt, nem kerül-e megint zsákutcába, amikor a lány bement egy 
üvegpavilonos bisztróba, és leült egy üres asztalhoz. Könyvet vett elı, és elmélyülten 
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olvasni kezdett. Csak akkor nézett föl, amikor kávét rendelt. Szemmel láthatóan nem 
várt senkit. 

Vasson utánament, elsétált az asztala mellett, aztán visszafordult, és 
csodálkozva hajolt oda hozzá. 

– Halló! Maga csak nem…? Nem találkoztunk mi már valahol? 
A lány meglepetten nézett rá. Egyszerő jelenség: vastag, fekete szemöldök, sima, 

fekete haj, olcsó szemüveg. Kimondottan intellektuális típus. Eszes, de naiv, 
állapította meg Vasson. 

– Ne haragudjon, de nem emlékszem.'.. 
Vasson megértıen bólogatott, megcsóválta a fejét, és bemutatkozott. 
– Nem, miért is emlékezne? Évekkel ezelıtt találkoztunk, akkor is csak percekre. 

Aztán tegnap a szemináriumon láttam. Én éppen most váltottam tárgyat. Eddig 
földrajzot hallgattam. 

A lány rákancsalított. 
– Hol találkoztunk? 
– Hát… – Vasson óvatosan körülnézett. – Talán a legokosabb, ha azt mondom, 

közös barátainknál, és ebben maradunk. 
A lány bizonytalanul nyalogatta a szája szélét, és nem szólt semmit. 
Vasson halkabbra fogta a szót. 
– Az ember nem lehet elég óvatos. 
A lány összevonta a szemöldökét, és bólintott. 
– Lavalt is láttam a szemináriumon, de nem beszéltem vele. Kockázatos lett 

volna. Különben lehet, hogy nem is emlékszik rám. Beszélt rólam tegnap? 
A lány a fejét ingatta. 
– Nem. Nem szólt semmit. 
– Nem is baj – bólintott rá Vasson. 
– Szóljak neki, hogy találkoztunk? Mármint Jeannak?  
Jean nyilván azonos Lavallal. 
– Nem, nem. Jobb, ha nem szól. Én… – Vasson megpróbálta az őzött vad 

látszatát kelteni. – Nagyon óvatosnak kell lennem. 
– Az ember nem lehet elég óvatos – suttogta a lány. – Bárcsak kezdettıl fogva 

több elıvigyázatossági rendszabályt alkalmaztunk volna… – Igen. 
A pincér odalépett az asztalukhoz, és Vasson kávét rendelt. Derősen 

rámosolygott a lányra. 
– Még a nevét sem tudom. 
A lány egy pillanatra meghökkent. 
– Sophie – mondta aztán halkan. 
– Milyen gyönyörő név – bókolt Vasson, és magában hozzátette: egy ilyen csúf 

kis nınek.  
– Ó, köszönöm. – A lány láthatóan örült a bóknak. Vasson a csomagokra nézett, 

amelyeket a lány a széke mellé tett a földre. 
– Bevásárolt? 
– Igen. Megérkezett az apanázsom, ruhát akartam venni. Nincs ugyan nagy 

választék az üzletekben, de… – Felnevetett, és néhány zsíros hajtincset félresimított 
a homlokából. – Találtam egyet s mást. 

Úristen, milyen jelentéktelen kis nı, gondolta Vasson. Jelentéktelen és unalmas. 
De úgy érezte, legokosabb, ha ebben a mederben folytatja a társalgást. Még egy 
kávét rendelt a lánynak. Aztán elbeszélgettek, a lány az életérıl mesélt, a 
családjáról, meg arról, milyen korlátozott lehetıségei vannak a nıknek a könyvkiadói 
szakmában. Ugyanis ott szeretett volna elhelyezkedni. 
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Vasson vagy húsz percig figyelmesen hallgatta, aztán úgy döntött, elérkezett a 
kellı pillanat, Elırehajolt, és mélyen a lány szemébe nézett. 

– Nem is tudom, hogyan mondjam meg, milyen jólesett magával elbeszélgetni. 
Örülnék, ha újra találkozhatnánk. Talán még ma? Kicsit késıbb? Ennénk valamit. Jó 
lenne. – Megsimogatta a lány kezét. 

– Ó, nagyon… szóval… igen… – mondta akadozva a lány, és enyhén elpirult. 
Vasson szívbıl remélte, hogy nem kell sokáig folytatnia ezt a komédiát. 
A lány szörnyő zavarban volt. Kapkodva szedegette össze a holmiját. Vasson 

fölemelte az egyik csomagot a földrıl. 
– Látom, gondoskodnom kell magáról – mondta mosolyogva. 
A lány elvörösödött, és lesütötte a szemét. 
– Talán meg tudja mondani… – folytatta Vasson, hirtelen komolyra fordítva a 

szót, és a lány karjára tette a kezét. – Egy kicsit kiestem a forgalomból. Persze 
szándékosan. – Ismét halkabban beszélt. – Borzasztóan szeretném tudni – suttogta 
–, hogy jól van-e Cohen? 

A lány fölkapta a fejét, és Vasson arcába nézett. 
– Jól van. Biztonságban – válaszolta habozás nélkül. Vasson színpadias 

mozdulattal ütögette öklével a homlokát. 
– Hála Istennek! Hála Istennek! 
A lány még ültében elkezdte fölrángatni a kabátját, és pillanatok alatt 

belegabalyodott az ujjába. Vasson felugrott, és udvariasan fölsegítette rá. Amikor a 
kabát a helyére került, Vasson a karjával mintegy véletlenül átölelte a lány vállát. 
Aztán ismét leült, és az arcát szorosan a lány arcához szorítva suttogta: 

– A végén gyızni fogunk, igaz? Gyızni fogunk, mert gyıznünk kell! ; 
A lány nyomatékosan bólintott, és csillogó szemmel nézett vissza rá. 
Fölállt, de Vasson megfogta a karját, és visszahúzta a székre. 
– Még valamit… – mondta a szemöldökét ráncolva. – Jó okom van azt hinni, hogy 

Marie veszélybe került. 
A lánynak elállt a lélegzete.  
– Marie?  
Vasson bólintott. A lány rámeredt. 
– Ó! Ne mondja! Miért? 
– Az a hír járja, hogy megint keresik. Nem tudom, hogyan figyelmeztessem. 
– Ó, Istenem! – sóhajtott föl a lány. – Biztonságos házban volt, de most… – 

Elkeseredetten elhallgatott. 
– Most? 
– Nem tudom pontosan… 
– Kerestem a Rue Brezinen, de természetesen oda nem ment vissza.  
– Ó, nem, oda nem megy vissza. A boche-ok figyelik. Nem biztonságos. İ… Nos, 

én azt hiszem, hogy Su-nál van. – Úgy mondta: chez Su. 
– Su-nál? 
A lány igent bólintott. 
– Igen, Su-nál. – Su nyilván közismert személy. Suzanne talán.  
– És hol találhatom meg Su-t? 
A lány fölkapta a fejét, és szúrós szemmel, mereven rábámult. Vassonnak 

borsózott a háta. Valami baj van, hibát követett el. 
– De hát… Hiszen tudnia kell… 
– Már jó ideje nem láttam Su-t… Tudja, hogy van ez… – próbálkozott tovább 

Vasson. 
– De ismeri? – kérdezte lassan, tagoltan a lány. 
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– Természetesen – mosolygott Vasson. 
A lány arca krétafehérre sápadt. Fölugrott az asztaltól, fölkapta a holmiját, és 

botladozva kisietett a bisztróból. Vasson halkan káromkodva utánaeredt. 
Su. Ki az ördög lehet az a Su? 
Mikor a bisztróból kiért, nyomban meglátta a lányt, majdnem futott a járdán. Néha 

hátrafordult, visszanézett. Nem látta meg Vassont. Nyilván rövidlátó, gondolta 
Vasson. 

A lány átment a boulevard másik oldalára, és elindult a Sorbonne felé. Elhaladt az 
egyetem fıépülete elıtt, aztán befordult egy szők mellékutcába. Vasson a saroktól 
néhány méterre megállt és várt. Aztán egy idı múlva lassan, centiméterrıl 
centiméterre, a falhoz lapulva, a sarokra somfordált. Kilesett, és óvatosan 
körülnézett. 

A lány legföljebb kétméternyire lehetett tıle, és félénken közeledett a sarok felé. 
Vasson visszahúzta a fejét, és futott. Beesett egy kapualj benyílójába, és lihegve 

a kapuhoz lapult. 
A lány megjelent a látóterében, aggódva pislogott jobbra-balra, majd sarkon 

fordult, és eltőnt. 
Vasson öt másodpercet adott magának, aztán kinézett. Senki. Visszament a 

sarokra, kilesett. 
A lány gyorsan távolodott a saroktól. Amikor egyszer visszanézett a válla fölött, 

Vasson hátralépett. 
A közelben három kapualjat látott. Az egyik mellett kopott kis vendéglı. 

Felpillantott a cégtáblára. 
Chez Le Maréchal Suchet. 
Chez Su. 
Vasson halkan felnyögött. Nem csoda, ha a lány rájött, kicsoda. Nyilván minden 

diák ismeri ezt a helyet. Su nem nı. Su egy átkozott maréchal. 
Hirtelen nem tudta, mihez kezdjen. Lehet, hogy Marie Boulevont itt bujkál. Ha 

igen, elıbb-utóbb elıjön. De sokkal valószínőbb, hogy nyomban eltőnik a föld alá. 
Átok! Ezt aztán alaposan elrontotta. 

Úgy döntött, hogy vár. Nem volt más választása. 
Félóra múlva a lány kidugta az orrát az ajtón. Gondosan körülnézett. Vasson még 

onnan is, ahol állt, látta, milyen piros az arca. Valószínőleg sírt. A lány még egy 
utolsó pillantást vetett az utcára, aztán eltőnt a vendéglı mellett, a kapualjban. 
Amikor újra felbukkant, nem volt egyedül. Egy másik lány jött vele. Valamivel 
idısebb, csinosabb, magabiztosabb. Kis csomagot hozott a kezében. Marie 
Boulevont? 

Igen, döntötte el Vasson. Marie Boulevont. 
Az utca végén a két nı megállt, egy darabig izgatottan beszélgettek, aztán 

elváltak. Vasson Marie után indult. 
A nı ügyes volt. Kétszer is majdnem szem elıl tévesztette. A Boulevard St. 

Germainnél felszállt a metróra az Étoile felé, aztán felugrott egy buszra éppen akkor, 
amikor elindult. Vassonnak szerencséje volt, mert fel tudott kapaszkodni egy 
ugyanabba az irányba közlekedı másik buszra. A nı a Montparnasse-nál szállt le; 
majdnem oda tértek vissza, ahonnan elindultak. Aztán megint gyalog mént tovább, s 
közben állandóan hátranézegetett. Egy alkalommal eltőnt egy üzletben. Vasson 
találomra körbefutotta a blokkot, az épület háta mögé került, a hátsó bejárathoz. 
Éppen akkor, amikor odaért, nyílt az ajtó, és Marie lépett ki rajta.  

Megvagy, gondolta Vasson. 



 103 

Aztán a nı megint gyalogolt. Ezúttal sebesebben szedte a lábát. Újra 
visszafordult, még egyszer, utoljára hátranézett, aztán egy épicerie mellett eltőnt a 
kapualjban. 

Vasson tétován ácsorgott. Fogalma sem volt, hová került. Talán ez az a 
biztonságos ház, ahol a nı meg fog bújni. Talán csak egy barátja lakik itt. 
Semmiképpen sem lehet biztos benne, hogy ez Cohen búvóhelye. 

Félóra múlva a lány ismét megjelent a kapualjban. Idegesen lesett körbe az 
utcán, aztán elsietett. A keze üres. Tehát a csomagját odabent hagyta. Ez azt jelenti, 
hogy visszajön. 

Vasson döntött. Elsétált az ellenkezı irányba, keresett egy telefonfülkét. Felhívta 
Kloffert. 

– Csak két embert – mondta –, és ne ordítson róluk kilométerekrıl, hogy a 
Gestapo emberei! 

– Mit akar ezzel mondani? – háborgott Kloffer. 
– Csak azt, hogy olyan embereket válasszon ki, akik nem viselnek bırkabátot és 

puhakalapot; akik francia ruhát hordanak, az isten szerelmére! 
Aztán visszament és várt. Jó ég, egy örökkévalóság, amíg Kloffer emberei 

megérkeznek! A lány mindjárt visszajön! Szar! 
Tíz perc múlva Vasson megint elkáromkodta magát, de most már hangosan. 
Végre meglátta Kloffer embereit. Akárhogy öltözködtek is, lerítt róluk, hogy 

németek. 
– Gyerünk! 
Vasson ment elıre. Mérgesen lökte be a kaput, amelyen az elıbb Marie kijött. 

Négyemeletes ház volt. Minden emeleten három ajtó. 
Vasson az elsı ajtóra tippelt. Bezörgettek. Semmi válasz. Az egyik német 

betaszította az ajtót a vállával. Semmi. A folyosó végén ajtó nyílt. Egy öregasszony 
dugta ki a fejét. Ott sincs semmi. Az öregasszony közölte, hogy a harmadik lakás 
üres. 

A következı emelet. 
Cohen az elsı lakásban volt. 
Amint a sápadt, keskeny arc megjelent az ajtóban, Vasson nyomban tudta, ı az. 

Alacsony férfi, barna és jelentéktelen. Csüggedt nyugalommal lépett elı. Vasson 
csalódottan állt. A fickó meg se próbált menekülni. 

Kloffer emberei megmotozták, aztán átkutatták a lakást. 
Vasson türelmetlenkedett, menni szeretett volna.  
– Gyerünk! 
Elöl mentek a németek, közöttük Cohen. Vasson hátramaradt, és néhány lépés 

távolságból követte ıket. A következı utcában állt az elmaradhatatlan Citroen. 
Vasson feszengve ült elıre. Nem szívesen mutatkozott Kloffer kopóival. Másrészt 
viszont szeretett volna jelen lenni, amikor Cohent elıállítják. Szerette volna látni 
Kloffer arcát 

Cohen némán ült hátul. Vasson félig hátrafordult. 
– Mindig olyan lakást kell keresnie, amelyiknek két kijárata van, tudja? Ez 

ostobaság volt. A lány is buta volt, egyenesen elvezetett magához. – A fejét csóválta. 
–  Túl könnyen ment az egész. 

Csend. Vasson addig tekergette hátra a nyakát, amíg meg nem látta Cohen arcát. 
– Nem volt túl ügyes, professzor! 
Cohen sápadt, kifejezéstelen arccal nézett ki az ablakon. 
Vasson egy percig maga elé bámult, aztán feszengve, bosszúsan megint 

hátrafordult. Valahányszor Cohenre nézett, zavarba jött; a hallgatása olyan volt, mint 
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egy vádirat. Megállapította, hogy hibát követett el, amikor egy kocsiba ült vele. 
Legközelebb vigyázni fog, másképpen rendezi a dolgokat. 

A sofır Vassonra nézett. 
– Ne izgassa magát – mondta mosolyogva. – Nem lesz ilyen nyugodt, ha 

elkezdünk beszélgetni vele. 
Vasson megborzongott. Kinézett az ablakon. Szerette volna, ha már véget érne 

ez az autózás. 
Mikor a kocsi megérkezett az Avenue Foch 82 elé, Vasson gyorsan kiszállt, 

Vissza se nézett, úgy rohant be az épületbe. Csak akkor nyugodott meg, amikor 
betessékelték Kloffer irodájába. A német halványan rámosolygott. 

– Nagyon jó. Nagyon jó! 
Vasson megkönnyebbült. Kloffer szemmel láthatóan nagyon elégedett volt vele. 

Nyomban felmerült benne a gondolat, vajon legközelebb megduplázhatja-e az árat, 
sıt kérheti-e a tripláját? 

Csak egy megoldatlan problémája maradt. Az a jelentéktelen kis nı, a 
szemüveges. Az felismerheti. Buta melléfogás volt ez a Su-val. A jövıben jobban kell 
vigyáznia. 

Megadta Kloffernek a nı nevét és a szobaszámát. Aztán törölte az 
emlékezetébıl. Nem akarta tudni, mit tesz vele Kloffer. Az már nem az ı dolga. 

Este hazament, elégette a diákruhákat, gondosan elrejtette az egyetemi 
okmányokat, és ismét visszavedlett Biolet-vá. 

Elégedetten feküdt le. Akárhonnan nézte, igazán minden remekül zajlott le, ha 
nem is olyan simán, mint kellett volna. Akadt egy-két hiba is. Vigyáznia kell, hogy ne 
forduljanak elı még egyszer. Legközelebb talán nem lesz olyan könnyő fedeznie 
magát. 

 
 

8 
 
 

Julie még egy utolsó pillantást vetett kis, meszelt falú szobájára, fogta a 
csomagjait, átvágott a konyhán, és bement a nappali szobába. Tante Marie és Peter 
már odakint álltak a teherautó mellett, amellyel máskor a halat szokták szállítani. 
Aztán ı is kilépett, becsukta maga mögött az ajtót; talán soha többé nem látja ezt a 
házat, gondolta, talán nem kellene elmennie: itt volt otthon, itt volt értelme az 
életének, és most itt hagyja. Mint patkány a süllyedı hajót. 

Petert Tante Marie tartotta a karjában; a kisfiú értetlenül, riadtan bámulta az 
öregasszony arcán végigpergı könnyeket. Julie látta, hogy a gyerek még mindig nem 
érti, minek ez az utazás. De hát hogyan is értené? Négyéves. Németek, hódítók: ez 
nem mond neki semmit. 

És az sem, hogy milyen nehéz angol útlevéllel élni az ellenséges megszállás 
alatt. 

Az elmúlt napokban Julie végiggondolta ezzel kapcsolatban a lehetıségeket. A 
legjobb esetben visszaküldik Angliába, bár Jean bácsi szerint ez valószínőtlen: a 
németek nem olyan elızékenyek, mondta. Hát akkor mi történhet velük? Internálják 
ıket? Elküldik valahová, talán munkára kényszerítik egy táborban, és ami a 
legrosszabb, elválasztják Petertıl? Julie a puszta gondolattól is elborzadt, hogy 
Petert elvegyék tıle, rosszul bánjanak vele, éheztessék. Elképzelhetetlen! 
Kötelessége elvinni innen. És meg is teszi. Kötelessége. 
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Jean bácsi megkerülte a teherautót, elvette Julie-tól a csomagjait, hátrament, és 
bedobta a kocsiba. 

– Georges elvisz benneteket Morlaix-be – fordult aztán hozzá, és a vállára tette a 
kezét. – A hajót, amelyen utazni fogtok, Fleur-nek hívják. Gyızıdj meg róla, hogy 
Georges elvigyen benneteket a hajóig, és föltegye a fedélzetre a csomagjaitokat. Azt 
mondják, mindenütt fejetlenség uralkodik, úgyhogy vigyázz, maradj mindig mellette. 

Julie bólintott. 
– A Fleur jó hajó – folytatta Jean –, az egyik legújabb és legnagyobb Morlaix-ben. 

Biztonságosan eljuttok vele Angliába. – Aztán nagy szeretettel és olyan szorosan 
ölelte meg, hogy Julie-nak elállt a lélegzete. Sírva fakadt. 

Jean fölkapta Petert, föltette az autóba. A motor felzúgott, elindultak, 
Végigzötyögtek az úton, és egyre messzebb volt már mögöttük a kis szürke ház. 
Peter föl-le ugrált izgalmában, vadul integetett, mintha csak egy vidám, egész napos 
kirándulásra indulnának. Julie vontatottabban integetett, majd, amikor a ház és az 
elıtte integetı két alak eltőnt a szeme elıl, kifújta az orrát, és konokul az útra 
szegezte a szemét. 

Peter a nyakát nyújtogatva nézett föl rá. 
– Mi baj van, mama? 
– Semmi, csak gondolkodom – mosolygott Julie. 
– Mikor jövünk haza? 
– Mihelyt a németek elmennek, drágám. 
Peter elkomolyodott, aztán félrebillentette a fejét. 
– Az mikor lesz, mama? 
Julie gondterhelten felsóhajtott. Nemcsak azért, mert fárasztotta a gyerek 

könyörtelen faggatása, hanem azért is, mert nem tudta, mit válaszoljon erre a nehéz 
kérdésre. 

– Igazán nem tudom, drágám. Sok mindenen múlik… Lehet, hogy soká, nagyon 
soká.  

– Ugye nem ölik meg Jean bácsit és Marie nénit? 
– Nem! Persze hogy nem. Csak a katonákat ölik meg. 
– Akkor nekik nem lesz semmi bajuk? 
– Nem – mondta, és megnyugtatóan megölelte Petert, de közben örült volna, ha 

olyan biztos lehetne benne, hogy az öregeknek valóban nem lesz semmi bajuk. Elıre 
tudta, hogy belebetegszik az izgalomba miattuk. Nyilván áruhiány lesz, és más, 
súlyosabb nehézségek is támadnak. Húst már most is csak háromszor árusítanak 
egy héten, a pékségek hetenként kétszer zárva tartanak, a benzint jegyre adják. És 
mi lesz most, az összeomlás után? A németek uralma alatt… Még rosszabb lesz. 
Sokkal rosszabb. 

Mégis, Tregasnou önellátó község, gondolta Julie. Remélhetıleg elboldogulnak 
valahogyan. Voltak már szörnyő szárazságok, Tante Marie sokat mesélt róla, és 
szokatlanul kemény telek, amikor az emberek majdnem éhen haltak. Akiket a csapás 
a legsúlyosabban érintett, azokat más községek segítették ki élelmiszer-
adományokkal. Aztán késıbb, amikor jobbra fordult a sorsuk, az adósságukat áruban 
fizették vissza, kamatostul. 

Ez a mostani helyzet azonban egész más. Évekig is eltarthat a nélkülözés. 
A teherautó himbálózva robogott a festıi júniusi tájon, minden ragyogó zöld és 

sárga színekben pompázott körülöttük. Julie megpróbálta elképzelni ezt az idillikus 
vidéket a németekkel: a teherautóikkal, tankjaikkal. Hidegek, szürkék, tökéletesek. 
Mindent kirabolnak, azt kínozzák meg, akit akarnak… 
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Azt mondják, két napon belül itt lesznek. Ez volt benne a leghihetetlenebb, 
egyszerően képtelen volt megérteni, hogyan tudták a németek ilyen rövid idı alatt 
lerohanni az egész országot. Nyilván fogalma se volt róla, mit jelent háborút viselni, 
de akkor sem értette, mi zajlik körülötte. 

Furcsa módon mások sem értették. Senki nem figyelmeztetett senkit, és a 
németek egyszer csak bent voltak az országban, és már majdnem Párizs elıtt álltak. 
Miért nem tett valamit a kormány? Miért húzódoztak annyira, hogy bármit is 
közöljenek az emberekkel? Úgy érezte, ez az egész helyzet nem normális. 

– A város közelében valószínőleg lassabban tudunk csak haladni – mondta 
Georges, a gépkocsivezetı. – Az utak egy része nyilván járhatatlan lesz. 

Julie kérdın nézett rá. 
– Emberek. Ezerszám. Valamennyien úton Brest felé. Hajót keresnek, hogy 

eltőnhessenek innen a pokolba. És nem is hibáztatom ıket érte. / 
Az elsı menekülıket a lannion-morlaix-i útkeresztezıdésnél látták meg. Az 

emberek a sövénykerítés tövében pihentek, aludtak; mások a földeken turkáltak, 
zöldséget huzigáltak ki a földbıl, és nyersen rágcsálták. Mások nekik integettek: „Van 
egy kis ennivalójuk?” – kiáltozták. Julie bánatosan rázta a fejét. 

A keresztezıdés közepén összetorlódott a tömeg, asszonyok csomagokkal, 
gyerekekkel megrakott gyerekkocsikat toltak, férfiak vonultak lassan, nehéz 
batyukkal a hátukon. Az egyik család kerékpáron nyulakkal teli ketreceket tolt. Itt is 
azt kiáltozták feléjük: „Van ennivaló? Van ennivalótok? Tudtok valamit enni adni?” 
Julie gyászos arccal nézte ıket. Minden család, minden gyerek láttán elszorult a 
szíve. 

– Bárcsak adhatnék nekik valamit! – suttogta. A sofır a fejét rázta. 
– Ne! Azt tanácsolom, tartsa meg magának az ennivalóját, és nagyon vigyázzon 

rá. Azt hiszem, mostantól kezdve nagyon kell vigyáznunk mindenünkre. 
Lassítottak. Egy csoport menekült vonult elıttük. Csak lépésben haladhattak, 

mert az emberek makacsul vonultak tovább az út közepén, nem tértek ki elılük. Julie 
szerint már ahhoz is túl fáradtak, hogy oldalra lépjenek. Vajon honnan jöhettek? 
Párizsból? Vagy még messzebbrıl? Napokig tarthatott, amíg idáig eljutottak. És hol 
aludtak útközben? Volt mit enniük? 

Félóráig tartott, amíg az utolsó három kilométert megtették. A rakparthoz vezetı 
úton is tömeg tolongott. Többségük némán, szomorú arccal sorba állt az 
élelmiszerüzletek elıtt. Az egyik sarkon parázs jelenet játszódott le: az emberek 
csoportokba verıdve lökdöstek egymást, és kiáltoztak. Ketten éppen egy plakátot 
akartak letépni valahonnan. Julie ismerte ezt a plakátot, tele volt vele a város: 
GYİZNI FOGUNK, MERT MI VAGYUNK AZ ERİSEBBEK! Amint a halaskocsi 
eldöcögött mellettük, két férfi hadonászva egymásnak esett. 

– Ezek miért verekszenek? – kérdezte Julie riadtan. 
– Azt hiszem, vannak, akik utálják a kormányt – vonogatta a vállát Georges. – 

Mert nem mi vagyunk az erısebbek, hiszen elveszítettük a háborút, igaz? 
Nagy nehezen azért kijutottak a rakpartra. Julie csodálkozva nézett körül: amerre 

a szem ellátott, mindenütt halászhajók horgonyoztak a vízen. Soha ennyi halászhajót 
nem látott együtt a kikötıben, még viharban sem. Menekülık csoportjai ácsorogtak a 
rakparton, némelyek sóvárogva nézték a hajókat, de aztán a többségük egy idı után 
csüggedten elkullogott. Georges a hajók felé intett a fejével. 

– Nem fér el bennük ez a rengeteg ember, ezért csak a katonákat viszik el, 
másokat csak kivételesen. – Kinyitotta a kocsi ajtaját, és lemondóan hozzátette: – 
Már tudniillik azok a hajók, amelyek egyáltalán elindulnak. 

– Maga elmegy? – kérdezte Julie. 
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– Ó, igen. Elmegyek, és az angolok oldalán fogok harcolni, vagy ha arról van szó, 
mindegy, kinek az oldalán. De nem maradok itt, csak azért, hogy üdvözöljem a 
németeket. 

Julie lenyújtotta Georges-nak Petert. 
Georges odakiáltott valakinek, aki az egyik közeli hajón tett-vett, az 

visszabólintott, és Georges átlépett a legközelebbi hajóra, Négy hajón kellett 
átkelniük, átmászni a korlátokon, átmenni a fedélzeteken, míg végre Georges 
kijelentette: 

– Megérkeztünk! 
Julie átemelte Petert az utolsó hajókorláton, aztán maga is utánamászott. 

Gondosan ellenırizte, rendben megvan-e mind a két bıröndje és az élelmiszeres 
kosár, amelyet Tante Marie-tól kaptak. Megnyugtatta a tudat, hogy megvan mindene, 
a poggyász is, az élelem is, mintha addig, amíg ezek megvannak, nem történhetne 
velük semmi baj. 

Georges indulni készült. Julie megköszönte neki, amit értük tett, aztán valaki, 
Julie szerint a hajó egyik matróza, megfogta a bıröndjeit, és leültette ıket a 
fedélzeten. Julie, a térdén Peterrel, az egyik nyílásfedıre telepedett le, és várt. A 
rakparton nyüzsgı alakokat nézte: némelyek kenyérért álltak sorba a boulangerie 
elıtt, mások a hajókat bámulták. Azt szeretnék, ha ık ülnének itt, az én helyemben, 
gondolta Julie, és lelkiismeret-furdalása támadt, fıleg azért, mert úgy örült, hogy ı ül 
itt, és nem más. 

Szerette volna tudni, sokáig kell-e még várniuk az indulásig. Annyit tudott, hogy a 
halászok mindig a dagállyal hajóznak ki a tengerre. Morlaix egy kanyargós folyó 
partján feküdt, elég messze a tengertıl, és apálykor a folyó felsı szakasza igen 
sekélyre apadt, de a kikötı medencéjében a morlaix-i zsilip kellı mélységben tartotta 
a vizet A zsilipet csak dagálykor nyitották ki néhány órára. 

A Fleur talán huszonöt méter hosszú, jókora bárka, csak terjes dagálykor úszhat 
le a folyón, gondolta Julie. Jean nyilván azért intézte úgy, hogy erre a hajóra 
kerüljenek, mert nagyobb, mint a többi, biztonságosabban kel át a Csatornán. Meg 
azért is, mert ismeri az építıit. 

Teherautó közeledett a rakparton. Katonák szálltak le róla. Támogatni kellett ıket, 
szemmel láthatóan sebesültek voltak. Hirtelenjében néhány halászt toboroztak, azok 
cipelték vagy segítették át ıket a hajókon. Julie hamarosan megállapította, hogy 
mind a Fleur felé igyekszik. 

A katonákat levitték a fedélközbe. Nyilván van ott valami kis kabin, gondolta Julie. 
És egyre több utas érkezett. Az újonnan jöttek civilek voltak, akárcsak ık; a 
legtöbbjük nehéz csomaggal, vastag kabátban, pufajkában. Julie egyre idegesebb 
lett. Már több mint húsz utas győlt össze a fedélzeten, de sehol nem látott fedelet, 
hogy behúzódhassanak alá. A kabin a katonáké volt, a kis kormányosfülkében pedig 
nyilván a személyzet tartózkodott. Aki most a fedélzeten van, az minden bizonnyal a 
fedélzeten is marad. Ha az idı rosszra fordul, megfagynak… 

Aggódva nézegette Peter kabátját. Meleg, de nem vízhatlan. Ha elered az esı, 
bırig ázik a – gyerek. Az ı kabátja meg… Elhúzta a száját: hiúság! A legszebbet 
vette föl, a könnyő vászonkabátot és rá az esıkabátot. Máris fázott. 

Egy matróz ment el mellette. Julie elkapta a karját. 
– Van annyi idıin, hogy a csomagjaimból kivegyek valamit? Valami melegebb 

ruhát?. . .  
– Hm – a matróz vállat vont. – A csomagok a rakodótérben vannak, egymás 

hegyén-hátán. Jó kis munka lenne most a magáét elıkotorni. De nézze, már indulunk 
is; ha fázik, szóljon majd, keresek magának valamit, jó? 
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Julie tétovázott, úgy érezte, erıltetnie kellene a dolgot, de elkésett, mert a matróz 
máris odébbállt. A motor feldübörgött, a hajó megmozdult, elindult a zsilip felé, aztán 
sokáig úszott a keskeny folyón, a rétek és a fákkal benıtt dombok között a tenger 
felé. Egy fiatalember elrikkantotta magát: „Vive la Francé libre!” – Erre az egész 
társaság felderült, és éljenezni kezdett. Julie mellett egy férfi mosolyogva 
megjegyezte: 

– Azért akarunk életben maradni, hogy aztán harcoljunk? 
Julie visszamosolygott rá. Hirtelen, minden átmenet nélkül, jókedvre derült. Úgy 

látszott, a többiek nevetése, vidámsága rá is átragadt. A férfinak különben igaza volt, 
ha most Angliába mennek, legalább tehetnek majd valamit, amivel visszaüthetnek a 
németeknek. 

Egy idı után a folyó kiszélesedett. A hajó most a torkolat táguló víztükrén úszott. 
Az ég borús volt, de a nap szorgalmasan igyekezett áttörni egy-egy elvékonyodó 
felhırétegen, és amikor végre sikerült, az addig komor, szürke táj sápadtzöld színben 
csillogott. Amott jobbra, a dombokon túl fekszik Tregasnou. Máris milyen távolinak, 
messzinek látszik. 

De visszajövünk, gondolta Julie. Megölelte Petert. 
– Minden rendbe jön, drágám. Meglátod! 
 

Mihelyt a hajó kiúszott a nyílt tengerre, feltámadt a szél, egyre erısebben érte ıket, 
végül süvítve söpört végig a fedélzeten. Julie szorosan összehúzta magánba 
kabátját. Körülnézett, hátha talál valami védettebb helyet kettıjüknek. A teljesen 
nyitott fedélzeten legföljebb a széles korlát mellett remélhetett védelmet. Már éppen 
át akarta cipelni Petert a korláthoz, amikor a hajó hirtelen megdılt, és a vízlevezetı 
nyílásokon keresztül tajték csapott fel a fedélzetre. Azon a helyen, ahová Julie át 
akart telepedni, állt a víz. 

Akkor máshová. Máshová. A hajó orra magasan, öblösen emelkedett ki a vízbıl. 
Háromszög alakban palló borította. Ha nem is nagyon, talán valamelyest megvédi 
ıket. Mindenesetre több a semminél. Szorosan megfogta Peter kezét, és bizonytalan 
léptekkel elindult elıre. A hajó megint megdılt, Julie a korlát után kapott, de 
elvétette, elesett, és átbukott valakinek a lábán. Majdnem egy férfi ölében kötött ki. 
Valaki rákiáltott. 

– Hé! Nézze meg, hová lép! 
– Bocsánat – hebegte Julie. Fölegyenesedett, fél kézzel Peter kezét fogva, a 

másikkal a korlátot markolva, továbbment, így, a korlátba kapaszkodva, sokkal 
könnyebben haladt, és minden további baleset nélkül értek a hajó orrába. 

Az orrban látható nagy csörlırıl Julie úgy gondolta, hogy nyilván azzal húzzák fel 
a horgonyt. Kiválasztotta a csörlı mellett heverı olajos kötélcsomók közül a 
legnagyobbat, ráült, és maga mellé húzta Petert. 

– Fázom, mama – mondta Peter. 
– Akkor gyere az ölembe! – Julie kigombolta az esıkabátját, alatta a kabátját, két 

szárnyával betakarta Petert, és szorosan magához ölelte. 
Itt elöl nem fúj úgy a szél, állapította meg magában. Másrészt viszont a hajó 

mozgása kellemetlenebb, vagy talán csak képzelıdik? A dülöngélés ugyanolyan, de 
itt határozottan érzi, hogy bukdácsol elıre-hátra a hajó. Lehunyta a szemét, és 
megpróbált másra gondolni, amikor a hajó orra váratlanul elırebukott, mintha a 
levegıbe zuhant volna, ı meg egyszeriben úgy érezte, mintha kiszakadna a gyomra. 
Még oda is kapott, hogy megfogja. 

– Mama! Olyan furcsán érzem magam – panaszkodott Peter. 
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– Ó, Istenem – sóhajtott Julie. – Feküdj le szépen, drágám – mondta aztán 
nyugodtan. – Akkor sokkal jobb lesz. – A gyereket a kötélcsomóra fektette, a fejét az 
ölébe vette. Peter felböfögött. Az arca krétafehérre sápadt. Egy pillanat, és hányni 
fog, gondolta Julie. Körülnézett, hol talál valami jó helyet a közelben, ahová átvihetné 
a gyereket. A hajó oldalpalánkja az orrnál egészen magasra felnyúlt, jó néhány 
méterrel arrébb kellene vinnie Petert, oda, ahol a palánk már alacsonyabb, és a 
gyerek fejét a korlát fölött a víz fölé tarthatja. Talán nem is volt olyan jó ötlet 
elıremenni. 

Mikor ismét lenézett, Peter lehunyt szemmel, félig nyitott szájjal, mélyen aludt. 
Julie megnyugodva dılt neki a kötélcsomónak. Hála Istennek! De jó lenne, ha ı is el 
tudna aludni! 

A hajó orra megint megemelkedett, Julie gyomra görcsbe rándult. Miért is nem 
kerestem meg azokat a ruhákat? – vacogta. Megérintette Peter arcát, aztán a kezét. 
Hideg mind a kettı. Igazán ostoba volt. De még nem késı, föláll, és azonnal kihozza 
a meleg ruhákat. 

Ez azt jelenti, hogy oda kellene mennie a kormányosfülkéhez, és meg kellene 
kérnie valakit a matrózok közül. Végignézett a fedélzeten. Szörnyen hosszúnak 
látszott az út a kormányosfülkéig, és úgy érezte, kockázatos lenne a nedves 
fedélzeten sétálnia. Talán, ha nem lenne olyan fáradt… 

A többi utas a rakodóhombár tetején hevert, vagy a korlátnak dılve öklendezett. 
Az egyik nı hirtelen fölkapta a fejét, és a fedélzetre hányt. Ettıl a látványtól Julienak 
is hányingere támadt. Eldöntötte: nem tud végigmenni a fedélzeten. Most még nem. 
Bárcsak le tudna feküdni valahová… 

Fölemelte Peter fejét. Addig forgatta a gyereket, amíg ı maga nagyjából az 
oldalára nem tudott feküdni, aztán addig izgett-mozgott, amíg Peter bele nem simult 
a teste hajlatába. Csodás érzés volt lefeküdni. Így sokat javult a közérzete. És a 
hideg se bántotta annyira. Lehunyta a szemét. Egy perc, és tényleg kihozza a 
ruhákat. 

Kiáltásra ébredt. Fölnézett. Az utasok egy része fröcskölve rázta le a vizet a 
ruhájáról. A hajó sokkal hevesebben dobálta magát, mint az elıbb. Az orr idınként 
hatalmas csattanással úgy zuhant rá a hullámokra, mintha szilárd tárgyhoz csapódott 
volna. A szél most a hajó orrába is befújt, süvítve, dermesztı hidegen vágott Julie 
szemébe. Dideregve töprengett, meddig bírja még, amíg végre elszánja magát, és 
elmegy azokért a ruhákért. Minél tovább vár, annál rosszabb. De tudta, mihelyt föláll, 
rosszul lesz. Különben sem meri egyedül hagyni Petert. 

Kifogás, döntötte el végül. 
Erıvel kényszerítette magát, hogy felüljön. Petert beemelte a kötélcsomó 

közepébe, aztán felállt, és óvatosan elindult hátra a fedélzeten. A szél az arcába fújta 
a haját, és valami hideg, kemény tárgy csapódott hátulról a fejébe. Elállt a lélegzete. 
Aztán érezte: jéghideg víz csurog le a nyakán, a ruhája alá. 

Félúton a kormányosfülke felé, rázuhant a korlátra. Egy halvány emlék motoszkált 
a fejében, amit a tengeribetegségrıl mondott neki valaki: az ember elıször szeretne 
meghalni, aztán attól fél, hogy nem hal meg. Kitıl hallotta ezt? Nem jutott eszébe. 
Akárki volt is, igaza volt. 

Késıbb, miután a gyomra kiürült, meglepetten állapította meg, hogy sokkal 
jobban érzi magát. Elszántan indult tovább. Az a matróz, akivel az elıbb beszélt, 
most a kormányosfülke elıtt állt, és amikor a közelébe ért, kinyújtotta felé a kezét. 
Julie hálásan kapaszkodott bele. 
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– Köszönöm, nagyon köszönöm – lihegte. – Kicsit sok ez nekem. – Rámosolygott 
a matrózra, az visszamosolygott rá. Aztán az arcára fagyott a mosoly, és tátott szájjal 
Julie háta mögé bámult. 

Hirtelen kiáltozni kezdett. De olyan harsány hangon, hogy Julie rémülten meredt 
rá. Aztán egyszer csak mindenki kiabált és mutogatott a hajón. Julie megfordult, ı is 
látni akarta, amit a többiek. 

Repülıgép. 
Alacsonyan szállt a víz felett, és egyenesen feléjük tartott. 
A kiáltozás elhalt. A hajóra néma csend borult. Mindenki a repülıgépet figyelte. 

Egyre közelebb jött, az elıbb még halványszürke körvonalai lassan megsötétedtek, a 
gép testet öltött. Julie szinte hallotta, hogy a szíve vadul verdesi a bordáit. 
Lehetetlen, hogy. 

A gép szárnya megbillent. Éles szögben megcsúszott, aztán a másik oldalára 
billent. Körözött fölöttük. Valaki felkiáltott: 

– Német! Ez német! 
Egy csattanás. A kormányosfülke ajtaján nagydarab, vörös arcú férfi rohant ki, és 

ordítva rázta az öklét a repülıgép felé. 
– Átkozott disznó! Átkozott disznó!  
Ez a kapitány, gondolta Julie. 
– Mit csináljunk? Mit csináljunk? – kérdezte valaki. 
– Semmit! – ordította a kapitány. – Semmit! Semmit sem csinálunk! Semmit! 
A repülıgép újra egyenesen szállt, és billegı szárnyakkal elrepült Morlaix 

irányába, de aztán visszafordult, és rájuk csapott. Most nem körözött fölöttük, hanem 
nyílegyenesen célba vette a hajót, és olyan alacsonyan zúgott el az árbocok felett, 
hogy Julie egy pillanatra attól félt, nekik megy. 

Az egyik utas felkiáltott: 
– Forduljunk vissza! Vissza akar fordítani bennünket! Gyorsan, különben 

mindannyiunkat agyonlı! 
A hajón mindenki vitatkozott, kiabált. Egy jól öltözött, ötvenes férfi felállt, 

odadülöngélt a kapitányhoz, és ráparancsolt, hogy forduljon vissza. A kapitány 
megmondta, mit csináljon magával az illetı, aztán, ha befejezte, törıdjön a maga 
dolgával. A jól öltözött férfi ekkor kiabálni kezdett, harsány hangjával túlkiabálta a 
szelet és a hullámok zaját. Néhány nı sikoltozott. A repülıgép másodszor is 
közvetlenül az árboc fölött húzott el. 

Mind megırültek, gondolta Julie. Lázálom. 
Figyelte, hogyan fordul a gép újra a hajó felé. A szaggatott zaj egészen gyengén 

hallatszott, mintha nem is a repülıgéprıl jönne. Julie elıször nem értette, mi ez, és 
azt sem értette, miért vágódik hasra mindenki a fedélzeten. Egy másodpercig a 
meglepetéstıl mozdulatlanná dermedve állt a korlátnál. Aztán megértette: golyók. 
Úgy dılt el, mint egy darab fa, és a hajó magasba emelkedı orra felé kúszott. 

– Peter! – Végignézett a fedélzeten, a hajó orra felé kémlelt. Valaki eltakarta elıle 
a kilátást. Erılködve nyújtogatta a nyakát. 

Peter ijedt arccal, zavartan ült a helyén. Átlendítette a lábát a kötélcsomón, talpa 
a fedélzeten. 

Fel akar állni! 
– Peter! – sikította Julie. – Feküdj le! Feküdj le!  
Peter körülnézett. İt kereste. Aztán felállt. 
A gép bömbölve zúgott feléjük. Julie felugrott és rohant. 
Jól startolt, végig megtartotta az egyensúlyát. A hajó megbillent, oldalt farolt. Julie 

kemény ütést érzett a bokáján: szörnyő fájdalom! Megmarkolta a korlátot, 
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továbbrohant. A hajó orra eget verı dörrenéssel vágódott le egy hullámvölgybe, a 
hullám tajtékozva söpört át a fedélzeten. Julie látta, amint közeledik felé, egy 
pillanatig habozott, hogy lehasaljon, de a tajték máris nekicsapódott, a jéghideg víz 
belefagyasztotta a lélegzetet. Teljesen átázott a ruhája. 

Két hosszú lépéssel odaért Peterhez. Elkapta, magával rántotta a kötélcsomó 
középébe. Aztán felzokogott a megkönnyebbüléstıl. 

Peter eltolta magától. 
– Mama! Te csuromvíz vagy! Csuromvíz! – kiáltott rá mérges kis hangján. 
– Igen, drágám. 
Lélegzet visszafojtva nézett körül a fedélzeten. Megpróbálta megállapítani, 

történt-e valami. Mintha fordulna a hajó. A szél másképp fúj, és a hajótest nem 
bukdácsol olyan vadul a hullámokon. Fordulnak… 

Fülelt, hogy hallja-e közeledni a repülıgépet, de nem hallott semmit. Felugrott, 
körülnézett. Igen, határozottan fordulnak. A szárazföld már majdnem szemben van a 
hajó orrával. Visszamennek Morlaix-be.  

Julie-nak elvben el kellett volna keserednie a kudarc miatt, de hirtelen mindent 
elsöprı, megnyugtató jó érzés fogta el; a parton sem várhat rájuk több borzalom, 
mint ha ott maradnak azon a szörnyő hajón, és rémülten, halálfélelmek között várják, 
mikor lövik halomra ıket. Már semmi más vágya nem volt, csak a meleg, száraz 
biztonságra. 

A repülıgép hangja halkan zümmögve szállt feléjük a vízen, alig hallható 
zsongás, amely lassan mély dübörgéssé nıtt, amint a gép ismét közeledett. Julie 
lebukott Peter mellé. Ezúttal azonban nem lıttek rájuk. A gép elsuhant a hajó felett. 
Mindenki mozdulatlanná dermedt ott, ahol éppen tartózkodott, és halálos csendben 
várt. De a gép egyenesen továbbrepült, végül már nem látszott belıle több mint egy 
fekete folt a horizonton, aztán eltőnt az alacsonyan szálló, szürke felhık mögött. 

– Ezt megúsztuk! – jelentette ki a kapitány, és szélesen mosolyogva, izgatottan 
magyarázott valamit. Egyesek éljeneztek, és valaki megint elkiáltotta magát: „Vive la 
Francé libre!” De sok utas még mindig gondterheltnek látszott. Többen hevesen 
vitatkoztak. Biztosan akad, aki nem örül, hogy visszafordulnak, gondolta Julie. Ez 
természetes. Nos, legalább nem itt halnak meg, kinn a vízen, nem lövik ıket 
halomra, mint a nyulakat, nem fulladnak bele a tengerbe. Ez is valami, aminek 
örülhetnek. 

A kapitány visszasétált a kormányosfülkébe, Julie visszadılt a kötélcsomóra. Úgy 
didergett, hogy összekoccantak a fogai, és össze kellett harapnia az állkapcsát, hogy 
a többiek meg ne hallják. Most újra eszébe jutottak a meleg ruhák. Tényleg meg kell 
próbálnia megszerezni ıket. De mintha megbénult volna az agya, kellemes volt, mint 
egy álom. Semmi sem volt fontos, csak fekhessen és alhasson… 

A hajó orra lemerült egy hullámvölgybe, és a víz fröcskölve ömlött a fedélzetre. 
Itt-ott megint panaszhangok hallatszottak. Aztán ismét egy hullám. A hajó orra 
zuhanva fúródott bele a semmibe. Julie úgy érezte, mintha kiesett volna alóluk a 
fedélzet.  

Egészen magához tért. Miért bukdácsol megint ennyire a hajó? Mi történt? 
Tántorogva föltápászkodott, és a szárazföldet kereste. Mögöttük volt! Visszamennek, 
Anglia felé. Nem, gondolta Julie, ezt nem lenne szabad! Súlyos hiba! 

Hirtelen elfogta a düh és a félelem. Végigimbolygott a fedélzeten, benyitott a 
kormányosfülkébe. A kapitány ott állt a kormánykeréknél. A szájában cigaretta lógott. 

– Miért? Miért fordultunk meg? – kiáltott rá Julie. A kapitány kurta pillantást vetett 
rá. 
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– Azért, drága hölgyem, mert Angliába megyünk! És nincs az a hülye boche, aki 
engem rávesz, hogy megmásítsam az elhatározásomat. Ezért! 

– De mi lesz, ha visszajönnek? Halomra lınek bennünket! 
– Ezen ne törje a fejét! 
– De igenis törnöm kell rajta a fejemet! Az embereket baj érheti! 
A kapitány nagyot szívott a cigarettáján, aztán Julie-ra hunyorított. 
– Nézze, mi továbbmegyünk. Ez végleges. És most menjen Vissza a fedélzetre! 
– És a többiek mit akarnak? İk nem félnek? 
– Ide figyeljen, hölgyem! Mi továbbmegyünk, érti? Maga Angliába akar menni, 

ugye? Nos, kicsit késı már meggondolnia magát. Látom, mi a baja. Maga csuromvíz, 
beteg, utálja az egészet. A hölgyek mindig odavannak, ha tengerre szállnak, de, 
sajnos, nincs más választása, bele kell törıdnie. Megyünk! – Bölcsen megcsóválta a 
fejét. – Az a repülıgép nem jön vissza. Tudom.  

Julie egy szót sem tudott kinyögni a felháborodástól. A kapitány viselkedése 
elképesztette. Honnan tudja ez az ember, hogy a repülıgép nem jön vissza? İ a 
maga részérıl nagyon valószínőnek tartotta, hogy hamarosan visszajön. 

Megpróbálta összeszedni magát. 
– De mondjuk, ha az a gép mégis visszajön… Akkor mi lesz? 
A kapitány megfordult, és lekiáltott a fedélközi kis kabinba. 
– Hé! Valaki! Vezessétek vissza ezt a hölgyet a fedélzetre! 
Julie a dühtıl és a fáradtságtól reszketve állt. Hiába erılködött, képtelen volt 

türtıztetni magát. 
– Ne aggódjon, megyek már. De kérem, a fiam meg én vizesek vagyunk és 

fázunk… Van valami meleg… – nem tudta befejezni a mondatot. 
– Tessék – A kapitány leakasztott egy kabátot a kormányosfülke faláról, és 

odanyújtotta. Aztán sajnálkozva mérte végig. – Ha romlik az idı, megnézem, találok-
e helyet a kisfiának a kabinban. – Köszönöm. 

Julie a tenyerével elmaszatolta az arcán a vizet, fölvette a kabátot, és tántorogva 
elindult a hosszú útra, vissza a hajó orrába. Félúton, valahol a fedélzet közepe táján 
megállt, megvárta, amíg a felcsapódó permet lehull, aztán nekivágott a hátralevı 
néhány méternek. De mielıtt elérhette volna az orr védettebb részét, érezte, hogy a 
hajó csattanva nekiverıdik egy újabb hullámhegynek. Tajtékfüggöny magasodott 
elıtte, egy pillanatra azt gondolta, semmiség, aztán rázuhant a víztömeg, mint valami 
szilárd test, és mintha egy iszonyú, izmos tenyér pofon ütötte volna. A szörnyő 
ütéstıl elállt a lélegzete, és azt hitte, elsodorja az ár. 

Még keményebben markolta a korlátot, és továbbsietett. A kabát ugyan 
valamennyire megóvta a ruháját a nedvességtıl, de a jéghideg tengervíz mint a 
fagylalt csurgott végig csupasz hátán. Ó, Istenem, lihegte, aztán összeszorított 
fogakkal eldılt Peter mellett. Petert is behúzta a kabát alá. 

Hiába volt rajta a kabát, mégis reszketett a hidegtıl. Peter is fázott, az arca hideg 
volt, Julie érezte, ahogy odaszorította hozzá az arcát. Gépiesen imádkozni kezdett: 
édes Istenem, kérlek, engedd, hogy hamar vége legyen, engedd, hogy vége legyen! 
Gyorsan juttass el bennünket oda! De tudta, hogy reménytelen minden kérés, még 
csak az út elején jártak. Alig tíz-tizenöt mérföldnyire lehettek a parttól, és a Csatorna 
nyolcvan vagy talán száz mérföld széles. Nem emlékezett rá pontosan. De 
akármennyi is, órákig tart az út, egész éjszaka, sıt még holnap is, majdnem egész 
nap. Föl se tudta mérni, mennyi idı ez…  

A repülıgép egy félóra múlva tért vissza. 
Ezúttal nem körözött fölöttük. Azonnal tüzelt. A hang most sokkal erısebb volt, a 

golyók szaggatott rátája szinte elárasztotta a hajót. Erıs, pengı hangok, recsegı fa 
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hangja. Amint a gép elröpült felettük, valaki szörnyő, átható hangon felsikoltott. Egy 
férfi. Tébolyult, rémült arccal a hasát fogta. Julie megkövülten bámult rá, sose hallott 
még férfit sikoltani. 

Peter fölsírt. 
– Mama! Mama! Mit csinálnak? 
Julie szorosan átölelte a gyereket. A látótere peremén megpillantott valamit. A 

repülıgépet. A hajó mögött megdılt, aztán egyenesen szállt tovább. Újabb rohamra 
indult. És éppen feléjük! Egyenesen Peter felé! 

Julie kétségbeesetten nézett körül. Nincs hová elrejtızniük. .. Csak a csörlı 
mögé. 

Talán az elég nagy lesz. 
Talpra állította Petert, átráncigálta a fedélzeten. Peter elesett. Kis teste holt 

teherként húzta Julie vállát. A gyerek sírt. Julie, a hóna alá nyúlva, belódította a 
csörlı mögé, ı maga elékushadt, átfogta a karjával. Igyekezett olyan kicsire 
összegörnyedni, amennyire csak bírt. A csörlı jó fél méter széles alapzaton állt, és 
Julie úgy érezte, a válla kilátszik alóla… 

Amint lehajtotta a fejét, megkezdıdött a szörnyő lárma. Fülsiketítı zaj; fém 
csattogott, golyók süvítettek, koppantak. Újabb sikolyok. Ordítozás. 

Minden másodperc egy örökkévalóság. Egyenként hallotta a golyók fütyülését, 
amint sivítva, kopogva csapkodtak körülötte. Várta, mikor jön egy, ami neki szól. 

De nem jött. 
A repülıgép elbömbölt fölöttük. Lassan távolodott. Túlélték. Julie Peter hajába 

suttogta: 
– Ó, drágám! Egyetlen kicsi fiam! Minden rendben van! Minden! 
Peter nagy, kerek, rémült szemét nézte. 
– Most maradj itt szépen – mondta neki. – Itt, érted? Rögtön visszajövök. 
Peter kiabálva kérte: 
– Ne, mama! Ne menj el! Ne menj el!  
De Julie már talpon volt. 
– Maradj itt! 
Végigrohant a fedélzeten, egyenesen a kormányosfülkéhez. Ahogy az ajtón 

benyitott, azt hitte, nyomban, elájul. Két férfi feküdt a padlón. Az egyiknek az arca 
helyén szörnyő, vizenyıs agyvelı, véres hús. A másik a kapitány volt. A szeme 
vakon meredt Julie-ra, ı is halott volt. 

Julie nyelt egyet. A kormánynál álló férfira nézett. Az tátott szájjal, zavaros 
szemmel bámult vissza rá. 

– Forduljon meg! Forduljon a szárazföld felé! – parancsolt rá pattogó hangon 
Julie. 

Amaz csak nézte. A szája hangtalanul mozgott. Julie mély lélegzetet vett. 
– Forduljon meg, különben mind meghalunk! 
A repülıgép zúgása ismét erısebben hallatszott. Julie megmarkolta a 

kormánykereket, és forgatni kezdte. Ettıl a férfi is hirtelen életre kelt. İ is nekiállt 
forgatni a kereket.  

A hajó orra elfordult, de csak lassan, nagyon lassan. A repülıgép zúgása 
dörgéssé erısödött. 

– O, kérem! Kérem! – lihegte Julie zokogva. A hajó most már széles ívben 
kanyarodott. 

A repülıgép elzúgott fölöttük. Ezúttal nem pattogtak a golyók. Minden rendben 
lesz. 
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Julie várt egy darabig, hogy lássa, a kormányos tartja-e az irányt, aztán becsukta 
a kormányosfülke ajtaját, és visszament Peterhez. 

Hazamennek. 
Talán úgy volt megírva, hogy el se induljanak. 
 

A hajó az apály miatt nem tudott beúszni a folyóba, ezért a torkolatnál, egy kis 
halászfalu közelében kerestek kikötıhelyet, ahol az öböl a Morlaix folyó felé 
összeszőkül. A halottakat vitorlavászonnal takarták le, és a fedélzeten hagyták ıket. 
Az élıket egy kis csónakban szállították ki a partra. 

Julie, míg Peterrel a karján a sorára várt, odaállt a korláthoz, elnézte a békés, 
aranyló földeket, és arra gondolt, olyan az egész, mint egy álom. A folyópart 
védelmében meleg volt, a levegı bágyasztó; tökéletes nyári nap. A délutáni napfény 
sugarai égették a hátát, lassan, kéjesen felmelegítették az egész testét. Mint egy 
álom. Szinte el sem tudta képzelni, hogy nemrég még dideregve, rettegve, halálos 
félelemben gyötrıdött ezen a halászhajón. 

Végre rájuk is sor került. Ketten szorongtak a kis csónak végében egy 
fiatalemberrel; az a fiú volt, aki a hajón, induláskor, azt kiabálta: „Vive la Francé 
libre!” Most nyoma se volt az arcán a lelkesedésnek, némán, üres tekintettel meredt 
maga elé a semmibe. 

Terméskıbıl épített sólya végében kötöttek ki. Amikor Julie partra lépett, és 
megérezte a lába alatt a biztos talajt, megkönnyebbülten fellélegzett. A fiatalember a 
karjába tette Petert. 

– Vége, drágám. Vége – mondta Julie, és szorosan magához szorította Pétért. 
A fiatalember elvitte az országútig a csomagjaikat, aztán otthagyta ıket. Julie egy 

füves földhányásra ültette Petert, ı maga pedig kéjesen elnyújtózott mellette a 
földön. Egy percre lehunyta a szemét, hagyta, hadd melengesse az arcát a nap. A 
kellemes érzést, hogy szárazföldön vannak, fokozta az a megnyugtató tudat, hogy 
most már nem érheti ıket semmi baj. Megfogta Peter kezét. 

– Szeretlek, drágám.  
Peter a szemét dörzsölte. 
– Mama, éhes vagyok, és haza akarok menni. 
– Hát persze, édesem. Mindenekelıtt eszünk valamit. Julie kibontotta az 

élelmiszeres kosarat. Meglepte, hogy farkasétvágya van. Kettesben megettek egy 
egész szál kolbászt, egy nagy szelet kemény sajtot, négy szelet kenyeret és két 
almát. Csodálatos érzés volt békében, nyugodtan falatozni, alattuk a föld, és a szél 
se volt erısebb a fák lombjai között susogó, enyhe fuvallatnál. 

Evés közben Julie gondolkodott. Ez a falu Tregasnou felıl nézve a másik oldalon 
fekszik. Ahhoz, hogy hazajussanak, nagy utat kell megtenniük Morlaix-ig, aztán 
vissza a folyó túlsó oldalán. Vagy esetleg találnák valakit, aki átviszi ıket a folyón. De 
a folyó ezen a ponton még nagyon széles, és a másik partja elég elhagyatott vidék, 
nem nagyon remélhette, hogy ha át is jutnak, akad, aki elviszi ıket hazáig. 

Csodálatos volt kimondani: haza. Ez volt egyetlen vágya: biztonságban 
megérkezni ahhoz a kis szürke házhoz. Csakhogy az angol útlevél miatt változatlanul 
bajba kerülhet. Peter helyzete még mindig kockázatos. Az ı szempontjából talán 
mégis hiba volt olyan könnyen föladni a tervet. Talán még egyszer meg kellene 
próbálnia. Jó lenne eljutni Brestbe. Ott bıven van hajó. Talán akadna hely a 
számukra is valamelyiken… 

Olyan nehéz volt dönteni. Szíve szerint itt maradt volna, de elsısorban Peterért 
felelıs… 
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Majd úton Morlaix felé még gondolkodik, mit csináljanak, döntötte el hirtelen. 
Morlaix útba esik hazafelé is, Brest felé is. Igen, majd útközben eldönti. 

Egy azonban biztos: ha el akarnak jutni Morlaix-be, gyalogolniuk kell. Amíg ettek, 
összesen egy autó jött a faluból, és Julie hiába integetett neki, nem állt meg. Volt egy 
buszmegálló is a közelben, de a következı busznak menetrend szerint két óra múlva 
kellett érkeznie, ha jön egyáltalán. 

Miután befejezték az evést, Julie felállt. Hat óra volt, sötétedés elıtt be kellett 
érniük a városba. A csomagok is gondot okoztak; bár kevés holmit csomagolt be, így 
is nehéz lett volna mindkét bıröndöt cipelnie. Mindkettıbıl kipakolt, a legfontosabb 
ruhadarabokat bepréselte az egyikbe. A másikat ott hagyta az út szélén. A 
megmaradt ételt papírba göngyölte, és bedugta az esıkabátja zsebébe. Maradt egy 
bırönd, a kézitáska – és Peter. 

Kíváncsi volt, vajon egy négyéves kisfiú meddig képe gyalogolni anélkül, hogy 
elfáradna. Annyi bizonyos, hogy Morlaix-ig nem. 

Nagyon jól kezdte. Pompásan szedte a lábát, buzgón lengette a kis karját. Aztán, 
talán húsz perc múlva, lassan elpilledt. A tempójuk lelassult. Újabb tizenöt perc 
múlva kijelentette: 

– Mama! Megállhatunk? Olyan fáradt vagyok!  
Julie rámosolygott. 
– Hát persze, drágám. Megállunk egy percre. – Leültek az út szélére. Mikor újra 

elindultak, Julie kitalált egy játékot. – Játsszuk azt, hogy mi most katonák vagyunk, 
és azért menetelünk, mert Morlaix-t meg kell szabadítanunk egy veszedelmes 
rablóbandától. – Ez egy darabig segített is, de aztán Peter megint kijelentette, hogy 
fáradt. 

Julie ezután egy ideig félig cipelte, félig húzta maga után. Aztán a vállára vette, 
bár a súlytól karjába is, hátába is belenyilallott a fájdalom, és gyakran meg kellett 
állnia, hogy kilihegje magát. A lába borzasztóan fájt, átkozta magát, hogy nem húzott 
kényelmesebb cipıt. De hát a gyalogtúra nem szerepelt a programjukban. 

Három óra alatt tizenkét kilométert tettek meg. A busz nem jött, Julie jól sejtette, 
hogy hiába várna rá. 

Mikor végre megérkeztek Morlaix-be, a város furcsán csendes volt, az utcák 
kihaltak, az üzletek, az éttermek zárva, bedeszkázva. Csak néhány kocsma tartott 
nyitva, és a vendégek idınként óvatosán ki-kilestek az utcára, mintha minden 
pillanatban azt várták volna, hogy megjönnek a németek. Talán tényleg azokat 
várják, gondolta Julie. De ez egyáltalán nem érdekelte. A kikötı közelében leültek 
egy padra. Julie hátrahajtotta a fejét, kinyújtotta a lábát. Peter odabújt hozzá. Julie 
elhatározta, akármi történjék is, ma éjjel nem mennek tovább. 

Arra gondolt, hogy elmegy a fınöke lakására. A fınöke a város szélén lakik, tíz 
perc gyalog. Vagy ahhoz a lányhoz, akivel együtt dolgoznak az irodában, és nincs 
messze a lakása. Vagy itt van Michel. 

Michel tud majd valami okosat mondani. Elmegy Michelhez. Tudta, hol lakik, öt 
percre tılük. Peterre nézett. Peter aludt. Egy percre egyedül hagyta a padon, helyet 
keresett, ahová a bıröndjét tehetné. Végül egy parkoló teherautó alá dugta. Ha 
valaki elhajt a teherautóval, nem volt szerencséje, gondolta… 

Aztán a karjára vette Petert, és elindult. Nem volt okos ötlet leülni arra a padra, 
mert alaposan megdagadt a lába, és a vízhólyagok fölhasadtak a talpán. Megállt, 
lerúgta a cipıjét, és a táskájába gyömöszölte. Óriási megkönnyebbülés! 

Michel házánál zárva találta a kaput, és hiába csengetett a concierge-nek, nem 
válaszolt senki. Igaz, hogy minden lakáshoz külön csengı tartozott, és minden 
csengıgomb mellett volt egy szám is, csak éppen a nevet nem írták ki egyik mellé 
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sem. Julie-nak fogalma sem volt, melyik lakásban lakik Michel, így hát sorban 
megnyomott minden gombot. Végre egy férfi kinyitotta a kaput. Nem Michel volt az, 
de beengedte ıket, és megmondta, melyik Michel lakása. 

Julie bezörgetett, de a zörgetésére senki nem nyitott ajtót. Így aztán az édesen 
alvó Peterrel a karján leült az ajtó elé, és várt. 

Michel tizenegykor jött haza. 
Mikor Julie-t meglátta, szótlanul rámeredt. 
Julie ostobán rámosolygott. 
– Köszönöm, hogy hazajöttél – mondta. 
 

Mikor Julie fölébredt, nem tudta, hol van. A szobában sötét volt, a zsaluk behúzva, a 
bútorok körvonalai se látszottak. Aztán minden eszébe jutott. Szorosan átölelte Peter 
meleg kis testét, lehunyta a szemét, és újra elaludt. 

Arra ébredt, hogy valaki a zsalukat nyitogatja. Ragyogó napfény áradt a szobába. 
Az éles fényben hunyorogva nézett körül. Azon a díványon feküdt, amelyre tegnap 
éjjel, megérkezése után leült, és aztán mozdulni se volt ereje, bár Michel felajánlotta, 
hogy ı alszik a díványon, és Julie aludjon az ágyban. 

Michel komoly arccal állt mellette, kezében egy csésze kávé. 
– Megtaláltam a bıröndödet. 
– Ó, el is felejtettem – kiáltott fel Julie, aztán gyorsan hozzátette: – Köszönöm 

szépen! 
Michel kurtán bólintott. 
– Nincs sok idınk, sietnünk kell! J 
ulie rácsodálkozott. 
– Hogy érted ezt? 
– Úgy, hogy a németek hamarosan itt lesznek. Még a mai napon. Legalábbis erre 

következtetek abból, hogy teljes hírzárlat van. A rádió nem közöl semmit, csak azt 
hajtogatja, hogy ırizzük meg a nyugalmunkat. Ez csak azt jelentheti, hogy nyakig 
benne vagyunk – tette hozzá keserő mosollyal. 

Peter ébredezett, a szemét dörzsölte, csodálkozva forgatta a fejét az idegen 
szobában. 

– Akkor… – kezdte Julie – ...akkor Brestbe menjünk? Szálljunk hajóra? 
Michel fölnevetett. 
– Ugyan! Brestben nincs más, csak a megszokott, jó francia fejetlenség! Egy 

barátom éppen most jött vissza. Elmondta, mi folyik ott. Ezrével nyüzsögnek az 
emberek a kikötıben, mind szeretne felkerülni egy hajóra, de hajó nincsen. Miután a 
katonaságot rendben elszállították, a civileket is elkezdték behajózni arra a néhány 
gızösre, ami megmaradt. Akadt, akinek sikerült is feljutnia, de aztán az egyik nagy 
hajó összeütközött egy hadihajóval, és elsüllyedt. Pontosan Brest elıtt. – Michel 
cigarettára gyújtott. – Nos? Szóval, hajó már nincs, az nyilvánvaló, csak emberek, 
akik szeretnének eltőnni valamerre, és ész nélkül szaladgálnak körbe-körbe, mert 
nincs hová menniük. És állítólag egész nap olyan sötét van, mintha éjszaka lenne, 
mert a Maison Blanche-i üzemanyagraktárakat felgyújtották. Dante pokla! 

Julie megborzongott. Hála istennek, hogy nem mentek el Brestbe! Iszonyodott 
mindenféle tömegtıl és fejetlenségtıl. A hajón is ezt utálta legjobban, amikor a 
repülıgép tüzet nyitott rájuk: a fejvesztett hisztériát. 

– Akkor hazamegyek – mondta nyugodtan. 
– Igen, de elıbb el kell intéznünk valamit. – Michel jelezte, hogy keljen fel. – 

Fésülködj meg, öltözz át! Bemegyünk a városba! 
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A hangja olyan határozott volt, és olyan ellentmondást nem tőrı, hogy Julie-nak 
eszébe sem jutott megkérdezni, miért. Viszont megnézte magát a tükörben. Tényleg 
szörnyen nézett ki. Gyorsan megmosakodott, rendbe szedte a haját, tiszta ruhát vett 
föl. Peterre friss inget adott, meg másik nadrágot, megkent neki egy lekváros, vajas 
kenyeret, hogy legyen mit rágcsálnia, aztán visszament a nappali szobába. 

– Készen vagyunk. 
Michel a nadrágja hátsó zsebébe gyömöszölte a tárcáját, és elindult, Julie utána, 

kézen fogva húzta Petert. Michel láthatóan sietett, és Julie kénytelen volt fölkapni 
Petert, csak így, szinte futva tudott lépést tartani a férfival. Úgy lihegett, hogy ereje 
sem volt megkérdezni, hová mennek. 

Befordultak egy sarkon, aztán egy másikon, és egy magas falba vágott, 
kétszárnyú kapu elıtt álltak meg. Michel kulcsot vett elı, kinyitotta a kaput. Egy 
segédmotoros kerékpárt tolt ki rajta. 

Aztán ismét bezárta a kaput. 
– Szálljatok fel! 
A kis motor köhögve gyújtott. Michel vadul nyomkodta a pedált, hogy felgyorsítsa 

a fordulatszámot. Peter boldogan kuncogott Julie ölében. 
Az elızı este némasága után az utcák most reggel tele voltak sietı, kosarat, 

csomagokat cipelı emberekkel. Hosszú sorok álltak a boulangerie-k és a 
charcuterie-k elıtt. Néhány perc múlva kiértek egy térre. Megálltak. Michel leszállt a 
kerékpárról, és a fejével egy nagy épület felé intett. 

– Oda megyünk – mondta kurtán. Julie akkor látta csak, hogy Michel az 
alprefektúrára mutat. 

Elindult utána. Az épületben teljes káosz uralkodott, mindenütt elkínzott emberek 
nyüzsögtek, irodából irodába rohangáltak, kiabáltak. Két nı sietett a fıbejárat felé, 
kezükben dobozok. „Ezt mind el kell égetni! Most mondja meg: elégetni!” Michel a 
karjára vette Petert, és megfogta Julie kezét. Fölmentek egy lépcsın, végigsiettek 
egy folyosón. Ajtó ajtó után. Michel az ajtók feliratát tanulmányozta. Egyszer aztán 
felkiáltott. 

– Hopp, itt vagyunk! 
Az irodában nem volt senki. Michel visszatette Petert Julie ölébe, az 

íróasztalokhoz sietett, a fiókokban kotorászott, meg az iratszekrényekben. Julie 
ámulva nézte. 

– Michel! Hagyd abba! Mit csinálsz? Valaki bejöhet! 
Michel most a sarokban álló öreg páncélszekrényt próbálta kinyitni, de zárva volt. 

Odaszólt Julie-nak, hogy várjon, azzal már ki is ment a szobából. Julie leült; 
eltöprengett, vajon mit keres ı itt? Miért hozta ide Michel? Mi köze van neki ehhez az 
egészhez? Michel pillanatok alatt visszatért. Egy nıvel. A nı odament a 
páncélszekrényhez, az övére erısített hatalmas kulcscsomóból kiválasztott egy 
kulcsot, és kinyitotta vele a páncélszekrényt. Aztán odabólintott Michelnek: 
„Szívesen” – mondta és kiment. Julie-ra rá se nézett. 

Akármirıl van szó, gondolta Julie, ez a nı is benne van. Letette Petert az ölébıl, 
és fölállt. 

– Michel, kérlek, mondd már meg, mirıl van szó! Michel felkiáltott. 
– Itt van! – Kartonköteget vett elı a páncélszekrénybıl, a tetejérıl leemelt két 

lapot, és odanyújtotta Julie-nak. – Tölts ki egyet, jó? A második csak tartalék. Nekem 
most el kell mennem, és el kell tüntetnem a nevedet a Külföldiek Nyilvántartásából, 
aztán bevezetlek a választói névjegyzékbe. 

Julie a kartonlapra bámult. Személyazonossági igazolvány. Kitöltetlen. 
Michel már majdnem eltőnt a folyosó végében; amikor Julie utánaszaladt. 
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– Michel! Lehet, hogy Howard néven is, meg Lescaux néven is szerepelek! 
Michel intett, hogy megértette, aztán eltőnt egy ajtóban. 
Julie a fejét csóválva ment vissza az irodába, és leült egy íróasztalhoz. Peter 

fölnézett rá. 
– Jókedved van, mama?  
Nevetve pillantott rá. 
– Igen, a mamának nagyon jó kedve van! 
Mélyen elgondolkodva nézte a kitöltetlen kártyát. Aztán nekiállt, és kitöltötte a 

rovatokat. Megtartotta a Lescaux nevet, az apja nevét is az igazságnak megfelelıen 
írta be. De anyja asszonyneve helyett azt írta: Jeanette Lescaux. Anyja leánykori 
nevét megváltoztatta Leforge-ra, mert ez a név jutott éppen eszébe. A saját neve 
alatt azonban a „leánykori név” rovatot üresen hagyta. Csak bonyolítaná a helyzetet, 
ha azt állítaná, hogy férjezett. A második őrlapot a táskájába csúsztatta. 

Hátradılt, és rámosolygott Peterre. Ekkor megakadt a szeme a 
páncélszekrényen. Még mindig nyitva állt, a kitöltetlen személyi igazolványok a polc 
szélén álltak egy kupacban. Gondolkodás nélkül benyúlt, és leemelt egy köteget a 
kupac tetejérıl. 

Begyömöszölte a táskájába. A szíve vadul kalapált. De miért ne vinné el? Még 
hasznukat veheti. Úgyse lopott még soha életében, 

Mikor Michel visszajött, megnézte Julie új személyi igazolványát, bólintott, aztán 
végignézte az íróasztalon heverı bélyegzıket, megtalálta, amit keresett, fogta, 
rányomta a párnára, és lepecsételte a kartont. Aztán betintázta Julie hüvelykujját; és 
rányomta egy hivatalosnak látszó őrlapra. Kérelem személyi igazolvány kiállítására. 

– Varázsló vagy – suttogta Julie. 
Michel a vállát vonogatta, de Julie látta rajta, hogy örül a dicséretnek. 
– Hogy a csudába tudtad így elintézni? Az a nı miért nyitotta ki nekünk a 

páncélszekrényt? 
– Ó, azt mondtam neki, hogy a németek megkínoznak és megölnek, ha nem 

tudunk neked megfelelı igazolványt adni. 
Julie a fejét csóválta. 
– Bámulatos vagy! – Ezt tényleg komolyan gondolom, tette hozzá magában. – 

Igazán nagyon-nagyon hálás vagyok neked. Remélem, egyszer még viszonozni 
tudom. 

– Semmiség. Különben is – mondta, és Julie szemébe nézett –, megtiszteltetés, 
hogy megtehettem. 

Julie elpirult. Fölállt, Talán, talán tévedett. Talán félreismerte Michelt, és Michel 
mégis egészen rendes fiú. Megakadt a szeme a gumibélyegzın. 

– Van ebbıl még egy? 
– Miért? 
– Azért, mert ezt szeretném elvinni.  
Michel meglepetten nézett rá. 
– Úristen, minek? 
– Nem tudom… Azt hiszem, szükség lehet rá.  
Michel odanyújtotta a bélyegzıt. 
– Csak el ne csípjenek vele! 
Végigsiettek a folyosón, kiléptek az épületbıl. A motorkerékpárnál Michel 

kíváncsian nézett Julie-ra. 
– Boldogulsz vele? 
– Azt hiszem, igen. De veled mi lesz? 
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– Nekem még dolgom van. Te hajts vissza Tregasnou-ba. Majd egyszer elviszem 
a bıröndödet, és akkor elhozom a kerékpárt. 

Idegesen körülnézett a téren. Julie-nak hirtelen az jutott eszébe, hogy Michel 
valahol bajt kever. 

– Kérlek, vigyázz! Ugye nem csinálsz semmi ostobaságot? 
– A barátommal ki kell dolgoznunk a terveinket, ennyi az egész. 
Julie elismerı pillantással nézett rá. Már terveket készít a németek ellen, találkát 

szervez. Tesz valamit. 
– Nem kérdezem, mi a tervetek. De akármit csinálsz, légy óvatos! Ne kockáztasd 

a nyakadat. És jó szerencsét! 
– Tessék? – kérdezte meglepetten Michel. 
– Szóval, a németek… esetleg elkapnak… – mondta Julie tétován, de nem 

fejezte be a mondatot. 
– Ó! Nem megyek bele semmiféle olcsó hısieskedésbe, ha erre gondolsz. Nem 

kockáztatom a nyakamat. Éppen ellenkezıleg. 
– Hogy érted ezt? 
Michel áthajolt a kerékpár fölött, az arca egészen közel került Julie-éhoz. 
– Kedvesem, én a mellett állok, bárki legyen is az, aki megszabadít bennünket 

ettıl a söpredéktıl, amely megrontja ezt az országot… A jobboldali diktátoroktól, akik 
több mint száz éven át elrabolták a dolgozó nép törvényes örökségét. Én a mellett 
állok, aki ezek ellen van, bárki legyen is az! 

– Talán csak nem fogsz együttmőködni a németekkel? 
– Ki tudja? – vont Vállat Michel. – Attól függ, mit nyerhetünk vele. 
– De hiszen lerohanják az országot! Az ellenségeink! 
– Igen, de nem maradnak itt örökké. És a háború után meglesz a lehetıségünk, 

hogy fölépítsünk egy új államot, a nép államát! Ami azt illeti, soha ilyen jó 
lehetıségünk nem volt még rá, hogy kisöpörjük ezt a rendszert. 

Julie egy szót se szólt. Felült a kerékpárra, és maga elé emelte Petert. Michel a 
kis csomagtartóról letekert egy zsineget, és odanyújtotta Julie-nak. 

– Tessék, erre szükséged lehet, hogy Peter le ne essék. Julie elvette tıle a 
zsineget, áthurkolta a derekán, aztán Peterén is. A végét csomóra kötötte. 

– Egyelıre nem valószínő, hogy németekkel találkozol. De a repülıgépekre 
vigyázz! Ha közeledni hallod ıket, gyorsan bújj el a legközelebbi árokban. Gyorsan! – 
Megfogta Julie arcát, és minden további nélkül erısen szájon csókolta. 

Julie nem mozdult, nem viszonozta a csókot. Míg Michel lehunyt szemmel 
csókolta, elnézett a feje mellett, és arra gondolt: hogyan is gondolhattam rá valaha, 
hogy szeressem ezt az embert? 

Michel hátralépett. 
– Juliette, vigyázz magadra a kedvemért, jó?  
Julie a földet nézte, aztán föltekintett. 
– Nem. – Majd Michel csodálkozó arcát látva, folytatta. – Nézd, én nagyon nagy 

hálával tartozom neked azért, amit ma tettél értem, és egyszer majd megpróbálom 
viszonozni. De amíg te… piszkos játékokat őzöl, felejts el minden egyebet. A 
barátságunkat is. Hogy is juthat eszedbe, hogy együttmőködj a németekkel?… Ezt 
képtelen vagyok megérteni! 

– Egyszerően nem érted, mirıl van szó – mondta Michel bosszúsan. 
– Valóban nem értem. Isten veled, Michel. 
Lassan elpedálozott. Eleinte kicsit bizonytalanul hajtott, amíg meg nem találta az 

egyensúlyát. 
– Mihelyt lehet, utánad küldöm a csomagodat! – kiáltotta Michel. 
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Julie nem nézett vissza. Keményen nyomta a pedált, míg a motor be nem indult. 
Peter visított a gyönyörőségtıl. 

– Mama! Olyan gyorsan megyünk! 
Julie nem válaszolt. Michelen járt az esze. Hogyan lehet képes ilyesmire? Hogy 

tehet ilyet? Akármi legyen is az ember meggyızıdése, mindenképpen bőn az 
ellenséget támogatni. Hiszen úgy segít meghosszabbítani a háborút, és segédkezet 
nyújt saját honfitársai legyilkolásához! Továbbmotorozott, közben meg-megcsóválta 
a fejét, és hitetlenkedve dünnyögött magában. Isten tudja, Tante Marie mit szól 
hozzá, ha megtudja.., 

Ahogy Tante Marie-ra meg a kis szürke, terméskı házra gondolt, jobb kedvre 
derült. Elırehajolt, és megcsókolta Peter feje búbját. 

Peter vékony, csengı hangon kérdezte: 
– Mama! Hazamegyünk? 
– Igen, drágám – mondta Julie roppant határozottan. – Haza! 

 
 

9 
 
 

Végre feltőnt a távolban a segédhajó. Óvatosan megkerülte a móló végét, aztán 
elindult a tágas, természetes öböl közepén horgonyzó hadihajó felé. A partok 
megvédték ugyan az öblöt a Csatorna hullámverése és az Atlanti-óceán viharai elıl, 
de a hegyek között átsüvítı hideg szelek kellemetlenül felborzolták a vizet, és a 
segédhajó meglehetısen billegve közeledett feléjük. 

Richard Ashley a közeledı hajót figyelte, közben sóváran gondolta, milyen 
jólesne most egy kiadós alvás. Az elmúlt harminchat órában egy-egy kurta 
szunyókálásra is alig jutott ideje, így most halálosan fáradt volt. Okosabban tenné, ha 
visszamenne a kabinjába, és kialudna magát, de nem volt ereje hozzá: egy ilyen esti 
parti kiruccanást nem szívesen szalaszt el az ember, ha három hétig volt távol, 
egyetlen árva szabadnap nélkül, és fıleg akkor, ha éppen Falmouthba ruccanhat ki. 

Falmouthhoz igen kellemes emlékek főzték; vitorlástúrák a Dancer-rel, eleinte az 
édesapjával, aztán késıbb dartmouthi barátaival. És egyszer egyedül is eljött. A 
Scilly-szigetek felé, az angol szárazföldön Falmouth a legnyugatibb kikötı. Így 
Falmouth volt az utolsó állomása, mielıtt nekivágott a nyílt tengeren az út utolsó, 
hatvanmérföldes szakaszának. Különös nosztalgiával gondolt vissza arra a vakációra 
a csodás, szélfútta Scilly-szigeteken. 

Egy csoport alacsonyabb rangú tengerész verıdött össze a korlátnál, és 
türelmetlenül várta, mikor ér már oda segédhajó. Számukra Falmouth persze csak 
egy a sok kikötı közül, és a kocsmái is ugyanolyanok, mint más kocsmák. 

Nem mintha Ashleyt nem érdekelték volna a kocsmák. Nem vetette meg az italt, 
mint ahogy számos más élménynek is örült, ami a parton várta. Például a tárcájában 
ırizte egy lány telefonszámát; igaz, csak felületesen ismerte, de ott lakott a közelben. 
Ha ráér, elviszi vacsorázni. Már jó egy hónapja, nem volt alkalma nıi társaságban 
tölteni az estéjét. 

Jól fog esni ez az esti kiruccanás; neki is éppen úgy szüksége van az ilyesmire, 
mint bárki másnak a hajón. Pocsék két hónap volt mögötte. Dunkerque után 
konvojban hajókat kísértek a déli parton meg a Doveri-szoros felé, és sorra hárították 
el az egyre súlyosabb légitámadásokat. Július végére egyre riasztóbb számban 
süllyesztették el hajóikat a németek, és amikor néhány nap leforgása alatt három 
rombolójuk veszett oda, az Admiralitás kénytelen volt megszüntetni a Csatorna keleti 
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részén a nappali átkeléseket. Most már a Csatorna nyugati részén is egyre nehezebb 
dolguk volt. Az utolsó nyugati konvojútjukon, a Wight-szigettıl délre, stukák támadták 
meg ıket. Szörnyő katasztrófa volt: öt hajójuk pusztult el, mire sikerült végre 
elkergetniük a német gépeket. Ashley úgy érezte, Dunkerque óta az angol flotta 
könyörtelenül, lépésrıl lépésre kiszorul a Csatornából. 

A segédhajó már egészen a közelükbe került, széles ívben, lassan elfordult, hogy 
oda tudjon állni a romboló mellé. Ashley szembefordult a csípıs nyugati széllel, és 
teleszívta a tüdejét; erıvel megpróbált ébren maradni. 

– Úristen! Csak nem eresztenék ki téged is, Ashley? Ashley megfordult. Blythe 
állt mögötte, a tüzértiszt. 

İ is a legelegánsabb szárazföldi egyenruhájában. Ashley elnevette magát. 
– Dehogynem! Történetesen kifejezetten fölkértek.  
Milyen gyászosan, visszásan hangzanak most ezek a régi tréfák, gondolta 

Ashley, de mégis elıszedik ıket: ezzel akarjak fenntartani önmaguk elıtt a látszatot, 
hogy még nem csavarodtak be egészen. 

– Nem jössz velem? – kérdezte Blythe. – Úgy gondoltam, kipróbálok néhány helyi 
mőintézetet, és megnézem, milyen sört mérnek bennük. 

Ashley a romboló mellé oldalazó segédhajót nézte. Eltöprengett Blythe 
javaslatán. Egy este Blythe-szal kész katasztrófa! Egyszer már ittak kettesben, a 
weymouthi szálloda báltermében, és a végén se beszélni, se járni nem tudtak. Két 
napig beteg volt utána. 

Ahogy erre a kalandra gondolt, elmosolyodott. 
– Egy korsóval megiszom. De nem maradhatok sokáig. 
– Hohó! – kiáltott fel Blythe, és zord pillantással végigmérte. – Nıügy, igaz? 
Ashley titokzatosan vigyorgott, aztán elindult a pallón a zsúfolt segédhajóhoz. A 

matrózok már olyan türelmetlenül várták, mikor kezdhetik meg a várva várt 
eltávozást, hogy a hajó még jóformán melléjük se állt, máris átnyüzsögtek rá. 

Ashley és Blythe elhelyezkedett a segédhajón, és mikor elindultak, Ashley úgy 
fordult, hogy jól láthassa a romboló elsı korlátját, ahol a javítóbrigád egy sorozat 
elgörbült, golyó lyuggatta acéllemezen dolgozott. Az utolsó légitámadásnál az egyik 
tüzér ott halt meg. Bár már egy éve tartott a háború, Ashley akkor látott elıször 
közelrıl embert meghalni. Az élmény még mindig frissen élt az emlékezetében. 

Megcsóválta a fejét, és halkan odamormolta Blythe-nak. 
– Ha meggondolom, milyen átkozottul tehetetlenek vagyunk! 
Blythe rábólintott. Pontosan tudta, mire gondol Ashley. Egy másik rombolóval 

együtt tizennégy hajót próbáltak megvédeni tucatnyi vagy még több ellenséges 
repülıgép ellen. Kínosan egyoldalú küzdelem volt. 

– Reméljük – tette hozzá Ashley –, hogy a Királyi Légierıre elıbb-utóbb csak 
rámosolyog a szerencse! – Az angliai csata ekkor már vagy két hónapja dühöngött, 
de még mindig seregestıl támadták a bombázók a konvojokat, a kikötıket, a katonai 
létesítményeket, sıt újabban egyre sőrőbben a városokat és a polgári célpontokat is. 

A segédhajó a hullámokon bukdácsolva közeledett a hegyek szélárnyékában 
kényelmesen meghúzódó város felé; a házak tarka összevisszaságban álltak 
egymás hegyén-hátán a vízparton. Végül odaértek a kishajó-kikötıhöz, ahol egy-két 
jacht mellett parti ırhajók és osztrigás bárkák himbálóztak a dagály hullámain. 

Ashley hirtelen fölkapta a fejét. A város alatt, nem messze tılük, egy motoros 
halászhajó horgonyzott. A színe sötétszürke, és szemmel láthatóan part menti 
ırhajónak sajátították ki. De Ashley valami szokatlant fedezett föl rajta; ez a hajó 
elütött a többitıl. Elıször nem tudta megállapítani miért, csak akkor jött rá, amikor 
teljes egészében láthatóvá vált. 
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Francia hajó volt. Semmi egyértelmő jel nem utalt rá, semmi, amibıl pontosan 
azonosíthatta volna. De a vonalát és hosszú, kenuszerő tatját elnézve, sokkal inkább 
látszott bretonnak, mint cornwallinak. Amikor a segédhajó a tat mellett elhaladt, 
Ashley látta, hogy valaki kimászik a fedélzeti kabinból, és odasétál a korláthoz. 
Jeltelen kezeslábast viselt, és hajadonfıtt volt. Alsó ajkára ragasztva, gall módra, 
cigaretta lógott. 

Ashley már látott azelıtt is francia halászhajót Angliában, hiszen-mindenki látott. 
Franciaország eleste után, június óta, rendszeresen érkeztek. De fehér lobogó alatt 
ez volt az elsı. Kíváncsi lett volna, vajon az a férfi a fedélzeten francia halász-e, és 
ha igen, hogy ízlik neki a hadiflotta-fegyelem. Nem túlzottan, gondolta magában. 

A segédhajó a rakodópart mellé állt. Ashley ugrott le elıször, kettesével szedte a 
rakpart lépcsıit, és továbbsietett a macskaköves utcán. Blythe lihegve érte utol. 

– Hová sietsz, öreg? 
– Megláttam egy kocsmát, Blythe, és nem akartam, hogy elszaladjon elılem. – 

Valójában persze azért sietett, hogy minél elıbb érezze a szárazföldet a lába alatt, a 
lépcsın pedig egyszerően azért szaladt fel, mert élvezte a mozgást. Mint a tenger 
legtöbb szerelmese, ı se szívesen töltött egyhuzamban túl hosszú idıt a vízen; 
néhány hét után keservesen vágyódott a szárazföld után. 

Blythe nevetve követte fölfelé egy keskeny utcán, aztán betértek egy kocsmába. 
A kocsmának alacsony ajtaja volt és vastag tölgyfa gerenda mennyezete. Ashley 
nyomban megállapította magában, hogy ez éppen kedvére való kocsma, öreg, 
meglehetısen kopott és fıleg hiányzik belıle minden nagyképőség. Nem esne 
nehezére itt maradni egész este és jó néhány pinttel többet inni a kelleténél. De csak 
égy pint sört hajtott fel, aztán kiment, és keresett egy telefonfülkét a közelben. 
Elıször a szüleit hívta fel otthon, Hampshire-ben. Édesanyja most is, mint mindig, 
derősen üdvözölte; úgy gondolta, nem illik a fiát családi problémákkal terhelni. 
Kényesen vigyázott, hogy csak kellemes, szórakoztató hírekrıl számoljon be; ezek 
többnyire számos kutyája közül az egyikrıl szóltak. Édesapja, miután több mint tíz 
évet töltött nyugdíjban, most ismét a haditengerészetnél szolgált, íróasztal mellett. İ 
komolyabban vette a háborút, figyelmesen hallgatta fia beszámolóját, bár Ashley, 
tekintettel a katonai titoktartási fegyelemre, meglehetısen szőkszavú volt. Végül 
bánatosan letette a kagylót, nem szívesen fejezte be a beszélgetést. Nagyon 
szerette a szüleit. 

Aztán felhívta azt a lányt. 
A hölggyel kétszer találkozott eddig, elıször egy partin, amelyet Ashley nıvére 

adott, másodszor pedig amikor egy régi iskolatársánál járt látogatóban. A nı csinos 
volt, a maga hővös, angolszász módján. Az a fajta, akinek legfıbb szórakozása a 
lovaglás, a vadászat és a tánc. Nem volt éppen tőzrılpattant, Ashley erre 
határozottan emlékezett, és valószínőleg ma esté sem fog többet kapni tıle, mint egy 
baráti csókot az arcára, de azért remélte, hogy jól szórakozik majd vele. 

Szerencséjére otthon találta. A hölgy megszokott, hővös modorában közölte, 
hogy igen, nagyon szívesen elfogadja a vacsorameghívást. Kölcsönkéri a papa 
autóját, és egy óra múlva találkoznak. 

Ashley visszasétált a kocsmába. Megállapította magában, hogy a bár idıközben 
alaposan megtelt. Blythe-t a pultnál találta, elmélyülten szopogatta a második pohár 
italt. Ashley áttornászta magát a tömegen. Máris sokkal kevésbé volt fáradt, és úgy 
döntött, hogy kellı hangulatban van egy kis szórakozáshoz. Hátba vágta Blythe-t, és 
rávigyorgott. Blythe kurtán üdvözölte, aztán folytatta a társalgást két férfival: az egyik 
kopaszodó, kövér civil volt, karján a kisegítı tőzoltó szolgálat szalagjával, a másik 
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ezüstös hajú kereskedelmi tengerésztiszt. A változatosság kedvéért a háborúról 
beszélgettek. 

Ashley megadó sóhajjal leült közéjük, és hallgatta ıket. A tőzoltó hevesen 
hadonászott a hüvelykujjával. 

– A hónap vége elıtt partra szállnak, figyeljék meg. London és a kikötık 
bombázása csak arra jó, hogy megpuhítsanak bennünket, értik? Mihelyt elkergették 
a repülıinket a levegıbıl, már indulnak is. 

Ashley derősen félbeszakította. ' 
– Hello! – Mindkettıjüknek kezet nyújtott, és bemutatkozott. 
– De a németek – folytatta Blythe – erre nem képesek! Nem tudják elkergetni a 

repülıinket! 
– De megteszik! Máris ezt csinálják – erısködött a tőzoltó. – Ó, a BBC szerint 

minden a legnagyobb rendben van, de ki hiszi el nekik? Azt mondják, amit el akarnak 
hitetni velünk. 

Profi pesszimista, gondolta magában Ashley. 
– Nos, öregfiú – fordult vidáman a tőzoltóhoz –, ilyen szöveggel nem fogjuk 

megnyerni a háborút, igaz? 
– Az lehetséges. De jobb, ha szembenézünk a tényekkel. 
Ashley elragadó mosollyal nézett rá.  
– Hát akkor mit javasol? Mivel akadályozzuk meg, hogy a németek idejöjjenek? 
– Most már nem sokat tehetünk. Késı! – A tőzoltó megvetıen csettintett, aztán 

kortyolt egyet az italából. 
A kereskedelmi tengerész elgondolkodva nézett. 
– Még mindig nem értem – mondta –, hogyan tudtak a franciák ilyen gyorsan 

összeroppanni… Egyszerően nem értem, még mindig nem értem! 
A tőzoltó egy koppanással letette a poharát. 
– Én megmondom magának, hogyan. A francia nem harcos alkat. Az az igazság, 

hogy elfutottak, mihelyt az elsı német tankot meglátták. 
Ashley érezte, hogy emelkedik a vérnyomása. 
– Ez nem igaz – mondta hidegen. 
– Nem sokat harcoltak, igaz? 
– Nem igáz, öregfiú. Tartották Dunkerque-et, amíg mi kivonultunk 

Franciaországból. Végig harcoltak. 
A tőzoltó nyilván szilárdan elhatározta, hogy nem hagyja annyiban. 
– De ha egyszer olyan keményen harcoltak, hogyan jutottak el a németek öt nap 

alatt Párizsból Brestig? – Nevetve fordult Blythe-hoz. – Furcsa, mi? 
Blythe idegesen nézett Ashleyre. 
– Mit szólnál még egy italhoz? – súgta oda neki. 
Ashley tudta, hátat kellene fordítania ennek az alaknak, és agyonütni az ügyet 

egy tréfával, de nem volt képes rá. Percnyi szünet után halkan megjegyezte. 
– A barátaimról beszél. 
– Nos – mondta a tőzoltó, és vállat vont –, a tények, tények, és ha majd jön az 

invázió, nem sok köszönılevelet kapnak tılünk a franciák. 
– És ön sem, ebben biztos vagyok.  
– Idefigyeljen… 
Blythe Ashley zubbonya ujját húzogatta. 
– Mit szólnál egy másik kocsmához, Richard? Gyerünk! Nem éri meg! 
Ashley belenézett a tőzoltó harcias malacszemébe, és tudta, hogy Blythe-nak 

igaza van. Nagy nehezen befogta a száját, letette a poharát a bárpultra, és indulásra 
készen elfordult. 
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Az utolsó pillanatban azonban úgy érezte, búcsúzóul kénytelen még egyet döfni a 
tőzoltóba. 

– Ha legközelebb tüzet olt – súgta neki halkan –, vigyázzon, nehogy rossz 
vízvezetékre kösse a tömlıjét! – Azzal elfordult, gyorsan átpréselte magát a 
vendégek tömegén, és kiment az utcára, a friss, hideg levegıre. 

Hallotta a háta mögött Blythe sietıs lépteit, és félig neki, félig magának mormolta: 
– Szép lassan kéne felhúzni a fickót. Röhögve meg tudnám ölni az ilyet. 
– Egyetértek. 
– Apránként adagolnám neki a halált. 
– Igen, de nem éri meg. 
Aztán Ashley rájött, milyen nevetséges az egész, és hangosan felkacagott:  
– Nem hát, tönkretenném csodálatosan ívelı karrieremet! 
Blythe megkönnyebbülten mosolygott. 
– Nem is beszélve a közeljövıben nyíló lehetıségeidrıl…  
Ashley mosolygott. Most már vígan nevethetett azon, hogy a háború kitörése elıtt 

meglehetısen bizonytalanná vált a jövıje a haditengerészetnél, mert rossz híre 
kerekedett, amikor egy tengernagynak enyhén szólva tiszteletlen hangon beszélt 
vissza. Persze Blythe is hallotta, hiszen mindenki hallott róla, és Ashley most élvezte, 
hogy bátran tréfálkozhat rajta. A tiszti klubban egyébként ezért a hıstettéért 
fenegyerek hírében állt. 

– Mit szólnál még egy kortyhoz? – kérdezte most már vidáman Blythe. – Itt van a 
hogyishívják admirális bárja a hegyen. 

– Nem. – Ashley megint úgy érezte, fáradt. És ezen a további ivászat sem 
segítene. – Más programom van. Viszlát holnap! 

Blythe felkapta a fejét. 
– Mi a fene! Valaki szeretı pártfogásába vett? Akkor jó szerencsét! – Ezzel 

búcsút intett, és elindult felfelé a hegyre.  
Ashley megnézte az óráját. Még volt egy félóra a találkáig. Elhatározta, hogy 

lesétál a vízhez, ott talán elmúlik a kocsmai epizód kellemetlen utóíze. 
Mire leért a rakpartra, örömmel állapította meg, hogy a séta remek ötlet volt. A 

kora esti napfény meleg, sárga arannyá érett, és sejtelmes, bíborba játszó zöldre 
festette a cornwalli dombokat. Flushing apró házacskái fehérlettek a vízparton, egy 
kis hajó csendben, szófogadóan kanyarodott horgonyzóhelye felé az aranyosan 
csillogó vízen. Ashley képtelen volt elhinni, hogy mindezt elveszíthessék, 
odaadhassák a németeknek. Nem, lehetetlen: 

És ha valaki mégis hajlandó elhinni, mint az a tőzoltó az elıbb, az lenne a vég 
kezdete. 

Undok fráter, gondolta, és elhatározta, hogy nem gondol rá többet. 
Lassú léptekkel sétált a vízparton, aztán megállt. A parton házak és mőhelyek 

útvesztıje. A tengerbe nyúló mólók mellett sőrőn egymás mellé kikötött csónakok és 
bárkák himbálóztak a vízen. Az egyik móló mögött meglátta a motoros halászhajó 
szürke felépítményét és égnek meredı árbocait. 

Egy percig töprengve állt, aztán felbecsülte a távolságot, felsétált a lépcsın, és 
elindult a fıutcán. Addig ment, amíg úgy érezte, egy vonalba ért a halászhajóval. A 
következı mellékutcán visszafordult a tenger felé. 

Sikerült. Éppen ott, egy üzemanyag-szivattyú közelében állt kikötve a motoros 
halászhajó.  

A közelébe érve, Ashley most már tisztán látta, hogy a hajó francia. Gondosan 
szemügyre vette. Láthatóan jó állapotban volt, a szürke festék frissen, fényesen 
csillogott az oldalán, a tiszta vitorlák rendesen felgöngyölve. Az eredeti 



 125 

halászfelszerelést érintetlenül hagyták. A fıfedélzeten ott állt a két nagy csörlı a 
hálók felvonására, és a hátsó fedélzet korlátjának támaszkodott a két vonóháló-
szerkezet. 

A fedélzeten sehol egy lélek. Ashley leguggolt, és lekiáltott a hajóra. 
Néhány perc múlva egy fej jelent meg a fedélzeti kabin ablakában. Tulajdonosa 

mereven figyelte Ashleyt, várta, elmegy-e. Ashley nem ment el, így az illetı 
vonakodva kilépett a fedélzetre. Ugyanaz a férfi volt, akit Ashley a segédhajóról 
látott. Még mindig a kezeslábas volt rajta, és most is dohányzott. Összehúzott 
szemmel nézte Ashleyt. 

Ashley rámosolygott. 
– Hello. Csak arra voltam kíváncsi, honnan jön ez a hajó. 
Zavart csend. ' 
Ashley meglehetısen hiányos franciatudásával próbálkozott. Találomra 

megkockáztatott egy kérdést. 
– Aha! – bólogatott helyeslıen a férfi. – Concarneau.  
Ashley elmosolyodott. Tehát ami a hajó származását illeti, igaza volt. Concarneau 

Bretagne déli partján fekszik. Ismert halászkikötı. Ashley járt is ott egyszer. Mikor ezt 
a franciával közölte, az kimérten bólintott, és ı is elmosolyodott. Ashley szerette 
volna elmagyarázni, milyen vendégszeretı emberek laknak ott, és milyen jól érezte 
magát köztük, de ez a feladat már meghaladta a tudományát, így aztán 
megelégedett azzal, hogy Concarneau szépségét dicsérte. 

Érdekelte volna, mi járatban van ez a hajó, de mióta a háború tartott, az ember 
nem tett fel ilyen kérdéseket. Ezért csak annyit kérdezett: 

– És merre jártak halászni… azelıtt?  
– A partvidéken. 
– Sokáig voltak kinn? – Ashley a kezével mutatta, mire gondol. 
– Körülbelül négy napig – vonogatta a vállát a francia. 
A fedélzeti kabinból most egy haditengerészeti önkéntes tartalékos hadnagy bújt 

elı. Egyenzubbonyban volt, a fején ütött-kopott tengerészsapka. Felmosolygott 
Ashleyre. 

– 'stét. Miben állhatunk szolgálatára? , 
Ashley megkönnyebbülten lélegzett fel, és boldogan folytatta angolul. 
– Ó, csak hosszú idı után szerettem volna újra látni egy concarneau-i hajót. 
– Ismeri Concarneau-t? – Ashley meglepetten állapította meg, hogy a hadnagy 

nem angol. Enyhe, de nem igazi amerikai akcentussal beszélt. 
– Néha elvitorláztam arrafelé.  
A hadnagy udvariasan bólintott.  
– Kishajóval? 
– Egyárbocossal. Elég kicsi. Összesen huszonöt láb. 
– Szép. Sokat hajózott? 
– Igen. Fıleg Normandiában és Bretagne-ban.  
Csönd. 
– Most milyen hajón szolgál? – kérdezte a hadnagy. 
– Rombolón. Valamivel biztosabban áll az ember lába alatt. 
A hadnagy elmosolyodott. 
– Nos, mennem kell. – Ashley fölegyenesedett, és a halász felé fordult. – Au 

revoir! Bonne chance! – Aztán búcsút intett a hadnagynak, és indulni akart. 
– Várjon egy percre! – A hadnagy feje eltőnt a fal mögött, aztán felbukkant a 

rakpart falára erısített létra tetején. – Ide figyeljen!… Mit szólna egy pohár italhoz ma 
este a hajón? 
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Ashley az órájára nézett. 
– Sajnálom, de rohannom kell. „ 
– Akkor talán késıbb?  
Ashley habozott. 
– Maga hová való? 
– Quebecbe. Kanadai francia vagyok. Hiszen maga beszél franciául is, nem? 
Ashley hátravetette a fejét, úgy kacagott. 
– Elképesztıen pocsékul. 
A kanadai is nevetett, de a szeme komoly maradt. Megkérdezte Ashley nevét, 

aztán folytatta. 
– Próbálja meg, jöjjön el késıbb. Szeretném megmutatni magának a hajót. 
– Igyekezni fogok. – Ashley ismét búcsút intett. Menet közben visszanézett, csak 

egy pillantást vetett a hajóra. 
Már félúton volt a fıutcán, amikor hirtelen megállt. Valami nincs rendben azzal a 

motoros halászhajóval. 
Továbbment. Nem tudta pontosan megállapítani, micsoda. Csak akkor gyúlt fény 

az agyában, amikor a szálloda elé ért, ahol a lánnyal kellett találkoznia. Pocsék 
ırhajó lesz abból a halászhajóból. 

Nincsenek ágyúi. 
 

A lány szép volt, jól nevelt és unalmas. Ashley nem bánta volna, ha legalább egy kis 
humorérzéket fedezhet föl benne, de a lány ügyesen titkolta, ha értette a tréfát. Vagy 
legalább valami különleges, érzéki, vonzó tulajdonsága lett volna. De túl hideg volt. 
Olyan érzés lenne szeretkezni vele, mintha egy uborkát ölelne. Teljesen egyoldalú 
üzlet. 

Ashley megállapította, hogy vénségére túl válogatós lett. Néhány éve még 
egyáltalán nem érdekelte volna, lehet-e egy nıvel beszélgetni, ha olyan csinos, mint 
az aznap esti partnernıje. De mostanában már sokkal kényesebb az ízlése. 
Nıismerıseitıl elvárta, hogy gyengédek legyenek, vonzók, és… mi még? Legyen 
humoruk. Legyenek mulatságosak. Két lábbal járjanak a földön, és jókat tudjanak 
nevetni. És ez a hölgy egyáltalán nem ilyenfajta volt. 

Kilenc órára teljesen ellaposodott a társalgás, és Ashley megállapította magáról, 
hogy túl sokat iszik. Tízre már majdnem elaludt az unalomtól, és semmi sem 
érdekelte. 

Mikor a lány arról kezdett beszélni, milyen nehéz fiatalembereket toboroznia, akik 
elmennének arra a takarékossági bálra, amelyet a papája az ı tiszteletére rendez 
Londonban, Ashley tisztában volt vele: itt a pillanat, amikor sürgısen le kell lépnie. 
Nagyképően megnézte az óráját, aztán kijelentette, hogy el kell érnie a tizenegykor 
induló hajót. Ez persze nem fedte száz százalékig a valóságot. 

Miután sikerült elbúcsúznia a lánytól, hallatlanul megkönnyebbült. Még volt egy jó 
órája az utolsó hajóig, tehát maradt ideje szórakozni egy kicsit. Végiglıdörgött a sötét 
fıutcán, eltöprengett, ne próbálja-e meg felkutatni Blythe-t, de nyomban eldöntötte, 
hogy nem, már csak azért sem, mert vele akkor ihat, amikor kedve tartja. 

Az elsötétítés miatt óvatosan lépkedett az utcán. Önkéntelenül ismét a tenger felé 
indult. Meghallotta a hullámok locsogását, és tudta, nincs messze a rakparttól. Aztán 
a sötétben egy hajó körvonalai rajzolódtak ki elıtte. A motoros halászhajó ott 
himbálózott a dagály hullámain. 

Odakiáltott. Hangokat hallott, aztán valaki visszakiáltott. Megismerte a kanadai 
hangját. 

– Ashley vagyok! Eljöttem, hogy behajtsam magán azt az italt! 
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– Biztos voltam benne, hogy eljön – nevetett a kanadai. 
Ashley fölkapaszkodott a fedélzetre, aztán a kanadai nyomában lemászott a hajó 

belsejébe. A kanadai benyitott egy kabinba. A helyiségben eredetileg nyilván halat 
tároltak, Ashley szerint még a legközelebbi múltban is, mert minden haltól bőzlött. A 
kabinban két priccs volt, középen egy asztal. A mennyezetrıl egy szögre akasztott 
olajlámpa lógott. 

– Csinos! 
– Nem rossz, ha meggondoljuk, hogy néhány hónapja még aktív halászhajó volt. 

– A kanadai mosolyogva kezet nyújtott. – Mellesleg engem Laperrine-nek hívnak. Mit 
iszik? 

Ashley leült. Gint kért. 
– A személyzet… – kezdte – mind francia? 
– Csak egy. Akivel találkozott. İ… Nos, ı ismeri a járást, és szívesen állt be 

hozzánk. Befogadtuk. A többi mind angol. Többnyire halászok voltak. 
– És… – Ashley habozott. Nem tudta, nem tartja-e a kanadai túlságosan 

kíváncsinak. De a fenébe is! Az italtól megnıtt a bátorsága. – Ezeken a partokon 
cirkálnak? 

Laperrine leült Ashleyvel szemben.  
– Itt, meg errefelé. Mondja, mennyi ideje szolgál a rombolón?  
Ashley eltőnıdött, mit akarhat Laperrine ezzel a kérdésével. 
– Néhány éve – felelte. – Elızıleg egy darabig torpedónaszádon szolgáltam. 
– Szerette? 
– Szerettem. Nagyon – bólintott Ashley. – Gyors hajó, izgalmas szolgálat. De 

mikor jött a háború, úgy gondoltam, ha ott maradok, nem sok dolgom lesz. Ezért 
áthelyeztettem magam egy igazi hajóra. – Aztán nevetve hozzátette: – Nem vagyok 
túl népszerő a fejesek körében.  

Laperrine mosolygott.   
– Nos, ez a hajó maximum hat csomóval, megy. Nem kimondottan gyors és nem 

is túl érdekes.  
Ashley ráhajolt az asztalra. 
– És tud valamit, ami ennek ellenére érdekessé teszi? 
– Azt hiszem, igen – mosolygott a kanadai. Ashley enyhén megborzongott, 

sejtette, hogy izgalmas fordulat következik. Az ital kábulata nyomtalanul elpárolgott a 
fejébıl. 

– Feltehetek egy ravasz kérdést? Miért nincsenek ágyúik? 
– Hát… azért akadnak. 
– De a fedélzeten nincs semmi. 
– Ott nincs. Minden fegyverünket elrejtettük. 
Ashley biztosra vette, hogy Laperrine-nek még bıven – van mondanivalója. 
– Mert?… – firtatta tovább kíváncsian. Laperrine hallgatott. Mintha mérlegre tenné 

Ashleyt. 
– Amit most mondok, titok – folytatta aztán. – Csak azért mondom el magának, 

mert… Ki tudja, hátha érdekli. – Mély lélegzetet vett. – Áthajózunk a túloldalra, a 
nyugati part környékén besorolunk a halászflottákba, hogy aztán ott… 
csereberéljünk. 

Ashley szinte várta, hogy ilyesmirıl lesz szó. Lesimított egy boldog mosolyt az 
arcáról. Aztán eszébe jutott a szürke festék. 

– De így nyilván nem mehetnek! 
– Ó, nem! Mire végzünk, pontosan olyanok leszünk, mint akármelyik concarneau-i 

mélyvízi halászhajó. 
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– Folytassa! 
– Nem tudok sokkal többet mondani. Most készültünk fel az akcióra. De 

emberekre van szükségünk. Pontosabban valakire, aki alkalmas lenne rá, hogy egy 
másik hajónkat kormányozza. Maga…. ideális lenne erre a célra. Ismeri azt a partot, 
és ismeri az embereket. És tud franciául… 

– Nem túl jól. 
– De megérti ıket, nem? 
Ashley magabiztosan hümmögött, mintha valóban mindent megértene franciául, 

holott a valóságban… A franciatudása igen sok kívánnivalót hagyott maga után. 
– De hogy megy ez a halászflottákkal?… Nyilván ırzik ıket! 
– Igen. İrhajókat küldenek ki velük, de a concarneu-i mélyvízi halászok két-

három napra is kimehetnek a tengerre. Nem nehéz éjszaka közéjük keverednünk. 
Biztosan nem. Ashley könnyen el tudta képzelni. Úgy tesznek, mintha 

halásznának, odacsúsznak a másik hajóhoz, átadják a fegyvereket, átveszik a 
híreket. Mindezt pontosan elképzelte, és már a gondolat is felizgatta. 

– Nem bánnám, ha még többet tudhatnék – mondta, a kanadai szemébe nézve. 
Laperrine mosolygott, mert nem csalt az elıérzete Ashleyvel kapcsolatban, és 

látta, hogy csillog Ashley szeme az izgalomtól. 
– Helyes! Szólok a fınökségnek. 
Megittak még egy pohárral, aztán Ashley felállt. Indulni készült. 
– Egyébként hová viszik átfesteni? 
– Valami nyugodt helyre, távol minden kíváncsi szemtıl. A bázisunk Helfordban 

van. Valószínőleg ott festjük át. 
A Helford folyó Falmouthtól délre folyik. Békés, festıi hely, de két faluból meg 

néhány többemeletes házból is rálátni. Nem jó, gondolta Ashley. 
– Máshová kellene menniük – csóválta a fejét. – Félreesıbb helyre. Mit szólnának 

a Scilly-szigetekhez? Mondjuk, New Grimsbyn. Ott senki nem látná meg magukat. 
Laperrine mosolyogva rázta meg Ashley kezét. 
– Azt hiszem, jó ötlet 
Késıre járt. Ashleynek sietnie kellett, ha el akarta érni az utolsó csatlakozást, 

amellyel kijuthatott a hajójára. Örömmámorban úszva baktatott végig a sötét, 
néptelen utcákon. 

İrültség az egész; Átmenni a másik oldalra, megjátszani az igazi halászhajót, 
összekeveredni a halászflottával a németek orra elıtt! Ilyen történetekkel tömik tele 
az ifjúsági kalandregényeket: és mennyire szerette ıket gyerekkorában. 

Aztán egyszerre rájött, miért vonzza úgy ez a kaland. Mindig gyanította, hogy 
soha nem sikerült igazán felnıtté válnia. 

Hangosan felnevetett. Na és aztán? 
Elbővölte az ötlet, ellenállhatatlanul csábította. Alig várta, hogy halálra 

rémülhessen, s ugyanakkor ússzon a boldogságban. Ilyesmirıl álmodott egész 
életében. 

 
 

10 
 
 

David összegömbölyödött, mint a magzat az anyaméhben, és egy virágos rétre 
gondolt. Ettıl aludt el a legkönnyebben, Volt olyan nap, amikor semmire sem kellett 
gondolnia, mert abban a pillanatban, ahogy lefeküdt a deszkapriccsre, mély álomba 
zuhant. De egészen más volt a helyzet, ha fájt valamije. Rendszerint a gyomra 
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kínozta, néha iszonyú fájdalmai voltak. Ma azonban történetesen a térde fájt. Az 
esızések nyomán a kıbánya talaja csúszóssá vált, David nagyot esett, kibicsaklott a 
térde, és felrepedt a lábán a bır. Ezért ma gondolnia kellett valamire, és a 
legkellemesebb érzés az volt, ha virágokra gondolt. 

A barakk hangjai nem zavarták. Az állandó nyöszörgés, a sóhajtozás, a 
szenvedés hangjai, a köhögés, a ziháló tüdık zaja hidegen hagyta. Mindent hallott, 
de minden zajt kizárt a tudatából: semmit sem akart hallani. 

Mozdulatlanul feküdt, csak a virágokra gondolt. Nem törıdött a fájdalommal, azt 
várta, mikor zuhan az álom öntudatlanságába. Az alvás volt az egyetlen, amire 
mindig sóvárogva várt, istenadta, csodálatos, mennyei adomány. Aznap sokáig 
kellett várnia, de végül megérkezett, és úgy áradt szét benne, mint a völgyre leszálló 
köd. 

Az akaratával kizárta ugyan a zajt a tudatából, de mindent hallott. Hallotta, hogy 
valaki egy bottal végigveri a barakk oldalát. Mindenki hallotta. Még mielıtt kinyílt a 
barakk ajtaja, minden rab lemászott a priccsérıl, kifejezéstelen arccal megállt, 
rezzenéstelen szemmel meredt a szemben levı fal egy pontjára. 

David is gépies mozdulatokkal mászott le az emeletes faalkotmányról, amelyet 
priccsnek kereszteltek el; ı a három emelet közül a legfelsın feküdt. Megállt a 
barakk hosszában futó folyosón, a priccs elıtt. Nem érzett semmit. Az arca merev 
volt, a tekintete üres. Arra koncentrált, hogy egyenesen álljon, akármennyire fáj is a 
térde. 

Két Prominente masírozott be a barakkba, csattogva verték a botjukkal az ajtót, 
míg mind a háromszáz rab mozdulatlanná nem merevedett. Semmi nyögés, semmi 
sóhajtozás. A Prominente nyomban üt, ha valaki túl nagy zajt csinál. 

– Várjanak! 
Vártak. David a falat bámulta. Megint virágokra gondolt. A tágas mezıt sőrő, 

magas fő borítja. És a főszálak között tenyérnyi pipacsok dugják ki a fejüket: 
ragyogó, piros pipacsok, szelíden himbálják a fejüket a szélben. Aztán szélroham 
söpör végig a mezın. A zöld fő megsárgul, a pipacsok lehajtják a fejüket. Mintha 
szégyellnék magukat… 

David legszívesebben mindennap más képet idézett fel magában. Attól kezdve, 
hogy reggel kiért a kıbányába, amíg este elgyötört, pihenni vágyó testtel le nem 
feküdt aludni, élvezettel alakítgatta magában a képet, rendezgetett minden részletet, 
míg a kompozíció kerek egészet nem alkotott. 

Egyébként egyáltalán nem gondolkodott. Úgy érezte, a gondolkodás súlyos hiba. 
Szenvedtek, akik a múltjukon töprengtek, mindazon, amit elveszítettek, a családon, 
amelyet valószínőleg soha nem látnak viszont. 

David már majdnem egy éve élt Dachauban. Megérkezése után igen hamar 
megtanulta, hogy csak akkor maradhat életben, ha minden percet úgy él meg, ahogy 
van, másodpercrıl másodpercre. A legfontosabb, hogy ne tegyen fel kérdéseket, ne 
vitatkozzon semmin, ne vágyódjon semmi után. Ha szabadságra, élelemre, tiszta 
vízre vágyódik, egyszerően megırül. 

Azt is megtanulta, hogy ne haragudjon. Most se haragudott, hogy felzavarták 
álmából. Nincs értelme. Az ember percrıl percre, másodpercrıl másodpercre él… 

Elıször Sachsenhausenbe vitték. Két nap múlva vonatra rakták, és áthozták ide, 
Dachauba. Az elsı néhány nap volt a legrosszabb, aztán már majdnem 
elviselhetınek érezte az életet. A vonaton minden vagont zsúfolásig megtöltöttek 
emberekkel. Nem kaptak élelmet, nem kaptak vizet. Amikor kinyitották a vagon 
ajtaját, és David az éles napfénytıl elvakulva, hunyorogva kinézett, látta, hogy 
útközben többen meghaltak. A halottakat a vágány mellett halomba rakták. Ekkor 
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világosodott meg benne, hogy percrıl percre kell élnie, másodpercrıl másodpercre, 
gondolkodás, kérdezés nélkül. 

A rendszert és a szabályokat értette meg a legnehezebben. Azt, hogyan lehet 
életben maradni. Furcsa módon az SS-ekkel boldogult a legkönnyebben. Az SS-ek 
szerették a rendet, szerették, ha egyeznek a számok, és szerették az 
engedelmességet. Ez nem volt nehéz, feladat. Megérkezésükkor nyilvántartásba 
vették ıket. A vonattal érkezett kétezer zsidó hosszú sorban várakozott. 
Megengedték nekik, hogy leüljenek, míg nem kerül rájuk a sor, hogy odamenjenek a 
tábor közepén elhelyezett íróasztaloknál ülı négy írnok közül az egyikhez. Neve, 
foglalkozása, származása részletesen. Mindent gondosan beírtak egy őrlapra. 
Számot kaptak, aztán elvitték ıket a fertıtlenítıbe. Utána megkapták a ruhájukat. 

Rend és számok: ezzel elboldogul az ember. 
De a Prominenté-k. módszereit nem lehetett kiismerni, mert nem volt módszerük. 

A Prominenté-k Németország börtöneibıl kerültek ki, Himmler maga válogatta ıket, 
nagy körültekintéssel. Mindegyik valamilyen, rendszerint erıszakos 
bőncselekményért hosszú szabadságvesztésre ítélt rab volt. Állítólag a legnagyobb 
részük már azóta szolgált itt, amióta 1933-ban Himmler személyesen megalapította 
ezt az elsı koncentrációs tábort. Ez volt a szeme fénye. 

A Prominenté-k nem szabályok szerint éltek. Rúgtak, vertek, törtek… Néha 
lelöktek embereket a kıbánya legmagasabb pontjáról, és nézték, hogyan zuhannak 
a halálba. Ha valaki túl lassan dolgozott, esetleg agyonlıtték, nehéz követ ejtettek a 
lábára, megbotozták, vagy összeverték a fejét. Szerették a munkájukat. Találomra 
választották ki áldozatukat: sose lehetett tudni, ki lesz a következı. Ez volt a titkuk: 
nem volt semmiféle módszerük. Csak a bizonytalanság és a félelem. Soha senki nem 
tudhatta, mi vár rá a következı pillanatban. De aki elég okos volt, rájött, hogy 
semmivel sem szabad törıdnie. Lehet, hogy ı lesz az, lehet, hogy a szomszédja. 
Néhány hete két férfi – David nem ismerte ıket – kiállt a kıbánya tetejére. 
Megcsókolták egymást, aztán leugrottak a mélybe. Önként választott halál. David 
úgy érezte, nemes tett volt, tiszta és emelkedett a tábor bőzlı fertıjében. Azzal, hogy 
inkább a halált választották, magasan az aljas lények fölé emelkedtek, akik a tábort 
vezették, és embernek merték nevezni magukat. 

David irigyelte a két férfi bátorságát. Belıle hiányzott a bátorság. De mindegy, 
hamarosan meghal ı is. Ha nem a kıbányában, hát elviszi a dizentéria vagy más 
betegség. A hálótársa elızı nap halt meg tífuszban. Ezért volt most annyi helye a 
priccsen, hogy összekuporodhatott. 

Talán el is kapta már a tífuszt. A gondolat nem nagyon zavarta. Sem az élet, sem 
a halál nem érdekelte túlságosan. 

Az egyik Prominente elkiáltotta magát:  
– Vigyázz! 
David erılködve szorította össze a sarkát. Kihúzta magát. Úgy számított, hogy 

még legföljebb öt percig bírja. Addigra valószínőleg végeznek is. 
Két SS tiszt lépett be a barakkba. A parolijuk alapján a halálfejes divízió tagjai 

voltak. Az egyik egy kartonlapra erısített jegyzéket tanulmányozott. 
– Álljanak ki a következık! – mondta: – Abraham, Freymann… 
David elırelépett. A szíve vadul vert. Talán…? 
Talán… Édes Istenem, talán ez a vég. 
Mérhetetlen szomorúságot érzett: szomorúan gondolt mindenre, amit elvettek 

tıle, szeretett kis Nyuszikájára, az otthonára, a munkájára. Mindenre, amit valaha 
szeretett. Mindet úgy szerettem. 
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További neveket is fölolvastak, Összesen még ötöt, aztán a hét rab sorba állt, és 
követte az SS tiszteket, ki a barakkból. A menet gyors léptekkel vonult át a táboron. 

David igyekezett lépést tartani velük, de a térde miatt kénytelen volt lassítani. 
Apránként lemaradt. Aztán felötlött benne a gondolat: na és? Ha amúgy is meg kell 
halnia, mit számít, ha most, vagy öt perccel késıbb, a tábor falánál állva hal meg? 

Ez a gondolat megnyugtatta. Már meg se próbálta utolérni a többieket. 
Beletörıdött, hogy meghal. Elıször fájdalmat érzett, mint az az ember, akinek van 

miért élnie. De most, ahogy kínlódva bicegett elıre, meglátta a dolog igazi oldalát. 
Nincs miért élnie. Hiszen a halál végül irgalmas megváltója lesz, a gyomra egyre 
jobban kínozza, néha vért hány. Biztosan vérzı fekély. Egyre nehezebben bírja a 
munkát a kıbányában, nehezen lélegzik, gyenge, könnyen elesik. Egyre nagyobb 
kínok árán tudja csak rákényszeríteni magát, hogy dolgozzon, erılködjön, hogy 
elvégezze azt a munkát, amelyet képtelen elvégezni. 

Az egyik SS megfordult, végignézett a soron. Aztán meglátta Davidot, aki már 
vagy tíz méterrel lemaradt mögöttük. Most megbotoz, gondolta David. 

De az SS nem dühödött meg, nem rontott rá. Megvárta, hogy David odaérjen. 
David továbbvonszolta magát. Mikor az SS mellé ért, megfeszítette a testét, és 

várta, hogy mikor kapja az elsı ütést. Néhány lépés, és elment az SS mellett. Az 
nem ütötte meg. David a szeme sarkából látta, hogy a tiszt mögé áll, és szemmel 
láthatóan megnyugodva, lassan lépdel a nyomában. Úristen, gondolta David, mi 
következhet még ezután? 

Kimentek a fıkapun, és egy másik táborrész felé tartottak. Ezt a körletet 
mindössze egyetlen egyszerő drótkerítés vette körül. A kerítésen belül vadonatúj 
barakkok, kifogástalan állapotban, megemelt alapozással, ablakokkal. Mintha 
laktanya lenne, gondolta David. Vajon miért hozzák ide ıket? Kihallgatásra? Ennyi 
idı után biztosan nem. Talán közlik velük, hogy más táborba helyezik át ıket? De az 
ilyesmit soha nem közlik a rabokkal… 

Akármi lesz, itt nem fognak megölni bennünket. 
Az egyik barakk elıtt megálltak. Vártak. David megszámolta, hányan vannak a 

csoportban. Összesen hét rab. Egyet fölismert közülük: Meyert. Meyer is fizikus, az 
egyik legkiválóbb, hajdan egy nagy laboratórium igazgatója. Szörnyő állapotban volt. 
Arcán, állán megereszkedve lógott a bır, és olyan görnyedten állt, mint egy 
aggastyán. Csont és bır testén lazán lógott a csíkos rabruha. Nem volt több ötvenöt 
évesnél, de hetvennek látszott. 

Én is éppen ilyen öregnek látszom, gondolta David. İ is olyan rettenetesen 
lefogyott, hogy a testén lötyögött, megráncosodott a bır. 

– Bemenni! – parancsolt rájuk az egyik SS. 
Bevonultak a barakkba. Körülnéztek. Odabent tisztaság, rendes bútorok, minden, 

ami fából készült, csillogó, vadonatúj, jó illatú. A falak mellett munkaasztalok, az 
asztaloknál székek. Három íróasztal, egy iratszekrény és írógépek. Kihallgatási 
központ? Iroda? Bármi lehet. 

– Üljenek le. 
A rabok meglepetten néztek körül. Nem szokták meg, hogy hellyel kínáljak ıket. 

Egyikük leült a földre. Az egyik SS ırmester rákiáltott: 
– A székre! 
Miután leültek, egy tiszt lépett be a szobába, mögötte egy katona letakart, 

láthatóan súlyos tárgyat cipelt. A letakart tárgyat letette az egyik asztalra. 
A tiszt öntudatos, merev tartással állt meg elıttük. Tökéletes katona. 
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– Reichsführer Himmler személyes parancsára, ez a laboratórium megkezdi 
mőködését. Maguknak, mint a Birodalom foglyainak, legjobb tudásuk szerint kell itt 
dolgozniuk. 

David elképedten meredt rá. Dolgozniuk kell! Itt! Hihetetlen! Most világosodott 
meg elıtte, miért van velük Meyer. İ is élvonalbeli tudós… Ez nyilván tudományos 
munkát jelent. Hihetetlen! 

– Olyan feladatokon fognak dolgozni, amilyeneket kijelölnek a maguk számára – 
mondta az SS tiszt. – Ez itt az elsı. – Az asztalon álló tárgyra mutatott. – Ezt a 
szerkezetet egy ellenséges repülıgéprıl szereltük le. Önöknek szét kell szedniük, 
meg kell vizsgálniuk, és elemezniük kell, amit megállapítanak. Tudnunk kell, mi a 
rendeltetése, hogyan mőködik, és hogyan állítják elı. 

David fellélegzett. Most már reménykedett: ez igazi tudományos feladat, gondos 
elemzést kíván… És gyakorlott tudósok kellenek hozzá, mint ı meg Meyer. Ez pedig 
azt jelenti, hogy különleges elbánásban részesülnek, nem kell visszamenniük a 
táborba. De énje egyik fele, óvatosan, várakozási álláspontra helyezkedett. A 
táborban élı egyetlen rab se hitte el soha, amit mondanak neki. Ki kell várni a végét, 
mert valahol mindig akadhat valami bökkenı. Rendszerint akad. 

– Nos – folytatta a tiszt –, maguk mind képzett szakemberek az ilyen jellegő 
elektronikus témákban, igaz? 

Nyilván senki nem vallaná be az ellenkezıjét, gondolta fanyar mosollyal David. 
– A vezetıjük… – a tiszt belepillantott a listába – Meyer. Az ı irányítása alatt 

dolgoznak. Engedelmeskednek neki. Megértették? 
Bambán bámultak. Mukkanni se mert senki. 
– Klammer ırmestertıl megkapnak minden felszerelést, amire szükségük van. Ez 

a feladat igen fontos. Herr Himmler személyesen ellenırzi, értik? Olyan gyorsan 
dolgoznak, és olyan intenzíven, amennyire lehet. A legkitőnıbb eredményeket kell 
produkálniuk! Van kérdés? 

Csend. Tudták, hogy általában nem célszerő kérdéseket feltenni. A tiszt bólintott, 
és kifelé indult, amikor valaki megszólalt. 

– Igen, nekem van kérdésem. 
David idegesen nézett körül. Meyer. Mereven állt, egyenesen a tiszt arcába 

nézett. Vén bolond, gondolta David, minek kell kinyitnia a száját? Minden szem a 
tisztre meredt, de az nyugodtan nézett Meyerre, cseppet sem látszott bosszúsnak 
vagy éppen dühösnek. 

– Nos? – kérdezte rövid hallgatás után. Minden szem Meyer felé fordult. 
– A jó munkához – mondta az öreg – jobb szállásra és jobb élelmezésre van 

szükségünk. Nem tudok úgy dolgozni, hogy a munkatársaim fele a rossz táplálkozás 
vagy betegség miatt munkaképtelen. – Meyer határozottan, meglepıen tiszta hangon 
beszélt. 

Úristen, gondolta David. Te bámulatos öreg! Micsoda idegek! 
Megint a tiszt arcát figyelte. Az bólintott. 
– Rendben van – mondta. Ennyi volt az egész.  
Aztán magukra maradtak, hogy elkészítsék a szükséges mőszaki felszerelések 

jegyzékét. 
Körülülték Meyert, és egymás arcát lestek, várták, hogy a többiek meggyızzék 

ıket valamirıl, amit még mindig képtelenek voltak elhinni. Egy Richter nevő férfi, 
lehajtott fejét a térdei közé fogva, görcsös zokogásba tört ki, úgy megrendítette ez a 
teljesen váratlan sorsforduló. 

David még mindig a bökkenıt kereste. Aztán megtalálta. Ha kielemezték ezt a 
berendezést, és befejezték a munkát, mi történik velük, ha több feladatuk nem 
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marad? Mi lesz akkor? Nem tartják ott ıket, nem. Visszaviszik a táborba, vissza a 
kıbányába. Sokkal rosszabb lesz visszamenni… 

De akkor is… A munka hetekig eltarthat, talán hónapokig is. És egy hónap a 
táborban nagyon hosszú idı. Elég ahhoz, hogy az ember megint reménykedjék, és 
azt higgye, örökké így marad minden. 

Arra nem is gondolt, hogy bármi rossz lenne abban, ha dolgozik. De csak addig, 
amíg Meyer meg nem szólalt. 

– Helyesnek tartjuk-e vagy sem, hogy részt veszünk ebben a munkában?… Nos, 
nincs más választásunk… 

Morális szempontok fel sem merültek Davidban. Ott, a táborban minden elvont 
probléma elvesztette a jelentıségét, nevetségesnek látszott. Senki sem töprengett 
azon, mi helyes, mi nem. Ha megtette volna, felháborodásában perceken belül 
elpusztul. Helytelen?… Ez a gondolat távol állt tıle. Zavarta-e, hogy segítséget nyújt 
a németeknek az ellenséggel szemben? Számít valamit, ha a zsidók a saját életükért 
harcolnak? 

A válasz roppant egyszerő volt. David akkor jött rá, amikor megkapta új 
egyenruháját, egy év után elıször zuhanyozhatott kedvére, egy éve elıször ehetett 
tisztességes ebédet, majd meglátta a hálószobájukat: tiszta volt, jó levegıjő, 
mindenkinek külön fekhely jutott, és angol WC is volt. Ettıl kezdve minden roppant 
egyszerőnek látszott. Tudták, mit kell tenniük: életben kell maradniuk. Ha 
megtagadná a munkát, valaki, más foglalná el a helyét. Egyetlen tiltakozó gesztus 
nem változtatna semmit. 

Aznap éjjel, amikor lefeküdt tiszta, jó illatú ágyára a hálóhelyiségben, sírva fakadt. 
Elsısorban talán a váratlan megkönnyebbülés miatt, de azért is, mert sajnálta magát, 
és fájó szívvel gondolt törékeny, szánalmas reményeire, amelyekkel a jövıbe 
kapaszkodott, és amelyek  annyi idı után most ismét feltámadtak benne. Cecile-re 
gondolt és Ellenre, megpróbálta elképzelni, milyen lehet az életük nélküle. Már több 
mint egy éve nem látta ıket. 

Mikor végre elaludt, azt álmodta, hogy kitalált egy varázslatos berendezést, 
amellyel a németek megnyerik a háborút. Egyszeribe hıs lett belıle, kiszabadult a 
táborból, megkapta a Vaskeresztet a tölgyfalombbal. De ruhájára nézve, rémülten 
látta, hogy SS egyenruhát adtak rá. Megmondta, hogy ez tévedés, megpróbálta 
letépni magáról, de a fekete szövet a bırére tapadt, és ahogy letépte, a húsa is 
lefoszlott.  

Riadtan, vadul kalapáló szívvel ébredt. Hát ilyen rosszat teszek? – gondolta. 
Nem, az nem lehet, igazán nem lehet! Az lenne rossz, ha odaadná a titkát, azt a kis 
mikrofilmtekercset; az megbocsáthatatlan lenne. 

Másnap reggel, sorakozó után, David kérte, hogy elhozhasson valamit a régi 
barakkjából. Két napja ilyen kérés elképzelhetetlen lett volna, de most hagyták, hadd 
menjen. 

Mikor odaért, a barakk üres volt. A munkaképeseket már elvitték a bányába, és 
azokat, akik éjszaka rosszul lettek, elszállították a gyengélkedıbe, bár azt az 
orrfacsaró bőzzel, reménytelenséggel, halállal és betegséggel teli barakkot merı 
eufémizmus volt gyengélkedınek nevezni. 

Mikor megbizonyosodott róla, hogy egyedül van, egy ócska fémcsajkával 
kapirgálni kezdte a kemény földet az ajtó mögött. Elıször rossz helyen keresgélt, 
szélesebb körben kellett kotornia, de végre a kivájt kis gödör mélyén kitapintotta a 
csomagot. Visszakaparta a földet a gödörbe, letaposta, aztán a kis csomagot a hóna 
alá szorítva, elindult vissza a külön barakkjukba. A csomagot a barakkban a WC 
víztartálya mögé rejtette. 
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Aztán elment dolgozni. 
 

Valami radarzavaró berendezés, ez kézenfekvı. De sokkal bonyolultabb feladat volt 
megállapítani, hogyan mőködik, és milyen német radar zavarására szolgál. A 
berendezést húsz egységre bontották, mindenki kapott néhány egységet, azokat 
kellett megvizsgálnia. 1 

Két hét múlva mutatkozott az elsı eredmény. A berendezést szemmel láthatóan a 
Freya riasztóberendezésre állították be. A Freya 125 megaciklus frekvencián 
dolgozott, és segítségével az ellenséges repülıgépek jelenlétét hetvenöt mérföld 
távolságból észlelni lehetett. David természetesen mindent tudott a Freyáról, hiszen 
a Freyát a Gema fejlesztette ki. ' 

Miközben a berendezés neki kiosztott darabjain dolgozott, egyre sőrőbben 
eltöprengett, vajon az angolok hogyan jöttek rá a Freya létezésére és arra, hogy 
milyen frekvencián mőködik. A Freya olyan nagy, hogy a földre kell erısíteni, nem 
lehet egyszerően zsákmányul ejteni, és a kémek sem juthatnak hozzá, hogy 
megvizsgálhassák. Az angoloknak nyilván van megfelelı felderítı berendezésük 
amely sokkal érzékenyebb, mint bárki feltételezte volna. De hiszen, gondolta David, 
ık itt valamennyien olyan régen kikerültek a forgalomból… Egy éve állították le a 
hosszú távú kutatásokat, egy év telt el azóta, hogy a tudósokat és szakértıket 
behívták katonának, vagy táborba zárták. 

De gondolatban továbblépett: ha az angolok képesek felderíteni egy ellenséges 
radart, akkor nekik is nyilván módjukban áll, hogy kifejlesszék a magukét… Ebbıl 
logikusan következik, hogy… Megbeszélte Meyerrel. 

– Igen – felelte kurtán az öreg –, azt hiszem, van már radarjuk. 
– Ha tehát a németek meg akarták volna tartani az elınyüket, folytatniuk kellett 

volna a kutatást – állapította meg David. 
– Igen. Ebben a szakmában megállni annyi, mint lemaradni. 
– De azért folyik még kutatómunka? 
– Nem! – szögezte le határozottan Meyer. – Feltételezésem szerint csak mi 

dolgozunk nekik. Komikus, nem? 
David csodálkozva nézett rá. 
– De hát csak üzemben tartottak néhány laboratóriumot? 
– Nagyon keveset. És azoknak sincs semmi jelentısége. Minden munkáról 

részletes jelentést kértem tılük, ami azóta folyik, mióta én… mióta távol vagyok. 
Semmit nem tudtak mondani. Azt hiszem, ma Németországban mi vagyunk az elsı 
számú elektronikus fejlesztési laboratórium… Tudod, így olcsóbb nekik. Nincs 
gondjuk a fizetésünkre – tette hozzá fanyar humorral. 

David az asztalra bámult. Elsı ízben érezte, milyen fontos a munkájuk. 
– És mit mondunk nekik, amikor az eredményeinket átadjuk? 
– Megmondjuk nekik, mit találtunk – jelentette ki tömören Meyer. Aztán halkabban 

folytatta: – De a következtetéseket nem vonjuk le helyettük. Erıltessék csak meg ık 
is magukat, és találják ki, hogy az angoloknak is van radarjuk. Éh nem mondom meg 
nekik. És te sem. 

– Nem. Nem mondom meg nekik. 
Ezután David valamivel jobb érzéssel dolgozott tovább. Csak egy kis mulasztás 

ugyan, mégis pozitívum, apró lázadás… 
Fölnézett a munkájából. 
– Egyébként kinek szólnak a jelentéseink? Tényleg Himmlernek? 
– Azt hiszem. De más egységek is kapnak belıle másolatot. Beleértve a mőszaki 

fıtanácsadót is. 
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– És ki a… 
Meyer meglepetten nézett rá. 
– Természetesen Schmidt. 
Semmi nem változik, gondolta David. Szerette volna, ha nem bosszantja annyira 

a gondolat, hogy ismét találkozik Schmidt nevével: a gyomra is belefájdult. 
Egy hónap múlva átadták a második fázis eredményeit, és David azon rágódott, 

vajon meddig tudják húzni még a munkát. Két hétig. Legjobb esetben egy hónapig. A 
laboratóriumot ugyan állandó munkára rendezték be, de alig hihetı, hogy Dachauban 
bármi állandó legyen. 

Davidot is, de a többieket is folyton kínozta a gondolat, hogy esetleg vissza kell 
menniük a táborba. Mostanra nagyjából mind a hét ember egészsége helyreállt, főtött 
szobában, békében éltek, és reméltek. Iszonyú érzés, hogy ennyi mindenük van! 

David közben rájött, hogy rajtuk kívül más laboratóriumok is mőködnek. Egyet az 
SS egészségügyi intézete tart fönn, egy másik a Luftwaffe kutatóintézetén belül 
mőködik. De azt egyikük sem tudta, hogy amazok min dolgoznak, és ilyesmivel 
kapcsolatban nem tett föl kérdéseket az ember, nehogy belebetegedjen a válaszba. 
Feltehetıen azokat a laboratóriumokat is tartós mőködésre rendezték be, de arról 
sem tudott senki biztosat… 

David már régebben is hallotta, hogy Himmler rajong minden specializált 
tudományért, és talán ez magyarázta e laboratóriumok felállítását is. Himmler a 
háború elıtt még archeológiai ásatásokat is szervezett, mert egy homályos elméletét 
akarta igazolni. David arra már nem emlékezett pontosan, mi volt az a teória, de 
valószínőleg a tiszta germán fajokkal állt kapcsolatban, mondván, hogy a germánok 
elıfutárai voltak a teuton lovagoknak. Himmler bolond. A puszta tény, hogy ilyen 
ember ilyén magas pozícióba emelkedhetett, mindent elárult a rendszerrıl. 

Egy hét múlva már csökkent a munka mennyisége, és mindenkin az idegesség 
jelei mutatkoztak. Nehéz lett volna még tovább húzniuk a pepecselést. Aztán, mint az 
égbıl hullott manna, újabb tárgy került a laboratórium asztalára. Az emberek 
összemosolyogtak. 

Ezt is, mint az elsı berendezést, szétszedték és megvizsgálták. David és Meyer 
egyhangú elragadtatással állapította meg, hogy egészen új típusú géprıl van szó, 
amelynek a lényegére nézve egyelıre legfeljebb találgathattak. Hetekig eltart, amíg 
egyáltalán meg tudják állapítani, mi az.  

Újabb haladékot kaptak… 
 

Klammer ırmester kiáltott be az ajtón.  
– Vigyázz! 
David felkapta a fejét, aztán idegesen pattant fel az asztalától. Klammer még 

sose zavarta ıket, ha dolgoztak. Nyilván rendkívüli esetrıl van szó. 
Az ırmester türelmetlenül várt, amíg a csoport összegyőlt elıtte. 
– Egyelıre hagyjanak abba minden munkát, és hozzák rendbe a laboratóriumot! 

– harsogta olyan nyomatékkal, hogy kifröccsent a nyál a szájából. – Egy órán belül itt 
tökéletes rendnek kell lennie! És készüljenek fel jól, hogy ha bármilyen kérdést 
feltesznek maguknak a munkájukkal kapcsolatban, világosan válaszolni tudjanak! 
Megértették? 

Meyer bólintott. A csoport szétszéledt, Klammer elment. A társaság kérdı 
pillantással nézett Meyerre. 

Meyer a vállát vonogatta.  
– Tılem ne kérdezzetek semmit. 
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Nyilván Himmler, gondolta David. Más nem lehet. Himmler már máskor is járt a 
táborban. Ezt a tábort ı hozta létre, személyes ügyének tekintette, és szívesen 
ragadott meg minden alkalmat, hogy érdeklıdését kimutassa iránta. 

Felkészültek tehát, és vártak. Éhen maradtak, mert ebédelni sem engedték el 
ıket. Dolgozniuk sem volt szabad, nehogy rendetlenséget csináljanak. 

Három óra tájban David már szédelgett. A gyomra megszokta a rendszeres 
étkezést, és nehezen tőrte, ha koplalnia kellett. A fekélye tompán lüktetett, aztán a 
lüktetést hamarosan fájdalom váltotta föl. 

Négykor még mindig semmi. Végre berontott Klammer. 
– Vigyázz! 
Fölálltak, és mereven bámulták a falat. Az ember megpróbál személytelennek 

látszani, gondolta David: arc nélküli, szolgai, jelentéktelen, és mégis fontos. Az 
ember olyannak mutatja magát, amilyennek látni szeretnék. 

Hangok hallatszottak odakintrıl, léptek kopogtak a lépcsın. David a falat nézte, 
de a szeme sarkából figyelt, és az egyenruhákról látta, hogy a látogatók egy része 
magas rangú SS tiszt. A kis csoport belépett a barakkba. Aztán továbbvonultak, most 
már a barakkon belül. Valaki hangosan fölnevetett. Jó ebéd utáni hangulat, gondolta 
David. 

Mikor a társaság a szóbába lépett, David futólag végigpillantott rajtuk. A legtöbb 
valóban magas rangú tiszt volt, arcról nem ismerte föl egyiket sem. Kivéve… Igen, 
kivéve Himmlert. İt fölismerte a fényképek alapján. Himmler alacsony volt, a haja 
rövidre nyírott, az álla jellegtelen. Seszínő, hideg szemén keret nélküli szemüveg. 
Ártalmatlannak látszott, mint egy banktisztviselı. 

A kíséretében többen civilben voltak. David egyenként megnézte ıket. Aztán egy 
ismerıs arc. 

Schmidt. 
Schmidt feszengve húzódott be az egyik sarokba. Idınként körüllesett, enyhe 

undorral nézegette a csupasz falakat, az egyszerő felszerelést. Joggal feszengsz, – 
édes barátom, gondolta David. İt még nem fedezte fel. David egyre figyelte, várta a 
pillanatot, amikor Schmidt rájön, hogy ı is ott van. De Schmidt nem nézett a rabokra, 
ez némi csalódást okozott Davidnak. 

Himmler végigsétált a szobán. Megmutatták neki az angol berendezés 
szétszedett darabjait, ı meg sorra rájuk bólintott. Aztán körülnézett, mintha keresett 
volna valakit. Megakadt a szeme Schmidten. Jóságosan elmosolyodott, és magához 
szólította a mőszaki fıtanácsadót. 

A szobában néma csend támadt. 
– Herr Schmidt… – Himmler hangja meglepıen lágyan csengett, majdnem 

szelíden. – Remélem, meg van elégedve azzal, amit itt létrehoztunk? 
– Igen. Tökéletesen megfelelınek látszik – mondta Schmidt szinte suttogva. 
Himmler nyájasan rámosolygott. Mint egy barátságos tanító bácsi. 
– Nos, biztos vagyok benne, hogy szívesen elbeszélgetne a foglyokkal a 

munkájukról. Tehát, kérem, parancsoljon. 
Schmidt bizonytalanul nézett rá. 
Himmler alig észrevehetıen biccentett a fejével. 
– Rajta, csak nyugodtan! Nagyon szívesen várunk. 
Schmidt olyan tehetetlen ábrázattal nézett körül, mintha valahonnan segítséget 

várna. Aztán meglátta Meyert, egy pillanatra fennakadt a szeme, de nyomban 
felvillant benne a felismerés szikrája. Láthatóan megkönnyebbült. Hát persze, 
gondolta David. Meyert jól ismeri. Schmidt most odament Meyerhez, és rövidesen 
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elmerültek a brit bombázóról zsákmányolt katódcsı tanulmányozásában. A szobában 
zsongott a beszélgetés. 

David kíváncsi lett volna, mi játszódott le az elıbb Himmler és Schmidt között. 
Talán Himmler valami szívességet tett Schmidtnek, és most emlékeztetni akarja rá? 
Talán Schmidt kétségbeesetten próbált szakértıket verbuválni, és kénytelen volt az 
SS segítségét kérni? Az ember azt hinné, hogy az SS kínos helyzetbe került, mert 
zsidókat, alsóbbrendő fajhoz tartozó lényeket kell dolgoztatnia? De nem! Himmler 
láthatóan el volt ragadtatva a laboratóriumtól. Schmidt volt az, aki kényelmetlenül 
feszengett. 

Aztán Schmidt meglátta Davidot. 
– Freymann. 
Meglepetten nézett rá. Nyilván nem számított rá, gondolta David, hogy ıt is itt 

találja. 
Schmidt erıvel elfordította róla a tekintetét, és az asztalára nézett. 
– És maga min dolgozik? 
David megmagyarázta. Olyan röviden és egyszerően, amennyire tudta. Schmidt 

láthatóan elégedetten hallgatta, és már-már elfordult tıle, de meggondolta magát. 
– Megvizsgáltuk a rövidhullámú radarral kapcsolatos elgondolását, amit annyira 

erıltetett. Egyszer s mindenkorra megállapítottuk, hogy lehetetlen kifejleszteni, sıt 
oktalanság volna. Teljesen alkalmatlan megoldás. 

Várta, hogy David feleljen valamit, de David elnézett mellette, és hallgatott. Nem 
tudta, mit mondjon. Schmidt ingerülten folytatta. 

– Idı- és pénzpocsékolás volt, amit a kutatásra fordítottunk. De maga persze 
jobban tudja, mi? 

– Hiba volt – felelte végül is David. – Most már belátom. 
A társaság indulni készült. Csizmájuk kopogott a fapadlón, hangosan, rekedten 

nevetgéltek. Himmler széles mosollyal hallgatta egy alacsonyabb rangú tiszt tréfáját. 
Szemmel láthatóan élvezte ezt a dachaui kirándulást. 

Amint az ajtó becsukódott mögöttük, David kimerülten roskadt le a székére. 
Leverten bámult maga elé. 

A puszta gondolat is, hogy ı ezeknek olyan készségesen dolgozott, szinte fizikai 
szenvedést okozott. Mardosta a szégyen, hiszen végül is hiúságból csinálta az 
egészet, mert meg akarta mutatni, hogy ı milyen briliáns elme; imponálni akart. 
Persze, bebeszélte magának, és a végén el is hitte, hogy Németországért csinálja, 
valami nagy, közös, jó cél érdekében, amely mindenkinek egyformán hasznára lesz. 
Megkülönböztetett állam, az emberek és a nácik között. De mélységesen tévedett. A 
nép, az állam és a nácik: mind egy és ugyanaz. Hacsak Schmidtre nézett, tisztán 
látta, mennyire így van. Hogyan képes egy tudós, egy gondolkodó ember 
érzéketlenül, borzadás nélkül ilyen helyre eljönni, mint ez a tábor? 

Hiúság. Még most is a hiúság hajtja. A rövidhullámú radar, Schmidt makacs 
piszkálódása, mind a hiúságát ingerli, és a vágy is, hogy bebizonyítsa: Schmidt 
téved. Minden idegszálával erre vágyik. 

Hiúságból. 
Megcsóválta a fejét, felállt, és lassú léptekkel visszament a munkájához. 
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A parancsnoki kocsi lassan, szinte lépésben manıverezett a város forgalmas 
utcáin. Dönitz fölébredt, és kinézett az ablakon. 

Segédtisztje, egy Schneider nevő fiatalember, hátraszólt. 
– Ez Morlaix, tengernagy úr. Körülbelül negyven kilométerre vagyunk Bresttıl. 
Dönitz bólintott. Nézte az autó mellett egyhangú egymásutánban elvonuló 

házakat, kirakatokat. İ minden francia várost egyformának látott. Ismét lehunyta a 
szemét. Könnyen elaludt, különösen így, hosszú autóutakon, és ez nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy tiszta fejjel tudjon megbirkózni a legnehezebb feladatokkal 
is. 

De legnagyobb gondjára, bár számtalanszor eltöprengett rajta, nem talált választ: 
miért ez az idı elıtti háború Angliával. 

A hadüzenet idıpontjában alig ötvenhat tengeralattjárója volt, de ebbıl is csak 
húszat lehetett bevetni az Atlanti-óceánon. És hat hónappal késıbb az ötvenhatból 
csak harminckettı maradt. Kétségbeejtı… 

A németeket ebben a háborúban csak a csoda menthette meg: Franciaország 
lerohanása.  

Dönitz a kocsi mellett elsuhanó, breton tájat nézte, és áldotta magában a sorsot a 
szerencsés fordulatért, amellyel megkapta ajándékba Franciaország hosszú nyugati 
partját és a korlátlan lehetıséget, hogy megközelítse az Atlanti-óceánt. Hajóinak ma 
már nem kellett Skócia északi partjait megkerülve visszatérniük Németországba, és 
végigszenvedniük az utat az Északi-tenger veszélyesen sekély vizein. Most sokkal 
biztonságosabban és sokkal gyorsabban juthatnak el vadászterületükre. Három 
hónappal a megszállás után Dönitz már két flottillát helyezett át Lorient-ba és egy 
harmadikat Brestbe. 

Egy útkanyarulatnál a távolban kéken megcsillant elıtte a tenger. Az órájára 
nézett. Nem járhatnak már messze Bresttıl. 

– Kérem a program részleteit – szólt elıre Schneider-nek. 
Papírzörgés, aztán Schneider hangja: 
– Tengernagy úr, 12.30-kor ebéd a javítómőhely melletti étteremben. 14.30-kor 

találkozás Herr Dorschsal, a Todt szervezet építészével, és a dokkok megtekintése. 
16.00-kor összefoglaló megbeszélés a bresti kikötıparancsnokkal. Tengernagy úr 
továbbá találkozni óhajt az U-319-cel, amint az visszatér. Az utolsó szikratáviratot 
15.30-kor vettük. 

– Nagyon helyes – bólintott Dönitz. 
Az U-319 parancsnoka, Kapitänleutnant Fischer, kitőnı katona volt. Különösen jól 

szerepelt ezen a portyán. Dönitznek még a fülében csengett az a rövid rádiójelzés, 
amelyet tegnap kapott párizsi fıhadiszállásán. Hat hajó elsüllyesztését jelentette. Hat 
hajó! És mindezt egyetlen tengeralattjárója hajtotta végre egy ötnapos portyán. 
Elképesztı! De a többi hajója is komoly sikerrel szerepelt. Az egy tengeralattjáróra 
esı elsüllyesztett ellenséges hajók száma szépen felszökött, és a szeptember, 
legalább ötven elsüllyesztett hajóval, rekordot ígért. 

Fischer már megkapta a Lovagkereszt elsı osztályú vaskeresztjét. Dönitz ma 
délután adja át neki hozzá a tölgyfalombot. A tengeralattjáró-flottánál nem szokták 
megvárni, hogy a felsıbb parancsnokság hozzájáruljon a kitüntetéshez; azonnal 
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átadják, még a kikötıben, amikor a hangulat a tetıfokára hág, és a legénység is 
osztozhat a kitüntetett dicsıségében. 

Széles folyótorkolat partján haladtak. Elszórt tanyák után kis falvak sora 
következett: lassan megérkeznek Brestbe. 

Dönitz a napi program többi részén gondolkodott. A Todt szervezettel nagyon 
nyíltan kell megtárgyalni a terveket. A hajójavító üzem szükséges módosításairól lesz 
szó. A munka már megkezdıdött. Nyilván lengyelekkel dolgoznak, és a lengyel 
munkás jó munkaerı. 

A tisztekkel a megbeszélés a bizakodás és a csüggedés megszokott keveréke 
lesz. A tisztek csak egyet kérnének; több hajót, gondolta Dönitz, de ezt nem akarják, 
vagy talán nem merik kimondani, mert nyilván úgyis tudják, hogy nem adhatja meg 
nekik. 

Ebben a hónapban mindössze hat új tengeralattjárót bocsátottak vízre, 
augusztusban meg – tragédia! – csak kettıt. És ugyanígy májusban, júniusban és 
júliusban is… Még arra sem elég, hogy a veszteségeket pótolják. 

A fıparancsnokságról mindig ugyanazt a választ kapják: anyaghiány… Ez 
valójában azt jelentette, hogy minden anyag Göring dédelgetett kedvencéhez, a 
Luftwaffé-hoz vándorol. 

Közeledtek a hajójavító mőhelyekhez. Az autó behajtott a magas kapubálványok 
között, és továbbment egy csúf, szürke kıépület felé, amelyen a Harmadik Birodalom 
és a haditengerészet zászlaja lengett. A bejárathoz fölvezetı lépcsın már ott állt az 
elsı tengeralattjáró-flottilla parancsnoka a tisztikarral. Mellettük egy tengerész 
közlegény szoros pórázon egy kecskét tartott: a flottilla kabaláját. A kecskét a flottilla 
jelvényeivel aggatták tele. Dönitznek rendkívül tetszett az ötlet. Ez a flottilla volt 
1935-ben az egyetlen német tengeralattjáró egység, és ı volt a parancsnoka; 
büszkén emlékezett rá, hogy a kabala is, a jelvények is a legénység ötlete volt. 

Az üdvözlések után nyomban bevonultak az étterembe. Az ebéd nem volt 
különös; Dönitz szerint a francia konyhát általában túlértékelték, de azt 
megállapította, bár igen keveset ivott, hogy a bor kitőnı. 

Igyekezett minél elıbb túlesni az ebéden, hogy elkezdhessék kırútjukat a 
javítómőhelyekben. Brest jól kiépített kikötı volt, ezt méltán el is várhatták 
Franciaország egyik legnagyobb tengerészeti bázisától, és eleve komoly javítási 
kapacitással rendelkezett. Most a szükséges módosítások végrehajtása a feladat, 
magyarázta Dorsch. A nagyobb szárazdokkokat alkalmassá kell tenni egyszerre két 
tengeralattjáró befogadására, ugyanakkor több gépmőhelyre van szükség, és növelni 
kell a hegesztési kapacitást is. 

– Mennyi ideig tart a munka? – kérdezte Dönitz. 
– Legfeljebb nyolc hétig. 
– Helyes. – Mihelyt ez elkészül, egy további flottillát telepíthet át Kielbıl. Dönitz 

annyi hajót akart Brestben állomásoztatni, amennyit csak lehet, mert onnan sokkal 
hatékonyabban tudta bevetni ıket. 

Miközben a társaság lassan a kijárat felé haladt, a távolból repülıgép zúgása 
hallatszott. Mindenki az eget kémlelte. ' 

– A miénk! 
Dönitz bólintott. Legyen is! Göring légi fölényt ígért, és jól teszi, ha teljesíti az 

ígéretét, különben a kikötıben horgonyzó tengeralattjárói védtelenül ki lesznek 
szolgáltatva a légitámadásoknak. A hírek szerint az Anglia elleni háború nem folyik 
túl nagy sikerrel. 
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– Herr Dorsch – fordult az építészhez. – Meddig tartana olyan behajózó 
bunkereket építeni a hajóimnak, amelyek teljes védettséget biztosítanak a 
légitámadások ellen? 

Dorsch meglepetten nézett rá. 
– Tessék? Vagyis… Azt hiszem, roppant vastag, masszív födémre lenne 

szükség, szóval… Igen vastag födémre… Nos, talán hat hónap. Rengeteg beton… 
rengeteg munkaerı… Mennyi hajót kellene egyszerre befogadnia? 

– Tízet, tizenkettıt, vagy ha lehetséges, még többet. 
– Igen… Komoly építmény lenne. 
– De megépíthetı?  
– Ó, igen, feltétlenül. 
Dönitz megnyugodott. Ha a légiháborút el is veszítik, legalább az ı hajói 

biztonságban lesznek a kikötıben. 
Tehát egyetlen igazán sebezhetı pont maradt: az átkelés a Biscayai-öblön. Az 

ellenséges légi portyázok az öbölben veszélyeztették leginkább a hajóit, az új 
franciaországi bázisok – Brest, Lorient, La Pallice és St. Nazaire – felé vezetı vízi 
úton. Az angoloknak sokkal könnyebb volt ott, az öbölben várni a kifutó vagy 
visszatérı hajókat, mint az Atlanti-óceán nyílt vizein keresgélni ıket. 

Nem szabad elfelejtenie, hogy megtudakolja a tiszti győlésen, mi a pillanatnyi 
helyzet az ellenséges légi tevékenységet illetıen. A tengeralattjáróinak elsısorban 
megfelelı légi támogatásra lenne szükségük. Sohasem kapják meg, és ez Göring 
bőne. 

A parancsnokságon már várta ıket Scheer korvettkapitány, a flottilla 
parancsnoka, és nyomban elkezdıdött a tiszti győlés. 

Elıször a rutinjelentéseket olvasták föl a sikerekrıl, a veszteségekrıl, a mőszaki 
problémákról. A tengeralattjárók gyızelmi mutatója minden hónapban emelkedett. 
Ennek mindenki örült. A jelentés közölte, hogy tengeralattjárónként naponta hány 
hajót, hány tonnát, mekkora térfogatot süllyesztettek el. 

– De hamarosan még rohamosabban fog emelkedni – jelentette ki Dönitz. Mihelyt 
újabb flottillát tud a francia partokra telepíteni, elég hajójuk lesz, hogy ismét 
alkalmazzák a jól megszervezett farkasfalka-taktikát. A farkasfalka-taktikával 
drámaian fokozhatják sikereiket. Dönitz azt is megígérte, hogy elsırendő felderítési 
rendszert biztosít az ellenséges konvojok lokalizálására. 

Aztán következtek a problémák. Scheer, a flottilla parancsnoka fıleg a 
légitámadások miatt aggódott. Az angol légierı újabban vízi bombákat alkalmaz. És 
amint azt Dönitz elıre látta, a támadások jelentıs részét a Biscayai-öbölben hajtják 
végre. 

– A hajók általában idıben le tudnak merülni? – kérdezte Dönitz. 
– Igen – felelte Scheer- de néha a kívánatosnál sokkal kritikusabb a helyzet. 

Rossz látási viszonyok között, persze, nem találnak meg bennünket, de ha a 
felhıréteg vékony, többnyire ık fedeznek fel elıbb, és ha hátszéllel támadnak, ahogy 
általában szokták, az embereink se nem hallják, se nem látják ıket, amíg már szinte 
késı. És azokkal a vízi bombákkal. 

– De a jó figyelıszolgálat megoldja a problémát, ugye? 
– Igen… – ismerte el Scheer. 
– Akkor ez a megoldás, nem? – jelentette ki türelmetlenül Dönitz. – És lehetıleg 

minél több hajó közlekedjék szürkületben, hogy ki tudja használni a sötétség 
nyújtotta védelmet. Javaslatok?  

Rövid hallgatás, aztán valaki megszólalt. 
– Van rá remény, hogy mi is megkapjuk a varázsszemet? 
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Közvetlenül a háború elıtt ugyanis néhány tengeralattjáróba beszereltek egy 
meglehetısen nagy és nehézkes radart, de a gyönge eredmények miatt elejtették a 
gondolatot, hogy széles körben rendszeresítsék ıket. A meglevı berendezéseket 
eltávolították, és azóta megszüntettek minden kutatást a kis mérető radarral 
kapcsolatban. 

– Nincs – felelte Dönitz. – Nem lesz radar. A kísérletek azt mutatják, hogy 
lehetetlen olyan kis berendezést kifejleszteni, amekkorát a hajóinkon el tudnánk 
helyezni. – A mőszaki fıtanácsadó jelentése teljesen egyértelmő volt, gondolta. 

Kopogtak. Fiatal tiszt lépett be a szobába, tisztelgett. 
– Tengernagy úr, az U-319-es behajózott. Érkezési ideje körülbelül 16.10. – 

Dönitz az órájára nézett. Tizenöt perc. Elmosolyodott. 
– Helyes. Akkor menjünk! – Felállt, és elindult az ajtó felé. Mindig örült, ha jelen 

lehetett a hajói érkezésénél; ilyenkor, ahányszor csak tehette, lement a kikötıbe. 
Régebben, amikor még Kielben volt a fıhadiszállása, nem okozott gondot, hogy 
minden portya után személyesen üdvözölje a hajóit. Nos, erre már nem volt 
lehetıség.  A fıhadiszállása Párizsban, a bázisai szétszórva az európai kontinens 
különbözı tengerpartjain… 

Gyors léptekkel igyekezett a dokkok felé.  
– Minden rendben van? – kérdezte Schneidertıl, a segédtisztjétıl. 
– Igen, tengernagy úr! 
Mikor a kis csoport a dokkokhoz ért, még maradt tíz percük a hajó érkezéséig. 

Dönitz leült egy kötélbakra, és csendben nézte a kikötı csillogó vizét. Csak egyszer 
nézett körül kíváncsian, amikor a kecske mekegése megzavarta elmélkedésében. 
Akkor látta, hogy a zenekaron és a Hivatalos díszırségen kívül legalább százfınyi 
csoport – tisztek és legénység – győlt össze a parton. Mindig ugyanaz a kép: 
mindenki igyekszik kijönni, hogy a hazatérı hajót üdvözölje. Ez is része annak a 
figyelemre méltó összetartásnak, bajtársi szellemnek, amely szoros egységbe 
kovácsolta az embereit. Dönitz határtalanul büszke volt rájuk. 

De akadt, akire akarva-akaratlanul büszkébb volt, mint a többire. A két fia. Az 
egyik már aktívan szolgált, a másik még csak jelzıhajón. 

Valaki felkiáltott. Mindenki a vizet nézte. Egy móló mögül elıbukkant az U-319-es 
orra. A parton várakozó tömeg harsány éljenzésbe tört ki. A zenekar a 
Kretschmermarschot játszotta. Dönitznek elszorulta torka: ez a megnyugtató pillanat, 
ezek a boldog, büszke percek mindig megindították. Az ı emberei a legkiválóbbak 
egész Németországban, sıt az egész világon. Megérdemlik, hogy így fogadják ıket, 
mikor visszatérnek: diadalmenetben. Mert bátrabbak mindenkinél… 

Az U-319-es fedélzetén felsorakozó legénység is éljenzett, integetett, 
odakiáltozott a dokknál állóknak. Jókedvük volt, nyilván jól sikerült a portya. Amint a 
tengeralattjáró a part mellé állt, a tömeg és a hajó legénysége tréfálkozni kezdett. 
Dönitz mosolyogva hallgatta ıket; ilyen alkalmakkor híve volt a formaságokat mellızı 
kedélyességnek. Föltételezte, hogy rá való tekintettel – a fiúk kissé türtıztetik 
magukat, szelídebbek a tréfás megjegyzések. Fischer, arcán széles, sugárzó 
mosollyal, a parancsnoki toronyban állt. A kecske hangosan felmekegett. Mindenki 
dılt a nevetéstıl. 

Mikor a tengeralattjáró kikötött, és a hajópallót is feltolták rá, a fecsegés elhalt, a 
zenekar abbahagyta a játékot. Halálos csend támadt, mert mindenki sejtette, mi fog 
történni. A hajó legénysége felsorakozott a fedélzeten, Fischer kibújt a fedélzeti 
nyíláson, még mindig tengeralattjáró egyenruhában, sima, kék kezeslábasban, puha, 
fehér sapkával a fején. Még egy utolsó pillantást vetett hajójára, aztán lesétált a 
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pallón. Dönitz a parton várta. Megálltak egymással szemben. Tisztelegtek, kezet 
ráztak. 

A tömeg kíváncsian figyelte ıket, Dönitz néhány szót szólt Fischerhez, aztán 
Schneider lépett elı, kezében kis dobozzal. Schneider kinyitotta a dobozt, Dönitz 
kivette belıle a hosszú szalagon lógó Vaskeresztet a tölgyfalombbal, és Fischer 
nyakába akasztotta. Ismét tisztelegtek egymásnak, a zenekar újra rázendített, a 
tömeg harsányan éljenzett. Scheer egy csokor virágot nyújtott át Fischernek, és az 
ifjú tengeralattjáró kapitány, büszkeségtıl és örömtıl sugárzó arccal, felvezette 
Dönitzet és Scheert a hajójára, hogy bemutassa nekik a legénységet. A forma 
kedvéért Fischer ezután megszemlélte a díszırséget. 

– Tengernagy úr, meghallgatja a beszámolót, vagy elég, ha adunk egy példányt 
Fischer jelentésébıl? – kérdezte Scheer. 

– Meghallgatom, ha lehet. 
– Természetesen, tengernagy úr. 
Formális kérdés, formális válasz: egyébként, ha nem kérdezi meg, akkor én 

hívom meg saját magamat, gondolta Dönitz. 
 

Fischer az ablaknál ült. Szıke haján megcsillant a késı délutáni napfény. Idınként a 
térdén fekvı hajónaplóba pillantott, hogy egyik-másik esemény pontos idejét, vagy 
az események egymásutánját illetıen felfrissítse az emlékezetét. De többnyire 
emlékezetbıl beszélt. A szemben levı falon, valahol a magasban keresett magának 
egy pontot, arra szegezte kék szemét, miközben gondolatban ismét északon járt, az 
Atlanti-óceánon. Mindenekelıtt arról számolt be, hogy útban a kijelölt terület felé 
hogyan találkoztak egy kisebb konvojjal, amely valószínőleg a Földközi-tengerrıl jött. 
Két hajót sikerült elsüllyeszteniük, mielıtt egy romboló előzte volna ıket. Aztán 
folytatták portyázó útjukat. 

– Az U-253-assal és az U-90-essel együtt tizenötödikén 07.00 órakor érkeztünk 
meg a koordinátán jelzett pontra. Szétszóródtunk, és húszmérföldes csapáson 
cikcakkban haladtunk az ötven mérföld széles folyosón, a konvoj várható útvonalán. 
Az U-90-es látta meg ıket, 19.00 órakor. Pontosan elıttünk haladtak. Miután az U-
90-es ezt rádión jelentette, én továbbítottam a jelentést a törzsparancsnokságnak. 
Aztán kiadtam az utasítást, hogy az U-253-as közelítsen délrıl, az U-90-es pedig 
északról. Mi nem mozdultunk, szembıl vártuk a konvojt. Ebben a fázisban lehetetlen 
volt felbecsülni a sebességüket, vagy azt, hogy milyen rendszerben haladnak, de 
leállíttattam minden további rádióérintkezést a hajóink között, amíg az akció le nem 
zajlik, hogy ezzel is csökkentsem a felfedeztetés veszélyét. 

Dönitz Fischer elmélyült arcát figyelte, és némi nosztalgiával gondolt azokra az 
idıkre, 1915-ben, amikor még ı is aktívan szolgált. İ is így jelentett: szenvtelenül, 
tárgyilagosan, de a hangjából sok minden kicsengett, amit nem tudott kimondani: 
félelmek, bizonytalanságok, lelkesedés. Nem változtatja-e meg a konvoj az utolsó 
pillanatban az irányt? Nem haladnak-e gyorsabban, mint gondolta? Melyik hajót 
vegyék célba? 

– Periszkópmélységre ereszkedtünk – folytatta Fischer –, és közvetlenül a konvoj 
elıtt maradtunk. Legalább harminc hajóból álló konvoj volt, de láttam, hogy igen 
gyenge a kísérete, csak egy fregattot észleltünk és egy fegyveres halászhajót. Aztán, 
amíg mi vártunk, a fregatt váratlanul levált a konvojról, és elindult délnek. Elıször 
arra gondoltam, talán észrevette az U-253-at, de aztán kiderült, hogy nem ezért 
szakadt el a többitıl. Sose jöttünk rá, miért rohant úgy el. Tovább vártunk, és 
szemmel tartottuk mind a konvojt, mind a fregattot. Megfigyeltük, hogy 20.30-kor a 
fregatt visszatért, és elhaladt a konvoj elıtt. Sajnos, ezzel nagyon közel került a mi 
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pozíciónkhoz. A jelek szerint a konvoj irányt akart változtatni. Elızıleg kissé 
északabbra akartam húzódni, de nem volt más választásom, le kellett merülnöm. 
Tizenkét percig maradtunk lent. Figyeltük, hogyan halad el a fregatt, aztán minimális 
sebességgel ismét periszkópmagasságba emelkedtünk. 

Fischer szeme vidáman csillant meg. Egy kis szünetet tartott. 
– Szinte nem is akartunk hinni a szemünknek, de ahogy körülnéztünk, 

megállapítottuk, hogy a konvoj kellıs közepén emelkedtünk fel. 
Dönitz halványan elmosolyodott. Ez tényleg meglepıen szerencsés húzás volt. 

Szinte látta, amint a tengeralattjáró személyzete elıször elcsodálkozik, aztán 
izgalomba jön. 

– Egy nagy tankhajó közeledett felénk, pontosan célvonalban. Nem kellett mást 
tennünk, csak vártunk. Azonban, tekintettel arra, hogy az éjszaka nagyon sötét volt, 
és a konvoj meglehetısen szétszórtan haladt, úgy döntöttem, hogy felszínre 
emelkedünk. Minden reményünk megvolt rá, hogy nem látnak meg bennünket, és 
biztosabb tüzelési pozíciót szerettem volna biztosítani magunknak. Két torpedót 
lıttünk ki, a tankhajó azonnal lángba borult. Visszahúzódtunk, nehogy az égı hajó 
megvilágítson bennünket. Közben egy másik hajó is célvonalba került, és sikerült 
egyetlen torpedóval eltalálnunk. Ekkor viszont megjelent a fregatt, és utánunk 
szaglászott, ezért ismét periszkópmélységbe merültünk. Nem is talált meg 
bennünket. Ezután további célpontot kerestünk a konvoj közepén. Biztosan tudjuk, 
hogy aznap éjjel csak mi négy hajót süllyesztettünk el. Mindössze nyolc torpedót 
lıttünk ki. 

Fischer elhallgatott, és lehajtotta a fejét. Senki nem szeretett elsüllyesztett 
hajókra gondolni, mert ott emberek haltak meg: megfulladtak, vagy élve elégtek. 

– Végül a konvoj továbbhaladt, és mi felszínre emelkedtünk. Rádiókapcsolatot 
létesítettünk az U-90-nel és az U-253-mal. Az egyik négy, a másik hat találatot ért el. 
Így a konvojnak majdnem a felét elsüllyesztettük. 

A tisztek elégedetten néztek össze. Dönitz megfontoltan bólintott. 
– És megfigyeltek akár egyetlen olyan esetet is, amikor az ellenség felfedezte 

magukat? 
– Nem, tengernagy úr – felelte Fischer mosolyogva. – Nem hiszem, hogy a 

leghalványabb fogalmuk lett volna róla, hol vagyunk. Azt hiszem, amikor víz alatt 
voltunk, az Asdic nem tudta megkülönböztetni a mi motorjaink zaját a konvoj hajóinak 
a zajától. Ha elég közel megyünk a hajóikhoz, az Asdickel nem találnak meg 
bennünket. 

– Egyetértek – bólintott Dönitz. – Kapitánieutnant Fischer, fogadja 
szerencsekívánataimat ehhez a szép teljesítményhez. Ha ez így megy tovább, a mi 
kis flottánkkal megnyerjük a háborút. 

Ezek azt hiszik, tette hozzá gondolatban Dönitz, hogy csak úgy mondom. Holott 
pontosan így van. 

Fischer befejezte a jelentéstételt, Dönitz elıredılt a székén, már éppen föl akart 
állni, amikor Fischer hirtelen megszólalt. 

– Tengernagy úr, az imént nem adtam önnek egészen pontos választ. 
Dönitz kérdı pillantással nézett rá. – Nos? 
– Még egyszer találkoztunk az ellenséggel, de sokkal késıbb. Hatvan 

mérföldnyire Brest-tıl, egymérföldes látótávolságnál az ırszem úgy gondolta, hogy 
repülıgép motorját hallja. Szerencsére, kivételesen jó fülő ember az illetı. Bevallom, 
bár a parancsnoki toronyban álltam, én nem hallottam semmit. Mindenesetre nem 
akartam kockáztatni, és vészmerülést rendeltem el. Az utolsó pillanatban. Az az 
emberem, aki utoljára jött le, látta, hogy egy Sunderland közeledik délrıl. Meredeken 
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egyenesen ránk repült. Már lent voltunk, amikor egy bomba robbanását hallottuk, de 
elég távolról. Aztán semmi. – Fischer a vállát vonogatta. – Szerencsénk volt. De az is 
szerencse, hogy az ırszem éber volt. 

– Igen, ez valóban szerencse – Dönitz felállt. – És ez a Sunderland csak akkor 
repült magukra, amikor meglátta magukat? 

– Igen, tengernagy úr. 
– Akkor szerencséjük volt. – Dönitz a kezét nyújtotta. – Jó éjszakát, Fischer. 

Remélem, hogy a jövıben is hallok a portyáiról, és mind ilyen jól sikerül. – 
Elırehajolt, és halkan, hogy a többiek ne hallják, hozzátette: – Rég voltak azok a kieli 
szép idık, igaz? 

– Igen, tengernagy úr – mosolygott Fischer. 
– Nagyon rég… – Dönitz elfordult, és kiment a szobából. 

 
 

12 
 
 

A seiziéme-ben bérelt lakást, egy szők utcácskában, a Porté d'Auteuil közelében. 
Kicsi, egyszerően berendezett, minden szempontból jelentéktelen lakást, pontosan 
olyat, amilyet elképzelt. Legfıbb ideje volt elköltöznie. A másik helyen már hat 
hónapja lakott, tavaly december óta. Mióta Kloffernek dolgozott. Túl régen. Délben 
költözött be az új lakásba. Három bırönddel. Kettıt gondosan kicsomagolt. A 
hálószoba szők ruhásszekrényében éppen elfértek a ruhái. A sarokban nagy fiókos 
szekrény állt, abba tette be az ingeit, mindennapi használatra szánt nadrágjait, 
pulóvereit és a legtöbb fehérnemőjét. Mindegyik fiókba tett két molyirtó golyócskát. A 
szekrénybe négyet. Nem akarta, hogy a legjobb ruháit megegye a moly, mire 
visszatér. 

Aztán kinyitotta a harmadik bıröndöt, és ellenırizte a tartalmát. Egy olcsó, 
rosszul szabott öltöny, három vászoning, három olcsó nadrág, zoknik, cipık, 
fehérnemő. A munkaruhája. 

A tárcában iratok, Lebrun névre. Száz frank és egy speciális utazási engedély, 
amelyet meg fog semmisíteni, mihelyt átlépi a belga határt. Megint megszámolta a 
pénzét: elég lesz? Nem jutott eszébe semmi, amire Párizs és a határ között 
elkölthetné. Elıre kifizette hat havi lakbérét, és a concierge-nek átadott egy nagyobb 
összeget, abból kifizetheti a villanyszámlát, meg akármilyen más számlát, amit 
esetleg idıközben hoznak. Nem, több készpénzre nincs szüksége, és különben is, 
minél kevesebb francia pénz van nála, annál jobb. 

Megnézte az óráját. Három harminc. Ideje elindulni a Sévres-be, aztán Clichybe. 
Hétre visszaér. 

Becsukta a bıröndöt, készenlétbe helyezte a bejárati ajtó mellé, bezárta maga 
mögött a lakást, bekiáltott a concierge-nek, aztán kilépett az utcára. Kocsija, egy 
hatéves Citroen, az utcán parkolt, három percre a háztól. Mostanában ezt a 
gyakorlatot követte: a kocsiját legalább két utcával arrébb állította le a lakásától. A 
kocsi önmagában nem volt ugyan rendkívüli jelenség, de az esetleg feltőnhetett 
valakinek, hogy honnan van mindennapi használatra elég benzinje. 

A kocsihoz érve, elıször a csomagtartót nyitotta ki. A nagy bırtáska változatlanul 
benne volt. Ez megnyugtatta, bár nagyon jól tudta, hogy ott lesz. Mulatságos, 
gondolta, hány ember elsétált a kocsija mellett az elmúlt néhány órában, és egyiknek 
se volt a leghalványabb sejtelme sem, mit rejt a csomagtartó. 
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Kulcsra zárta a csomagtartót, aztán a volánhoz ült. A megszállás óta – majdnem 
egy éve – alaposan megcsappant a forgalom Párizsban. Az út Sévres-ig nem tarthat 
soká. Maximum tizenöt perc. 

Valójában öt perc alatt ért a Porté de Sévres-hez, és tizenkét perc alatt a Rue de 
Vieux Moulinba. 

Sévres Párizs egyik délnyugati külvárosa, Vassonnak azért esett rá a választása, 
mert csendes, elegáns negyed, és mint mostani egész élete, nem feltőnı. A Rue de 
Vieux Moulinban álmos, egyemeletes, századvégi házak álltak nagy kertjükben, távol 
az utcától. Az egykor mutatós villákból az elmúlás hangulata áradt: mintha hajdan 
jómódú tulajdonosaiknak már nem telne rá, hogy karbantartsák ıket. 

Vasson végighajtott az utcán, meggyızıdött róla, teljes-e a nyugalom, aztán 
valahol a közelben megállt, kivette a csomagtartóból a bırtáskát, és gyalog indult 
vissza a Rue de Vieux Moulin felé. 

Néhány perc múlva megbánta, hogy ez egyszer nem állt a kocsival a ház elé, 
mert a nehéz táska alaposan meghúzta a karját. De elıbb kellett volna gondolkodnia. 

Kíváncsi volt, vajon Madame Roche otthon van-e. Nem mintha sokat számított 
volna. Az öregasszony, akár otthon volt, akár nem, képtelen volt bárkirıl bármi 
rosszat feltételezni. Talán azt se venné észre, ha valaki véres kézzel és maszkkal az 
arcán rontana be hozzá. 

A dísztelen, bokros, kavicsos utakkal átszıtt kertet körülvevı alacsony kerítéshez 
érve, belökte a kaput. A ház teljesen kihaltnak látszott lehúzott redınyeivel, mintha 
csak aludt volna a balzsamos nyári melegben. Az öregasszony nyilván szundikál. 

A ház oldalában néhány lépcsı vezetett le az alagsorba. Odalent az ajtó kulcsra 
zárva. Vasson kinyitotta, belépett. Az alagsori folyosóról négy helyiség nyílt. Az elsı 
valaha a személyzet szobája lehetett. Most kombinált nappali-háló szobának 
rendezték be. A második primitív mosdóhelyiség volt, mosdókagylóval és WC-vel. A 
további kettı raktárhelyiség. 

Vasson a nappali-háló szobában az ágyra tette a bırtáskát, aztán fülelt, nem hall-
e hangokat odafentrıl. Semmi. Kinyitotta a szekrény ajtaját. Itt ırizte tartalék ruháit, 
valamint, alulról az alsó polc fenekére erısítve, itt ırzött két sorozat személyi iratot is, 
amelyekrıl Kloffer nem tudott. Még mind a helyén volt. 

Aztán fogta a bırtáskát, kiment a szobából, elindult a folyosón a raktárhelyiségek 
felé. A folyosó teljesen sötét volt, csak a falat tapogatva tudott tájékozódni. Végre 
megtalálta az ajtót, amit keresett, benyitott, bent kitapogatta a villanykapcsolót. 

A négyzet alakú szobának nem volt ablaka, a mennyezet közelében vágott két 
nyíláson át szellızött. Valaha bort tárolhattak benne, de most már csak néhány 
elfelejtett, poros üveg hevert egy öreg polcon. A földpadlós szobában a levegı 
mindig hővös maradt, nyilván ezért volt ideális borpincének. A földpadló miatt a 
szoba ugyancsak ideális volt olyan tárgyak raktározására, mint a Louis d'Or-ok és a 
demi-barre-ök. 

Vasson kulcsra zárta az ajtót, aztán az egyik sarokban álló asztalhoz lépett. Az 
asztalon ósdi fényképészeti berendezéseket tartott: két elıhívó tálat, egy 
nagyítógépet, és öt vegyszeres üveget. Néhány frankért vásárolta ıket egy 
zálogházban. Azt a látszatot akarta kelteni, hogy valahányszor bezárkózik ide, a 
szoba átalakul fotólaboratóriummá. 

Elmozdította a helyérıl az asztalt, a bırtáskából kivett egy kis lapátot, és ásni 
kezdett. Vagy húsz centiméterre leásott, aztán a bıröndbıl kiemelt két 
vászonzacskóra való pénzérmét és egy tömör rudat. Az egészet gondosan elásta. 
Sokáig bíbelıdött azzal, hogy a földet simítgatta, lapogatta a lábával. Aztán 
visszatette a helyére az asztalt. 
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Kétszázezer frank aranyban! Csinos összeg, de még nem elég, távolról sem elég! 
Hosszú hónapokig tartott, amíg tisztességes bért csikart ki Kloffertıl, azt is csak 
papírpénzben, így kénytelen volt a feketepiacon aranyat vásárolni. Sokba került, de 
neki arany kellett; hiszen az infláció miatt a papírpénz néhány év múlva egy árva 
sou-t sem fog érni. Aztán májusban végre sikerült rávennie Kloffert, hogy aranyban 
fizessen; Kloffernek ez semmibe sem került, társaival együtt kilószámra lopta az 
aranyat. Vasson ugyanakkor ezzel a módszerrel rengeteg idıt és pénzt takarított 
meg. 

Persze kezdettıl fogva aranyban kellett volna kérnie a fizetséget. Még mindig 
elöntötte a méreg, ha arra gondolt, mennyit kellett könyörögnie, hízelegnie és 
fenyegetıznie, amíg megkapta, ami végeredményben járt neki. Annyi biztos, hogy 
piszokul bántak vele. 

A lapátot visszatette a bıröndbe, bezárta a raktárt, és visszatért a szobába. Hat 
havi lakbért letett az ágyra, meg egy cédulát, hogy egy darabig nem jön haza. Aztán 
elment. Az öregasszony úgy tudta, kereskedelmi utazó. 

A házban még csend volt. Az öregasszony talán éppen felkelni készült. Tökéletes 
búvóhely. De tökéletesnek is kellett lennie: rengeteg idıt és fáradságot áldozott rá, 
amíg megtalálta. 

Az autóút Clichybe harminc percig tartott. A zárható garázsban még bıségesen 
akadt áru, harisnya, parfüm és benzin, de maradt elég hely az autónak is. Beállt a 
kocsival, aztán gondosan bezárta a kaput. Miközben a legközelebbi boulevard felé 
sétált, a maradék áru sorsán gondolkodott. Vajon nem alkalmas-e most az idı arra, 
hogy eladja? De nem tudott dönteni. Az utóbbi idıben nem figyelte a piac alakulását, 
nem tudta, milyenek az árak. Annyit viszont tudott, hogy új árut szerezni majdnem 
lehetetlen, a legtöbb beszerzési forrás kiapadt. Tehát mi a helyzet?… Az a helyzet, 
hogy nem érdekli már az üzlet. 

Untatja, úgy érzi, túlságosan szők keretek között mozog, túl nehéz komoly 
haszonra szert tenni. Azonkívül megjelentek a színen a nehéz fiúk, és, mint mindig, 
más vonalon is lassan mindenkit kiszorítanak a piacról. Fı a változatosság! Ennél 
soha nem volt jobb tippje. 

A Rue Jean Jaurès-ban megpróbált elcsípni egy velo taxi-t, de már majdnem fél 
hat volt, csúcsforgalom, és a forgalomban levı néhány taxit elvitték az orra elıl. 
Dühöngve sétált el a Porte de Clichyig. 

Utált metrón utazni, túl… Hát igen, túl nyilvánosnak érezte. A legutóbbi akciója 
óta került minden olyan helyet, ahol sokan voltak. Valami meghatározhatatlan, de 
kérlelhetetlenül makacs sejtés azt súgta, hogy nincs biztonságban. A feladat 
egyértelmő volt: szét kellett robbantania egy kis menekülıláncot, amely a lelıtt 
szövetséges gépek pilótáit csempészte át Franciaország északkeleti részén és 
Párizson keresztül Spanyolországba. A lánc tagjai tipikusan naiv fickók voltak, a 
biztonsági rendszerük gyenge. De valahol, valamiképpen az ügy mást is mozgásba 
hozott. Maradt egy lezáratlan láncszem… Nem tudta, hol, azt sem, hogy micsoda… 
De azt biztosan érezte, egészen biztosan, hogy többé nincs biztonságban. Valaki 
vadászik rá. Elterjedt a híre, ideje eltőnnie. 

A metró rosszabb volt, mint várta Győlölte a bezártságot, és a St. Lazare után, 
ahol át kellett szállnia, elképesztıen zsúfolt kocsin utazott tovább. Amint érezte a 
testéhez préselıdı idegen emberi testeket, reszketni kezdett, és egyre fokozódó, 
fékezhetetlen pánik fogta el. A Miromesnilnél újra átszállt. Ez a kocsi már nem volt 
olyan zsúfolt, de így is állnia kellett. Néhány perc múlva halvány bizsergést érzett a 
gerincében. Ideges lett. Anélkül, hogy a fejét elmozdította volna, az ablaküvegben 
figyelte a tükrözıdı arcokat. Egy férfi állt mögötte. Mintha ıt figyelte volna. Vasson 
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kétségbeesett erıfeszítéssel vizsgálta a férfi arcát. Ismerıs? Nem. Biztos, hogy nem. 
Ez végül megnyugtatta. Ideges. Képzelıdik. Úristen, tényleg ideje már, hogy lelépjen. 

Negyed hétre ért vissza a lakására. Levetkızött, tetıtıl talpig megmosdott. 
Szeretett mosakodni. Aztán ledılt az ágyra. Hat óra ötvenig gondolkodott és 
dohányzott. Hat óra ötvenkor felöltözött. Mikor a kapucsengı megszólalt, felkapta a 
bıröndjét, bezárta a lakást, és a kulcsot a concierge ajtaja alá csúsztatta. 

A kanyarban kocsi várt rá. Látszatra taxi, de Vasson tudta, nem az. Még a sofır is 
franciának látszott. Kloffer lassan megtanulja a leckét, gondolta Vasson. 

Kloffer úgy ült hátul, mint egy elhízott macska. Vasson a mellette levı ülésbe 
süppedt. Elindultak. 

– Van valami problémája? – kérdezte a német.  
– Nincs. 
Vasson várt. Kloffernek nyilván volt rá oka, hogy idejött. Nem puszta 

udvariasságból kíséri ki. Végre megszólalt Kloffer. 
– Ez a kocsi elviszi egészen Brüsszelig. 
– Azt hittem… 
– Úgy döntöttünk, hogy nem vonattal megy. Nem akarjuk, hogy bárki lássa, 

amikor elutazik. 
– Nagyon helyes – vonogatta a vállát Vasson. 
– Azt hiszem, egyetért vele, hogy ez bölcs döntés… – Kloffer szembefordult 

Vassonnal. – A régi lakása… Valakit elkaptunk, aki ott várt magára. Fegyver volt 
nála. Úgy látszik, magát akarta eltenni láb alól. 

Tudtam, gondolta Vasson. Kloffer mosolygott. 
– Nem akarjuk, hogy meghaljon, ha már odaígértem magát Brüsszelnek. Azt 

hinnék, teljesen alkalmatlan vagyok a munkámra. – Halkan kuncogott. 
Vasson azon töprengett, hol hibázott. Győlölte a lezáratlan ügyeket, győlölte, ha 

nem tud valamit. 
– Ki volt az, aki rám várt? – kérdezte. 
– Ó, az egyik lány bátyja, akit a múlt héten letartóztattunk. 
– Egyedül dolgozott? 
– Nem tudjuk. Nem beszél. 
Vasson káromkodott. Ez azt jelenti, hogy nem lesz biztonságos visszatérnie 

Párizsba…. Addig semmi esetre sem, míg meg nem gyızıdött róla, hogy… Átok! 
– Tudnom kell – szólalt meg hjrtelen –, hogy egyedül dolgozott-e. Volt-e 

személyleírása rólam, és honnan tudta, hol lakom. Mindent! 
– Megtesszük, amit lehet. 
– Ajánlom is! Különben… – Különben máris úgy veheti, hogy meghaltam… – 

Különben nem jövök vissza. Érti? 
– Tényleg? – Úgy látszik, Kloffernek kimondottan tetszik az ötlet. Vasson lassan 

úgy érezte, jóval többet jelent a brüsszeli út, mint amennyit Kloffer elmondott. Talán 
üzletet. Ha igen, Kloffer sose közli vele a feltételeket. 

– Van további információja a brüsszeli akcióról? 
– Tulajdonképpen nincs – vont vállat Kloffer. – Valószínőleg csak az az egy 

szervezet mőködik. Úgy látszik, nemcsak Belgiumból, hanem Franciaországból is 
ezek győjtik össze a pilótákat, és szállítják el ıket Spanyolországba. Nagy távolság, 
jó pár száz munkatársuk lehet. És eddig még nem sikerült lebuktatni ıket. 
Bámulatos! Az ember azt hinné, elıbb-utóbb valaki csak elszórja magát. – Ingerülten 
fintorgott. – A maga akciója a párizsi futárok ellen… kitőnı volt, amíg tartott. De 
bizonyítékunk van rá, hogy mindenkit pótoltak már, akit eltávolítottunk. Nem. Csak 
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úgy lehet elkapni ezt a kellemetlen bandát, ha Brüsszelbıl kezdjük. Különben 
továbbra is csak az idınket vesztegetjük. 

– Mivel próbálkoztak eddig? 
– Nem tudom biztosan, ıket kell megkérdeznie. De azt hiszem, hogy minden 

beépülési kísérletük csıdöt mondott. – Kloffer ennek szemmel láthatóan örült. 
Ohó, gondolta Vasson, szóval így állunk? A brüsszeliek csıdöt mondtak, most jön 

Kloffer a saját emberével, és megmenti a helyzetet. Nem csoda, ha Kloffer egyetlen 
könnyet sem ejtett a brüsszeli kudarc miatt. Annál nagyobb lesz az ı dicsısége! 

Az Avenue Foch közelében jártak. Kloffer elıreszólt a sofırnek. 
– A következı sarkon tegyen ki! j 
– És a pénz? – kérdezte Vasson. – Tisztában vannak a fizetési feltételekkel? 

Szeretném, ha megállapodnánk, mielıtt elmegyek. 
– Igen, igen – mondta türelmetlenül Kloffer. 
Az aranyat tegyék le a Banque de Paris-nál, és a nyugtát poste restante küldjék 

el Brüsszelbe. Igazán egyszerő, gondolta Vasson, de úgy tesznek, mintha az ember 
azt kérné, hozzák le neki a csillagokat az égrıl. 

A kocsi megállt. Kloffer kinyitotta az ajtót. 
– Viszontlátásra! Sok sikert! Biztos vagyok benne, hogy ha valaki végre tudja 

hajtani ezt a feladatot, az maga lesz. 
Óriási elismerés. Kloffer, ahogy öregszik, egyre nyájasabb lesz. 
Kloffer kiszállt a kocsiból, aztán megfordult, és az ajtón át behajolt Vassonhoz. 

Mosolygott, de Vassonnak feltőnt, hogy a szeme szúrós, mint a vadmacskáé. 
– Mellesleg – mondta halkan –, meg van elégedve a papírjaival? 
Ilyesmit még soha nem kérdezett. Vasson gyanakodva nézte.  
– Igen. Miért? 
– Csak arra gondoltam, esetleg nem tetszik a név, amit választottunk. 
Vasson várta, mi következik ezután. 
– Nos, Paul Lebrun, ugye? Gondoltam, esetleg a „Paul” ellen kifogása lesz. – 

Rámosolygott, aztán elment. A kocsi egy rándulással elindult, Vasson hátraesett az 
ülésen. Vakon bámult maga elé, légszomja volt, mintha satuba fogták volna a szívét. 

Kloffer tudja a nevét! 
Úristen! 
Elıször elöntötte a düh, aztán majdnem rosszul lett a félelemtıl. Kloffer tudja a 

nevét. 
Kloffernek tehát tudnia kell, hogy körözik Marseille-ben… Kloffer 

megzsarolhatja… Kloffer zsarolja? 
Megpróbálta megemészteni ezt a szörnyő tényt, de fájt. Fájt! És fıleg az fájt, 

hogy sebezhetıvé vált, a szörnyő felismerés, hogy kiszolgáltatott, hogy 
megalázhatják. 

Hol követett el hibát? Hogyan jött rá Kloffer? 
Nem tudta, és érezte, sose fogja megtudni, hacsak Kloffer nem dönt úgy, hogy 

elárulja. És biztos volt benne, hogy Kloffer nem fog úgy dönteni. Viszont hagyja, hogy 
a bizonytalanság tovább erjedjen benne. Igen, ez Kloffer módszere. 

És abban is biztos volt, hogy Kloffer gondosan idızítette a maga kis bombáját. 
Emlékeztetni akarta rá, ki az úr, azt akarta, hogy menjen csak szépen vissza hozzá, 
mint egy engedelmes, jó kisfiú. 

Vasson megremegett. Megalázták. A pokolba Kloffer-rel! 
De amíg ezt kívánta, már tudta, hiába. A játszmát elvesztette. Bárhová megy is, 

Kloffer a kezében tartja. 
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Odakint egyre sötétebb lett. A robogó kocsiban Vasson a dühtıl és az 
elkeseredéstıl eltorzult arccal fúrta bele a fejét az ülés sarkába. Az egész ügy olyan 
méltánytalan! Miért mindig velem történik ilyesmi. Miért éppen velem? Éjfél volt. A 
kocsi egy olcsó szálloda elıtt állt meg. Vassonnak fogalma se volt, hol vannak, csak 
annyit tudott, hogy valahol Brüsszelben. A sofır azt mondta, úgy szólt a parancs, 
hogy abba a szállodába vigye Vassont. A szállodában nem várták. A tulajdonos 
elıször közölte vele, hogy nincs kiadó szobája, aztán úgy döntött, mégis van, de az a 
legjobb szoba, és az árára még rá kell fizetnie. Mikor a szobát meglátta, 
megállapította, hogy megint átverték. Szörnyő volt, nyomasztó, levegıtlen és nem is 
túl tiszta. Egyetlen csupasz villanykörte lógott a mennyezetrıl. Vassonnak ma nem 
volt éppen jó napja. 

Néhány percig mozdulatlanul ült az ágy szélén, és elkeseredetten nézegette a 
berendezést. A szobáról más, nyomorúságos lyukak jutottak eszébe a Montmartre-
on, ócska, nyomasztó, fülledt, szők szobák az Óvárosban; hófehérre meszelt, 
kimondhatatlanul sivár, kopár cella a jezsuitáknál az iskolában, és… olyan régen 
volt… Az a másik szoba. Ó, Istenem… 

Lassan levetkızött. Lefeküdt. Legalább az ágynemő tiszta volt. 
Holnap kereken megmondja a németeknek: soha többé ócska szállodák, soha 

többé nyomorúság. Sok készpénz, sok információ és semmi beleszólás az ügyeibe. 
Bizonyos szempontból bosszantotta, hogy mindenkit úgy kell kioktatnia, ahogy 
Klofferrel kapcsolatban megtanulta, ugyanakkor már várta is, hogy alkalma legyen 
kioktatni ıket. Ez is kihívás, és ı lesz a nyertes, ahogy Klofferrel szemben is ı 
maradt felül. 

Kloffernél csak egy a bökkenı: tudja a nevét. 
Sokáig tartott, míg végre sikerült elaludnia. 
Álmában az öreg hölgy házában volt, Sévres-ben. Éppen a folyosón ment, amikor 

meglátta, hogy a raktár ajtaja nyitva áll, és odabent ég a villany. Hangokat hallott. 
Elindult volna a hangok után, de nem tudott megmozdulni. Lenézett, és látta, hogy 
súlyokat kötöztek a lábára. Ekkor kilépett a szobából Kloffer. Kezében Vasson 
aranya. „Egész idı alatt tudtam, hogy itt rejtegeti – mondta nevetve. – Tudtam! 
Viszlát! Viszlát!” – Valaki hátulról megmarkolta Vasson kezét, és elrángatta. Kloffer 
utána kiáltott. „Levágják a fejedet! Hát nem mulatságos?” 

Egy cellába zárták. Mint az iskolai cellája: kopár, lélektelen. Lélekölı. Páter 
Ignatius hajolt fölé. „Örök Atya, megbérmállak, Örök Fiú, megbérmállak, Örök 
Szentlélek, megbérmállak. Bocsásson meg néked az Úr, Paul, mert vétkeztél. Amint 
anyád is vétkezett.” 

De hát mit tett az anyja? Mi lehetett az a szörnyő bőn? Páter Ignatius szelíden 
ingatja a fejét, és azt mondja: „Jobb, ha nem kérdezed, fiam.” „De miért nem jön el?” 
„Nem akar eljönni, Paul, és jobb is, ha nem akar.” „De, atyám, Peter Francis azt 
mondta, meghalt az anyám.” „Nos, bizonyos szempontból meghalt, Paul.” „Nem 
értem, nem értem!” „Nem a te dolgod megértem, fiam. Szeretettel a szívünkben bele 
kell nyugodnunk Isten akaratába…” 

Nem értem! Soha nem értettem. Miért nem jön el hozzám az anyám? Mit követett 
el, miféle szörnyőséget? Miért ütött meg? Miért győlöl ennyire az anyám? 

Nem értem. 
 

A német gyakorlatiasság merev szabályaival, kérlelhetetlen követelményeivel és 
elkerülhetetlen kettısségeivel bárkit pillanatok alatt megırjíthet. Viszont mindez 
együtt jár azzal, hogy a világon mindent papírra vetnek. 
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Benne is volt minden az aktákban. Valamennyi Brüsszelbıl lebonyolított akció a 
menekültlánc ellen. Tonnányi irat, közte rengeteg érdektelen, de Vasson, ha órákig 
tartott is, míg kiválogatta, mi használható belılük, és mi nem, nem panaszkodott. 

Általában a felettesek számára készült jelentések túl optimisták voltak, 
túlkozmetikázták ıket ahhoz, hogy használni tudja ıket. Sokkal többet értek a 
szőkebb körnek szóló helyzetjelentések. Nevek, helységnevek, feltételezések, 
indítandó akciók… Mindent megtalált bennük. 

Fokozatosan kialakult elıtte a kép. A pilóták egy farmra, vagy hasonló, eldugott 
helyre menekülnek, de elıbb feltehetıen elássák az ejtıernyıjüket és minden 
felszerelésüket, amibıl meg lehetne állapítani, hol értek földet. A gazda vagy elrejti, 
vagy minél elıbb továbbküldi ıket valaki máshoz, akinél elbújhatnak. Aztán, mihelyt 
a szükséges elıkészületeket megtették, a szervezet intézkedik az összegyőjtésükrıl. 
Hogyan szállítják el okét? Nem lehetett kiderítem, de az út nagyobb részét nyilván 
vonaton teszik meg. Az eddig elfogott futárok között több fiatal lány is volt. Vasson el 
tudta képzelni ıket: ártatlan arcú, bájos teremtések, elég csinosak ahhoz, hogy ha 
szükséges, magukra vonják a figyelmet. Igen. A rendszer biztosan jól mőködik. 

A futárokat valószínőleg Brüsszelben váltják, aztán Párizsban, majd talán 
harmadszor is, útközben, valahol a spanyol határ táján. Vasson kíváncsi lett volna, 
hogy milyen óvatosak, vajon a futárok találkoznak-e egymással, vagy rövidre zárt 
rendszerben dolgoznak-e, tehát a pilótákat a futár egy bizonyos parkban egy 
bizonyos padhoz vezeti, és tíz percre ott hagyja ıket, aztán a következı futár 
odamegy értük, és továbbviszi a csoportot. 

Végigolvasta a kihallgatási jegyzıkönyveket. A letartóztatottak egy része köpött, 
de ezek szemmel láthatóan kis halak voltak, begyőjtık vagy jelentéktelen futárok. 
Egyik sem tudta a vezetı futárok nevét, azokét, akiknek már nyilván érintkezniük 
kellett a központi szervezıkkel. Akadt, aki már a halálán volt, mégsem beszélt. 
Furcsa, hogy az emberek milyen kevésre becsülik az életüket. 

Az eddig végrehajtott beépülési akciókról lerítt, hogy valamennyi, enyhén szólva, 
amatır vállalkozás volt. Mint mikor a Spezialdienst, az SD két emberét átküldte 
Belgiumba, valahova vidékre, és kanadai pilótáknak öltöztette be ıket. Négy nap 
múlva holtan találták mind a kettıt. Ez cseppet sem lépte meg Vassont: feltehetıen 
német akcentussal beszélték az angolt, és nem tudták, mi az a maple syrup. A 
láncnak biztosan van valahol egy kihallgató központja, ahol a pilóták okmányait 
ellenırzik. Vagy, ha eddig nem lett volna, most, ez után a kudarc után bizonyára van. 

Máskor meg egy belga születéső SD-ügynök futárként épült be a láncba, de túl 
korán csapta le a csapda tetejét, és csak két embert sikerült lebuktatnia. Az ügynök 
ezután villámgyorsan elmenekült Brüsszelbıl, es azóta se látta senki. Amatır. 

Ellenben volt egy sikeres akció is. Húsz embert tartóztattak le. De Vasson ezzel 
kapcsolatban nem talált semmiféle részletet az iratok között. A jelentésen ez állt: 
Luftwaffe, Titkosszolgálat. Efelıl érdeklıdnie kellene. 

Megnézte az aznapi helyzetjelentést; pillanatnyilag szemmel láthatóan mindössze 
két nyom állt rendelkezésre. Egy fiatal lány, egy ırizetbe vett fiatal nı húga, továbbá 
egy idısebb nı, akinek a címét egy másodrendő futár lakásán találták meg. Mindkét 
nı eltőnt. Vassont nem lepte meg: a Gestapo valószínőleg egyenesen odavonult, a 
szomszédok szeme láttára körülvette a házat, és várta, mikor térnek haza. A 
finomság és a türelem nem erıs oldala a németeknek. 

Fölírta minden addig gyanúsnak talált egyén nevét, röviden följegyezte a 
részleteket, a címeket, feltételezett szerepüket a láncban és a valószínő nyomokat. 
Nem volt túl sok. A németek, szokásos kétbalkezességükkel, minden szálat 
összekuszáltak, amelyen érdemes lett volna elindulni. 
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Visszament Müller irodájába. Müller volt az összekötıje; meglehetısen magas 
rangú tiszt, ezredes az SD-ben. Vasson nem értette egészen, hogy miért, de 
Belgiumban a menekült pilóták vagy a náci biztonsági szolgálat vagy a Luftwaífe 
biztonsági szolgálata hatáskörébe tartoztak, és nem a titkosrendırségébe. 

– Nos? – kérdezte türelmetlenül Müller. – Megnézett mindent, amire szüksége 
volt?  

– Azt hiszem. – Vasson leült, bár Müller nem kínálta hellyel. Müller nem fog 
tiltakozni. Müller ugyan erıszakos volt és türelmetlen, de nem okozott gondot 
Vasson-nak. A realitások embere volt. Eredményeket várt, és világosan megmondta, 
hogy kész fizetni értük. Müller teljesítette minden kívánságát, és Vasson mérge az 
ócska szálloda miatt pillanatok alatt elpárolgott. 

– Van azonban valami – mondta Vasson. – Egy akció, amely a Luftwaffét érinti. A 
jelentés nincs az aktában. 

– Ó, igen! Ez közös munka volt. Rendkívül eredményes. Körülbelül egy héten át 
hurkot mőködtettünk a láncban. 

– Hurkot? 
Müller leereszkedıen mosolygott. 
– Ó! Nem tudja, mi az? Igaz, honnan is tudná? Mi találtuk ki. – Az arca ezer 

ráncba futott. Vasson gyanította, hogy Müllernél ez jelenti a mosolyt. – A hurok 
beépített, extra kapcsolat a menekülıláncban; a szervezık nem tudnak róla, és azért 
létesítjük, hogy belsı információkhoz jussunk. Azt állítjuk, hogy az ellenállási 
mozgalom vallatói vagyunk, és a pilóták azonosságát kell ellenıriznünk. A pilótákkal 
elmondatunk mindent az egységükrıl, az akcióikról, azzal a mesével, hogy az 
adatokat egyeztetjük Londonnal. – Vállat vont. – Eddig minden esetben sikerült. Az 
elızı akció során mindent megtudtunk tılük… Roppant hasznos volt a Luftwaffé-nak 
is, meg nekünk is. Sok jó személyleírást kaptunk azokról, akik pilótákat rejtegetnek. 
Jó néhányat már le is tartóztattunk. 

Pontosan húszat, de ezt soha többé nem tudjátok megismételni – gondolta 
Vasson. – Legalábbis nem ebben a láncban. 

– Még valamit – jegyezte meg Vasson. – Közvetlen érintkezésben áll a lánc 
Angliával? Tényleg képesek rádión azonosítani a pilóták személyazonosságát? 

– Azt hisszük, nem. Egyszer lehallgattunk ugyan egy titkos adót a környéken, de 
aztán soha többet… Nyilván elkaptuk a rádióst. 

– Szóval, nincs kapcsolatuk… 
– De támogatást kapnak Londontól. Az angol nemzetvédelmi minisztérium egy 

osztálya, az MI-9, rendszeresen küld nekik pénzt és valószínőleg fegyvereket is. Az 
angolok nevet is adtak a láncnak. Meteornak hívják. 

– Meteor… 
Müller kihúzta magát ültében, és türelmetlenül nézett Vassonra. 
– Nos, elláttuk készpénzzel, elláttuk információval, mit kíván még, kérem? 
– Munkavállalási engedélyt Paul Lebrun névre. A foglalkozásom legyen mérnök, 

és a munkahelyem valamilyen gépgyár; mondjuk Lyonban. És zárójelben álljon ott: a 
Wehrmacht rendelkezésére. 

– Azt akarja mondani, hogy maga a Wehrmachtnak dolgozik? 
– Igen. Kell továbbá egy speciális utazási engedély, amellyel lyoni munkahelyem 

és a megszállt területek között tetszés szerint utazhatok. 
– Ez minden? 
– Igen. 
– És – kérdezte Müller lenézı fintorral – pontosan hogyan szándékozik elérni azt 

a bámulatos sikert, amelyet állítólag várhatunk magától? 
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– Nem tudom! 
Müller arcára kiült a bizonytalanság: nem tudta eldönteni, vajon Vasson tudatosan 

vezeti-e félre, vagy egyszerően csak akadékoskodik. 
– Kérem, tájékoztasson, mihelyt kialakult az elképzelése.  
– Természetesen. De néhány napra szükségem van, amíg megismerem a várost, 

és beilleszkedem a környezetbe. 
– De ugye nem lép akcióba, amíg engem nem értesített? – nézett rá gyanakodva 

Müller. 
– Nem. 
Amint Vasson kifelé indult, Müller utána szólt.  
– Semmiféle terve sincs? 
– Majd lesz! – Vasson vállat vont. – Nem sok útbaigazítást kaptam maguktól. 
Müller bólintott. 
– Kérem, jelentkezzék két nap múlva. 
Vasson elsietett. Egy frászt, gondolta. Majd akkor tesz jelentést, ha kész van, és 

akkor se mond el Müllernek egy büdös szót sem abból, amit csinált. A németek csak 
összekevernének mindent. Egyébként is, szerette titokban tartani az ügyeit, utált 
bármit is elárulni, ha lehetett, a legutolsó pillanatig megtartotta magának, amit tudott. 

A terve ugyanaz volt, mint mindig: régén kidolgozta már. De tisztán látta, hogy 
ezúttal hosszabb idıt vesz igénybe; sok ember szerepelt az ügyben, számos 
kapcsolatot kellett teremtenie. Igen, sokáig fog tartani… De nem bánta. Ez, csak 
fokozta a kihívás nagyságát és a vele járó izgalmakat. 

Minden idegszálával érezte, hogy ez lesz a legtökéletesebb munkája. A 
legnagyobb diadala. 

 
 

13 
 
 

Falmouth. Legalábbis annak kellene lennie. Az elsı inváziós pánik után 
valamennyi vasúti jelzıtáblát eltávolították, így az embernek pontosan kellett 
ismernie a menetrendet, különben találgathatott, ha el akarta dönteni, hol van. 
Smithe-Webb leszállt a vonatról, és ahogy megcsapta a csípıs, sós cornwalli levegı, 
arra gondolt, milyen csodálatosan üdítı itt, a füstös, kormos London után. 

Valóban Falmouthba érkezett: az állomás elıtt a haditengerészet gépkocsija 
várta. Azzal kellett Helfordba mennie. Hátradılt az ülésen, és gyönyörködve nézte a 
dimbes-dombos, zöld tájat. Arra gondolt, de jó lenne, ha gyakrabban 
elszabadulhatna Londonból. Az MI9-es osztály a Whitehallban székelt, a 
nemzetvédelmi minisztériumban, és Smithe-Webb jóformán minden idejét ott töltötte. 

Az elmúlt egy év alatt, mióta ezen az osztályon dolgozott, néhány kósza híren 
kívül semmit néni hallott Helfordról és az ott állomásozó haditengerészeti egységrıl. 
Az egység teljes titokban dolgozott; sejtette ugyan, hogy átjárnak az úgynevezett 
másik oldal-ra, de körülbelül ez volt minden, amit megtudott róluk. a 
haditengerészettel nem sok dolga akadt, mert majdnem minden Európában ragadt 
szövetséges „ügyfele”, ahogy becézni szokta ıket, pilóta volt, vagy a szárazföldön 
szolgáló katona.  

Smithe-Webb csak azóta tudott meg valamivel többet róluk, mióta az MI9 a 
haditengerészethez fordult támogatásért. A haditengerészet rendkívüli operációs 
részlegének vezetıje beszélt neki a helfordi mőveletekrıl, és ami még fontosabb, 
megígérte, hogy segít. Egyben azt is javasolta, hogy az ırnagy személyesen menjen 
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le Helfordba, és beszéljen valakivel, aki jól ismeri a másik oldal-t, és felvilágosítást 
tud adni az MI9 részérıl esetleg felmerülı, gyakorlati problémákkal kapcsolatban. A 
következtetés világos volt: a haditengerészet meg tudja oldani a mővelet rá esı 
részét, de nem biztos benne, hogy az MI9 is képes ugyanerre. 

Smithe-Webb megértette, mirıl van szó. Ezért jött most Falmouthba. 
Félóra autózás után az út meredeken lejteni kezdett. A távolban megcsillant 

elıttük a tenger kék tükre. Áthajtottak egy festıi falun, aztán megálltak egy széles 
folyó partján. Smithe-Webb kiszállt a kocsiból. A mólónál egy bárka várta, két 
tengerésszel. Smithe-Webb bemászott, és a bárka nyomban elindult a folyó fı 
sodrában horgonyzó hajók felé. Egy nagy, háromárbocos jachthoz jó néhány csónak 
volt kikötve, körülöttük négy-öt nagyobbacska halászhajó horgonyzott. A legtöbbet 
elıírásos szürkére festették, csak egy hajó rítt ki közülük rikító, tarka színeivel. A 
felépítménye és az oldala nagyrészt szürke volt, de a fara bíborvörös, és különös 
minták díszítették. Mellette egy kis csónakban néhányan éppen azzal bíbelıdtek, 
hogy a bíborvöröset átmázolják szürkére. Smithe-Webb bárkája elegáns félkörívvel 
odasiklott a színpompás halászhajó oldalához. Közben Smithe-Webb a hajó farán 
felfedezte a hajó nevének halvány körvonalait: Marie-Claire – Brest. 

Amint odaálltak a halászhajó mellé, az egyik matróz kötelet dobott át, ott valaki 
elkapta a fedélzeten, és csodálkozva nézett rájuk. Feltőnı jelenség volt: 
borotválatlan és piszkos. Halászfélének nézhette az ember. Ha ezek kalózosdit 
játszanak, gondolta Smithe-Webb, remekül álcázzák magukat. 

Átlépett a halászhajó dörzslécére, aztán átmászott a korláton, és fellépett a 
fedélzetre. Várakozva nézte a kalózfigurát, de az, miután rögzítette a kötelet, szó 
nélkül arrébb sétált. ' 

Váratlanul egy hang szólalt meg mögötte. 
– Jó napot! 
Smithe-Webb megfordult. Átható szempár szegezıdött rá, és egy kéz nyúlt a 

keze felé. Ócska, olajfoltos ruhájában ez is éppen olyan toprongyos volt, mint a 
másik fickó, az állán kétnapos borosta, és ha az ırnagy nem tévedett, dılt belıle az 
alkoholszag. Smithe-Webb bizonytalanul érdeklıdött: 

– Ön… Ashley hadnagy? 
– Igen, Ashley vagyok. De ha nem tekinti udvariatlanságnak, ön ki a fene? 
 

– Ne haragudjon, igazán nem akartam udvariatlan lenni – mentegetızött Ashley 
búbánatos arccal –, de éppen most érkeztünk vissza, és… nem vagyunk a legjobb 
formában. Jöjjön, igyon valamit. Nem tudom biztosan, mivel kínálhatjuk meg. 

– Ne zavartassa magát – nyugtatta meg sietve Smithe-Webb. – Nem akarom 
feltartani magukat. 

– Nem, nem! Találnom kell valamit! Végül is ez İfelsége haditengerészetének a 
hajója, és ápolnunk kell a tradíciókat. .. – Felnevetett. Smithe-Webb látta rajta, hogy 
a nevetés ellenére nyúzott, fáradt az arca. 

Smithe-Webb elindult Ashley után a fedélzeten. Megfigyelte, hogy két ember 
éppen egy palánkot illeszt be egy résbe a korláton, és hogy a fedélzeti kabin csupa 
golyó tépte lyuk. Ashley megfordult. 

– Csúnyán megszórtak bennünket – mondta, mikor látta, mit néz az ırnagy. – 
Egy halott és két sebesült. Eddig még soha nem kaptak így el. – Elırement a 
fedélzeti kabinba, aztán székkel kínálta Smithe-Webbet. – Ez a probléma, ha az 
Öblön megyünk át. Ha már egyszer odaértünk, minden pompás: olyanok vagyunk; 
mint akármelyik öreg halászhajó, de szörnyő hosszú az út odáig meg vissza. Odafelé 
kapunk némi légi támogatást, de… – Halványan elmosolyodott. – ...Rettentı 
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magányos visszafelé. – Belenyúlt egy fiókba, és egy üveg konyakot húzott elı. – 
Nem tudom, lenne-e kedve megkóstolni egy pohárral ebbıl a pompás fızetbıl? 
Smithe-Webb a fejét rázta. 

– Kicsit korai még nekem.  
Ashley bólintott. 
– Akkor teát rendelek. Nem hiszem, hogy bármi másunk lenne. – Kinyitotta az 

ajtót, és kikiáltott a fedélzetre. Mosolyogva fordult vissza. – A magam részérıl 
lenyelek belıle egy nagy adagot. Azon kevés elınyök egyike, amit ez az út nyújt. A 
halászoktól kapjuk ezt a nedőt, akikkel, hogy úgy mondjam, kereskedünk. 

Néhány perc múlva egy matróz jelent meg egy csésze sötétbarna, láthatóan 
agyonfızött, nagyon édes teával. Smithe-Webb elszántan kortyolt egyet belıle. 
Förtelmes íze volt. Elfintorította az orrát, de Ashley nem vette észre, mert közben a 
matrózzal beszélgetett valamirıl a javításokkal kapcsolatban. 

Smithe-Webb megragadta az alkalmat, és alaposabban szemügyre vette a 
hadnagyot. Véleménye szerint a húszas évei végén járhatott, bár idısebbnek 
látszott. Nyilván, azért, mert fáradt. Egyébként semmi feltőnıt nem talált rajta, 
középmagas, az arca sem különös, Smithe-Webb úgy vélte, hízásra hajlamos. De 
kék szemében volt valami rendkívüli; a szeme azonnal felkeltette a figyelmét. És 
különleges volt az is, ahogy beszélt. Az egész arca élt, és… mi is lenne a megfelelı 
szó rá?... Képtelen volt levenni róla a szemét. 

A matróz kérdéseket tett fel Ashleynek. Mint a legénység többi tagja, ı is 
meglehetısen toprongyos látványt nyújtott, és feltőnı, idegen akcentussal beszélt. 

Mikor a matróz elment, az ırnagy odafordult Ashley-hez. 
– A legénység tagjai… angol tengerészek?  
Ashley fölnevetett. 
– A legtöbb. Aki nem, azt… nagyjából azt mondhatnám, kölcsönkaptam. Szabad 

franciák, volt halászok; mind pompás fickó. 
Leült, a konyakos poharat a keze ügyében tartotta, és cigarettára gyújtott. 
– Ismételten elnézést kérek, hogy udvariatlan voltam, ıszintén szólva, 

elfelejtettem, hogy jön. Megmondták, de tudja, hogy van az… 
– Igen, el tudom képzelni. 
– Az ilyen akciókban az ember elfelejti a szolgálati szabályzat felét, a másik felét 

pedig úgysem lehet alkalmazni. A parancsokat sose adjuk írásba… Egyébként sem a 
legjobb a memóriám. – Nevetett. Smithe-Webb biztos volt benne, hogy a memóriája 
kifogástalan, de azért ı is nevetett. 

– Tehát, miben lehetek szolgálatára? 
– Helyes – kezdte Smithe-Webb. – Talán elıbb elmondok ezt-azt a saját 

részlegemrıl. A feladatunk alapvetıen az, hogy az embereinket kimentsük a 
megszállt Európából. Közvetlenül Dunkerque után a legtöbb ügyfelünk a kiürítést 
követıen ott ragadt katona volt. Jó néhányan hazajutottak azzal, hogy a helybeliek 
segítették, és eljuttatták ıket semleges területre. Azóta ügyfeleink többnyire pilóták, 
bár még mindig bıven akad szárazföldi alakulatból való katona, sıt itt-ott egy-egy 
tengerész is. Nyilvánvaló, hogy elég nehéz megszökniük, ha egyszer a németek 
elkapták ıket, de némelyeknek azért sikerül átjutniuk a drótkerítésen, és a mi 
dolgunk az, hogy megpróbáljunk mindent megtenni az érdekükben, ha már egyszer 
kikerültek a drót mögül. Ettıl függetlenül, ügyfeleink legnagyobb része pilóta, akinek 
a gépét lelıtték, és sikerült megúsznia, hogy ne kerüljön a németek kezére. Mi 
bátorítjuk a helybelieket, hogy gondoskodjanak róluk, és biztonságban juttassák ıket 
vissza hozzánk. A részleteket, hogy ez hogyan történik, nyilván nem mondhatom el… 

– Természetesen – bólintott Ashley. 
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– Az a baj, hogy a jelenlegi… mondjuk így, módszereink, meglehetısen sok 
gondot okoznak, egyrészt a németek, másrészt az akciók méretei miatt. A menekülı 
pilóták száma egyre nı, és teljesen függetlenül attól, hogy nem akarjuk az 
embereinket az ellenség kezén hagyni, szükségünk van rájuk. Ezek a pilóták 
nélkülözhetetlenek számunkra a háborúban. Vissza kell szereznünk ıket. – Smithe-
Webb figyelmetlenül belekortyolt a teáscsészéjébe. Azon nyomban fuldokolni 
kezdett. 

– Szörnyő, nem? – mosolygott Ashley. – De próbálja meg rábeszélni Evans nevő 
elsı osztályú matrózomat, hogy másképp fızze a teát, máris kitör a lázadás. Nem 
gondolta meg magát? Nem kér mégis egy konyakot? 

Smithe-Webb felhúzta a szemöldökét. 
– Nem, igazán nem. – Ashley még egy adagot töltött magának, és Smithe-Webb-

ben fölmerült a kérdés, vajon ez a fickó mindig ennyit iszik-e. Aztán kényszerítette 
magát, hogy visszatérjen az eredeti témához. – Így hát… megpróbálunk újabb utakat 
nyitni. Van egy megfontolandó elképzelésünk, amely az ön egységét is számításba, 
kívánja venni. Jelen pillanatban még csak gondosan tanulmányozzuk a tervet, mielıtt 
eldöntjük, végrehajtható-e vagy sem. És itt lép be ön a játszmába. 

– Igen, már hallottam róla. Természetesen szívesen segítek. Már jó néhány 
pilótát összeszedtem. Persze sose tudom, mikor jönnek; a franciák egyszerően 
felrakják ıket a fedélzetre. De soha nem volt semmi baj. 

– Igen. De ez a feladat szervezettebb lenne, és a létszám sokkal nagyobb. És… 
nem az Öbölre gondoltunk. Szívesebben kelnénk át egyenes vonalban, Észak-
Bretagne-ba. 

Ashley felkapta a fejét. 
– Aha! Értem! 
– Arra gondoltam, ön meg tudja mondani nekünk, mi a helyzet ezzel 

kapcsolatban. 
Ashley elkomolyodott. Az ötlet láthatóan izgatta. 
– Nos, természetesen az egészet másképp kellene megszervezni. Mindenekelıtt, 

ezeket a hajókat nem használhatnánk. Motoros ırnaszádok sokkal jobban 
megfelelnének. 

– Igen, ezt javasolta az önök fınöksége is. 
– Kettıt kapunk, tudja?  
Az ırnagy bólintott. 
– Nagyon sokat számítanak majd az olyan akciókban, mint az önöké. Éjszaka is 

hajózhatunk, méghozzá nagy sebességgel, elintézzük a dolgunkat, és már fordulunk 
is vissza, mielıtt bárki rájön, hogy ott voltunk. Ami azt illeti, egyszer-kétszer már 
próbálkoztunk is ilyesmivel. 

– Ó! 
– Kitettük az illetıt csomagostul, és hasonlók. Nem az önök területe, igaz? 
– Nem. Egy másik osztályé. Valószínőleg az SOE dolga. İk küldik ki az 

ügynököket. 
– Az egyetlen komoly gondunk az volt, hogyan juttassuk partra épségben az 

embereket úgy, hogy közben ne fulladjanak meg félig. A hullámverés néha még az 
egyébként védett helyeken is igen erıs. De ez már a mi dolgunk... Az embereink 
most megpróbálnak egy speciális csónakot konstruálni. – Elhallgatott. – De mindezt – 
folytatta aztán – az ırnaszáddal tökéletesen meg tudjuk oldani. Egy éjszaka tíz, 
húsz, akár harminc embert is felvehetnénk. 

Az ırnagy elmosolyodott. 
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– Nagyszerő lenne! És mi a helyzet Bretagne északi partján? A parancsnokuk 
szerint elég nehéz eset… 

– Tényleg? Nézzük meg, jó? – Kikiáltott az ajtón, – Evans! – Menjen át a Spray-
ve, és hozzon nekem néhány tengerészeti térképet. Észak-Bretagne és a La 
Manche-csatorna. Mi csak három térképet tartunk ezen a hajón – fordult Smithe-
Webbhez. – Mind francia. Jól néznénk ki, ha egy sorozat elsı osztályú angol 
admiralitás térképpel kapnának el bennünket a németek. 

Smithe-Webb tisztán látta: Ashley élvezi a helyzetet. Teljesen feloldódott. Úgy 
érezte, egyre jobban megkedveli Ashleyt. Nyílt, egyenes fickó; mindig ezt a fajtát 
szerette. Emellett volt benne valami fesztelen kedvesség, ami ösztönösen vonzotta. 
Csak aztán tudja is majd, mit csinál! De Smithe-Webb elhitte róla, hogy pontosan 
tudja.  

– İrület – hördült fel Smithe-Webb. Mindenütt csupa szikla! Hacsak nem olvassa 
rosszul a térképet, a part teljesen megközelíthetetlen. Még a folyótorkolatok is tele 
vannak szórva életveszélyes zátonyokkal. – İrület! 

– Azért nem olyan vészes, mint amilyennek látszik – nyugtatgatta elgondolkodva 
Ashley. – A sziklák jó részét víz borítja, kivéve, ha nagyon alacsony a vízállás. Ha 
alaposabban körülnéz az ember, megtalálja köztük az utat. Nos, az ön elképzelése 
szerint nagyjából hol indíthatnánk el az akciót? , 

Smithe-Webb a Morlaix-tıl északkeletre esı tengerpartra tette a mutatóujját.  
– Valahol itt, ha lehetséges. 
– Helyes! Nézzük meg a nagy léptékő térképet. – Ashley elıhúzott egy másik 

térképlapot, és figyelmesen tanulmányozta. – Igen, itt akad néhány pont, ahol meg 
tudnám oldani. De találnunk kellene egy helyet, amely az ön embereinek is megfelel. 
Tettek már önnek valamilyen javaslatot? 

– Még nem. Az összeköttetés pillanatnyilag eléggé akadozik. – Ez azt jelenti, 
hogy a helyszínen nincs rádiós. Ó, ha lenne! Mennyi ideig tartott, amíg sikerült 
meggyıznie az illetékes osztályt, hogy a rádiós nélkülözhetetlen, aztán a várakozás, 
míg önkénteseket találtak, majd amíg kiképezték ıket. Végül is érthetı, ha nem akar 
mindenki a Gestapo lehallgatóinak álló célpontja lenni. 

– De helyi felderítésük nyilván lesz? Tudni fogják, hogy merre vannak ágyúk, 
járırök és így tovább? 

– Ó, igen! A megfelelı idıben. 
– Helyes. Addig is feltételezzük, hogy a fontosabb kinyúló partszakaszokat kerülni 

kell. Ez azt jelenti, hogy ez a kis öböl… – Elgondolkodva húzta végig az ujját a part 
vonalán. – No, ez nem. Ezen a ponton nagyon meredek a szikla, és ösvény sincs. 

Smithe-Webb csodálkozva nézett fel rá. , 
– Honnan az ördögbıl tudja? 
– Egyszer megpróbáltam megmászni. 
– Úristen! – kiáltott fel Smithe-Webb megilletıdve. 
– Itt… Ez a kis öböl itt… – Ashley az ujját a térkép egy pontjára tette: – Ez ideális 

lenne. Meglehetısen egyenes vonalban lehet megközelíteni, a horgonyzással sincs 
probléma, és nem hiszem, hogy a németeknek ágyúik vagy ırszemeik lennének 
magában az öbölben… És a part jól hozzáférhetı a sziklák felıl. Legalábbis úgy 
látszik. Én magam soha nem jártam ott, úgyhogy nem lehetek biztos benne. 

Smithe-Webb hitetlenkedve bámult Ashleyre. Ez túl szép volt ahhoz, hogy igaz 
lehessen. A hely, amelyre Ashley mutatott, alig egy-két mérföldnyire volt Tregasnou-
tól. Micsoda szerencse! De hátha van árnyoldala is? Valami, amire most nem 
gondol? – Mire számíthatnak az embereim, ha egyszer odaérnek? Úgy értem, érheti-
e ıket kellemetlen meglepetés?” 
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– Nos, csak új holdkor dolgozhatunk, úgyhogy valamilyen jelzırendszert kell 
kidolgoznunk. Ez lényeges. Árnyékolt zseblámpa vagy ilyesmi. Németek tényleg nem 
lehetnek sehol a közelben. Jó lenne pontosan tudni, milyen erıs a hullámverés… Az 
ember soha nem tudja elıre megmondani, melyik hely lesz rosszabb, melyik jobb. – 
Töprengve elhallgatott. – És az önök embereinek fel kell készülniük, hogy sokat kell 
várniuk, mert nem lehet pontosan kiszámítani, mikor érkezünk. Tudja, elıfordulhat 
motorhiba vagy hasonló. Fel kell készíteni ıket, elıre ki kell dolgozni a terveket 
esetleges szükséghelyzetekre, hogy ha kell, hogyan bújtassák el újra az utasokat, és 
így tovább. Ó, és nyár közepén nem tudunk dolgozni. 

– Micsoda? – kérdezte bosszúsan Smithe-Webb. 
– Nem, attól félek, nem. Nyár közepén az éjszakák túlságosan rövidek ahhoz, 

hogy idıben megtegyük az utat oda meg vissza. Dartmouthtól, az ırnaszádbázistól 
száz mérföld az út. Ez még gyors hajóval is jó négy óra. Adjunk hozzá egy-két órát a 
part megközelítésére és az emberek felvételére, meg négy órát vissza, az tíz óra. 
Legyen tizenkettı. Egy kis szerencsével valószínőleg áprilisig dolgozhatunk. Télen 
persze gyakrabban rossz az idı, de legalább lassíthat az ember, kényelmesebben 
dolgozhat, hiszen úgyis tudja, bıven lesz sötétség, hogy elbújhasson. 

Ashley vidáman rámosolygott Smithe-Webbre. 
– Most augusztus van. Mire ez az akció sínre kerül, benne járunk az ıszben. Így 

tehát marad bı hat hónapunk. Ennyi idı alatt rengeteg pilótát kihozhatunk. Nem kell 
más, mint jó összeköttetés és jó szervezés az önök részérıl. 

Smithe-Webb tovább tanulmányozta a térképet. Örült volna, ha ı is olyan 
vidáman mosolyoghatna, mint Ashley. A szervezés volt az egyik olyan feladat, 
amelyért semmiféle felelısséget nem tudott vállalni. De errıl most nem beszélt. 
Késıbb sem akart beszélni róla. Miért rontaná el a jó hangulatot? 

– Az embereket gyorsan kell felvennünk a hajóra – fejtegette tovább Ashley. – Az 
egész akció menetét mindkét oldalon jól át kell gondolni, különben…  

Smithe-Webb bólintott. A feladat világos volt, egyértelmő. Ha valahol hibáznak, 
mindenkit elkapnak. 

– ...De feltételezem, hogy az ön csoportjában csupa elsı osztályú ember 
dolgozik. A bretonok általában remek emberek. 

– Rendes emberek – bólintott rá Smithe-Webb. De abban már nem volt biztos, 
hogy ugyanezt arról a szabad francia tisztrıl is elmondhatja, akinek papírforma 
szerint meg kellett volna szerveznie a láncot. Smithe-Webb egyáltalán nem kedvelte 
azt az embert. De semmi értelme ezen rágódni: nem volt más választása, kénytelen 
volt ıt alkalmazni. A szabad franciáknak kedvezni kell, és kész. De, gondolta 
bánatosan, ez nem ugyanaz, mint ha ı maga választhatná meg a saját emberét. 
Egyáltalán nem ugyanaz. 

Viszont ezen az oldalon talán biztosítani tudja, hogy olyan emberrel dolgozzon, 
akit ı választ ki. 

– Gondolja – tette föl a kérdést Ashleynek –, hogy ön el tudná látni ezt a 
feladatot? Ismeri az ırnaszádokat, igaz? A mi szempontunkból csodálatos lenne. 

Ashley az állát simogatta. 
– Én ugyan történetesen torpedónaszádon szolgáltam, nem ırnaszádon. De… 

nagy a kísértés. Azt mondják, az új ırnaszádok harminc csomót tesznek meg. 
Nagyon célszerő, ha valaki csávába kerül, és ki akar jutni belıle. – Elmosolyodott. – 
Igen, nagyon szeretném megpróbálni. 

Smithe-Webbre villantotta a szemét. 
–Elintézhetnénk egymás között – mondta ravaszkás mosollyal. – Ön azt mondja 

az Admiralitásnak, hogy szüksége van rám, én pedig önként jelentkezem. Ezt nem 
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utasíthatják vissza, igaz? – Felcsillant a szeme, felkacagott, és Smithe-Webb úgy 
érezte, kevesen akadhatnak, akik Richard Ashley bármilyen kérését 
visszautasítanák. 

Rajtakapta magát, hogy ı is mosolyog. Egy csapásra visszatért az optimizmusa. 
Ha ezek az ırnaszádok egyáltalán képesek rá, hogy elérjék a breton partokat és 
visszatérjenek, máris úgy tekintheti, hogy az út felét megtették. 

 
Miközben Ashley a móló felé sikló bárkát nézte, tétován arra gondolt, talán helyesebb 
lett volna, ha alaposabban feltárja Smithe-Webb elıtt a problémákat. 

Lassan végigsétált a fedélzeten. Úristen, de fáradt! Leült a hombárfedél 
párkányára, cigarettára gyújtott. Mélyen leszívta a füstöt. 

Megpróbált gondolkodni, de nem mőködött az agya. Túlságosan fáradt volt. Vagy 
talán a sok cigarettától és konyaktól zápulí meg az agya? Könnyen lehet. 

Problémák… Akadt egynéhány. Smithe-Webbnek úgy tálalta, mintha roppant 
egyszerő volna a feladat, pedig nem az. Tájékoztatnia kellett volna a navigációs 
gondokról: a navigációs támaszpontok teljes hiányáról. Meg a kiszámíthatatlan 
dagályokról. El kellett volna ismernie, hogy magát az alkalmas partszakaszt is pokoli 
nehéz lesz megtalálni. 

Aztán az idıjárás; részletesebben ki kellett volna térnie az ezzel kapcsolatos 
gondokra is. Még viszonylag kedvezı körülmények között is elıfordulhat, hogy törölni 
kell az akciót. Viharos szél esetén biztosan. 

A fene! Az egész ügyet világosabban kellett volna elmagyaráznia. 
És mégis! Nyilván elég gyakran át kell jutniuk. Rengeteg múlik azon, mi a helyzet 

a másik oldalon, mifélék az emberek és milyen a szervezés. Ebben az ırnagy kissé 
bizonytalannak látszott. 

Talán a menekülési lánc egészen új, esetleg rosszul vezetik, vagy talán az 
egészet szétverték? Igen, ez is lehetséges, bár meglepı lenne. A bretonok higgadt, 
zárkózott népség. Valóban meglepné, ha ık állítanák fejre az akciót. 

Nos, akármi lesz is, ı belevág. Pompás kihívás! 
Már amúgy is több mint kilenc hónapja járja ezt az utat az Öbölben, és kezd az 

idegeire menni. Halászhajót játszani nagyjából olyan, mintha kiállna a németek elé, 
hogy lıjenek célba rá. A hajója elvben motoros ugyan, de hat csomónál többet nem 
tud kipréselni belıle, és ez azt jelenti, hogy a motorja körülbelül annyit ér, mint a 
gumirugó egy gyermekjátékban. Aztán ott az a másik apróság. Mi történik, ha a 
németek francia halásznak álcázva fogják el? A fejesek szerint ilyen esetben nem 
lenne más dolga, mint a fejébe csapni a haditengerészsapkáját, megmutatni az 
iratait, és máris hadifogolyként kezelnék. Ashley azonban korántsem volt olyan biztos 
ebben. Szerinte a németek udvariasan fütyülnének a sapkájára, falhoz állítanák, és 
célba lınének rá. 

Visszagondolt a legutóbbi útjára… kezdettıl fogva rosszul ment minden. Szokás 
szerint lehajóztak a Scilly-szigetekre, a titkos kikötıbe, a hadihajót narancsszínő 
festékkel concarneau-i halászhajóvá varázsolták, és a farára néhány ötletes mintát 
pingáltak. Aztán, alighogy elindultak, elromlott az idı, és végig szörnyen kellemetlen 
útjuk volt. Mikor végre kijutottak az Öbölbe, sokáig keresgélniük kellett a halászflottát, 
míg fel tudták venni vele a kapcsolatot, és közben egy Raumboot gyanút fogott. 
Hazafelé aztán el is kapták ıket. Alaposan. Gondolatban megint átélte a szörnyő 
perceket: mindenki a fegyvere után kapkodott, a repülıgép mélyrepülésben 
lecsapott, és a golyók süvítve vágódtak bele Jean-Pierre-be… Megrázkódott. 
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Lehet, hogy az idegei lassan felmondják a szolgálatot. Újabb cigarettát kotort elı, 
és rágyújtott. A cigarettát tartó kezét nézte: az ujjai sárgák a nikotintól és enyhén 
reszketnek. Túl sok a cigaretta. Túl sok a pia. Legfıbb ideje változtatni rajta. 

Egy csér rikoltott a feje fölött. Fölnézett. Szemével követte, amint elsiklott a folyó 
torkolata fölött, a nyílt tenger felé. A csér hamarosan téli szállására költözik, 
valamelyik atlanti-óceáni szigetre. Ezen a nyáron ezrével fészkeltek csérek a Scilly-
szigeteken. 

A szigetek nagyon fognak hiányozni. 
Milyen jó érzés volt elhajózni a sziget északi végébe, a titkos kikötıjükbe, ahol a 

halászhajót átfestették! 
A titkos kikötı két sziget – a Tresco és a Bryher – között feküdt egy kis öbölben, a 

New Grimsby Harbour-ban. Valamikor, a háború elıtt már járt arra. 1935-ben? 
Akkortájt. A szők kis öböl néptelen volt, még egy halászhajót, egy helybeli csónakot 
se látott benne. A medence közepén vetett horgonyt, és csónakon evezett át a 
Bryherre, tanyát vert a parton, onnan járta be az egész szigetet, figyelte a Hell 
Bayben a fönséges hullámverést, és elképzelte, milyen érzés lehet hajótöröttnek 
lenni. Este tüzet rakott, vacsorára megsütött két makrélát, aztán beburkolózott 
viaszosvászon köpenyébe, és egy szikla védelmében aludt. A néma, sárga 
napfölkeltében nézte, hogy bukik le egy kormorán az öböl hideg vizébe. Késıbb egy 
csigaforgató madár is megjelent, hosszú, sárga csırével buzgón turkálta a 
visszahúzódó apály után szárazon maradt köveket. Ashley sokáig ült ott 
mozdulatlanul, és úgy érezte, minden úgy jó, ahogy van, és remélte, hogy örökre így 
is marad. 

Akkor huszonegy éves volt. Frissen került ki a dartmouthi tiszti iskolából, és 
szenvedélyesen érdekelte minden: lehetıleg mindent azonnal szeretett volna 
fölhabzsolni. Furcsa, mindenki azt magyarázta, hogy nincs visszaút, az ifjúság 
egyszeri élményei soha nem térnek vissza, és milyen igazuk volt. De egyszer, ha 
majd a világ újra észhez tér, visszamegy oda. Egy napon, amikor nem járnak többé 
szürke hadihajók a tengeren, hogy megzavarják a csodálatos táj békéjét: csak a 
Dancer rángatja majd szelíden a horgonyláncát… 

Addig azonban szüntelenül hiányozni fog. 
Megdörzsölte a szemét Borzasztóan fájt a feje. Fáradtan fölállt, aztán rajtakapta 

magát, amint gépiesen a cigarettája után nyúlt. Félúton megálljt parancsolt a 
kezének. Vigyáznia kell a formájára. Hamarosan újra igazi hajót vezet, kékruhás 
fiúkkal. Alig várta már azt a napot. 

 
 

14 
 
 

Julie összehúzta a függönyt az apró ablakon, és még egy utolsó pillantást vetett 
az ágyban fekvı kisfiúra. Peter félig nyitott szájjal, mélyen aludt. Lassan, 
egyenletesen lélegzett. Julie a gyerek nyakáig húzta a takarót, és szelíd csókot lehelt 
az arcára. Olyan nagy fiú már! Öt és fél éves, és nagy! Olyan nagy… Hihetetlen, 
milyen gyorsan múlik az idı… 

Még egyszer visszanézett rá, aztán fogta a pislákoló olajmécsest, és lement a 
meredek lépcsın a szobájába. Odalent megállt, és feszülten figyelt. Az erıs szél 
hosszan elnyújtott sóhajokkal fújta körül a házat. Egy állat zajosan dörgölızött az 
istálló falához. Valahol a faluban kutya ugatott. Aztán, majdnem a feje fölött, nyikorgó 
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zaj. Megdermedt. Nyomban megnyugodott, amikor rájött, hogy a zaj Peter szobájából 
hallatszik. A gyerek nyilván kényelmesebben próbált elhelyezkedni az ágyán. 

Mostanában szokásává vált, hogy minden zajra fölfigyelt. És nemcsak Peter 
mocorgására figyelt, ez természetes volt, anyai ösztön, hanem más zajokra is: 
emberi hangokra, amint üzeneteket, vagy néha „csomagokat” hoztak a házhoz, 
vagyis sápadt, ijedt arcú pilótákat, akiket aztán az éjszaka folyamán továbbvittek egy 
másik, vendégszeretıbb házba. Julie rettegett ezektıl a vendégektıl, végtelenül 
idegesítették. És mégis, borzasztóan szeretett volna többet tudni. Olyan érzés volt 
ez, mint amikor valaki büntetésre vár: minél elıbb megtudja, mire számíthat, annál 
könnyebb elviselni. 

Most ismét zajt hallott. Valaki kinyitotta a hátsó ajtót. Idegen. Elállt a lélegzete. 
Aztán kinyitotta a hálószobája ajtaját, lassan átment a konyhán. A hátsó ajtó nyitva. 
A nagybátyja az ajtófélfának támaszkodva, halkan, sürgetı hangon beszélt valakivel. 
A másik kinn állt a sötétben, az ajtó elıtt. 

Julie megnézte az órát a kandalló párkányán. Nyolc óra. ' 
Biztosan megfeledkeztek az idırıl. Nyilvánvaló! Bizonytalanul ácsorgott, és nem 

tudta eldönteni, félbeszakítsa-e ıket. 
Most az odakint álló alak beszélt. Sokkal hangosabban, mint Jean bácsi, nem is 

próbálta titkolni, hogy ott van. Julie csak most ismerte föl a hangjáról. A vezetı. 
Legalábbis vezetınek küldték ide. Az óvatosság ismeretlen fogalom a számára. Nem 
is akar óvatos lenni. Soha nem volt az. De most, este, ilyen késın! Julie nem akart 
hinni a fülének. Ez az ember ırült! Vagy ostoba! És, ami még rosszabb, úgy dıl 
belıle a szó, hogy nyilván nem is akarja abbahagyni. 

– Nem, nem! Ott nincs semmi gond – magyarázta. – Gaston a felelıs. Plougából. 
Utasítottam, hogy hozza el a tíz csomagot Madame Lelouche-tól. Mindent 
megszerveztünk, biztosíthatom… 

Julie tehetetlenül felsóhajtott. Jean nyilván tisztában van vele, hogy hány óra, és 
milyen veszélyes most… Megint megnézte az órát. Két perccel múlt nyolc. Képtelen 
volt tovább csendben maradni. Odament a nagybátyja mellé, és aggódva nézte a 
vezetıt. Várta, mikor hagyja abba egy percre a beszédet, de az megállás nélkül 
folytatta. Julie egyszer csak rájött, hogy neki akar imponálni, meg akarja mutatni, 
milyen fontos személyiség. Julie az ajkába harapott, mindenképpen igyekezett féken 
tartani a nyelvét. Aztán a vezetı ránézett. 

– Ó, asszonyom! Jó estét! Sajnálom, ha megzavartam a háztartási munkában… 
– Monsieur, a katonák mindjárt visszajönnek. Az ön… az ön látogatásai komoly 

bajba sodorhatnak bennünket! Nem tudna inkább késıbb visszajönni? Kérem! 
A vezetı halványan elmosolyodott. 
– Madame, mi mindent pontosan kiterveltünk. Ön nyilván nem érti, mirıl van 

szó… És biztosítom, hogy nincs semmi veszély. 
 Ez az ember teljesen lehetetlen figura, gondolta Julie. Érzéketlen, mint egy darab 

fa. 
– Monsieur, biztos vagyok benne, hogy az önök tervezgetése lehetne valamivel 

kevésbé… nyilvános! 
Jean feszengve topogott mellette. A vezetı láthatóan bosszankodott. Julie nem 

tehetett róla, de örült, hogy legalább egy kicsit kimozdította a nyugalmából. 
– Madame – mondta a vezetı hővösen –, helyesebben tenné, ha távol tartaná 

magát olyan dolgoktól, amelyek nem önre tartoznak.  
Ettıl aztán Julie-nak végleg felforrt a vére. 
– Monsieur, ezek a dolgok közvetlenül rám is tartoznak, de ön ezt, úgy látszik, 

akkor felejti el, amikor önnek tetszik! 
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Jean Julie vállára tette a kezét.  
– Jól van – mondta szelíden –, jól van. Már megy is. Tényleg. . 
– A legfıbb ideje! – Julie elfordult, és a tőzhelyhez sétált. A levest, kavargatta, de 

túl hevesen fogott hozzá, és néhány csepp kifröccsent a lábas oldalára. Sisteregve, 
fröcskölve pezsgett a tőzhely forró vaslemezén. Julie idegesen nyúlt egy rongyért, és 
a maradék forró levet letörölgette a tőzhelyrıl. Reszketett a dühtıl. És utálta magát, 
mert kijött a sodrából. Tudta, hogy le kell higgadnia, de amíg az a szörnyő alak ott állt 
az ajtóban, képtelen volt lecsillapítani a mérgét. Kár, hogy Tante Marie aznap este 
Madame Gillet-t ápolta. İ rövid úton elintézte volna az ügyet. 

A tőzhelyen sistergı leves hangjától nem hallotta, hogy nyílik a bejárati ajtó, és 
valaki járkál a nappali szobában. a kopogásra összerezzent, meglódult a kezében a 
merıkanál, és a leves a kötényére fröccsent. A konyhaajtó kinyílt, és ı iszonyodva 
nézte, amint a két ismerıs, egyenruhás alak megjelent az ajtónyílásban. A katonák 
udvariasan rámosolyogtak, mint mindig, és kíváncsian néztek el mellette, a hátsó ajtó 
felé, ahol a nagybátyja és a vezetı álldogáltak. 

Egy percig mindenki mozdulatlanná merevedett, mint egy élıképen: Julie a 
tőzhelynél, a katonák a konyhaajtóban, Jean és a másik férfi a hátsó bejáratnál. 
Aztán Jean üdvözlést biccentett a katonák felé, majd hátat fordított nekik, és kiszólt a 
vezetınek: 

– Jó, hát akkor holnap leszállítom a gabonát, de csak négy kilót tudok adni. Es jó 
árat fogok számítani érte. 

A vezetı mosolygott. 
– Helyes! Tudom, hogy van ez. Az üzlet az üzlet. Ó! És azt a másik ügyet nem 

felejti el? 
Julie émelygı gyomorral állapította meg, hogy a vezetı még élvezi is a helyzetet. 

Végig akarja játszani! Azt hiszi, rendkívül ügyes. Önteltség, gondolta Julie. És 
közben biztos volt benne, hogy ez az alak senkit sem csapott be: a két katona 
határozottan gyanakodva nézett rá. Julie, a tányérokkal csörömpölve, kicsit 
hangosabban szólt oda a katonáknak: 

– Kész a leves. Kérem, foglaljanak helyet. 
A katonák meglepetten néztek rá. Normális körülmények között soha nem szólt 

hozzájuk. Visszasétáltak a nappaliba, és Julie, amint a széklábak zörgése alapján 
úgy gondolta, hogy leültek, fogott egy tálcát, rátett két tányér levest meg néhány 
szelet kenyeret. Mikor a tányérokat az asztalra tette, hallotta, hogy csukódik a hátsó 
ajtó. Elment az a rémes alak. Végre! 

Az egyik katona szólt hozzá, hogy milyen hideg volt ma, de Julie szokása szerint 
nem vett róla tudomást. A katona elhallgatott. Helyes. Az ember adhat nekik szállást 
és napi kétszeri étkezést, de olyan törvény nincs, amely szerint beszélnie is kell 
velük. Kiment a szobából, és határozott mozdulattal becsukta maga mögött az ajtót. 

A nagybátyja a tőzhely mellett állt. Széles gesztussal széttárta a karját, mintha azt 
akarta volna mondani: nem tehetek róla. 

Julie egy székbe roskadt. Jean bácsi is odahúzott mellé egy széket. Némán ültek 
egymás mellett, míg meg nem hallották, hogy a másik szobában zörögnek a székek, 
aztán kinyílik a bejárati ajtó, majd becsukódik. A németek elvonultak, hogy 
elfogyasszák szokásos esti italukat. Néhány perc múlva Julie szólalt meg. 

– Az az ember… – A fejét rázta. – Kész veszedelem. Tudom, és már mindenki 
tudja. 

– Igen, de… Julie, kérlek, értsd meg, hogy el kell viselnünk. İ az egyetlen 
kapcsolatunk, egyetlen reménységünk, ha el akarjuk juttatni a csomagokat. 

– Igen, de milyen áron?  
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Az öreg felsóhajtott. 
– Tudom, tudom. De meg kell értened, hogy legalább harminc csomag vár 

elszállításra. Ha nem tudunk kapcsolatba lépni az angolokkal, és nem tudjuk rávenni 
ıket, hogy hajókat küldjenek értük, a nyakunkon maradnak. Minél tovább vannak itt, 
annál nagyobb a kockázat azok számára, akik rejtegetik ıket. És mindennap újabbak 
érkeznek. Fenn kell, fenn kell tartanunk a kapcsolatot, különben mit csinálunk velük? 
Átadjuk ıket a németeknek? Várjuk meg, míg az angol pilóták nem férnek már el a 
házainkban, aztán fogjuk rájuk, hogy franciák? Mi? 

Julie fáradtan bólintott. El kellett ismernie, hogy az angolokat roppant nehéz lenne 
franciának álcázni. Függetlenül a nyelvi nehézségektıl, messzirıl látszik rajtuk, hogy 
nem franciák! 

– Tudom, mi a baj – mondta sóhajtva. – De nem értem, miért kell eltőrnünk azt 
a… azt az alakot? A láncot nyugodtan vezethetnék a helybeliek is, és talán egy külsı 
rádiós. Nyugodtan. 

– Igen, de éppen itt a baj. Az egyetlen rádiósunk messze van, azt hiszem, 
Párizsban. Es ez a fickó az egyetlen, aki kapcsolatban áll vele. Az angolok küldték 
ide. Mit tehetünk? 

– Mindenekelıtt fogjátok be a száját. – Julie érezte, hogy újra elönti a méreg. – 
Én aztán igazán megpróbálok semmit nem hallani, semmit nem tudni, mégis 
pontosan tudom, ki van benne a szervezetben. Kapásból fel tudnám sorolni ıket. És 
ha én tudom, akkor az egész falu tudja, nem beszélve az egész Côtes du Nordról. 

– De ki beszélne? A bretonok soha. Soha!  
Julie keserően fölnevetett. 
– Bárcsak én is ennyire bízni tudnék az emberekben!  
Aztán nagyot sóhajtva, megveregette a nagybátyja kezét. Jean olyan öregnek 

látszott, olyan gondterheltnek, hogy nem akarta még jobban elkeseríteni. 
– De valamit tennünk kell, nem? – kérdezte halkan az öreg. – Nem állhatunk 

félre, nem nézhetjük tétlenül, mit mővelnek, igaz? 
– Nem tudom. Néha azon gondolkodom, vajon van-e értelme egyáltalán ennek a 

szörnyő kockázatnak, amit vállalunk? – Az öregre nézett, aztán hozzátette: – 
Egyébként, nézz rám! Én nem teszek semmit. Az én lelkiismeretem tiszta; – 
Elfordította a fejét, és ismét megveregette az öreg kezét. – De azt megértem, hogy 
neked meg kell tenned, amit tudsz. Nem hibáztatlak érte. Csak éppen… Tartsd távol 
tılünk a dolgot. Kérlek, Jean! Úgy aggódom Peterért. 

Jean bólintott. 
– Nézd, Juliette – mondta elgondolkodva. – Mi nem rejtegetünk a házban 

csomagot. Ebben megállapodtunk. Miattad. És Peter miatt. Így hát tulajdonképpen 
nem sokat kockáztatsz. Ami pedig engem illet, nos, az más. Én már öreg vagyok. 

– De akkor is! Túszokat is szednek, nem? – kérdezte elkeseredetten Julie. – És 
agyonlövik ıket. Ártatlan gyerekeket, nıket. Gyerekeket! – Még a gondolatot is 
elviselhetetlennek érezte. Volt egy eset Morlaix-ben. Agyonlıttek egy németet. Húsz 
nıt és gyereket szedtek össze, sorba állították, és géppisztollyal lemészárolták ıket. 
Julie az irodából hallotta a lövéseket. Hangosan kiáltozott, sírt dühében és 
tehetetlenségében. 

– Azok a kommunisták voltak – csattant fel ingerülten Jean. – Bolondok! 
Vaktában öldösik a németeket, és nem gondolnak a következményekre. İk az igazi 
veszedelem! Sose fogok azokkal az anarchistákkal együtt dolgozni. Soha! – 
Fenyegetıen felemelte az ujját, úgy folytatta. – Soha egyetlenegyet sem engedek be 
közülük a házamba. Ez Michelre is vonatkozik. 
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– Azzal egyetértek, bácsikám, hogy rosszak a módszereik. De akkor is a mi 
oldalunkon állnak. 

– De csak ha az érdekük úgy kívánja. Ha! – Jean felállt, odament a tőzhelyhez, 
fogta a pipáját, a kupakját a tőzhely párkányához ütögette. – Elıször a németek 
oldalára álltak, emlékszel? Aztán, amikor a németek belefogtak abba a piszkos 
játékba az oroszokkal, amit mindenki, akinek egy csöpp esze volt, elıre láthatott, 
ezek is fordítottak egyet a köpönyegen. A legkényelmesebb megoldás. Ha! 

Megtömte a pipáját, rágyújtott, és hatalmas füstfelhıt eresztett ki a száján. Julie 
remélte, hogy utóbb nem bánja meg ezt az elhamarkodott lépését, mert a hónap 
végéig ez volt az utolsó adag dohánya. 

Az öreget a pipa láthatóan megnyugtatta. 
– Sajnálom Michelt – folytatta békésebb hangon. – De nagyon érzékenyen érint a 

dolog. Megmondtam a szemébe is. Megmondtam, hogy nem látjuk szívesen a 
házban. 

Julie a szemöldökét ráncolta. 
– Mikor mondtad ezt neki? 
– De hát… Nem tudtad? Visszajött.  
– Micsoda? 
– Igen, itt van, az Isten verje meg! Ma láttam a faluban. Azt hittem, a nagynénéd 

már szólt. De mindegy. Én megmondtam, hogy sajnálom, de többé nem teheti be a 
lábát a házamba. Megmondtam… 

Julie fılállt. 
– Most hol van? 
Az öreg szúrós szemmel nézett rá. Aztán vállat vont. 
Julie fölemelte az asztalról a retiküljét. 
– Lemegyek a faluba. Megpróbálom megkeresni. 
– Úristen! Minek? – kérdezte az öreg. 
– Mert… Nos… – Nehéz volt elfogadható okot találnia. – Mert ı is a családhoz 

tartozik – jelentette kii végül. – talán segítségre van szüksége. 
És amúgy is szeretnék találkozni vele, tette hozzá gondolatban. Igazán nagyon 

szeretnék találkozni vele. 
– Ne vedd tiszteletlenségnek, bácsi, én megértem, hogy te nem akarod itt látni a 

házban, de… 
Jean felemelte a kezét. 
– Megállj! Ne is folytasd! Beszélj vele, ha kell, de fogadd meg a tanácsomat: ne 

mutatkozz nyilvánosan a társaságában. És ne mondd el nekem, mire készül. Nem 
akarom tudni. – Aztán csak úgy, mintegy megszokásból, hozzátette. – És vigyázz 
odalent a dőlıúton! Nem bízom azokban a katonákban. 

– Vigyázok! – Julie csókot intett az öreg felé, aztán belebújt a legmelegebb 
kabátjába, és kisietett az éjszakába. 

 
Odakint nagyon sötét volt. A szél süvítve fújt a tenger felıl, és dühödten tépdeste a 
sövényeket, átzúgott az ezer vihartól nyomorékká torzított, árva fenyıfák ágai között. 

Julie didergett. Lehajtott fejjel, szemét az útra szegezve, meggyorsította lépteit. 
Igen, találkozni akart Michellel. Nagyon szeretett volna elbeszélgetni vele. Az 

elmúlt hónapokban egyre gyakrabban gondolt rá. És mindvégig remélte, hogy elıbb-
utóbb visszajön. 

Az utolsó két évben egyre magányosabbnak érezte magát. Mikor Peter kicsi volt, 
és nagyobb szüksége volt rá, nem bánta, hogy egyedül van, de most már Peter 
iskolába jár, gyakran megy el játszani a pajtásaival, és Julie-t borzalmasan 
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nyomasztotta a magány, néha szinte fizikai fájdalmat érzett, mintha valami 
elviselhetetlen súly húzná lefelé. 

Ilyenkor bántotta a lelkiismeret. Hiszen nemrég még olyan boldog volt Tregasnou-
ban, szerette a nyugalmat, a békét, és végtelenül hálás volt a sorsnak, hogy végre 
otthonra talált. Azokban az elsı idıkben mindent szeretett maga körül. És még most 
is szeret. De mégis… 

Rémes gondolat: örökre itt maradni, hogy csak Peter, Jean és Tante Marie legyen 
a társasága, meg a könyvei. Huszonöt éves volt, és az évek rohannak. Huszonöt! A 
lehetıségei… és miért ne vallaná be magának nyíltan: a lehetısége, hogy férjet talál 
magának, egyre csekélyebb. És neki szüksége volt valakire. Ezt tudta. Éjszakánként 
gyakran hevert álmatlanul az ágyán, és elképzelte, milyen lesz ı… Valaki, akivel 
beszélgethet, nevetgélhet, aki ott van vele. Egyetlen vágya volt, hogy megossza 
valakivel mindenét, Petert, a saját életét, mindent. Ellenállhatatlan sóvárgással 
képzelte el, hogy férjnél van, gondolatban átélte a szerelem melegségét, örömét, 
gyöngédségét… Nagyon hiányzott. 

A bisztrót a sötétben sem lehetett elvéteni, mért az elsötétítı függönyök résein 
legalább tucatnyi helyen kiszőrıdött egy kis fény, és kihallatszott a hangos 
beszélgetés, nevetgélés az éjszaka csendjébe. Lassú léptekkel ment az ajtó felé. Ha 
Michel nincs is ott, azért valaki nyilván tudni fogja, hol van. 

Várt. Arról szó sem lehetett, hogy egyedül menjen be. Nem kellett sokáig várnia. 
Pierre lépett ki a bisztró ajtaján, egy öreg pásztor az egyik közeli tanyáról. Láthatóan 
jó néhány pohárral többet fölhajtott a kelleténél. Julie megmondta neki, mit akar, 
aztán szelíden visszatuszkolta a bisztróba. 

Az öreg hamarosan ismét megjelent, most már Michel társaságában. 
Julie rámosolygott Michelre. 
– Michel, milyen jó, hogy… – De Michel elnézett mellette. Aztán karon fogta, és 

sietve elhúzta a bisztró elıl. 
Szótlanul siettek végig az utcán. A falu végén, egy fészer elıtt megálltak. 
– Ide – suttogta Michel. 
Odabent koromsötét volt. Julie hallotta, amint Michel a szalmán lépkedve, a 

fészer végébe igyekszik. Kinyújtott karral tapogatózott utána. Megbotlott egy 
szalmakötegben, megállt, várt, míg visszanyerte az egyensúlyát. Aztán a vállát verte 
bele valamibe. Valószínőleg egy szekér oldalába. 

– Minden rendben? – kérdezte valahonnan a közelbıl Michel. 
– Azt hiszem. – Óvatosan leült. Hallotta, amint Michel is mellé telepszik. 
– Bajban vagy? – kérdezte gyengéden Julie. – Mi a helyzet? 
– Hm? – Michel halkan fölnevetett. – Nem. Nem vagyok bajban. Vagyis, nem 

jobban, mint máskor. 
– Akkor minek ez a cirkusz? 
 – Csak éppen úgy gondoltam, biztonságosabb, ha nem látnak együtt velem. , 
– Biztonságosabb? Kinek? – De Julie tudta, mire gondol Michel. 
– Nos, neked, természetesen. A nagybátyád nem akar a házában látni, a falu fele 

úgy gondolja, a politikai meggyızıdésem bőzlik, a másik fele hajlandó ugyan egy 
pohár bor mellett elvitatkozni velem, de azt egyikük sem tőrné, hogy a lányát az én 
társaságomban lássák. Jobb ez így. Neked. 

– Hol voltál egész idı alatt? 
– Ó, valahol. 
Julie megértette, Michel nem akar többet mondani. Azért még próbálkozott. 
– De nem volt semmi bajod? Úgy értem, biztonságban voltál? 
– Ó, igen! Nem kell úgy aggódnod értem. Tudok vigyázni magamra. 
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– Michel, meg kell kérdeznem… Ugye, soha nem dolgoztál együtt a németekkel? 
Mert azt nem tudnám elviselni. 

– Úristen! Persze hogy nem! – horkantott felháborodottan Michel. 
Julie gyorsan megjegyezte: 
– Mert egyszer beszéltél róla… Morlaix-ben. Nem emlékszel? 
– Igen? Az régen volt. És különben is, akkor sem dolgoztam együtt a németekkel. 

Most meg? Biztosítalak, ott pusztítom, írtom, röpítem a levegıbe ıket, ahol tudom. 
De minél kevesebbet beszélünk errıl, annál jobb. 

– Persze, igazad van, ne haragudj. Nem akartam… 
– Felejtsd el…   
Julie a sötétségbe bámult. 
– Szeretném látni az arcodat – mondta halkan. Michel fölnevetett. 
– Nem változott semmit. Csak éppen megöregedett. Itt egy cigaretta, az majd ad 

valami világosságot. Már órák óta szerettem volna rágyújtani, de zsugori vagyok, és 
nem vagyok hajlandó a nehezen megszerzett cigarettámat azokkal a hülyékkel 
megosztani. Azt hiszik, ha valaki a városból jön, az tele van dohánnyal. 

Julie hallotta, hogy Michel a zsebében kotorászik, aztán hirtelen fény villant. 
Michel megszívta a cigarettáját. Julie egy pillantást vetett csak az arcára. 
Meghökkenve állapította meg, hogy már el is felejtette, milyen mélyek Michel szeme 
sarkában a ráncok, milyen keskeny az ajka. Azt is elfelejtette, milyen keserő az arca. 
Nagyon sok mindent elfelejtett Michellel kapcsolatban. 

– És te hogy vagy? – kérdezte Michel. 
– Tulajdonképpen minden rendben van. Ennivalónk van elég. Nincs segítségünk 

a földeken, így hát Jeannak magának kell dolgoznia. Tante Marie és én segítünk, 
amit tudunk… És Peter is, természetesen. 

– Peter már kész fiatalember lehet. 
– Igen. Öt és fél éves. 
– Es ı is jól van? 
– Igen – mondta Julie, de nem részletezte. Michel kérdése udvarias volt, de 

lélektelen. Mintha tulajdonképpen nem is érdekelné a válasz. 
– És még mindig Morlaix-ben dolgozol? Ugyanott?  
Julie bólintott. 
– Igen, még mindig ugyanott. Mint régen. Néha úgy érzem, még hatvanéves 

koromban is ott leszek. 
– És a papírjaid? Beváltak? 
– Ó, igen! – Julie kinyújtotta a kezét, megfogta Michel karját. – Nem is tudom 

elmondani neked, milyen sokat számít a tudat, hogy mind rendben van, mind valódi. 
Roppant megnyugtató érzés. Nem tudom, hogyan köszönjem meg neked. 

A keze rásimult Michel kezére. Michel hagyta, de a keze lazán pihent Julie 
kezében. Julie nem érzett viszonzó kézszorítást. Elpirult a sötétben, és elhúzódott. 

– Felhasználtad már azt a bélyegzıt, meg a papírokat, amelyeket elemeltél? – 
kérdezte Michel. 

– Nem – felelte Julie. Felhúzta a szemöldökét. – Tulajdonképpen ma sem tudom, 
miért vittem el ıket. Akkoriban valamiféle biztosítéknak éreztem. 

– Nos, tartsd meg mindet. Nem tudhatod, mikor veszed hasznát! Csak, az isten 
szerelmére, nehogy elmondd valakinek! És ne hagyd ıket szem elıtt! Jól eldugtad? 

– Természetesen – jelentette ki Julie, kissé sértıdött hangon. Vajon Michel 
tényleg el tudja képzelni róla, hogy szem elıtt hagyná a papírokat meg a bélyegzıt? 
– Jól eldugtam mindet. Senki sem találhatja meg. Tudod, hogy két német katonát 
szállásoltak be hozzánk? 
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Michel hangja szokatlanul élesen csattant. Julie nem értette, miért lepıdik meg 
ennyire. 

– Igen, és másokhoz is – tette hozzá sietve. – Nincs benne semmi rendkívüli! 
– De a nagybátyád… İ is benne van a menekülési láncban! 
Julie nagyot nyelt, és Michel cigarettája parazsát bámulta. Nem tudta, mit feleljen 

erre. Nyilván nem Jean mondta el Michelnek. De akkor honnan tudja? 
– Nos?   
– Én… Én nem is tudom. Nem beszélünk ilyesmirıl.  
Michel türelmetlenül felsóhajtott. 
– Ugyan már, Julie, ne légy olyan ostoba. Mindent tudok a láncról. Ahogy 

visszajöttem, öt percen belül mindent tudtam. Az embereim Morlaix-ben nemcsak azt 
tudják, ki dolgozik a láncban, hanem ismerik az akció minden részletét is! 

– Nem… 
– Köztudomású. Az elvtársaim között mindenesetre.  
Julie ereiben megfagyott a vér. ' 
– A németek… – suttogta. – Azok is tudják? 
– Nem lennék meglepve. Engem csak az izgat, hogy ha kitör a botrány, mert 

nyilván ki fog törni, a felelısséget biztosan rám hárítják és a barátaimra, holott azt a 
holdkórost kellene agyonlıni, aki a láncot irányítja. Egy biztos, soha életében nem 
hallotta azt a szót, hogy „biztonság”. Honnan szedtétek ezt az embert? 

– Londonból. 
– Aha! Szóval szabad francia hıs!  
– Igen. 
– Minél elıbb megszabadultok tıle, annál jobb – mondta haragosan Michel. 
– Tudom, tudom. Szörnyő alak. Győlölöm! Olyan nagyképő, hogy azt el sem 

tudod képzelni. Mindenki… Szóval, elviselik, mert ı az egyetlen kapcsolatunk 
Londonnal. – Nagyot sóhajtott. – Bárcsak azok tudnák, micsoda ırültség! 

– Csak egy tanácsot adhatok: tartsd távol magad mindentıl. Ne keveredj bele 
semmibe! Legokosabb, ha az egész munkát a férfiakra hagyják, méghozzá 
elsısorban az öregekre, mert nem olyan nagy kár, ha agyonlövik ıket. 

Michel egészen gyakorlatias… és teljesen érzéketlen. Persze, attól függ, honnan 
nézi az ember. Julie a sötétbe bámult, és megpróbálta megértem, hogyan juthat el 
valaki arra a pontra, ahol már így kezd gondolkodni. 

Hallotta, hogy Michel föláll. Látta, amint a cigaretta parazsa elalszik, ahogy a 
szekér oldalán kioltja. Néhány piros szikra lehullott, és Julie önkéntelenül kinyújtotta 
a kezét, hogy elkapja, mielıtt a szalmára esnek. 

– Gyerünk – szólt hátra Michel. – Ideje, hogy visszamenjünk. Nehogy Jean azt 
higgye, hogy teletömöm a fejedet forradalommal. Ezt nem szeretnék, ugye? 

De hiszen még el se kezdtünk beszélgetni, gondolta Julie. Végiggondolta, mirıl is 
akart beszélgetni Michellel, és hirtelen úgy érezte, nincs jelentısége. 

Michel elindult a keskeny, szürkén fénylı vonal felé. Nyilván arra van az ajtó. İ is 
felállt, és a szalmakötegeken átlépdelve, utána sietett. Michel kinyitotta az ajtót, és 
várt. Az éjszaka szürkés, sejtelmes világánál bizonytalanul rajzolódott ki szigorú, 
kemény arca. Julie szinte kíváncsian nézte. Nem értette, hogyan felejthette el, milyen 
komor és milyen kíméletlen ez az arc. 

– Mellesleg – szólalt meg Michel –, közlik veled, mikor jön hajó? 
– Nem. Én sose kérdezem, ık sose mondják. Miért? 
– Nos, holnap éjjel tartsd távol magad tılük. Az információim szerint holnap akció 

készül. Biztos vagyok benne, hogy az információ helyes. Újhold lesz, tudod, és az 
egész környéken, nyüzsögnek a bujkáló pilóták, akik mind haza szeretnének menni. 
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Ha nem holnap este, akkor hamarosan. De a barátaim azt mondják, holnap. És a 
barátaim általában nem szoktak tévedni. 

Julie lehunyta a szemét. Van valami, amit ez az ember nem tud? 
– Én… Elviszem innen Petert holnap éjszakára – mondta lassan. – Köszönöm, 

hogy szóltál. 
Michel megfogta a karját, és kivezette az útra. Némán mentek az 

útkeresztezıdésig. Ott, a falu közepén, csoportosan özönlöttek ki a bisztróból az 
emberek. İk ösztönösen az út szélére húzódtak, a sötétbe, aztán az ösvény mellett 
mentek tovább a ház felé, a hegyre elágazó dőlıútig. 

Julie nem akarta, hogy Michel tovább kísérje. 
– Isten veled, Michel – suttogta. Aztán, szinte akaratlanul, szenvedélyesen kitört 

belıle: – Ne gyilkolj németeket, ha lehet. Az lesz a vége, hogy megint túszokat 
fognak szedni. Gyerekeket… Gyerekeket szednek össze, Michel… 

– A régi, lágy szívő Julie! – Michel hangjából némi megvetés csendült ki. Hogy 
lehet valaki ilyen szívtelen, gondolta felháborodottan Julie. És miért kell ıt Michel-nek 
mindig nevetségessé tennie? – Természetesen – beszélt tovább Michel – 
megpróbáljuk elkerülni, hogy német katonákat öljünk, de ha valami fontos célpont 
felrobbantásáról van szó, elkerülhetetlen. És kész! A gyerekek amúgy is szenvednek 
a bombatámadásoktól, az éhezéstıl és hasonlóktól. Egy gyár elpusztítása fontosabb, 
mint… mint sok minden más. És ez mind semmi az orosz parasztok szenvedéséhez 
képest. Ezrével pusztulnak… 

– Akárhogy is vesszük – tette hozzá Michel a legokosabb, ha nem gondolkozol 
ilyesmin. Megtörténnek, akár aggódsz miattuk, akár nem. 

– Igen, ezt már mondtad. 
– De bajba keveredhetsz úgy is, hogy észre sem veszed. Te… Te nem is tudod, 

milyen könnyen bele tudják rángatni az embert ezekbe a dolgokba. 
Ha valaki most hallaná, gondolta Julie, azt hihetné, hogy egy tizenhat éves 

kislányhoz beszél, aki most került ki az iskolából. Mély lélegzetet vett. 
– Nem felejtem el – mondta halkan. 
Aztán elfordult és elment. Ezúttal Michel nem ment utána. Julie szinte rohant 

felfelé; annak ellenére; hogy a domb meredek volt, keményen kilépett, ütemesen 
szedte a lábát, egyre gyorsabban kapaszkodott, míg észre nem vette, hogy majdnem 
hazaért. De még nem akart bemenni a házba. Továbbsétált a sziklák felé, amerrıl a 
távoli hullámverés tompa moraját hallotta. 

Egy pillanatra majdnem letért az útról, a mezıkön át, a hangás rétre vezetı 
ösvényre, de aztán eszébe jutott, hogy a sziklák tetején ırök cirkálnak, és kérdezés 
nélkül lınek. Megállt. Egy alacsony kıkerítéshez támaszkodott, szorosan összefonta 
a mellén a karját, és mélyet sóhajtott. 

Megpróbálta hővösen, tárgyilagosan rendezni a gondolatait, hogy elszánjon a 
haragja. 

Egy biztos: nem érdekli Michelt. Michel úgy tesz, mintha aggódna a 
biztonságáért, de Julie képtelen volt eldönteni, miért. Nyilván van rá oka. Mert 
egyébként hideg, mint a jég. Nem, nyilván nem érdekli Michelt. És az volt a furcsa, 
hogy ez most már cseppet sem zavarta. Sıt inkább örült, mert megállapította, hogy a 
közöny kölcsönös: ıt sem érdekli Michel. Úgy érezte, képtelen lenne ilyen érzéketlen 
embert szeretni. Teljesen megfeledkezett róla, hogy mindig ilyen volt. 

De más is bántotta. – Julie nem szívesen vallotta be magának, de az ügy sértette 
a büszkeségét. Azért ment oda a bisztróhoz, mert találkozni akart vele, mert azt hitte, 
Michel majd örül, ha látja, de Michel egész idı alatt úgy beszélt vele, mint egy 
gyerekkel. Megalázta. Ravaszul, de határozottan megalázta. Borzasztó. 
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Dühös volt, de nem Michelre, hanem saját magára. Bolond volt. Olyan képet 
festett róla, amely egyáltalán nem hasonlított Michel igazi énjére. Elképzelte, mint 
férjet, mint szeretıt, azzá álmodta, akinek látni szerette volna. Önámítás. 
Gyerekszerelem. 

Eleredt az esı. A szél vízszintesen hajtotta maga elıtt az esıcseppeket. Julie 
szorosabbra húzta a kabátját, és lassan elindult hazafelé. A haragja elszállt. Már 
csak bosszús volt. És szomorú. 

Egy biztos: ilyen ostobaságot nem követ el többet. 
Peter a legfontosabb az életében. İ az egyetlen, aki igazán számít. Holnap este 

elviszi valahová a faluba, egy biztonságos házba, távol minden zőrzavartól. Ha bármi 
félresikerülne… Egyiküket sem foghatják el. 

 
Deszka reccsent. Julie felriadt álmából. Egy óra hosszat próbálkozott, míg végre 
sikerült elaludnia, és most ismét teljesen éber. Reménytelen. Olyan ijedıs, mint egy 
kisegér. Tudta, megint legalább egy óráig eltart, míg elalszik. Részben az volt a baj, 
hogy idegen ágyban aludt; Madame Boulet háza a falu közepén állt, egy 
mellékutcában, de akár száz mérföldnyire is lehetett volna a falutól. Minden egyébtıl 
eltekintve, az ágya göröngyös volt. 

Kinyújtotta a kezét. Peter ott aludt mellette az ágyon. Ez volt a másik probléma. 
Bármennyire meghitt volt is megosztani az ágyát Peterrel, alig tudott kényelmesen 
elhelyezkedni, mert mindig attól félt, ha megmozdul álmában, felriasztja a gyereket. 
Zavarta a gyerek ütemes lélegzése is, meg idınként feltörı sóhajai. Akkor is, ha a 
saját fia. 

Ráadásul az a tudat, hogy valami történik odakint a mezın és lent a parton, 
végképp nem hagyta aludni. Azon töprengett, hogyan juttatják le a pilótákat a vízhez. 
Átkúsznak a földeken, mint az árnyak? Vagy merészen az úton vonulnak? Így is, úgy 
is iszonyú a kockázat. A németek néha rendkívüli ırjáratokat küldenek ki… Meg 
aztán a hajó. Hogyan találja meg a megfelelı partszakaszt? Jeleket adnak? nem, azt 
nyilván nem… 

Nem tudta elképzelni, hogyan lehet egy ilyen akciót biztonságosan végrehajtani. 
Túl sok tényezın múlik. 

Inkább megpróbál aludni. Lehunyta a szemét, és tudatosan igyekezett ellazítani a 
testét. 

Hirtelen halk nyöszörgés hallatszott valahonnan. Pillanatok alatt ismét elfogta az 
izgalom. Teljesen fölébredt. Mintha valaki kétségbeesetten gyötrıdne, sóhajtozna 
valahol… Fülelt, hogy a legapróbb zörej se kerülje el a figyelmét, de nem hallott 
semmit. A némaság szinte megsüketítette.  

Aztán megint. Halk nyöszörgés. Alig hallható mormolással kezdıdött, és a vége 
vinnyogás. 

Julie mély sóhajjal ismét elengedte magát. Ideges vénlány lett belıle. A szél! 
Csak a szél! 

Megint lehunyta a szemét. Megpróbált nyugodtan feküdni. A szél. Itt egészen 
másképp hangzik, otthon fütyül, vagy néha, viharban-, vonyít, mint egy kínlódó állat. 
Milyen erıs lehet most a szél? Nagyon. Ez biztos. A tenger viharos, a parton nagyon 
nagy lehet a hullámverés. Az angol hajóra gondolt, mit érezhetnek azok, akik rajta 
vannak. Ha megpróbálják megközelíteni a partot. Talán átcsapnak rajtuk a tarajos 
hullámok. 

Valaki halkan kopogott. Julie majdnem kiugrott a bırébıl az idegességtıl. 
Mozdulatlanul várt. 

A kopogás megismétlıdött. Halkan, makacsul. 
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Julie kiugrott az ágyból, felhúzta Peterre a takarót, belebújt a köntösébe. 
Lábujjhegyen az ajtóhoz osont, és kinyitotta. 

Madame Boulet állt a küszöbön. A lobogó gyertyafény megvilágította aggodalmas 
arcát. Julie azonnal látta, hogy valami nincs rendben. 

– Mi baj van? 
– Jöjjön le, kérem! Azonnal – suttogta Madame Boulet. 
Julie megkötötte a köntöse övét, aztán becsukta maga mögött az ajtót, és 

lesietett a lépcsın, Madame Boulet után. A hallban sötét volt, de a félig nyitott 
konyhaajtóból halvány fény szőrıdött ki. A konyhaajtó közelébe érve, Julie halk, 
mormoló férfihangokat hallott. 

A két nı belépett a konyhába. Monsieur Boulet ünnepélyes arccal ült a tőzhely 
mellett. Szemben vele egy másik férfi, akit Julie csak felületesen ismert, izgatottan 
beszélt. Mikor meglátták ıket, mindketten felálltak. Gondterhelt, aggodalmas arccal 
néztek rájuk. Istenem, gondolta Julie, a németek rájöttek. Mindenkit elfogtak. 
Mindenkit megöltek. 

– Mirıl van szó? Kérem, mondják meg, mi történt. 
– Nem történt semmi. Legalábbis eddig nem. De szükségünk van a segítségére, 

Madame. 
Julie megkönnyebbülten felsóhajtott. Erıtlenül roskadt le egy székre. 
– Hála istennek! Egy pillanatra azt hittem..  
Csak aztán kapott észbe, mit mondott az elıbb az a férfi.  
– A segítségemre? Hogyan tudnék én segíteni? 
– Madame, higgye el, nem kérném, ha… De ön az egyetlen… Madame, 

szükségünk van valakire, aki tud angolul. Van itt egy fiatal pilóta. Megsebesült. 
Megtettünk érte mindent, amit tudtunk… Kérem, jöjjön, beszéljen vele. Különben… 
Különben mind bajba jutunk. Kérem, Madame! 

– Nem értem. Mit kell tennem? 
– Madame, kérem! Könyörgök! Nincs messze. Csak Roget tanyájánál, a hegyen. 

Meg fogja érteni, ha odaérünk. Kérem, nincs idınk… – A kandallón álló órára nézett. 
Julie látta, hogy majdnem éjfél volt már. Újra az idegent nézte. Nem is idegen, most 
már emlékezett rá, farmer a szomszéd faluból, kedves ember, mindig mosolyog. 
Most halálosan komoly arccal várta, mit válaszol Julie. 

Valamennyien ıt figyelték. Várták, mikor szólal meg. Julie úgy érezte, pánik 
kerülgeti. Hogyan tudna egy pillanat leforgása alatt dönteni? Ez igazán nem 
méltányos. 

Aztán rájött, hogy ezek az emberek a kétségbeesés határán állnak. Ha így 
könyörögnek neki az éjszaka közepén, valami nagyon nagy bajnak kellett történnie. 
Talán a pilóta súlyosan megsebesült… Talán ápolásra van szüksége… És fiatal, azt 
mondják. 

– Megyek és felöltözöm – mondta kurtán, mert könnyebb volt igent mondania, 
mint a kérést visszautasítani. Elsietett, mielıtt meggondolná magát. 

A szobájában, a sötétben tapogatózva, keresett valami ruhát, felöltözött, és 
közben arra gondolt: ha tudná, mit rángat éppen magára.  

Az egyik cipıjét leejtette. Koppant a padlón. Peter megfordult az ágyon, halkan 
felnyögött. Julie végre megtalálta a cipıt, felhúzta. Aztán odament az ágyhoz, 
lehajolt, szelíden odaszorította az arcát Peter bársonyos arcocskájához. 

Egy utolsó pillantást vetett rá. 
– Szeretlek – suttogta, és kiment a szobából. Teljes sötétségben, tapogatózva 

ment le a lépcsın. 
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A konyhában minden fényt kioltottak. A hátsó ajtó nyitva állit. Megborzongott, 
amint megcsapta a kinti hideg levegı. Valaki felsegítette a kabátját, aztán már kinn is 
volt, és lefelé ment az egyik férfi nyomában, a ház mellett. 

Ahogy a ház sarkánál befordultak, a szél teljes erıvel az arcába vágott, 
belekapott a kabátjába, a szemébe fújta a haját, nem látott semmit. Szorosabbra 
húzta a kabátját, a haját hátrasimította az arcából. Csak akkor látta, hogy már kiértek 
az útra. 

A sötétben éppen csak sejtette maga elıtt a farmer alakját, amint Roget tanyája 
felé sietett. Igyekezett lépést tartani vele, nehogy elveszítse szem elıl a sötétben. 
Szóval, az utakat használják ezeken az éjszakai kiruccanásokon. Julie idegesen 
pillantott hátra. Néha felhangzott a falun késı éjszaka áthaladó német gépkocsik 
zúgása. Mit tennének, ha erre jönne egy német autó? Átugranának a sövényen 
valamelyik mezıre? Valószínő. Ha lenne rá idejük. 

A farmer kíméletlenül gyors tempót diktált, és a hegyoldalban, a meredek 
útszakaszon. Julie-nak minden erejét össze kellett szednie, hogy le ne maradjon. 
Már majdnem megkérte a farmert, hogy lassítson egy kicsit, de eszébe jutott, mit 
mondott; nincs idı, ezért inkább továbbhajszolta magát, kizárt az agyából minden 
gondolatot, csak a léptei ütemére ügyelt. 

– Egyszer fölnézett, és nem látta sehol a farmert, beleolvadt a fekete éjszakába. 
Aztán megint felbukkant. Állt, rá várt, hogy utolérje. 

– Mindjárt ott vagyunk – suttogta, és szaporán továbbindult. Julie a karját 
lengetve, végsı erıfeszítéssel rakta egymás elé a lábait. Aztán megérkeztek: egy 
ház sötét tömbje feketéllett elıttük. Halk hang szólalt meg a sötétben. A farmer 
egyetlen szóval válaszolt. Beléptek a tanyára. 

Valaki megfogta a karját, és végigvezette egy folyosón. Ajtó nyílt, fény vágódott ki 
rajta. Julie vaksi szemmel hunyorgatott. 

A helyiség, amelybe beléptek, nyilván nappali szoba lehetett. Tele volt 
emberekkel. Legalább húszan szorongtak benne. Julie elıször úgy érezte, senkit 
nem ismer közülük, de mikor a szeme megszokta a világosságot, több ismerıst is 
talált, falubelieket meg néhány farmert a környezı tanyáról. A többi tíz-tizenkét férfi 
ismeretlen volt, mind fiatal, és közönséges munkaruhájuk ellenére, kiríttak a 
környezetbıl. 

Az egész társaság szeme Julie-ra szegezıdött. Némelyeké enyhe rémülettel, 
másoké reménykedve, megkönnyebbülten. Senki se szólt egy szót sem. Julie 
körülnézett, valami magyarázatot keresett. Azt várta, hogy ott talál valakit hordágyon 
fekve, betegen, de sehol semmi. Talán, az emeleten. 

Az egyik falubeli idegesen nézett a szoba egyik távolabbi sarka felé. Aztán még 
valaki… Julie is odanézett. És ekkor meglátta. 

A tőzhely mellett egy bekötött fejő, rémült arcú fiatal férfi állt. ' 
A kezében pisztoly. A szobában szorongó csoportra célzott. 
És Julie egyszeribe megértette, mirıl van szó. Azért hozták ide, hogy elvegye a 

fiatalembertıl a pisztolyt. 
Sokáig állt egy helyben, mozdulatlanul, nézte a fiatalembert, és azon töprengett, 

hogyan fogjon hozzá. Végül lépett egyet felé, és rámosolygott. 
– Hello! Engem Julie-nak hívnak. És magát? 
A fiatalember tétován, merev arccal nézte. A pisztoly enyhén megrezzent a 

kezében. 
Valami mással kell próbálkoznom, gondolta Julie. Mély lélegzetet vett, aztán 

derős hangon folytatta. 
– Nyilván valami baja van. Nem mondaná el, micsoda? 
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A fiatalember egyet-kettıt pislogott, aztán megpróbált Julie szemébe nézni. 
És ekkor hirtelen megszólalt, hisztérikusan magas, éles hangon. Julie ijedten 

összerezzent. 
– Tudom, ki maga! Maga is kém! – Walesi tájszólással beszélt. 
– Kém? – Julie barátságosan felnevetett. – Az istenért, én? Nem! Én angol 

vagyok. – Elhallgatott, és rájött, hogy ez a válasza nyilván nem hangzik túl logikusan. 
– Nem. Tudja, én történetesen itt lakom… Ezek között a derék emberek között… 
és… segíteni szeretnék magának, hogy hazakerüljön. Ezt maga is tudja, nem? 

– Nem! Nem! Nem lehet bízni bennük! Nem! Kémek! Az egyiket láttam egy 
némettel. 

– De hát… Ha kémek lennének, már régen átadták volna a németeknek, nem? 
Ha amúgy is fel akarták volna jelenteni, nem bajlódtak volna azzal, hogy olyan sokáig 
rejtegessék, nem igaz? – Ismét szelíden rámosolygott. – Gondoskodtak magáról, 
igaz? Nem kötözték be a fejét? 

– De láttam, amikor az egyik egy némettel beszél.  
– Talán a német kérdezett tıle valamit. Furcsa lett volna, ha nem felel, igaz? 

Felelnünk kell a németeknek akkor is, ha nem szívesen tesszük. Becsületszavamat 
adom magának, hogy itt senki nem áll a németek oldalán. És az igazat mondom, 
higgye el nekem. 

A fiatalember összeszorította az ajkát, és a szemöldökét ráncolta. 
– Mi lenne, ha én elmondanék magamról mindent, és maga is mesélne nekem a 

családjáról, az otthonáról? Nos? Nem lenne jó? Küldjünk ki innen mindenkit, és 
beszélgessünk, csak mi ketten. – Lassan átsétált a szobán, odalépett a fiatalember 
elé. Amint megmozdult, a fiatalember szeme ismét riadtan villant meg. Aztán lassan 
megnyugodott, szemével követte Julie-t, az arcát vizsgálta, félig reménykedve, félig 
gyanakodva. Julie-nak valamelyest megnıtt az önbizalma. Úgy látta, hogy a fiú 
szívesen hinne neki, de szörnyen megfélemlítették. 

Végre ott állt elıtte. A fiú nem mozdult. 
– Nos, szóljunk a többieknek, hogy menjenek ki, jó? Akkor beszélgethetünk. – 

Megfordult, és intett az egyik falubelinek, hogy menjenek ki. Az emberek lassan az 
ajtó felé csoportosultak, de a fiatalember rájuk kiáltott. 

– Nem! Nem! Maradjanak! 
Mindenki megállt. Julie mosolygott, kinyújtotta a karját, megfogta a fiatalember 

pisztolyt tartó kezét. 
– Csak le akarnak menni a hajóhoz, és haza akarják juttatni magukat. Maga is 

haza akar menni, nem? 
A fiú bólintott.  
– Igen, igen… de… – Lehunyta a szemét, és fáradtan tette hozzá. – Minden olyan 

ırült. 
– Tudom, tudom. Szörnyő dolgokon ment át, látom…Szegény barátom. Szegény 

fiú. Biztos, hogy szörnyő volt. 
– Igen, igen! Uramisten! Istenem!… – A hangja megtört, és Julie egy pillanatra 

ijedten nézte. 
– Ne felejtse el, mi a kötelessége! – szólt rá gyorsan. 
– A kötelességem? – A fiú értetlen zavarral nézett rá, de látszott rajta, hogy 

megpróbálja megérteni, mire gondolt. 
– Igen, a kötelessége. Egészen nyilvánvaló, nem? Vissza kell mennie Angliába. 

Itt mindenki ezt akarja. És tudja, miért? Hogy visszamehessen a családjához. Ezt 
akarják. Nem fogják arra kérni, hogy megint harcoljon… Azok után, amit véghezvitt. 
Hazamehet oda, ahová való. A családjához. Igazán. 
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A fiatalember arca mintha kissé megenyhült volna. Jó nyomon vagyok, gondolta 
Julie. Óvatosan folytatta: 

– Van családja? 
A fiatalember alig észrevehetıen bólintott. Julie azt hitte, mindjárt sírva fakad. 
– Mama… Apu… És a húgom, Susan. 
– És egy lány is? Van barátnıje? 
A fiú olyan arccal nézett rá, mintha a szíve szakadna meg. . 
– Igen… van. – A szemét elöntötte a könny, lehajtotta a fejét, és halkan sírni 

kezdett. Julie lassan kivette a kezébıl a pisztolyt, átadta az egyik férfinak, aztán 
átkarolta a fiatalembert, megölelte. Az belekapaszkodott, a vállára hajtotta a fejét, és 
úgy sírt, hogy a könnye megnedvesítette Julie arcát. 

De hiszen ez még gyerek, kisfiú, gondolta Julie. És ilyen gyerekeket küldenek el a 
háborúba… Micsoda ırültség! Megveregette a fiú hátát. 

– Minden rendben van – biztatta. – Minden rendbe jön! 
Mozgolódás támadt mögöttük. Az emberek ide-oda járkáltak, suttogtak. Valaki 

megfogta Julie karját. 
– Mennünk kell, különben elkésünk. Lehozza a fiút a partra? 
Julie tétovázott. A partra... Soha senki nem merészkedik le a partra, csupa 

szögesdrót, és ott az ırjárat. 
A fiatal pilóta szorosan hozzásimult. Még mindig zokogott. Julie megsimogatta a 

fejét, megveregette a vállát, aztán a férfira nézett, aki válaszra várt mellette, és 
lassan bólintott. 

– Igen, leviszem. Csak mondja meg, mit tegyek. 
 

Julie érezte, hogy a pilóta megbotlik a háta mögött. Keményebben szorította a kezét. 
Hátranézett. Látta, hogy a fiú visszanyerte az egyensúlyát, és tétován elırelép. 

– Jól van? – kérdezte suttogva, de a szél elsodorta a hangját, és a fiú nem 
hallotta. Megismételte, egy kicsit hangosabban. 

– Igen, jól vagyok – bólintott a fiú. Julie újra megszorította a kezét. 
– Pompás! Már nem vagyunk messze. 
Lenézett az ösvényre; az elıbb még egy férfi ment elıtte, de most nem látott 

senkit, még egy árnyék se rebbent az éjszakai ég szürkésfekete mozaikjában. Mélyet 
lélegzett, aztán továbbindult. Az ösvény göröngyös volt és keskeny, nagyjából vájták 
csak a szikla oldalába. Meredeken lejtett a part felé. Néha egy-egy kiálló szikladarab 
mögött teljesen eltőnt, és Julie-nak elırenyújtott lábbal kellett tapogatóznia, míg 
valamivel lejjebb megint szilárd talajt érzett a talpa alatt. Óvatosan lépdelt elıre, kissé 
oldalt dılve, tapogató kézzel támaszkodott a kemény sziklának. Megpróbált nem 
gondolni rá, mi van alatta a mélyben. 

Egyszer egy laza kıre lépett, és majdnem elesett. Nem ezt a cipıt kellett volna 
felvennie! Persze, bırtalpú, a sarka bizonytalan. Szörnyen csúszós. Tornacipı 
kellene ide. Azonkívül a szikla falánál elsüvítı szél az arcába fújta a haját, alig látott, 
és legalább századszor gondolta, hogy bárcsak kendıt kötött volna a fejére. 

Az ösvénynek nem akart vége szakadni. A pilóta megint megbotlott mögötte, Julie 
hátranyúlt, megfogta a kezét, és addig szorította, míg biztos nem volt benne, hogy a 
fiú nem esik el. 

A szél zúgásán át, a távolból tompa mormogás hallatszott, mint a távoli 
mennydörgés. Minél lejjebb ereszkedtek az ösvényen, annál jobban erısödött a 
hang. Hullámverés. Julie megkönnyebbült. Nyilván egészen közel járnak már a 
parthoz. 
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Aztán az ösvény hirtelen eltőnt alóla. Lefelé tapogatott a lábával, de sehol semmi, 
se perem, se szikla, ösvénynek nyoma sincs. Leült, lehúzta maga mellé a pilótát, 
aztán elengedte a kezét, és lecsúszott a szikla peremén. Elszorult a torka a 
félelemtıl, amikor csúszni kezdett, aztán csúszott, egyre gyorsabban csúszott lefelé, 
és éppen valami támasz után tapogatózott, amikor észrevette, hogy a part ,mint az 
ırült rohan felé. A kavics megcsikordult alatta, amint szelíd huppanással kikötött a 
parti homokon. 

Fölállt, leporolta a kabátját. Az ifjú pilóta még nem tőnt fel mögötte. 
– Minden rendben – kiáltott fel neki. – Itt a part! Csak csússzon le maga is úgy, 

mint én. 
Semmi válasz. Egy pillanatra azt hitte, vissza kell másznia érte, de aztán a fiú is 

mondott valamit; alig értette, mert a szél elvitte a hangját. 
– Biztos? 
– Biztos! Csak csússzon le! 
Pillanatnyi szünet, aztán egy sötét árny surrant lefelé, és lehuppant mellette a 

kavicsra. 
– Remek – mondta Julie. Fölsegítette a fiút, kézen fogta, és lassan elindultak a 

parton. 
Julie-nak csak a sejtelmes, sápadt szürkeség jelezte a hullámtörés vonalát és 

balra fekvı, égnél feketébb, sötét tömbök a kis öblöt körülölelı, magas sziklákat. De 
merre menjenek? Hol vannak a többiek? Bizonytalanul megállt, körülkémlelt. 

– Most mi történik? – kérdezte riadtan a pilóta. 
– Minden rendben van, csak arra várok, hogy megtaláljanak. 
Igencsak jó lenne, ha már megtalálnának, tette hozzá magában. 
Mintegy válaszként, a sötét árnyak közül kivált egy még sötétebb. 
– Erre, utánam – mondta. 
Julie megkönnyebbült sóhajjal húzta maga után a pilótát, és elindultak a sötét 

alak után a parton. Egy kiálló sziklatömbnél megálltak. A csoport többi tagja a szikla 
egyik oldalán ácsorgott, némelyek a köveken üldögéltek, sápadt arcuk 
felismerhetetlenül szürkéllett a sötétben, mások kettes-hármas csoportokban 
álldogáltak. Julie utálkozva állapította meg, hogy hevesen vitatkoznak. A pilóta a 
kezét rángatta. 

– Mi az ördög folyik itt? Jó kérdés. 
– Ne aggódjon – nyugtatta meg Julie. – Nem jelent semmit. Baráti vitatkozás. 
– Jézus Mária… Nem tudják befogni a szájukat? 
Julie helyet talált kettıjüknek a szikla tövében. Leültek. Julie aggódva fülelt. A 

dühös hangzavar változatlan erıvel folytatódott. A pilótának igaza volt, nem lenne 
rossz ötlet, ha elhallgatnának. Kíváncsi volt, vajon min vitatkoznak. Mi lehet olyan 
fontos ilyenkor? Egy férfi zöttyent le mellé. Mikor közelebbrıl megnézte, úgy 
gondolta, ismerıs. Halkan megkérdezte. 

– Ki maga? 
– Közülünk való – volt a válasz. 
– Meg tudja mondani, mi történik ott? – kérdezte suttogva Julie. ' 
– Nos, a hajóra várunk, de… Lehet, hogy ebben a pocsék idıben sokat fog késni. 

– Julie felé hajolt. – Ami azt illeti, nem lehet tudni, megérkezik-e egyáltalán… 
Julie szíve elszorult. Hát meddig kell még bajlódnia ezzel a pilótával? 

Elkeseredetten gondolta, hogy a végén még majd fel kell vezetnie a sziklán. Már az 
is elég kellemetlen lenne, de mi lesz ezután? Elvárják majd tıle, hogy mellette 
maradjon? Elrejtse a házban? Nem, ez lehetetlen!  

– Mi történik, ha nem jön a hajó? – kérdezte. 
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– Gondolom, hazamegyünk… a vendégeinkkel együtt. 
– Oda mennek vissza, ahol eddig voltak? 
– Fogalmam sincs. Errıl a vezetınket kell megkérdeznie. – A szót, „vezetı”, 

érezhetı megvetéssel hangsúlyozta, Julie megállapította magában, hogy más is 
utálja azt az embert. 

– De miért vitatkozik mindenki?  
– Mert fejetlenség az egész. Senki nem tudja, kinek mit kellene csinálnia. 

Tulajdonképpen valamennyi munkatársunk itt van, lenn a parton, holott valakinek 
fenn is kellett volna maradnia a sziklán. A fele azt mondja, nem jön a hajó, a másik 
fele várni akar. A vezetınk szerint mindenki, aki maradni akar, menjen, és aki menni 
akar, maradjon. Csodálatos, nem? – A férfi kiköpött. 

Julie körülnézett. Ahogy az a szörnyő alak szóba került, eszébe jutott Michel 
figyelmeztetése. Teljesen világos. Azt mondta, hogy a németek valószínőleg mindent 
tudnak errıl az akcióról… Ha igaza volt, és tényleg… 

Úristen! 
Lehunyta a szemét. Hisztéria az egész, egyszerően csak hisztériás rettegés. És 

mégis… Nem tudta lerázni azt a szörnyő elıérzetet. Biztos volt benne, hogy minden 
balul üt ki. Részben ösztönös megérzés volt, részben a meggyızıdése, hogy ha ez a 
vezetı irányítja a dolgokat, semmi sem sikerülhet… 

Történt valami. Julie kinyitotta a szemét. A vita! A vita megszőnt. Mindenki a 
tenger felé bámult. Julie ösztönösen megszorította a pilóta kezét. 

Aztán hirtelen minden mozgásba lendült. Parancsok pattogtak. Három ember 
leszaladt a partra. Mások a várakozó utasokhoz ugrottak, és figyelmeztették ıket, 
hogy készüljenek fel az indulásra. Julie és a pilóta felállt. Egy magas, karcsú alak 
kivált Julie csoportjából, és elindult a víz felé. Egy sötét árny utánaszaladt, 
visszalökdöste a sziklához, és tört angolsággal rákiáltott. 

– Várjon! Várjon, ha mondom! 
Julie a hullámtörés vonalát nézte. Erıltette a szemét, hogy a sötétben 

megkülönböztesse egymástól az árnyékokat. Elıször azt hitte, tévedett, de aztán 
látta, hogy valóban egy csónak sötét körvonalai rajzolódtak ki, amint áthaladt a 
hullámverésen, aztán emberek ugráltak ki belıle, ketten vagy hárman, és kihúzták a 
csónakot a partra. Összekeveredtek azokkal, akik leszaladtak, hogy üdvözöljék ıket. 
Hihetetlen: a hajó, az idıjárás ellenére, megérkezett! Nem feledkezett meg róluk. 

Most négy embert vezettek le a partra. 
– Miért nem én? Mi az ördög történik itt? – kérdezte sírós hangon Julie pilótája. 
– Minden rendben van – csillapította Julie. – Maga lesz a következı. Azt hiszem, 

a csónakba nem férnek be egyszerre. 
A sötét csónak megint felbukkant a fehér hullámtörésben. Julie megállapította 

magában, hogy újra vízre bocsátották. Sötét árnyak másztak be a csónakba, 
magasra emelkedett a vízfüggöny, amint egy hullám hozzácsapódott, aztán 
elindultak. Eltőntek az éjszakában.  

Julie nagyon szerette volna tudni, hogyan találja meg ez a kis csónak a sötétben 
a hajót. Sehol nem látott fényt. 

Húsz perc telt el, míg visszatértek. A pilóta egyre csak azt hajtogatta: 
– Istenem, nem jönnek vissza! Nem jönnek vissza! – Julie következetesen azt 

válaszolta: 
– Hogyne jönnének! Becsületszavamra ígérem, hogy visszajönnek. 
Mikor a csónak visszatért, és Julie pilótájára is sor került, Julie már éppen el akart 

tıle búcsúzni, mikor az egyik falubeli rápisszegett: 
– Nem! Maga is jöjjön vele! Most rögtön! Jöjjön! 
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– Micsoda? – A férfi nem válaszolt; Julie megint kézen fogta a pilótát, és 
botladozva elindult a víz felé. Amint a csónak közelébe értek, két férfi vált ki a 
várakozó csoportból, és odalépett hozzájuk. 

– Itt van, ı az! – mondta a férfi, aki Julie-t odavezette. A két férfi közül az egyik 
Julie-hoz fordult. 

– Helló! Beszél angolul? 
– Igen – nevetett idegesen Julie.' 
– Nézze, itt ez az adóvevı, ezt odaadnánk magának. Megpróbálnám 

elmagyarázni, hogyan mőködik. Gondolja, hogy meg tud jegyezni néhány utasítást? 
– A hangja igazi, mővelt angol hang volt. Tiszt hangja. 

– Megpróbálom. – A férfi átnyújtotta neki az adóvevıt. Julie feszült figyelemmel 
próbált koncentrálni. Az angol tiszt lassan, óvatosan magyarázott. Mindent kétszer 
elismételt. Frekvenciákról, hatósugárról, antennákról, telepekrıl és fokozatokról 
beszélt. A végén megkérdezte: 

– Gondolja, hogy mindent megértett? 
– Igen, azt hiszem.  
– A legokosabb mindig szóban is elmagyarázni, de minden le van írva az oldalán 

is egy lemezen. Nézze, miért nem próbálja ki mindjárt? Kapcsolja be, aztán 
hallgathatja, amint az ırnaszáddal beszélek. Akkor jobban megérti. Oké? 

– Oké. 
A tiszt idegesen körülnézett. 
– Most mennünk kell. Viszlát! 
Julie, bármennyire nevetségesnek érezte, legszívesebben megkérte volna, 

maradjon még egy kicsit. De a tiszt már elfordult, és hosszú léptekkel elindult a 
csónak felé/ amelyet idıközben visszatoltak a vízre. Julie tekintete a pilótát kereste, 
de a csónak mellett várakozók csoportjában nem ismerte fel. Arra az esetre, ha a fiú 
esetleg látná ıt, felemelte a kezét, és búcsút intett. Aztán elindult visszafelé a parton. 

Mikor odaért a kiálló sziklatömbhöz, leült, és bekapcsolta a rádiót. Halk 
sziszegés, kattogás. Aztán megszólalt egy hang, de olyan váratlanul, hogy Julie 
összerezzent. 

– Biztonságosan vízen vagyunk, és indulunk. 
– Értettem! – A válasz tiszta volt, úgy hangzott, mintha csak néhány méternyire 

beszéltek volna. Julie tovább figyelt, újabb közléseket várt, de nem jött semmi, csak a 
szerkezet recsegett a kezében. 

Egy férfi jelent meg mellette. 
– Gyerünk, ideje indulnunk! Siessen! 
Julie felállt, már-már elcsavarta a gombot, hogy kikapcsolja a rádiót, de hirtelen 

megint belereccsent egy hang. 
– Lefutottam a távolságot, de nem látok semmit. 
– Próbáld nyugatabbra! 
– Értettem! 
Julie megbabonázva várt. 
– Sziklát találtam. Tudod, hol lehet? 
Rövid csend. Új hang szólalt meg, határozottabb, mint az elıbbi. 
– Fordulj északra, Jimmy! Megfeledkeztél a dagályról. És vigyázz a sziklákra 

útközben. 
– Értettem! 
A férfi Julie mellett sürgetve suttogta: 
– Mennünk kell! Jöjjön! Jöjjön! 
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A rádiónak szíja is volt. Julie a vállára vetette, és elindult a férfi után a parton, az 
ösvény felé. A rádiót nem kapcsolta ki. Nem okozhat semmi bajt, amíg lent vannak a 
parton, a hullámtörés moraja minden hangot elnyom. 

Már majdnem az ösvényhez értek, amikor a rádió megint felrecsegett. 
– Megvagy, Jimmy! Fordulj keletre! Ötven méter! 
– Értettem! Igen, már látlak!  
Szünet, aztán: 
– Hová a fenébe mész, Egyes? 
– Sziklát kerülök, uram. 
A rádió sziszegett egy kicsit, aztán: 
– Próbálkozz! Kerüld el a turistautat, jó? 
Julie vonakodva kikapcsolta a rádiót, és átnyújtotta a férfinak, aki arra várt, hogy 

fölsegítse a part felett, azon a meredek csúszdán. Odafönn, az ösvény elején egy 
másik férfi várta, hogy ha kell, fölhúzza. 

Félúton fölfelé Julie megcsúszott, és majdnem visszazuhant a partra, de aztán 
sikerült megvetnie a lábát, és feltornászta magát, míg kinyújtott kézzel el nem érte a 
fönt várakozó férfi kezét. Az ösvényen fölfelé sokkal könnyebben mászott, mint 
lefelé. Biztonságosabban járt, a cipıje is jobban megtapadt a köves talajon. 

Fölfelé mászva nevetıs, vidám hangulata támadt. A félelem és felajzottság furcsa 
keveréke nevetésre ingerelte. Aztán eszébe jutott az a szörnyő veszekedés lenn a 
parton, meg a kockázat, amelyet valamennyien vállaltak, és rájött, hogy ez a 
vidámság csak válasz a korábbi feszültségekre. 

A sziklafal tetején aztán rájött, mekkora út áll még elıtte. Most már eszébe sem 
jutott nevetni, amíg át nem vágott a hangáson, el nem érte a szántóföldeket, és amíg 
a nagybátyja alakja ki nem emelkedett elıtte a sötétségbıl, az öreg bele nem karolt, 
és nem vezette határozott léptekkel a házhoz. Akkor újra elmosolyodott. Megértette, 
miért szeretik úgy a férfiak a veszélyt. Meg soha nem érezte ilyen erısen, hogy él. 

Hajnalig nem tudott elaludni. Hallotta a tejeskannák csörgését és Tante Marie 
hangját, amikor elindult, hogy hazahozza Petert Madame Boulet-tıl. Csak akkor aludt 
elvégre.  

Szeme elıtt megelevenedtek a parton mozgó alakok és a csónak sötét körvonala 
a hullámtörésben. Melegséget és megnyugvást érzett, amikor meglátta a csónakot: 
csaknem elfogta a honvágy. Nagyon régen hallott utoljára angol szót. 

A gyerekkorára gondolt, mikor az iskolával kirándultak a tengerpartra; arra a 
néhány kiruccanásra a hegyfokon, a csodás kilátásra az öböl felé, osztálytársnıi 
fecsegésére… Igen, gondtalan napok… Szinte úgy érezte, hiányoznak. 

Aztán arra gondolt, ami késıbb következett. Peter apja is olyan tisztán, érthetıen 
beszélt, mint azok a tisztek az adóvevıben. És az emléket hirtelen nem is érezte már 
olyan vonzónak, olyan megnyugtatónak. 

Ostobaság hazagondolni. Nincs visszaút. Soha nem is lesz. 
De a nosztalgia akkor is megmaradt, amikor elnyomta végre az álom. 
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Fischer már alig tudta nyitva tartani a szemét. Pislogott néhányat, kihúzta a 
derekát, és átsétált a parancsnoki torony másik oldalára. Belekémlelt a félhomályba. 

Már nem jártak messze a kikötıtıl. Jócskán túlvoltak az Öböl, vagy ahogy a fiúk 
elkeresztelték, a Fekete gödör közepén. Aznap réggel, szerencséjükre, az Öböl 
rászolgált a gúnynevére. Köd volt. Egész nap viharos délnyugati szél fújt, az ég 
borult, a látótávolság maximum egy mérföld. Tengeralattjáró jobb fedezéket nem is 
kívánhatott volna magának. 

A kegyetlen hideget Fischer nem bánta, mert annál hidegebb, mint ott, ahonnan 
jöttek, úgysem lehetett volna. 

Ez volt az egyik leghosszabb portyaútja. Fölmentek majdnem Grönlandig – 
pontosabban, éppen száz mérföldre közelítették meg –, és ott kellett várniuk. A 
förtelmes hidegben a hajó gyorsan eljegesedett, és egy-két óránként félig le kellett 
merülniük, hogy az ágyúkról a víz alatt leolvadjon a jég. Nem mintha a víz 
kimondottan meleg lett volna, de akkor csak az számított, hogy valamivel a fagypont 
felett legyen. 

Az idıjárás kegyetlenül elbánt velük. Ha nem is dühöngött éppen állandóan 
orkán, egész idı alatt viharos szelek tomboltak. Odalent a hajóban pocsékabb volt a 
helyzet, mint valaha, és ez egy VIIC típusú tengeralattjáró esetében önmagában is 
sokat megmagyaráz. A hálóhelyeken minden csuromvíz volt, részben a szörnyő 
páralecsapódás miatt, részben meg azért, mert a parancsnoki nyílás fedelén át 
menthetetlenül becsaptak a hajóba a hullámok. A legénység a megszokott 
kedélyességgel viselte el a nedvességet és a velejáró kellemetlenségeket. Fischer 
csak egyszer hallott elégedetlen morgást, amikor az egyik viharban nem merültek 
alá, pedig így elkerülték volna, hogy a hajó ide-oda billegjen és bukdácsoljon; Fischer 
ugyanis kénytelen volt a felszínen maradni, mert egy konvojt vártak. A legénységbıl 
jó néhányan rosszul, lettek, és miután hat órát várakoztak, Fischert leszámítva, 
aligha akadt ember a hajón, akit érdekelt volna, hogy lesz-e célpont vagy sem. 

Aznap nem is találták meg a konvojt. Fischer szinte elıre megérezte, de 
parancsot kapott, hogy várjon, tehát várt. 

Csak négy nappal késıbb sikerült célpontot találniuk. A konvoj mindössze tíz 
hajóból még egy tankhajóból állt, és tökéletes fedezetet kapott. Két romboló kísérte. 
Fischer felvette a kapcsolatot a falka többi tengeralattjárójával, és közrefogták a 
konvojt. Heves tőzharc alakult ki, és Fischer éppen célba vette a tankhajót, amikor az 
egyik romboló váratlanul feléjük fordult. Kénytelenek voltak lemerülni. A romboló 
utánuk eresztett néhány mélyvízi bombát, és mire Fischer elhúzott a közelébıl és 
fölmerült, a konvoj alaposan eltávolodott tılük. Két órájába került, amíg ismét sikerült 
tüzelési pozícióba manıvereznie, de akkor is csak két torpedót tudott kilıni, mert a 
romboló ismét megtámadta ıket. Még ennél is jobban bosszantotta, hogy mindkét 
torpedójuk célt tévesztett, legalábbis nem hallották a robbanást. Kiábrándító. 

Találkoztak ugyan még egy konvojjal, el is süllyesztettek két kis hajót, de aztán 
elfogyott a torpedójuk, és a két hajó nagyon gyenge eredménynek számított. Fischer 
nem tudta eldönteni, vajon a balsors üldözi-e, vagy a felderítés rossz, esetleg 
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egyszerően csak nem járt több konvoj az úton. De ki tudná megállapítani, mi az 
igazság? 

Az a tény azonban vitán felül állt, hogy újabban nem volt olyan könnyő célpontot 
találni, mint azelıtt. Emlékezett még rá, hogy 1940 ıszén, a boldog idıkben, ahogy 
ezt a korszakot nevezték, nem okozott gondot egyetlen portyán nyolc vagy akár tíz 
hajót is elsüllyeszteni. Mostanra, 1942 januárjára azonban már minden vonalon 
nehezebb volt a helyzet. 

Mindig akadt valami, mintha minden összeesküdött volna ellenük, hogy ne 
sikerüljön olyan eredményeket elérniük, mint azelıtt: konvojkíséret, a szövetségesek 
légvédelme stb… 

Talán a jelentéstétel során fény derül a dologra. Hamarosan sor kerül rá… 
Az órájára nézett. Már majdnem 08.00 óra. Ideje aludni egy kicsit. Odabólintott a 

másodtisztnek, és lemászott a hajóba. 
A fıgépész és két mőszaki a periszkóp elıtt görnyedt. A felszínen úsztak ugyan, 

de a periszkópot fölemelték. 
– Még mindig van valami hiba, fınök? 
– Van, kapitány úr. A hidraulika ereszt valahol. Attól félek, nincs sok reményünk 

rá, hogy megtaláljuk az okát, mielıtt beérünk. 
Fischer bólintott. Mindig akad valami hiba. 
– Kézzel fel tudja emelni? – kérdezte. 
– Ó, tudok én azért hidraulikát adni, csak lassabban, ennyi az egész. Mindig 

utána kell töltenem az olajat. Ne aggódjon, kapitány úr, mőködni fog a spárgája. 
Fischer elmosolyodott. Spárgának becézték a periszkópot. Általában a legénység 

majdnem mindenre talált valami rövidítést vagy becenevet. Kedvenc célpontjai a 
hatalom szimbólumai voltak, például a horogkeresztet egy különleges, visszataszító 
édesvízi rákról Wollhandkrabbé-nak nevezték el. 

Fischer ledobta magáról nedves, vízhatlan kabátját, lemászott a vezérlıterembe, 
és közben eltöprengett, vajon rendbe hozzák-e valaha is a periszkópot. A dokkban 
megjavított mőszerek fele nem mőködik sokáig, és mindig a legkritikusabb 
pillanatban mond csıdöt. Így például már a harmadik portyájukon állandóan baj volt 
az egyik merülési kormánnyal. 

Fischer gépiesen körülnézett a vezérlıteremben, mielıtt továbbindult a merı 
udvariasságból parancsnoki kabinnak nevezett hálóhelye felé. Valójában nem más, 
mint egy függönnyel elválasztható, apró benyíló. Azért jóval kényelmesebb volt, mint 
ami a legénységnek jutott. Fischer hallott róla, milyen luxussal rendezik be az angol 
tengeralattjárókat: a legénység minden tagjának külön hálóhelye van. Ezeken a VIIC 
típusú hajókon az alacsonyabb rangúak ott aludtak, ahol tudtak; függıágyban, a 
földön, vagy a torpedók között. Személyi holmijuk alig lehetett: egy váltás tiszta 
fehérnemő, meg néhány apróság. 

Fischer meg volt gyızıdve róla, hogy a hajója a portya alatt förtelmesen 
megbüdösödött, de ık már úgy megszokták a különbözı szagok – a 
mellékhelyiségek, a dízelolaj, az izzadság – keverékét, hogy észre sem vették. 

A fülkéjénél csak annyi idıre állt meg, amíg a sapkáját fölakasztotta, aztán elnyúlt 
a fekhelyén, és lehunyta a szemét. 

Az elalvás soha nem okozott gondot, és ha holtfáradt volt, mint most is, még 
könnyebben elaludt, mint máskor. És ha egyszer elaludt, álma az igazak álma volt: 
mély, zavartalan, álomtalan. 

Úgy érezte, a másodperc töredékével elıbb ébredt, mint ahogy a riasztócsengı 
megszólalt. Mire teljes erıvel szólt, ı már ott termett a vezérlıteremben, és éppen 
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idıben érkezett ahhoz, hogy lássa, amint az elsı embere lebukik a parancsnoki 
toronyból. 

Már javában folytak a lemerülés elıkészületei. Az emberek elırerohantak, hogy 
megadják az orrnak a szükséges túlsúlyt, a merülési kormányokat teljes szögbe 
állították, és a hajó orra lassan elırebukott. Teljes sebességgel merültek lefelé. 
Fischer szeme gyorsan körbejárt a teremben, nincs-e valami baj. Semmi. Fölnézett, 
mindenki bejött-e már a toronyból, lezárták-e a fedelet. Még nem. Tovább figyelt, a 
merülési szögbıl próbálta megállapítani, mennyi idejük van az embereknek, mielıtt 
le kell zárniuk a fedelet, marad-e valaki a másik, a rosszabb oldalon. 

Az utolsó ember is lehuppant, a fedél csattanva bezárult. 
Várakozás. A lemerülés ideje negyven-hatvan másodperc. Még ha minden jól 

megy, akkor is szörnyő hosszú idı. 
Most is még csak nyolc másodperc telt el, mióta a vészjelzı megszólalt. 
Mindenki hallgatott. Az emberek a meredek szögben megdılt vezérlıteremben 

egymás arcát figyelték. 
Fischernek aznap már másodszor támadt az a különös érzése, mintha egy 

pillanattal elıbb megérezte volna, hogy valami történni fog. Egy másodperc 
töredékével elıbb markolta meg a korlátot, és feszítette meg az izmait, mint ahogy a 
bomba fölrobbant. 

A dörrenés az idegeibe hasított, megsüketítette. A robbanás ereje vadul dobálta a 
hajót, mint mérges kutya a fogai között vergıdı patkányt. 

Sötétség. Aztán halvány derengés. Füstszag. És a fehéren izzó elektromos 
vezetékek csípıs bőze. 

– Kárellenırzı, jelentést kérek! – kiáltotta Fischer. 
Harsány válaszok: 
– Nincs kormányvezérlés! 
– Tőz a farban! 
– Tartálynyomás? – ordította Fischer.  
– Normális. 
– Törzsnyomás? 
– Nincs eresztés.  
Rövid szünet, aztán: 
– A farban a tőz eloltva, kapitány úr! 
– További károk? 
A hajó tatjából elıbújt a gépész. 
– Kapitány úr! A jobb oldali tengely elferdült! A bal oldali tengely meggörbült! 
– Hogyan görbült meg? 
A gépész fiatal tengerész volt, nem több tizenkilenc évesnél. Hirtelenjében nem 

tudott válaszolni, aztán felderült az arca. 
– De azért forog… 
– Mihelyt lehet részletes jelentést kérek a fıgépésztıl.  
– Igenis, kapitány úr! 
Fischer végiggondolta a jelentéseket. Nincs kormányzás nincs tengely. 
Úristen, a bomba elvitte az egész átkozott fart! 
De a törzsnyomás érintetlen, és ez a lényeg. Még mindig merülnek. A merülés 

vezérlésnél nincs veszteség. A mélységmérıt nézte. 
– Vízszintbeállítás húsz méternél! 
– Igenis, kapitány úr! 
A kormányzás megszőnt. Megnézte a tájolót. A tájoló elfordult. Lassan balra 

kanyarodnak. 
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– Billenés? 
– Stabil. 
A fordulás tehát nem túl meredek. Van remény. A fıgépész sietett elıre a 

vezérlıterembe. 
– A jobb tengely mőködésképtelen, kapitány úr. A bal is éppen csak mőködik. 

Nem tudok többet ígérni, mint, mondjuk, egy csomót merülésben, kettıt a felszínen.. 
A motor még így se nagyon fogja bírni. 

Fischer bólintott. 
Most döntenie kell. De máris tudta, csak egyetlen döntést hozhat. Az elsı 

ırtiszthez fordult: 
– Tizenöt percet várunk, aztán periszkópmagasságba emelkedünk, és jelzést 

adunk Brestnek. Segítséget kérünk. Azonnal lediktálom az üzenetet. Idıközben… – 
Körülnézett, míg a szeme meg nem akadt a második ırtiszten, aki az elıbb ırségben 
volt. Falfehér arccal, csöpögı tengerészköpenyben állt és várt. – Másodırtiszt, 
eseményjelentést kérek! Most azonnal! 

– Nem volt semmiféle elızetes figyelmeztetés, kapitány úr. Ráadásul 
északkeletrıl jött, hátszéllel, úgyhogy semmit nem hallottunk, csak amikor már 
majdnem a nyakunkon volt. Egyszer csak ott termett, és egyenesen felénk tartott… 

– Ez nagyon fontos – szakította félbe Fischer. – Biztos benne, hogy egyenesen 
felénk tartott? 

– Igen, egészen biztos.  
Fischer bólintott. 
– Folytassa! 
A másodırtiszt nyelt egyet. 
– Láttam, hogy nagy gép, bombázó, és nagyon közel van hozzánk. 

Fantasztikusan közel. Tudtam, hogy mire az ágyúhoz érünk, már utol is ér, ezért 
azonnal elrendeltem a merülést… – Aggódva nézett Fischerre. 

Ha Fischer lett volna a helyében, odarendelte volna az embereket az ágyúkhoz, 
hogy legalább egy sorozatot leadjanak. Viszont olyan kevés volt az idı… 

– Azt hiszem – mondta nyugodtan –, semmit nem tehettünk volna. A merülés 
legalább megmentett bennünket egy második támadástól. 

A fiatalember megkönnyebbülten folytatta. 
– Amikor lezártam a fedelet, azt hiszem, a gép húsz méternél nem volt messzebb 

tılünk. 
– Mondja, akkor is borús volt az ég, és rosszak voltak a látási viszonyok? 
– Igen, kapitány úr! Ön is ott volt, láthatta, milyen… 
– Igen, igen – mondta türelmetlenül Fischer. – Csak azt akartam tudni, nem 

változott-e meg hirtelen… 
– Ó, nem! Ugyanolyan volt. 
– Köszönöm, végeztem. 
A tiszt lelépett. Fischer egy darabig mozdulatlanul ült a székén, aztán lassan 

visszasétált a vezérlıterembe. A Biscayai-öböl tengerészeti térképe szétnyitva feküdt 
a kis térképasztalon.  Vakon bámult rá. 

Rossz idı, borult ég, gyenge látási viszonyok… Tökéletes védelem egy 
tengeralattjáró számára. 

Egy frászt! 
Úgy nézte a térképet, mintha az mindenre magyarázatot tudna adni. De tudta, 

nincs egyértelmő válasz. Semmi olyasmi, ami fedné az ismert tényeket. 
A repülıgép tudta, hogy az U-319-es álló célpont. Teljesen kiszolgáltatott. 

Képtelen megvédeni magát. Ez… ezután minden másképp lesz. 
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– Isten az égben – mormolta maga elé Fischer. Aztán blokk és ceruza után nyúlt, 
és hozzáfogott, hogy megszövegezze a rádióüzenetet. 

 
Dönitz fölemelte a jelentést, és még egyszer elolvasta az utolsó néhány sort.  

„.. ELLENSÉG EGYENESEN TÁMADÁSBA LÉPETT ROSSZ LÁTÁSI 
VISZONYOK KÖZÖTT. ELLENSÉG ELİZETES VIZUÁLIS CÉLZÁSI LEHETİSÉGE 
KIZÁRT. ISMÉTLEM KIZÁRT. KÖVETKEZTETEM, HOGY ELLENSÉG NEM 
VIZUÁLIS ESZKÖZZEL CÉLZOTT…” Nem vizuális eszközzel. 

Dönitz letette a jelentést. Egy hónap leforgása alatt ez már a harmadik eset. 
Három alkalommal jelentették a hajói, hogy váratlan, gyors támadás érte ıket; 
mindhárom alkalommal meglepetésszerően csaptak le rájuk. A felszínen. Azt még 
elhitte volna, hogy az elızı két hajón álmos volt az ırszem, hogy a parancsnok 
alábecsülte a látási viszonyokat… 

De az U-319? Fischer? Lehetetlen! Fischer soha nem titkolná el a tényeket. Ha 
Fischer azt mondja, hogy rosszak voltak a látási viszonyok, akkor valóban rosszak 
voltak. 

Felhívta a segédtisztjét. 
– Hívja föl nekem Herr Schmidtet a birodalmi kutatási igazgatóságtól, Berlinbıl. 
Dönitz, míg a kapcsolásra várt, végiggondolta, mi mindenrıl beszélt eddig 

Schmidttel. Többször volt szó ilyen kérdésekrıl az elmúlt hat hónap alatt. Dönitz 
minden alkalommal föltette a kérdést, van-e információjuk új angol tengeralattjáró-
elhárító berendezésekrıl. Három alkalommal nyíltan is elırukkolt a problémával, és 
föltette az életbe vágó kérdést: lehetséges-e, hogy az angol repülıgépeknek van 
felderítı radarjuk? Schmidt minden alkalommal mellébeszélt. Kedvenc kifejezései 
ezek voltak: „nagyon valószínőtlen”, „valószínőtlen”, „információim szerint 
feltételezhetıen nincsen”. És állandóan azt ígérte: újra megvizsgáltatja az ügyet. De 
Dönitz a lelke mélyén gyanította, hogy soha senki nem vizsgál meg semmit. 

Nos, ezúttal nem lehet kétség. Most már Herr Schmidt kénytelen lesz elismerni, 
hogy az angoloknak van ilyen berendezésük, méghozzá hallatlanul hatékony. 
Kíváncsi lett volna, milyen magyarázatot talál majd Herr Schmidt ezekre a 
jelenségekre. 

De akármilyen magyarázatot talál is, célszerő, ha valami ellenintézkedést is tud 
javasolni. Különben… Dönitz gondterhelten sóhajtott. Különben a flotta 
hatékonysága igen nagymértékben csökkenni fog. Ki kell adnia a parancsot, hogy a 
hajók a víz alatt tegyék meg az utat, a Biscayai-öblön át. És ha az angolok szélesebb 
körre terjesztik ki a légi portyáikat, mondjuk, az egész Atlanti-óceánra, akkor a 
hajóknak sokkal hosszabb ideig kell a víz alatt maradniuk. 

Ez azt jelenti, hogy kétszer annyi ideig tart majd, amíg elérik a kijelölt portyázási 
zónát, mert a víz alatt a legtöbb tengeralattjáró legföljebb hét csomóval tud haladni, 
szemben a felszíni tizenhéttel. És még nagyobb gond, hogy ha az Öbölben a 
tengerszint alá merülve halad, idınként mindenképpen föl kell emelkedni levegıért, 
és az akkumulátorokat is fel kell töltenie. És akkor… rendkívül sebezhetıvé válnak. 

Kész katasztrófa, ha sok hajót érnek felszínen, és el tudják pusztítani ıket. A 
tengeralattjáró-részlegben még mindig kétségbeejtıen kevés a bevethetı egység. A 
körülbelül háromszázból, amennyire Dönitz a létszámot növelni szerette volna, 
mindössze kilencven hajója volt, és ezt is csak a háború harmadik évére sikerült 
elérnie. Az építés üteme most is, mint eddig, tragikusan elmaradt a tervezettıl, és 
mintha a körülmények, is összeesküdtek volna, hogy lehetetlenné tegyenek minden 
elırelépést; a kemény télben eljegesedtek a balti-tengeri kikötık, így mind az új hajók 
kipróbálása, mind az új személyzet kiképzése szünetelt. 
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Dönitzet ez a hiány kétszeresen is keservesen érintette, mert Hitler, Raeder és az 
ı tanácsa ellenére, személyesen elrendelte a flotta egy részének átcsoportosítását. 
Huszonhárom hajót, indokolatlanul sokat, átirányított a Földközi-tengerre, ahol sekély 
a víz, és a hajózás kockázatos. Most meg – a legfrissebb ırület –, egy feltételezett 
szövetséges támadás ellen, huszonhat hajót rendeltek ki Norvégia védelmére, holott 
Dönitz értesülései szerint ilyen támadásra egyáltalán nem lehetett számítani. 
Tengeralattjárókat ırhajóként alkalmazni esztelen pazarlás, mert sokkal komolyabb 
eredmény, ha el tudják zárni az ellenséges utánpótlási vonalakat. De a hadsereg 
fıparancsnokságát nem lehetett meggyızni. Dönitz csak javaslatokat tehetett. Mi 
egyebet tehetett volna? 

És most még ez is! Új veszély, új gond. 
A telefon: A segédtiszt jelentette, hogy Herr Schmidt van a vonalban, és már 

kapcsolta is. Dönitz a formaságodat a minimumra csökkentette. N 
– Megbeszélést tartok itt Párizsban a haditengerészet mőszaki részlegével – 

mondta, az elkerülhetetlen üdvözlések után. – Fontosnak tartom., hogy ön vagy a 
megbízottja jelen legyen ezen a megbeszélésen, Herr Schmidt. Döntı fontosságú 
kérdésekrıl lesz szó. 

– Természetesen én magam megyek, Herr Admiral – felelte Schmidt roppant 
elızékeny hangon. – Ha most elindulok, korán reggel ott lehetek. Az egyik 
emberemet magammal viszem. Nála lesz minden rendelkezésre álló adat… 

Dönitz tanácstalanul tette le a kagylót. Schmidt hangján egyáltalán nem 
hallatszott meglepetés. Távolról sem. Mintha már várta volna ezt a hívást. És furcsán 
határozatlanul, de mégis határozottan beszélt. Mint akinek már a tarsolyában van a 
válasz.  

Dönitz megdörzsölte a homlokát. Mindig megfájdult a feje ettıl az állandó 
ügyeskedéstıl a berlini fınökökkel.  Kétségtelenül kiderül majd, mit tartogat számára 
Schmidt, ha történetesen méltóztatik megmondani. Erre remélhetıleg holnap sor fog 
kerülni. 

Idıközben meg kell hoznia a nehéz döntést, amellyel védelmet biztosíthat a 
hajóinak. Még ha jelentısen csökkentenie kell is a sebességüket, ki kell adnia a 
parancsot, hogy a víz alá merülve haladjanak át az Öblön. 

A segédtisztjét hívatta. 
– Werner, vegyen fel egy parancsot. Valamennyi flottillának. Nyugati operációs 

övezet. 
 

– Úgy gondoljuk, pontosan meg tudjuk mondani, mi ez – közölte higgadtan Schmidt. 
– Bár természetesen további ellenırzı lépéseket kell tennünk. 

– Igen? – csattant fel élesen Dönitz. 
– Nos, úgy látszik, az angol bombázók fel vannak szerelve egy bizonyos típusú 

radarral… 
Dönitz összehúzta a szemét. Az asztal körül halálos csend támadt. A mőszakiak 

rémülten néztek a mőszaki fıtanácsadóra. 
Schmidt idegesen nyalogatta a szája szélét. 
– .. .Egy kis mérető felderítı radarral. 
– Biztos ebben? – kérdezte Dönitz. 
– Normandiában az egyik lehallgatóállomásunk fölvett egy légi eredető jelet. 

Egészen egyértelmően periodikus jelet. Ez azt jelenti, hogy rotáló… Keresı radar. 
Dönitz a homlokát ráncolta.  
– Mindig úgy tudtam – mondta majdnem szótagolva –, hogy nem lehet olyan kicsi 

radart kifejleszteni, amely elfér egy repülıgépen. 
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Kínos csend. Schmidt idegesen maga elé meredt. Dönitz felsóhajtott. 
– És a hullámhossz? – kérdezte halkan. – Olyan hullámhosszról van szó, amelyet 

mi is venni tudunk? 
– Ó, igen! – vágta rá sietve Schmidt. – Másfél méteres hullámhosszat 

használnak, hasonlót, mint mi a saját rendszerünkben. Semmi új nincs benne. 
– És? 
– Elı tudnánk állítani egy radarkeresıt. Ez felvenné a közeledı repülıgép jeleit, 

és idıben figyelmeztetné a hajót. 
– Milyen távolságból? 
– Tíz, talán tizenöt mérföldrıl… – vonogatta a vállát Schmidt. , 
Tíz mérföld… Ez jó lenne… Ha Schmidtnek igaza van. 
– És milyen gyorsan tudnák ezt a berendezést elıállítani? – kérdezte. 
–  Sok fejlesztési munkát igényel. Maga a vevı nem lenne túl bonyolult… De az 

antenna… – A fejét rázta. – Ki kell bírnia az alámerülést… Idı kell hozzá, hogy ki 
tudjuk fejleszteni. 

Dönitz elırehajolt a székén. 
– De nekünk nincs idınk!  
Schmidt kényelmetlenül feszengett. 
– Nos – mondta végül –, talán egy szétszedhetı antenna lehetséges lenne… De 

minden esetben össze kellene rakni, valahányszor a tengeralattjáró fölmerül, és 
szétszedni, ha lemerül. Nem lenne ideális… 

– Én nem bánom – vágott közbe Dönitz. – Ha mőködıképes, meg kell kapnunk! 
Nincs más választásunk! 

Komoran nézett a mőszaki fıtanácsadóra. 
– Nem bánom, milyen az a szerkezet, Herr Schmidt, és azt sem bánom, ha 

deszkából szögezik össze, de azt akarom, hogy megkapjam, eleget kapjak belıle, és 
most akarom megkapni, azonnal! 

 
 

16 
 
 

Davidért egy hideg februári napon jöttek. Minden elızetes értesítés nélkül. 
Klammer ırmester és egy közkatona bemasíroztak a barakkba, közölték Daviddal, 
hogy csomagolja össze a holmiját, és öt perc múlva legyen készen! Csak David, 
senki más. David dermedten bámult. 

– Hová visznek? 
Klammer a vállát vonogatta. Nem tudta. Mikor a két ır kiment a szobából, David 

rémülten meredt Meyerre. Az öreg megveregette a karját. 
– Ne felejtsd el, megengedik, hogy magaddal vidd a holmidat. Ez jó jel. 
A többi szakértı bocsánatkérıen, majdnem bőntudatosan nézte. Hiszen ık ott 

maradhattak. David nem hibáztatta ıket. Ugyanígy érzett volna a helyükben. 
Meyer segített a csomagolásban. Nem tartott sokáig. Mindene elfért egy kis 

batyuban. Aztán mindketten leültek és vártak. 
Mikor a katonák visszatértek, David Meyerhez fordult. Sok mindent szeretett 

volna mondani neki, de csak annyit motyogott:  
– Isten áldjon – aztán képtelen volt egyetlen szót is kinyögni. Sietve elindult 

Klammer után, ki a barakkból, a csípıs, hideg reggeli levegıre. 



 184 

Vastagon állt a hó, és még mindig esett. A csúszós úton Davidnak óvatosan 
kellett szednie a lábát. Aztán egyszer csak rémülten megtorpant. Ottfelejtette, ami 
mindennél fontosabb! 

– Kérem, egy percre – kiáltotta oda Klammer hátának, és még mielıtt Klammer 
bármit válaszolhatott volna, visszarohant a barakkba. 

Meyer meglepetten fogadta. 
– Az orvosságom! – kiáltotta David. – Itt felejtettem az orvosságomat! 
Meyer kézen fogta, és együtt keresték. Végül David fekhelye felett találták meg, 

az ablakpárkányon. David hálát adott az Istennek, megmarkolta az üveget, óvatosan 
betekerte egy kezeslábasba, aztán reszketı kézzel bedugta az egészet a batyujába. 

– Mást nem felejtettél itt? – kérdezte aggódva Meyer. David gondolkodni próbált, 
de teljes káosz kavargott a fejében. Közben Klammer is megérkezett. 

– Siessen! – vakkantott rá. 
David elkeseredetten súgta oda Meyernek. 
– Nem hiszem. – Aztán még egyszer megszorította Meyer kezét, és kibotorkált a 

hóba. 
Klammer a fıkapuig kísérte, ott egy katona vette át, és tovább kísérte a 

vasútállomás felé vezetı úton. David rossz elıérzettél ballagott mögötte. Azóta sem 
látta az állomást, mióta – annyi hónapja már – megérkezett Dachauba. Már el is. 
felejtette, milyen reménytelenül sivár épület. Magányosan sötétlett a fehér 
hótengerben. A kihalt sínrengeteg fölött süvítve száguldott a szél. 

Egyetlen szerelvény vesztegelt az állomáson. Csupa marhavagon. 
David szája kiszáradt, nyelve az ínyéhez tapadt, mikor meglátta. Arra a 

borzalmas utazásra emlékeztette, Sachsenhausentıl idáig, a bőzre, a jajgatásra, a 
haldoklókra. Nem tudta elhinni, hogy mindezt még egyszer végig kell csinálnia. 

Megbotlott, elesett a hóban. Amint föltápászkodott, belehasított a gyomrába a 
fájdalom. Megint nekiindult, de csak botladozni tudott. Alig állt a lábán. A roham 
gyakran érte így, váratlanul. Még egy utazást nem élek túl, gondolta. 

A katona végigvezette a vonat mellett. A vagonok bőzlöttek az ürüléktıl és – 
David úgy érezte – az emberi szenvedéstıl. Hogy ne vágjon az arcába a hó, 
lehajtotta a fejét, úgy vonszolta tovább magát. 

A vonat vége felé megpillantotta a szerelvényhez csatolt egyetlen, sötétszürke 
személykocsit. Ennek ablakai is voltak. A katona intett, hogy szálljon fel. David 
fellélegzett, és felszállt a személykocsiba. 

A vagonban fülkék voltak, közönséges fapadokkal, csomagtartóval. A katona 
belökte Davidot az egyik fülkébe, és rázárta az ajtót. Az összehúzott függöny résein 
halvány fény szőrıdött be. David szeme lassan alkalmazkodott a félhomályhoz. 

Nem tudott hinni a szerencséjében. Úgy érezte, valahol valami bökkenınek kell 
lennie. 

Néhány órát kellett várnia, amíg a vonat elindult. Majdnem ugyanekkor kivágódott 
a fülke ajtaja, David összerezzent, a fülke megvilágosodott. A katona jött be. Közölte, 
hogy David két percet kap, ezalatt kimehet a mosdóba. Késıbb hoztak neki egy 
pokrócot és élelmet: kolbászt, száraz kenyeret. Meg egy csészében vizet. 

David lassanként megnyugodott. Úgy látszik, végül minden jól alakul. 
Elnyújtózott a fapadon, és magára húzta a pokrócot. Gondolkodni próbált. 

Kitalálni, vajon hová vihetik. Végiggondolta, mi mindent hagyott ott: félig kész 
munkát, biztonságos, megnyugtató napi rutint, a barátság melegét. Nagyon 
megszerette a munkatársait, és tudta, szörnyen fognak hiányozni. 
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A vonat kerekeinek ütemes zakatolása álomba ringatta. Álomtalan álomba. Arra 
ébredt, hogy hirtelen megállnak. Aztán, a délután folyamán meg az éjszaka elsı 
részében gyakran megálltak. Néha órákra is. 

Éjszaka egyszer fölriadt. Megpróbálta megállapítani, hány óra. Három vagy négy, 
gondolta. Kidörzsölte a szemébıl az álmot, és rájött, hogy tévedett. A függöny 
sarkánál szürkéllı vékony fénysáv alapján megállapította, hogy hajnalodik. Ezek 
szerint sokkal tovább aludt, mint gondolta. 

Most nagyon lassan ment a vonat, a kerekek lustán, lassú ütemben csattogtak a 
síneken. Aztán harsány fékcsikorgás. Talán egy állomás? Ha észak felé indultak, 
Nürnbergben lehetnek. Vagy Lipcsében. 

Felült a padon. Kikukucskált a függöny szélén. A nehéz, fekete, rögzített 
vászonfüggönyt másfél centiméterenként szöggel erısítették az ablak pereméhez. 
De két szög között az anyag kilazult, és ha egy ujjal kicsit meghúzta, a résen át 
valamelyest kilátott. 

Vasúti sínpárok, barakkok, mellékvágányok. Nagyobb helység lehetett, talán 
város. A fékek ismét nyikorogtak, a vonat megremegett, tovább lassított. Aztán 
hangos csattogás, a vagon hirtelen oldalt rándult. Másik sínpárra váltottak. Újabb 
barakkok. Rendezı pályaudvar. Egy marhavagon-szerelvény mellé gurultak. 

Megálltak. 
Hangos fémcsattogás, kiabálás. Katonák nyitogatták a marhavagonok ajtaját. A 

vagonokból férfiak özönlöttek ki, leugráltak a földre, hunyorogtak a hirtelen fényben. 
Rosszul öltözött férfiak, szemmel láthatóan külföldiek. Soványak, de nem 
kiéhezettek. 

Most elindultak. Engedelmesen gyalogoltak át a síneken David vonatja felé. 
Újabb fémcsattogás, nagy vasajtók nyíltak. Az idegen férfiak átszálltak David 
vonatjába. 

Tálán egy óra múlva valaki kiabált a vonat elejénél. Aztán David hallotta, hogy a 
mozdony elnyújtott, szaggatott zihálással nekirugaszkodik. A kocsikapcsolók 
csörögve feszültek meg az egész szerelvényen. David vagonja elıreugrott, a vonat 
megindult. Újra felhangzott a kerekek ütemes zakatolása. 

. David odaült a réshez, a kilátó helyéhez. Kitérıkön, sínkeresztezıdéseken 
csattogtak át, aztán úgy látszott, végre kiértek a fıvonalra. Álló tehervonat mellett 
robogtak el. David a vagonok oldalára krétával felfirkált rendeltetési helyeket próbálta 
kibetőzni. Mannheim, Frankfurt, megint Mannheim… Nyugati városok. 

A fıvonalon gyorsabban, egyenletesebben haladtak. David izgatottan figyelt fel, 
állomáshoz közeledtek. Peronok, állomásépületek. És a város neve. 

Mannheim. 
Valami megmoccant az emlékezetében. 
Aztán rájött. Hát persze! Elmosolyodott. Ide akart eljönni! A nagy menekülési 

terve Berlinbıl! Ezt a várost szerette volna elérni. Gond nélkül felszállni a vonatra, 
békésen leülni egy sarokba… 

Lemondóan csóválta a fejét. Gyerekes ötlet. 
A vonat most kisebb állomásokon robogott át, de az állomások neve túl gyorsan 

suhant el elıtte, nem tudta elolvasni ıket. 
Egy idı után újra elszenderedett; a himbálózás álomba ringatta, és csak hosszú 

idı múlva ébredt fel a fékek zajára. 
Saarbrücken. 
A francia határ. 
Sokáig ült mozdulatlanul. Várt. A vonat ismét mozgásba lendült. 
Kis falu. Wendel. Német név, német stílusú házak. 
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Aztán egy hosszú nevő kisváros. Azon az oldalon, ahol a fülkéje volt, nem 
lehetett elolvasni, mert túl gyorsan mentek. Gyorsan felállt, és a folyosó ablakán át 
végre tisztán látta. Faulquemont. 

Francia név. Francia stílusú házak. Francia jármővek… 
Ekkor felnevetett. Micsoda, ırült tréfa! 
A németek Franciaországba viszik! Oda, ahová annyi hónappal azelıtt menni 

szeretett volna. 
Mosolyogva ült le. Elgondolkodott: Franciaország! Micsoda ırült tréfa! Micsoda 

tréfa! 
Aztán lefagyott a mosoly az arcáról. Hirtelen jött a fájdalom, figyelmeztetés nélkül. 

Mintha kést döftek volna a gyomrába. Elállt a lélegzete, elıregörnyedt, a gyomrát 
fogta, és drága orvosságos üvege után kotorászott. Hatalmasat kortyolt belıle, és 
várta, hogy a csillapító nedő nyomán megszőnjön a gyomorégés. 

Reszketve nyúlt el ismét a padon. Mámoros öröme elszállt. Mindent egybevetve, 
gondolta, Franciaország, Németország, oly mindegy, ha úgyis meg kell halnom. 

Hiszen már nagyon régen elkezdtem meghalni. 
Ezután megszőnt számára az idı. A fájdalom eltompította az agyát, a sötétség 

megzavarta a fejét, az idı legnagyobb részét átaludta. Az élet álommá alakult, a 
tompa agy lázálmává. 

Csak arra ébredt fel, amikor az ır egy csattanással felrántotta a fülke ajtaját; 
ilyenkor belehunyorgott a hirtelen fénybe. Az ır rendszerint gyorsan odatette a padra 
az ételt, aztán eltőnt, vagy kifejezéstelen arccal várt, míg David végzett a mosdóban. 
Aztán egyszer csak bekiáltott az ajtón: 

– Kifelé! Kifelé! Gyerünk! 
David megpróbált koncentrálni. Mennyi ideje van már ezen a vonaton? Három 

napja? Több? Az ajtó felé botorkált. Egy pillanat. A holmija! Ott hagyta az ülésen. 
Utánanyúlt, fölemelte, aztán elindult, kilépett az ajtón, az ır utána. Támolygott, a 
folyosón megpróbált egyenesen járni, de folyton nekiesett a falnak. 

Leszállt a vonatról. Mellékvágány. Áruházak és barakkok. Nagyváros. De nagyon 
francia. Ez is nagyon francia. 

Az idegenek is leugráltak a vonatról. Soknak megroggyant a térde, elesett. Aki 
nem kelt föl, megrugdalták, vagy puskaaggyal verték, aztán odadobták a vágány 
mellé, ahol már borzalmas halmokban hevertek a holtak és a haldoklók. 

Elfordította a fejét. Tovább-botladozott a vágányokon át, az ır után. Váratlanul 
fegyverropogást hallott. Még egyszer. Golyók fütyültek. Megremegett, de erıt vett 
magán, továbbment. Minek is nézne vissza. Úgyis tudta, mit látna. Megölik a 
gyengéket, megadják a kegyelemlövést a haldoklóknak. Minek is nézne vissza? 
Csak a szíve szakadna meg. 

Egy teherautónál megálltak. Az ır intett Davidnak, hogy szálljon föl hátul. A 
teherautó magas volt, és David nem tudott fölkapaszkodni. Az ır, húsz év körüli 
fiatalember, fölsegítette. 

Mikor végre fenn volt, az ır is utánamászott. Egy darabig csendben ültek, aztán 
David megkérdezte: 

– Hol vagyunk? 
Az ırt elıször láthatóan meglepte, hogy David németül szól hozzá, aztán kurtán 

odavágta: 
– Nincs kérdés! 
David bólintott.  
– Csak érdekel… 
Majd, rövid hallgatás után, az ır halkan hozzátette: 
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– Brestben. 
– Ó! – mondta David, és bólintott. Mintha egész idı alatt tudta volna. 
Brest. Hol is van Brest? A földrajz soha nem volt erıs oldala. Brest… Kikötı 

nyilván a nyugati parton. Szóval, végül mégis eljutott a tengerhez. A gondolatra 
felderült. 

Elindultak. A vágányok és a rendezı pályaudvar után áruházak és barakkok 
következtek, majd fölkapaszkodtak egy dombra. A távolban megcsillant valami, és 
David megbabonázva nézte, hogy tárul ki elıtte a kikötı széles öble, hogy 
terpeszkedik a szeme elıtt mindenütt a szelíd, erdıs hegyoldalak övezte, csillogó 
víztükör. 

Aztán házak takarták el a tengert. A város peremén jártak. Maga a város 
szemmel láthatóan fennsíkra épült, a kikötı viszont lent volt a mélyben, a domb 
lábánál. Alattuk, a kiépített kikötıben, a mólók mentén hadihajók horgonyoztak. 
Szárazdokkokat is látott. Egy tengeralattjáró sötét csíkot vágott a fehér tajtékba az 
öböl csillámló vizén. 

Lejteni kezdett az út. Egy forduló, és alig valamivel a víz szintje fölött robogtak 
tovább. Átkeltek egy kis csatorna fölött átdübörögtek a kereskedı-városrészen, aztán 
egy zökkenéssel megálltak. 

De már indultak is tovább. David megállapította magában, hogy egy katonai 
létesítmény kapuján haladtak át. A kapuban ırök álltak, a kerítésen belül katonai 
jármővek, barakkok. A katonák nagy része haditengerész-egyenruhát viselt. 

Ez megnyugtatta. Szerette a haditengerészeket. Merevek voltak, de korrektek, 
mindig nyíltak és becsületesek. Tisztjeik a régi iskolából kerültek ki, igazi úriemberek, 
sokan régi, jó családból származnak, és kevés köztük az igazi náci. 

A teherautó megállt egy zömök téglaépület elıtt. Az ır kiugrott, és intett 
Davidnak, hogy kövesse. 

Az épületben egy nı valami iroda elé vezette ıket, Davidot betessékelte az ajtón. 
Mikor David visszanézett, látta, hogy az ır eltőnt. 

Az íróasztal mögött sovány, szemmel láthatóan csupa ideg fiatal német 
tengerésztiszt ült. Mikor David belépett, fölállt. 

– Kapitänleutnant Geissler vagyok. Kérem, foglaljon helyet.  
David megvárta, míg a tiszt leült, aztán maga is óvatosan leereszkedett egy 

székre, és várt. 
– Herr Freymann, úgy értesültünk, hogy ön kitőnıen képzett szakember a 

rádióelektronika terén, és hosszabb idın át foglalkozott rádiólokátorokkal. 
David bólintott. Kissé meghökkentette a „Herr” megszólítás; rég volt, amikor 

utoljára így szólították. 
– Van itt egy vállalat Brestben – folytatta a tiszt –, amelyet kisajátítottunk, és 

elektronikus berendezéseket meg rádióalkatrészeket gyártunk benne. Az a 
berendezés, amelyet most itt elıállítanak, mindennél fontosabb. Lényeges, hogy a 
lehetı leggyorsabban és nagy mennyiségben állítsuk elı… – Gondterhelt arccal 
nézett fel. – Azonban gondjaink vannak… Mőszaki természetőek. Szeretnénk, ha ön, 
Herr Freymann, ellenırizné a mőveletek mőszaki részét. 

David bólintott. Várta, mi következik ezután. 
– A berendezésre azért van szükségünk, hogy a tengeralattjáróinkat 

megvédhessük az ellenséges támadásoktól. – A tiszt felállt, és az egyik 
iratszekrénybıl vékony aktát vett elı. – Itt vannak a mőszaki adatok. Ha most 
azonnal át tudná nézni ıket, akkor átvinném önt a gyártó egységhez, és 
személyesen megnézhetné, hogy van berendezve. 
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David a homlokát ráncolta. Tengeralattjáró-védelem. De pontosan mi ellen? Még 
mindig kissé kusza volt az agya az utazástól. Fölemelte és kinyitotta az aktát, közben 
elkeseredetten igyekezett rendezni a gondolatait. 

Néhány oldalnyi kézírásos leírás volt és egy többrét összehajtott tervrajz. A cím 
mindkettın: Metox. Szigorúan titkos! David nekiállt a mőszaki leírásnak. Elolvasta. 

Úgy érezte, káprázik a szeme. 
Antiradar berendezés. 
A szívverése felgyorsult, az agya kitisztult. Tehát az angoloknak van radarjuk, 

pontosan úgy, ahogy azt Meyer megsejtette. 
Belemerült a mőszaki leírásba. A leírás értelmében a Metox feladata az, hogy egy 

és legfeljebb harminc tengeri mérföld közötti távolságból képes legyen radarjeleket 
felfogni. A megengedhetı minimum hat mérföld. Rendkívül precízen megszabott 
határok… 

David felnézett. 
– Miért hat mérföld? – kérdezte. – Miért fontos, hogy pontosan hat mérföld 

legyen? 
– Tudja – felelte a tiszt –, a tengeralattjáróinkat jó elıre figyelmeztetni kell. 

Legalább egy perc szükséges ahhoz, hogy lemerüljenek, és további harminc 
másodperc, hogy bombahatáron kívül kerüljenek. 

Bombázás?… David értetlenül nézett maga elé. Bombázás… 
– Úgy érti, légitámadás? 
– Igen, pontosan. – A fiatalember felemelte a hangját. – Ezek a repülık több mint 

kétszáz csomós sebességgel közelednek. A jelzést öt mérföldnél nagyobb 
távolságból kell kapniuk, hogy elég idejük legyen… 

De David már nem figyelt oda. Tehát az angoloknak sikerült a radart elhelyezni a 
repülıgépeiken. Ez azt jelenti, hogy elég kicsire tudták zsugorítani. De hogyan? 
Hogyan érték ezt el? 

Sietve átfutotta a leírás elsı oldalát, aztán türelmetlenül továbblapozott a 
másodikra. Hol a fenében lehet? Itt. Végre!  

A jelközlı berendezésnek az 1,4-tıl az 1,8 méterig terjedı hullámhosszukat kell 
fednie. 

David a számokra meredt. Megpróbálta megérteni. 
Az angol radar tehát nem rövidhullámon dolgozik, hanem azok között a 

hullámhosszhatárok között, amelyeket a németek már egy ideje használják. 
Semmi új nincs benne. 
Érezte, hogy megkönnyebbült, de aggódni is kezdett. Föllélegzett, mert ezek 

szerint elıtte még senkiben sem merült fel a rövidhullámú berendezés gondolata, 
másrészt attól félt, hogy talán rosszul közelítette meg a kérdést, és az ı ötlete végül 
mégis keresztülvihetetlen. 

Összeszedte magát, és tovább olvasott. Közben idınként egy-egy pillantást vetett 
a nagy léptékő rajzra. Roppant egyszerő. Akárki tervezte, helyesen ragadta meg a 
lényeget. Egyszerő antenna, amely egy rádióvevıhöz vezet. Amint a vevı felfogja a 
közeledı repülıgép radarjelzéseit, éles figyelmeztetı jelet bocsát ki. David nyomban 
megértette. A fı feladat úgy megszerkeszteni a jelkibocsátót, hogy az bármilyen 
távolságból és bármilyen frekvencián érkezı radarhullámra egyformán erıs jelet 
adjon. Maga a vevı viszonylag egyszerő. 

– Milyen gondjaik vannak ezzel? – kérdezte. Geissler bosszúsan sóhajtott. 
– Nehéz lenne pontosan megmondani. A legtöbb elıállított berendezés apró, de 

komoly hibával készül el. Nem tudjuk, miért. Magára van szükségünk, hogy 
megmondja, és megakadályozza, hogy ez a jövıben elıforduljon. 
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– Értem. A mőszakiak a gyárban megbízhatók? 
– Állítólag igen. 
– És a részegységeket hol gyártják? 
– Fıleg Németországban és egy keveset Franciaországban. Úgy látszik, ezek 

megfelelnek a követelményeknek, de… A kész berendezésekben mindig akad valami 
hiba. Szükségünk van valakire, aki biztosítja, hogy ezeket a hibákat kiküszöböljük. 

David becsukta az aktát, és felállt. 
– Készen vagyok. Rendelkezésükre állok. 
Davidnak két napig tartott, míg rájött, hogy a Goulvent, Pescard et Cie-nél teljes a 

káosz a Metox program körül. A részegységek közül sok nem felel meg a 
követelményeknek, a szerelés szervezetlen, és a francia személyzet kevésbé 
képzett, mint állították. A gondok megoldhatók, efelıl nem volt kétség. A feladat, mint 
mindig, most is a bonyolult kérdések feltárása és kiküszöbölése. De ehhez idı kell, 
az adott körülmények között meglehetısen sok idı. És Davidnak attól a pillanattól 
kezdve, hogy megérkezett, váratlan nehézségei támadtak. Gyakorlatilag képtelen 
volt kapcsolatot teremteni az emberekkel. 

Módfelett meglepıdött, hogy a gyár személyzete alig értett meg valamit abból, 
amit franciául mondott. Rosszul beszélte a nyelvet, az kétségtelen, de nem ilyen 
rosszul! Természetesen sokat segített volna, ha a francia személyzetbıl beszél 
valaki németül, de nem akadt senki, és kész. Az ifjú Kapitänleutnant, hogy még 
tovább nehezítse a dolgát, állandóan a nyakán lógott, figyelte habozó kérdéseit, és 
haragos pillantással meredt a francia mőszakiakra, amikor a vállukat vonogatták, 
vagy igyekeztek minél kurtább válaszokat adni. 

David titokban örült ezeknek a kurta válaszoknak, mert így legalább megértette, 
mit mondanak. Ha valamelyik francia gyorsvonatsebességgel hadarni kezdett, David 
végleg elkeseredett; reménytelen volt követni ıket, és a végén már-már azt hitte, 
szándékosan próbálják zavarba hozni. 

Mindez szörnyen idegesítette, hiszen úgy szerette, ha valaki precízen csak a 
lényegre szorítkozik! Úgy érezte, mintha állandóan sötétben tapogatózna. 

Az esték csak arra voltak jók, hogy még jobban elkeserítsék. Egy rideg, kopár 
szobát kapott valamelyik barakkban a javítódokkok között. Esténként oda kísérték 
vissza. Az étel, amit a tengerészeti étkezdébıl kapott, általába ízlett, de a szállását 
szinte elviselhetetlennek érezte. Nem szokta meg az egyedüllétet; a csend, a szők 
kis szoba hangulata nyomasztotta, és életében elıször értette meg, miért olyan 
szörnyő büntetés, ha valakit magánzárkába zárnak. Azelıtt mindig emberek vették 
körül a munkájában, mindennapi életében, még szenvedései közepette is, és most 
hiányzott neki a társaság. Még Fengalnak is örült volna, pedig a legingerlékenyebb 
alak volt a laboratóriumban. Még ı is hiányzott, az a vén cápa. 

A sors iróniáját mindenesetre méltányolnia kellett. Soha életében nem élt 
nagyobb biztonságban, és soha nem volt ilyen elégedetlen az életével. 
Természetesen csak azért, mert annyi mindent visszakapott… Igényei támadtak… 

Más megoldás nem maradt, mint a munka. Dolgozni mindig szeretett. 
Fel-alá sétált a szobájában, és azon töprengett, sorrendben melyek lennének a 

legégetıbb problémák. 
Az elsı egyszerő: a feladatot sikerrel kell megoldania, ha belepusztul is. 
A második már bonyolultabb. Kapitänleutnant Geisslert le kell ráznia a nyakáról. 
És ha már itt tart, akár jöhet a harmadik is: másik szállás kell, közelebb a többi 

rabhoz, hogy emberek között lehessen. A kérést minden bizonnyal elutasítják, de 
azért meg lehet próbálni. 
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Papírt talált az asztalon. Megkereste azt a ceruzavéget, amelyet mindig a kincsei 
között ırzött a batyuban. További kincsei is voltak: egy radír, egy kis logarléc és egy 
berlini képeslap. Amit a tábori laboratóriumban összeszedhetett. 

Fogta a ceruzát, és felírta a másnapi tennivalókat, tételesen, minden mozzanatot. 
Általában szépen, tisztán írt, de a ceruza hegye tompa volt, így a betői 
szükségszerően otrombára sikerültek. 

Miután végzett, kritikus szemmel végigolvasta a listát. Nem volt hosszú, de David 
legalább úgy érezte, hogy elindult valamerre. 

Aztán lefeküdt, elaludt, és alig ébredt fel hajnalban, az agya máris lázasan 
dolgozott. Kiugrott az ágyból, megnézte a tegnap esti listát, aztán türelmetlenül várta, 
hogy érte jöjjenek, és munkába vigyék. Mikor a gyár kapujában letették, egyenesen 
fölment az irodájába. Elıvette a Metox két vázlatát – az egyik német feliratokkal 
készült, a másik franciával –, aztán összehasonlította ıket, és gondosan kijegyzett 
minden szakkifejezést, amelyre a francia mőszakiakkal való beszélgetés során 
szüksége lehet. 

Ez után következett a nehezebb feladat: a Kapitänleutnant. 
Geissler pontosan nyolckor érkezett, mint mindig. David barátságos mosolyt 

erıltetett az arcára, hellyel kínálta Geisslert, aztán, bár az izgalom a torkát fojtogatta, 
egyenesen feltette neki a kérdést.  

– Herr Kapitänleutnant, kérhetnék öntıl egy nagy szívességet? 
Geissler kissé gyanakodva nézett rá. 
– Tessék-dünnyögte bizonytalanul. 
David kurtán elmosolyodott, aztán a helyzethez illı, komoly arccal folytatta. 
– Mélyen bele kell mennem az itteni ügyekbe. Hosszan el kell beszélgetnem az 

emberekkel. És… mindent a magam tempójához kell szabnom… Egyszóval, Herr 
Kapitänleutnant, egyedül kellene dolgoznom. Természetesen – tette hozzá gyorsan – 
rendszeresen jelentést teszek önnek, mindennap, sıt ha óhajtja, néhány óránként. 
De… 

Geissler felállt, felemelte a kezét, mintha egy képzeletbeli utca forgalmát akarná 
megállítani. David, bár tétován, maga is felállt. Mikor látta, hogy a tiszt a fejét 
csóválja, elszorult a szíve. 

– Ne is folytassa – mondta Geissler. – Teljesen megértem. Ha úgy gondolja, hogy 
egyedül jobb eredményeket ér el, a kérését máris teljesítettem. 

Összecsapta a bokáját, és kiment. David meglepetten zöttyent le a székére. 
Milyen egyszerően megoldódott minden! Olyan izgatottan dörzsölgette a kezét, mint 
régen, ha új munkát bíztak rá. 

A következı feladat: harc a francia nyelvvel. Fogta a dossziét, és kiment az 
irodából. Óvatosan elkerülte a pöffeszkedı, szószátyár igazgatót, és megkereste a 
fıtechnológust, egy Gallois nevő férfit. A fımőhely csarnokának egyik sarkában talált 
rá, amint az egyik munkapadnál lemondó arckifejezéssel tanulmányozott néhány 
alkatrészt. 

David a legjobb franciatudásával ráköszönt. 
– Jó reggelt! Válthatnék önnel néhány szót?  
Gallois felemelte a fejét, aztán elnézett David mellett. 
– Ó! Ma nincs itt a hadnagy!  
– Nincs. 
A francia felhúzta a szemöldökét. 
– Tehát ön a fınök? 
David már majdnem kimondta: aligha, csak éppen a francia kifejezést nem 

ismerte, így a bonyolultabb megoldást választotta. 
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– Nem. Mindig ık a fınökök. 
– Ó! És miben állhatok szolgálatára?  
– Beszélhetnénk, kérem, a Metoxszal kapcsolatos problémákról? – David lassan, 

tagoltan beszélt. 
– Természetesen! Rendelkezésére állok. 
David örömmel állapította meg, hogy Gallois, úgy látszik, megérti. Elindultak a 

rajzterem felé. 
– Ön német? – kérdezte váratlanul a francia.  
– Igen. 
– És a német haditengerészetnek dolgozik? – kérdezte Gallois, rövid hallgatás 

után. 
– Dolgozom? – nevetett fel David. – Azoknak „dolgozom”, akiknek dolgoznom 

kell. 
– De ön az alkalmazottjuk, nem? 
David a homlokát ráncolta. Ezt a szót nem ismerte. 
– Alkalmazottjuk? 
– Igen. Szóval, ön fizetést kap, ugye?  
David keserően elmosolyodott. 
– Ó! Azt már nem! Nem, barátom! Én rab vagyok. – Gallois kissé értetlenül nézett 

rá. – Rab, éppen úgy, mint… – David nehezen találta meg a megfelelı szavakat – 
mint a munkások, akiket a vonaton láttam. 

A francia ezt már szemmel láthatóan megértette. 
– Hm – mormolta.  A munkásokról Davidnak eszébe jutott valami. Megállt, és 

szembefordult Gallois-val. 
– Miért hozták ide ıket? Milyen munkát végeznek itt?  
– Lengyelek. Tengeralattjáró-bunkereket építenek. Nagy óvóhelyeket betonból, a 

bombák ellen… 
Lendületes mozdulattal mutatta, mekkora robbanásra gondol. 
– Ön miért rab? – kérdezte aztán a francia. 
– Zsidó vagyok. 
– Értem – bólintott Gallois. Némán mentek tovább. Mikor leültek a kiterített tervek 

elé, a francia megkérdezte: 
– Mi történik önnel, ha nem tudja megoldani a problémát? Mi lesz, ha a Metox 

nem mőködik kifogástalanul? 
– Ó! – David komoran vállat vont – gondolom, visszavisznek oda, ahonnan 

idejöttem. – A fejével intett, hogy hová. – De ne aggódjon! Nem fog megtörténni. 
Megcsináljuk, mőködni fog. 

Az antennabekötéssel kezdték, aztán a szelepek elhelyezésével és a tervbe vett 
erısítı minıségével folytatták. 

David legnagyobb meglepetésére egy óra alatt sikerült megbeszélniük a három 
legfontosabb problémát, és minden esetben megállapodtak a szükséges 
tennivalókban. David franciasága meglepıen, minden átmenet nélkül megjavult. Ettıl 
egészen fellelkesült. 

Összehajtotta a nagy léptékő rajzokat, és sugárzó arccal nézett a franciára. 
– Egyszerő készülék, egyszerő problémák. Tudtam, hogy mindent tisztázni 

fogunk.  
Gallois megfontoltan bólintott. 
– Igen, a problémák mindig tisztázhatók… – mondta szomorú mosollyal. 
David ránézett, aztán gondolt egyet, és megkérdezte: 
– Mondja, tényleg olyan förtelmesen beszéltem franciául, mikor idejöttem? 
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A francia elgondolkodva nézett maga elé.  
– Förtelmesen? 
– Igen, tudja… Mintha senki nem értette volna meg, mit beszélek. 
– Ó, a németeket soha nem értjük meg. 
– Értem! – David elkomorodott. Nyugtalanító gondolatok ébredtek benne. – A 

témák, amelyeket megbeszéltünk… – Elhallgatott, és félszemmel a franciára 
sandított. – A Metoxszal kapcsolatos kérdések… Miért nem tudták eddig megoldani 
ıket? 

Gallois kis fintort vágott. 
– Ó! A németektıl soha nem kapjuk meg a szükséges információt, sem a 

szükséges berendezéseket… Kértük és kértük… – A vállát vonogatta és elhallgatott. 
David megfontoltan bólintott. 
– Igen, pontosan… – Arra gondolt, megkérdezi, vajon a németek miért nem 

teljesítették a kéréseiket, de Gallois modorában volt valami, amitıl elment a kedve 
további kérdezısködéstıl. 

– Nos – mondta vidámabb hangon –, biztos vagyok benne, hogy a végén minden 
remekül sikerül. 

– Kétségtelenül – felelte hővösen a francia. 
David visszasietett az irodájába; magában már fogalmazta a megírandó 

leveleket, a lebonyolítandó telefonokat. Kis meglepetéssel állapította meg, hogy 
aznap még egyszer se fájt a gyomra. Tulajdonképpen hosszú hónapok óta nem 
érezte ilyen jól magát. 

A kihívás! Pontosan erre van szükségem, gondolta. 
 
 

17 
 
 

A 309-es ırnaszád két pompás tulajdonsággal dicsekedhetett: csuromvíz volt és 
minden pillanatban felrobbanhatott. Mint egy bomba. 

Az elsı pompás tulajdonságának a hatos erısségő délnyugati szél volt az oka: a 
hajó sebessége tizenhárom csomóra csökkent, és úgy tekergett, bukdácsolt a 
tengeren, mint egy megvadult csikó. Az orrát másodpercenként dugta bele a 
hullámokba, és jéghideg, tömör vízfalat loccsantott a száztíz láb hosszú fedélzetre, 
fel a nyitott parancsnoki hídig. A víz átcsapott a hídon, és megfürdette a hídon álló, 
az áthatolhatatlan sötétségbe kémlelı, négy férfit. 

Hangos csattanás: a tenger meghökkentıen nagy hulláma zúdult rá a hajó orrára. 
Ashley ösztönösen behúzódott a fémkeretes üvegernyı mögé. A víz dörrenve 
csapódott a hídra, és szétfröcskölt a szélrózsa minden irányába. Ashley hátán 
patakokban csurgott végig a hideg víz. Mindenesetre, lehetne rosszabb is, gondolta. 
Például, ha egy német gyorsnaszád lıné ıket, és történetesen meggyulladna az a 
valószínőtlenül magas oktánszámú repülıbenzin-keverék, amit az 
üzemanyagtartályban tárol. Csodás pukkanás lenne, eszményi, hatalmas, 
narancssárga bumm! És a németeknek nem kellene keresgélni a túlélıket. Nem 
lennének túlélık. Villámhamvasztás. 

Mindent egybevetve, inkább legyen mindene csuromvíz. 
Jones, a kormányos, mintha a gondolataiban olvasott volna, odakiáltott: 
– Mikor kapjuk meg azokat az új hajókat, uram?  
– Aha! Kormányoskám! Mikor? Papírforma szerint már régen megkaptuk ıket. 
– Igenis, uram! 
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– A szóbeszéd szerint viszont csak az év végére érkeznek meg. 
Jones lefújta az ajkára csorgó sós vizet. 
– Legfıbb ideje lesz, uram. Ez a vén bárka olyan nedves, mint Glasgow szombat 

este! Ha valaha eszembe jutott volna tengeralattjárón szolgálni, most boldogan 
jelentkeznék. 

Ashley elmosolyodott. 
– Csak lassan, Jones, gondold meg, milyen unalmas lenne. Száraz híd, 

megbízható motorok, nem robbanékony üzemanyag. Mi izgalmas van abban? És az 
elsı pint sör se ízlene igazán otthon, Dartmouthban. 

– Aha! – kiáltott fel a kormányos. – Tegyen meg egy utat a Hamoaze kompon! 
Utána a limonádét is pezsgınek nézi, uram! Tudja, én nem bánnám az idıjárást, 
csak ez már egész télen így megy! Egyetlen napig sincs tisztességes idı! 

– Így van ez, kormányoskám! - nevetett Ashley. – Úgy látszik, rosszul 
imádkozunk. 

Az igazság az, hogy voltak kellemesebb napok is, de mindig teliholdkor, vagy ha 
a 309-esnek elromlott a motorja, vagy éppen nem terveztek átkelést. Akárhányszor 
program szerint indulniuk kellett, legalább ötös erısségő szelet kaptak. Ez 
tulajdonképpen nem szokatlan, télen a Csatornán, de kellemetlen, nedves és az ilyen 
utakon veszedelmes, mert lassan halad a hajó. És ha odafelé késve érkeznek, a 
késés következménye idegeskedés a parton, a várakozók között, aztán vad rohanás, 
hogy mielıbb átjussanak a senki földjén, és megérkezzenek a brit parti vizekre. 

Ashley óráján a foszforeszkáló mutatók már 23.30-at mutattak. Becslése szerint 
még két és fél órájuk volt a kikötésig. Ha 02.00 órára érkeznek meg, csak negyvenöt 
percük marad, legfeljebb egy órájuk, hogy felszedjék az embereket. Hihetetlenül 
kevés. Ebben a szélben a partra szálló részlegnek legalább húsz percig tart, míg 
eléri a szárazföldet. Öt perc, míg összeszedik és behajózzák az embereket. 
Visszafelé talán hátszéllel jöhetnek, de így is legalább tizenöt perc. Hihetetlenül rövid 
idı. 

És ami még rosszabb, úgy érezte, hogy a szél erısödik. Kellemetlen. 
A balsors üldözte ıket egész télen. Valami mindig hibázott. Elıször gyakorlatlan 

navigátort kaptak; egy alkalommal elvétették az irányt, és több mint három órát 
vesztegeltek egy rossz partszakaszon. Aztán, talán egy héttel késıbb, a motorok 
sorban fölmondták a szolgálatot. A fıgépész, aki természetesen skót volt, és 
McFeenek hívták, konokul ismételgette: „tengervíz nem keveredik a benzinnel” – és 
megtett minden megtehetıt a három túlterhelt Hall-Scott géppel, de még ı sem tudta 
rávenni ıket, hogy dolgozzanak, ha egyszer nem volt kedvük hozzá. A rossz idıben 
különösen ingerlékennyé váltak. „Mint egy nı, akit esernyı nélkül kapott el az esı” – 
mondta undorral McFee. Egy héttel ezelıtt a gépek két mérfölddel a breton partok 
elıtt hagyták cserben ıket, indulóban hazafelé. A fıgépész nagy nehezen 
kiimádkozott néhány csomót a jobb oldali motorból, ennek köszönhették, hogy éppen 
virradatra sikerült eléggé eltávolodniuk, és a partról már nem láthatták meg ıket. 
Végül rájöttek, hogy víz került a hőtırendszerbe. Kitisztították, és miután egy 
portyázó német gyorsnaszád alaposan megrémítette ıket, sikerült folytatniuk az utat 
hazáig. 

A motorok azóta is állandóan a legkülönbözıbb bajokban szenvedtek, és csak 
állandó babusgatásra voltak hajlanak mőködni. 

Végül – és ez is valami – legalább a használhatatlan navigátortól sikerült 
megszabadulniuk. Most már csak egy kicsit kedvezıbb idıjárás hiányzott, 
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Ashley kidugta az orrát a szélvédı üveg mellett. Esküdni mert volna, hogy 
erısödött a szél. A barométer, biztosan a padló alá süllyedt… Fogta a szócsövet, és 
belekiáltott. 

– Macleod! Hogy áll a barométer? 
– Jimmy a betegszobában van, uram! Itt Elliott! 
– Betegszobában! – „Gazember” – mormolta Ashley, és nagyot sóhajtott. 
Megint beleszólt a szócsıbe.  
– Megyek! – Míg a parancsnoki híd szabadon álló létráján lemászott, érezte, hogy 

a hajó orra belehasít egy hullámba. Ösztönösen a falhoz lapult. Így a felfröccsenı víz 
javát elkerülte ugyan, és a sós lé nem a nyakába dılt, csak a hátához csapódott, de 
a fedélzeten hátramenve érezte, hogy vízhatlan köpenye átnedvesedik. Ennyit a 
vízhatlan köpenyekrıl. 

Felrántotta az ajtót, és lemászott a viszonylag védettebb hálóhelyekhez. A 
betegszoba, megtévesztı neve ellenére, mindössze egyetlen közönséges fekhelybıl 
állt, és távolról sem volt szoba, csak közel volt a gyógyszeres szekrényhez. Az elsı 
tiszt krétafehér arccal feküdt. Szabálytalanul lélegzett. Két matróz éppen a bakancsát 
húzta le, aztán betakarta egy pokróccal. A padlón, az ágy mellett, baljóslatú, fekete 
vödör. 

– Mi van? – kérdezte Ashley az egyik matróztól. 
– Beteg, uram. Feladta, és lejött. Satöbbi…  
Ashley odalépett Macleodhoz. 
– Úristen, Elsı, nincs jobb ötleted? Túl sok volt a pezsgı meg a füstölt lazac? 
– Elnézést kérek, nyilván ettem valamit. – Macleod hangja halk volt. Enyhe 

kanadai akcentussal beszélt. – Perceken belül rendben leszek, egészen biztos. Ha 
egyszer… – Hitetlenkedı képpel bámult maga elé, aztán hirtelen mozdulattal a vödör 
fölé hajolt. Ashley elfordult: Ha hányni látott valakit, rögtön fölfordult a gyomra. 

Miután Macleod visszahanyatlott a fekhelyére, Ashley ismét visszafordult. 
– Azt hiszem, semmi hasznodat se vesszük, Macleod. Okosabb, ha itt maradsz. 
– Nem. Nincs semmi bajom. Igazán. 
– Itt maradsz! Ez parancs. Boldogulunk nélküled is. Sıt remekül megleszünk. 

Nem is hinnéd. 
Ashley nevetett. Macleod halványan elmosolyodott, és lehunyta a szemét. Aztán 

a mosoly eltőnt Ashley arcáról, es halkan odaszólt az egyik matróznak. 
– Tartsátok szemmel. Hımérséklet, pulzus, meg minden. Úgy látom, pocsék 

állapotban van. 
Megfordult, és elindult vissza a fedélzetre. A fene egye meg, gondolta magában. 
A kanadai volt a legjobb embere. Gyors észjárású, ügyes. Igazán betegnek kell 

lennie, ha beleegyezett, hogy lefektessék. Ha képes lenne lábra állni, megtenné. 
Ashley az ajkát csücsörítve töprengett. Valakit be kell állítania a helyére. Macleod 
volt a parti különítmény vezetıje. Az egyetlen, aki tisztességesen beszélt köztük 
franciául. 

Ashleyn kívül csak egy tiszt volt a hajón, Tusker, a navigátor. A Királyi 
Haditengerészet nyugalmazott tisztjeként ügyeskedte vissza magát aktív szolgálatba, 
miután az egész admiralitást halálra gyötörte a kérvényeivel. Az elızı navigátorral 
ellentétben, Tusker tökéletesen dolgozott. A 309-est a legocsmányabb idıben is 
átvezette a sziklák között, a keskeny csatornákon, a megszámlálhatatlan 
találkahelyre anélkül, hogy egyetlen valamirevaló navigációs támaszpontja lett volna. 

Csak egy a baj: negyvenöt éves volt és a féllábára sánta. 
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Ashley minden elérhetı fogódzóba belekapaszkodva botorkált tovább. A hajó 
meredeken elırebukott, aztán reszketve, remegve újra megemelkedett, és várta a 
következı hullámot. 

Ashley bemászott abba a kis lyukba, közvetlenül a híd elıtt, amelyet nem csekély 
túlzással térképszobának neveztek, és mindössze egy faalkotmányból állt. Tusker az 
összecsukható térképasztalra görnyedt; ha a hajó erısebben megdılt, a primitív 
tákolmány nemegyszer magától is összecsuklott, ezzel bizonyítva, hogy valóban 
összecsukható. Tusker szokása szerint elmélyülten számolt. Akkor kezdte, amikor 
elindultak, és egy pillanatra se hagyta abba, amíg haza nem értek. Pontosan 
feldolgozott mindent: apályt, dagályt, irányt, sebességet, mindent.  

– Hogy állunk, Tusker? 
– A Les Vaches-t 01.35-kor kell elérnünk, és 02.00-kor kell horgonyt vetnünk. – 

Tusker mindig a Les Vaches-t választotta navigációs pontnak, ezt a két furcsa 
formájú sziklát, három mérföldnyire a parttól. Egyenesen megcélozta ıket, mert, 
amint lelkesen magyarázni szokta, legalább akkor, amikor már majdnem nekimentek, 
pontosan tudja, hol vannak. Soha nem vétette el ıket, annak ellenére, hogy az oda 
vezetı úton alig akadt valamirevaló tájékozódási pontja. A térképszoba sarkában 
ketyegı visszhangjelzın kívül semmi mással nem tudták megállapítani a helyzetüket. 

Tusker letörölt néhány csepp nedvességet az átlátszó plasztikborítóról, aztán 
rámutatott a térképre. 

– Negyvenöt perce haladtunk át a Hurd Deepen. Remélem, a Plateau de Triagoz 
sarkát jó egy óra múlva elérjük. Az megadja a kellı irányt. Persze ha nem kell tovább 
csökkentenünk a sebességet… 

– Nem. Akármilyen az idı, hajtanunk kell, különben elkésünk. Így is épp hogy 
odaérünk. 

A 309-es orra a levegıbe emelkedett, aztán száguldva csapódott le egy közeledı 
hullámra. A két tiszt gyorsan megkapaszkodott. Hangos csattanás, a hajó minden 
ízében megremegett, hullámok hömpölyögtek a faalkotmány körül, az ablakokra 
ömlöttek, és a deszkarepedéseken át becsurgott a víz a térképszobába. Tusker 
rutinos mozdulattal letörölte a mőanyag tokról a vizet, és tovább tanulmányozta a 
térképet. 

– Akármit mondanak is a fordulatszámmérık, csodálnám, ha ebben a 
hullámzásban valóban megtennénk tizenhárom csomót. 

– Némi engedményt tettem a hullámverésnek – bólintott Ashley – de azt hiszem, 
igaza van. És mégis szeretném tovább erıltetni. Ha egyszer elértük a plateau-t, 
akkor partközeiben, szélárnyékban leszünk, és feltehetıen javul a helyzet. 
Egyébként – tette hozzá, és felfújta az arcát – Macleod beteg, én vezetem a parti 
különítményt. Tehát maga lesz a parancsnok, amíg én távol vagyok. 

Tusker felhúzta a szemöldökét. 
– Hallja, ez egy kissé szabálytalan, nem? Miért nem Talbotot vagy Eddingtont 

küldi a partra? İk is elvégeznék, amit kell. 
– Nem. Inkább magam megyek – felelte kurtán Ashley. Nem akart vitatkozni. 

Teljesen tisztában volt vele, hogy a kapitány nem hagyhatja el a hajóját, de ez olyan 
kis hajó, és a körülmények igazán szokatlanok. – Nem, Talbot és Eddington inkább 
maradjon itt. Szükség lehet rájuk, ha harcra kerülne a sor. Fontosabb, hogy a hajón 
megfelelı legénység legyen. Egyébként is… – Rámosolygott Tuskerre. – Ennyi idı 
után szeretném egyszer látni ezt a partot, és szeretnék találkozni breton 
barátaimmal. 

– Ahogy parancsolja – bólintott kelletlenül Tusker. 
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– Nos, a következı a menetrend. Maga legfeljebb 03.15-ig vár. Akkor 
mindenképpen elindul, még ha nem is tértünk vissza. Megértette? 

Tusker bólintott. 
– És ha bármilyen gyanú felmerül, hogy baj van, a szokásos eljárást alkalmazza: 

el innen, amilyen gyorsan lehet. Ne próbáljanak okoskodni csak azért, mert én a 
parton vagyok. Ne várjanak. Világos? 

– Világos. 
– Helyes. 
Megeredt az esı. Hangosan dobolt az ablakon, tengervízzel kevert sós lé 

árasztotta el a hajót. 
– Úristen – mormolta Ashley. – Ha ez így megy tovább, nem fogunk túl sokat 

látni. 
– Nem, de talán nem tart soká. Még van egy óránk, aztán is ráérünk aggódni a 

látási viszonyok miatt. 
Ashley felsóhajtott. 
– Bárcsak ez egyszer egy kis szerencsénk lenne! Ha másért nem, a 

változatosság kedvéért. 
 

01.40. A Les Vaches-nak nyoma se volt. Bár amott, a szárazföld szélárnyékában a 
hullámok lényegesen kisebbek voltak, és a hajó könnyebben megbirkózott velük, 
még mindig nem javult az ocsmány idı. Néhány perces idıközökben sőrő zápor 
szakadt rájuk, a drága néhány méteres látótávolságot is elvette, tılük, és az amúgy 
is sötét éjszaka fekete falként tornyosult elıttük. 

Ashley összeszorított fogakkal állt a híd szélén a szemét meresztve próbált átlátni 
a szénfekete sötétségen. Igyekezett ellenállni a kísértésnek, hogy újra leszóljon 
Tuskernek, de sikertelenül. A szócsı után nyúlt. 

– Tusker! Van fogalma, hol vagyunk? 
– Adjon öt percet, aztán megpróbálunk keletnek fordulni. 
– Azt hiszem, már ott kellene lennünk. 
– Nos, egy kis késést megengedhetünk ebben a hullámverésben… 
– Oké! Öt perc! ' 
A csövet visszadugta a tartóba, és ismét belebámult a sötétségbe. Négy embere 

volt a hídon, mindegyik figyelt, keresett valamit, bármit, egy jelet, egy szikla 
körvonalát, a földet, egy német gyorsnaszádot, mindegy. Száz mérföldet hajóztak, és 
most két sziklát keresnek a tenger közepén. Nevetséges! 

Semmi. Még a föld megszokott illatát sem érzi. Tusker végül mégis elszúrta, 
gondolta Ashley. 

AZ esı elállt. Furcsa, ismeretlen árnyak suhantak el mellettük az éjszakában. 
Ashley tovább meresztette a szemét: szinte lehetetlen megállapítani, mit lát az 
ember. De a látási viszonyok mégis határozottan javultak. Ez nem kétséges. 

– Kapitány! Azt hiszem, látok valamit!  
Valamennyien megfordultak. Szemük a sötétséget kutatta. Feszült csend volt a 

hídon. 
– Igen, uram! – kiáltotta határozott hangon a kormányos. – Tisztán látom! Balra, 

elıttünk. Egy szikla, azt hiszem. 
Ashley is arra nézett. İ is látta. Nagy szikla; az egyik a kettı közül: Les Vaches. 
Ashley nagyot fújt, elengedte magát. Lazított. Lekiáltott a szócsövön: 
– Jó munka volt, Tusker! A sziklája most jelent meg balra elıttünk. 
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Hála Istennek! Ashleynek idırıl idıre volt egy rémlátomása: a hajója elszabadul, 
nekimegy egy víz alatti sziklának, és felhasad az oldala… Igyekezett nem gondolni 
rá, de egy-egy rossz éjszakán akarva-akaratlanul visszatért ez a látomás. 

Tusker irányt változtatott. Most a szárazföld felé haladtak. A part felıl fújt a szél, 
tehát elsodorta a németek elıl a motorjuk hangját, így Richard Ashley 
megkockáztatta a gyors közelítést. Az idı rohant. 01.50 volt. 

A parttól két mérföldre öt csomóra csökkentették a sebességet, és ismerıs jelek 
után kutattak. Óvatosan közeledtek a horgonyzóhely felé. Végre megérkeztek. Jó 
egy mérföldnyire voltak a parttól a széles, sziklás öböl két karja között. 
Lehorgonyoztak. 02.15 óra volt. Legfeljebb egy órájuk maradt. 

Az öböl nyugati végébe igyekeztek, ahol a kis mélyedésben fekvı partszakasz 
elıtt apró sziklák ezrei rejtıztek. A csónakot már leeresztették; két matróz, 
zsákvászonba bugyolált fejő evezıvel a kezében, indulásra várt. Ashley beugrott a 
csónakba, kiült az orrba, kezében iránytő, mellette a padon a rádió. Lábánál az új 
szerkezet, a hidrofon, amelynek a vízbe eresztett érzékelıje felvette az akusztikus 
mélységmérı hangját, és visszavezette a csónakot a 309-eshez. Ma éjjel nyilván 
szükség lesz rá. ' 

A csónak bukdácsolva tört utat magának az oldalát sustorogva, csapkodva 
nyaldosó hullámok között. Az éjszaka fekete hátterében a hajó lassan már csak 
halvány árnyék maradt. 

Ashley az órájára nézett. 02.22. 
Nehéz szívvel állapította meg, hogy ezúttal valóban alig maradt idejük. 
 

Az óra a tőzhellyel szemben váltott ütemben ketyegett Tante Marie szelíd 
horkolásával. 

Julie ölében könyv. Ott volt nyitva, ahol elıször felütötte. Egy betőt se olvasott 
még belıle. Másra figyelt. Hangok. Az éjszaka hangjai. Szél. Erıs szél. 
Megrezegtette az ablakokat, nyögdécselve sóhajtozta körül a házat. Az esı is esett, 
hirtelen zuhatagokban ömlött, harsányan dobolt a melléképület tetején, kopogott az 
ablakokon. 

Julie figyelt. Azt hitte, lentrıl, a kis öböl felıl hallja a parti hullámverés morajlását. 
A csikorgást, amint az emberek a kavicsos homokon járkálnak; Elképzelte, hogy 
hallja a vezetık lépteit, amint a tanya mellett kísérik az utasokat a part felé. 

Felsóhajtott, és újra olvasni próbált. Folyton képzelıdik. 
Most is csak nézte a betőket, de nem látta ıket; gondolatai elkószáltak a 

várakozó csoporthoz, a partra levezetı, meredek ösvényhez, a sötétséghez. Az óta 
az éjszaka óta nem járt lenn a parton. Négy hónapja. Bizonyos szempontból sajnálta; 
akkor tulajdonképpen élvezte a kalandot, de hő maradt szilárd elhatározásához, 
hogy nem keveredik bele túlságosan a dologba. Ösztöne azt súgta, hogy egyszer 
minden balul üt ki, elıbb-utóbb katasztrófa lesz a vége. Elviselhetetlennek érezte 
még a gondolatot is, hogy a németek kezére kerüljön; ennél szörnyőbbet el sem 
tudott képzelni. 

De képtelen volt rá, hogy ne aggódjon. Különösen ma éjjel. 
Ennek az éjszakának különös, gonosz hangulata volt, nyomasztó, baljós, 

meghatározhatatlan levegıje. Nem tudta volna megmondani, miért. Tízkor lefeküdt, 
megpróbált elaludni, de képtelen volt erıt venni elkeseredett hangulatán, inkább 
lejött, hogy Tante Marie-val együtt üldögélve várjon. Természetesen egy férfi nevetne 
ezen az ötleten, hogy valaki ilyesmit érezzen, de számára mindez szinte tapintható…  
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Csakhogy most, két órával késıbb, már nem volt, olyan biztos benne, mint 
eleinte. Talán végül mégsem történik semmi. Megdörzsölte a szemét. Lassan tényleg 
elfárad, érdemes lenne megint megpróbálkoznia az alvással. 

Olyan kényelmes volt ott, a tőzhely mellett. A fejét a szék támlájának támasztotta, 
és lehunyta a szemét. Egy perc és összeszedi magát: lefekszik. 

Hirtelen mozdulatlanná merevedett. 
Halk, meghatározhatatlan, távoli hang. Új hang. Az elıbb még nem hallatszott. 
Felállt, eloltotta a kis olajlámpást, odament az ajtóhoz, és kinyitotta. 
Odakint sóhajtozott a szél, zizegett, körülsusogta a tanya udvarát. Egy tehén 

nyugtalanul megmozdult a fészerben. És akkor… Igen, ott! Valami… Julie halálos 
rémülettel fülelt. 

De mi az? Mi az? 
Gépek? Emberek? 
Bármi legyen is, nem kellene ott lennie. 
Gyorsan becsukta az ajtót, gyertyát gyújtott, hátrament a szobájába. Meleg ruhát 

keresett, mellényt, gyapjúblúzt, nadrágot, zoknit, erıs cipıt, A konyhába visszatérve, 
levette az ajtó szögérıl a vízhatlan tehenészkabátot és Jean sapkáját. A sapkát 
mélyen a szemébe húzta, aztán alágyömöszölte a haját. 

Megérintette Tante Marie karját. Az öregasszony hirtelen rezdüléssel ébredt. 
Rémülten nézett Julie-ra. 

– Hová mész? Mi a baj? – kiáltotta. 
– Ne aggódj, néni. Csak ki kell mennem a levejgıre. Nincs semmi baj. Csak 

hallgatózom egy kicsit… És vigyázok rájuk. 
– Julie, ne menj! – suttogta Tante Marie. – Nem tudod, merre járnak az ırök. 

Esetleg összetalálkozol velük. Ne menj, ha mondom! 
Julie megrázta a fejét. 
– Vigyázok… Csak látni akarom, hogy minden rendben van-e. Ne izgulj! 
Gyorsan megfordult, és az ajtó felé indult. Búcsút intett az öregasszonynak, és 

kilépett az éjszakába. Egy percet várt, míg a szeme megszokta a sötétséget, aztán 
nyugodt léptekkel megkerülte a házat, és lement az útra. 

Megállt, hallgatózott. Akármi volt is az a zaj, most megszőnt. Semmit se hallott, 
icsak a fák susogtak, és. a szél sóhajtozott. 

De mégis mennie kell. Elindult az úton. Gyorsan szedte a lábát, óvatosan, hogy a 
cipıje ne kopogjon a sima útburkolaton. Öt perc alatt jókora távolságot maga mögött 
hagyott, majdnem félúton volt már lefelé a dombon, ahol a hangás következik. 
Zsebébe mélyesztette a kezét, ütemesen lépdelt, és mereven csak árra gondolt, 
hogy el kell érnie a sziklacsúcsot. Ha egyszer odáig eljutott, megáll és figyel, míg 
meg nem gyızıdik róla, hogy minden rendben van. 

Aztán megtorpant. Megint az a hang. 
Halk zúgás messzirıl, a falu felıl. 
Mint mikor az elıbb képzelıdött. Ugyanaz a hang. Teherautók. Hegyre 

kapaszkodó teherautók zúgása. 
A dombon föl. Éppen felé. 
Dermedten állt, mozdulatlanul, hitetlenkedve figyelt. 
...kapaszkodó teherautók hangja. Ó, Istenem! 
Futásnak eredt. Sebesen, nyílegyenesen, végig a szők, sötét úton, majd föl, föl, 

mindig följebb, míg végül zihálva tört elı belıle a lélegzet, és a vastag cipık 
ólomsúllyá nehezültek a lábán. 

Komoran, elszántan futott, biztosan tudta, el kell érnie a hegycsúcsot, egészen 
biztos volt benne, hogy azok elıtt oda kell érnie. 
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Úgy futott, hogy majd szétrepedt a tüdeje, a szíve, a fülében kalapált. 
És nem nézett vissza. Nem mert. Csak rohant. Elıre, elıre… Tovább, tovább… 

Ne gondolj semmire, csak a teherautókra… Kapaszkodj fölfelé! Ó, Istenem! Engedd, 
hogy én érjek oda elıbb! 

Lassított. Lihegett: Gyerünk, gyerünk! 
Végre! A hangás. A rekettye tépte a ruháját, az egyenetlen talaj tele volt 

buktatókkal, váratlan emelkedıkkel, gödrökkel, a lába megbicsaklott, megtántorodott, 
aztán elesett, de felpattant, és továbbrohant. 

Sötét volt. Nagyon sötét. Megpróbált tájékozódni. Hosszan elnyúló szikla, rajta 
több ösvény, mind oda vezet, lefelé, de csak az egyik az igazi. Elırelesett. 
Megpróbálta megfigyelni a sötétben a talaj alakulatait: minden egyforma! 

Iszonyú erıfeszítés: minden lélegzetvételre fájdalom hasít a tüdejébe, a lába 
minden lépésre megroggyan, egyre kevésbé tud ura maradni. A végén már félig 
futott, félig támolyogva botladozott. 

Gyerünk! Gyerünk! – biztatta magát. 
Megbotlott, elesett. Késın tartotta maga elé a kezét, a fejét egy koppanással 

beverte a kemény talajba. Egy pillanatra elkábult! Fölállni! – mondta magában. Erıt 
vett magán, és tovább-botladozott. 

Aztán halványabb foltot látott maga elıtt. A tenger kitáruló tükre. 
Egy kis domb, egy gödör… Itt van! Az ösvény! 
Zihálva, lihegve megállt. Sehol senki. Halkan megszólalt. Senki. Talán az ır 

valamivel arrébb rejtızik, a szikla mellett. 
Egy pillanatig habozott, aztán elindult lefelé a meredek ösvényen, arra, amerrıl a 

hullámverés moraját hallotta. Ezúttal sokkal gyorsabban haladt, félig zuhant, félig 
rohant, sőrőn nekiütıdött a kiálló szikladaraboknak, a laza kövek között négykézláb 
keresett támaszt. Egy kıdarab állon vágta, hallotta, hogy kattannak-csattannak össze 
a fogai. A vér meleg, szokatlan íze a szájában. 

Hirtelen eltőnt elıle a föld: a csúszdához ért. Inkább leugrik, gondolta, de 
legalább két méterre lehetett lent a part homokja, és túlságosan fáradt volt hozzá. 
Kimerülten leült, és csúszni kezdett. A parti homoksáv rohanva közeledett felé; 
megfeszítette a tagjait, a lába a levegıbe lendült, és tompa puffanással az oldalára 
huppant. 

Föltápászkodott, és támolygó léptekkel elindult a kavicsos homokon. Olyan fáradt 
volt, hogy szinte el is felejtette, miért ment oda tulajdonképpen. Halkan szólongatta a 
társaságot. Semmi. Hol vannak? 

A kinyúló sziklafalnál senki. Senki nem várakozott. Akkor lent lesznek a víznél… 
Hirtelen a közvetlen közelében egy hang. Julie összerezzent, és akaratlanul 

elsírta magát. Ismét a hang: 
– St. Brieuc. – Ez nyilván a jelszó Volt, és Julie nem tudta, mi a válasz. 
Minden tagja reszketett. 
– Én vagyok – mondta. – Julie Lescaux. Nem ismerem a jelszót. Kérem… azért 

jöttem, hogy figyelmeztessem magukat… 
– Most nem mehetünk el! A csónak már úton van!  
Rövid csönd. Az emberek idegesen csoportba verıdtek; az arcuk fölismerhetetlen 

volt a sötétben. Aztán mindenki egyszerre beszélt. Egy hang kiemelkedett a többi 
közül. Julie azonnal felismerte. A vezetı volt. 

– Mennünk kell! Most! Most azonnal! Le kell mondanunk az akciót! – A hangja 
éles volt, rémült. – Gyerünk! Menjünk! 

Újabb hangzavar. Julie rémülten állapította meg, hogy az egyik hang Jeané. 
Aztán egy másik határozott, parancsoló hang szólt. 
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– Megállj! – Csend. A magányos hang folytatta. – Aki menni akar, most menjen! 
Mi többiek maradunk, és behajózzuk az utasokat. 

Beleegyezı mormolások, aztán újra a vezetı szólalt meg, még hangosabb, 
élesebb hangon: 

– İrültség itt maradni! Most kell elmennünk! Most!  
Az elızı, határozott hang rászólt: 
– Akkor menjen! 
Julie most jött rá, hogy az a férfi beszél, aki az elsı alkalommal mellette állt a 

sziklánál, és késıbb megállapította róla, hogy az öböl közelében lakik a parton. 
Halászember, Gérard-nak hívják., 

Gérard odament Julie-hoz. 
– Julie! Itt a rádió! Próbáljon meg összeköttetést teremteni velük! Figyelmeztesse 

ıket! 
A kezébe nyomta a tömör kis tégla alakú dobozt. Julie fogta, bizonytalanul odébb 

sétált vele, leült egy sziklára és megpróbálta felidézni az emlékezetében, hogyan 
mőködik. Még mindig egész testében reszketett a kimerültségtıl, miközben 
ügyetlenül nyomkodta a különbözı gombokat. Kipróbálta a ki-be kapcsoló gombot. 
Nehéz volt megállapítania, hogy mőködik-e egyáltalán. A hullámok harsogva 
csapódtak a partra, a szél olyan erıvel süvöltött, hogy nem hallott semmit. A füléhez 
illesztette a vevıt. Halk recsegés. Az antenna! Kihúzta. Megtalálta az adó gombját, 
megnyomta. Beleszólt. „Halló!” Semmi válasz. Újra megpróbálta. Semmi. 

Valamit rosszul csinálok, gondolta. 
Végigtanulmányozta a különbözı gombokat, aztán eszébe jutott valami a két 

különbözı frekvenciával kapcsolatban. Megkereste az átkapcsoló gombot, és megint 
beleszólt. 

– Halló! 
A rádió recsegett, aztán a hullámverés zaján át egy repedtfazék hang:  
– Itt Bertie! Kérem, azonosítsa magát! Vége. – Julienak a hideg futkározott a 

hátán a meglepetéstıl. 
Aztán eszébe jutott, hogy mondania kellene valami jelszót. De hiába, nem 

emlékezett rá. Megnyomta az adó gombját. 
– Itt a part! – És most? Valamit még mondania kell. Gyorsan hozzátette: – Lehet, 

hogy veszélyben vannak. A németek átkutatják a sziklákat. 
Recsegés. : 
– Értettem! De az embereink megérkeztek, ugye? Vége!  
Julie az elsı pillanatban nem értette, de aztán rájött, hogy a hajóval beszélt, nem 

a csónakkal. Gyorsan végignézett a parton. Igen, a másiknak igaza volt, valami 
történik. Az emberek a víz peremén gyülekeztek, és egy sötét árny emelkedett ki a 
hullámok fehér tajtékából. A csónak! Megnyomta az adó gombját. 

– Itt vannak. Olyan gyorsan indítjuk ıket, ahogy lehet. – A kezét a gombon 
hagyta, de semmi más nem jutott eszébe. Gyorsan hozzátette. – Vége! 

Mikor elengedte a gombot, a hajóról még beszélt a rádiós. 
– …rövid üzenetet, amikor indulnak. Vége. Vége.  
Julie hunyorogva nézte a készüléket, Nem tudta, válaszoljon-e? A vége-vége 

nyilván azt jelenti, hogy befejezték az adást. De azt megértette, mit akarnak: tudni 
szeretnék, mikor indul el a csónak. Jobb, ha nem beszél tovább, még összekeveri a 
dolgokat. Kikapcsolta a rádiót, felállt, és lesétált a vízhez, a csónak felé. 

A szél szinte elemi erıvel süvöltött. Egész testével neki kellett feszülnie, ha 
elıbbre akart jutni. A dühöngı hullámverés harsogása minden más hangot 
elnyomott. Julie csak azt remélte, hogy valaki éberen figyel fenn a sziklacsúcson… 
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Amint a vízhez közeledett, látta, hogy a csónak körül szörnyő a nyüzsgés, az 
emberek különbözı tárgyakat emelnek ki belıle,. az evezıket leveszik a villákról. A 
többség a csónak egyik oldalánál tömörült, nagy lendülettel megdöntötték. Dılt 
belıle a víz. 

Julie megállapította, hogy legalább félig volt vízzel. 
Váratlanul Gérard hangja hallatszott mellette: 
– Julie! Jöjjön! 
Sürgetı, parancsoló hang. Julie-t a csónakkal bajlódó emberek mellett egy 

férfihoz vezette, aki kissé távolabb állt a csoporttól. 
Gérard odatolta elé Julie-t-. 
– Kérem, magyarázza meg neki, hogy a németek itt vannak a közelben. 
Julie azonnal látta, hogy az illetı angol, a hajó személyzetéhez tartozik. , 
– Azt hisszük – mondta angolul –, hogy a németek itt vannak a közelben. A 

sziklák között kutatnak. Talán tudnak is róla, hogy maguk megérkeztek. Gyorsan el 
kell tőnniük innen! Azonnal! 

Az alak közelebb lépett. Julie érezte, hogy egy kemény kéz megmarkolja a karját. 
– Mondja meg a barátjának, hogy nemcsak az evezı tört el, hanem a csónak is 

lyukas! Sürgısen találnunk kell valamit, amivel betömjük. 
Julie gyorsan lefordította, aztán újra a férfi felé fordult.  
– Megértette. 
A kéz még mindig a karját fogta.  
– És mondja meg neki, hogy csak hat utast tudunk elvinni. A tenger túl viharos 

ahhoz, hogy többet is megkockáztathassunk. 
Julie megint fordított. Gérard rábólintott. 
– Helyes – mondta az angol tiszt. – Gyerünk! 
Az emberek már javában dolgoztak. Egy gyapjúkabátot téptek félbe, azzal tömték 

be a lyukat, az utasok között válogattak, kötelet vágtak, hogy a törött evezı két 
darabját összeillesszék. 

És olyan kevés az idı! Julie a félelemtıl megkövülten állt, és várta, mikor fejezik 
már be. 

Talán egy perc se telt el, valaki felkiáltott. Egy férfi, aki egy kicsit följebb állt a 
parton. A hangjában volt valami, amitıl mindenki felkapta a fejét. Mindent 
abbahagytak. A férfi kétségbeesetten rohant feléjük. 

– Fény! – lihegte. – Jelzés! 
Julie fölnézett a sziklára, és belehasított a félelem.  
Tompa, vörös fény pislogott a sötétségben. 
Pillanatnyi csend, aztán Gérard hangja túlharsogta a bömbölı hullámverést. 
– A csónak! El kell rejtenünk a csónakot! A sziklák között, a földnyelvnél! 

Gyorsan! 
Mindenki nekirugaszkodott. Rángatták a csónakot, végighúzták a parton. Az 

angol tiszt odafutott hozzá, megragadta a karját. 
– Mi az ördög történik ott? 
– A németek! Jönnek! 
– Úristen! – a férfi megfordult. – Jenkins! Turner! – kiáltotta. – Fogjátok a 

puskátokat! Rejtsétek el a csónakot, aztán menjetek az emberek után! 
A csónak már félig kinn volt a parton. Julie szíve a torkában dobogott, és a 

csúszós kavicson rohant, ahogy a lába bírta, a férfiak sebesen mozgó árnyai után, a 
part mentén, a sziklák felé. 

Mire elérte a földnyelvet, az emberek már egy nagy sziklatömb mögé rejtették a 
csónakot, és befedték tengeri növényekkel. Mihelyt a csónak álcázásával 
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elkészültek, gyorsan elrejtıztek a hegyoldalból leomlott sziklagörgetegek és 
kırakások között feketén tátongó hasadékokban. ' 

Julie vakon nézett körül, pánik szorongatta a torkát. Hol van Jean? És Gérard? 
közelebb botorkált a sziklákhoz, kétségbeesetten kereste ıket, aztán Jean egyszerre 
csak ott állt mellette, megfogta a karját, és a sziklafal felé húzta. 

– Ó, Jean! – kiáltott fel Julie. 
– Nem lesz semmi baj, Julie. Egyszerően csak csendben kell maradnunk. Ide bújj 

be! Ide! – Jean betolta két nagy szikla között egy repedésbe. Julie leült a földre a 
kövek között, s akkor vette észre, hogy Jean nem jött utána. Hol van? Miért nem jön 
ı is? 

Körülötte kattogó hangok. Megállapította, hogy az emberek a fegyvereiket 
ellenırzik. Rosszullét környékezte. Hol van Jean? 

Hirtelen megint ott termett, és egy másik alakot tolt felé. Julie meglepetten látta, 
hogy az angol tiszt az. 

– Jean! Jean! – suttogta Julie. – Hová mész? 
– Csak ide a szomszédba. A következı sziklához. 
A tiszt odakúszott mellé, és szelíden meghúzogatta a kis adó-vevı szíját a vállán. 

Julie teljesen megfeledkezett a rádióról. 
– Ne haragudjon – suttogta a tiszt. – De kapcsolatot kell teremtenem a hajómmal. 

A mi készülékünk vizes lett. 
– Természetesen! – Ostoba vagyok, gondolta Julie, hogy úgy pánikba estem: 

Odaadta a rádiót, és nézte, hogyan játszik a tiszt a gombokkal. , 
Zümmögés. A tiszt beleszólt a készülékbe. 
– Bertie! Bertie! Alfie hív! Vége. 
Csend. Újra megpróbálta. Megint semmi. Julie tökéletesen megértette, miért 

olyan bosszús: neki, Julie-nak kellett volna hívnia a hajót, amíg a parton járkált. A 
szabadban valószínőleg mőködött volna a rádió. 

– Ne haragudjon… – kezdte, de a férfi leintette. – Csitt! 
Julie az ajkába harapott. . 
Egy-két perc múlva a tiszt megint megpróbálta hívni a hajót. Még mindig semmi 

válasz. Julie hallotta, hogy kapcsolgat, aztán leteszi a rádiót a földre, és nagyon 
békésen sóhajt egyet. 

– Úgy látszik, ma nincs jó napom.  
Aztán közelebb hajolt Julie-hoz. 
– Ne haragudjon – suttogta –, nem akartam az eiıbb magába fojtani a szót, de 

azt hittem, hallok valamit. 
– Nincs semmi baj. 
– Nagyon sokat segített nekünk. 
Julie bólintott a sötétben, aztán elfordította a fejét. A partról odahallatszó 

hangokat figyelte, de hiába erılködött, a hullámtörés zaján kívül nem hallott semmit. 
Aztán hirtelen valami kaparó zaj. A tiszt elırekúszott. Alakja fekete árnyként vált ki az 
ég sötétszürke hátterébıl. A fegyvert éppen csak sejteni lehetett a kezében. 

Julie utánaóvakodott, míg ı is rálátott a tengerpart sötét vonalára. 
Egy idı után megállapította, hogy igen hosszú ideje ülnek már ott. Félórája, talán 

több is. És még mindig sehol semmi. 
Talán végül mégis biztonságban vannak. 
Egyszer csak érezte, hogy a tiszt felkapja mellette a fejét. Látta, amint fél térdre 

ereszkedik, aztán feláll és elıremegy, majdnem kilép a sziklák közül. 
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Ekkor Julie is meghallotta a motorzúgást. Nem teherautó, és nem fentrıl, a 
sziklák közül. Ismerıs hang. Egy percig megpróbálta kitalálni, mi lehet az, aztán 
rájött: motor zúgott a vízen. Mint egy halászhajóé, csak mélyebb, öblösebb. 

Hirtelen megszólalt a tiszt: 
– Mindenható Isten! – Megfordult, és lassan visszamászott Julie mellé. Julie egy 

pillanatig azt hitte, nevet. De nem, ez lehetetlen. Nyilván rosszul hallotta. És mégis: 
megint nevet!  

– Mi az? – kérdezte suttogva. 
– Azt hiszem – felelte fanyar humorral a tiszt –, azt hiszem, éppen lemaradtam az 

átkozott hajómról… 
 

Ashley kinyitotta a szemét, és csodálkozva nézett körül. A feje fölött egy kartonból 
meg papírlapokból összeeszkábált repülıgépmodell lógott a mennyezetrıl. 
Elfordította a fejét. A falakon képek. Csupa élénk szín, egy traktor, egy autó, két 
plakát Párizsról. Gyermekszoba. Elég kicsi gyereké lehet, ami azt illeti. Aztán 
végignézett saját magán. Az ágy sokkal alacsonyabb embernek készült. Semmi 
esetre sem neki; a lába lelóg a végén. Arra ébredt fel, hogy a lábfeje fázik. 

Az órájára nézett. Greenwichi idı szerint kilenc harminc. Franciaországban egy 
órával több. Szóval, három órát aludt. 

Ötig vártak a sziklák között, mikor végre az egyik figyelı lejött, és közölte, hogy a 
németek elmentek. Ekkor a bretonok rövid megbeszélést tartottak, hogy eldöntsék, ki 
fogadja be a pilótákat, ki Ashleyt és ki az embereit. Ashley megpróbálta megérteni, 
miben állapodtak meg, de bretonul suttogtak egymással, csak egyszer-kétszer 
franciául, akkor is erıs idegen akcentussal, és egy szót sem értett az egészbıl. 
Megkereste a nıt, és tıle kérdezte meg, mi a helyzet. A nı mondta el, hogy az 
embereit egy biztonságos házban rejtik el, de azt nem mondta meg, hol, ıt pedig egy 
másik házban. Mikor Ashley megkérdezte, ném mehetne-e ı is oda, ahová az 
emberei, a nı azt mondta, nem, ott nincs hely a számára. Mindezt úgy közölte, mint 
egy parancsot. 

– Nos – mondta Ashley –, akkor csak azt mondja meg, ki után menjek. ' 
– Utánam. Az én házamban rejtjük el. 
Julie szerette volna látni a sötétben, milyen képet vág ehhez a tiszt. 
– Igazán kedves. 
– Szó sincs róla! Máshol nincs hely, ennyi az egész.  
Ashley érezte, hogy a nı hangja ingerült. Nem tudta ugyan megállapítani, miért, 

de okosabbnak vélte, ha nem beszél többet. Szó nélkül követte felfelé egy meredek 
ösvényen a sziklák tetejére, aztán valami hangáson át egy útra. A nı eleinte 
valósággal nyargalt, de késıbb lassított, egyszer meg is tántorodott. Majdnem 
elesett. Ashley a karja után nyúlt, hogy elkapja, a nı azonban udvariasan bár, de 
határozottan elhúzódott tıle. 

Mikor a ház hátsó ajtajához értek, a nı azt mondta, várjon odakint. Egy perc 
múlva már vissza is jött, bevezette egy meleg és teljesen sötét helyiségbe. Ashley 
szerint a konyhába. Megint várt; a nı eltőnt egy hátsó szoba felé. Ezúttal jó néhány 
perc telt el, míg visszajött. Ekkor átvezette egy ajtón, – fel egy keskeny, meredek 
lépcsın. Egy padlásszobába. Ebbe a padlásszobába. 

Mikor elváltak, a nı csak annyit mondott: 
– Ne csapjon zajt, és ne nézzen ki az ablakon. Ó, és a ruhái biztosan vizesek, 

hagyja a lépcsı tetején ıket. Ott. – Aztán elment. 



 204 

Két gondolata támadt, mielıtt elaludt. Az elsı, hogy valaki közvetlenül elıtte 
alhatott az ágyban, mert még meleg, a második, hogy az ingerlékeny, angolul 
beszélı hölgy nem örül túlzottan a jelenlétének. Egyáltalán nem örül. 

A szoba egyetlen kis ablakán beáradó reggeli fényben még egyszer körülnézett. 
Aztán behúzta a lábát a takaró alá, mert még mindig fázott, és lehunyta a szemét. 
Akár el is alhatna megint, úgysem megy sehová, és kétségtelen, hogy ha akarna, 
akkor se mehetne ruha nélkül. 

Aztán egészen felébredt. Közvetlenül alatta, a szobában, ajtó csukódott. Valaki 
felfelé jött a lépcsın. Lenyúlt a padlóra, fölemelte revolverét, és a lépcsı tetejére 
célzott. 

Egy fej. Hosszú, barna haj. A nı. 
Ashley lazított, a revolvert visszatette a földre. 
A nı kenyeret hozott és égy bögre forró italt. Lehajtott fejjel jött, vigyázva, hogy az 

ital ki ne löttyenjen. Lekuporodott az ágy mellé, a bögrét letette a földre, de a kenyér 
elhelyezése már gondot okozott. Elıször megpróbálta a bögre tetején egyensúlyozni, 
dé végül inkább letette az ágyra. Aztán fölnézett. 

Ashley elképedten meredt rá. 
Döbbenten állapította meg, hogy ismeri ezt a nıt. 
De honnan a csudából? Képtelen volt rájönni. Alaposan megnézte az arcát, hátha 

valamirıl rájön: kissé fáradt, sötét karikás, barna szem, tiszta arcvonások, csinosan 
ívelt ajak és csodásan tiszta, fehér bır. Nagyon vonzó, sıt bájos. De hol találkoztak 
vajon? 

Aztán rájött, hogy ostobán bámul a nıre. Az zavartan elfordult. 
– Találtunk magának ruhát – mondta. – Mindjárt felhozom ıket. Jobb, ha nem a 

sajátját hordja, túlságosan meglátszik benne, hogy tengerész. Ha meglátnák. 
Nagyon kell vigyáznia, hogy meg ne lássák. Ebben a házban német katonák vannak 
elszállásolva. 

Ashley csodálkozva húzta össze a szemöldökét. 
– Micsoda? 
– Igen. Kettı. A ház elsı részében alszanak. Fél hétkor kelnek, hétkor elmennek, 

és este nyolc felé jönnek vissza. Vacsorázni. Aztán rendszerint elmennek inni 
valahová, körülbelül tízig. 

Ashley elkomorodott. 
–Kényelmetlen szomszédság, bevallom… 
– Másrészt – magyarázta a nı –, eszükbe se jutna ebben a házban keresni 

valakit, nem igaz? Szóval, valószínőleg nagyobb biztonságban van itt, mint más, 
félreesıbb helyen. 

Ashley elmosolyodott. 
– Hát igen, erre nem gondoltam. – Újult csodálkozással nézte a nıt. 
– De csak addig, amíg meg nem látják. – A nı szigorúan nézett rá; – És sajnos, 

ez azt jelenti, hogy nem mehet ki sehová. És zajt se csaphat. Ez életbe vágóan 
fontos. Megérti, ugye? 

Ashley felült az ágyon. 
– Nagyon is megértem. Megértem, mekkora kockázatot vállal értem. És nagyon 

hálás vagyok, higgye el! 
– Pompás! Amíg betartja az elıírásokat, nem lesz baj. – Olyan tanító nénisen 

beszélt, hogy Ashley nem tudott elfojtani egy mosolyt. A nı felnézett rá, meglátta az 
arcán a mosolyt, és elpirult. 

– Helyes – mondta keményen, és felállt. – Akkor hozom azokat a ruhákat. – 
Idegesen lesimította a szoknyáját. 
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Ashley tisztán látta, hogy zavarba hozta. 
– Köszönöm szépen – mondta sietve. – Igazán nagyon hálás vagyok. És igazán 

nagyon sajnálom, hogy ekkora kavarodást okoztam. 
A nı habozott, Ashley arcát vizsgálta. Aztán megbiccentette a fejét. 
– Ne törıdjön velem. Csak éppen hosszú volt az éjszaka, és… Letartóztattak 

néhány embert. 
– Igazán sajnálom – mondta Ashley. 
– Három férfit – folytatta a nı. – Két helybelit és egyet... máshonnan. Persze 

nagyobb baj is történhetett volna. Örülünk, hogy nem volt több áldozat. 
Ashley elgondolkodott.  
– Ezek az emberek tudtak a parti dolgokról?… A látogatásainkról? 
– Ó, igen. 
– Szóval… – a megfelelı szót kereste – a németek esetleg kiszedhetnek belılük 

valamit? Julie habozott. 
– Lehetséges – mondta aztán. 
– Akkor pedig… Ez a partszakasz kockázatos lehet a jövıben. – Majd derősen 

hozzátette: – No de nyilván van más partszakasz is a közelben. Mihelyt lehet, 
megszervezzük a begyőjtést, és hamarosan megszabadul tılünk. 

– Csak egy baj van – mondta komoly arccal a nı. – A letartóztatottak között van a 
vezetı is, és ı állt kapcsolatban a rádióssal, aki valahol Párizs mellett él. Idıbe kerül, 
míg új kapcsolatot létesítenek, fıleg, ha a rádiósnak bujkálnia kell, vagy ha elfogják. 

Ashley felsóhajtott. Utálta még a gondolatot is, hogy hosszabb ideig be legyen 
zárva. Egyetlen vágya volt, visszajutni a hajójára. Nem szívesen gondolt arra sem, 
hogy azt a vén teknıt más vezeti, még ha Jimmy Macleod is az illetı. Ugyanígy 
utálta azt a gondolatot is, hogy nem mozoghat; lényegében fogoly lesz. 
Elkeseredetten nézett körül a szobában. Kis szoba. Mi az ördögöt fog ı itt egész nap 
csinálni? A nı közelebb lépett hozzá. 

– Ne haragudjon – mondta halkan. – Borzasztó lesz magának itt egész nap 
bezárva. De majd hozok könyveket, van néhány angol könyvem. És römikártyám. 
Persze – tette hozzá, és felvonta a vállát –, ha tud römizni. 

– Az adott körülmények között – mosolygott rá Ash-ley – mindennek örülök. 
Bárminek. 

A nı visszamosolygott rá, és Ashley meglepetten állapította meg magában, 
milyen csinos, ha mosolyog. 

Ekkor hirtelen világosság gyúlt az agyában. Már tudta, hol találkoztak. Plymouth! 
Plymouthban találkoztak. İ az a lány, aki akkor elment vele vitorlázni. Milyen 
csodálatos véletlen! 

Ahogy ránézett, a nı megint zavarba jött, elfordult, és indulni készült. 
– Várjon egy pillanatig! – kiáltott utána Ashley. – Tudja-e, hogy mi már 

találkoztunk? 
 

Julie elkeseredetten állt meg. İ már tudta, attól a pillanattól kezdve tudta, hogy 
belenézett Ashley szemébe. Tudta, hogy már találkoztak. Néhány percig tartott, míg 
pontosan visszaidézte, hol és mikor, de aztán mindenre emlékezett, a napos 
délutánra, a hajóra, a vitorlázásra a kikötıben. 

És most elkeseredett, mert el akarta felejteni. Pedig kénytelen lesz emlékezni rá. 
Megfordult.  

– Ó! Tényleg? 
Ashley szélesen rámosolygott. 
– Igen. Vitorlázott velem. Körbehajóztuk a plymouthi szorost. ' 
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Julie lehajtotta a fejét. 
– Igen! – Ashley meglepetten nézett rá. Csodálkozott, hogy Julie nem emlékszik. 

– A Dancer-en, a vitorlásomon… Nem emlékszik? – Kissé sértıdött képet vágott, de 
közben, úgy látszik, mégis mulattatta a dolog. 

Julie úgy nézett vissza rá, mintha csak most jutna eszébe. 
– Tényleg! Most már emlékszem. Olyan régen volt… 
– Hát igen, tényleg nagyon régen volt. – Ashley felnevetett. Aztán más hangon 

folytatta. – De maga tulajdonképpen mit keres itt? Itt él? 
– A családom… itt él. A nagybátyám és a nagynéném. 
– És a gyerek? A magáé? 
Julie habozott. Nem akarta, hogy Ashley tudjon a gyerekrıl, hogy bármit is tudjon 

vele kapcsolatban. 
– Az enyém – felelte kurtán. 
– Mennyi idıs a kisfiú? Vagy kislány? 
Julie hideget érzett a szíve táján. Most jönnek a kérdések. Aztán a 

számítgatások. Villámgyorsan váltott az agya, és úgy döntött, nem árt néhány 
hónapot letagadni. 

– Öt. Pierre-nek hívják. Most iskolában van. – A név igaz volt, a megszállás óta 
vigyázott rá, hogy Peter nevének francia változatát használják. 

– Nos, alig várom, hogy találkozhassam vele. Már csak azért is, mert meg 
akarom mondani neki, mennyire sajnálom, hogy elfoglaltam az ágyát. Nem okozott 
nagyobb zavart, remélem? 

– Nem. 
– Akkor is kellemetlen lehetett neki hideg ágyba bújni. – Ashley barátságosan 

mosolygott. – Szeretnék találkozni vele. – Miután Julie látta rajta, hogy újabb 
kérdéseket készül feltenni, sürgetıen mutatott a földön álló bögrére. 

– Kihől a kávéja. 
– Ó! – kiáltott fel Ashley, és színészkedve verte a fejét, mintha valami szörnyő 

oktalanságot követett volna el. Rápillantott Julie-ra. – Megígérem, hogy a jövıben jól 
nevelt vendég leszek. 

Julie halványan visszamosolygott rá, aztán elfordult, és elindult a lépcsı felé. 
Ashley halkan utánaszólt. 

– És a férje? İ is itt van? 
JuUe megállt az elsı lépcsıfokon. 
– Nem. Nincs férjem – mondta, de nem nézett vissza Ashleyre. 
– Ó! Bocsánat. Én… 
Julie nyomban megbánta, hogy egyáltalán mondott valamit Most Ashley azt 

hiheti, hogy a férje meghalt a háborúban. De még nagyobb hiba lenne tovább 
magyarázkódnia, mert akkor hazudnia kellene, és utált hazudni. Inkább azt 
mormolta: 

– Megyek, hozom a ruháit. 
– Köszönöm. És még valamit. 
– Tessék. 
– Ne haragudjon – mondta Ashley bőnbánó arccal –, de elfelejtettem a nevét. 
– Julie. – Ez is hiba volt, azonnal rájött. Ha Ashleyt elfogják, minél kevesebbet tud 

róla, annál jobb. Julie rájött, hogy ı teljesen alkalmatlan mindenféle ravaszkodásra. 
– Hát persze – mosolygott Ashley –, Julie. Milyen szép név! Most már 

emlékszem. Valószínőleg maga is elfelejtette a nevemet. Mindegy, akár elfelejtette, 
akár nem: Richard Ashley. 

– Igen. Most már emlékszem. – Julie bólintott, és megint elindult lefelé a lépcsın. 
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– Ó! Julie! – szólt utána Ashley nagyon lágy hangon. 
Julie megállt. Furcsa érzés szorongatta a torkát. Ashley olyan barátságosan, 

szinte bizalmasan mondta ki a nevét. Nyelt egyet. 
– Tessék. 
– Megpróbálok jó fiú lenni. – Felsóhajtott. – De nem szoktam meg, hogy fogva 

tartsanak. Attól félek, szép lassan be fogok dilizni. És az, hogy nem tudom, mi történt 
a hajómmal, csak. rontja a helyzetet. Ki tudja, talán hazafelé összefutottak egy német 
gyorsnaszáddal… Nézze… ha elkezdek lehetetlenül viselkedni vagy nyöszörögni, 
vagy túl sokat gyötröm magát, csak szóljon rám, mondja meg, hogy a terhére 
vagyok, jó? Legyen szigorú hozzám, és mindjárt jó gyerek leszek. Esküszöm! 

Juhe akaratlanul is elmosolyodott. 
– Jó – mondta nevetve. – Majd szólok. 
– Köszönöm! – És… megígérem, hogy betartom a szabályokat. Szorul szóra, 

Madame – jelentette ki ünnepélyesen. Tréfás bókot mímelve, a homlokához emelte a 
kezét aztán egy kissé félénken, bőnbánó arccal elmosolyodott. 

Julie tudta, hogy tréfál vele, de képtelen volt megsértıdni, olyan kedvesen 
csinálta. És a szeme! Olyan kedves, olyan szeretetre méltó! Lehetetlen haragudni rá. 

Így aztán kissé elpirult, visszamosolygott rá, és lesietett a lépcsın. 
 
 

18 
 
 

Az amerikaiakról mindenütt ordít az amerikai, állapította meg Vasson. Minden 
szempontból. Az arcszínükrıl, meg arról is, hogy a szemük kékebb, a hajuk szıkébb 
még a németekénél is, és mind nagyra nıtt, nem ritka közöttük a hat lábnál jóval 
magasabb. De a legárulkodóbb vonásuk a jóltápláltság. Mintha azok, akik sok húst 
esznek, egészen másképp néznének ki, mint a kenyéren és krumplin élık. Ha rájuk 
néz az ember, azokra a zsíros marhákra kell gondolnia, amelyeknek a húsát eszik. 
És másképp is ülnek: nem egyenes derékkal, mint az európaiak, hanem még 
ültükben is szinte elterülnek a padokon. – Soknak sárga az ujja a nikotintól: a francia 
és a belga cigaretták nem sárgítják meg az ember ujját. Csak azért képzelhetı el 
egyáltalán, hogy ezek a nyilvánvalóan külföldi figurák zavartalanul utazhassanak a 
vonaton, mert a németek az égvilágon semmit sem vesznek észre,, ami nincs leírva. 

Hatan voltak, szétszórtan helyezkedtek el a termes kocsiban. Mind pilóta; 
Belgium felett ugrottak ki lelıtt gépükbıl, és szerencséjükre „barátok” találták meg 
ıket. 

Párizsba utaznak, ahol. majd átszállnak egy dél felé közlekedı vonatra. Vasson a 
futárjuk. A Pireneusoknál átcsempészik ıket Spanyolországba. . 

Legalábbis azt hiszik. Vasson becsmérlı pillantással mérte végig ıket. Milyen 
naiv társaság! Fogalmuk sincs semmirıl.  

Egy hetedik férfi is utazott velük. Az amerikaiak azt hitték róla, hogy cseh pilóta, 
és az angol légierıben szolgál. Ez félig igaz is volt, mert az illetı valóban a cseh-
német határról származott, de a továbbiakban az amerikaiak mélységesen tévedtek. 
Az illetı nem az angol légierı szolgálatában állt, hanem Vassonéban. És minden 
részletet közölni fog Vassonnal, amit a menekülési lánccal, a futárokkal, a 
biztonságos házakkal kapcsolatban megtud, egészen a spanyol határig. 

Óriási feladat volt egyetlen embernek, de Vasson heteket áldozott rá, hogy 
részletesen eligazítsa. A biztonság kedvéért arról is gondoskodott, hogy a férfi 
feleségét és gyermekét is letartóztassák. 
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Még egyszer körülnézett a vagonban. Az egyik pilóta, egy fiatal, pimasz képő, 
szörnyő amerikai frizurát viselı srác rákacsintott. Vasson mereven bámult vissza rá. 
A fiúval már Brüsszeltıl, ahol átvette a csoportot, állandóan baja volt. Rágógumit 
rágott, és egyáltalán nem érdekelte, hogy minden utas ıt nézi, ráadásul nekiállt 
angolul sugdolózni a barátjával. Vassonnak külön kellett ültetni ıket. 

Vasson szigorú tekintetére most lesütötte szemét, és kinézett az ablakon; nyilván 
elment a kedve a kacsingatástól. 

A Gare du Nord közelében jártak. Majdnem otthon. Vassonnak már nagyon 
hiányzott Párizs; úgy érezte, Brüsszel – Párizshoz képest – tömény unalom. Ez volt 
az ötödik útja vissza Párizsba, de soha nem sikerült hosszabb ideig otthon maradnia, 
ez a mostani látogatása pedig még rövidebbnek ígérkezett, mint a többi. Beszél 
Klofferrel, aztán igyekszik elérni a következı vonatot vissza Brüsszelbe. Ezúttal 
azonban nem bánta túlságosan a dolgot, Brüsszel a következı két napra elég 
izgalmat ígért. 

Fékcsikorgás. A vonat megállt. Vasson fölállt, a pilóták szintén. Mind Vassont 
figyelte. 

Vasson belesodródott a vonatból kiözönlı tömegbe. Aztán elindult a peronon, a 
korlát felé. Érezte, hogy a többiek a nyomában vannak. A korlátnál két francia rendır 
a papírokat ellenırizte, két Feldgendarm pedig az utasok arcát vizsgálta. Vasson 
tudta, hogy simán átjutnak az ellenırzésen, ezt eleve elintézte Klofferrel. 

A csendır megnézte Vasson iratait, aztán gyorsan visszaadta ıket. Igen, 
megkapta az utasítást. 

Vasson kényelmesen továbbsétált, és körülnézett a csarnokban, mintha keresne 
valakit. Közben, mintegy mellékesen, hátrapillantott. A pilóták is valamennyien 
átjutottak az ellenırzésen. 

Megvárta, míg az egész társaság odaért hozzá, aztán kilépett az állomásról a 
Rué de Dunkerque-re. 

A buszmegállóban csak ketten álltak. Vasson odalıdörgött, mögéjük állt. A pilóták 
utána. Vasson közelebb húzódott az amerikaiak vezetıjéhez. 

– Én most lelépek – súgta oda. – Várjanak egy piros kalapos nıre. Viszlát! 
Most még egy kis pantomim: megnézte az óráját, végigpillantott az utcán, jön-e a 

busz, megrázta a fejét, aztán odébbállt. Az amerikaiak bizonytalanul tekingettek 
körbe. Nem tudták, kövessék-e Vassont, de látták, hogy a vezetıjük velük maradt, 
így megadóan tovább vártak. 

Vasson visszament az állomásra. A csarnokban, ahol a menetjegyeket 
árusították, unott mozdulattal megfordult, visszasétált, keresett egy helyet a kapu 
védelmében, ahonnan szemmel tarthatta a buszmegállót. 

A következı futárnak öt perce volt rá, hogy az utasokat – vagy ahogy makacsul 
nevezték ıket, a csomagokat – átvegye. A nı nyolc perc múlva érkezett meg. 

Ugyanaz a lány volt, mint eddig; barna, a fején piros kalap, meglehetısen 
hétköznapi jelenség, a homlokán örökös ráncok. Türelmesen csatlakozott a 
csoporthoz, míg a „République-Bastille” feliratos busz be nem állt a megállóba. Ekkor 
a sor elejére ment, és felszállt. A pilóták utána. Klasszikus, tökéletesen kidolgozott 
találka. A két futár soha nem találkozik, nem látja egymást, így nem tudja azonosítani 
a másikat. Vasson mosolygott. A szervezık nyilván roppant büszkék a módszerükre. 
Hiszen kifogástalanul mőködött, legalábbis addig, amíg a társaság minden tagja 
egyforma színekben játszott 

A busz elment. Vasson látta, hogy a cseh a busz végében ül, és nyugodtan néz 
kifelé az ablakon. Nem lesz baj vele. Rendben le fogja szállítani az árut. 
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Azonban, minden eshetıségre számítva, biztosítékról is gondoskodott. Ez ugyan 
csak az út elsı szakaszára szolgált, dé arra az esetre, ha a cseh csıdöt mondana, 
jobb volt a semminél. Megkérte Kloffert, adjon valakit, aki követi ıket. 

Körülnézett. A buszra várók között nincs senki, abban biztos volt. Akkor egy autó. 
De a közelben sehol nem látta a fekete Citroent. Hacsak nem az az ütött-kopott, öreg 
Peugeot az, amelyik most kifordul a kanyarból, és elindul ugyanarra, amerre a busz. 
Igen, talán az az. Ha így van Kloffer módszerei határozottan jó irányba fejlıdnek. 

Mikor visszaért, az állomás csarnokában hatalmas tömeg nyüzsgött. Eltartott egy 
darabig, amíg Vasson átfurakodott a csarnok másik oldalára. Ott megtalálta a 
férfimosdó után, a vasúti biztonsági szolgálat ajtaja mellett, azt a bizonyos jeltelen 
ajtót, de nem ment oda azonnal. Elıbb bement a mosdóba. Bentrıl kilesett. Senki. 
Odaállt a piszoárhoz, aztán újra kilépett a csarnokba. 

Ezúttal ácsorgott egy kicsit, közben alaposan körülnézett. Még mindig senki. 
Tudta, hogy így lesz, de okosabb biztosra menni. 

Most már odasétált a jeltelen ajtóhoz, egy utolsó pillantást vetett körbe, aztán 
benyitott. 

Kloffer ült bent. Rá várt.  
Bólintottak egymásnak. Vasson leült. 
– Megtette, amit javasoltam? 
– Igen. Többen is figyelik ıket. Olyan messzire mennek el velük, amennyire 

lehetséges. 
– És remélem, nem a megszokott gorilláit küldte ki?  
Kloffer bosszankodva nézett föl. Az emberei külseje régi vitatéma volt közöttük. 
– Elvégzik a dolgukat, ne aggódjon – mondta ingerülten. 
– Helyes – bólintott Vasson. 
– És a maga embere el tudja végezni a dolgát, amit rábízott? Nagy feladat egy 

embernek! És nem is az én emberem! 
– Alaposan kioktattam. Addig, amíg megfelelı összeköttetéseket tud teremtem, 

nem lesz semmi hiba. 
– Igen. Ameddig tud… 
– Meglesz. 
– Nos! – mondta Kloffer, és egymáshoz illesztette az ujjai hegyét. – Ezzel tehát 

rendben lennénk… 
– Igen. – Vasson csak azt sajnálta, hogy nem lehet jelen, amikor letartóztatják 

ıket. Nagyon szerette volna látni. 
Kloffer hideg halszemével figyelte. 
– Nos, az ügy brüsszeli része. Biztos, hogy minden a kezében van? 
– Ó, igen! Három napon belül szállítom ıket. 
– De a vezetıjük! Azonosította már? 
– Igen. Véglegesen.  
– És?… 
– Holnap. Holnap megkapja.  
Kloffer felállt. 
– Ha… Ha ott végzett, jöjjön, vissza Párizsba. 
– Ez volt a szándékom. 
– De nem hosszabb idıre – tette hozzá Kloffer hanyagul. – És tartsa távol magát 

a régi helyektıl. Holtan nem veszem hasznát! – Halványan elmosolyodott. – Erre 
egyébként igen könnyen számíthat… 

Vasson felsóhajtott. 
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– Maga ezt csak mondja, Kloffer. Hogy kordában tartson. Lassan már kezdek 
kételkedni magában. 

– Hm… Csak egyféleképpen lehetne megállapítani, hazudok-e. És ez végzetes 
lenne magának, nem gondolja? Emellett… – Kloffer óvatosabb hangon folytatta – ha 
meghalna, egy fillért se tudna elkölteni abból a pénzbıl, amit olyan gondosan 
összekapart. És azért igazán kár lenne, nem? 

Vasson magába fojtotta a dühét. Kloffer azt hiszi, mindezt csak pénzért csinálja. 
Kloffer hülye. 

Úgy döntött, nem fárad azzal, hogy ezen vitatkozzék. Különben is, Kloffernek 
talán igaza van. Okosabb, ha távol marad Párizstól élve, mint hogy Párizsban valaki 
hátba lıje. 

– Oké. Szóval nem maradok Párizsban. És hová megyek? 
– Hogy hová? Ki tudja? Majd meglátjuk. – Kloffer elmosolyodott, és élvezte, hogy 

megint éreztethette – vélt – hatalmát. 
Le vagy… – gondolta Vasson. Kloffer felállt, a fejére tette a kalapját.  
– De megígérem, hogy a feladat, amilyen érdekes, olyan jövedelmezı is lesz.  
Elıbb a bot, aztán a jutalom. Kloffer olyan primitív! Kloffer elindult, de az ajtóban 

megállt. 
– Viszontlátásra! És sok sikert Brüsszelben! 
– Én pedig sokat várok pénzügyi vonalon, Kloffer. 
– Ne legyen mohó! Eleget keres. 
– De vajon megfizetik-e, amennyit érek? Ez a kérdés. 
– Nem sok híja van, hogy nem ér semmit. Ezt ne felejtse el, maga marseille-i! 
Kloffer kitárta az ajtót, és visszavigyorgott Vassonra. 
– Viszontlátásra! Marseille-i! Ezentúl mindig így hívom magát, Marseille-i! – Egy 

pillanatig még figyelte Vasson arcát, aztán halkan nevetgélve kilépett az ajtón. 
Ahogy az ajtó becsukódott Kloffer mögött, Vasson ökölbe szorította a kezt, és 

hosszú, mély lélegzetet vett. Azt hitte, ettıl talán megnyugszik. 
A hímringyó! Nyilván megszerezte az ujjlenyomatát, és országosan köröztette a 

rendırséggel. Csak így jöhetett rá. 
És az egész a miatt a koszos külföldi nı miatt van… Ha az nincs, sose kerül a 

bőnügyi nyilvántartóba… 
Az ı hibája volt Azé a kurváé. Megborzongott és felállt. Győlölte Kloffert. Mert 

tudja. Egyszer még elkapja. Egyszer… Az órájára nézett. Tíz perc múlva indul egy 
vonat Brüsszelbe. 

Még mindig dühöngve végigsétált a pályaudvaron, és a brüsszeli munkára 
gondolt. Lelki szemeivel látta azokat az önelégült értelmiségieket, és elképzelte, 
milyen képet fognak vágni, ha rájönnek, hogy az orruknál fogva vezette ıket. Csak 
ez vigasztalta. 

 
A vonat késett. Vasson úgy döntött, egyenesen a Café Mirabeau-ba megy ebédelni. 
Utazás közben megéhezett. És talán Anne-Marie is ott lesz. Tıle megtudhatja, mi 
újság. Vagy mi nincs. Még ha Párizstól délre volt is néhány letartóztatás, kizárt dolog, 
hogy mostanra Brüsszelbe is eljutott volna a híre. 

Anne-Marie. Vasson alig várta, hogy megszabaduljon tıle. Halálosan unta a nıt. 
Eleinte még kedvelte, élvezettel hódította meg, ez persze eltartott egy ideig, mert a 
nı nagyon óvatos volt: Müller nemrég bocsátotta szabadon, és mindenhol veszélyt 
szimatolt. De Vasson türelmesen dolgozott, biztos kézzel vezette az orránál fogva, és 
a végén a nı már tökéletesen megbízott benne; Vasson eleve tudta, hogy ez lesz a 
vége. Anne-Marie bemutatta a barátainak is, akik elıbb apróbb feladatokat bíztak rá, 
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például üzeneteket továbbított, de aztán jött a futárszolgálat, az igazi próbatétel. 
Azután már otthon volt közöttük, a bizalmukba fogadták. 

Anne-Marie. A baj akkor kezdıdött, amikor a nı azon a szörnyő éjszakán átverte. 
Addig Vasson tényleg kedvelte. Még azon is elábrándozott magában, milyen lenne 
elkapni, meztelenül leszorítani, jó keményen… 

Aztán a nı mindent elrontott. Azzal verte át, hogy azt mondta, szereti, és nem 
akar mást, csak megölelni. Csak a nı volt a hibás. Kellette magát, mutogatta a 
térdét, megmutatta azokat a nagy melleit, csak úgy áradt belıle a szex. Vasson 
rajtakapta magát, hogy a nı testét tapogatja, elıbb csak a ruhán át, aztán 
meztelenül. És a nı ahelyett, hogy mozdulatlanul hagyta volna, mozgott; átkarolta, 
szájon akarta csókolni, ettıl Vassonnak hányingere támadt. A végén megmarkolta a 
nı nyakát, és moccanni sem engedte, amíg nem végzett. 

Ettıl kezdve undorodott tıle. Még a látásától is, különösen, ha azzal a nagy, 
szemrehányó szemével rábámult. Miért nem tudta békén hagyni? Miért kellett neki 
beszennyeznie mindent? 

De ezen túl kellett tennie magát, erıt kellett vennie magán. Találkozniuk kellett, 
különben füstbe ment volna az egész eddigi munkája. De majdnem belepusztult. 
Valahányszor a nı megmozdult, mindig azokat a nagy, telt melleit látta maga elıtt. 

Mindegy: már csak egy nap. Aztán vége. Erre kell gondolnia. Összeszorította a 
fogát, és bement a kávéházba. 

A ringyó ott volt. Egy sarokban ült. Vasson nyomban látta: ıt várta. Szemmel 
láthatóan aggódott valamiért. Lehet, hogy okoskodni fog? 

Amint Vasson leült, a nı hozzáfordult. 
– Minden rendben?  
Vasson bólintott, 
– Azt hiszem.  
– Nem biztos? 
– Nem tudom. Mindig azt hiszem, kísérteteket látok… Tudod… – Célszerőnek 

látta, hogy egy kis kétséget ébresszen, csak arra az esetre, ha a párizsi 
letartóztatások híre történetesen eljutott volna Brüsszelbe, mielıtt ı lezárja az ügyet. 

A nı bólintott. 
– Valószínőleg nincs ok aggodalomra. De te?… – Aggódva nézett rá, aztán 

megfogta a kezét. Vasson nem tehetett mást, hagyta. – Nálad minden rendben van? 
– Hát persze. Miért ne lenne? 
– Csak olyan… Olyan... visszahúzódó vagy, és… hideg – nyögte ki nagy nehezen 

a nı. 
– Igen? Ennek semmi jelentısége sincs. 
Ettıl a nı kissé felderült. Vasson bosszúsan állapította meg magában, hogy a nı 

félreértette. 
– Ó, ennek nagyon örülök – mondta a nı. – Azt hittem… Szóval, igazán nem 

tudtam, mit gondoljak. Azután, hogy… tudod. Olyan zavarban voltam. 
– Csak a feszültséget éreztem az idegeimben, ennyi az egész. 
– De… Azt hittem, haragszol! Olyan szörnyő volt. Mi rosszat követtem én el? 

Miért voltál rám olyan mérges? És miért, miért bántottál meg, Paul? 
Vasson türelmetlenül felsóhajtott. 
– Megbántottalak? 
A nı most szemrehányóan, majdnem haragosan nézett rá. 
– Igen. Igen. 
– Nos, a feszültség. Ahogy mondtam. Felejtsük el, jó? Tényleg eltúlzod a dolgot. 
– Jaj, igazán nem tudom, mit gondoljak… – sóhajtott fel Anne-Marie gyötrıdve. 
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Úristen, gondolta Vasson, addig beszél és beszél, amíg bele nem fojtom a szót. 
Mélyet lélegzett. 

– Nézd, drágám, rettentıen sajnálom, ami történt. Ideges voltam, tudod. Volt 
egyszer egy nım, ezt sose mondtam el neked, de… – Olyan képet vágott, mint 
akinek a puszta emlékezés is fizikai fájdalmat okoz. – Meghalt, tudod… És 
valahányszor… nos, valahányszor... eszembe jut, én is szeretnék meghalni. – 
Elfordította a fejét, mintha ezt már tényleg nem bírná elviselni. Akaratlanul is 
megállapította magában: pompás színészi produkció! 

– Ó! Ó, most már értem! Fogalmam se volt róla…  
Bevette. Remek! Ideje témát váltani. 
– Ide figyelj! Inkább nem beszélek róla, jó? – A nı még mindig boldogtalanul 

bámult maga elé, de közben buzgón bólogatott. Vasson gyorsan föltette a következı 
kérdést: 

– Hogy állnak itt a dolgok? Csend van?  
– Igen. 
Vasson szemmel láthatóan örült a válasznak. Valóban örült. Aztán komolyabban 

folytatta. 
– Nézd, aggódom néhány kérdés miatt. Itt vannak például a biztonsági 

intézkedések. És még sok egyéb is. Szeretném megbeszélni ezeket Guy-vel. Meg 
tudnál szervezni egy találkozót itt, vagy valahol a közelben? 

– De… Feltétlenül személyesen Guy-vel akarsz beszélni? 
– Igen, feltétlenül. – Persze hogy Guy-vel, ı a legfontosabb az egészben! – És 

Patrice is jöjjön! Össze lehetne hozni holnap reggel kilenc körül? 
– Nem tudom. Ez egy kicsit szokatlan. Nem szeretik, ha túl sokan találkozunk 

egyszerre. És… szóval… tudni szeretnék, miért. 
Hülye tyúk! Akadékoskodik! Vassont úgy idegesítette, hogy legszívesebben 

elkapta volna a torkánál fogva, és jól megrázta volna. 
– Nézd – mondta nyugodtan. – Tényleg aggódom, és valóban azt hiszem, fontos 

lenne beszélnem velük. Igazán! Nem elég neked a szavam? Fontos. Össze kell 
hozni ezt a megbeszélést.  

A nı zavartan hunyorgott. 
– Rendben van, megpróbálom. 
– Helyes. – Vasson fölállt. Indulni készült. A nı aggódva nézte. A szemöldökét 

ráncolta. 
– Hová mész? 
– Azt hiszem… Haza. 
– Nem akarsz enni valamit? 
A logikus válasz az lett volna: dehogynem, de Vasson-nak esze ágában sem volt 

együtt vacsorázni a nıvel. Elvenné az étvágyát. 
– Nem. Azonnal lefekszem. Reggel találkozunk. Megszervezed azt a 

megbeszélést, jó? Nagyon fontos. 
A nı sápadtan, nyúzott arccal bólintott. 
Vasson látta, hogy még mindig nem sikerült meggyıznie. Biztosra kell mennie. Az 

asztalra tenyerelt. 
– Figyelj! Holnapután esetleg kirándulhatnánk egy napra. Vidékre. Nem lenne 

kedved hozzá? Jó lenne egy kicsit kikapcsolódni. Úgy érzem, túl rosszak már az 
idegeim. Jó lesz? A megbeszélés után. 

A nı láthatóan megkönnyebbült, de azért némi bizonytalanságlátszott rajta, amint 
fölnézett rá. 

– Igen. Jó lenne. 
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Vasson mosolyt erıltetett az arcára, aztán sietve elfordult. Mindenre képes lett 
volna, csak megnyugtassa ezt a kurvát. Bármire, hogy holnapig nyugton maradjon. 
Úristen! Mi mindent kénytelen megtenni az ember! De megéri, ebben egy pillanatig 
sem kételkedett. 

 
Csodálatos reggel volt. A levegı áttetszıen, tisztán csillogott a napfényben. Bár még 
tél volt, ahhoz már eléggé fölmelegedett, hogy az emberek kiülhessenek a vendéglı 
teraszára. Vasson a nap felé fordította az arcát, és megállapította: ez élete 
legboldogabb napja. 

Újabb pastist rendelt. Az órájára nézett. Még öt perc. A várakozás gyönyöre 
megdobogtatta a szívét. Talán ez volt az egészben a legcsodálatosabb: várni, Anne-
Marie volt az elsı. A járdán közeledett felé, lehajtott fejjel, komoly arccal. Anne-Marie 
mindig aggódik. Nos, ma van miért aggódnia. A gondolat roppantul mulattatta 
Vassont, és le kellett hajtania a fejét, hogy a nı ne lássa a mosolyát. 

Mikor Anne-Marie meglátta, apró kézmozdulattal üdvözölte, aztán átkígyózott az 
asztalok között. 

Leült az asztalhoz, és Vasson megkérdezte tıle: 
– Mindent elintéztél?  
A nı bólintott. 
– Pompás! – Vasson arca felragyogott. – Mit akarsz inni? Pernod-t? Kávét? Igen? 

Akkor legyen kávé. 
A nı kíváncsian nézett Vassonra. Láthatóan azon töprengett, milyen hangulatban 

van. Vasson lelkesen mosolygott rá. 
– Ma nagyon jó kedved van – mondta a nı. 
– Igen. Történt valami. 
– Micsoda? 
Vasson tiltakozva emelte fel a kezét. 
– Mindent a maga idejében. Mindent a maga idejében.  
A nı halványan elmosolyodott, de a szeme komoly maradt, kérdı. Kissé 

bizalmatlan, gondolta magában Vasson. Bár aggódnia nem kell miatta. Hülye kurva! 
Ismét rámosolygott. 

– Gyönyörő napunk van, igaz? 
– Igen. – A nı idegesen elnézett mellette. – Mi a baj? 
– Semmi – mondta a nı sietve. – Csak ma kicsit ideges vagyok, nem tudom, 

miért. 
Vasson figyelmesen nézte. Kíváncsi lett volna, sejt-e valamit? Müllert és az 

embereit nem láthatta meg, jól elrejtették ıket egy virágkereskedésben, szemben az 
utcán. És Vasson nem árult el semmit. Végül eldöntötte, hogy a nı egyszerően 
ideges természet. 

Patrice, a szervezet második embere érkezett meg másodiknak. Orvos volt, az a 
fajta, akinek a betegei fıleg a szegények és nincstelenek közül kerülnek ki. A glóriája 
úgy fénylett a feje fölött, hogy szinte vakított. Vasson elégedetten figyelte. Kettı 
megvan, már csak egy hiányzik. 

A doktor széket húzott magának az asztalhoz. 
– Drága barátom – kezdte sima hangon Vasson. – Inna valamit? Pernod-t? 
A doktor kedvesen mosolygott rá. 
– Nem. Nagyon szépen köszönöm. Csak egy kávét. 
– De úgy szerettem volna koccintani magával! 
A doktor és Anne-Marie összenézett. Vasson rájött, hogy eltúlozza a dolgot. 
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– Hiszen – mondta gyorsan – olyan ritkán találkozunk, és jólesik az embernek 
együtt inni a barátaival. 

– Majd máskor. Tényleg – mosolygott a doktor. 
Utoljára érkezett a vezetı, Guy. Vasson messzirıl ráismert, még mikor az utca 

túloldalán jött. Hanyagul, de roppant óvatosan közeledett, s közben mindenre figyelt. 
Furfangos fickó. Méltó ellenfél. 

A vezetı odalépett az asztalhoz, még egyszer utoljára körülnézett, aztán leült. 
Vasson sugárzó arccal nézett rá. 

– Remélem, most akad valaki, aki iszik velem! Mit szól hozzá? Pastist? 
Konyakot? 

Guy figyelmesen mérte végig. 
– Nem – mondta nyugodtan. – Ne. Az után igyunk, ha megbeszéltük a dolgainkat. 

Pontosan mi az, amit el akar mondani nekünk? 
Kimért fickó, gondolta Vasson. Kimért. 
– Nos! – mondta, elmosolyodott, és felemelte a mutatóujját. – Jó hír, nagyon jó 

hír! 
– Én azt hittem, aggasztja valami. 
– Igen, olyan hírem is van. – Vasson megpróbált a helyzethez méltóan komoly 

képet vágni. – De, hogy pontos legyek, olyasmi, ami magukat kell, hogy aggassza. 
Pompás tréfa! 
Vasson a szeme sarkából látta, hogy Müller és az emberei kilépnek a 

virágüzletbıl. Már csak egy percük maradt.  
Guy arcán megjelent az elsı aggódó vonás. 
– Pontpsan mi a probléma? Beszéljen már! 
– Az, hogy a németek itt vannak a nyakunkon!  
Mindhárman kıvé dermedve bámultak rá, és várták a folytatást. Vasson 

titokzatosan felhúzta a szemöldökét, és vállat vont. 
A többiek összenéztek, aztán megint Vassonra bámultak. Az arcukon elıbb 

bizonytalanság, aztán jeges rémület. 
Vasson elnézett mellettük, arra, amerre Müller és fekete bırkabátos emberei 

közeledtek a terasz szélén álló asztalok között. Aztán, ahogy odaértek hozzájuk, 
Vasson elmosolyodott. 

A két férfi azonnal látta, mirıl van szó. Fölugrottak, és tehetetlenül néztek körül. 
Anne-Marie még mindig ostobán bámult rá az asztalnál. 

Mikor Guy és Patrice meglátta a fekete bırkabátokat, mozdulatlanná merevedett, 
mint az állat, ha szagot kap. Vasson kíváncsian várta, elfutnak-e. Remélte, hogy 
nem. Feltőnı lenne.  

A két férfi megfordult, egymásra nézett. Lerítt róluk a félelem, a szörnyő 
felismerés. Vasson elégedetten látta, hogy nem futnak el. Lassan visszaültek a 
helyükre, majd elıbb az egyik, aztán a másik is Vassonra meredt. A nı még mindig 
ostobán, tátott szájjal bámult. 

– Helyes – mondta Vasson a két férfinak. – És most mondják meg, hol találjuk 
meg Francine-t, a futárt. Aztán mehetünk. 

Csend. 
– Ha nem mondják meg, a feleségüket és a gyerekeiket is letartóztatják. Egy órán 

belül. 
– Gazember! – kiáltott rá Anne-Marie. A tompultság eltőnt az arcáról, a szeme 

szikrázott. – Te gazember! Te piszok disznó! Te… – Hirtelen felsikoltott, felkapott egy 
hamutartót, a feje fölé emelte. De mielıtt eldobhatta volna, Müller egyik embere 



 215 

felésújtott. Egy reccsenés, a férfi bırkesztyős keze belevágott a nı arcába. A 
hamutartó a földre esett. 

Vasson dühtıl remegve hajolt elıre a székében. 
– Ebbıl tanulhatsz, te kurva! Legközelebb péppé verjük a pofádat! 
Aztán hátradılt a székén, és mélyet lélegzett. 
– Hol van a futár? Francine? 
A férfiak most merev arccal néztek el mellette. Csak a nı bámult rá megint. 
Nem beszélnek. Nem számít. Kiküldhet egy hamis üzenetet a futárnak, azzal 

elıcsalogathatja. 
– Nagyon helyes – mondta hővösen. – Ha fel akarjátok áldozni a családotokat… 
A nı, akit az elıbb elhallgattattak, most elgyötörten felsikoltott. Vasson azt hitte, 

átnyúl az asztal fölött, és megpróbál az arcába karmolni. De Anne-Marie 
visszahanyatlott a székére. Az arca maga volt a megtestesült győlölet és önutálat. 

– Ó, Istenem! Ó, Istenem! – nyöszörögte. 
Vasson intett Müllernek. Az egyik bırkabátos felrángatta a nıt a székérıl, és 

elvezette. Sikoltozott, amíg átvonszolták az utcán. Vasson szerette volná, ha nem 
csapna akkora lármát; az emberek máris értetlenül bámultak. 

– És a többieket is – szólt oda Vasson Müllernek. 
A doktor, miközben felhúzták a székérıl, Vasson felé fordult. 
– Nagyon sajnálom önt – mondta csendesen. – Isten bocsásson meg önnek. 
– Nyald ki!… – förmedt rá Vasson, erıltetett mosollyal. 
Kihörpintette az italát, intett Müller egyik emberének, aki eljátszotta a komédiát: 

úgy tett, mintha letartóztatná. Vasson a látszat kedvéért ellenkezett egy kicsit, aztán 
nyugodtan odasétált az utcán várakozó autóhoz. 

 
A hadügyminisztérium 900-as szobájában Smithe-Webb hírekre várt az M19 francia 
szekciójától. 

A Meteor három napja nem jelentkezett. A Meteornak, a legnagyobb menekülési 
láncnak, két rádiósa volt. Egyik sem adott életjelt magáról. 

Az ırnagy úgy gondolta, ez önmagában még nem jelent semmit: a rádiósoknak 
sokszor akadnak nehézségeik az adással. 

De hallgat a vonal spanyol vége is. Négy napja egyetlen pilóta se lépte át a 
határt. 

Aztán jöttek a kósza hírek. Elızı nap kezdtek szivárogni, más menekülési 
láncokon át és a különleges mőveleti parancsnokság ügynökei útján. 

A kósza hírek a Meteor-lánc katasztrófájáról szóltak. 
Smithe-Webb nem tehetett semmit. Remélte, hogy a hírek alaptalanok, és várta a 

további információt. 
Aznap délután befutott az elsı, az MI9 fıhadiszállásának London mellett 

elhelyezett, beaconsfieldi kód- és jelzı szekciójától A szekcióhoz üzenet érkezett 
Xavier-tól, a Meteor egyik rádiósától. Szabályos rutinüzenet: kéri, hogy három napon 
belül dobjanak le fegyvereket és pénzt. A kód hiteles volt, és a személyes „íz”, a 
rádiós egyedüeg azonosítható morzestílusa kimondottan Xavieré. 

De valami hiányzott, ami súlyosan aggasztotta Smithe-Webbet. Az egyik 
biztonsági jelet kihagyták. A rádiósokat kiképzésük sorári arra oktatták, hogy minden 
üzenetben tudatosan el kell rejteniük két hibát. Ebbıl az egyik hiányzott. 

Ez csak egyet jelenthetett: Xavier német parancsra jelentkezett. 
A következı három nap alatt aztán egyre több információ szivárgott ki a 

kontinensrıl, és igazolta Smithe-Webb legrosszabb sejtéseit. 
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A Meteort megsemmisítették. Mintha a lánc nem is létezett volna. Több mint 
százötven embert tartóztattak le, férfiakat, nıket, volt köztük hetvenéves, akadt, aki 
még alig múlt tizennyolc. ' 

Katasztrófa. 
Mikor a hír beigazolódott az MI9 fınöke a 900-as irodát megóvta a tüzérségi tőz 

javától, amelyet a csoport magas állású ellenségei rázúdítottak. 
De Smithe-Webbet mindez nem érdekelte. Csak egyet akart: megtudni, hogyan 

következhetett be ez a tragédia, hogy aztán soha, soha többé meg ne 
ismétlıdhessék. 

Imája másnap meghallgatásra talált. Hosszú jelentés érkezett a lisszaboni angol 
konzulátusról. Egy férfi, aki azt állította magáról, hogy a Meteor-lánc tagja volt, a 
Pireneusokon és egy spanyol börtönön át eljutott Portugáliába. Kódneve Gaston, és 
Brüsszelben dolgozott. Mielıtt sikerült elmenekülnie, hallotta, hogy Brüsszelben 
suttognak valamit, amit Guy, a lánc vezetıje elmondott valakinek a börtönben. 
Eszerint a katasztrófát egy áruló okozta, egy magát Lebrunnek nevezı férfi. 

Belsı áruló. 
Smithe-Webb felsóhajtott. Ez az, ami ellen olyan nehéz védekezni. 
Az egyetlen lehetıség: segíteni kell azoknak odaát, hogy ilyesmi többé ne 

történhessen meg. 
Erıszakoskodni fog, pénzt kér ügynökök kiképzésére, akiket átküldhet, hogy új 

menekülési láncokat szervezzenek, és mindenekelıtt a biztonsági kérdésekben 
megfelelı kiképzést kapnak. 

Azonnal hozzáfogott a tervezéshez. Hiba lenne túl korán újabb nagy belga-
spanyol láncot szervezni. A Meteor-katasztrófa utóhatása még sokáig érezhetı lesz. 

Ehelyett inkább megerısíti a már meglévı, fıleg a Meteor útvonalaitól távol esı, 
kisebb réseau-kat. 

Áttanulmányozta a térképen Bretagne északi partját. A nemrég lejátszódott 
kellemetlenség nem volt több mint egyetlen kínos incidens. A lánc legnagyobb része 
érintetlen maradt. Megvannak az ırnaszádok is, kivéve persze Ashleyt és az 
embereit. 

– Igen. Legyen Bretagne. Új szervezı, „A” biztonsági rendszer és az eddiginél 
sokkal nagyobb akció. 

Egy percig még eltöprengett, aztán egy név jutott eszébe. Édesanyja leánykori 
neve. Az új réseau neve legyen Sheldon-lánc. 

 
 

19 
 
 

Tante Marie még egy utolsó pillantást vetett a nappali szobára, becsukta az ajtót, 
és intett Julie-nak. Julie fölemelte a halászleves tányért a tőzhelyrıl, a kést és a 
kanalat az asztalról, aztán besietett vele a hálószobájába. Tante Marie becsukta 
mögötte az ajtót. 

Julie átment a szobáján elindult felfelé a keskeny lépcsın. Az emeleti szobából 
suttogás hallatszott, idınként halk kuncogás. Mikor a szeme az emeleti padló szintjét 
elérte, meglátta a két fejet. A padlón valami izgalmas játék lehetett, a fölé görnyedtek 
mind a ketten. 

A léptei zajára felnéztek. Richard nevetett. A szemük egy pillanatra találkozott. 
Julie visszamosolygott rá, aztán a fiát nézte. Peter tárgyilagos pillantással vette 
tudomásul az érkezését, és éles kis hangján közölte: 
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– Mama! Nézd! Majdnem készen van! 
Julie engedelmesen megszemlélte a padlón látható, félig kész hajómodellt. 
– Gyönyörő, drágám! Igazán csodálatos!  
Richard feltápászkodott, és a tányér után nyúlt. 
– Megszabadíthatom ettıl? Túl finomnak látszik ahhoz, hogy hagyjuk kihőlni. 
– Ó, persze, ne haragudjon! – Julie nevetve nézett Ashley szemébe. Ashley még 

mosolygott, de a tekintetében, valami más is bujkált; kíváncsiság, ravaszkodás, 
mintha rajta akarná kapni valamin Julie-t a maguk kettıs társasjátékában. 

Julie elfordult, és a kelleténél kissé hevesebben odaszólt Peternek: 
– Indulás lefeküdni, fiatalember! 
– De én nem vagyok fáradt! 
– Az lehet, de akkor is ideje lefeküdni. 
– Jaj, még ne! Éppen most akartuk felragasztani a kéményt, igaz, Richard? – a 

„Richard”-ot franciásan ejtette, lágyan, a végén „d” nélkül, ahogy Julie megtanította 
rá. Rettegett a gondolattól, hogy a gyerek esetleg angolosan kottyantja ki a nevet az 
iskolában. 

– Várhat holnapig – mondta Richard komoly arccal. – Gyerünk, jeune hômmel 
Tedd azt, amit a mama mond. 

Peter kicsit fintorgott, de aztán engedelmesen bólintott, és felállt. Julie lenyúlt, 
hogy kézen fogja, de ı haragosan eltolta magától. 

– Ne! Egyedül akarok lemenni! – Julie felsóhajtott. Ilyen önálló kis csibész lett a 
fia, és még alig hatéves. Peter vállat vont, szemét forgatva nézett Richardra, aztán 
elindult. Hangos lábdobogással szaladt le a lépcsın. Julie utána. 

Az esti meséket Julie úgy fújta már, hogy szinte gépiesen mondta el ıket, s 
közben mindig valami máson járt az esze. Három hete még a bevásárlások 
foglalkoztatták, vagy Peter ruháinak foltozása. De most… Most azon töprengett, mi 
lesz az este hátralevı részében. 

Richard elképzelése a világról egyszerően elbővölte. 
Richard bizonyos dolgokat mulatságosnak talált. Így például a politikát. Ezt egy 

francia sose tenné. De Richard szerint az, ami olyan komoly dolog, mint a politika, és 
amit ilyen rosszul csinálnak, végeredményben csak nevetséges lehet. Julie nem 
tudta eldönteni, igazat ad-e ebben Richardnak, de a mód, ahogy mindezt elıadta, 
óhatatlanul megnevettette. Richard legtöbb megjegyzése megnevettette. Máskor 
meg nagyon komolyan beszélt; ilyenkor nevetı tekintete megkeményedett, mint a kı; 
Julie megállapította magában, hogy Richard, ha akar, roppant határozott is tud lenni, 
különösen olyasmivel kapcsolatban, ami értékes volt a szemében, mint a hőség, a 
becsület, a kötelesség. Valahányszor ilyesmire terelıdött a szó, Julie úgy érezte: 
Richard most olyan, mint egy komoly kisdiák, vagy talán inkább, mint a régi idık 
nemes lelkő, nyíltszívő, hőséges lovagjai. 

De mégis, bármilyen komoly téma került szóba, egy füst alatt mindig bele tudott 
keverni valami könnyed komolytalanságot is a mondókájába, amitıl Julie-nak elıször 
elállt a lélegzete; gonosz kis megjegyzései meghökkentették, sıt felháborították, de 
késıbb apránként már maga is mulatott rajtuk. Rájött, hogy Richard csak azért 
mondja, hogy ıt megnevettesse. 

És ıt is beszéltette, önmagáról. Arról, hogy miben hisz, mi érdekli. Julie nem 
szokta meg a hosszas csevegéseket, a tanya konyhájában esténként jóformán csak 
tımondatokban beszéltek, ezért most keresgélnie kellett a szavakat, de végül 
fokozatosan egyre könnyebben ment, napról napra kevesebb megerıltetést jelentett, 
hogy megfelelıen kifejezze a gondolatait. 

– Mama, puszit! 
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Lehajolt, megcsókolta Peter kerek arcocskáját. 
– Jó éjszakát, drágám! Majd vigyázok, hogy fel ne ébresszelek, ha lefekszem. 
– Jó éjszakát! – Peter már félig aludt. 
Julie odalépett a tükörhöz. Kétszer is végigkefélte a haját, aztán kritikus szemmel 

mustrálta a külsejét. Igazán nem fest rosszul, gondolta. Másképp fésülte a haját: 
oldalt választotta el, így még csinosabb volt. 

Elindult a lépcsı felé. Felment az emeletre. Boldogan. Reménykedve. 
Ashley, az ágyon ülve, éppen befejezte a vacsoráját. Mikor Julie-t meglátta, 

letette a tányért. 
– Hízom, tudja? – kérdezte. – Nem szabad tovább így etetnie! 
Julie mosolyogva nézett rá, és letelepedett a padlóra. 
– Hát, nem kimondottan a Ritz fıztje, amit csinálunk, és én a maga helyében nem 

kíváncsiskodnék, miféle zöldségek fıttek benne. De azért megtesszük, ami tılünk 
telik. 

– Csodálatos! – közölte Ashley. Julie úgy érezte, hogy ezt nem az ételre értette. 
– Nincs kedve römizni ma este? – csapott le rá gyorsan. – Legfıbb ideje, hogy 

egyszer becsületesen játsszék, és meg is verjen. 
– Csak nem azt akarja mondani, hogy csalok? – kérdezte csodálkozva Ashley. 
– De igen! – nevetett Julie. Ashley megbotránkozva nézett rá. 
– De hát mibıl jött rá? 
– Abból, hogy olyan sokszor nyerek. 
– Aha! Hát ezzel a logikával nem tudok mit kezdeni. Megígérem, hogy soha többé 

nem csalok! Cserkészbecsületemre! – Julie kuncogva hallgatta, mert szemmel 
láthatóan egy szavát se gondolta komolyan. 

Aztán Ashley komolyabb arccal folytatta. 
– Nem. Ma ne römizzünk. Beszélgessünk inkább. Gyerünk… – Kényelmesen 

elhelyezkedett az ágyon. – Szeretném hallani az élete történetét. 
Julie szíve elszorult. Egyszerre belehasított a félelem. 
– Ne! Nincs mit mondanom. – Zavartan elhallgatott. Villámgyorsan megpróbált 

más témát találni. – Hallottam az embereirıl. Nem mondtam még? Jól vannak, úgy 
látszik, de még nagyon nyugtalanok. Akarja, hogy megint küldjek nekik üzenetet? 

Ashley szórakozottan rázta a fejét. 
– Ne. Még várok egy-két napot. 
Érdeklıdve nézett Julie szemébe. Julie gyorsan folytatta, i 
– De odakintrıl, sajnos, még mindig nincs semmi hír. Párizs környékén hírzárlat 

van, és a rádiósok bujkálnak. Még nem sikerült átjuttatni egy üzenetet se… 
Ashley a homlokát ráncolta. 
– Ez a párizsi ügy… Összefügg azzal, ami itt történt?  
– Nem… Állítólag nem. A mi… incidensünk elıbb volt, ott csak azután történt a 

baj. Nem, nálunk a vezetı volt a hibás. Úgy gondoljuk, túl sokat beszélt, és könnyen 
meghallhatták olyanok is, akiknek nem kellett volna… 

– De vajon… Azután is beszélt? A Gestapónak?  
Julie egy pillanatig elgondolkodva nézte Ashleyt. 
– Nem – mondta aztán. – Hála Istennek. Ideje se volt rá. 
– Hogyan? 
– Meghalt. Tudja… Úton St. Brieuc felé. A Gestapo fıhadiszállására. 
– Ó… És… – Richard kutató szemmel nézte Julie arcát. – Azonnal meghalt, 

ugye? 
Gyorsan jár az esze, gondolta Julie. Rögtön megérti az embert. 
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– Igen – mondta csendesen. – Mikor megérkeztek, a németek már holtan találták. 
De amúgy is meghalt volna… 

– Persze – bólintott Richard. 
Annak idején a vezetı halálhíre megnyugtatta Julie-t. Bámulatos, gondolta, 

milyen érzéketlenné, milyen realistává válik az ember, mihelyt a gyereke meg a 
családja biztonsága forog kockán. 

– De ennek nem kellett volna megtörténnie – csóválta a fejét. – Ha hagynák, hogy 
a mi embereink csinálják úgy, ahogy ık akarják…” 

Richard egyetértıen bólintott. 
– Nos, ha hazaérek, elejtek egy-két szót a hatalmasoknál, már amennyit az én 

szavam ér. – Felnevetett. – Ha hazaérek! 
– Sajnálom, hogy nem tudok semmi jó hírt mondani… – mondta Julie bánatosan. 
Ashley elırehajolt. Ujja hegyével megérintette Julie karját. 
– Miattam ne aggódjék. Ha ıszinte akarok lenni, az igazság az, hogy sok 

szempontból talán még élvezem is ezt a helyzetet. Rengeteget gondolkodtam itt, 
sokkal többet, mint az elmúlt néhány évben együttvéve. És roppant élvezettel építem 
Peterrel ezt a modellt. Aztán persze... – Elhallgatott, és jelentıségteljesen nézett 
Julie-ra. 

– ...Igazán nagyon kellemes érzés magával összezárva élni. 
– Ezt csak úgy mondja – nevetett Julie játékos hitetlenkedéssel. De a lelke 

mélyén jólesett hajlania. 
Egy darabig megint nem szóltak semmit. Aztán Ashley nagyon nyugodt hangon 

azt mondta: 
– Maga rendkívül ügyesen elhallgattatott engem az elıbb, amikor az életérıl 

érdeklıdtem. De rajta, ne legyen már olyan titokzatos, Julie! Mondja el… 
– Nem, igazán nem tudok még beszélni róla – válaszolta Julie fojtott hangon. – 

Ne haragudjon. 
Ashley kérdı tekintetére elfogta a kísértés, hogy mindent megmagyarázzon, de 

aztán inkább felállt, és odahozta az utazóládát asztalnak a kártyapartihoz. 
Ashley kurtán felnevetett. 
– Helyes! Kártyázzunk. 
Ashley könnyedén megnyerte az elsı játszmát. 
– Na látja – méltatlankodott Julie. – Ha odafigyelne, mindig meg tudna verni. 
Ashley hagyta, hogy a következıt Julie nyerje meg, erre Julie megvádolta, hogy 

nem is próbált komolyan játszani. 
– Dehogynem próbáltam – jelentette ki meggyızıdés nélkül Ashley, de Julie látta 

rajta, hogy esze ágában se volt. 
Julie az órájára nézett, és felállt. 
– Nos, holnap dolgoznom kell, mint mindig. Ideje lefeküdnöm. – Lesimította a 

szoknyáját, és rámosolygott Ashleyre. – Jó éjszakát! 
Elfordult, indult volna, de Ashley is felállt, és a karjánál fogva visszatartotta., 
– Julie… – A hangja nagyon lágy volt. – Szeretném, ha elmondaná… Tudja, mire 

gondolok. – Felsóhajtott, aztán a karjánál fogva magához húzta Julie-t, és szelíden 
homlokon csókolta. Az ajkával éppen hogy megérintette a homlokát. Aztán gyors 
mozdulattal lehajolt, és az arcát az arcához szorította. 

Ezt nem élem túl, gondolta Julie. 
Ashley most halkan belesuttogta a hajába: 
– Julie, nagyon kívánlak. 
Julie elhúzódott tıle, és elkeseredett arccal a padlóra bámult. 
Aztán szó nélkül elfordult, és gyorsan elindult a lépcsı felé.  
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– Julie!… 
De Julie már leszaladt a lépcsın. A szobájába érve, ledobta a szoknyáját, blúzát, 

és gyorsan odabújt Peter mellé. Szorosan lehunyta a szemét, és azt mondta 
magában: Istenem, kérlek, segíts meg, hogy túléljem a következı néhány percet. A 
fenti zajokra fülelt: Ashley néhány percig nem mozdult, aztán hallotta, amint halkan 
átmegy a szobán, az ágyához. 

Sokáig bámult a sötétbe. Nyomorúságosan, vágyakozva. 
Kívánta Ashleyt. Persze hogy kívánta. Teljes szívével kívánta. 
De szó se lehetett róla. Mihelyt Ashley megtudná az igazságot, nem érdekelné 

többé. Nem becsülné semmire. És ezt a megaláztatást nem tudná elviselni. 
A szemét lehunyva, arra gondolt, hogy az élet néha nagyon igazságtalan… 
 

Richard kritikus szemmel méregette. 
– Borzalmas – jelentette ki. 
– Köszönöm. – Julie-nak sikerült halvány mosolyt varázsolnia az arcáfa. Már 

sokkal jobban érezte magát, mint reggel, felkelés után. Hasogató fetfájással ébredt, 
és fájdalmai délutánig sem enyhültek. Mostanra már csak a fáradtság maradt. 

Letette a tányért az utazóládára. Kissé idegesen nézett Ashleyre. Tegnap este 
óta nem találkoztak. Mélyet lélegzett. 

– Ha megengedi – mondta – azt hiszem, ma este azonnal ágyba bújok. Nagyon 
fáradt vagyok. 

Ashley lassan, töprengı arccal felállt, és megfogta Julie kezét. 
– Julie! Ha bármi, amit tegnap este mondtam… Ha bármivel is megbántottam… 

Borzasztóan sajnálom. 
– Nem. Igazán nem – felelte Julie, és elmosolyodott. Megszorította Ashley kezét. 

– Nem. Csak fáradt vagyok. Más bajom nincs. 
– Ha ez tényleg igaz…. – Bizonytalanul nézett Julie-ra. – Komolyan mondja, hogy 

nem bántottam meg? 
– Komolyan. – Julie kínlódva kívánta, bárcsak Ashley elengedné már a kezét. 
– Ha megbántottam, Julie, higgye el mindent akartam, csak azt nem… Ezt tudja, 

igaz? 
– Igen, tudom – bólintott Julie. 
Ashley végre szelíden elengedte a kezét, aztán mosolyogva megkérdezte: 
– Mit szólna egy búcsúkortyhoz? 
– Búcsukortyhoz?- csodálkozott bamba képpel Julie. 
– Igen. Egy kis üzletet kötöttem a nagybátyjával. Az alku végén ı kapott három 

cigarettát, én meg egy üveg bort. Egész jó üzlet, nem? Bár azt nem tudom, 
melyikünknek... – Felnevetett, lehajolt, és fölemelte a földrıl az üveget. – Nézze, mi 
lenne, ha lehajtana gyorsan egy pohárral? Ártani biztosan nem árt. És el is altatja. 
Jöjjön, ne hagyjon egyedül inni! Egy perc az egész! 

Julie tudta, ha most nem megy aludni, egész estére fenn fog maradni: 
– Én igazán… szívesen – kezdte –, de… – Aztán lehunyta a szemét, erıtlenül 

elmosolyodott. – Hát jó. 
Ashley rámosolygott. Szemmel láthatóan örült. 
Julie lekuporodott a földre, és elvette Ashleytıl a teli poharat. Ami a bort illeti, 

Ashleynek igaza volt, mert nyomban jobb kedvre derült tıle; egy idı után úgy érezte, 
teljesen megbékélt a világgal, majdnem boldognak érezte magát. Richard ostoba 
történeteket mesélt a család kedvencérıl, egy kecskérıl, amit egyszer otthon a 
házuknál tartottak, és Julie akarva-akaratlanul nagyokat kacagott. Mintha semmi nem 
változott volna… 
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Csak éppen változott. 
Aztán szokásos témáikat szedték elı, és Ashley ugyanúgy nézett rá, mint azelıtt, 

csupa élet volt, csupa tréfa, de… De az egész mégis alapvetıen más volt. A tegnap 
este kimondott szavak még ott visszhangoztak a levegıben. 

Csodálatosan kellemes álmosság fogta el; nagyon ritkán ivott eddig bort életében. 
– Most igazán aludni kell mennem… – jelentette ki végül. 
– Hát persze. – Ashley lehajolt, felsegítette. – De várjon, csak egy másodpercre… 
Odament a gyertyához, elfújta. Julie hallotta, amint átmegy a szobán, aztán 

egyszerre ott, ahol félrehúzta a függönyt az ablak elıl, fényes négyszög jelent meg a 
falon. 

– Jöjjön, nézze! 
Julie odaállt mellé. Odakint ragyogó, tiszta éjszaka volt. Az égen csillagok 

miriádjai sziporkáztak, mint gyémántpitykék fekete bársonyon. 
– Éjszaka néha elüldögélek a Dancer-en – mondta Ashley –, és órákon át nézem 

az eget. 
– Csodálatos – suttogta Julie. 
– Még szebb, ha a hajóján ül az ember. Olyankor az egész eget látja, valamennyi 

csillagképet. 
Némán álltak egymás mellett, és nézték az éjszakai égboltot. 
– A háború után – mondta halkan, elgondolkodva Ashley –, megint elviszem 

portyázni a Dancer-t a régi helyekre. 
– A Scilly-szigetekre? 
– Ezt honnan tudja? – csodálkozott Ashley. 
– Nyilván magától! 
– Azóta biztosan nem említettem, mióta itt vagyok. Biztosan nem. – Ezt roppant 

határozott hangon jelentette ki. – Maga nyilván még Plymouthból emlékszik… – 
Halkan felnevetett. – És még azt állította, hogy rám sem emlékszik! Tudja, ez 
egyenesen sértı rám nézve. 

– Butaság – jelentette ki ugyancsak határozott hangon Julie. – Egyáltalán nem 
ártott magának, hogy nem emlékeztem. Még a végén a fejébe szállt volna… 

– De ugye emlékezett? 
– Emlékeztem – adta meg magát végül Julie –, de nem emlékeztem pontosan, 

hol találkoztunk.  
– Nos, én tudtam! Nagyon élveztem azt a délutánt magával, és kicsit csalódtam, 

amikor éppen az utolsó pillanatban kijelentette, hogy el fog utazni. 
Ashley Julie vállára tette a kezét, aztán leült az ágyra, és várta, hogy Julie 

melléüljön a sötétben. 
– Meséljen – mondta. – Magáról. 
– Inkább ne – suttogta Julie. 
– De miért ne? Azt hiszi, nem fogok mindent megtenni, hogy megértsem? Bármi 

is az, amirıl nem akar beszélni, nem lehet olyan borzasztó, Julie! Nem lehet olyan 
szörnyő, hogy én… – Ashley pillanatnyi szünetet tartott – hogy én ne szeretném 
magát. 

Julie-nak valami a torkát szorongatta. Képtelen volt egy szót is kinyögni. Ashley 
közelebb húzódott hozzá, és megfogta a kezét. 

– Mondja el végre… Mi történt a férjével? 
Julie a sötétbe bámult, és arra gondolt: akármit mondok, baj lesz belıle. A múlt 

olyan volt számára, mint egy szörnyő rém, amely állandóan elıtte lebeg, és 
szégyent, bőnt, örök kárhozatot lehel rá. Bármennyire hiszi is Ashley, hogy meg fogja 
érteni, nem igaz. Sajnálja majd és megveti. . , 
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Felsóhajtott. Az ablakra nézett. Az ég még sötétebbnek látszott, a csillagok ügy 
ragyogtak, mint a karácsonyfagyertyák. Mély lélegzetet vett. 

– Peter soha nem ismerte az apját – mondta lassan, tagoltan. – És… én sem 
láttam, mióta Peter megszületett. 

Richard szelíden megszorította a kezét. 
– Bolond. Nyilván ırült. Akkor… Nem valószínő, hogy fölbukkan. 
– Aligha. – Julie hiába nem akarta, a hangjából érzıdött a keserőség. – Tudja… – 

Az ajkába harapott. – Mi… – Olyan halkan beszélt, hogy Ashleynek közelebb kellett 
hajolnia hozzá. – Mi soha nem házasodtunk össze. 

Ashley egy pillanatig nem szólt semmit. Igazam volt, nem ért meg, gondolta Julie. 
Aztán Ashley átkarolta a vállát.  

– Kellemetlen. 
– Nekem nagyon. 
– De – vágta rá gyorsan Ashley – ne gondolja, hogy ez most számít valamit. – 

Lassan, szelíden simogatta Julie haját. – Van egy édes kisfia. Nincs oka 
szégyenkezni.  

– ...Ó, dehogynem! – Elhúzódott Ashleytıl, és hangosan belefújta az orrát a 
zsebkendıjébe. – Szégyellem, hogy valaha is megtörtént… Petertıl eltekintve… Ha 
csak… – Haragosan fújt egyet. 

– De Julie! Annyi embernek van viszonya, és… Szóval, annyian követnek el 
meggondolatlanságot anélkül, hogy házasságot kötnének. A társadalom 
elképesztıen kétszínő minden ilyesmivel szemben. Azt mondják, tilos, és közben 
állandóan csinálják. Az egyetlen megoldás, ha az ember nem törıdik vele… Úgy 
értem, a múlttal. Nem fontos. 

– De nekem fontos! Én törıdöm vele. És Peter is törıdni fog, ha felnı és 
megtudja. Nem! Szörnyő hibát követtem el, és így vagy úgy, de fizetni fogok érte 
egész életemben. 

– Dehogy fog fizetni érte! Senki sem kényszerítheti magát, hogy fizessen, Julie! 
Csak akkor szenved, ha maga hagyja, hogy mindez zavarja. Miért kellene valaha is 
fizetnie érte? 

– Maga nagyon jól tudja, mire gondolok – mondta Julie szerencsétlenül. – Az 
emberek beszélnek, az emberek nem felejtenek. 

– Tudják ezt errefelé? 
– Ó, sejtik. 
– És mégis befogadták?  
– Igen. 
– Na látja! Mi a baj, Julie? És megnyugtatom, engem egy fikarcnyit sem érdekel. 

– Megint megszorította Julie kezét. 
Julie mélyet lélegzett. 
– Igazán… Köszönöm, hogy ezt mondja. 
– És komolyan mondtam. – Lehajolt. Julie hallotta, amint újabb pohár bort tölt. 

Aztán odanyújtotta a poharat. – Ezért jött el Bretagne-ba? Peter miatt? 
– Igen, de kérem, ne kérdezzen többet. 
– Helyes. – Megsimogatta Julie fejét. – Csak arra gondoltam, hogy itt élt egész 

idı alatt? A nagybátyjával és a nagynénjével? 
– Igen. 
– Nem lehetett túl szórakoztató. 
– De legalább szívesen láttak, és ez jóval több, mint amit otthon kaptam. 
– Ó! A szülei nem értették meg? 
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– Az anyám. Apám meghalt. A mama meg én még mindig nem beszélünk 
egymással. , 

– De a háború után vissza akar menni, igaz? 
– Nem tudom. A háború… 
– Nem tart örökké. 
– Azt hiszem. 
– És akkor… – Ashley szünetet tartott. – Akkor esetleg újra eljön a Dancer-re? 

Egy túrára. Lenne kedve hozzá? 
– Pocsék tengerész vagyok. , 
– Majd megtanítom.  
– Nem. Úgy értettem…  
Ashley fölnevetett. 
– Tudom, mire gondol. 
Átkarolta a vállát, és sokáig ültek így, nézték az éjszakai égboltot, és halkan 

beszélgettek. Aztán Ashley felállt. 
– Ideje, hogy lefeküdjön. Még mindig borzalmasan néz ki. 
– Köszönöm. 
Julie halványan rámosolygott Ashleyre. Ashley két tenyere közé fogta az arcát, és 

hosszan, szenvedélyesen megcsókolta az ajkát. Ahogy Julie lefelé ment a lépcsın, 
halkan utánaszólt. 

– Julie! Örülök, hogy elmondta. 
Talán… Idıvel talán mégis minden rendbejön, gondolta Julie valamivel késıbb, 

Peter mellett az ágyban. 
 

– Vigyázz! Az ajtó nyikorog! – A kisfiú suttogása úgy hangzott Ashley fülének, mint 
egy kiáltás. – Jó. 

Ashley lenyomta a kilincset, az ajtó kinyílt. Maga felé húzta, óvatosan igyekezett 
mérsékelni a nyikorgást. Végre elég nagyra nıtt a nyílás ahhoz, hogy kipréselje 
magát rajta. Kilépett a sötét tanyaudvarra. 

Lassan húzta be maga után az ajtót, de valami az útjában állt. Aztán jött csak rá, 
hogy a gyerek is kisurrant. 

– Hé! Te mit csinálsz itt? – suttogta. 
– Veled megyek. 
– Ó, nem, nem jöhetsz! Menj vissza! – Ashley megpróbálta visszatolni az 

ajtónyíláson, de a fiú kis testével ügyesen kicsúszott mellette, és kiszaladt az 
éjszakába. Ashley hallotta apró, távolodó léptei kopogását. 

Halkan szitkozódott, becsukta az ajtót, és különbözı akadályokon át botladozva, 
elindult a gyerek után. 

A fiú a legelıre nyíló kapunál várt rá, a ház mögött. Vidáman ugrabugrált. 
– Nyertem! 
– Ide figyelj, fiatalember, a mamád megöl, ha megtudja! – És engem is, tette 

hozzá gondolatban. 
Peter türelmetlenül sóhajtott fel. A felnıttek mindig akadékoskodnak.  
– De én máskor is ki szoktam szökni! Egyedül is! – Felmászott a kapu tetejére. – 

Különben se jött még haza a munkából. Nem tudja meg. 
– Nem errıl van szó – magyarázta Ashley. – Elkaphatnak bennünket. 
– Ó, nem! A katonák sose jönnek erre. Gyere! Menjünk fel a dombra! Néha látni 

lehet onnan a világítótornyot. – Leugrott a kapuról, és türelmetlenül topogott, míg 
Ashley is át nem mászott. 
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Aztán már szaladt is. Átrohant a füves részen, végül már csak apró fekete foltnak 
látszott, aztán eltőnt a tél eleji esti szürkületben. Ashley feladta a reményt, hogy 
kergesse, és elıreballagott. A lábát nyújtóztatta, mélyeket kortyolt a hővös, csípıs 
levegıbıl, itta a szabadság édes perceit. 

Borzadt a gondolattól, hogy még sokáig maradjon bezárva. Egy vigasza volt 
ugyan. Természetesen Julie. Kezdettıl fogva vonzódott hozzá. Volt benne valami 
nem evilági, szelíd derő, ami megragadta. Ugyanakkor könnyen nevetett: ezt is 
szerette benne. Az ördögbe is, annyi mindent szeretett benne! 

De az elızı éjszakai vallomások határozottan változtattak a helyzeten. Ashley 
tisztában volt vele, milyen hısies erıfeszítést jelentett Julie-nak, hogy elmondja az 
igazságot, és csodálta a bátorságáért. De ettıl…..mi is… valami felelısségérzet 
ébredt benne Julie iránt, és ez kissé megrémítette. 

Igen, tudta, hogy szereti. És ezen nem változtatott semmi. 
És semmi nem változtatott azon a tényen sem, hogy szeretné, ha az övé lenne. 

Függetlenül attól, milyen csinos, van benne valami mélyen emberi, bujkáló 
szenvedély, ami még kívánatosabbá teszi. És mindezen túl biztosan tudja, hogy Julie 
is kívánja ıt. 

Továbbtrappolt. Talán ez a felelısség nem is olyan rossz, gondolta végül. Hiszen 
az életben mindenképpen el fog jutni egy pontra, ahol valamilyen felelısséget 
vállalnia kell. 

– Hu-hu! – huhogott rá halkan valaki, majdnem közvetlenül elıtte. Ashley 
megmászta a néhány métert a dombtetın egy kıkerítésig, és körülnézett. Sehol nem 
látta a gyereket. 

– Gyere elı, te csirkefogó! 
Kuncogás. Ashley\irra indult, amerrıl a hangot hallotta, átnyúlt a kerítés fölött, és 

fölkapta a fiút. 
– Megvagy! 
Peter birkózott, szabadulni próbált. Ashley egy percig a magasba emelte, aztán 

elengedte, hogy a karjába pottyanjon. A gyerek Ashley mellére hajtotta a fejét, és 
pihent egy kicsit. Lihegett. Ashley szorosabban ölelte, és arra gondolt, milyen 
mulatságos lesz, ha egyszer neki is lesz gyereke. 

Újabb kuncogás. Peter vergıdve kiszabadította magát a karjai közül, es leugrott a 
földre. 

– Gyere! Megmutatom, hol laknak a nyulak. – Alaposan körülnéztek, de túl sötét 
volt, nem láttak semmit. Aztán a világítótorony fényeit keresgélték, de nem látták 
sehol, ezért úgy döntöttek, hogy aznap éjjel nincs konvoj. Ashley a szemét 
meresztette a sötétségbe, kereste, hol kezclıdik a tenger sötétebb foltja, és 
vágyakozva gondolt a hajójára. Aztán továbbsétáltak. 

Csak akkor döbbent rá, milyen sokáig elmaradtak, amikor meglátta az úton egy 
gépkocsi tompított fényét. Visszarohant a dombtetıre, onnan megint visszanézett. A 
lámpák a tanya elıtt álltak meg. 

A kisfiú lihegve szaladt utána. İ is látta a fényeket. Mozdulatlanul lestek. Egy idı 
után a lámpák kialudtak. 

A gyerek megmarkolta Ashley inge ujját. 
– A németek – mondta izgatottan. – A németek! 
– Igen, sajnos, alighanem igazad van. – Kézen fogta a gyereket, és visszavezette 

a kerítés mögé. – Azt hiszem, okosabb, ha itt maradunk, nem gondolod? 
 

Julie úgy érezte, pillanatokon belül elájul. 
Újra megnézte az órát. Fél kilenc, és még nincsenek sehol! 
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Mozdulatlanul ült a széken; összekulcsolt kezét az ölébe ejtve, a falat bámulta. 
Szemben vele Tante Marie gyötrıdött, az arcára volt írva, mennyire aggódik ı is. 
Egyikük sem szólt egy szót se, egyikük sem tudta elképzelni, mit tennének, ha valami 
borzasztó történne. 

Aztán a jól ismert csoszogás, széktologatás az ebédlıben, A katonák befejezték 
a vacsorát. A bejárati ajtó csattanva csukódott be utánuk. Julie felugrott, odarohant a 
hátsó ajtóhoz, résre nyitotta. A katonák ma este páncélautóval jöttek, Julie-nak 
fogalma sem volt róla, miért. Az udvarban álltak meg. Most beszálltak, bevágták 
maguk után az ajtót. Julie csak azért imádkozott, hogy ha Richard és Peter odakint 
vannak, ne ezt a pillanatot válasszák a hazatérésre. 

Az autó zúgva elindult, a felvillanó reflektorok tompa fénye halványan 
megvilágította a tanyaudvar egyik sárkát. Aztán a kocsi elkanyarodott, és a motor 
zaja is lassan elhalt a távolban. 

Julie leemelt egy kabátot az ajtóról, és kisietett. Megvárta, míg a szeme 
megszokja a sötétet, aztán elindult az udvaron, a hátsó legelı felé. Nem tudhatta 
ugyan biztosan, hogy arra mentek-e, de valószínőnek tartotta. Az úton biztosan nem 
mentek. 

Kinyitotta a kerítéskaput, és kilépett a legelıre. Aztán lélegzet-visszafojtva 
megállt. 

Két alak futott felé: egy magas és egy alacsony. 
A megkönnyebbüléstıl reszketve, mozdulatlanul várta be ıket. Aztán elırelépett, 

a karjába kapta Petert, és szó nélkül elindult vissza az udvarba, bevitte a konyhába, 
onnan egyenesen az ágyba. 

Míg vetkıztette, Peter nyugtalanul figyelte az arcát. 
– Ne haragudj, mama!  
Julie Összeszorította az ajkát. 
– Ezt most egyszer s mindenkorra mondom. Ne tedd ezt soha többet. Ha 

megteszed, úgy megverlek, hogy azt se fogod tudni, fiú vagy-e vagy lány. 
Megértetted? 

– Megértettem, mama. 
Betakarta Petert, aztán szó nélkül eloltotta a villanyt. 
Kiment a konyhába. Ashleyre rá se nézett. Odament a kandallóhoz, kirázott egy 

cigarettát a zsebébıl. Reszketı kézzel rágyújtott. 
– Julie, ne haragudjon… Csak egy-két percre akartam kimenni, de… 
Julie mélyen leszívta a cigaretta füstjét, és összeszorított fogakkal, némán meredt 

a kandallóra. Meg se mert szólalni. 
– Peter utánam jött. Magától. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem hozhattam 

volna vissza… – Ashley Julie vállára tette a kezét. – Nem fog többé elıfordulni. 
Julie végre, nagy nehezen, megszólalt. 
– Igazán megtettük, amit tudtunk – mondta hidegen. – Hiszen tudja. Hogy 

elviselhetıvé tegyük az itteni életét. Tudom, hogy éjfélkor néhány percre kisétálni 
nem olyan érdekes, mint körbemászkálni az egész környéket... – Széles mozdulattal 
mutatott körbe. – De ez volt a legbiztonságosabb. Magának… és nekünk is. – Az 
utolsó szavak csak úgy fröcsköltek a szájából. Aztán mélyet lélegzett, és megrázta a 
fejét. – Ha tudná, mit álltam ki az elmúlt órában, akkor… Akkor megértene. 

Nem szokott dohányozni, és most egy kicsit elszédült. Elnyomta a cigarettát. 
Ashley mélyet sóhajtott. 

– Visszamegyek a szobámba – mondta, mintha a börtöncellájába indulna. 
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Julie tisztában volt vele, hogy Ashley számára a kis szoba valóban börtön. 
Megfordult, valamit mondani akart neki, valami kedvesebbet, megértıbbet, de Ashley 
már kiment a konyhából.  

Kicsit várt, aztán gyertyát gyújtott, és utánaindult. Felment a keskeny lépcsın, 
átkukkantott a korláton, és látta, hogy Ashley az ágyon fekszik, és a mennyezetre 
bámul. Megállt a lépcsı tetején. 

– Tudom, hogy borzasztó rossz itt magának – mondta csendesen, nyugodt 
hangon –, de nem tart már soká, míg elmehet. 

Ashley felállt, odament hozzá. 
– Meg fogok ırülni, ha még sokáig itt kell maradnom. Ezt tudja, nem? 
Julie elmosolyodott, 
– És magának meg kell értenie, hogy én viszont megırülök, ha maga folyton az 

életét kockáztatja. 
– Megállapodtunk – jelentette ki gyászos mosollyal Ashley. – Bármit megteszek, 

csak elkerüljem jogos haragját. 
– Csak azért voltam olyan mérges – mondta Julie határozottan-, mert úgy 

aggódtam. 
– Köszönöm. 
– Szóra sem érdemes – bólintott Julie, aztán gyorsan elfordult, és lement a 

lépcsın. 
 

A krumpli fele többé-kevésbé rothadt volt. Julie módszeresen kivagdosta a rosszát, 
ami megmaradt, akármekkora volt, meghámozta, és beledobálta a fazékba. 
Manapság semmit nem dob ki az ember. 

Tante Marie marhahúst puhított, nagy fakalapáccsal verte, míg szét nem lapult. 
Vasárnaponként mindig jutott hús az asztalra – néha hétköznap is –, mert állatokat 
tartottak, csirkét és marhát. A falubeliek közül kevesen voltak ilyen szerencsés 
helyzetben. 

Tante Marie a húst beletette a tőzhelyen sercegı serpenyıbe, adott hozzá még 
egy kis zsírt, fokhagymát, különbözı füveket, aztán hagyta, hadd süljön. 

Julie beszívta a fokhagyma és a füvek főszeres illatát, és arra gondolt: holnap 
vasárnap, és az egész napot Ashleyvel töltheti. 

A gondolatra elmosolyodott, aztán rájött, hogy csak bámul bele a fazékba, de 
közben teljesen megfeledkezik a krumpliról. Tante Marie a homlokát ráncolva 
figyelte. 

– Juliette… A nagybátyád ma kicsit késıbb jön haza. Azt hiszem – lehalkította a 
hangját –, azt hiszem, van valami újság. 

Julie összehúzott szemmel nézett rá.  
– Újság? 
– Messzirıl jött újság. De csak találgatás. Nem vagyok benne biztos. 

Gondoltam… Esetleg figyelmeztetlek. 
Julie megpróbált rendet teremteni a fejében kavargó zőrzavarban, de hiába, a 

gondolatai reménytelenül összevissza kalandoztak. Újság. Hajó? Valószínőleg 
hamarosan jön? Aztán elmegy, és akkor ı itt marad egyedül. Ashley otthon, 
biztonságban, ı meg itt, szerencsétlenül… 

Lefektette Petert, aztán felment Ashleyhez. Beszélgettek, közben Julie gondolatai 
egyre csak azon jártak: soha életemben nem lesz ennél jobb dolgom. Soha 
életemben nem fogom senkihez közelebb érezni magam, mint hozzá, úgy érezni a 
melegségét, mint az övét. 
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Jean kilenckor jött haza. Richard éppen a nıvérérıl mesélt, aki Sussexbe ment 
férjhez, amikor Julie felkapta a fejét. Valahol a házban ajtó nyílt. 

Richard kíváncsian nézett rá. 
– Mi történt? 
– Semmi. Csak a nagybátyám. Mindjárt visszajövök. – Otthagyta Ashleyt, lesietett 

a lépcsın. Jeant már a hálószoba ajtajában találta. Rá várt. 
Együtt mentek a konyhába. 
– Hallottuk – suttogta Jean. – Szerdán hajót küldenek. Ha az idı nem romlik el. 

Csak aznap este tudjuk meg biztosan, a BBC közvetíti az üzenetet. 
– És a hajó mindenkit elvisz? a tengerészeket és a pilótákat is? 
Jean bólintott. 
Julie zavartan nézett maga elé. 
– Szóval, szerda este. – Megköszönte a hírt, megsimogatta a nagybátyja karját, 

aztán visszament a szobájába. Egy percre nekitámaszkodott a csukott ajtónak. Négy 
nap. 

Lassan, a földre szegezett tekintettel ment fel a lépcsın, és csak akkor nézett fel, 
mikor fölért. Richard rápillantott, aztán fölállt. 

– Mi történt? – kérdezte, a szemöldökét ráncolva. Julie mosolyt erıltetett az 
arcára. 

– Úgy látszik – mondta derősen –, hazamegy.  
Ashley odalépett hozzá, megszorította a karját.  
– Mikor? 
– Szerda éjjel. Ha az idıjárás megengedi. 
– Úristen! – kiáltott fel Ashley. – Csodálatos! Csodálatos! – Lehunyta a szemét, 

ökölbe szorította a kezét, aztán a fejét hátravetve, felkacagott örömében. – 
Csodálatos! 

Julie szelíd mosollyal nézte. Megpróbált vidámságot színlelni. Ashley kedvéért. 
Ashley megfogta a karját. 

– Julie. Nagyon fog hiányozni nekem. 
Julie némán lehajtotta a fejét. Ashley lelkesen folytatta. 
– Szerdán… Ez még négy nap. Tudja mit? Legyen ez a négy legpompásabb nap 

az életünkben. Mit szól hozzá? Mulassunk! Holnap este elviszem vacsorázni a 
Ritzbe. – Fintorogva nevetett. – Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy még egy üveg bort 
vásárolok a nagybátyjától. És kettesben vacsorázunk az utazóládán... És másnap 
este… 

Julie Ashley arcát figyelte, míg beszélt, és arra gondolt: még négy nap. 
Kinyújtotta a kezét, megsimogatta Ashley arcát. Ashley elhallgatott és 

rámosolygott, nézte az arcát, a szemét, odahajolt, megcsókolta az ajkát. Elıször 
csak gyengéden, aztán, ahogy Julie ajka megmozdult az ajka alatt, sokkal 
magabiztosabban. 

– Julie. Kívánlak. 
Julie odahajolt a füléhez. 
– Én is kívánlak téged – suttogta. 
 

Julie késıbb sírva fakadt 
Ashley az ujjával megérezte a könnyeket, ahogy az arcát simogatta. 
– Julie! Julie! Mi a baj? 
Julie Ashley karjához szorította az arcát. 
– Semmi. Semmi. Csak azért sírok, mert olyan boldog vagyok. 
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Richard megfordult, végigsimogatta a hátát, a gerince mentén a csípıje ívéig. 
Aztán megölelte, és még egyszer, nagyon szelíden megcsókolta. 

– Julie, Julie! – suttogta. – Te csacsi, ne sírj. 
– Csak azért, mert… mert olyan jó volt. 
– Igen. – Szorosabban ölelte Julie-t. – Jó volt, igaz?  
Aztán Julie megint sírva fakadt. Csendesen sírdogált, nemcsak azért, mert olyan 

jó volt, hanem azért is, mert mindenestül megelevenedett elıtte az elmúlt hat 
esztendı úgy, ahogy átélte: meddın, magányosan. A mindennapok: Peter, az 
étkezések, a munka, az élet egyhangúan ismétlıdı szokásai… És egész idı alatt 
csak ködösen, tétován ábrándozott róla, milyen lenne a boldogság, mint ez a 
mostani. 

– Nincs több sírás? 
– Nincs – nevetett a könnyein át Julie. – Megígérem! 
– Julie! Négy nap nagyon hosszú idı! 
– Igen, igen! – Richard száját csókolta, az arcát, aztán a fülét, a homlokát. 
– Julie, ha ezt így folytatod. 
Julie abbahagyta. Bizonytalanul hátrébb húzódott. 
– Ne! – nevetett Richard. – Arra gondoltam, hogy folytasd! Kérlek, ne hagyd 

abba! 
De Julie nem folytatta. Nem ismerte a szabályokat, és kissé még zavarban volt, 

nem tudta, mit tegyen. Szerette volna megmondani, elsuttogni neki… 
Aztán újra kezdıdött minden, Richard simogatta, teste legérzékenyebb pontjait 

kereste meg, és Julie érezte, hogy lassan egész valóját elönti a semmihez se 
hasonlítható melegség, az elképzelhetetlenül édes gyönyör. 

Késıbb, sokkal késıbb, mikor a sötétben feküdt, arra gondolt: akármi történjék 
vele, soha többé nem lesz egészen egyedül, azután sem, ha Richard elment. 

 
 

20 
 
 

Diadal! 
A termelés heti ötven egységre nıtt, ötven mőködı egységre! David lassú 

léptekkel sétálta körbe a csomagoló-helyiséget. A ládákat nézegette. Minden ládán 
cédula: „Ellenırizve, üzemképes” – és minden cédulán az illetékes technikus 
bélyegzıje és aláírása. Új ötlet: egyetlen ember ellenırizzen és bélyegezzen le 
minden egységet, mielıtt kiküldik. A rendszert David vezette be, miután korábbi 
gyakorlatában is bevált. Kért – és kapott – egy német tengerészeti technikust, hogy 
ezt a munkát ellássa, mert olyan embert kívánt maga mellé, akivel kapcsolatot tud 
tartani. Semmi más oka nem volt rá, hogy német munkatársat kérjen, és semmi 
esetre sem azért kérte, mert nem bízott a két franciában, akik korábban ezt a 
feladatot ellátták. Eszébe sem jutott, hogy ne bízzék bennük. 

Egy másik új ötlet is született, történetesen Kapitänleutnant Geissler fejében, de 
David a magáévá tette, és a gyakorlatban is megvalósította. Eszerint a szerelési 
láncban minden egyes berendezésért egy személy a felelıs. Ha egy Metoxot 
hibásnak találtak, visszaadták a felelısnek. Ha a hibát egy nap alatt nem hozták 
helyre, az illetıt beidézték, hogy magyarázza meg, mi a késedelem oka. Ha a hibát 
ezután se javították ki,- az illetıt elbocsátották, és megvonták tıle a katonai szolgálat 
alóli felmentést biztosító papírjait. Mindenki tudta, hogy ez mit jelent: behívhatják 
kényszermunkára. 
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A hat hónap alatt, mióta David, a vállalatnál dolgozott, senkit nem bocsátottak el. 
Ugyanakkor a termelés mennyisége és minısége ugrásszerően emelkedett. Igazi 
diadal. Kapitänleutnant Geissler boldog volt. Feltehetıen a haditengerészet is. És 
kétségtelen, hogy a tengeralattjárók parancsnokai hálásak voltak a Metox-vevıért, 
amely figyelmeztette ıket, ha ellenséges repülıgép közeledett.  

Diadal! És a legszörnyőbb bőn, amit valaha elkövettem, gondolta David. 
Megállt a nagy szerelıcsarnok ajtajában, és végignézett a szerelısoron dolgozó 

embereken. Egy hely üresen maradt a sorban. David lehunyta a szemét. Tegnap 
még ott állt valaki; egészséges, élı ember. Ma halott. 

És ez az ı hibája. Davidé. 
Túlságosan felajzotta a kihívás, hogy megoldjon minden problémát, túlságosan 

megszédítette a cselekvés szabadsága, és nem vette észre, mi folyik a szeme elıtt. 
A munkások kezdettıl fogva szabotálták a Métoxot. 
Feltőnés nélkül. Semmi rendkívüli vezeték vagy összetört szelep. Viszont az 

apróbb elemek nem mőködtek, a szelepek kiégtek. Minden látható ok nélkül. David 
aztán rájött: nyilván túl erıs áramot engedtek át rajtuk, vagy fordított pólusokkal 
mőködtették ıket. 

Persze elıbb rá kellett volna jönnie. Eleve tudhatta volna, hiszen kézenfekvı volt. 
De nem akart rájönni. Apró jelenségeket észlelt, de nem akart gyanakodni. Senki 
nem merne ilyesmit tenni, gondolta. Ezért halálbüntetés jár! 

Mikor David rendszabályait életbe léptették, a szabotázs kifinomult módszereit 
nem lehetett már alkalmazni. Az emberek kénytelenek voltak nyíltabb, 
kockázatosabb eszközökhöz nyúlni. És tegnap az egyik munkást elkapták. 

A büntetés halál volt. És a munkás halott. 
Akárhogy is nézte, David nem tudott szabadulni az érzéstıl, hogy ı a bőnös. 
Mereven bámulta a megüresedett helyet a sorban. Az egyik technikus felnézett 

rá, de ı gyorsan elkapta róla a tekintetét. Képtelen volt belenézni ennek az 
embernek a szemébe. Senkinek nem tudott a szemébe nézni. Azt hiszik róla, hogy 
semmivel se különb a többinél: egy náci a sok közül. İ! Náci! 

A szégyen fojtogatta. Sarkon fordult. 
A folyosón majdnem összeütközött valakivel. Gallois volt, a francia fıtechnikus. 

Gallois köszönést biccentett, félreállt, és várta, hogy David továbbmenjen. David 
majdnem megszólította, aztán meggondolta magát. Semmi értelme. Nyilván Gallois 
is megveti. Azt gondolja, rosszabb, mint ha egyszerően csak német lenne. Biztosan 
azt hiszi róla, hogy áruló. 

Gyors léptekkel, bosszúsan morgolódva sietett az épület kapujához. Lement a 
fılépcsın, ki az útra, az ırök elé. Engedélyt kapott, hogy az ır szeme láttára gyalog 
tegye meg a rövid utat a szállására. Miért? Mert bíznak benne? És miért bíznak 
benne? Azért, mert olyan jó németnek bizonyult! Keserően elnevette magát. A sors 
iróniája. 

Ott kellett volna meghalnia a táborban. Sokkal jobb lett volna mindenkinek. 
Gyorsan ment végig az úton, a tábor szögesdróttal körülvett részébe. Elhaladt az 

ır mellett, megkerült egy nagy raktárépületet. Ez volt a kelet-európai 
kényszermunkások barakkja, akik a tengeralattjáró-bunkereket építették. Az épület 
végében levı hosszú faházban laktak az ırök. Ott kapott David egy külön kis fülkét; 
Geissler intézte el neki. David végtelenül örült ennek a kis szobának. Sokkal, de 
sokkal jobb volt, mint az a magányos kis lyuk a tengerészeti barakkban. Itt végre volt 
társasága. Gyakran elbeszélgetett az ırökkel, élvezte, hogy újra németül beszélhet. 
Az ırök persze sokat bosszantották, de többnyire megfeledkeztek róla, hogy zsidó, 
mert így kényelmesebb volt nekik, meg néha kellett is egy negyedik a kártyapartihoz. 
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İ pedig a maga részérıl elfelejtette, hogy azok katonák, és nap, mint nap verik a 
lengyeleket. 

Belépett a szobájába – akkora volt, mint egy nagyobbacska doboz –, és becsukta 
maga mögött az ajtót. 

Lefeküdt, összegömbölyödött az ágyon, befogta a szemét. Becstelen. Undorítóan 
becstelen. Mélységesen önzı és megvetendı alak, akinek nincsenek elvei, nincs 
becsülete. Hol vannak a kétségei, amelyek látszólag annyit gyötörték ott a táborban, 
a laboratóriumbán? Aggodalmai, hogy helyesen cselekszik-e? Mit tett? Megtette, 
amit mondtak neki. Ahogy múlik az idı, a végén még annak is örül, hogy 
engedelmeskedhet valakinek. Szívvel-lélekkel dolgozott. Mi történt vele, hogy képes 
volt felejteni? Hol tévesztette el a helyes utat? 

Most már látta: mindez lassan, fokozatosan alakult ki. Mohó vágya a biztonság 
után minden más gondolatot elfojtott benne. Csak önmagára gondolt, az 
egészségére, arra, hogy mit kap legközelebb enni, és mindössze egyetlen alapvetı 
igénye volt: mindent túlélni, megmenteni az életét. 

Mindenkit elárultam, mindent és mindenkit. A fajtámat, Cecile-t, de mindenekelıtt 
önmagamat. Aljas, pipogya alak vagyok. 

Egy idı után, mikor végre abbahagyta az önvádló kesergést, elnyúlt az ágyon. A 
jövın gondolkodott. 

Felötlött benne egy gondolat. Váratlanul jött, de abban a pillanatban, hogy alakot 
öltött, tudta, ez a válasz. 

Felült, feltérdelt, bedugta a kezét az ágy fémváza alá. 
Az ujja hegyével kitapogatta az ismerıs, lapos kis csomagot, elıhúzta, és 

keményen megmarkolta. 
Olyan hosszú utat tettek meg együtt, ı meg ez a kis csomag, hogy majdnem 

elfelejtette, milyen fontos titkot rejtett el benne. Az agya egyik sarkában ırizte, a 
jövıre gondolva: útlevél Angliába vagy Amerikába a háború után, biztosítási kötvény 
öregkorára. 

De most. 
A kezében tartotta, és emlékezetében megjelentek a titkos berendezés tervei, 

jellemzı adatai. 
Rövidhullámú radar. Németország soha nem lesz képes kifejleszteni, amíg a 

laboratóriumai zárva vannak, és kutatási programjai szünetelnek. És ha a 
németeknek nincs rövidhullámú radarjuk, védekezni sem tudnak ellene! 

Az biztos, hogy a Metox tehetetlen vele szemben, gondolta halvány mosollyal. 
A kérdés csak az, hogyan tudná eljuttatni a terveket az angoloknak. İk elég 

gyorsan meg tudnák valósítani. 
Ez lenne a tökéletes szabotázs. A tengeralattjárók védtelenek lennének, és az a 

munka, amit ı itt végzett, egy csapásra haszontalanná válna. 
A szívéhez szorította a kis csomagot. Aztán felnézett. „Édes Istenem – suttogta –, 

Te most egy nyomorult, ócska alakot látsz magad elıtt. De olyan embert, aki 
szeretné megtenni a tıle telhetıt. Adj neki erıt, hogy megtehesse. Ha kegyes leszel, 
és hatékony segítséget nyújtasz, köszönöm Neked. Ha nem… Édes Istenem, akkor 
is megpróbálom megtenni, amit tudok.” 

Lefeküdt. Tehet-e többet az ember, gondolta, mint hogy legalább életében 
egyszer megmutatja, hogy bátor is tud lenni? 

 
David gyakran indult korán munkába, már hat óra körül, mert így két órán át 
nyugodtan dolgozhatott, míg a többiek meg nem érkeztek. A kora reggeli órák 
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csendjében tisztábban fogott az agya, mint napközben. Ezen a reggelen jóval hat óra 
elıtt érkezett meg, és még mindig nem tudta végleg eldönteni, mit tegyen. 

Gallois. Gallois-val kellene próbálkoznia. 
Ez volt a kézenfekvı megoldás. Természetesen nem tudta biztosan, hogy Gallois 

is benne van-e a szabotázs-akcióban, de tudnia kell róla. Még ha ı maga nem is 
vesz részt benne aktívan, kétségtelenül gyanítja. 

Igen, Gallois-val próbálkozik. Bizonytalanul állt fel a székérıl, átrnent a 
szomszédba, a rajzterembe. 

– Menjen, kérem – szólt oda egy fiatal újoncnak az egyik rajztáblánál –, és kérje 
meg Monsieur Gallois-t, hogy jöjjön át az irodámba. – A fiatalember bólintott, és 
elindult a nagy szerelıcsarnok felé. 

David visszament az íróasztalához. Gondterhelten leült. 
Léptek a folyosón. David homlokán izzadságcseppek gyöngyöztek, 

nadrágzsebébıl zsebkendıt húzott elı, megtörölte a homlokát, aztán felnézett. 
Gallois ott állt a szobában, és ıt figyelte. David csodálkozva nézte, aztán halványan 
elmosolyodott, és egy székre mutatott. 

– Kérem, foglaljon helyet.. 
Gallois nyitva hagyta az ajtót. David felállt és becsukta. 
– Nos, gyönyörő idınk van, nem? 
– Gyönyörő. 
David visszaült a székére. 
– Az élet mindig kellemesebb, ha süt a nap. 
A francia bólintott. David látta, hogy a legcsekélyebb mértékben sem érdekli az 

idıjárás. Mélyét lélegzett. 
– Én… – kezdte – meglehetısen kényes ügyrıl szeretnék beszélni magával… 
A francia kifejezéstelen arccal, érdeklıdés nélkül nézett rá az asztal másik 

oldaláról. Világosan látszott, hogy egyáltalán nem akar Davidnak segíteni. 
– Szóval… ön valószínőleg úgy gondolja, hogy nekem minden törekvésem… 

minden vágyam, hogy ez a munka sikerüljön… Kezdetben valóban így volt. 
Csodálatos lehetıséget láttam magam elıtt, ahol megmutathatom a képességeimet, 
és… ismét értelmet adhatok az életemnek. Megérti ezt? 

Gallois egy kézmozdulattal mintha azt akarta volna kifejezni: ha maga mondja. 
David elıbbre hajolt. 

– Kérem, megérti ezt? 
– Igen. – Gallois a vállát vonogatta. – Tudom, hogy nem volt más választása. 
– De keményen dolgoztam, igaz? A siker érdekében. – David összevonta 

szemöldökét, és a kezére nézett. – Elfelejtettem, érti? A saját sikerélményemet elébe 
helyeztem… más megfontolásoknak. – Megint felnézett. – De most… Most látom, 
hogy tévedtem. Nem lett volna szabad… ilyen teljes szívvel-lélekkel megtennem, 
amit tettem… Tévedtem. 

Gallois szemmel láthatóan felfigyelt. Érdeklıdéssel tanulmányozta David arcát. 
– A helyzet az… – folytatta David – ...hogy segíteni szeretnék. 
Csend. Gallois gyanakszik. És ki vetheti a szemére? David sürgetıen hajolt elıre. 
– Nézze. Tökéletesen tisztában vagyok vele, mi folyt itt, mikor megérkeztem. A 

legtöbb berendezést tudatosan rongálták. Most már tudom. De nem szóltam semmit. 
Szóval, látja, hogy annak ellenére, amit esetleg gondol rólam, nekem rokonszenves a 
maguk ügye. 

Gallois-nak egy arcizma se rándult. Mozdulatlanul, faarccal ült. 
David szerette volna, ha jelt ad, valami biztató jelt. Hallgat, mint a szfinx… Nehéz 

eset. 
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– Nézze. Én tisztában vagyok vele, hogy magának nehéz bármit is mondania… 
Miért is tenné? Én csak annyit mondhatok, hogy valóban segíteni szeretnék, és 
abban a helyzetben vagyok, hogy nagyon határozott, nagyon kézzelfogható 
formában segíthetek. 

Gallois hirtelen megmozdult. Elıbbre csúszott a székén, és megköszörülte a 
torkát. 

– Monsieur Freymann, nem tudom elképzelni, honnan vette ezeket a furcsa 
ötleteit. Egyrészt ennél a vállalatnál soha nem volt szabotázs. Ez, hogy úgy 
mondjam, képtelen ötlet. Másrészt, igazán nem keveredhetem bele semmiféle 
akcióba, a… társaság érdekeivel szemben. Nem tudom, miért fordult hozzám, 
Monsieur, de biztosíthatom, hogy nem tudok önnek segíteni. 

Megmozdult, hogy felálljon, de David felugrott, és gyorsan megkerülte az 
íróasztalt. 

– Azt hiszem, a legokosabb, ha nem folytatjuk ezt a beszélgetést – mondta 
Gallois. – Igazán, Monsieur, nem tudok önnek segíteni. Sem én, sem más. Mi 
becsületes, dolgozó emberek vagyunk. Kerüljük a bajt. – Megfordult, és a kilincs után 
nyúlt. 

David egy pillanatra kıvé dermedve, tanácstalan állt. Aztán, ahogy Gallois 
kinyitotta az ajtót, elırelendült, és elkapta a francia kabátujját. 

– Kérem, ön nem ért meg engem. – David idegesen nézett ki a folyosóra, hogy 
lássa, hallhatta-e valaki a beszélgetésüket. Aztán könyörögve pillantott Gallois-ra. 

Gallois nagyon lassan becsukta az ajtót. 
– Pontosan mi az, amit nem értek? 
Meg kell mondanom neki, gondolta elkeseredetten David. Pedig egész idı alatt 

egy léleknek se szóltam róla. 
Amint felnézett a franciára, és szavakat keresett, metszı fájdalom hasított a 

gyomrába. A fájdalom villámgyorsan perzselte végig a beleit. Mintha a szoba falai 
megindultak volna; levegıért kapkodott, érezte, hogy mindjárt elesik, kinyújtotta a 
kezét, aztán valaki keményen megmarkolta a karját, egyszer csak egy szék volt 
alatta, és ı mélyen elıregörnyedve, a térdei közé fogta a , fejét. T 

– A tablettáim… Ott vannak az asztalon. 
Az üveget nyitva nyomták a kezébe. Kirázott belıle ' három tablettát, és szétrágta 

ıket, mert úgy gyorsabban hatottak. 
– Jobban van? – Gallois David füléhez hajolt, hogy jobban hallja. 
David bólintott. 
– Egy perc és jobban leszek. Csak egy perc… Ne menjen el, kérem! – Kinyújtotta 

a kezét, és elkapta Gallois karját. Egy idı után valamelyest csökkent a fájdalom. 
David a karjára hajtotta a fejét. – Ne ítéljen felettem túl keményen – suttogta. – Én 
csak arra kérem, hallgassa meg, amit mondani akarok… – Lassan fölegyenesedett, 
és lehunyt szemmel hátradılt a székén. Nagyon gyenge volt, a szíve hangosan vert, 
mint egy nagydob. – Nekem van szükségem az ön segítségére… – Halványan 
elmosolyodott. – Nem fordítva. 

Elhallgatott, néhányszor mély lélegzetet vett. Ez többnyire segített. 
– A helyzet az, hogy… mielıtt ott kellett hagynom az állásomat 

Németországban… a háború elıtt… elloptam valamit. Egy titkot. Egy titkot, amely 
nagyon, nagyon fontos lehet… a háborúban. Én vagyok az egyetlen, aki tud róla, az 
én ötletem volt. – Szünetet tartott, felnézett Gallois-ra, hogy lássa, megértette-e. Ez a 
döntı pillanat: elhiszi-e vagy nem. Kihúzta magát, megint megfogta a francia karját. – 
Mindig szerettem volna eljuttatni ezt a titkot az angoloknak, hogy felhasználják. De… 
sose volt rá alkalmam. Aztán idejöttem, és könnyebbnek látszott, ha folytatom a 
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munkámat, elvégzem a feladatomat… Tudja, úgy örültem, hogy élek. Ez a hely itt 
olyan volt nekem, mint a mennyország a… tábor után.  

Mélyet sóhajtott. 
– De most… Most tennem kell valamit, érti? – Megrázta a fejét. – Nem bírom ki, 

hogy semmit ne tegyek… mint eddig. Ha tudná, milyenek azok a táborok! Valamit 
tennem kell értük, nem érti? Valahogy segítenem kell rajtuk. És ez az egyetlen, amit 
tehetek. – Aggódva leste Gallois arcát. – Mondja, megértette, amit mondtam? 

Gallois lehajtotta a fejét, mintha töprengene. Mikor megint felnézett, az arca 
merev volt, aggódó. Felsóhajtott. 

– Kedves Monsieur Freymann – suttogta –, úgy sajnálom, hogy beteg. Tudom, 
nagyon sok mindenen ment át. Igazán szeretném, ha segíthetnék valamiben, de nem 
tudok. 

– De én csak a titkomat szeretném eljuttatni Angliába… 
– Sajnálom – mondta a francia, most már hidegebb hangon. – Igazán nem 

tehetek semmit önért… 
David úgy érezte, elviselhetetlenül fáradt. Összeroskadt a székén. Minden hiába. 

Gallois hátranézett, aztán lehalkította a hangját. 
– Azt hiszem, nagyon veszedelmes dolog ilyesmirıl beszélnie…. Ne haragudjon, 

de igazán oktalan. – Elindult az ajtó felé. – Jobban van már? Akarja, hogy ideküldjek 
valakit?…  

David az arcát a tenyerébe temetve, megrázta a fejét, Hallotta, hogy az ajtó 
csukódik, felkelt, aztán végigfeküdt a padlón. Néha ez is használt a gyomrának. De 
tudta, hogy ezt a tompa fájdalmat a szívében nem szüntetheti meg semmi. 

 
Egy hét múlva új programot jelentettek be. A Goulvent, Pescard et Cie cégnek 
hajóba építhetı, nagyobb radarokat kell készítenie. Az úttörı munkát máshol 
végezték el, mindössze arról volt szó, hogy a Németországból érkezı elemeket 
összeszereljék. 

Davidnak azonban így is bıven akadt munkája. Ki kellett dolgoznia a programot, 
és meg kellett terveznie a szerszámokat. Késı estig dolgozott, mert a gondolatot is 
képtelen volt elviselni, hogy hazamenjen a szobájába. Nem ült le többé kártyázni az 
ırökkel. Nem is beszélt velük. Illetve, tulajdonképpen senkivel sem beszélt. Egyetlen 
vágya volt, hogy békén hagyják. Ha megbeszélést kellett tartania, a lehetı 
legrövidebbre fogta. Még Geisslerre is rá-rámordult. 

Nem bánta, mit eszik, eszik-e. Utált elmenni a kantinba az ebédjéért, 
vacsorájáért. Tudta, hogy ez csöppet sem használ neki, a közérzete is szörnyő volt, 
de ezt sem bánta. 

Győlölte a munkáját. Győlölte az életét. Győlölte önmagát. 
Aztán egy napon Geissler behívatta az irodájába. 
– Úgy látszik, máshol van szükség önre, Herr Freymann. – A Kapitänleutnant 

felemelt egy levelet az íróasztaláról, és belenézett. – Nem írják, hogy mikor… 
Ámbár... – hővösen elmosolyodott – nekünk is szükségünk van önre, ezért 
tiltakoztunk a javasolt áthelyezés ellen. A megfelelı csatornákon elindítottuk a 
kérelmet, és rövidesen várjuk a választ.  

David Geissler mellett kinézett az ablakon. Az épületek között éppen rálátott a 
tengerre. Ködös nap volt, de így is gyönyörő. 

– Hová? – kérdezte nyugodtan. 
– Kérem? 
– Hová akarnak áthelyezni?  
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– Aha! Hadd lám… Nem tengerészeti létesítmény, legalábbis nem ismerıs. – Újra 
megnézte a levelet. – Itt nem látok mást, csak egy kódszámot és nevet. Talán… Egy 
pillanat… – Fölvette a telefont, és a parancsnokságot kérte. Néhány szót szólt, aztán 
visszatette a helyére a kagylót. Idegesen köhécselt. – Sajnos, nem tudom pontosan 
megmondani, hol van… nincsenek részletes adataink… de a név nyilván egy SS 
intézményt jelent… – Aztán gondterhelten tette hozzá: – Talán ezért is jobb lenne, ha 
itt maradna. 

Németország. Talán egy tábor. Vissza a pokolba. 
– Herr Freymann, abban a pillanatban, ahogy megkapom a döntést, értesíteni 

fogom. Idıközben folytatnunk kell az új program elıkészületeit. Világos? 
– Világos. 
– Én mindent megteszek, ami tılem telik, Herr Freymann. Megpróbálom rávenni 

ıket, hogy itt maradhasson. 
– Igen. Köszönöm. – ıszinte ember ez a Geissler, de semmit nem tud tenni. 

David felállt, kurtán bólintott, és kiment az irodából. Az ır az ajtó elıtt várta. David 
elırement a bejárathoz, beszállt a furgonba. Elindultak a Goulvent, Pescard et Cie 
felé. 

A furgon a kapu elıtt tette le. Felment az irodájába, befejezte aznapi munkáját. Új 
részegységek adatai, új ellenırzı berendezések részletei: olyan munka, amit más, 
kevésbé képzett ember is elvégezhet. Holnap reggel hozzáfog a munka átadásához. 

Aznap éjjel, hónapok óta elıször, rosszul aludt. Azt álmodta, hogy ismét ott 
fekszik a csupasz deszkapriccsen, két haldokló közé szorítva. Aztán jön a 
Prominente, fölkelti, indulás a kıbányába. Sötét éjszaka van. A Prominente úgy 
gondolja, jó hecc éjszaka fölverni ıket. Aztán, amikor elkezdték verni az embereket, 
fölébredt.  

Egy darabig képtelen volt újra elaludni, és mire teljesen kimerült, beleállt'a 
gyomrába a fájdalom. Alig aludt valamit reggelig. 

Másnap korán ment be az irodájába, és azon töprengett, hogyan tudná a 
legcélszerőbben megszervezni a munka átadását. Lázasan dolgozott, listát készített 
az elvégzendı feladatokról, nevek, részlegek szerint csoportosított mindent. 

Kopogtak. David az íróasztalon álló órára nézett. Még csak hét óra volt. 
– Tessék!  
Gallois volt az. Leült. 
– Jó reggelt! 
– Örülök, hogy bejött hozzám – mondta David. – Ezt meg kell beszélnem önnel. 

Ez azoknak a feladatoknak a jegyzéke, amelyeket önnek és a többieknek át kell 
venniük, ha elmentem. 

– Elmegy? – kérdezte Gallois. 
– Nagyon valószínő. Ha ezt itt legépelték… talán…  
– Hová küldik? 
David letette a ceruzáját. 
– Nem tudom – mondta kurtán. – Talán vissza oda, ahonnan jöttem. 
– De hiszen jól dolgozott… Nyilván meg vannak elégedve önnel. 
David megdörzsölte a szemét. Iszonyú fáradtság fogta el. Minden erejét össze 

kellett szednie, hogy válaszolni tudjon. 
– Ó, ön nem érti, hogy ezek hogyan dolgoznak. Nincsenek szabályaik. Ha rosszul 

dolgozik, visszaküldik a táborba. Ha jól dolgozik, akkor is visszaküldik. Nincs szabály. 
– De ön az elektronikával foglalkozik. A szakmájában fognak önnek munkát 

adni?.. 
David vállat vont. 
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– Talán. Igazán nem számít. 
– De ön nyilván akar dolgozni… 
– Semmi jelentısége nincs, hogy én mit akarok. Különben is, nem érdekel. Most 

már nem. 
Késıbb megbeszélést tartottak az új programmal kapcsolatban. A doboznyi 

szobában a levegı fülledt volt és füstös. A társaság módfelett idegesítette Davidot. 
Elképesztı, milyen nehezen fogták föl a legalapvetıbb dolgokat, és a legegyszerőbb 
feladatokat is a szájukba kellett rágni. Képtelen volt feltételezni, hogy ilyen ostobák 
legyenek. Mikor valamelyik fiatal technikus ismét ostoba kérdést tett fel neki, David 
egy percre lehunyta a szemét, erıt győjtött, hogy fékezze magát, és ne ordítson rá, 
aztán összeszorított fogakkal sziszegte: 

– Hát maga semmit sem képes megérteni? Miért kell valakinek ilyen ostobának 
lennie? Meg akarja nehezíteni a dolgokat? Igazán lehetetlen magukkal dolgozni! 

Kimeredt szemmel bámulták. Akkor jött rá, hogy végül mégis ordított. 
A következı pillanatban felfakadt a gyomrában a fekély. A fájdalom úgy hasított 

bele, mint a villámcsapás. Azonnal tisztában volt vele, hogy ez más, eddig soha nem 
érzett kín, ilyen fájdalmai még sose voltak, és azt is tudta, hogy néhány másodperc 
múlva üvölteni fog a fájdalomtól. A szoba körvonalai egyre ködösebbé váltak, a teste 
mintha kihőlt volna, aztán lassan kicsúszott alóla a talaj, és roppant hálás volt érte, 
mert olyan jó érzés volt elsüllyedni…  

Semmi más, csak béke és szépség. Örökre. Legalább száz évre. Valahányszor 
az égetı érzés visszatért, rászorították azt a fekete valamit az arcára, és megint 
úszott, lebegett… 

Aludni akart. Örökre. A Prominenté-k verték, arcul ütötték. Valaki rákiáltott. 
Felnyögött, és megpróbálta lehunyni a szemét. De a hang megint kiáltozni kezdett. 
Nıi hang. Franciául. 

– Gyerünk! Ébredjen fel! Gyerünk!  
Újra a fájdalom. 
– Nem! Nem! 
Valaki ismét az arcát ütögette. Miért nem tudják végre békén hagyni? A fájdalom 

újra makacsabbul kínozta. Nem tud tıle aludni. 
– Fáj! – mormolta. – Kérem, kaphatok valamit?… 
– Még nem – felelte a nıi hang. – Majd ha felébredt.  
Aztán felébredt, de csak azért, mert úgy fájt, hogy aludni se tudott tıle. Végre 

adtak neki gyógyszert. Bevette. Nem sokat használt. Rájött, hogy nem segít semmi. 
A napok egymásba olvadtak, és csak akkor aludt, ha a fájdalom kimerítette. 

Aztán egy napon felébredt, és megállapította, hogy ez egyszer sikerült jól aludnia. 
A gyomra már nem fájt annyira. Felült, és hagyta, hogy megitassák. Vizezett tejet 
kapott. Lényegesen javult a közérzete. Csak az bántotta, hogy megint szembe kell 
néznie a valósággal. 

Aztán, néhány nappal késıbb, amikor felébredt, Gal-lois ült az ágya mellett. 
– Hogy van? – kérdezte mosolyogva a francia. David azt felelte, amit nyilván 

elvártak tıle.  
– Jól. 
Közhelyekrıl váltottak néhány szót, aztán David elfáradt, és a francia elment. 

Félálomban valami motoszkált David emlékezetében. Valamit mondania kellett volna 
Gallois-nak, valami fontosat, de már nem emlékezett rá, hogy mit. 

Csak másnap jutott eszébe, és felnyögött, mert elkésett. A francia elment. 
De mégsem késett el. Gallois visszajött. Mikor belépett a szobába, David 

hitetlenkedve meredt rá, kinyújtott kezével megfogta a francia kezét. 
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Gállois mosolygott, és megint megkérdezte: 
– Hogy van? 
– Nem számít – felelte David. – Kérem, figyeljen. Valamit kérnem kell öntıl. 

Valami fontosat. – Felült az ágyon. – Monsieur Gallois, mikor néhány hete 
beszélgettünk egymással, azt mondta, nem tud segíteni rajtam. Lehetséges. De 
biztos vagyok benne, hogy tudja a módját, hogyan juttasson el egy kis csomagot 
Angliába. Az az információ, amelyrıl beszéltem önnek, egy kis csomagban van. 
Eddig én akartam magammal vinni. Mivel ez most már lehetetlen, az információnak 
nélkülem kell elmennie. 

Gallois szóra nyitotta a száját, de David tiltakozva emelte fel a kezét. 
– Ne, ne fárassza magát tagadással meg effélékkel. Akár tud ön, személy szerint, 

módot találni rá, hogy eljuttassa a rendeltetési helyére, akár nem, nem számít. Csak 
arra kérem, jöjjön vissza, és mondja meg, el tudja-e juttatni az illetékesekhez. Kérem! 
– Kimerülten hanyatlott vissza a párnára. 

– Megtalálom a módját – felelte Gallois határozottan. David megveregette a 
kezét. Biztos volt benne, hogy a francia igazat mondott. Boldogan aludt el. Következı 
látogatója Kapitänleutnant Geissler volt. 

– Nos, jól bánnak itt önnel? Büszkén mondhatom, hogy a szabályzatokat 
megkerülve sikerült önt itt elhelyeztetnem. Egészen jó kórház. Remélem, szívesen 
van itt. 

– Ó, igen. Nagyon jó. Nagyon jó. 
Geissleren látszott, hogy zavarban van. David úgy érezte, nem szereti a 

kórházakat. 
– Gondolom, már kíváncsi rá – mondta végül Geissler –, hogy itt maradhat-e 

velünk Brestben. Döntöttek. Természetesen addig, amíg munkaképes marad… 
Sikerülni fog, ugye, Herr Freymann? 

David elképedten bólintott. 
– Helyes! Tehát visszavárjuk az íróasztalához, mihelyt alkalmas önnek. Addig is 

jó egészséget kívánok! 
Geissler kiment. David hosszasan bámult a becsukott ajtóra. Tehát maradhat… A 

homlokát ráncolta. Egészen biztosra vette, hogy elküldik. Roppant zavaros helyzet. 
Újabb kegyelem. Az élét nem más, mint kegyelmi aktusok sorozata. És nem tudta 
eldönteni, mi rosszabb: életet remélve élni, vagy biztosan tudni, hogy meghalunk. 

Nem érzett örömet. Haragot sem. Ha valamit érzett, az bosszúság volt, mert ez 
az állandó hercehurca kikészíti… 

Másnap új ápolónı jött be hozzá. David megállapította, hogy ez még nem járt 
nála. A nı megigazította az ágynemőjét, elvégezte a szokásos ceremóniát az ágy 
körül, és közben halkan suttogott valamit. David elıször nem értette, mit mond, de 
aztán hirtelen rájött, hogy az ápolónı azt suttogta: 

– Üzenetet hoztam magának. A barátai elszállítják mind a két csomagot. 
Ismétlem: mind a két csomagot. 

David összekulcsolta a kezét, és várta, hogy a szavak értelme lassan behatoljon 
a tudatába. Az imádsága meghallgatásra talált. Tehát megengedtetett neki ez a kis 
szabotázs. 
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A hidegen csillogó táblaüveg mögött üresen tátongott a könyvesbolt kirakata. 
Julie lesütött szemmel lépett oda a bejárati ajtóhoz, aztán benyitott. Az ajtónyitásra 
valahol odabent egy csengı csilingelt. 

A tulajdonos a pult mögött ült, és a szemüvege felett Julie-ra hunyorgott. 
– A La Grandé Chance-ot kérném – mondta Julie. 
– A Mauriktól? 
– Nem, Lefarge-tól. 
A tulajdonos lopva körülnézett. 
– Jöjjön utánam, meglátjuk, van-e belıle hátul. 
Elırement, félrelibbentett egy vastag függönyt, és elindult a sötét raktárhelyiség 

felé. Julie vakon hunyorgott, aztán látta, hogy két férfi áll elıtte. 
– Köszönöm, hogy eljött – mondta az egyik.  
– Természetesen. 
A férfi közelebb lépett hozzá. Az új ember volt, Maurice; Angliából érkezett egy 

rádióssal, Jacques-kal. 
Maurice a raktár végébe vezette Julie-t. Ott valamivel jobb volt a világítás. 
– Ugyanúgy, mint a múltkor – mondta Maurice határozott, nyugodt hangon. – Ha 

úgy tetszik. Ketten vannak. – A hangja is olyan volt, mint az arca; bizalomgerjesztı. 
Attól a perctıl, hogy megkezdte a lánc újjászervezését, Julie tudta: tökéletes vezetı. 
A munkatársak nagy részét szélnek eresztette, mindössze egy kicsiny, zárt csoportra 
valót tartott meg belılük. Mindenben – s ez volt a legfontosabb – rendkívül óvatos 
volt. 

Az ajtóra mutatott, amely a kis lomtárnak használt helyiségbe nyílt. 
– Az elsı itt vár. – Rámosolygott Julie-fa. – Helyes?  
– Ó, persze! – Most már nem okozott gondot neki, mint elsı ízben. Besétált a 

lomtárba, leült az asztalhoz, szemben a fiatalemberrel, aki már ülve várta. Kerek 
arcával, szokatlan hájviseletével kétségtelenül amerikainak látszott, Julie 
rámosolygott. 

– Hová való? 
– Milwaukeeba, Ma'am. 
Julie úgy nézett rá, mint aki pontosan tudja, hol van Milwaukee.  
– És melyik államban van Milwaukee? 
– Wisconsinban, Ma'am. 
Julie megpróbálta felidézni emlékezetében, hol fekszik Wisconsin. Valahol a 

Nagy Tavak környékén, gondolta. Középnyugat, az biztos. 
– Az New York közelében van, nem?  
A pilóta kurtán felnevetett. 
– Egek! Szó sincs róla, Ma'am. Vigyázzon, nehogy egy wisconsini polgárnak ezt 

találja mondani! Chicago a legközelebbi nagyváros. New York! Hiszen New York jó 
ezer mérföldnyire van onnan! – És megint elnevette magát. 

Ez a fiú valódi amerikai, ez kétségtelen. De azért inkább egészen biztosra megy. 
– Körülbelül egy hét múlva otthon lesz. Gondolom, alig várja már. 
– Gondolhatja – mosolygott a fiatalember. – Már több mint egy éve nem láttam a 

családomat. 
– Igen, lássuk csak, most november vége van. A hálaadásra haza is érhet, ugye? 



 238 

A pilóta a homlokát ráncolta. 
– Nem, Ma'am. Éppen most volt a hálaadás. Négy napja. – Megrázta a fejét. – A 

legközelebbi hálaadás, amelyet együtt ünnepelhetek a családommal, jövıre lesz. 
Julie rámosolygott. 
– Igen, igaza van! – Felállt. – Várjon itt. Egy perc, és jönnek, hogy elvezessék 

innen. 
A pilóta bólintott, és hátradılt a székén. Julie visszament a raktárba. Maurice 

mintha valahonnan a semmibıl bukkant volna elı. Julie bólintott. 
– Ez rendben van. Biztos vagyok benne. 
– Helyes – mondta Maurice látható örömmel, aztán a válla fölött hátraszólt. – 

Henri, ezt vidd vissza a pincébe, és hozd fel a másikat! Ne hagyd, hogy beszéljenek 
egymással! 

Julie egy könyvespolcnak támaszkodva várt. Most kérték meg harmadszor, hogy 
jöjjön el a könyvesboltba. Elıször nehezen boldogult, mert fogalma sem volt, mit 
kérdezzen. A végén már két emberöltınyi amerikai családtörténeten rágta át magát 
ezekkel az emberekkel, míg végre eszébe jutott, hogy inkább a hálaadás napja után 
érdeklıdjön. Most már öt perc alatt ki tudta kérdezni ıket. 

Besúgók. Mouchards. Lényegében biztos volt benne, hogy egyet sem engedett 
át. Isten ments! 

Figyelte Maurice-t, ı is a könyvespolcnak támaszkodott, és cigarettára gyújtott. 
Negyven körüli, zömök férfi volt, és Julie majdnem biztosra vette, hogy belga, de nem 
tett fel neki kérdéseket. Az elızı téli kudarc után ma már senki nem kérdezett 
semmit. 

Maurice erıs kézzel vezette a láncot. Semmi szükségtelen kapcsolat, semmi 
fölösleges információ. Ezért bízott benne mindenki. 

– A másik már odabent van – mondta Maurice, és odalépett hozzá. – Ez érdekel 
bennünket a legjobban. Rennes közelében tőnt fel, azt állítja magáról, hogy az egész 
utat gyalog tette meg fentrıl, északról. Pokoli hosszú séta, segítség nélkül… És 
nagyon idegesnek látszik. Persze ellenıriztük Londonban, és ott minden rendben 
van, de… – A vállát vonogatta.  

Julie bólintott, és visszament a lomtárba. 
Mikor belépett, a pilóta összerezzent. Annyi bizonyos, hogy ideges. Julie 

alaposan megnézte. Szıke, kék szemő, sápadtfehér bırő. Szánalmas látvány. Julie 
a szokásos kérdésekkel kezdte. Neve, rangja, katonai sorszáma, repülıosztaga, hol 
állomásoznak. Mindezt már ellenırizték, de újra végigkérdezett mindent, hogy jobban 
megfigyelhesse az arcát és a hangját is. 

A hangjában csekély akcentus hallatszott, nem feltőnı, talán csak árnyalatnyi; 
– Hová valósi? – kérdezte Julie.  
– Omahába. 
– A családja mindig ott élt? 
– Nem. 
Nem túl közlékeny fickó. Julie újra nekirugaszkodott. 
– Honnan származnak eredetileg?   
– Európából. 
– Pontosan honnan? 
Csend. A fiú összeszorította a száját. Úristen, gondolta Julie, ez nehéz eset lesz. 

Hirtelen ötlettel megkérdezte: 
– Németországból?  
A fiatalember idegesen felelte:  
– Helyben vagyunk! Maga is olyan lesz, mint a többi. 
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– Hogy érti ezt? – kérdezte Julie lágyan. 
– Azok… – Képtelen volt egy szót is kinyögni, csak a fejét rázta. Aztán mégis 

sikerült kimondania: – Azok… utálnak. Azt mondják rám, hogy Hun vagyok. És azt 
hiszem, most maga is azzal fog megvádolni, hogy a németeknek kémkedem. 

– A családja német volt? 
A fiatalember lassan bólintott. 
– De én amerikai vagyok! Ugyanolyan amerikai, mint bárki más. Azt hiszem, 

magának mást mondtak. 
– Nem! Nem mondtak mást. Igazán. De a neve… Smith? 
– A családomat Schmidtnek hívták. Nagyon-nagyon régen vándoroltak ki 

Amerikába. A nevünket… úgy tizenöt éve változtattuk meg. 
– Ez körülbelül akkor lehetett, amikor maga iskolába került. – A fiú nem nézett ki 

többnek húszévesnél. 
A fiatalember bólintott. 
– Hol járt iskolába? 
Julie végigkérdezett tıle mindent, ami eszébe jutott. Iskola, nyári táborok, 

baseball, rögbi, milyen filmeket látott, milyen lányokat ismert – jól sejtette, nem sokat 
–, még a házról is kikérdezte, ahol laknak. Fogalma sem volt, hogy igazat mond-e. 
Csak annyit látott, hogy a szeme becsületes, sohasem gondolkodik a válaszon, és 
mikor az otthonáról beszél, felcsillan a szeme. 

Kifaggatta az útjáról Franciaország északi részén. Azért gyalogolt, mondta, mert 
úgy biztonságosabbnak érezte. Arra gondolt, esetleg a helybeliek nem lesznek 
barátságosak, ezért kerülte ıket, és lopta magának az élelmet útközben. Leírta, 
milyen vidékeken járt, hogyan úszta meg hajszál híján, hogy egy német ırjárat 
elkapja; egy fára mászott fel, úgy rejtızött el elılük. Mindez hihetıen hangzik, 
döntötte el magában Julie. Nem tudta elképzelni, hogyan tudna valaki ilyen hosszú 
és bonyolult történetet kitalálni. 

Végül kijelentette: 
– Nos, ha minden rendben megy, hamarosan otthon lehet. Körülbelül egy 

hónapon belül. Ez azt jelenti, hogy december végén, igaz? 
Amint a fiatalember elmosolyodott, az arca egészen átalakult. 
– Igen. Ilyen hamar? 
Ez viszont más, gondolta Julie: a legtöbben azért panaszkodnak, miért nem 

repítik ıket haza másnap reggel. 
– Ha minden jól megy. – Aztán elmosolyodott. – De attól félek, éppen lemarad a 

hálaadásról. 
A fiú vállat vont.  
– Nem bánom. Csak a családomat lássam! 
A fenébe is! Erre nem készült fel, gondolta Julie. Folytatnom kell. Aztán a 

fiatalember hirtelen megszólalt: 
– Hé! Hiszen éppen most volt a hálaadás! 
– Hát persze! – nevetett Julie. – Milyen szamár vagyok! 
Mikor Julie kiment a lomtárból, Maurice és a többiek a poros könyvespolcok 

között álltak, és kíváncsian várták. 
– Azt hiszem, valódi – mondta Julie. – De nem garantálom. – Utált ködös 

válaszokat adni, de volt egy szörnyő lehetıség, amit nem hagyhatott figyelmen kívül: 
a fiú múltja talán pontosan olyan, amilyennek elmondta, de ki tudja, talán közvetlenül 
a háború kitörése elıtt visszament Németországba. Talán zseniális hazudozó.  

– Kétségtelen, hogy élt Amerikában – mondta. – Gyermekkorában. De nem 
tudom eldönteni, vajon tényleg úgy határozott-e, hogy végleg Amerikában marad. 
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– Így is jó lesz – mondta Maurice, és megveregette a vállát. – A többiekkel marad, 
de figyeljük. – Aztán hozzá fordult. – Köszönöm a segítségét, Julie. Pontosan erre 
van szükségünk. 

Julie elpirult örömében. 
– Sajnálom, hogy nem tudok biztosabbat mondani… 
– Nem, egyáltalán nincs mit sajnálnia. Inkább legyenek kétségeink, mintsem hogy 

úgy tegyünk, mintha biztosak lennénk a dolgunkban. Még egyszer köszönöm. Elég 
sokáig feltartottuk. Most már mennie kell. Vigyázzon! 

Julie megfogta Maurice karját. 
– Még valamit… Ugye szólni fognak, hogy lemenjek a partra, ha hajó érkezik? 
Maurice elgondolkodva nézett rá. 
– Ha akarja. Biztos, hogy nekünk jó, ha ott van. De… Ugye tudja, hogy ez sokkal 

nagyobb kockázattal jár? 
– Igen, tudom.  
Maurice bólintott. 
Julie búcsút intett, aztán odament a vastag függönyhöz, és várt. Hallgatózott. 

Odaátról nem hallott hangokat. Óvatosan félrehúzta a függönyt, míg be nem látott az 
üzletbe. Nem volt bent vevı. Csak a tulajdonos állt a pult mögött. 

Határozottan kilépett, megkerülte a pult végét. Az ajtó közelében megint megállt, 
mintha egy könyvet tanulmányozna a polcon, aztán bólintott a tulajdonos felé, és 
egykedvően kisétált az utcára. 

Ellenállt a kísértésnek, hogy hátranézzen. Nem lenne okos. Inkább az órájára 
pillantott. Már majdnem letelt az ebédideje. Egyenesen vissza kell mennie az 
irodába. Nem volt messze; öt perc gyalog. 

Nyugodtan sétált az utcán, nem túl gyorsan, nem is túl lassan. Igyekezett 
közömbösnek látszani, idınként megmegnézte valamelyik üzlet kirakatát vagy egy 
szembejövı gyalogos arcát. Sose gondolta volna, hogy ilyen nehéz megjátszani a 
természetes viselkedést. Kíváncsi lett volna, sikerül-e bárkit is félrevezetnie. A szíve 
hevesen dobogott, és úgy érezte, mindenki ıt nézi. Megállapította magában, hogy 
soha nem tudná megszokni ezt a szerepet. 

A hivatalában minden csendes volt, a fınök aznap egész délután házon kívül 
tartózkodott. Megírt néhány számlát, legépelt három levelet, aztán végiglapozta a 
számlamásolat-halmazt, amit irattároznia kellett volna. Utálta az irattározást. Ráér. 

Inkább átlapozta a naptárát. Mégpróbálta kiszámítani, mikor lesz a legközelebbi 
újhold… Akkor jön el… 

Már hét hónapja nem látta. Állandóan ı járt az eszében Olyannyira, hogy a végén 
néha már a hangjára sem emlékezett, sem arra, hogy milyen az orra formája. Nem 
mintha mindez számítana… De ettıl szinte valószerőt lenné vált az egész ember, és 
ez megrémítette. Néha még azt is sikerült bebeszélnie magának, hogy soha többé 
nem látja viszont. 

Richardot, az embereit és az ott ragadt pilótákat végül márciusban sikerült 
elszállítani. Ezután még négyszer tértek vissza rutinakcióra. De Richard sose volt a 
fedélzeten. Csak üzeneteket küldött, amelyeket rendszerint a parti osztag vezetıje 
továbbított neki. 

Remélem, hamarosan jövök. Kérlek, légy óvatos! 
Vigyázz magadra! Nem tudom, mikor mehetek. 
Áprilisban már túl rövidek voltak az éjszakák, és nem jött több hajó. A nyár, úgy 

érezte, egy örökkévalóságig tartott… És nemcsak ı érezte így, hanem az egyre 
nagyobb számban gyülekezı pilóták is, akik a környéken rejtıztek. Most újra itt az 
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ısz, de Richard még mindig nem jött. Érkeztek a korábbiakhoz hasonló üzenetek, de 
Richard nem jött. 

Talán soha többé nem jön. Julie azért minden alkalommal lement a partra. Hátha 
mégis. 

Ezért segített Maurice-nak, mert így biztos lehetett benne, hogy lejut a hajóhoz. 
Szégyellte, hogy ez befolyásolja a közremőködését: az ember vagy elkötelezett, vagy 
nem. Ezt el kell döntenie magában. 

De aztán rájött, hogy képtelen rá. Képtelen választani Peter biztonsága és a 
viszontlátás között. Mohó. Neki mindkettı kell. 

Majd. Majd akkor dönt, ha találkozott Richarddal. Igen, ez a válasz. 
Megremegett, aztán nekiállt a számlákat irattározni. 
 

Korán elment az irodából. Nem volt több munkája, és ha sikerül elérnie az ötórás 
buszt, lefekvés elıtt egy órával tovább lehet együtt Peterrel. 

A buszmegálló öt percre volt az irodától, de így is igyekeznie kellett. Sietısen, 
lehajtott fejjel, karját lóbálva szedte a lábát. Még egyszer megnézte az óráját. Még 
biztosan van ideje. De utált az utolsó pillanatban érkezni. Egy kicsit szaladt is, aztán 
kifulladt, lassított. Négy perccel az indulás elıtt érkezett a megállóhoz. 

Lihegve, kissé izzadtan leroskadt egy ülésre. Miért kellett ennyire sietnem? Mert 
ággályoskodó alak vagyok, gondolta, és nagyot sóhajtott. Es most már úgyse 
változom meg. Kivette a táskájából az Ouest-France reggeli kiadását, szétnyitotta, és 
olvasni kezdte. Nem mintha sok olvasnivaló lett volna benne; két lap volt az egész, 
Julie szerint az is erısen cenzúrázva. De a kevés hír is többet ért a semminél, és ı 
is, mint mindenki más, azt olvasta, ami volt. 

Észrevette, hogy valaki leül a mellette levı ülésre, aztán a busz egy rándulással 
elindult. Ennyi év után Julie úgy ismerte már a busz útvonalát, mint a tenyerét. Nem 
kellett felnéznie, hogy pontosan tudja, merre járnak a negyvenperces úton. 

A szomszédja, aki az indulásnál mellé telepedett, mocorogni kezdett az ülésen. 
Aztán hirtelen megszólalt valaki a közelében. 

– Korán abbahagytad ma a munkát.  
Julie felkapta a fejét, körülnézett. 
Aztán a szívére szorította a kezét, és megkönnyebbülten felsóhajtott. 
– Jaj, Michel! Úgy megijesztettél. 
– Elnézést – mondta Michel széles mosollyal. 
A busz megállt. Az ellenırzési pontnál voltak, a tiltott zóna határán. Itt a parti 

szakaszra tilos volt belépnie annak, akinek nem volt meg a szükséges engedélye. 
Julie elıvette az iratait, aztán odapillantott az engedélyre, amelyet Michel tartott a 
kezében. Nyomban látta, hogy hamis névre szól.  

Miután a Feldgendarm mindenkinek a papírjait megvizsgálta, és a busz 
továbbindult, Julie lopva Michelre pillantott. 

– Hol voltál ennyi ideig? – kérdezte. Mennyi lehetett? Hónapok. 
– Fıleg Morlaix-ben. 
– De sehol nem láttalak. Azt hittem, elmentél valahová. 
– Nem. – Ellentmondást nem tőrı kijelentés. 
– Különben is – megint Michelre nézett – mit csinálsz te ezen a buszon? ' 
– Arra megyek, amerre te. 
– Ó! – Julie nem kérdezte, miért. Michellel kapcsolatban az ember lehetıleg minél 

kevesebbet kérdezısködött. Valószínőleg újabb németeket készül felrobbantani. 
Michel, mintha gondolatolvasó lett volna, halkan odaszólt neki. 
– Jól fogok viselkedni. Ne aggódj! 
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Julie a válla fölött titkon hátrapillantott. Mögöttük két termetes parasztasszony ült, 
ölükben zöldséges kosár. Elıttük egy lány könyvet olvasott. Senki nem figyelt rájuk. 

– Hallom, hogyTregasnou környékén újabban valamivel szervezettebben mennek 
a dolgok. 

Julie bezárkózott. Hogy merészel Michel… 
– Mire gondolsz, Michel? – kérdezte hővösen. 
– Új szervezet alakult, nem? Új szervezet, hogy elmenekítse az embereket. 
– Ha így van, semmit nem tudok róla. 
– Hát persze – mosolygott Michel. – Be kell vallanom, újabban sokkal jobb a 

biztonsági rendszeretek, mint volt. Senki sem beszél. Nagyon helyes. 
– Akkor honnan szeded ezt a mesét? – kérdezte óvatosan Julie. – Ha egyszer a 

biztonsági rendszer annyival jobb?  
– Ó, apróságok… Fıleg találgatások. És a hallgatás.  
– Hallgatás? 
– Igen. Senki sem beszél. Ez mindig azt jelenti, hogy valami történik. – 

Rámosolygott Julie-ra. 
Öntelt, mint mindig, gondolta Julie. De nem tud annyit, amennyit mutat. Es ez a 

fontos. 
– Akármi történik is – mondta –, tényleg nem tudok róla. Mostanában messze 

távol tartom magam ezektıl a dolgoktól. 
– Remélem is! Akármit gondolnak magukról, azért az egész társaság egy csapat 

amatır. 
– Nem hiszem.  
Michel fürkészı pillantással nézett rá. 
– Ez nagyon határozottan hangzott. 
– Csak ez a véleményem, ennyi az egész.  
Michel Julie arcát nézte. 
– Megváltoztál, Julie. , 
– Miért mondod ezt? – vonta össze a szemöldökét Julie. 
– Sokkal… Sokkal magabiztosabb vagy. Azelıtt sose voltál ilyen. 
– Megint ítélkezel. 
– Igen. Azt hiszem, ezen a téren jó orrom van.  
Julie elkeseredetten sóhajtott. 
– De te… te meg olyan biztos vagy mindenben. És olyan türelmetlen mindenki 

mással szemben. Ez igazán fárasztó, Michel! . 
– Azt akarod mondani, hogy szerinted is, mint a ti békés vidéketeken mindenki 

szerint, bőzlenek a politikai nézeteim? Nos, mondhatom, hogy a háború után nagyot 
fogtok nézni! Rájöttök, hogy olyan Franciaországban éltek, amelyet fasiszták 
kormányoznak, pontosan úgy, mint a német megszállás elıtt. 

Julie a fejét rázta. 
– Látod, te mindenbıl azonnal politikai vitát provokálsz. Nem akartam mást 

mondani, csak azt, hogy nagyon nehéz veled beszélgetni. 
– Hm! De te milyen magabiztos lettél, Julie. Egészen más ifjú hölgy vagy, mint 

amilyennek annak idején megismertelek. Te mivel foglalkozol? Gondolom, többet 
teszel, mint amennyit elmondasz. Igen, nagyon tevékeny ifjú hölgy lettél. 

Hogy utálta Julie ezeket a gúnyos tréfákat! 
– Pontosan ugyanaz vagyok, aki voltam, Michel – válaszolta türelmetlenül. – 

Egyáltalán nem változtam. 
– Ha te mondod – felelte csúfondáros képpel Michel. A busz egy falunál megállt, 

újabb utasok szálltak fel. 
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Aztán hangos berregéssel továbbindultak. A busz recsegve-ropogva sebességet 
váltott, aztán fokozatosan felgyorsult. Valaha ez is jobb napokat látott, csakúgy, mint 
a legtöbb busz Bretagne-ban. 

Michel közelebb hajolt Julie-hoz. 
– Helyes. Ne vitatkozzunk tovább. Megmondom ıszintén, szándékosan szálltam 

fel erre a buszra. Találkozni akartam veled. 
Julie a szeme sarkából nézett vissza rá. Már megint nem tudta eldönteni, mit 

akar. Pajkosan rámosolygott. 
– Nahát, tényleg? Nem is tudtam, hogy ennyire érdekellek, Michel. Hiszen sikerült 

legalább hat hónapig távol tartanod magad tılem. 
– Nem – mondta Michel ingerültén. – Szóval, örülök, hogy találkoztunk, de 

történetesen valami másról van szó. i 
– Nos? 
– Akár benne vagy a dolgokban, a helyi akciókban, akár nem… biztosan ismersz 

olyan embert, aki tud valamit. Mindegy. Szóval, fontos üzenetem van a számukra. – 
Szembefordult Julie-val, úgy folytatta. – Ha átadom neked az üzenetet, eljuttatod a 
rendeltetési helyére? 

– De miért éppen én? Miért ne adnád át… közvetlenül? 
– Közvetlenül? Tréfálsz! Ha az történne, amit a te társaságod akar, a haja szála 

se görbülne meg egyetlen németnek sem. Nos, mi másképp képzeljük el a háborút. 
– De ha gyilkoltok, utána megtorlás következik.  
– Úgy gondoltam, nem fogunk vitatkozni… Nézd, neked jobb kapcsolataid 

vannak, mint nekem. Átadod az üzenetet, vagy nem? 
– Nos… Semmit sem ígérhetek, de… – Julie mereven Michel szemébe nézett. 

Aztán töprengve vállat vont. – …Ha olyan fontos, megteszem, amit tudok. 
– Azt hittem, módodban áll megtenni… 
Julie úgy érezte, legszívesebben megfojtaná Michelt. 
– Az üzenet a következı – folytatta Michel. – Van egy tudós szakértı, aki egy 

bresti gyárban dolgozik, és szeretne Angliába jutni. Az illetı német zsidó. 
Koncentrációs táborban volt, amíg elı nem ásták, hogy ebben a gyárban 
dolgoztassák valami elektromos szerkezeten. Elméletileg amolyan rabféle, de alig 
ırzik. Könnyő lenne megszöktetni. A lényeg azonban az, hogy azt állítja, van egy 
titkos találmánya, ami igen jó szolgálatot tenne az angoloknak. Az összes vázlatot 
magával hozná. Hogy tényleg van-e találmánya, az más kérdés… De azt mondják, 
igen tehetséges fickó, és titok ide, titok oda, fel lehetne használni. 

Julie összevont szemöldökkel próbálta megemészteni a hallottakat. Michel egy 
pillanatig elgondolkodott. 

– Igen. Es még valami. Nincs túl jó állapotbán. Még vagy két hétig nem lehet 
szállítani. Majdnem elpusztították Németországban, a táborban. Gondold meg, pedig 
sokkal jobban bántak vele, mint a többi zsidóval! Általában azonnal megölik ıket. Te 
tudtad ezt? Megölik ıket mind. Ezrével nıket, gyerekeket, csecsemıket….  

Julie borzadva nézett rá. 
– Ezt nem mondod komolyan. 
– De igen. Most a francia zsidókat szállítják el vagonszámra. Sohasem jönnek 

vissza. 
Julie kibámult az ablakon. A napfényben tündöklı békés földeket nézte, és azt 

gondolta, ez nem lehet igaz. 
– Szóval – folytatta Michel –, úgy vehetem, hogy megértetted az üzenetet?  
– Igen, igen. Azt hiszem, megértettem. 
– A lényeg az, hogy ha sikerül kihoznunk, átveszitek-e tılünk?  
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– Én… Majd megkérdezem. 
– Helyes… 
A busz megint megállt egy faluban, aztán keskeny utakon döcögött tovább. Julie: 

kinézett az ablakon, és azon gondolkodott, vajon nem hallgatott-e el valamit Michel. 
Valószínő. Michel rendkívül titokzatos ember. 

És ez a tudós… Beteg. Mennyire beteg? – gondolta magában. Talán nehéz lesz 
lejuttatni a partra… Jobb lenne nyomban üzenetet küldeni Maurice-nak. İ tudja 
majd, mit kell tenni. Majd ı dönt. Tregasnou felé közeledtek. Michel oldalba bökte. 

– Ha érintkezésbe akarsz lépni velem, a régi lakásomon leszek egész héten, és… 
– Elhallgatott, a homlokát ráncolta. – Nem. Csak a lakásomon. 

Julie bólintott. A busz rángatózva állt meg a falu fıterén. Aki még rajta volt, mind 
felállt, és kifelé igyekezett.  

– És még valami – szólalt meg hirtelen Michel. – Ha valaha segítségre lenne 
szükséged, úgy értem, neked magadnak, gyere el hozzám, jó? – Könnyedén, 
közömbösen vetette oda, mintha ebédre hívná Julie-t, de Julie tudta, hogy halálosan 
komolyan beszél. Michel néha igazán zavarba tudja hozni az embert. 

Tétován bólintott.' 
– Jó. Rendben van. 
– Helyes. – Michel felállt, elırement, leszállt a buszról. Aztán kurtán búcsút intett, 

és eltőnt. 
Julie sietve ment fel a dombon a tanya felé. Rosszkedvő volt. Akármirıl legyen 

szó, még ha az egész tényleg olyan egyszerő is, ahogy Michel mondja, aggasztotta a 
gondolat, hogy Michel barátaival kell együtt dolgozniuk. 

Felsóhajtott. Végre egyszer nem neki kell döntenie. A döntés ezúttal Maurice 
gondja lesz. 

 
– Azt mondják, nem megbízható. – Maurice sorban végignézett a társain. 

Hallgattak. Csak a lángoló fahasábok ropogtak a tőzhelyben. Valaki megszólalt. 
– Igen. De miért akarna beépíteni közénk valakit? Milyen meggondolásból? Mi? 
Jean mélyet sóhajtott. Kivette a pipát a szájából. 
– Ki tudja? Michel mindig szélsıséges nézeteket vallott – mondta vontatottan. – 

Számára minden megengedhetı, ha az ı ügyét mozdítja elı. 
Julie nem bírta tovább. Maurice felé fordult. 
– De bennünket nem árulna el, ebben biztos vagyok. Hiszen mi a családja 

vagyunk. Már úgy értem, nem árulna el a németeknek. 
– Családja?… 
– Igen – emelte fel a hangját Julie. – Unokatestvérek vagyunk. Valamikor gyakran 

járt ide. 
Újabb csend. Végül Maurice szólalt meg elıször. 
– Az a kérdés, mi történik az elıtt, hogy átvesszük azt az embert. Sehogy nem 

tudunk megbizonyosodni róla, valódi-e? Ha lépre csalnak bennünket… Nincs mivel 
védekeznünk… Elkapnak bennünket, amikor szállítunk. Ha meggondoljuk, ennél 
tökéletesebb tálalást nem is kívánhatnak.  

A többiek bólogattak. Julie tagadóan rázta a fejét. 
– De… Miért találnának ki olyan mesét, hogy beteg, ha valójában Gestapo-

ügynök? Valószínőtlenül hangzik, nem? – Hirtelen ı is éppen úgy elbizonytalanodott, 
mint a többiek. Senki sem tudhat semmi biztosat. 

Maurice morgott valamit, aztán végigsimította az állát. 
– Ha a sötétebb oldaláról nézzük, a Gestapónak idıre lenne szüksége, hogy egy 

ügynököt kiképezzen. Ki tudja? 
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Most Gérard, a halász is megszólalt. 
– És ha ez a tudós valóban tudós, és valóban van valami titka? Akkor, mi lesz? 
Maurice a térdére csapott. 
– Nos, a következıt javaslom. Próbáljunk meg további adatokat megtudni errıl az 

emberrıl, annyit, amennyit csak lehet. Megpróbáljuk Londonnal is ellenıriztetni. 
Sosem lehet tudni, talán tudnak róla valamit. Ha tényleg olyan élvonalbeli tudós, 
akkor… Annyi óvatossági rendszabályt alkalmazunk, amennyit tudunk. Csak egy 
ember biztonságát kockáztatjuk a szállításnál, bekötjük a fickó szemét, huszonnégy 
órás ırséget adunk mellé… 

– Szóval, szabad az út? 
– Igen, azt hiszem. Nem tehetünk mást. – Maurice Julie-ra nézett. – Tudna több 

adatot is szerezni arról a tudósról? És megkérné ıket, hogy garantálják a 
valódiságát? 

– Megpróbálom – bólintott Julie.  
– Oké! Errıl ennyit, egyelıre. 
Valamennyien felálltak. Gérard sietve jó éjszakát kívánt, aztán nyomban távozott. 

Maurice megállt, megfordult, és odament Julie-hoz. A vállára tette a kezét. , 
– Beszélhetnék magával egy percre?  
– Természetesen. 
Átmentek az asztal másik oldalára, és leültek. 
– Figyeljen ide, Julie – mondta Maurice halkan. – Aggaszt, hogy maga itt 

mindenbe belekeveredik, holott talán eredetileg nem is állt szándékában. Ha… nos, 
ha úgy döntené, hogy meggondolta magát, tökéletesen megértem. Csak egy szót 
szóljon nekem. És nem lesz köztünk semmi félreértés. 

Maurice arra kéri, válasszon. Julie az odafent alvó Peterre gondolt. Ösztönösen 
arra fordította a fejét. Nincs egyértelmő válasz. 

– Pillanatnyilag megteszem, amit tudok… Átadom az üzenetet, és meghozom a 
választ, ennyi az egész. Talán, ha ezt a tudóst elszállítják, akkor… akkor már nem 
akarok ennyire benne lenni… – Nem fejezte be a mondatot. Elhallgatott. Micsoda 
ostoba alak vagyok, gondolta. 

Maurice rábólintott. 
– Rendben van. Ezt tesszük. De azt hiszem, helyesebb lenne, ha nem az igazi 

nevét használnánk. Gondolom jobb, ha új nevet kap. Megfelelne Marie-Claire? 
A kérdés meglepte Julie-t 
– Hát… igen. 
– Helyes! Akkor maga lesz Marie-Claire.  
Hamis név. Julie megborzongott. Maurice felállt. 
– Ó, és a hajó! Vasárnap. Vasárnap jön. Segít majd levinni a partra a 

csomagokat? 
Julie fellélegzett. 
– Ó, igen! Ez nem gond.  
Vasárnap. Még három nap. 
 

A sötétség: milliónyi apró, táncoló, villódzó folt. Egy pillanatra kirajzolódik a szikla 
körvonala a tenger hátterében, majd eltőnik, és nem marad más, csak a vibráló 
sötétség. Ha valaki túl sokáig mereszti a szemét, különös, elmosódott alakokat lát, az 
alakok elmozdulnak, elhalványulnak, elsuhannak a semmibe. Ilyenkor okosabb, ha 
az ember elfordítja a fejét, pihenteti a szemét. 

Egy azonban biztos, gondolta Julie: tökéletes éjszaka egy ırnaszádnak. Fenn a 
hegyfokon az ırszemek nem látnak messzebbre a szikla pereménél. És szellı is alig 



 246 

lebben. Ez azt jelenti, hogy a hajó gyorsan átjut a Csatornán. Mert jön; Julie biztos 
volt benne. A BBC beolvasta az üzenetet. Nyolckor. A Benedictine édes ital 

Akármi történjék is, óriási megkönnyebbülés lesz, ha valamennyi csomag elmegy. 
Harminckilencen voltak, mind ott gyülekeztek a parton. Félelmetesen sok, de az 
elmúlt néhány héten igen gyors iramban nıtt a számuk. Sokat elirányítottak 
Bordeaux-n át Spanyolországba, és azokat, akiket a lánc Párizstól St. Brieuc-ig 
vonaton Bretagne-ba küldött, mind elrejtették. Volt köztük, akit több mint egy hónapig 
bújtattak. 

Most, csodálatos módon, mind együtt voltak az öbölben. Türelmetlenül 
várakoztak. Julie hallotta, ahogy egymás között suttognak. Felállt, a hang irányába 
sétált, odasúgta: 

– Kérem, ne beszélgessenek! A hang messzire elhallatszik.  
– Meddig kell még várnunk? 
– Lehetetlen elıre megmondani, de legyenek türelemmel. Kérem! 
Elhallgattak. Julie visszament a helyére. Nagyon nyugodt volt. Biztosan tudta, 

hogy minden rendben lezajlik. Megérezte. 
Csend volt, csak a hullámok nyaldosták halkan locsogva a hoöiokot. 
Aztán látta, hogy valaki megmozdul. Valószínőlég Gérard. És még egy férfi. 

Aztán egy hang: alig hallható, lágy suhogás… 
Megérkeztek. 
A szíve kalapált. Erısen koncentrált a teendıire. Végigsétált a pilóták csoportjai 

elıtt, és mindegyik csoportnak odasúgta: 
– Hamarosan két kis csónak érkezik. Ne mozduljanak, míg nem szólunk. 

Megértették? – Aztán lekuporodott melléjük, és várt. 
Úgy érezte, nagyon sokáig tart, míg a csónakok partot érnek. De végre 

befutottak, elıször az egyik, aztán a másik. Odaálltak a parthoz. Két fömör, fekete 
árnyék, mögöttük a sápadtszürke tenger. Julie fél percet várt, aztán felállt, és halkan 
odaszólt az embereknek. 

– Egyes és kettes csoport! 
A pilóták, összesen tizennégyen, felálltak, és elindultak Julie után a csónakokhoz. 

A csónakok legénysége eléjük jött. Julie mind a két csoportot elirányította a maga 
csónakja felé. A legénység sietett. Mar tolták is vissza csónakjukat a vízre, sürgették 
a beszálló embereket. Julie az arcvonásaikat fürkészte, de ı nem volt köztük. Ezt 
elıre tudta. Aztán elmentek. 

Húsz perc múlva tértek vissza. Julie további két csoportot szólított elı. Ezúttal 
néhányan nem engedelmeskedtek az utasításoknak, túl sokan váltak ki a csoportból, 
és az elsı csónak felé indultak. Julie megszámolta ıket, és három embert átirányított 
a második csónakhoz, amely már indulásra készen várt. A három ember belegázolt a 
vízbe. A csónak elindult. v 

Egy darabig utánuk nézett, aztán visszafordult. Még egy forduló és vége. 
Valaki gyors léptekkel közeledett felé. Gérard? Nem. Sokkal magasabb Gérard-

nál. 
Hirtelen rájött, ki az. 
Tétován, bizonytalan nevetéssel lépett elıre. Richard átölelte, olyan szorosan, 

hogy elállt a lélegzete. Richard az arcához szorította az arcát, és Julie egy hirtelen 
rezdüléssel újra emlékezett a bırére, édes, férfias illatára. És emlékezett a testére, 
hogy milyen csodálatos érzés volt, mikor hozzásimult. 

– Ó! Úgy hiányoztál! – suttogta. 
– Julie. 
Richard elhúzódott tıle, erıltette a szemét, hogy lássa a sötétben az arcát. 
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– Nincs sok idım, és tudnom kell… Elıször is, jól vagy? 
– Igen, igen, jól vagyok. 
– De biztonságban vagy? Fogadjunk, hogy nem. 
– Most jól vagyok. Igazán! Mindenki olyan óvatos. Igazán! – Fölnevetett, 

lábujjhegyre ágaskodott, átkarolta Richard nyakát, és megcsókolta. Richard 
keményen visszacsókolta, aztán egy idı múlva ismét elhúzódott tıle. 

– Julie, ide figyelj! Van egy ötletem. Minden vonalon jóváhagyták. Mindenkivel 
elintéztem… Julie, neked és Peternek vissza kell jönnötök Angliába! Az ırnaszádon. 

Julie a homlokát ráncolva bámult a sötétségbe.  
– Hogyan? Én?… 
– Figyelj! A következı szállítmánnyal lebonyolíthatjuk. Megteheted, hogy 

egyszerően eltőnsz. Soha senki nem jön rá, hová mentél. És akkor biztonságban 
leszel te is, Peter is. Mindketten. Julie, mondd, hogy jössz! 

– De… Nem tudom. Én… Gondolkodnom kell rajta. 
– De Julie! Ez az egyetlen értelmes lépés, amit tehetsz. Szörnyő kockázatot 

vállalsz itt, nem érted? Ha elkapnak... mi lesz veled? 
– Igen, én… Azt hiszem, igazad van. – Sose gondolt rá, hogy ı is elmenjen a 

hajóval. Eszébe sem jutott volna. De ez nem olyan egyszerő! És hogyan magyarázza 
meg Richardnak? 

– Kérlek, mondd, hogy jössz! – sürgette Richard. 
– Nem tudom… Nem tudom! Ilyen hirtelen… 
– Lehet, hogy késıbb már nem lesz rá idı. , 
A hangjából kicsengett a csalódottság. Julie megértette. Richard már nyilván 

nagyon régen tervezhette ezt a lépést, és ı most hálátlanul húzódozik. 
– Kérlek… Nagyon, nagyon szeretlek. De gondolkodnom kell. Itt van a családom, 

meg a többiek, és… Ez olyan hirtelen jött, Richard! Kérlek, hadd gondolkozzam, 
hadd készítsem elı… És ha legközelebb eljössz, biztosat fogok mondani, 
megígérem. Ugye újra eljössz? 

– Igen, eljövök. 
Julie változatlanul úgy érezte, Richard csalódott benne. Kézen fogta, leült a 

homokra, lehúzta maga mellé. Richard átkarolta a derekát. 
– Én azt hittem, szeretnél hazajönni. 
– De én szeretnék! Szeretnék!  
– Hátakkor? 
Igaza van, gondolta Julie. El kellene mennem. Petert biztonságba kellene 

helyeznem. Vele kellene lennem, vele szeretnék lenni! 
– Igen – mondta. – Talán igazad van. Megpróbálom. Megígérem. 
Richard szorosabban ölelte át. 
– Jól van. Jól van. – Aztán elnevette magát. – Egy pillanatig arra gondoltam, hogy 

valami nagydarab, fekete üstökő francia elhódított tılem. 
Julie kuncogott. 
– Hát… Futottam ugyan utána, de nem kellettem neki… 
Összenevettek a,sötétben. 
Nemsokára felhangzott a rongyba csavart evezık sustorgása. Richard felkapta a 

fejét. Aztán felsegítette a földrıl Julie-t Julie-nak akkor jutott eszébe, hogy nem 
számolta meg a pilótákat. 

– Ideje, hogy az utasok után nézzek – mondta, és mielıtt Richard válaszolhatott 
volna, végigfutott a parton. Mire visszaért, a csónakok indulásra készen vártak. Nem 
volt több idı. 

Richard a második csónaknál állt. 
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– Körülbelül egy hét múlva jövünk újra – mondta. – Akkor gyere velünk, Julie. 
Kérlek! 

– Megpróbálom! 
Richard megcsókolta, majd sietve belegázolt a vízbe, és indult a várakozó csónak 

felé. Aztán a csónak elment. Elnyelte a sötétség. 
 
 

22 
 
 

Felhıhatár kétezer méter. A hold sápadt, ezüstös fénnyel árasztja el a portyázó 
Wellington alatt sebesen sőrősödı felhıtakarót. 

A pilóta elfordította a fejét, és kinézett a kormányosfülke ablakán. Elégedetten 
figyelte a vastagodó felhıréteget. A tengeralattjárók azt hiszik, hogy biztonságban 
elrejtızhetnek alatta. 

Az órájára pillantott. 
– Mennyi idı van a fordulásig? – szólt bele a mikrofonba. 
A fejhallgató recsegett-ropogott, aztán a navigátor válaszolt: 
– Tizenöt perc, kapitány.  
– Helyes! 
Ma este is elrepülnek a zóna határáig, niint rendesen. Nyolcszáz mérföld nyugat-

délnyugatra az Atlanti-óceán fölé, majd cikcakkban kelet-délkeletre a Biscayai-öböl 
felett, a francia partokig. Aztán haza. Ezzel a módszerrel talán elcsípnek egy-két 
tengeralattjárót. Csak az a baj, hogy a tengeralattjárók rendszerint észreveszik ıket. 

Amikor több mint egy éve elıször megkapták az ASV radart, minden csodásan 
egyszerő volt. Megfelelı körülmények között az ember csak bekapcsolta a 
szerkezetet, és várta a varázsszavakat: „Radar a parancsnoknak! Célpont balra 
tizenhárom mérföld. Húsz fok.” Akkor az ember az égbolt legsötétebb része felé 
fordult, holdirányba, hogy a tengeralattjáró körvonala tisztán kirajzolódjék az 
ezüsthídban. Mire azok észrevették ıket, már késı volt lemerülni, sıt arra se maradt 
idejük, hogy fölvegyék a harcot. Egy pilóta akkoriban mindig jó zsákmányra 
számíthatott: átlagosan két biztos találat és egy valószínő. 

Persze a valóságban nem volt ilyen egyszerő. Az a radar kissé szeszélyes jószág 
volt. Esıben, hóesésben, havas esıben vagy magas hullámverésben nem lehetett 
használni. De kedvezı idıjárási viszonyok között egészen jól mőködött. 

Aztán minden megváltozott, és azok az ördögi tengeralattjárók sorra tőntek el az 
ember szeme elıtt. Megtalálták ugyan ıket, de mire rájuk repültek, eltőntek a fenébe. 
Csak egyetlen magyarázata lehetett, hogy ezt ilyen következetesen meg tudták tenni: 
a radardetektor. 

Tudták, természetesen tudták, hogy elıbb-utóbb kitalálnak valamit, de azért 
bosszantotta ıket. Végül a parti ırszolgálat kidolgozta az ellenszert. Mihelyt 
megtalálták a célpontot, az ember utasítást adott a figyelınek, hogy állítsa le a 
radart, és a gépet irányítsa hátrafelé, amerrıl az elektromos hullámokat nem tudják 
felfogni. Aztán lassan megfelelı irányba álltakvés utasították a radart, hogy 
percenként egy körforgást végezzen, mert így megbizonyosodhattak róla, nem 
veszítették-e el a zsákmányt. A radar csak az utolsó menetben mőködött 
folyamatosan. Aztán egy és két mérföld között bekapcsolták a kétmillió gyertyafényő 
Leigh-fényszórót, és még ha nem is találták meg azonnal a hajót, egy kis 
szerencsévél a tengeralattjáró tüzérsége nem volt képes ellenállni a kísértésnek, 
tüzet nyitott rájuk, így roppant elızékenyen, egyenesen rávezették ıket a célpontra. 
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Ez a módszer elég jól bevált, ennek ellenére a tengerjárók gyakran kijátszották 
ıket, még mielıtt a közelükbe érhettek volna. Igazi macska-egér harc. Csak sajnos, 
az egérnek túl gyakran sikerült elinalnia. Szép lenne, ha újra visszanyerhetnék a 
fölényüket. 

Ha minden jól megy, ebben reménykedhetnek is. A gép fedélzetén most új 
varázsdoboz mőködött. Kísérleti berendezés. A kapitány nem csekély büszkeségére 
az ı öreg skatulyája volt az elsı a parti ırség egységei közül, amelyre felszerelték.  

A mőszaki zsenik H2S-nek becézték. Ez, ha a kapitány jól emlékezett 
középiskolás tanulmányaira, annak az anyagnak a vegyi képlete, amelytıl olyan 
büdös a záptojás. Valahol, valamelyik mőszaki zseninek, úgy látszik, még 
humorérzéke is volt. 

Tulajdonképpen ez egy új radar. Így magyarázták neki. Egészen új típus, azt 
mondják, csodásan letapogat mindent, minden irányban. A tengert és a szárazföldet 
is. Mint egy térképet. 

Az biztos, hogy a radarkezelık nagyon lelkesedtek érte. És a navigátorok is: 
valóságos örömmámor volt ezzel a készülékkel visszatalálni a hazai partokra. 

Az új típusú radart csak három napja szerelték fel a gépre, így biztonság kedvéért 
az öreg ASV radart is tovább használták. 

A pilóta megint az órájára nézett. Két perc a fordulásig, és indulás haza. Mélyen 
bent jártak már az öböl felett, húsz mérföldnyire a francia parttól. Brestig a parttal 
párhuzamosan repülnek, aztán elkanyarodnak hazafelé.  

Fordulás. A motorok feldübörögnek. Eltelt egy óra. 
– Kapitány a navigátornak. A helyzetünk, Wally? 
– Ötven mérföld Lorient-tól délnyugatra, parancsnok. Jó vadászterület. Közel 

járnak Lorient-hoz és St. Nazaire-hez is. 
– Kapitány a személyzetnek. Fokozott figyelem felfelé és lefelé is. – A 

vadászgépek ugyan nem okoztak sok gondot az öbölben, de sosem lehet tudni. 
A kilenctagú személyzet sorban nyugtázta a vételt a fejhallgatóban. A pilóta az 

oldalablakhoz nyomta az arcát, és lenézett az alattuk gomolygó, vastag 
felhıtakaróra. A látási viszonyok a nullával egyenlık. De valahol odalent úszik egy 
tengeralattjáró. Talán több is. 

A fenébe! Csak egy döfést adhatna az egyiknek! Csak egy döfést! 
 

A fiatal tiszt a fehéren habzó tajtékot figyelte, amelyet a tengeralattjáró orra hasított a 
tenger sötét vizén. Alig tudta elhinni, hogy ez a behemót szörnyeteg az övé. 

Még most is valószínőtlennek érezte, hogy kinevezték parancsnoknak. Nem volt 
több huszonhat évesnél, és csak egy éve kapta meg az Oberleutnant zur See 
rangját. 

Szeretett volna magabiztosan viselkedni, de hiába, nem volt magabiztos. Hogyan 
is lehetett volna, ha a közismert, nagy tengeralattjáró-kapitányokra gondolt, például 
Gunther Prienre, aki beúszott az U-47-tel Scapa Flow-ba, és elsüllyesztette a Royal 
Oak-ot, vagy Karl Fischerre, aki a rekordot tartotta az egy fıre esı elsüllyesztett 
tonnákért folyó versenyben. Hogyan érezhetné magát egyenrangúnak velük? 
Lehetetlen! 

Felnézett. A holdat vékony felhıfátyol takarta el. Ez legalább némi védelmet nyújt. 
Szükségük is van rá: manapság egyre gyakoribbak a légi portyázok. Emlékezett, 
hogy a háború elején, amikor mint Leutnant zur See frissen kikerült a katonai 
akadémiáról, ritkán láttak ellenséges repülıgépet, és akkor is rendszerint csak 
nappal. 
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Öt órája hajóztak ki St. Nazaire-bıl. Motorhiba miatt késıbb indultak, és elég sok 
bonyodalom után, mert az utolsó pillanatban rendeltek el cserét a legénységben. 
Emberei felét áthelyezték egy másik, sérült hajóra, és most a legénységnek legalább 
tíz tagja újonc volt, akik a tulajdonképpeni kiképzésüket se fejezték még be. Enyhén 
szólva, nem túl megnyugtató a helyzet. Mihelyt átjutnak az Öblön, megdolgoztatja 
ıket, alapos edzést tart nekik. Ettıl se lesznek ugyan egyenértékőek a begyakorlott, 
jól képzett legénységgel, de ezen már úgysem tud változtatni. 

Az órájára nézett. Még hat órán át tart a sötétség. Kevés arra, hogy kijussanak az 
Öbölbıl. Topogott egy kicsit, mert nagyon hideg volt, az idén korán érkezett a tél. 

Az ırtiszt lépett mellé.  
– Radarjelzés, kapitány úr! 
A fiatal parancsnok bólintott. Emiatt nem kell izgulniuk. A radarfigyelı egész idı 

alatt csipogott, vinnyogott és fütyült. Néha úgy feldühítette a kapitányt, hogy 
parancsot adott, kapcsolják ki. Mintha ez a vacak mindent repülıgépnek nézett 
volna. 

Mindenesetre jobb ellenırizni. Hiszen most ı a felelıs. 
Átlépett a parancsnoki híd másik oldalára, és fölnézett az antennára. Ideiglenes 

megoldásként vezették be annak idején, amikor az angolok elıször kezdtek radart 
használni. Aztán hamarosan megkapta a Biscayai kereszt becenevet. Most, egy 
évvel késıbb, még mindig használták. Az övé mindenesetre jobb napokat is látott: 
úgy nézett ki, mintha nagy sebbel-lobbal csak behajították volna a rakodónyíláson, 
aztán vagy egy tucatszor szétverték, meg újra összeeszkábálták volna. A törékeny 
fatákolmány mindenesetre kifogástalan helyzetben állt, a drótok megfelelıen voltak 
bekötve. Itt tehát nem lehet hiba. 

Biccentett a második ırtisztnek, és lement a vezérlıterembe. A Metox-
mőszerész, a készülék fölé hajolva, éppen egy gombot tekergetett. A készülék éles 
hangon felsivított. Mikor a mőszerész meglátta ifjú parancsnokát, hozzá fordult. 

– Elnézést, kapitány úr, ez a masina, úgy látszik, ugrat bennünket. Kibontsam, és 
megnézzem, mi van belül? Ez azt jelentené,, hogy egy idıre ki kell kapcsolnom… 

Az ifjú kapitány puszta megszokásból majdnem a parancsnokhoz utasította, 
aztán meghökkent: hiszen ı a parancsnok! A legénységbıl többen kíváncsian 
nézték. Nos, most döntenie kell. 

De még habozott. Az emberek szeme összeszőkült. Döntenie kell. És döntött. 
– Ne! Ne szedje szét, amíg el nem hagytuk az Öblöt. Addig hagyja békén! 
A mőszerész bólintott. A parancsnok elfordult, odament a térképasztalhoz, hogy 

idıt nyerjen és rendezze a gondolatait. Majdnem bolondot csinált magából. 
Aztán öntudatosan visszamászott a parancsnoki toronyba. 
A hídon az emberek tisztelettel utat engedtek neki. İ elırelépett, határozott 

mozdulattal fölemelte a fejét, és figyelt. Odakint most jóval sötétebb volt. Fölnézett az 
égre. Felettük megvastagodott a felhıréteg, eltőnt a hold, csillag sem látszott. Ez jó 
jel. A csillagtalan ég biztonságot adott. Szinte begubózhattak a sötétségbe. 

Egyszerre bizakodóbbá vált. 
– Csipog a radar, kapitány úr!  
A parancsnok bólintott. 
– Újabb radarjelzés! 
Gépiesen kémlelte az eget, de sehol semmi. 
Érezte, hogy növekszik a feszültség a hídon, miközben mindenki újabb hangra 

vár. Ha a jelzés rendszeres idıközönként érkezik, akkor lehet, hogy repülıgép 
közeledik. 

– Interferencia a Metoxban… Folyamatos jelzés. 
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A fiatal kapitány megmarkolta a korlátot. Ez az átkozott vacak tényleg a bolondját 
járatja velük. Használhatatlan. Teljesen használhatatlan. Megmondták a tiszti 
étkezdében is, hogy csak akkor mőködik jól, ha az ellenség már a végsı rohamra 
indul. Vagyis éppen elég idejük marad, hogy riasszák a tüzéreket, és leadjanak 
néhány sorozatot a huszonkettesbıl. Nem eleget, de az is több a semminél. 

– A Metox mőködik. Nincs jelzés. 
A parancsnok kicsit megnyugodott. Tovább kémlelte az éjszakai égboltot. 
Néhány perc múltán sem érkezett újabb jelzés a vezérlıterembıl. 
Tehát nincs repülıgép. 
 

A pilóta már éppen arra gondolt: ez nem élete legsikeresebb éjszakája. Aztán 
megérkezett. 

– Radar a parancsnoknak! Célpont húsz mérföldnyire jobbra. Tíz fok. 
Megszállta a jól ismert1 izgalom. Idegesen nyelt egyet. 
– Keresıt leállítani! Radar hátra! 
Kézi vezérlésre állt át, a gépet balra döntötte, gépiesen fogott hozzá a 

manıverezéshez, hogy a hold háta mögé kerüljön. 
– Radar a parancsnoknak! Parancsolja, hogy a H2S keresıt is leállítsam?  
– Felveszi a célpontot? 
– Tisztán, világosan, parancsnok! Az egyetlen célpontot. A régi berendezés nem 

jelzett semmit. 
Hát persze! A távolság húsz mérföld, a régi berendezés ritkán volt képes ekkora 

teljesítményre. 
– Hagyja – mondta. 
Északnyugatnak repültek, amíg nem látszott a radaron a célpont tiszta keleti 

irányban. Ekkor északkeletre fordultak, amíg a célpont nem került pontosan délre. 
Most a célpont a holdfény útjába esik, már amennyi átvilágít belıle a felhın. 
Támadásra készültek, 

Eddig minden rendben. A tengeralattjáró, ha valóban az, nem merült le. 
– Parancsnok a radarnak! Egyenesen orrnak tarts!  
– Értettem! 
– Még mindig tiszta a célpont? 
– Tiszta és világos, parancsnok! 
Ez túl szép ahhoz, hogy igaz lehessen. Hideg volt, de a pilóta botkormányt 

markoló keze így is izzadt. 
– Radar a parancsnoknak! Távolság négy mérföld Pontosan elıttünk. 
Tehát még másfél perc. A pilóta lenyomta a gépet négyszáz lábra. Kibukkantak a 

felhık közül. 
– Radar a parancsnoknak! Célpont: három fok jobbra. 
A pilóta elvégezte a szükséges igazítást. Tehát a célpont nyugat felé halad. 

Kifelé, portyára. A Wellington háromszáz lábnyira ereszkedett. 
– Radar a parancsnoknak! Célpont egyenesen elıttünk Távolság három mérföld. 
– Értem! Parancsnok a navigátornak! Bombanyílást nyiss! 
A Leigh-fényszórót általában a célponttól két mérföldnyire kapcsolták be. De ilyen 

biztonságos helyzetben a pilóta úgy döntött, vár. 
A fenébe is, de aztán tényleg tengeralattjáró legyen, ne holmi átkozott, túlórázó 

halászhajó! 
– Radar a parancsnoknak! Célpont pontosan elıttünk. Távolság két mérföld. 
– Értem! Fél mérföldenként jelentse a távolságot.  
– Meglesz! 
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– Parancsnok a navigátornak! Egy mérföldnél kérem a Leigh-t! Másodpilóta! 
Kiabáld ide a magasságot, érted? Üvölts, ha megközelítjük a száz lábat! 

– Meglesz, parancsnok! 
– Radar a parancsnoknak! Másfél mérföld, pontosan elıttünk. 
A pilóta belebámult a sötétségbe, de nem látott ezüsthidat. Se tengert. Semmit. 

Százhúsz láb. Érezte, hogy csurog a testén az izzadság, kalapál a szíve a 
mellkasában. Úristen, csak legalább tényleg tengeralattjáró legyen!  

– Radar a parancsnoknak! Egy mérföld, pontosan elıttünk. 
– Navigátor a parancsnoknak! Leigh-fényszöró bekapcsolva! 
A jobb szárny alól kivágódó vakító fénynyaláb messze belefúródott az éjszakába. 

A pilóta egy másodperc töredékéig nem látott semmit. Ördög és pokol! Hol a 
fenében… Aztán egy kiáltás:  

– Ott! És ott volt. 
Fekete. Karcsú. Hosszú. 
Nagy, gyönyörő tengeralattjáró, tökéletes célpont! Csak az övék! A pilóta 

izgatottan felmordult. Tudta, még mielıtt a vízi bombákat kioldotta, hogy a világon 
semmi nem mentheti meg azt a hajót. Tálcán kapták: gyönyörő, fekete vadállat. 

 
A fiatal tiszt fáradt volt. Eddig nem is fogta fel tudatosan, hogy mekkora 
feszültségben élt az elmúlt órákban. Az ilyesmit feltehetıen meg kell szoknia. 
Megdörzsölte a szemét. 

Mikor ismét kinyitotta, egy pillanatra azt hitte, elvesztette a szeme világát. Éles 
fénysugár vakította el. Valaki felkiáltott. Jobbról. 

– Ellenség jobb kilencven!  
Megfordult. 
A fény szinte tömören sugárzott az égrıl; a fehéren izzó tőzgömb megvakította 

ıket. Kegyetlenül, hidegen árasztotta el sugarával a tengeralattjárót. A fiatal tiszt fel 
volt háborodva, szeretett volna ráparancsolni, tőnjön el, hogy visszacsúszhassanak a 
sötétség takarója alá. Hogy elrejtızhessenek. 

S közben egyre közelebbrıl hallotta a gép zúgását. 
Kiszakadt torkából a kiáltás: 
– Tőz! Tőz! Minden ágyú tüzeljen! 
Még kiáltozott, amikor az ágyúk már tüzeltek, szaggatott hörgésük belehasított az 

éjszakába, a nyomjelzı lövedékek fényes pontjai ívben szálltak a vakító, fehér fény 
félé. 

De a fény egyre csak közeledett. 
– Célozz a fényre! – harsogta a fiatal kapitány. – A fényre! – Aztán rájött, hogy 

már késı. 
A fény olyan közel volt már, olyan szemkápráztatóan közel, hogy megtelt vele az 

egész égbolt. És a repülıgép zúgása harsogássá erısödött. 
Most a fénykör mögött láthatóvá vált a gép fekete teste. Hatalmas, akár egy 

ragadozó madár. 
És kérlelhetetlenül még mindig egyre közeledett. A fiatalembert vak düh szállta 

meg. 
– Tőz! Tőz! Tőz! – ordította, mintha a hangja áthatolhatna a gép harsogásán, és 

kiolthatná azt a szörnyő fényt. 
Aztán a motorok bömbölése megreszkettette a levegıt, a gép emelkedni kezdett, 

fekete hasa elsuhant a fejük fölött, s ekkor a fiatal tiszt felemelte az öklét, és azt 
kiáltotta: 

– Neeeeee! 
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A gép eltőnt. Egy pillanatra elhalkult a motorok zaja, és a sötétség úgy vette körül 
ıket, mint a védı takaró; egy pillanatra felcsillant benne a remény. 

Aztán a következı pillanatban már szörnyő bizonyossággal tudta, hogy nincs 
remény. 

Lassú mordulást hallott, amely mennydörgı dörrenésben végzıdött. A 
dörrenések belehasítottak a testébe, a dobhártyájába. 

A fiatal parancsnok elképedve látta, hogy a fedélzet lassan, kérlelhetetlenül 
kicsúszik alóla. Felnézett. A hajó lustán, szinte kényelmesen a bal oldalára dılt. 

Aztán ismét hevesen megbillent a fedélzet, újabb fülsiketítı dörrenés következett, 
de most sokkal közelebbrıl. A robbanás ereje a híd korlátjához lökte: pontosan 
hallotta a tompa csattanást, amint a feje a vashoz koccant. Aztán víz csapott a 
szemébe, a szájába, az arcára loccsant. Vadul köpködve kapkodott levegı után. 

Hirtelen eszébe villant: ki kell adnom a parancsot! 
Föltápászkodott, felhúzódzkodott a megdılt fedélzeten, megmarkolta a párkányt, 

és elkiáltotta magát: 
– Mindenki hagyja el a hajót! 
De a hangja gyenge volt a szörnyő zajban. Emberek rohantak fel-alá, kiáltoztak. 

Még ha meg is hallották, nem számított semmit. 
Majdnem újra rájuk kiáltott, de a torkán akadt a szó. A hajó orrát nézte. Csak 

halványan látta ugyan a sötétben, de a látvány elképesztette. A hajó orra 
kiemelkedett a vízbıl. 

Figyelte, és ámulva jött rá, hogy lassan, de könyörtelenül kúszik egyre följebb, az 
ég felé. 

Csak amikor meglátta a parancsnoki torony fölé tornyosuló tengert, akkor értette 
meg, hogy nem a hajó orra emelkedik, nem, egyáltalán nem; a hajó csúszik… egyre 
lejjebb, a mélybe, egyre mélyebbre. 

A fedélzet elején fejvesztett nyüzsgést látott: némelyek megpróbálták lebocsátani 
a mentıtutajt, kézzel feszegették a lejárati nyílás tetejét, de a tetı nem nyílt… Egy 
férfi sikoltozni kezdett… 

A fiatal parancsnok vizet érzett a lábánál. Tétova meglepetéssel látta, hogy víz 
ömlik a parancsnoki toronyba. Ez a látvány kétségbeejtıen elszomorította. 

Mikor a víz már a nyakáig ért, egy darabig úszott, hazagondolt, a szüleire, hogy 
mennyire szerette, tisztelte ıket, aztán sírva fakadt, mert ekkora csalódást kell 
okoznia nekik, és mert olyan borzasztóan félt a haláltól. 

Aztán a hullámok átcsaptak a feje fölött, vizet nyelt; a víz dermesztıen hideg volt, 
és tudta: nem tart már soká. 

Húsz percig tartott. De mielıtt megfulladt, elveszítette az eszméletét, és vannak, 
akik sokkal borzasztóbb halált halnak. 

 
A koromsötét berlini utcák csaknem néptelenek voltak. A süvítı, jeges északi szél 
vízszintesen vágta a járókelık arcába a kavargó, ólmos esıt, és a hosszú télben 
csúszósra fagyott úton a törzskari kocsi is csak lépésben tudott haladni. A vezetı 
idegesen pislogott a szélvédı üvegen át az elıttük kanyargó, kivilágítatlan utcára. 

Az ítéletidı hetek óta tartott. Egyik vihar követte a másikat; mindenütt hó és 
szőnni nem akaró, sarkvidéki hideg. Dönitz azon töprengett, hogy még az elemek is 
ellenük fordulnak: Sztálingrád ostromzár alatt, a hadsereg visszavonulóban, a 
tengeralattjárók legénysége szörnyő körülmények között éri el figyelemre méltó 
eredményeit. Mintha a tél örökké akarna tartani. 

Dönitz az idıjárással szemben tehetetlen volt. 
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De a haditengerészetet sújtó egyéb problémákkal szemben nem tehetetlen. És 
tesz is valamit: harcolni fog értük. Például azért, mert a tengeralattjárók egyáltalán 
nem kapnak légi támogatást, és teljesen hiányzik a légi felderítés; szót kell emelni az 
acélhiány és a tengeralattjáró-építési program miatt, vagy a vezetıség szokásos, 
szárazföldközpontú tervei ellen. Hitler még mindig képtelen fölfogni, hogy ha meg 
akarja nyerni a háborút a szárazföldön, elıbb a tengeren kell megnyernie. Mindig 
ugyanazok a problémák… 

Holnap ráveszi Hitlert, hogy hagyja jóvá az acélkiutalást. És lassan a légi 
támogatás terén is elér némi eredményt. Göring legutóbb, amikor a Führer 
fıhadiszállásán találkoztak, kimondottan szívélyes volt hozzá, és Hitler sokkal inkább 
ıt, Dönitzet erıltette, hogy maradjon ott reggelire, mint Göringet. Ígéretes elıjelek. 

Dönitz megtapogatta a zubbonya karjára varrott aranysávokat. Mennyit számít a 
hatalom! 

Három hete, Raeder váratlan lemondása óta, ı a haditengerészet fıparancsnoka. 
Raeder azért mondott le, mert Hitler úgy döntött, hogy kivonja a forgalomból az 
önmaga által „hasznavehetetlennek” minısített hadihajókat. Dönitz, mihelyt elfoglalta 
új beosztását, ugyancsak szembefordult ezzel a döntéssel – és nyert. Azóta Hitler a 
legnagyobb körültekintéssel, sıt tisztelettel bánik vele. Furcsa játéka a sorsnak. 

A baj csak az, hogy talán már késı. A legsúlyosabb hibák olyan régi keletőek, 
hogy nehéz lenne jóvátenni ıket. 

Mint ez a radarügy. 
Schmidt sürgıs megbeszélés összehívását kérte a „radarprobléma” 

megvitatására. Göring is eljön. Nyilván komoly dolgokról lesz szó. 
A kocsi beállt a Kancellári Hivatal elé. Dönitz kiszállt, és szapora léptekkel 

felsietett a számos tágas elıcsarnok közül az elsıbe. Két szárnysegédje a 
nyomában. A megbeszélést egy kisebb tárgyalóteremben tartották. Eredetileg Göring 
hivalkodóan látványos Légügyi Minisztériumában kellett volna összeülniük, de a 
tegnap reggeli bombázás során egy közelben felrobbant bomba betörte az épület 
összes ablakát. És még Göring ígérgette, hogy a szövetségesek bombái soha nem 
érik el Berlint! 

Az értekezlet többi résztvevıje már megérkezett. Amint Dönitz belépett, mindenki 
fölállt, csak Göring maradt ülve. Göring az asztalfın trónolt, terjedelmes alakját 
belepréselte az egyik hatalmas, díszes, aranyozott karosszékbe. Jóságosan 
rámosolygott Dönitzre. Dönitz gondosan kiválasztott magának egy ugyancsak 
mutatós karosszéket az asztal másik oldalán. Fejbólintással köszöntötte Göringet. 
Feltőnt neki, milyen furcsán csillog Göring szeme. Némelyek szerint kábítószert szed. 
Ez megmagyarázná, miért csillog úgy a szeme. 

Megkezdıdött az ülés. Schmidt, Göring jobbján, boldogtalan ábrázattal az 
asztalon heverı iratokra szegezte a szemét. Bizonytalan hangon hozzáfogott, hogy 
felolvasson valamit, ami Dönitz szerint lényegében gondosan elıkészített nyilatkozat 
volt. 

Néhány másodperc múlva Dönitz úgy érezte, a hideg futkos a hátán. 
– …az ellenséges repülıgépet Rotterdam közelében lıttük le, 1943. február 12-

én – Olvasta Schmidt. – A roncsokat a Luftwaffe vizsgálatnak vetette alá, így került 
elı egy erısen sérült, vérrel szennyezett doboz. A doboz elég ép volt ahhoz, hogy 
megállapíthassuk: eddig soha semmi ehhez hasonlót nem találtunk. Magasabban 
képzett mőszakiakat vontunk be a vizsgálatba, de ık sem tudták meghatározni a 
doboz rendeltetését. Az egyetlen nyom a doboz oldalára ceruzával írt felirat: 
„Experimental 6.” – Schmidt fordított egyet, és folytatta. – A légierı 
fıparancsnoksága utasítására a dobozt leszerelték, és alaposabb vizsgálat céljára 
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Berlinbe szállították… Ez után a Rotterdami készüléket, ahogy a dobozt elneveztük, 
az én embereim vizsgálták meg a laboratóriumunkban. Azonban... – Schmidt 
szünetet tartott, aztán még szerencsétlenebb képpel folytatta. – Két napja a 
laboratóriumot egy angol bombázás során telitalálat érte; az embereim közül többen 
meghaltak, és a berendezés részben elpusztult. Az embereim visszatértek a 
laboratórium romjai közé, és összeszedték a berendezés roncsait. Most a 
megmaradt részek felhasználásával megpróbáljuk rekonstruálni. 

– Herr Schmidtnek most a lehetı legtökéletesebb laboratórium áll rendelkezésére 
– szólt közbe Göring. – És kellıen biztosítottuk, hogy az elıbbihez hasonló eset ne 
forduljon elı. – A légierı törzstisztjei rábólintottak. Dönitz várt. Kíváncsi volt, mi 
következik még ezután. 

Schmidt Göringre nézett, hogy befejezte-e, aztán visszatért a jegyzeteihez. 
– A jelenleg birtokunkban levı alkatrészekbıl lehetetlen olyan mértékben 

rekonstruálni a berendezést, hogy mőködıképessé tegyük. Ezért nem tudunk 
beszámolni a szerkezet teljesítményérıl, hatótávolságáról vagy egyéb jellemzıirıl, 
hacsak egy lezuhant ellenséges géprıl nem szerzünk egy másik, többé-kevésbé 
érintetlen berendezést. Két alapvetı következtetést azonban máris levonhatunk. Az 
elsı, hogy itt újfajta radarról van szó, amilyennel eddig nem találkoztunk… – Schmidt 
hangja majdnem suttogássá halkult. Az asztal lapjára könyökölt, tenyere közé fogta a 
fejét, az arcát teljesen eltakarta. 

– A második, hogy a berendezés nagyon rövid hullámhosszon dolgozik. Talán tíz 
centiméter lehet. 

Hosszú hallgatás. Dönitz emberei idegesen néztek a fınökükre. Göring a 
szemöldökét ráncolva bámult ki az ablakon, és elgondolkodva veregette hatalmas 
pocakját. 

Dönitz rámeredt Schmidtre, de nem látta. Gondolatai a Biscayai-öbölben jártak, 
látta, hogyan vadásznak az ellenséges bombázók a tengeralattjáróira, új 
varázsszemőkkel hogy követik, gyilkolják ıket. Aztán a konvojok útvonalára gondolt 
az Atlanti-óceán mérhetetlen vízsivatagján, és látta, amint az angol torpedórombolók 
ugrásra készen, észrevétlenül lesben állnak. 

– Kaphatnánk erre részletesebb magyarázatot? – szólalt meg halkan. Mindenki ıt 
nézte. – Azt akarja mondani, hogy ez a radar elıttünk teljesen ismeretlen? 

– Igen – mondta Schmidt, és a szája szélét nyalogatta. 
– Es… Ön azt gondólja, hogy esetleg nagyon hatásos lehet? 
– Nem áll módunkban megbizonyosodni róla. Még nem… 
– És azt akarja mondani, hogy abban az esetben, ha az angolok ezt széles 

körben alkalmazzák, nem tudunk védekezni ellene? 
A mőszaki fıtanácsadó kényelmetlenül feszengett a székén. 
– Semmi nem áll rendelkezésünkre, amivel pillanatnyilag észlelni lehetne… 
Dönitz elıredılt a karosszékében. 
– De lesz? 
– Ez… ehhez idı kell. Pontosan fel kell derítenünk, hogyan mőködik ez a 

berendezés. Teljesen új elveken alapul, érti? Teljesen új elveken! 
– Teljesen új elveken! – visszhangozta Dönitz. – Értem. Nem kérdezem meg, 

vajon mi miért nem vizsgáltuk meg ezeket a teljesen új elveket? 
Göring szigorúan villantotta Dönitzre a szemét. 
– Ha megengedi, emlékeztetem önt, Herr Admiral, hogy a mi radarunk rendkívül 

hatékonynak bizonyult minden vonalon, kivéve ezt a… területet! A korai figyelmeztetı 
rendszerek terén megelıztük az angolokat, sıt az egész világot. Nincs olyan angol 
repülıgép, amely megközelíthetné Németországot úgy, hogy ne tudnánk róla. 
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Dönitz bólintott. 
– Igen, Herr Reichsmarschall – mondta aztán ingerülten. – Rendkívül hatásos, ha 

szárazföldi célpontok védelmérıl van szó, de nem túl hatékony a tengeralattjárók 
védelmére. Nem ért egyet velem? 

Kínos csend. Aztán Göring váratlanul az asztalra csapott. 
– Pontosan! Biztosítom, kedves admirálisom, hogy'mindent megteszünk! Mmden 

elképzelhetı intézkedéssel biztosítottam, hogy ezt a rotterdami problémát olyan 
gyorsan megoldjuk, amilyen gyorsan lehet. Elıször is… – a Reichsmarschall a 
nyomaték kedvéért jobb öklével a bal tenyerébe csapott. – Elıször is, minden 
vállalat, amely ezen a területen dolgozik, parancsot kapott, hogy kezdje el a kutatást! 
Másodszor, minden szükséges személyt felmentünk a tényleges szolgálat alól, 
akárhány emberre van szükség. – Hirtelen mozdulattal Schmidt felé fordult. – Mennyi 
az, Schmidt, ötezer? Tízezer? 

– Egyelıre nem tudnám megmondani, Herr Reichsmarschall. De lehetséges, 
hogy legalább tízezer. Igen. 

– Miért olyan sok? – kérdezte Dönitz. Schmidt a homlokát ráncolta. 
– Több területen kell elkezdenünk a kutatást… Számos megközelítési módot kell 

kikísérleteznünk, ha biztosak akarunk lenni benne, hogy megtaláljuk az igazit. 
Istenem, gondolta Dönitz. Még sejtelmük sincs. Sejtelmük sincs! 
– De mennyi ideig tart, míg kidolgoznak egy figyelmeztetı készüléket? 
– Reméljük, nem túl sokáig. 
– És közben… – Dönitz Göringre meredt. – Közben védtelenek vagyunk. 
– Nem egészen – mondta mosolyogva Göring. – A Telefunken azt mondja, hogy 

nem szüntette be teljesen a kutatást más hullámhosszokon. Lehetséges, hogy 
rövidesen tud egy jelzıberendezést produkálni. 

– Lehetséges? 
– Herr Admiral, biztosítom, hogy teljes mértékben tájékoztatni fogjuk...  
– Igen – mondta Dönitz keményen, Kétségtelen, hogy ugyanaz lesz a helyzet, 

mint eddig: a legcsekélyebb eredmény a legnagyobb vonakodással. – És a 
rövidhullámú radar? Melyek lennének az elınyei? 

– Kicsi és szilárd – felelte Schmidt. – Egyéb tulajdonságairól, amint már 
mondtam, nem mondhatunk semmi biztosat, amíg a Rotterdami berendezést 
mőködtetni nem tudjuk. 

– És mikor lehet nekünk is ilyen radarunk? Schmidt mélyet lélegzett. 
– Tizennyolc hónap… Vagy két év. 
Soha. Dönitz megvetıen mérte végig Schmidtet. Ez az ember megesküdött, hogy 

a rövidhullámú radart lehetetlen elkészíteni. Ez az ember megbízhatatlan! 
– Nincs több megbeszélnivalónk! – mondta kurtán. – Igaz? 
Csak a Führerrel, négyszemközt, gondolta magában. Akkor tövirıl hegyire 

tisztázni fogja, kit terhel a felelısség ezért a szörnyő katasztrófáért. 
Mindenki hozzálátott, hogy összeszedje a jegyzeteit. Ekkor váratlanul felbukkant 

egy kép Dönitz emlékezetében. 
– Schmidt! – csattant fel. 
– Igenis, Herr Grossadmiral! 
– Elég régen volt már, amikor a Wellé-n elıször bemutatta nekünk a radart… 
– Igenis, Herr Grossadmiral! 
– Volt ott egy tudós, aki kezdettıl fogva a radaron dolgozott. İ beszélt nekem a 

rövidhullámú radarról. Azt mondta, lehetséges. 
Schmidt elsápadt. 
– Én… nem emlékszem pontosan. 
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– De én emlékszem! Kerek képő, kedves kis ember volt. Az ön egyik embere, 
Herr Schmidt. Utánanézhetek, ha akarja. Biztos, hogy fölismerem a nevét, ha leírva 
látom. Emlékszem, hogy beszéltem vele, és ı egészen határozottan beszélt a 
rövidhullámú radarról. Azt mondta, megoldható. – Dönitz a fejét csóválta. – Meglep, 
hogy ön nem emlékszik. Akkoriban egészen fölizgatta ez az eset. 

Az asztal körül meghatározhatatlan elektromos feszültség támadt. Mindenki 
érezte, hogy fejük felett a vihar. 

– Aha! – kiáltott fel Schmidt, mintha csak most jutna eszébe. – Azt hiszem, 
tudom, kire gondolhat. Egy Frey-mann nevő fickó. 

– Ez az! İ volt az. 
– Herr Grossadmiral, természetesen már kerestettük ezt az embert – mondta 

hadarva Schmidt. – Mindenekelıtt ı volt a legkézenfekvıbb választásunk. Igen, már 
számításba is vettük a fı kutatócsoportban. 

– De ez az elgondolása nem érte volna meg, hogy elıbb megvizsgálják?  
Schmidt sértıdötten emelte rá a tekintetét. 
– Hát persze hogy megérte volna. De a gyakorlatban megoldhatatlan volt. İrült! 

Akármi legyen is ez az új szerkezet, biztos vagyok benne, hogy semmiben sem 
hasonlít Freymann elgondolásához. 

Dönitzet ez a válasz szemmel láthatóan nem gyızte meg. 
– Értem. De ez az ember valóban csatlakozni fog az İn stábjához? 
– Igen. Valóban. Továbbítottuk a kérelmünket. 
– Kérelmüket? 
– Igen. Az SS-hez. 
– O! Letartóztatták? 
– Zsidó, 
– És hol ırzik? 
– Nos – jelentette ki hanyagul Schmidt –, most kaptuk az értesítést, hogy egy 

haditengerészeti intézménynél dolgozik. Brestben, Franciaországban. 
Kurta, zavart csend. 
– És továbbították a kérelmet? 
– A megfelelı csatornákon. 
– Meglepınek találom, Herr Schmidt – horkant fel ingerülten Dönitz –, hogy ezt a 

kérelmet nem terjesztették fel azonnal, közvetlenül hozzám. Biztos vagyok benne, 
hogy ha a lehetı legmagasabb szinten kérvényezte volna, Freymann már önnél 
dolgozna. 

Schmidt pontosan olyan képet vágott, mintha gyomorbaj kínozná. 
– De amíg rá nem jöttünk, hogy mi is ez a berendezés, nem tudhattuk… 
– Hogy ez az ember életbe vágóan fontos? 
– Igen – felelte Schmidt, és idegesen krákogott. 
– És mi van a kutatásokkal kapcsolatos iratokkal és így tovább? Valami nyilván 

megmaradt a munkájából? 
– Semmi. Nyilván eltőnt valahol. 
– Remélem, rövidesen azt hallhatom, hogy Freymann önnél dolgozik. – Dönitz 

fölállt. – És várom, mikor hallok róla, hogy a kutatási program teljes erıvel folyik. 
Addig is jó napot! 

Csoszogás. Az értekezlet résztvevıi felálltak. Manapság már senki sem fáradt 
azzal, hogy Herr Hitlert köszönjön. 

Schmidt nézte, milyen dühösen vonul ki Dönitz a terembıl. Felsóhajtott. Lázálom. 
De ez semmi ahhoz képest, ami rá vár, ha Freymann-nak nincs a tarsolyában a 
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válasz. Amikor Dönitz „életbe vágóan fontosnak” nevezte Freymannt, a fején találta a 
szöget. 

Freymann nélkül hónapokig, évekig tarthat. 
Bármennyire kínos volt is elismernie, az a beképzelt kis zsidó volt minden 

reménységük. 
 
 

23 
 
 

– Ma nagyon csinos, Madame! Köszönöm szépen, Madame! 
Julie széles mosollyal nézett a boltosra, aztán fölemelte a pultról a kosarát, és 

kisétált az utcára. Sietett, üdvözleteket intett, bólintott a szembejövıknek. A 
falubeliek közül többen rosszallóan bámulták meg. Soha még nı nem viselt nadrágot 
Tregasnou-ban. De hát errefelé nem sok nıi tehénpásztor dolgozott azelıtt. Elıbb-
utóbb majd csak megszokják, gondolta mosolyogva. 

Karácsony elıtt mondta fel az állását, és úgy érezte, ez volt élete egyik 
legokosabb lépése. Most Jean alkalmazottja volt: ez azt jelentette, hogy hajnaltól 
alkonyatig dolgozott, nem pénzért, hanem koszt és kvártély fejében. De ennél jobb 
fizetést még sose kapott, soha nem volt ilyen boldog: szabad levegın élt, ezt nagyon 
szerette, a fizikai munkától pedig jobb volt a közérzete, mint évek óta bármikor, és 
ami a legfontosabb, sokkal többet lehetett együtt Peterrel. Kár, hogy nem szánta rá 
magát már évekkel ezelıtt. 

Ez volt a második nagy döntése. 
Az elsı még ennél is fontosabb: elhatározta, hogy visszamenekül Angliába. 
Alkalmas idıben. Egyik napról a másikra eltőnni együtt járt volna azzal, hogy 

esetleg veszélybe sodorja a családját. Megállapította magában, hogy az a helyes 
eljárás, ha elıször felmondja az állását, aztán széltében-hosszában elhíreszteli, hogy 
esetleg elköltözik Rennes-be vagy egy másik nagyobb városba. Most már nem is 
maradt más hátra, mint csomagokkal megrakodva tényleg elmenni, mindenki szeme 
láttára elbúcsúzni mindenkitıl. 

Még az elutazása idıpontját is meghatározta: azt mondta, két héten belül… A 
keresztút után elindult lefelé, a falutól nyugatra vezetı ösvényen. Az egyik házacska 
ajtaján breton népviseletbe öltözött, idıs néni lépett ki. Ahogy bólintva ráköszönt, 
megbillent fehér csipke fıkötıje. 

– Hallom, elmegy – mondta. – Gondoltam én, hogy elıbb-utóbb itthagy 
bennünket. 

Julie mosolyogva ment tovább. Bolondos öregasszony, gondolta. De ma 
jókedvében semmin se akadt fönn. Nemcsak az utazás gondolata lelkesítette fel, 
meg az, hogy együtt lesz Richarddal, hanem valahogy minden megváltozott 
körülötte. Életében elıször érezte, hogy valóban ı maga irányítja a sorsát. Nehezen 
szánta rá magát erre az utazásra, de miután határozott, úgy érezte, mintha súlyos 
tehertıl szabadult volna. 

Richarddal télen csak háromszor találkozott. Az idıjárás egyfolytában förtelmes 
volt; néha nem is jött a hajó, máskor meg Julie úgy érezte, hogy Richard kénytelen 
volt a hajón maradni, olyan nehezen boldogultak a horgonyzóhelyen. Utolsó 
találkozásukkor Richard rá akarta venni, hogy azon nyomban menjen vele. De mindig 
annyi utas várt elszállításra, mindig többen voltak, mint ahány hely akadt, így aztán 
Julie nem tudott elmenni. 
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És ott volt Maurice meg a csoport. Tudta, hogy Maurice-éknak még szükségük 
van rá, és ez nagyon fontos volt számára; azelıtt mindig úgy érezte, senki nem veszi 
hasznát, és most végre roppantul élvezte, hogy valakinek segíthet. Nem hagyhatja 
cserben ıket. Nem lenne becsületes, ı pedig mindig becsületes akart maradni, és 
korrektül akart viselkedni. Ha ott marad, amíg a tudós össze nem szedi magát, akkor 
megtette a kötelességét. Aztán már tiszta lelkiismerettel elmehet. 

A sarkon befordult egy kis mellékutcába. Az utca kis csoport kunyhó közé 
vezetett. Az egyik házikó ajtajában megállt, bekopogott, aztán válaszra se várva, 
benyitott. 

A tőzhely mellett öregember üldögélt. Julie ráköszönt.  
– Jó reggelt, Monsieur! 
Az öreg bólintott, Julie elment mellette, aztán belépett a hátsó szobába nyíló 

ajtón. A szobában Maurice fogadta. 
– Jól van? 
– Igen. És maga? – kérdezte Julie derős mosollyal. 
– Pompásan. 
Julie leült, nadrágzsebébıl borítékot húzott elı, és átnyújtotta Maurice-nak. 

Maurice felnyitotta a borítékot, kivett belıle egy személyi igazolványt és egy kis 
dobozt. 

– Elhoztam a festékpárnát is – mondta Julie, és a kis dobozra mutatott. – Nem 
kell más, csak a hüvelykujj lenyomata és a fénykép, aztán adja vissza nekem, én 
majd lebélyegzem. – Julie beírta a nevet, ami éppen eszébejutott, a születési 
adatokat, apja-anyja nevét. Maurice már korábban megadta az új tulajdonos korát, 
haja és szeme színét. 

Julie-nak már csak két személyi lapja maradt. De Maurice tudta, hogy mit érnek 
ezek a papírok, és ezt se kérte volna el tıle, ha nem lett volna fontos. 

– Helyes – bólintott Maurice. – Egy percen belül elintézzük. 
Julie meglepetten nézett rá. Ez nyilván azt jelentette, hogy az igazolvány új 

tulajdonosa itt van a közelben. Kíváncsi lett volna rá, ki az. De nem kérdezett semmit. 
Megtanulta, hogy ne kíváncsiskodjék. 

– Elıször is, a tudós – kezdte Maurice. – Mi van vele?  
Julie visszagondolt az elızı nap Michellel folytatott rövid beszélgetésére. 
– Mindent megszerveztek erre a hétre, de többet nem tudok. Nem akartak több 

részletet elárulni. 
– Nem akarták megmondani, hogy pontosan mikor? 
– Nem. 
– De a tudós már nincs kórházban? 
– Nincs. 
– És utazóképes?  
– Azt mondják. 
– Remélem, igáz – mondta Maurice savanyú képpel. Egy percig gondolkodott. – 

Legokosabb, ha tíz napra tervezzük. Nem akarom sokáig a nyakunkon tartani, 
ugyanakkor biztos akarok lenni benne, hogy mindaz, amit mond… Még mindig 
nyugtalanít. 

Komoly arccal nézett Julie-rá. 
– Segít kikérdezni? Tudja, magában van valami ösztönös megérzés az 

ilyesmihez. 
Julie öntudatosan elmosolyodott.  
– Köszönöm szépen. Igen, természetesen segítek, ha tudok. 
– Lesz még valaki, aki segít. 
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– Tényleg? 
– Igen. Egy barátunk Párizsból. Már egy ideje velünk dolgozott, de a lánc felsıbb 

szakaszán. 
Julie a homlokát ráncolta. Idegen. Félt minden idegentıl. 
– De… Miért jött ide? 
– El kellett tőnnie egy idıre. A múltkor kiszúrták a Gare Montparnasse-on, és 

most keresik a németek. Veszélyes lett volna ott maradnia. 
Julie kedvetlenül nézett maga elé. Akármiért is jött el az illetı Párizsból, jobban 

örült volna, ha máshová megy. Maurice kérdın nézett rá. 
– Ez az ember sokat segíthet nekünk, Marie-Claire. A Meteorral dolgozott. Tudja, 

miféle álpilótákat próbáltak a németek beépíteni a láncba odalent. És ismeri az 
árulót, Lebrunt is. Úgy látszik, mindig gyanúsnak tartotta. Nagyon jó lesz a biztonsági 
vonalon. 

– De hogyan talált meg bennünket? – kérdezte Julie. 
– Közös kapcsolat. 
– És… – Julie nem tudta, hogyan fejezze ki magát pontosan. – És biztos, hogy 

minden rendben van körülötte? 
– Nagyon gondosan utánanézettem – mondta Maurice. – A közös baráttal 

személyesen azonosítottam. Szemtıl szembe, az egyik futárunk jelenlétében. Aztán 
ellenıriztettem Londonnal. Ott is jól ismerik. Hosszú idın át dolgozott a Meteor-
láncban. 

– Aha! – mondta Julie. 
– És megnyugtatom, hogy mióta velünk van, azóta is nagyon jól dolgozik. 
Julie mindössze egy kurta mosollyal válaszolt. Nyilván minden rendben van, csak 

ı túlzottan aggályos. Még aggályosabb, mint máskor. 
Maurice felállt. 
– Legjobb, ha mindjárt megismerkednek egymással. Behívom, jó? 
Julie meglepetten nézett fel rá.  
– Itt van? 
– Itt. A szomszéd szobában. – Maurice odament az egyik ajtóhoz, kinyitotta, és 

halkan kiszólt. Aztán visszament a székéhez, és leült. 
Julie kíváncsian várt. Lassan, majdnem észrevehetetlenül, árnyék esett a nyitott 

ajtóra, és egy férfi néma alakja jelent meg a beáramló fényben. Julie-nak az a 
roppant furcsa érzése támadt, hogy ez a férfi egész idı alatt ott állt, és az ajtóhoz 
lapulva hallgatózott. 

A férfi megállt elıttük. Az arca még árnyékban volt. Aztán elıbbre lépett, és Julie-
nak féltőnt, hogy hideg, kutató pillantással, óvatosan ıt mustrálja. 

Aztán elmosolyodott. Ajka barátságos vigyorra húzódott, és a szeme is mintha 
kicsit barátságosabban csillant volna. Julie gépiesen visszamosolygott rá, és a kezét 
nyújtotta. 

– Ez Roger – mondta Maurice. – Roger, ez Marie-Claire. – Roger természetesen 
nem az igazi neve, gondolta Julie. 

Leültek. 
– Nos – kezdte nyomban Maurice –, nézzük a biztonsági lépéseket; Azt hiszem, 

elsı védelmi vonalként a lánc felsı részén létre kell hoznunk egy sor új 
ellenırzıpontot. … – Julie, miközben Maurice-ra figyelt, idınként egy-egy pillantást 
vetett az idegenre. Vékony arc, színtelen, sápadt bır, a sima, fekete haj rendetlenül 
lóg a homlokába. Egyszerő ruhát viselt, de Julie-nak feltőnt, hogy egyik ujján vastag 
aranygyőrőt hord. A szeme sötétbarna, majdnem fekete, az ember úgy érezte, hogy 
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állandóan mindent megfigyel: semmi nem kerüli el a figyelmét. Egyszer hirtelen 
fölnézett, egyenesen Julie szemébe. Julie gyorsan elfordította a fejét. 

Maurice éppen ott tartott, hogy: 
– ...Marie-Claire, maga gondjaiba veszi az amerikaiakat és angolokat, Roger, 

maga a többieket. Eddig rendben van? 
Julie bólintott. 
– Azokat, akik már bujkálnak? – kérdezte Roger halkan, lágy hangon. – 

Ellenırizték már ıket? 
– Alaposan – bólintott Maurice. 
– Nincs köztük úgynevezett cseh vagy lengyel? 
– Nincs egy sem. De van egy soron kívüli utas, megkértek, hogy vigyük el ıt is. 

Méghozzá német. 
Julie Rogerra nézett. Roger arcán egy izom se rándult.  
– Német? 
– Igen, de úgy látszik, nem túl lelkes. Zsidó, kényszermunkát végez a 

haditengerészetnek Brestben. Ki akar jutni Angliába, állítólag létfontosságú iratokkal 
rendelkezik. 

– Miféle létfontosságú iratokkal? – kérdezte szelíden Roger. 
– Ó, valami tudományos csoda; nagyon értékes lehet. Nem tudunk részleteket. 
– És a haditengerészet egyik egységénél dolgozik?  
– Igen. 
– Melyiknél? 
Sokat kérdez, gondolta Julie. Talán ez a módszere. Talán Párizsban így csinálják. 
– Nem tudjuk – vont vállat Maurice. Roger lesütötte a szemét. 
– És hogyan hozzák ki onnan? 
– Ó – sóhajtott Maurice –, ezt bizonyos… barátaink intézik. 
– Elég kockázatosnak látszik. Mindenképpen szeretném kikérdezni – jegyezte 

meg bólogatva Roger. 
– Természetesen. Mindnyájan szeretnénk biztosak lenni felıle. – Maurice elıbbre 

csúszott a székén. – Nos, rendben van. Fejezzük be, ha nincs több kérdése… 
Julie Roger-ra nézett. Roger a fejét rázta. Aztán Julie ismét Maurice-ra nézett, és 

majdnem megszólalt; szerette volna, ha Maurice megmondja, mit intézett Peter és az 
ı ügyében. De meggondolta magát. Hirtelen úgy érezte, nem alkalmas rá a pillanat. 

Maurice fölemelte a személyi igazolványt az asztalról. 
– Helyes, Roger. Itt az új igazolványa. Ha szabad kérnünk egy ujjlenyomatot… 
Julie figyelte, hogy fordítja el Roger a hüvelykujját a festékpárnán, hogy nyomja rá 

gondosan az igazolványra. Maurice Roger-ra nézett. 
– És a fénykép? 
– Hát persze! – Roger a zakója zsebében kotorászott, és egy kis fényképet húzott 

elı. 
Maurice odanyújtotta a fényképet Julie-nak. Julie a nadrágja zsebébe dugta, 

aztán felállt. Roger felugrott a székérıl, és udvariasan meghajolt. 
– Azt a Meteor-ügyet – fordult felé Julie hirtelen ötlettel – hogyan úszta meg? 
– Egy barátom figyelmeztetett, pontosan az elıtt, hogy belesétáltam volna a 

csapdába. 
– És a többiek? 
A férfi maga elé nézett, mélyet sóhajtott, aztán megcsóválta a fejét... 
– A legtöbben… odavannak… – İszinte megrendülés látszott rajta, és Julie egy 

kis lelkiismeret-furdalást érzett, hogy egyáltalán kérdezısködött. 
– Ne haragudjon, én… 
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Roger hirtelen fölemelte a fejét 
– Nem, ne aggódjék. Ezt az árat idınként meg kell fizetnünk, igaz? İk tudták ezt. 

Ismerték a kockázatot. Nem tehetünk mást, mint hogy tanulunk ebbıl a leckébıl. 
– Igen, igen – bólintott Julie. 
A levertség eltőnt a férfi arcáról. Halványan elmosolyodott. De Julie megfigyelte, 

hogy a szeme hideg maradt. 
Julie búcsút intett Maurice-nak, és Roger-hoz fordult. 
– Egy órán belül kész az igazolványa.  
Roger ismét meghajolt. 
– Köszönöm, Madame. 
Julie nyugodt léptekkel ment át a házon, ki a szők utcácskára. Elıbbi derős 

hangulata elpárolgott. Roger jelenléte zavarta. Nemcsak azért, mert idegen, de 
valami új vonás is volt benne, és Julie-t minden újdonság idegesítette. 

És még valami. Mi is? Igen. Fél tıle. Attól a hideg, figyelı szemétıl. 
Megborzongott. Aztán zsebre vágott kézzel, sietve elindult hazafelé. 
 

Vasson a nı után nézett. Nem értette, miért olyan bizalmatlan. 
Valószínőleg csak azért, mert a bennszülöttek gyanakvó természetőek. Ez a nı is 

olyan, mint a többi: gyanakvó mindennel szemben, ami kívülrıl jön. Ennyi az egész. 
Hiszen nincs semmi oka a gyanakvásra. Nem, ez a nı komoly, jó szándékú típus, de 
egyáltalán nem túl értelmes. 

– Derék lány – fordult Maurice-hoz. 
– Az. A legderekabb – bólintott Maurice. 
Vasson visszaült a székére, és várta, hogy Maurice szólaljon meg elıször. Ezzel 

is ki akarta mutatni, hogy tudomásul veszi alárendelt helyzetét. 
– Helyes – mondta Maurice. – Nos, csütörtökig megpróbálom beszerezni a többi 

papírját is, de ígéretet nem tehetek. Addig rejtızzék el… 
– De hiszen megvannak a saját irataim! zokat is használhatom!  
– Nem. Párizsban is azokat használta, igaz? És ott ismerik. 
– Hát… igen. – Be kellett ismernie, ugyanis a papírokat tulajdonosuk, egy 

Fougères nevő férfi valóban használta Párizsban, mielıtt Kloffer kazamatáiban kötött 
volna ki. A fénykép helyére Kloffer irodája, tökéletes profi munkával, Vassonét 
illesztette. 

– Akkor túlságosan veszélyes lenne használnia ıket – közölte Maurice komoly 
arccal. – Nem, itt kell maradnia, míg az új iratok el nem készülnek. Ha a Gare, Mont-
parnasse-on kiszúrták, mint gyanús egyént, akkor lehet, hogy a nyomában vannak. 
Nem. Várnia kell. 

Vasson elgondolkodva bólogatott. 
– Természetesen. Ahogy parancsolja. – Nem sokat számított: ezenkívül még 

három személyazonossági igazolványa volt, válogathatott közülük; akármelyik 
tökéletesen megfelelne, ha történetesen a falun kívül akadna dolga. És a Gare 
Montparnasse-ügy természetesen humbug volt. İ találta ki. 

– Ha a papírjai készek, elküldjük Morlaix-be vagy St. Brieuc-be, hogy 
elbeszélgessen a pilótákkal, mihelyt leszállnak a vonatról. 

Morlaix tökéletesen megfelelt Vassonnak. Ott volt helyi Gestapo-összekötıje. No 
és most egy kis kozmetika, gondolta. 

– És mi van azokkal, akik a réseau-n belül dolgoznak? Ellenırizték ıket 
mostanában? 

– Nem. De alig akad olyan, aki ne lett volna velünk kezdettıl fogva. Akik most 
csatlakoznak… Nos, azokat igen alaposan ellenırzöm. 
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Ez igaz is volt. Kezdetben Maurice szoros megfigyelés alatt tartotta Vassont, míg 
a személyazonosságát nem ellenırizték Londonban, ahonnan, érthetı módon, 
nyomban megkapták rá az igenlı választ, mert Fougères régi tagja volt a Meteor-
láncnak. Aztán a párizsi összekötıjükkel ellenıriztette, aki Vassont bevezette a 
breton réseau-ba.. Az összekötı történetesen vagy két hete Kloffer megfigyelése 
alatt állt. Ha Vasson jól emlékezett, Kloffer az Avenue Foch pincéjében ırizte a 
feleségét. Akárhogy is, az illetı megtette, amit kívántak tıle, és tanúk elıtt 
megesküdött, hogy Vasson, azonos Paul Fougères-ral. Vassonnak tetszett a név: 
arisztokratikus csengése volt. 

Vasson felállt, és az ablakhoz sétált. 
– Nos, mit tehetek csütörtökig? 
– Semmit. 
Vasson nem is kívánt mást. Így éppen annyi szabad idıhöz jutott, amennyire 

szüksége volt. De csak akkor, ha nincs bezárva. 
– Megırülök – jelentette ki, némi indulattal a hangjában – ha egész idı alatt a 

négy fal között kell maradnom. Csak nem okoz gondot, ha esténként egy kicsit 
kinyújtóztatom a lábamat? 

Csend. 
– Csak ha feltétlenül szükséges – engedett végül Maurice kelletlenül. – De ne 

hagyja el a falut, és tartsa távol magát a németektıl. 
– Feltétlenül. Nagyon óvatos leszek. – Ez szintén igaz volt: igazán nagyon 

óvatosan fogja felderíteni a környéket. 
Maurice felállt. 
– Helyes! Én most megyek. Ha bármi gondja van, hagyjon üzenetet a bisztróban. 
Elbúcsúztak, aztán Maurice elment. 
Vasson egy ideig mozdulatlanul állt. Egész jól halad a munka, gondolta. Volt 

persze néhány apróbb probléma, de hát az mindig akad: 
Cigarettára gyújtott, mélyen leszívta a füstöt. Elıször is itt van a lánc biztonsági 

rendszere. Sajnos túl jó. Maurice kiváló munkát végzett. Lehetetlen volna egy 
álamerikait vagy álangolt becsempészni; ha ez a nı kérdezi ki ıket, semmi esetre 
sem. És csehet vagy lengyelt? Nos, mindenki tudta, hogyan robbantották szét a 
Meteor-láncot. A sorsot kísértené, ha még egyszer ugyanazzal a trükkel próbálkozna. 
Nem, új embert lehetetlen beépíteni. 

Egyedül mire juthat? A breton zárkózott népség, gyanakvó minden idegennel 
szemben. Tíz év alatt se tudna a bizalmukba férkızni. Tehát semmi remény nincs rá, 
hogy most megbízzanak benne. Igen nehéz lenne megállapítani, hol vannak a 
bizonságos házak. Ugyancsak lehetetlen kettınél több futárt azonosítani: errıl 
Maurice gondoskodott. Akkor hát mi marad neki? 

Ami azt illeti, azért bıven marad munka. 
Elkaphatja a szervezıket, ez nem okoz gondot. Maurice-t, a nıt és azokat, akik 

aktívan részt vesznek a parti akciókban. Azokat mindenképpen elkaphatja. Úgyis ık 
az igazi csemege. 

És végsı sorbn ez egyszer a Gestapo is végezze el a dolgát; szedje ki belılük a 
kis halak nevét. Nem fog ártani nekik, ha dolgoznak egy kicsit, elég sokáig mindent 
készen, tálcán kaptak tıle. 

Mindenesetre ez az ügy nem lesz olyan tiszta és megnyugtató, mint a Meteor 
volt. Na és? Ez után nagyon gazdag lesz. Ha az áru javát leszállítja, mit számít a 
többi? 

De ha túl sokáig kell egy helyben maradnia, beleırül. A csend fülsiketítı, csak a 
birkák bégetnek és az az átkozott szél süvít mindenfelé. És a hideg! Életében nem 
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fázott ennyit. Ezek itt sose hallottak róla, hogy a hálószobákat főteni is lehet. Meg 
ágymelegítıkrıl sem. És az étel! Rágós és ehetetlen. Mintha Bretagne lenne ennek 
a kurva világnak a legvégsı csücske. 

Nem! Gyorsan, keményen odavág, aztán hajrá, vissza Párizsba! És Kloffer 
fenyegetheti, ahogy akarja, ı igenis Párizsban marad. Ezúttal végleg hazamegy. 

Felállt, végigsétált a rendetlen, büdös szobán, amelyet lakóhelyül utaltak ki neki. 
Olyan, mint egy patkányfészek: undorító! 

Az ágy mellett egy üveg bor. Fogta, meghúzta. Semmi értelme sötétedés elıtt 
kimennie. Úristen! Milyen soká lesz még este! 

Lefeküdt, és a mennyezetet bámulta. Aztán egyszer csak rádöbbent: valamit 
elfelejtett. Hát persze! A másik ügy! A tudós! Azzal mi az ördögöt kezdjen? 

Persze megteheti, hogy nem csinál semmit. De ha az a zsidó tényleg olyan 
fontos, talán megéri, hogy kitaláljon valamit..  

Elıször azt kell megállapítania, hogy ki ez a fickó. Semmi értelme megkérdezni 
Baumot, morlaix-i Gestapo-összekötıjét. Az a hülye valószínőleg azonnal elrohanna 
Brestbe, elkezdene kérdezısködni, és rögtön elszúrná az egészet. 

Nem, okosabb, ha Baumot kihagyja belıle. Ez azt jelenti, hogy neki kell kitalálnia 
valamit. 

Idıközben pedig nem tehet mást, mint vár. 
Megint meghúzta a boros üveget. Nagyokat kortyolt, mert olyan savanyú volt a 

bor, mint az ecet, és másképp képtelen lett volna lenyelni. Aztán visszafeküdt az 
ágyra, és idınként fel-felriadva, végigszundította a délutánt. 

Sötétedéskor fölkelt. Kopott sapkát tett a fejére, a vállára vászonzsákot akasztott, 
mint a munkások, néhány igazolványt dugott a zsebébe. Aztán gondosan kikémlelt 
az ajtón, majd csendben kisurrant az éjszakába. 

 
A reggel sápadt volt, ködös és nagyon hideg. Julie kilépett az udvarra, szomjasan 
szívta be a friss, csípıs levegıt, és figyelte, ahogy a lehelete hosszú pászmákban 
kígyózott a fehér és opálos színekben játszó ég felé. 

– Mama, tényleg autóval megyünk? – szaladt oda hozzá izgatottan ugrándozva 
Peter. 

– Igen – mosolygott rá Julie. – Remélem. Jean bácsi tegnap beindította, és úgy 
látszik, megy. Majd meglátjuk. 

Kinyitotta a csőr ajtaját, és bemászott egy öreg kis Peugeot teherautó 
kormányához. Peter az utasülés ajtaja közelében álldogált, míg Julie elfordította az 
indítókulcsot, elıvette a kurblit, a kocsi elé került, és lendületesen megtekerte. 
Négyszer próbálkozott sikertelenül, a motor négyszer felhördült, aztán az ötödik 
tekerésre végre beindult. 

Peter sikongott örömében, kitárta az ajtót, és bemászott a kocsiba.  
– Nálad van az iskolai holmid? 
Peter lelkesen bólogatott. Julie beletörölte a kezét a kezeslábasába, bemászott 

Peter mellé, és óvatosan egyesbe tette a sebességváltót. A kocsi egy rándulással 
kigurult az udvarra. Máris úton voltak, lefelé bukdácsoltak a kis utcán, át a falun. Julie 
megpróbált kettesbe kapcsolni. Fülsiketítı csikorgás. Kétszer visszakapcsolt, aztán 
megint megpróbálta. Újabb csikorgás, csattogás, végül a sebességváltó 
engedelmeskedett, és a motor szelídebb hangra váltott: második sebességben volt. 

Julie megkönnyebbülten felsóhajtott, és Peterre nézett. Peter önfeledten 
kacagott, az arca sugárzott a boldogságtól. 

– Nahát, sose állítottam, hogy én vagyok a világ legjobb sofırje – nevetett Julie. 
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Aztán az utat figyelte. A toronyiránt Kernibon felé vezetı, helyenként egy 
nyomtávra szőkülı dőlıúton mentek. Szerencsére, nem volt forgalom, kevés 
embernek volt akkoriban benzinje, és egyszer se kellett megállniuk, hogy valakit 
elızni engedjenek. Tízperces út után a távolban halványan megcsillant a víztükör: a 
Morlaix torkolata. 

Julie a messzeségbe nézett, a széles folyó felett a túlsó parton fekvı falu 
irányába, ahol a múltkori szörnyő hajóút után Peterrel kikötöttek. Most már mindez 
olyan távolinak látszott… 

Megtalálta a tanyát, amelyet keresett. Behajtott az udvarba. Nagy nehezen 
elıkerült a gazda is, üdvözlést mormolt; Julie nyomban tudta, hogy ı sem látott még 
nadrágos nıt. A gazda intett neki, hogy álljon a kocsival a fészerhez, aztán kinyitotta 
a kocsi hátsó ajtaját, palánkot támasztott a rakodótér platójához, majd eltőnt a 
fészerben. Rövidesen újból megjelent, kezében kötél, a kötél végén egy visítozó 
koca. A gazda felmordult, és Julie elmosolyodott, mert a gazda hangja alig 
különbözött a malaca hangjától. Vagyis inkább az ı malacáétól, mert a malac már 
Julie-é volt. Julie udvariasan visszautasította a szokásos kávémeghívást, búcsút 
intett a gazdának, és beindította az autót. 

– Mama – szólalt meg Peter –, nem mehetnénk be egy percre a faluba? 
– Te jó ég, minek? 
– Még sose voltam ott.  
Julie meghökkenve nézett rá. 
– Hát persze, drágám – mondta aztán némi bőntudattal. – De nem maradhatunk 

sokáig, különben elkésünk az iskolából. 
Peter boldogan bólintott, és lefelé indultak egy kis domb oldalán. A malac 

röfögött, visongott mögöttük. A falu ugyanolyan volt, mint a többi falu, semmi különös: 
néhány ház a folyó torkolatába benyúló félsziget alkotta kis öböl partján. Az öböl 
közepén vagy fél tucat halászhajı horgonyzott. Mintha egyik-másik éppen most 
érkezett volna, a férfiak kosarakat raktak a hajók mellett imbolygó csónakokba. 

Julie megfordult a kocsival, és mindketten kiszálltak. 
– Na látod! Még kisebb, mint Tregasnou. 
– Tényleg! – kiáltott fel lelkesen Peter. A kicsiség szemmel láthatóan jó 

ajánlólevél volt a szemében. – Nézd a hajókat! Ezekkel nagyon-nagyon messzire 
mennek? 

– Nem, drágám. Nem szabad messzire menniük. – Julie látta, hogy valamennyi 
hajó árbocára vitorlák tekerednek: üzemanyag hiányában a halászhajóknak ismét a 
szélre kellett hagyatkozniuk úgy, mint néhány éve, mielıtt motort szereltek rájuk. 

Hirtelen felfigyelt. Az öböl távolabbi végében, egy terméskıbıl épült csőr mögül 
egy férfi lépett elı. Julie elfordult, de kíváncsiságból újra odanézett. Aztán csak 
bámult mozdulatlanul. A férfi ismerısnek látszott. 

Arra indult, ahol ık álltak, aztán befordult egy ház mögött valamelyik utcába, és 
eltőnt. Julie csalódottan húzta fel a szemöldökét. 

Aztán a férfi megint megjelent. Egy véló-t tolt maga mellett. Nyilván abból az 
utcából hozta ki. Julie elkedvetlenedett. A férfi a megszólalásig hasonlított Michelre. 

Fölszállt a véló-ra, és elindult Julie-ék felé. Julie erıltette a szemét, hogy tisztán 
lássa az arcvonásait. A férfi egy idı után felnézett, és meglátta Julie-t. A kerékpár 
kacsázott egyet alatta. 

İ volt az. 
Most már ı is felismerte Julie-t. Julie számára rejtély volt, mit keres itt Michel? 

Michel odapedálozott hozzájuk. Komoly, mosolytalan arccal leszállt a kerékpárról. 
– Mit csinálsz itt, Julie? – kérdezte szigorú hangon. 
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– Ugyanezt kérdezhetném én is tıled. 
– Gyerünk! – Michel türelmetlenül fújt egyet. – Te mit csinálsz itt? 
– Egy disznót viszek haza. Tudod, újabban béres lettem. 
Michel haragosan meredt rá. 
– Látom. 
Peter szemmel láthatóan unatkozott. Julie megfogta, magához húzta. 
– Különben is, már éppen menni készültünk…  
Julie elfordult, kinyitotta a kocsi ajtaját, feltolta Petert az utasülésre. 
– Julie… – Michel odament a kocsihoz, kinyitotta Julie-nak az ajtót. – Egy 

szívességet kérek tıled… Ne mondd meg senkinek, hogy itt láttál. 
Julie beszállt a kocsiba, megfordult, ránézett Michelre. Michel arca a szokottnál is 

komolyabb volt, és Julie-nak feltőnt, hogy a szeme alatt sötét árnyékok húzódnak. 
Mintha napokon át nem aludt volna. 

– Rendben van. Ha akarod. Bár…  
– Nos? 
– Ugye, nem csinálsz semmi zőrzavart, Michel? 
– Megígérem – jelentette ki Michel, mintha még a zőrzavar gondolata is távol 

állna tıle. 
– Ebben az esetben… – Julie fogta a kurblit, és kinyitotta az ajtót, hogy megint 

kiszálljon, de Michel kivette a kezébıl a szerszámot, a kocsi elé került, és beindította 
a motort. 

Mikor visszavitte a kurblit, Julie-nak eszébe jutott a tudós. 
– Egyébként nincs semmi újság a… szállítmánnyal kapcsolatban? 
Michel a fejét csóválta. 
– Nem, nincs semmi. Hamarosan nálatok lesz, épen és biztonságban. 
Julie sebességbe kapcsolt. 
– Akkor Isten veled! 
Michel merev arccal, haragosan nézett rá, aztán elfordult. 
– Mama! Miért volt olyan mérges a bácsi? – kérdezte Peter. 
– Tessék? Ó, drágám, én nem is tudom! Tényleg! – Vidáman rámosolygott 

Peterre. – Gyerünk, indulás az iskolába! 
De Julie-nak egész úton az járt az eszében: Michel valamire készül. Biztosan 

tudom. Ó, Michel, mit akarsz már megint? 
 
 

24. 
 
 

Pompás búcsúztatás volt. A magasabb beosztású tisztviselık jó része megjelent. 
Természetesen Geissler is. És Gallois. 

Geissler kezet nyújtott Davidnak. 
– Nos, Herr Freymann, bár sajnálom, hogy elmegy tılünk, biztos vagyok benne, 

hogy élvezni fogja az új beosztását. Nagy megtiszteltetés ez önnek, nagy 
megtiszteltetés! – Geisslernek ezúttal eszébe sem jutott, hogy megpróbáljon 
szembeszegülni a paranccsal, amely ezúttal egyenesen a hadsereg 
fıparancsnokságától jött, „Nagyon sürgıs” fölirattal. Ez megtette a magáét. Davidra 
mosolygott. – Gondolom, nagyon fog örülni, hogy viszontláthatja Berlint. 

– Igen, természetesen. 
Geissler, német módra, mereven biccentett. 
– Biztos benne, Herr Freymann, hogy inkább gyalog megy el a szállására? 



 267 

– Igen, köszönöm. – David mosolyogva nézett végig a gyári személyzeten. Csak 
úgy általában. Szándékosan kerülte Gallois pillantását, mert félt, ha ránéz, az arcára 
kiülı bőntudat elárulja benne az összeesküvıt. Rosszullét környékezte. 

Megfordult, szorosan a hóna alá szorította az aktatáskáját, és lassan lesétált a 
lépcsın. Az ır lustán rápillantott, aztán elfordult. 

Kilépett a szabadba. A szíve a fülében kalapált, amint elindult az úton a tábor 
felé. 

Bármelyik percben. Valószínőleg egy autó jön, sebesen fordul majd be a 
kanyarban, kinyitják az ajtót, ıt berántják a kocsiba, és elszáguldanak… David 
elképzelte az ıröket; elıbb kíváncsian nézik ıket, találgatják, mit akar itt ez az autó, 
aztán lassan világosság gyúl az agyukban, a vállukhoz emelik a puskájukat, és 
rálınek, amikor ı már csak centiméterekre lesz a biztonságot jelentı kocsitól. 

Viszketett a háta. Megrázkódott. Az a kényszerképzete támadt, hogy körül 
kellene néznie, de ellenállt a kísértésnek, és továbbment. Lassan. Hadd legyen több 
idejük… 

A gyár fala mellett vezetı bekötıútnál megállt a kanyarban, jobbra nézett, balra 
nézett, aztán lelépett a járdáról, átment az úton. 

Most. Biztosan most. Elérte a szemben levı járdát. Onnan még lassabban 
ballagott tovább. Nehezére esett ilyen lassan menni, egyszer meg is tántorodott, 
majdnem elesett. A térde még mindig rogyadozik. 

A tábor kapuja egyre közelebbrıl látszott. Hamarosan látni fogja az ıröket is. 
Idegessége nıttön-nıtt: szörnyen kockázatos lenne tovább halogatni a dolgot. 

Megállt, nekidılt a szögesdrót kerítésnek. Mintha csak pihenne egy kicsit. 
Feszülten figyelt, de az úton a háta mögött hangot sem hallott; nem búgott motor, 
nem jött autó. Semmi sem mozdult. 

Nem jönnek. 
Otthagyta a kerítést, és továbbment. Alig lépett néhányat, feltőnt elıtte az ırség. 

Az egyenruhás alakok érdektelenül, unott arccal néztek rá. Befordult a kapun, 
elsétált az ırség mellett, mint eddig is, ki tudja, hányszor. Nem jöttek érte.  

Gépiesen lépdelt a barakk felé, benyitott, végigment a folyosón, bement a 
szobájába. Leült az ágyra, és a falat bámulta. A hóna alatt még mindig ott 
szorongatta az aktatáskáját. 

Az üzenet úgy szólt, hogy érte jönnek. Erıltette az agyát, szerette volna kitalálni, 
vajon hogyan csinálják? Talán késıbb jönnek. De hogyan? Szinte elképzelhetetlen, 
hogy onnan kiszabadítsák. 

Akkor talán sose kerül rá sor. Tehát becsapták. Nem értek én az ilyesmihez, 
gondolta. Nem értem az egészet. 

Berlinbe csak reggel indultak volna, reggel hétkor. Addig, a biztonság kedvéért, 
felöltözve vár. És most fáradt. A gyaloglás kifárasztotta. Mint újabban minden fizikai 
megerıltetés. Lefeküdt. 

Egy óra múlva felült, kinyitotta az aktatáskáját, kivett egy sajtos szendvicset, amit 
az útra tett el magának. Lassan, alaposan megrágott minden falatot, aztán gondosan 
becsukta az aktatáskát, megint lefeküdt, és elszundított. 

Hirtelen ébredt. Hosszú idı telhetett el. Felült. Késıre járhat, gondolta, hajnali egy 
óra lehet, talán kettı is. Valami felébresztette. Valami zörej. Bizonytalanul felállt, 
odament az ablakhoz. Holdfényes éjszaka volt, a halvány fényben éppen csak 
sejthette odakint az épületek körvonalait. Semmi sem mozdult. 

Megfordult, hogy visszamenjen az ágyhoz. Ekkor hirtelen megindult alatta a föld. 
Riadtan támaszkodott a falnak, hogy el ne essen. A szoba egy pillanatra 
megvilágosodott. David hátranézett. Értetlenül bámult az ablakra. 
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Valahonnan messzirıl mély, mennydörgı robaj hallatszott, az ablaktáblák 
megremegtek, majd újabb fény villant odakint, és bevilágította az éjszakai égboltot. 

Légitámadás. Megszokott dolog. Csak ezúttal a németeknek, úgy látszik, nem 
volt idejük bekapcsolni a szirénákat. 

Újabb villanás. Most sokkal közelebbrıl. Az épületek körös-körül vörös és 
narancsszínő fényben úszták: gyújtóbomba robbant. David a homlokát ráncolta. 
Furcsa ez az egész. Mi olyan furcsa? Hát persze! Nem hallja a repülıgépeket! 
Máskor mindig hallja ıket, ha a feje fölött elzúgnak. És fényszórókat se látott. 

David kinyitotta az ablakot, kidugta a fejét. Újabb hangok, dobogás, mintha dühös 
emberek bottal vernék a falat. És emberi hangokat is hallott, ezernyi kiáltozó, üvöltı 
hangot, s közben folyvást botokkal verték a falat. A munkások. A lengyelek. 
Megpróbálnak kitörni! 

– Jaj, ne! Jaj, ne! – kiáltotta David, és a falat verte az öklével. Mit akarnak? Mi 
hasznuk belıle? Csak a halál. Halál. Elkeseredetten ismételgette: – Ne! Ne! 

Aztán egyszerre mozdulatlanná dermedt. Jobbra, az egyik épület árnyékában 
megmozdult valami. Egy férfi. Görnyedten, rejtızve szaladt. 

David behúzta a nyakát, és mozdulatlanul figyelt. A férfi megállt a szomszédos 
épület falánál, aztán továbbfutott. Egyenesen David felé. Davidba belehasított a 
félelem. Hátrahúzódott az ablaktól. 

A férfi eltőnt elıle. Aztán, néhány másodperc múlva, egy kéz jelent meg az 
ablakpárkányon. Utána egy fej. David a szoba falához lapult. 

Egy hang: 
– Freymann? 
David a fej körvonalát nézte. 
– Igen – suttogta. 
– Gyorsan! Másszon ki, és kövessen! Gyorsan!  
David az aktatáskája után nyúlt, a hóna alá csapta, és odament az ablakhoz.. 
– Maga… honnan… – kérdezte lihegve. 
– Csend! Erre most nincs idı! Jöjjön gyorsan!  
David felmérte az ablakpárkány magasságát. 
– Nem tudok – mondta. 
– Muszáj! – sziszegte a hang. 
David bólintott, kidobta az aktatáskát az ablakon. Az ismeretlen nyomban 

eltüntette. Aztán David a bal lábával a párkányra lépett, kidugta a lába szárát, de a 
jobb lábát nem bírta felhúzni, mert az ablak túlságosan szők volt. Felhúzódzkodott, 
és érezte, hogy az ablak zárónyelve belehasít a combjába. Féloldalasan, de 
biztonságosan elhelyezkedett, és az ablakpárkányon lovagolva, ziháló lélegzettel 
megpihent egy pillanatra. 

– Gyerünk! – a férfi a kabátja ujját rángatta. 
– Jól van! Jól van! Igyekszem! – David lenézett: nagy ugrás, legalább 

embermagasságnyi, és csak az egyik lábára eshet. – El kell kapnia, különben 
leesem! – Az ismeretlen mintha bólintott volna. David kifelé dılt, már csak lógott az 
ablakban, a jobb lába még mindig a párkányon. Megpróbálta maga után húzni, de 
valami visszatartotta. Hiába. 

– Megértett? 
– Meg, meg! 
Nincs más választása. Rajta! 
Fejjel lefelé zuhant, a lába égnek meredt. Egy kéz megmarkolta a karját, 

elfordította a derekát. A jobb lába földet ért. Aztán a válla, a csípıje is. A feje 
hátracsapódott a betonra. 
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Reszketve feltápászkodott, leporolta magát. 
Az ismeretlen még mindig fogta a karját, és David érezte, hogy húzza maga után. 

Mikor az épület sarkánál hirtelen megállt, David nekiütközött aztán továbbindultak. Az 
ismeretlen kitartóan szorította David karját, és egyre gyorsabban futott. 

David rohant, ahogy csak tudott, de a tüdeje nem bírta az iramot. A lába, akár a 
rongy, nem engedelmeskedett. A jobb karját se tudta mozgatni. 

Közeledtek a tábor keleti oldalához, a külsı kerítéshez. David megrémült. Nem 
értette, miért arra mennek. Arra nincs kiút. 

A kerítést rendes körülmények között éjszakára is nappali fénnyel árasztották el, 
de most teljes volt a sötétség. Valami házikó mellett megálltak és vártak. Az 
ismeretlen feszülten figyelt. Mint a macska. David a falhoz támasztotta a fejét, és 
megpróbált szabályosan lélegezni. 

Az ismeretlen hirtelen továbbrohant a magasba meredı drótkerítés felé. Jobbra-
balra figyelt, közben jobb kéz felé húzta maga után Davidot. Aztán négykézlábra 
ereszkedett. A kerítésen jókora lyuk tátongott. 

– Le! – suttogta az ismeretlen. David letérdelt. 
Az ismeretlen átdobta az aktatáskát a lyukon, és megtolta Davidot. David 

átkúszott a lyukon. A másik gyorsan utána, aztán fölkapta az aktatáskát, fölsegítette 
Davidot, és megint megragadta a karját; nyílt térségen rohantak át, egy sötét 
raktárépület felé. Az épület falánál megálltak. David levegı után kapkodott. 

– Kérem – lihegte –, kérem! Ne olyan gyorsan! Nem bírom! – Az ismeretlen kicsit 
lassított. Még három épületet kerültek meg, és újabb kerítéshezérkeztek. Ezen nem 
volt lyuk. David aggodalmasan nézegette, de nyomban továbbfutottak, egy nyitott 
kapu felé. Aztán már kinn is voltak. 

Az úton teherautó várakozott. Az ismeretlen odavezette Davidot az autó 
hátuljához. Az autó hátsó zárólapját nem kapcsolták le. 

– Nem tudok, nem tudok – lihegte David. 
Az ismeretlen lenyúlt, megmarkolta David lábát, megemelte. David ráhasalt a 

zárólapra, de képtelen volt felhúzódzkodni. A másik lökött rajta egyet, mire ı fejjel 
ráesett a kocsi rakományára. Csípıs káposztaillata volt. 

– Rejtızzék el! 
– Micsoda? – lihegte vissza David. 
– Rejtızzék el a zöldség alá!  
– Mi alá?… 
Egy dobbanás. Valami David mellé esett. 
– Az aktatáskája! Minden jót! 
Csend. David fogta az aktatáskát, és lassan elırekúszott a káposztahegyen át a 

kocsi elejébe. Hogy rejtızik el az ember egy rakomány káposztában? Szorgalmasan, 
egyenként odébb rakta a káposztafejeket, míg mélyedés nem keletkezett; belefeküdt, 
maga mellé tette az aktatáskáját, aztán visszarakosgatta magára a káposztát. 

Nem esett nehezére csendben feküdni: e pillanatban más vágya nem is volt. 
Öt perc telhetett el így. Az autó nem mozdult. David alig várta, hogy elinduljanak. 

Hallotta a táborban és a dokkok között a léptek zaját, a hangokat, a teherautók 
dübörgését, a távoli kiáltozást, idınként egy-egy puskalövést. Nyilván a lengyelek. 
Azokra lınek. 

De miért nem indul már ez az autó? Félóra múlva rájött: nem is fog. Még nagyon 
sokáig nem fog elindulni. Talán reggelig is vár. Ezt elıre megmondhatták volna. 

Elszenderedett. Nyugtalanul aludt, gyakran felébredt. Egyszer szürke fénysugarat 
látott a feje fölött, a káposztafejek között. Megint elszenderedett. 
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Aztán, közvetlenül a fejénél, hangosan megcsikordult valami. David minden 
ízében reszketett, a szíve száguldva kalapált. Valaki fütyörészni kezdett, majd a 
követke-zı pillanatban hangos zúgással beindult a teherautó motorja. 

Az elıbbi fütyörészı most egy dalba kezdett. „Rólad álmodom, szerelmem, 
bármerre jársz…” 

Útközben többször megálltak, elindultak. Az egyik megállás alkalmával David 
hallotta, hogy a sofır beszélget valakivel. Továbbmentek. Az éneklı férfi most halkan 
újra fütyörészni kezdett, és a motor hangja zümmögéssé halkult. 

Csend. David megállapította, hogy megálltak, és a motort is kikapcsolták. 
Pattanásig feszülı idegekkel várt. 

A sofır változatlanul fütyörészett, de ezúttal hangosabban. Az autó ajtaja 
csapódott, David lépéseket hallott, valaki megkerülte a kocsit. A hátsó zárólap 
hatalmas csattanással kinyílt. 

Egy pillanatig semmi, aztán egy hang: 
– Halló, barátom! Megérkeztünk! 
David nem tudta, mit tegyen. Nem mozdult. 
– Biztonságban van, barátom! Ideje kiszállni! – biztatta a hang. 
David félrelökte a káposztákat, és mozdulni próbált, de minden tagja 

meggémberedett. Kinyújtotta a kezét, megmarkolta a tetı fémmerevítıjét, ülı 
helyzetbe tornászta magát, aztán hunyorogva kinézett a hátsó ajtón. A teherautó egy 
faház ajtajához farolt. Kopott sapkás, munkaköpenyes, negyven körüli férfi állt a 
kocsi végéhen. 

Mikor Davidot meglátta, felkapaszkodott a kocsira, átmászott a káposztahegyen. 
– Rajta! Majd én segítek. 
– Köszönöm, nagyon kedves. 
A férfi segített neki lábra állni, fölemelte az aktatáskát, és az egyenetlen 

káposztakupacokon át a kocsi hátsó ajtajához támogatta Davidot, aztán lesegítette a 
földre. 

David most látta csak, hogy a faház tulajdonképpen egy csőr. A férfi sietve húzta 
maga után, egy nagy halom zsák mögé vezette a csőr egyik sarkába. 

– Ide! Itt várjon! 
– Köszönöm! – David körülnézett. A földön vastag rétegbén hevert a szalma. 

Boldogan elterült rajta. 
A férfi megfordult, indulni készült, de David utánaszólt. 
– Várjon, kérem! Mondja, mi volt az a tőz tegnap este?  
A férfi megállt, bizonytalanul nézett vissza Davidra. 
– Az egyik üzemanyagtartály – mondta végül. 
– De a lengyelek! Miért akartak kitörni?  
– Nem akartak. 
David értetlenül bámult rá. 
– De hát a lárma! 
– Lármáztak. Semmi más. 
– De… miért? 
– Mert megkérték rá ıket. Szívességbıl. – a férfi megint elfordult – Jobb, ha nem 

tud többet, barátom. 
A csőr ajtaja becsukódott. A teherautó motorja felzúgott, aztán elhalkult. Csend 

lett. David elnyúlt a szalmán. Megpróbált elaludni, de nem tudott. Alvás helyett csak 
mozdulatlanul feküdt. Pihent. 
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Hosszú idı telt el, mire ismét zajt hallott. Kinyitotta a szemét. Nyikorgás. Ajtó nyílt. 
Valaki belépett a csőrbe. David felkönyökölt, de nem látott semmit, a sok zsák 
eltakarta elıle az ajtót. 

Az ismeretlen, aki belépett a csőrbe, most lassan közeledett. David inkább érezte, 
mint hallotta. Aztán az illetı nagyon lassan eléje lépett. 

David szíve a torkában dobogott. Egy férfi állt elıtte, az arca alsó részét sállal 
takarta el. 

– Forduljon meg! – mordult rá nyersen. David megfordult. A férfi bekötötte David 
szemét, a kendıt összecsomózta a tarkóján. 

– Ne mozduljon, míg nem szólok – figyelmeztette a férfi, aztán szalmazizegés 
hallatszott. Elment. 

A sötétség iszonyúan nyomasztotta. Mintha kút mélyére dobták volna. 
Megpróbálta megnyugtatni magát: nem akarnak semmi rosszat. 

Hosszú idı telt el így. Az éhségtıl lassan megfájdult a gyomra. . 
Halk hangok, surranó léptek. Valaki bejött hozzá. A szalma megzizzent: az illetı 

leült vagy letérdelt mellé. 
– Halló! – Pihegı nıi hang. 
– Jó reggelt – mondta David, és megköszörülte a torkát. 
– Jól érzi magát? – kérdezte a nı barátságos, majdnem aggódó hangon. 
– Ó, igen! – bólintott David. – Igen. Nagyon jól, köszönöm. Igen, nagyon jól. 
– Akkor jó. Mi… ugyanis… hallottuk, hogy beteg volt. 
– Igen, beteg voltam. De most már jobban vagyok, köszönöm. 
Elhallgattak. 
– Néhányan még jönnek majd – mondta aztán Julie –, hogy megismerkedjenek 

magával. Egy-két kérdést kell feltenniük magának. 
– Kérdéseket? 
– Igen… Ez szükséges. Sajnálom. 
Kérdések? – gondolta csalódottan David. Ez úgy hangzik, mintha ki akarnák 

hallgatni. Sose gondolt rá, hogy esetleg nem bíznak benne. 
– Igen, hogyne – mondta kedvetlenül. Aztán papírzörgést hallott. 
– Gondolom, éhes lehet. 
– Éhes vagyok. Köszönöm. – Valamit a kezébe nyomtak. – Köszönöm. 
Zsömle. Beleharapott. Sajtos. Még egy harapás. 
Julie figyelte, hogyan eszik David. Megsajnálta. Olyan elveszett, olyan riadt. 

Igazán meglepné, ha német kém lenne. Egészen ártalmatlannak látszik. 
Kétségtelenül túl törékeny ahhoz, hogy bárkivel megverekedjen. Egy légynek sem 
tudna ártani. A keze vékony, eres, és Julie megfigyelte, hogy amint a kenyeret a 
szájához emeli, enyhén reszket. A kendı alatt, amellyel a szemét bekötötték, ráncos 
arca győrött, majdnem olyan, mint egy kutyáé. Meglátszik rajta, hogy beteg volt. És 
sokkal öregebb, mint gondolta. 

Kár, hogy végig kell csinálni vele ezt a kihallgatást, de elkerülhetetlen. Maurice 
nem engedné, hogy kivételt tegyenek vele. 

A karórájára nézett. A többiek késnek. De várnia kell. Nem lenne helyes nélkülük 
elkezdeni a kérdezgetést. 

Végre megnyikordult a csőr ajtaja, és két férfi surrant be rajta. Az egyik Maurice, 
zömök alakja félreismerhetetlen, a másik magasabb, karcsúbb, Roger. 

Maurice kérdın nézett rá. Julie biccentett, jelezve, hogy minden rendben van, 
Maurice tudomásul vette Julie jelzését, és jól megnézte a szalmán kuporgó öreget. 
Julie Roger-t figyelte. Roger lassan közeledett, a szemét a zsákkupac egyik sarkára 
szegezte. Hirtelen megállt; Julie szerint ekkor nézett elıször az öregre. Egy pillanatig 
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rámeredt, aztán, mintha megkönnyebbült volna, hanyagul egy faoszlopnak 
támaszkodott. 

Aztán váratlanul Julie-ra tapadt a tekintete. Julie gyorsan elfordult. Roger mindig 
rajtakapja, ha ıt figyeli. 

Maurice leült a szalmára, és halkan beszélgetni kezdett az öreggel. Julie 
közelebb húzódott hozzájuk, aztán ı is leült Maurice mellé. 

– … a kihallgatás önvédelmi szempontból szükséges számunkra, ugye megérti? 
Az öreg kurtán bólintott. 
– Helyes – folytatta Maurice. – Kérem, mondjon el mindent. Elıször is a nevét és 

az életrajzát. 1 
– Freymann a nevem. David Freymann. Életem nagyobb részét Berlin mellett 

töltöttem, egy Hennigsdorf nevő elıvárosban… 
Julie a szeme sarkából látta, hogy Roger közelebb jön, aztán némán lekuporodik 

Maurice mögött a szalmára. 
– …fıleg a rádióhullámokkal kapcsolatos fejlesztési munkákon dolgoztam. Aztán, 

közvetlenül a háború kitörése elıtt, minden megváltozott. Mert zsidó vagyok. 
Táborba kerültem… 

– Hol? – szakította félbe Maurice. 
– München közelében. Dachaunak hívják. Ott voltam egy darabig, két, vagy talán 

három évig is, nem tudom. Az idıt… nehéz felbecsülni. – Nagyon tárgyilagosan 
beszélt. 

– Aztán? 
– Brestbe küldtek.  
– Miért? 
– Mert szükségük volt rám. Igen kevés tudós ért a radarhoz. Félre kellett tenniük 

a gıgjüket. 
– Magyarázza meg, kérem – szólalt meg Roger –, mi az a radar? 
– Megpróbálom egyszerően megmagyarázni. A… amikor úgy alkalmazzák a 

rádióhullámokat, hogy az ember láthasson velük. Éjszaka, rossz idıben… mindegy, 
mikor. Minden nagyobb fémtárgy, hajó, repülı vagy bármi visszhangja láthatóvá 
válik… Megállapítható a távolsága és repülıgép esetében a repülés magassága is. 
Mindent meglát, akárhogy elrejtik a tárgyat. 

– És ön ezt az információt hozta magával? – kérdezte Maurice. 
– Nem – rázta meg a fejét hevesen David. – A radar már ismert. Nem… – 

Elhallgatott, mintha elbizonytalanodott volna. Idegesen tördelte a kezét. Végül 
megszólalt. – Nem… amit én magammal hoztam, az ennek a finomított változata, a 
továbbfejlesztése, Ezzel a radarral úgy olvasnánk a dolgokat, mint a térképet. 
Majdnem úgy, mintha mindent lerajzolva látnánk magunk elıtt. Nagy-nagy elınyökkel 
járna. 

– Miért? – kérdezte kiváncsian Maurice. 
– Mindenekelıtt, a németek nem tudják úgy fogni a jeleit, mint a mostani radaréit. 

Így nem kapnak elızetes jelzést az ellenség közeledtérıl. Továbbá, azt hiszem, 
rendkívül aprólékos képet adna, és a bombázók mintha térképet látnának… olyan 
lenne alattuk a táj. – Félrebillentette a fejét. – Megértették, amit mondtam? 

– Igen, azt hiszem. 
Freymann hirtelen elıbbre csúszott, és megfogta Maurice karját. Maurice 

meglepetten nézett rá. 
– Nézze, semmiképpen sem lehetnek biztosak benne, hogy az igazat mondom, 

ugye? – kérdezte. 
Julie lopva Maurice-ra pillantott. Maurice lesütötte a szemét, és elmosolyodott. 
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– Nem. Ebben teljesen igaza van. 
– Helyes. De azt elhiszik, hogy zsidó vagyok?  
– Nos, igen. 
– Helyes. Tehát zsidó vagyok. És mit gondolnak, mi késztethet egy zsidót arra, 

hogy a náciknak dolgozzon? 
– Erıszak? Kényszer? 
– Igen. De én most szabad vagyok. Megszőnik a kényszer. És családom sincs, 

amellyel fenyegethetnének. A családom már régen megtagadott. 
– Ebben sem lehetek biztos.  
Freymann meglepetten bámult rá. 
– Ó! – Elhallgatott. Aztán szelíden bólintott. – Hát persze. – Olyan levertnek 

látszott, hogy Julie legszívesebben odahajolt volna hozzá, hogy megveregesse a 
vállát. 

– Nos, leegyszerősödött a kérdés: hisznek-e nekem, vagy nem. – Nyugodtan 
beszélt, rezignált hangon. Julie szerette volna hangosan kimondani: én hiszek 
magának. 

Maurice Julie-ra nézett, aztán Roger-ra.  
– Kérdés? , 
– Amikor a családjáról beszél – kérdezte Julie –, pontosan kikre gondol? 
– A feleségemre és a lányomra. 
– És ık megtagadták? ( 
– Igen. Tudja, a feleségem nem zsidó. 
– De a lánya! 
– İ már régen elfelejtett, és ennél okosabbat nem is tehetett. – A hangja 

majdnem megbicsaklott. – Szép volt. És okos. Az egész világ elıtte állt. Jobb volt 
így, érti? Jobb. 

Roger elıbbre hajolt. 
– Melyik társaságnak dolgozott Brestben? – kérdezte éles hangon. 
– Goulvent, Pescard et Cie. 
– Melyik német parancsnokság alatt? 
– Haditengerészet. De engem, hogy úgy mondjam, kölcsönadott nekik az SS. 
– És amikor még Németországban élt, melyik társaságnál dolgozott? 
– Gema. A Gema társaságnál. 
Rövid csend, aztán Maurice felállt. Elindult. Julie Roger-val utána, míg 

hallótávolságon kívül nem kerültek. Maurice Julie-hoz fordult.  
– Nos? 
– Én hiszek neki. Szerintem minden rendben van.  
Most mindketten Roger-t nézték. Roger vakon maga elé meredt, semmit nem 

lehetett kiolvasni a tekintetébıl. Aztán lassan felemelte a fejét, és Maurice-ra nézett. 
– Igen. A fickó valódi.  
Maurice bólintott. 
– Egyetértek. 
– Akkor tehát mehet, igaz? – kérdezte Roger. 
 – Igen. 
– Mikor?  
Maurice összehúzott szemmel nézett rá- 
– Hamarosan. Minél kevesebben ismerik a pontos dátumot, annál jobb. Idıben 

megtudja. 
Roger mosolygott. 
– Természetesen. – De Julie látta rajta, hogy forr benne a méreg. 
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– Nem vehetnénk le a szemérıl a kendıt? – kérdezte Julie, és megfogta Maurice 
karját. – Legalább addig, amíg tovább nem szállítjuk. 

Maurice elgondolkodva dörzsölgette az állát. 
– Nem! – szólt közbe Roger. – Sokkal biztonságosabb úgy hagyni, ahogy van.  
Julie ellenségesen nézett rá, aztán megint Maurice-hoz fordult.  
– Kérem – mondta sürgetıen. – Teljesen ártalmatlan. Az életemet teszem rá. 

Kérem! 
Maurice halványan elmosolyodott. 
– Helyes. 
Julie visszaszaladt az öreghez. Az megriadt, mikor meghallotta a lépteit. 
– Nincs semmi baj – nyugtatta meg Jőlie. – Azért jöttem, hogy levegyem a 

szemérıl a kendıt. 
– Köszönöm szépen. Igazán kedves.  
Julie odahajolt, kioldotta a kendı csomóját. Az öreg hunyorgott, a szeme elé 

tartotta a kezét, aztán Julie-ra mosolygott. Nagy, sötétbarna, bánatos szeme volt. 
Julie megint arra gondolt: olyan, mint egy szomorú kutya. 

Julie visszamosolygott rá. 
– Késıbb majd még hozok ennivalót. Az ırnél van víz is, ha kér. 
– Köszönöm. Maga nagyon kedves. 
Julie gyors mozdulattal megérintette az öreg kezét, aztán visszament a 

többiekhez, akik már az ajtóban várták. Összemosolyogtak Maurice-szal. Roger 
kerülte a tekintetét; kilesett az ajtó repedésén. 

– Szabad az út? – kérdezte Maurice. 
Roger bólintott, kinyitotta az ajtót, és elırement. Amint Julie kilépett a napfényre, 

föltekintett, és látta, hogy Roger mereven ıt bámulja. Majd elállt a lélegzete: Roger 
szemében düh és győlölet izzott. Egy pillanatra értetlenül nézte. De miért? A kendı 
miatt? Ilyen apróságért?... Viszont: mi másért? Kérdın nézett Maurice-ra, de ı 
semmit nem vett észre az egészbıl. 

Istenem, gondolta Julie, ez az ember ijesztı! Félelmetes. És rajtam kívül senki 
nem tudja róla. 

 
Vasson mosolyt erıltetett az arcára, hogy elrejtse ingerültségét. 

A nı gyızött. Elviselhetetlen! 
Ideje körülnézni egy kicsit. 
– En most megyek – mondta, – A réteken át.  
Maurice rosszallóan nézett rá. , 
– Ismeri az utat? 
– Ó, majd kiigazodom. Ne aggódjék. Egyébként is ideje, hogy megismerjem a 

környéket. Ha valami baj lenne. 
– Vigyázzon, ne álljon szóba senkivel! 
Vasson alig tudott elnyomni egy bosszús sóhajtást. 
– Ne aggódjon! Nem fogok. ,, 
– A kiejtése! Azonnal rájönnek, hogy idegen. 
– De nem szólnak róla, igaz? A jó bretonok… – Majd, mielıtt Maurice 

válaszolhatott volna, elfordult, és gyors léptekkel elindult. 
Megkerülte a csőrt, átmászott a kıkerítésen a szántóföldre. Mikor a szántóföld 

másik végében meglátott egy kaput a sövényen, toronyiránt elindult felé. Perceken 
belül megbánta, mert a frissen felszántott földön csak nehezen tudott járni, és 
valahányszor a kemény, göcsörtös talajon elcsúszott vagy megbotlott, káromkodott 
egyet. 
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Végre elérte a kerítéskaput. Átment rajta, és megállt. Hátranézett. Semmi. A 
többiek nyilván az úton mentek haza. Elırekémlelt, de ott sem látott semmit. Jobbról, 
a távolból hallotta a parti hullámverés moraját és a sirályok sikoltozását: a tengert. 

Továbbment. Négy kisebb parcella után, egy kis dombon túl már látszott a falu. 
Közvetlenül elıtte egy tanya, és amint megállapítottá, az út a tanya mellett vezet el. 
Tehát át kell mennie az úton, meg kell kerülnie a tanyát és a falut, úgy ér ki a morlaix-
i országútra. 

A durva, kıbıl rakott kerítés fölött kilesett az útra, aztán óvatosan fölkapaszkodott 
a kerítésre, és a másik oldalon leugrott. Átment az úton, és éppen nekigyürkızött, 
hogy az út túloldalán húzódó kerítésen is átmásszon, mikor megtorpant. Valaki jött az 
úton. A falu felé ment. 

A nı. 
Meglátta. Vasson a falhoz támaszkodott, és várt. A nı lesütött szemmel, sietve 

közeledett felé, aztán amikor már majdnem egy vonalba ért vele, átment az út másik 
oldalára, elhaladt elıtte, és lendületes léptekkel továbbsietett. Vasson utánanézett. 
Nevetséges ebben a nadrágban, gondolta. A nadrág szők, kihangsúlyozza a feneke 
mozgását. Nyilván szándékosan viseli. Éppen ezért. Kurva. 

Felmászott a falra, és ügyesen leugrott a másik oldalon. Ezúttal egy legelın kötött 
ki. Néhány birka rágcsálta a satnya füvet. A magányos tanya már nem volt messze 
tıle. Elhatározta, hogy közelrıl kerüli meg a tanyát, hogy ne lássa mindenki, amint 
átmegy a földeken. 

A csőr mögött lyukadt ki a tanyára, elment a csőr mellett a sarokig, kilesett. 
Udvar, szemben a lakóépület. Az udvar és a legelı között vaskerítés. Kénytelen 
elmenni a kerítés mellett, ahol mindenki megláthatja a tanyáról. Egy percet várt, míg 
meg nem gyızıdött róla, hogy minden csendes. Már éppen indulni készült, de aztán 
mégsem mozdult. 

Valaki belépett az udvarra. A túlsó végébıl. Megint a nı! Lassan, vigyázva ment 
a lakóépület felé. Közben óvatosan körbe-körbe kémlelt. 

Vasson lebukott a fal mögé. Kíváncsi lett volna, vajon ıt keresi-e a nı? 
Újra kilesett. A nı a ház hátsó ajtajánál állt, éppen a kilincset nyomta le. Megállt, 

megint körülnézett. 
Vasson gyorsan lekushadt. A nı nem látta meg. 
Hangokat hallott. A nıét és egy magas, éles kisgyerekhangot. Ismét kilesett a 

sarkon. 
A nı mellett egy kisfiú ugrándozott. A nı lehajolt, megfogta a gyerek kezét, még 

egyszer, utoljára hátrapillantott a válla fölött, aztán maga után húzta a kisfiút. Vasson 
csak most jött rá, hogy a nı itt lakik. 

És nem akarja, hogy ı megtudja. Elmosolyodott. Ezt jó tudni, mindenesetre. 
Az órájára nézett: csak tizenöt perce maradt. Már nincs idı arra a nagy kerülıre, 

amellyel biztosan elkerülheti, hogy a tanyáról meglássák. 
Kilıdörgött a fal mögül, majd abban a biztos tudatban, hogy odabentrıl figyelik, 

hanyag léptekkel végigsétált a kerítés mellett. 
Elment a ház elıtt, aztán egyenesen a következı szántóföld sarkában álló 

kapukereszt felé indult, átvetette magát rajta, és visszanézett. Innen már nem látta a 
tanyát. 

A következı szántóföldön átlósan kelt át, sıt az utána következın is, így éppen 
csak érintette a falu szélét. Végül kiért a morlaix-i országútra, és miután 
meggyızıdött róla, hogy az úton nem jár senki, elsétált a következı 
útkeresztezıdésig. Ott letelepedett és várt. 
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Félóra múlva még mindig várt. Cseppet sem lepıdött meg, hiszen ezen az 
átkozott, isten háta mögötti vidéken mindig minden késett. 

Végre recsegı, hörgı motorral felbukkant a távolban az ütött-kopott kis busz. 
Vasson megállította, és felszállt. 

Elhelyezkedett az ülésen, és arra gondolt, hogy a nap végül mégis jól végzıdik, 
mert még marad ideje megvágni Baumot egy jó vacsora erejéig. Csak a nı 
idegesítette még mindig. A nı gyanakszik rá. És ez nem tetszett neki. Egyáltalán 
nem tetszett.  

 
– Mama, mit nézel úgy?  

Julie megsimogatta Peter fejét. 
– Semmit, drágám. – Elfordult az ablaktól; odament a mosogatóhoz, és nekiállt 

krumplit hámozni az ebédhez. 
Jean lépett be a nappaliból, és kérdın nézett Julie-ra. 
– Mintha láttam volna valakit a legelın.  
Julie lesütötte a szemét. 
– Tényleg? 
Jean a kandalló párkányára nyúlt dohányért, de aztán rájött, hogy nincs több. 
– Igen, határozottan láttam. De… Talán az egyik gyerek lehetett, nem? 
– Valószínőleg. 
Roger volt az. Julie látta. 
Roger leskelıdött. Olyan volt, mint egy vadászó macska. Julie megrázkódott: 

nem, most már egyáltalán nincs ínyemre ez az egész, gondolta. Minél elıbb 
elmegyünk innen Peterrel, annál jobb. És hamarosan elmegyünk. Fogyó hold van, 
nemsokára megjön a hajó. 

Valaki megzörgette a hátsó ajtót. Julie megrezzent, a nagybátyjára nézett. Az 
vállat vont, odament, kinyitotta. 

Meglepett kiáltás. Michel lépett be a szobába. A szeme villámokat szórt.  
Julie elképedve nézte. 
– Mi történt? 
– Neked kellene megmondanod nekem!  
Julie felállította. Petert az asztaltól. 
– Menj a szobádba! – A gyerek elment. Csendben becsukta maga mögött az 

ajtót. Julie leült. – És most magyarázd meg, kérlek. 
Michel mély lélegzetet vett, aztán széket húzott oda magának, és lassan, tagoltan 

beszélni kezdett úgy, mintha egy engedetlen, komisz kölyökhöz szólna. 
– Tegnap este Brestben… A németek tudták, hogy megyünk az 

üzemanyagtartályokhoz. Három elvtársam meghalt! Három! Csak az egyik nagy 
tartályt tudtuk felrobbantani. Az egész akció kudarcba fulladt. 

– Várj! – csattant fel Julie. – Üzemanyagtartályok? Mi közünk nekünk az 
üzemanyagtartályokhoz? 

– Elterelı hadmővelet volt, természetesen. 
– A tudós miatt? – kérdezte elképedve Julie. – Ezt kizárólag miatta csináltátok? 
Michel legyintett. 
– Igen. Nem… Nos, mindenképpen szerepelt a tervben. De a lényeg az, hogy a 

németek vártak bennünket! Vártak bennünket! Honnan tudták, Julie? Honnan? A 
barátaim engem faggatnak! İk… 

Julie felállt. 
– Azt hiszem, jobb, ha nem is folytatod. Elıször is itt senki sem tudta, mikor lesz 

az akció. 
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– De én megmondtam neked! 
– Csak annyit mondtál, hogy a hét végén. És arról sem volt fogalmunk, hogy 

miféle elterelı hadmőveletet terveztek. És, Michel! Az az öreg tudós igenis 
megmenekült! Ha valaki figyelmeztette volna ıket, aligha hagyják, hogy megszökjön! 

Michel felállt. 
– De az elvtársaim azt mondják – sziszegte kemény, merev arccal –, hogy ez volt 

az elsı alkalom, amikor együtt dolgoztunk a ti embereitekkel, és máris elárultak 
bennünket! Azt mondják, elıre tudták, hogy ebben a bandában sose bízhatnak meg, 
és íme, mi történt! Csúnya dolgokat mondanak. Bosszút emlegetnek. Most mit 
mondjak nekik? 

Julie-nak a torkát szorongatta a düh. Odament Michelhez, egészen közelrıl 
nézett az arcába. 

– Mondd meg a barátaidnak, hogy keressék a téglát a saját soraikban. Vagy a 
saját rossz szervezésükben! És még valamit: semmi esetre se keressetek köztünk 
bőnbakot. Mert közülünk senki nem árulta el ıket! 

Jean keményen megveregette a pipájával Michel karját. 
– Talán a ti embereitek közül használta ki valaki az alkalmat, nem? Talán meg 

akartak szabadulni néhány drága elvtársuktól, nem? EÉs most azt akarják, hogy te 
minket hibáztass! 

Csend. Michel szerencsétlen ábrázattal nézett hol Julie-ra, hol Jeanra. 
– No jó – mondta aztán indulatosan. – Megteszem, ami tılem telik. Megpróbálom 

meggyızni ıket. És remélem... – Tehetetlenül csóválta meg a fejét. – ...Hogy igaz, 
amit mondtok. De az isten szerelmére, ne engem hibáztassatok, ha… 

– Ha? – kérdezte hővösen Julie. . 
– Ha… ha elragadja ıket a szenvedély. 
– Azt hiszem, ez máris megtörtént – szögezte le Julie, aztán odament a hátsó 

ajtóhoz, és szélesre tárta. – Isten veled, Michel. És kérlek, soha többé ne gyere 
vissza! 

Miután Michel elment, Julie úgy ült le, mint akit fejbe vertek. Az egész világ 
darabokra hullott: ugyanott volt, ahonnan elindult. 

 
A páté pompás volt, de a marhaszelet nem olyan gyenge, mint amilyen lehetett 
volna. Vasson úgy döntött, hogy a többit meg sem eszi. Félretolta a tányérját, és 
hátradılt a székén. Baum rámosolygott. 

– Jobban érzi magát? – Sokkal. 
– Átküldık egy tarte maison-ért, ha akarja. Igazán remekül csinálják. 
– Helyes. És valami jóféle sajtot is hozasson. 
– Természetesen! – Baum megnyomta az íróasztali csengı gombját. Vasson 

megfigyelte, hogy közben begörbíti a kisujját. Valószínőleg homokos a fickó. Kíváncsi 
lett volna, hogyan szokott kielégülni. 

Baum megint elmosolyodott; ilyenkor felhúzta vastag ajkát, és kivillantotta sárga 
fogait. Vasson megállapította magában, hogy szívesebben dolgozik Klofferrel. Baum 
megkopogtatta a telefont, és felsóhajtott. 

– Tudja, a haditengerészet… nem valami jól mőködı együttes. Az ember igazán 
joggal feltételezhetné, hogy ennyi idı alatt visszahívják. Mikor is hívtuk ıket? 
Legalább félórája… – Felemelte a papírt, amelyre az elıbb jegyezgetett. – Ez a… 
Freymann. Ez zsidó, gondolom. 

Vasson bólintott. . 
– Akkor nem hiszem, hogy különösebben fontos lenne. De azért… – Az asztalra 

könyökölt, és Összeillesztette ujjai hegyét. – De azért megnyugtató érzés lesz, ha ıt 
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is besöpörhetjük a saját kis hálónkba. Igaz? Akkor visszaszállíthatjuk oda, ahonnan 
jött. Igaz? – Elbővölı mosolyt küldött Vasson felé. Kéjenc homokos, szögezte le 
magában Vasson. 

Baum türelmetlenül dobolni kezdett az ujjaival. 
– Nahát, nahát! Hol az a Schultz? Mindenképpen meg kell kapnia a desszertjét! 

És a sajtját. – Elırehajolt, és újra megnyomta a csengıgombot. A berregı hang 
behallatszott a szomszéd szobából. 

Valaki felrántotta az ajtót. Fiatalember, valószínőleg Schultz. Úgy állt az ajtóban, 
mintha kísértetet látott volna. 

– Herr Oberst! Telefon! Párizs! General Oberg!  
Baum egy pillanatra kıvé dermedt, aztán nagyot nyelt, és úgy nyúlt a telefon 

után, mintha attól félne, hogy összetörik a kezében. Óvatosan a füléhez illesztette a 
hallgatót. 

– Ja? Ah, Herr General!  – szólt bele lassan, tagoltan a kagylóba. 
A következı néhány percben sőrőn mondogatta, hogy „ja”, „ja”, aztán felkapta a 

fejét, és elképedten bámult Vassonra. 
Vasson feszülten figyelte. Valami fontos kérdésrıl lehet szó. İt is érinti. Es 

Freymannt. Csak Freymannról lehet szó. 
Baumból egy darabig dılt a német szöveg, aztán óvatosan a helyére tette a 

kagylót. 
Egy percig tágra nyílt szemmel nézte Vassont. Az ajka idegesen remegett. 
– General Oberg volt az. Az egész franciaországi Gestapo fınöke – mondta 

végül. Szünetet tartott, hogy Vassonnak legyen ideje megemészteni az információt. 
Aztán folytatta: – Úgy látszik, ez az ember, ez a Freymann, nagyon fontos nekünk. 
Sıt több: életbe vágó! 

Vasson halványan elmosolyodott. 
Baum elırehajolt, sápadt szeme csupa aggódás. 
– Vissza kell szerezzük, érti? Nem vallhatunk kudarcot. Rendkívül fontos. 
Vasson elfordította a fejét. Máris azt számítgatta, hogyan tudná csak saját 

magának elkönyvelni a sikert. 
Egy darabig elgondolkodva nézte Baumot, aztán egykedvően megjegyezte: 
– Semmit nem lehet elıre biztosítani. 
– Mit akar ezzel mondani? – kiáltott fel Baum, és az arca lila árnyalatokban 

játszott. – Én azt hittem, magának a kezében van ez az ember! 
– Igen. Valóban. De ha a maga embereire bízom, hogy a csapda fedelét 

lecsapják, semmit sem garantálhatok. – Felállt. – És most itt az ideje, hogy 
kidolgozzuk a tervet. – Baum lelkesen helyeselt. 

– Igen, igen! Ahogy parancsolja! 
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Julie szorosan átölelte Tante Marie-t. 
– Még egyszer köszönöm. Mindent köszönök. 
Tante Marie szipogott, aztán zavartan intett a kezével, és rekedt hangon mondta: 
– Menj! Induljatok! Menjetek! 
Julie még egy gyors csókot nyomott az öregasszony arcára, aztán kézen fogta 

Petert, és Jean után kilépett a konyhából. A sötét udvaron lehajolt Peterhez. 
– Jól vagy? – suttogta. 
– Igen, mama, jól vagyok. 
Megszorította Peter kezét, Büszke volt rá. Az elmúlt hetekben neki is ugyanazt 

mondta, amit mindenkinek: hogy Rennes-be költöznek. Csak tegnap este vallotta be 
az igazságot, miután megkapta a jelzést, hogy jön a hajó. Az Isten áldja meg a drága 
kisgyereket, szemrebbenés nélkül vette tudomásul. Úgy fogadta a hírt, mintha már 
számított volna rá, de Julie ennek ellenére látta rajta, milyen izgatott lett. 

Feljebb húzta a vállán az oldalzsák szíját. Az oldalzsák: nem volt nehéz, mert 
jóformán semmit nem vitt magával; Peternek volt saját táskája, benne egy váltás 
ruha, élelmiszercsomag Tante Marie-tól, meg pár kedvenc apróság: a játék 
teherautó, a színes ceruzák és természetesen a kivágós hajó. 

Gyorsan szedték a lábukat. Szemerkélt az esı, és Julie arcára vékony rétegben 
tapadt rá a nedvesség. Szemére húzta baszk sapkáját, kezét Peter fejére tette, de a 
gyereknek már a fején volt a kabát csuklyája. Julie kizárólag gyakorlati szempontból 
válogatta ki, milyen ruhát vigyenek magukkal: a gyereknek meleg nadrág és 
viharkabát, magának nadrág és bırkabát. 

A hosszú úton már szakadt az esı, amint fölkapaszkodtak a hegyen, a nagy 
cseppek ritmikus kopogása tisztán hallatszott a néma éjszakában. Julie-nak hirtelen 
kételyei támadtak, hátha Peter kabátja nem állja az esıt. 

Késıbb majd utánanéz. Megsimogatta a gyerek arcát, és majdnem 
megmosolyogta, olyan pompásan csinálta: keményen kilépett, ahogy a lába bírta. Az 
ı fia. 

Elérték a hangást. Jobbra fordultak, felkapaszkodtak a kis dombra, aztán a 
sötétben felsejlettek a kis épület körvonalai. Terméskıbıl rakott, pálatetıs 
pásztorkunyhó. Az egyik oldala beomlott. Jean lehajtott fejjel lépett be az alacsony 
ajtón. Julie, Peter kezét szorítva, a nyomában. 

Odabent teljesen sötét volt, de Julie hallotta a várakozók zajait: halk motozás, 
néha egy-egy elfojtott köhögés. Tapogatózva ment elıre, aztán a fal mellett leült egy 
üres helyre, és maga mellé húzta Petert. Átkarolta vékony kis vállát, magához 
szorította. 

– Nem tart már soká – suttogta. Peter megkereste a kezét, megszorította. 
Ahogy Julie megmozdította a lábát, érezte, hogy valakit meglök. 
– Semmi, semmi. Az én hibám. Igazán sajnálom.  
Ismerıs hang: Julie elıbbre hajolt. 
– Herr Freymann?  
– Igen. 
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– Én vagyok az. A csőrbıl. Jól van? Gondoskodtak magáról? 
– Ó, igen. Köszönöm, köszönöm. Nagyon kedves. 
Julie elmosolyodott. Milyen kedves ember. Egy pillanatig arra gondolt, hogy bírja 

majd az öreg a partra vezetı utat. 
Peter halkan köhintett. Julie szorosan átölelte, aztán kényelmesen elhelyezkedett 

és várt. Reszketett a gyomra az idegességtıl, de megpróbált nyugalmat erıltetni 
magára. Semmiképpen nem szabad arra gondolnia, hogy esetleg mi nem fog 
sikerülni ma este. 

Ajkát Peter hajára szorította, szorosan lehunyta a szemét, és megpróbálta 
elképzelni, milyen lehet az élet Angliában ma, annyi idı után. 

 
A sziklatetın nem volt födél a feje fölött. Vasson szörnyen utálta ezt a helyzetet. 
Felhajtotta a kabátja gallérját, és összekuporodott, de így is bırig ázott. 

A csendes éjszakában nem hallatszott más hang, csak valahonnan lentrıl, 
messzirıl, a tenger mormolása. És az esı kitartó kopogása. Nem eszményi idı 
lopózásra, szellı se rezdül, de végeredményben rosszabb is lehetne. 

Körülnézett. Baumnak se híre, se hamva. Hála istennek! Az a hülye végül talán 
mégsem fogja elszúrni. Vasson kiszámította, mennyi ideig tarthat, míg ellopózik 
innen, a rejtekhelyérıl, Baumhoz. Talán félóra. Majd ha az utasok már lementek a 
partra. És akkor ráülhet Baumra, ha kell, a szó szoros értelmében is, és ülhet rajta az 
alkalmas pillanatig. 

Mint mindig, most is minden a megfelelı idızítésen múlik. 
Megborzongott és körülnézett. Remek figyelıállás! Maurice-nak nagyon 

imponálna! 
Figyelı a sziklatetın! Mára ezt a kulcsfeladatot osztották rá. Ez aztán a karrier! 

Az elsı alkalom, hogy Maurice parti szolgálatra küldte ki. A sors iróniája. 
De az esı undorító. Vasson szitkozódva állapította meg, hogy a ruhája átázott. A 

fehérnemője is. És rohadt hideg volt. 
Még egyszer körülnézett. Baum sehol. Úgy látszik, mégis tartja magát a 

programhoz. 
Megpróbálta megbecsülni, hány óra lehet. Talán tizenegy. Hamarosan 

megérkezik az elsı csoport. Lekémlelt a sötétbe borult kis öbölbe. Tökéletes csapda, 
gondolta, és megengedett magának egy halvány mosolyt. 

 
Valaki belépett a kunyhóba. 

– Az elsı csoport indul – mondta angolul, erısen idegen kiejtéssel. 1 
– Hurrá! – kiáltott fel valaki. Egy férfi idegesen felnevetett. 
Mozgás zaja, aztán fekete árnyak az ajtónyílásban. Az öreg megfogta Julie karját. 
– Ezek mi vagyunk? 
– Nem, mi utoljára megyünk. Csak mi. 
Néhány perc múlva elindult a második csoport is. Ekkor odaszólt nekik Gérard, a 

halász. 
– Készen vannak? 
Julie felállt, és felsegítette Petert. 
– Édesem, nem akarsz pisilni, mielıtt indulunk? – súgta a fülébe. 
– Nem, nem kell, köszönöm. 
Éles kis hangja olyan gyengén, olyan bizonytalanul remegett, hogy Julie még 

egyszer megölelte. Aztán indulniuk kellett. 
Az öreget Gérard vezette ki a házból. Julie Peter kezét szorítva ment utánuk. Az 

esı most már ömlött, becsurgott a gallérjuk alá, átáztatta a ruhájukat. 
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Jean odakint várta ıket. Eljött az idı, hogy elbúcsúzzanak egymástól. Julie szó 
nélkül átkarolta az öreg nyakát, és megcsókolta. Jean megveregette a hátát, szelíden 
eltolta magától, és a karjára vette Petert. 

– Vigyázz magadra, fiatalember! – suttogta, aztán letette a gyereket, elfordult, és 
eltőnt a falu felé. 

Julie megtörölte a szemét. Határozott, gyors léptekkel az ösvény felé indult. Mikor 
fölért a szikla tetejére, látta, amint Gérard éppen lelép az ösvényre, megfordul, a 
kezét nyújtja, és lesegíti a szikláról a tudóst. İ várt, míg azok ketten leérnek. 
Körülnézett. Néhány lépésnyire sötét alak kuporgott a földön. A figyelı. 

Sokáig nézte. A férfi hirtelen fölegyenesedett, és elindult felé. Sötét, hosszú árny, 
az arca felismerhetetlen, elmosódott, szürke folt. 

– Ez a vége? 
Julie csak most ismerte föl. A hangjáról. Roger!  
– Igen. 
Roger elfordult; Peterre nézett. Mintha most látná életében elıször. Julie már 

elindult az ösvény felé, de Roger elé állt. 
– İ miért van itt?  
– Velem jön.  
– Miért? 
– Elmegyünk. Mind a ketten. 
– Hajóval?  
– Igen. És most, kérem, engedjen.  
Csend, aztán Roger halkan fölnevetett. 
– Hát persze! – Kinyújtotta a kezét, megérintette Peter arcát. 
Julie szorosan maga mögé húzta Petert, megkerülte Roger-t, és elindult a 

gyerekkel az ösvényen. 
Az esıtıl csupa sár és latyak volt az ösvény. Julie lassan ment, nehogy Peter 

siettében elcsússzon és megijedjen. Különben se tudták volna utolérni Gérard-t és a 
tudóst, Messzirıl hallotta, hogy biztatja Gérard az öreget a sziklák között, aztán 
lejjebb, a meredeken: az öregnek nyilván fogalma sem volt, mibe keveredett. 

Julie megcsúszott, támasz után kapott, de nem talált, és a fenekén kötött ki. 
– A nyavalya… – lihegte. 
– Jól vagy, mama? – kérdezte Peter aggódva. 
Julie feltápászkodott, reszketve megállt, aztán idegesen felnevetett. 
– Igen, drágám. Pompásan. És te? 
– Én is. 
Tapogatózva ment tovább, aztán végre megnyugodva állapította meg, hogy már 

nincs messze a part. 
– Csak rajta! – hallatszott megint Gérard biztatása. 
Most már az öreget is látta: a csúszda tetején imbolygott, majd egyszer csak 

nekilódult, és lesiklott a mélyben szürkéllı part felé. 
Julie is leült a földre, megvárta, míg Peter mellé ül. 
– Ez az a csúszda – suttogta – amirıl meséltem neked. Majd együtt megyünk, jó? 
Peter nevesen bólogatott. Julie megfogta a gyerek kezét, és ellökte magát. 

Akadálytalanul sikerült lesiklaniuk, és biztonságosan huppantak le a kavicsos 
homokra. Julie némi elégtétellel állapította meg, hogy ez volt az utolsó eset, amikor 
ezen az ösvényen kell csúszkálnia. 

Gérard és a tudós már várta ıket. Julie feltápászkodott, úgy-ahogy letörölte a 
sarat Peter kabátjáról meg a nadrágjáról. Gérard ment elöl, mögötte Freymann. Julie 
elnézte a tudós sovány, görnyedt alakját, furcsa öltözékét, aztán Petert, amint a 
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kíméletlenül szakadó esı ellen védekezve, még kisebbre húzza össze magát. 
Képtelenség! Elıbbre lépett, megfogta Gérard karját. 

– Mikor érkezik az elsı csónak?  
Gérard egy pillanatig gondolkodott. 
– Gondolom félóra múlva. 
– Nézze, ez rémes, itt minden csupa víz. Elvinném ıket oda, a sziklák közé. – Az 

öböl túlsó vége felé mutatott. – Ott valószínőleg találunk szárazabb helyet. 
Gérard egy pillanatig habozott. 
– Rendben van – mondta aztán –, majd ha itt az ideje, odamegyek és szólok. 
Julie a két árván ácsorgó alak felé fordult. 
– Nézze – mondta az öregnek –, ha itt továbbmegyünk, találunk valami tetıt a 

fejünk fölé, ahol nem ázunk agyon. Helyes? Csak jöjjenek utánam! 
A tudós és Peter elindult. Késıbb Julie megfogta Peter kezét, elırement vele a 

homokos parton. Megpróbált visszaemlékezni, hol voltak a múltkor – ki tudja, hány 
hónapja már – azok a bizonyos sziklák, de nem tudta pontosan. 

Mikor átkászálódtak az alacsonyabb sziklatömbökön, Julie Freymannhoz fordult. 
– Jól van? 
– Ó, igen! Menni fog. Ne aggódjék miattam!  
Most következtek a nagyobb sziklák. Julie biztosan tudta, hogy valahol itt kell 

lennie a közelben annak a bizonyos búvóhelynek. Aztán néhány magasabb szikla 
ismerısnek látszott, és az egyik mögött végre feltőnt az a pompás hasadék, ahol 
annak idején Richarddal elbújtak. 

– Befelé! – adta ki diadalmasan a parancsot. Szelíden elıretolta Petert. – Te 
mész elıre! 

Megvárta, míg az öreg meg a kisfiú eltőnnek a hasadékban, aztán ı is utánuk 
mászott. Megérte a fáradságot. Az odúba mindössze egyetlen résen át lehetett 
bejutni, és odabent a boltozatosán föléjük hajló sziklák tökéletes védelmet nyújtottak. 
Ha vigyáztak, hogy ne kerüljenek a szikla peremérıl folyamatosan csepegı víz 
közelébe, viszonylag szárazon megúszhattak. 

– Jó lesz itt? – kérdezte vidáman. 
– Mama, én egy kicsit vizes lettem – panaszkodott Peter. 
Julie megtapogatta a gyerek nadrágját, kabátját. 
– Nincs semmi baj, drágám, csak egy kicsit nyirkos. Igazán. Mindjárt megszárad. 

Gondolj arra, hogy a tengerészek hányszor áznak meg! 
– Igen. – Peter egy kicsit eltöprengett. – Mama!  
– Hm?  
– Richard is olyan sokszor ázik meg? 
– Ó, igen, azt hiszem. Igen, biztosan. 
– Akkor jó! – Peter hangja máris vidámabban csengett, és Julie boldogan 

állapította meg, hogy a gyerek lassan már szinte élvezi a kalandot. 
Megpróbálta a sötétben kifürkészni Freymann arcvonásait. 
– És maga, Monsieur Freymann? Maga jól van? 
– Köszönöm, köszönöm. Sokkal jobban. Igazán kedves.  
David a sziklának vetette a hátát, és lehunyta a szemét. Máris fáradt volt, és az 

éjszaka még jóformán el se kezdıdött. A legrosszabb, a hajóút pedig csak ezután 
következik. Hosszú, nagyon hosszú volt az út idáig. 

Megtapogatta a derekára kötözött csomagot. Biztosan csuromvíz. İ maga bırig 
ázott. Sebaj. Rosszabb is lehetne, sokkal rosszabb. Nem panaszkodhat. Hiszen ezek 
az emberek olyan kedvesek hozzá, és olyan bátrak! 
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Egyébként is, mit számít egy kis kellemetlenség, ha egyszer az ember szabad? 
Hm! Eljátszott a gondolattal. Szabad ember. Nagyszerően hangzik. Csak éppen 
nincs egészen tisztában azzal, mit jelent a szabadság. Azt jelenti-e, hogy az ember 
azt teszi, amit akar? Vagy azt, hogy egy merev társadalmi szerkezetben lehetısége 
nyílik megvalósítani önmagát? Sokat gondolkodott ezen mostanában, amíg a 
csőrben rejtızött. De még mindig nem tudta biztosan, mi a helyes válasz. Talán majd 
most, nemsokára, megtalálja. Talán a szabadság kézzelfogható állapot, tudatos 
összhang. Milyen szép lenne, ha így lenne! 

Felfigyelt: a gyerek mocorgott. Így van ez a kisfiúknál. Elırehajolt, és lassan, 
tagoltan odaszólt neki: 

– Nem túl szórakoztató, ha az embernek várnia kell.  
Csend. Érezte, hogy a kisfiú rámered. Azt hiszi, mindjárt megeszem, gondolta 

David. 
– Mikor én annyi idıs voltam, mint te, mindig egy kis szójátékot játszottunk. 
Még mindig semmi. 
– Nem akarod megpróbálni?  
Megint csend, aztán óvatos válasz: 
– Igen, kérem szépen. 
– Pompás! Akkor kezdjük! 
 

Vasson lassan lehasalt, fogta a zseblámpáját, és megnyomta a gombot egyszer, 
kétszer, háromszor. Aztán várt. Fejét egy főcsomó mögé rejtette. Görcsbe rándult a 
gyomra a félelemtıl. Ez az a pillanat, amikor Baum és barátai képesek valami 
ostobaságot elkövetni. Mondjuk, a fejére dobnak egy gránátot. 

Mi lesz? Hol a pokolban bujkálnak? Letörölte az esıvizet az arcáról, felemelte a 
zseblámpát, újra leadta a jelzést. Egyszer csak apró, tőhegynyi kék fény villant fel a 
zuhogó esıben: egyszer, kétszer, háromszor. 

Vasson óvatosan feltápászkodott, balra húzódott, és kis félkörben közeledett 
feléjük. A sisakos férfiak kuporgó alakja feketén rajzolódott ki a szürke háttérben. Az 
egyik megmozdult. Aztán még egy. Vállukhoz emelték a puskájukat. Úristen! – 
gondolta Vasson, és a földre vetette magát. Valaki odasétált hozzá, keményen 
oldalba rúgta. Aztán Baum dühös hangját hallotta: 

– Mi a fenét csinál itt? 
– Tegyék félre azokat a rohadt puskákat! 
– Még ha a fiúknak eszébe is jutott, hogy magát, ostoba barátom, lelövik – 

horkant fel Baum –, engem nem fognak lelıni, nem gondolja? 
Vasson dühösen felállt. 
– Csak tartsa távol tılem ıket – sziszegte. – Érti? 
– Ne bolondozzon! Meghallhatják.  
Vasson nagyot nyelt. 
– Csak tartsa féken a vadállatait, hallja?  
Baum mintha nem is hallotta volna. 
– Mind lent vannak a parton, ugye? Az egész banda. Akkor indulunk.  
– Nem. Várunk.  
– Micsoda? 
– Mert magának az egész társaság kell, igaz? 
– Igaz. De… 
Vasson egészen közel tolta az arcát Baum arcához. Szinte kiköpte a szót: 
– Várunk! 
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A hangtompítós motorral felszerelt ırnaszád csaknem zajtalanul közeledett a 
parthoz. Ashley a sötétségbe kémlelt. Végre egyszer szerencsénk van, gondolta. Az 
idıjárás egész télen förtelmes volt, de most a sors megajándékozta ıket egy 
csendes éjszakával. Az esı persze bosszantotta, mert csökkentette a látótávolságot, 
de most már valamelyest kitisztult, és ha egy kis szerencséjük van, el is áll, mire 
partot érnek. Különben is, jobb az esı, mint a kristálytiszta éjszaka. Elıfordult már, 
hogy Ashley ilyen éjszakákon a hegyfokon álló német ırszem cigarettájának 
parazsát is látta. Tusker szólt fel hozzá: 

– Irány 165 fok. 
– Irány 165 fok – ismételte a kormányos, és fordított egyet a keréken. 
Egy perc, és Tusker jelezni kezdi a mélységet, aztán öt ölnél horgonyt vetnek. 
Ashley már érezte a növényillat és a föld szagának főszeres keverékét. 
Kiszáradt a szája, nyelt néhányat. Az adrenalin ma este túlórázott a 

szervezetében a gondolattól, hogy Julie és Peter a parton várja. Annyi idı után… 
Mikor Julie elıször közölte, hogy legalább egy hónap, de lehet, hogy kettı is 

beletelik, míg elmehet, elkeseredett. İ már mindent eltervezett, Julie kijelentése 
kellemetlenül lepte meg. Meg is sértıdött egy kicsit, hogy Julie nem akart azon 
nyomban nekivágni. De késıbb Julie szemszögébıl is végiggondolta a dolgot, és 
már inkább csodálta Julie-t az elhatározásáért. Végsı soron ı is ugyanezt tette 
volna. Várt volna, amíg el nem végzi a feladatát. 

Nehéz volt a várakozás. Az elmúlt hónapokban senkivel sem találkozott, aki Julie 
nyomába léphetett volna. Sokáig tartott, míg rájött, mennyire szereti. És Petert is. 
Mindkettıjüket szereti, és most végre hazaviszi ıket. 

Tusker halkan számolt. 
– Hét… hét… hat…  
– Gépeket leállítani! – suttogta Ashley. 
– Mind leállt, kapitány! 
A közelükben szikla; Ashley hallotta a felcsapó hullámokat. ' 
– Bal húsz! 
– Bal húsz – suttogta a kormányos. 
Ashley ráismert a körülbelül ötyardnyira jobbra elsuhanó sziklára. A legjobb 

horgonyzóhely innen még néhány yardra keletre van. 
– Kormány 0,80 fok. 
– …hat… öt láb… öt… öt… 
Ashley még öt percet várt, aztán kiadta a parancsot: 
– Horgonyt le!  
Halk loccsanás, susogás. A horgonykötél tekeregve siklott le a hajó orrán a 

kötélcsigáról. 
Ashley megvárta, míg megállnak. Az éjszakai hangokra fülelt. Az esı elállt, és a 

csend minden zajt felerısített. Hallotta a hullámverés szelíd susogását a kis öböl felıl 
és a derékig vízben álló sziklákon megtörı hullámok morajlását. 

Ma különös csendben kell járniuk, a legkisebb zaj is mérföldekre elhallatszik. 
Türelmetlenül várta, míg emberei leeresztik a csónakokat, berakodnak, aztán 
beugrott az elsıbe, és már indultak is. Halkan eveztek a part felé. 

Ashley a rongyba burkolt evezık minden csapására Julie-ra gondolt és a kisfiúra, 
akik a sötétben várnak rá, és ném lepte meg, hogy már nagyon-nagyon régen vár 
erre a pillanatra. 

 
Már biztosan rég elmúlt éjfél. Az esı alig esett, és Julie messzire ellátott a parton. 
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Meresztette a szemét, szerette volna látni a csónakot. De sehol semmi. Benézett a 
sziklaodúba. Odabent a szójátékot már egy ideje befejezték. Peter a fejét kis 
zsákjára hajtva aludt. Az öreg is csendben volt. Valószínőleg ı is aludt. Julie egy 
percre lehunyta a szemét, pihentette, aztán megint kilesett a sziklák közötti résen. Ha 
az ember nagyon sokáig mereszti a szemét, elıbb-utóbb vibrálni kezd elıtte a 
sötétség. És mégis. 

Mozdulatlanná merevedett: valami történt. Sötét folt a vízen. Mozog. És a 
kavicsos parton is mozognak. Sötét árnyak szaladnak le a vízpartra. 

A csónak. Nyilván a csónak. 
Julie felkiáltott, ujjongva égnek emelte a kezét. 
– Mama! – Peter felébredt. 
 – Édesem, megérkezett! Itt a csónak! 
– Tényleg Richard jött? Tényleg itt van?  
Julie izgatottan nevetett. 
– Igen, drágám! – Eszébe jutott a tudós. – Monsieur! Megérkezett a csónak! 
– Igen… Igen!… Én… Csodálatos! Igen! 
– Várjanak itt mind a ketten! 
Julie négykézlábra ereszkedett, és kimászott a szikla lapos peremére. Aztán 

felállt, és a sötétségbe bámult. A csónak valóban közeledett a parthoz. A szikla 
tövében sötét árnyak jelentek meg; az utasok elsı csoportját szedték össze. Öt perc, 
míg beszállnak, és húsz, mielıtt a csónak visszatér. Nem hosszú idı… 
Örökkévalóság! Kétségbeesetten szeretett volna lerohanni a partra. Most, azonnal. 
De Petert nem hagyhatja egyedül. Izgatottan nevetgélt. Richard. Itt van, tudta. Itt van. 
Biztosan ı maga jött, csak hogy biztos legyen a dologban. Szeretett volna 
odakiáltani: Itt vagyok, édes, persze hogy itt vagyok! 

A csónak partra siklott, férfiak szálltak ki belıle. Az utasok sötét csoportja elindult 
a parton. 

Túl lassan mennek. Julie legszívesebben erıvel kényszerítette volna ıket, hogy 
siessenek. 

A vízparton újabb mozgolódás. Most lökik vissza a vízre a csónakot, várják az 
utasokat, hogy beszálljanak. Hátrébb, a tenger halványabb hátterében újabb fekete1 

folt jelent meg. Ez lesz a második csónak. Közeledik a parthoz. Julie boldogan leste. 
Végre egy tökéletes éjszaka! Minden simán megy. Micsoda szerencse! Önkéntelenül 
arra gondolt, a sors akarta így, külön neki rendelte ezt a nyugodt éjszakát. Csak neki. 

Az utasok végre elérték a vízpartot. Egy perc, csónakba szállnak, és már mennek 
is. 

Ökölbe szorította a kezét. Gyorsan! Siessetek! Belepusztulok, ha még sokáig kell 
várni. És nevetett, mert olyan kegyetlen, olyan édes érzés volt várai. 

Aztán megfagyott benne a vér. Elállt a lélegzete. A mosoly utolsó foszlánya 
tétován reszketett az ajkán. 

Fény! 
Világos volt!… A táj negatívból egy ugrással pozitívba fordult a szeme elıtt: ami 

eddig fekete volt, most fehérre változott. 
Julie hitetlenkedve hunyorgott, a szeme alkalmazkodni próbált a fényhez. 
A csónakot, a csónak körül mozgó alakokat vakítóan fehér, éles fénynyaláb 

világította meg. 
Édes Istenem!… 
A szemkápráztatóan fehér, hosszú fénysugár balról érkezett, a tenger felıl. Julie 

egy rántással arra fordította a fejét. Egyetlen fényforrás az öbölben. 
Halkan felkiáltott. 
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Az angol hajó megırült! Mit csinálnak ezek? Mit csinálnak ezek? Oltsátok el! 
Oltsátok el! – sziszegte halkan. Aztán megremegett. 

Újabb fények. Ezúttal a szikla tetejérıl. A vakító fénnyalábok végigpásztázták a 
kis öblöt, felkutatták, követték a futó alakokat. 

Dörrenések. Puskaropogás a szikla tetején! Aztán, szinte ezzel egy idıben, egy 
mély, tompa bong! Az öböl felıl sárga fénynyalábok villantak át a sötétségen. 

Ekkor hirtelen megértette. Német hajó áll kinn az öbölben, az reflektorozik. 
Csakúgy, mint a sziklacsúcson. Ott is németek vannak. 

Lövés dörrent, ezúttal közelebbrıl, sokkal közelebbrıl. Aztán további lövések. 
Kiáltozás. Emberek rohantak, vagy megálltak és lıttek. Emberek buktak el. 

– Nem! – sikoltotta Julie ırjöngve. – Kérlek, édes Istenem! Ne!… 
A sziklák tetejérıl most már egy másik reflektor is világított, ide-oda pásztázott, 

megfogta sugarával a futó, elesı, mozdulatlanná dermedt embereket, akik itt is, ott is 
felemelték a kezüket. A puskák megállás nélkül ropogtak a part felıl, a szikla 
tetejérıl, golyók süvítettek az öbölben. A fényszóró pásztázó sugaránál Julie 
meglátott egy csoportot: a csónak mögött hasaltak, puskájukkal felfelé céloztak, a 
szikla tetejére. 

– Mama! Mama! – Peter az anyja kabátját rángatta. – Mama! Gyere vissza! Gyere 
vissza! Gyere be, kérlek! 

Julie egy percig bénán állt, mozdulni se bírt, nem tudta megérteni, mi történik, 
aztán lassan rájött, hogy Peter szólítja. Hátrakúszott, míg meg nem érezte hátával a 
sziklát, aztán szemét még mindig a partra szegezve, bepréselte magát a 
sziklaodúba. 

– Édes Istenem! Édes Istenem! – Tenyerébe temette az arcát, és elıre-hátra 
imbolyogva, hangosan sírt a dühtıl és az elkeseredéstıl, csak hogy ne hallja odakint 
azt a szörnyő lármát. Peter a hátát simogatta, veregette, de hiába. Aztán ı is sírva 
fakadt. 

Odakint már csak itt-ott ropogtak a fegyverek. A tengerrıl sem hallatszott az 
ágyúk tompa dörrenése, és a mély torokhangon búgó motorok hangja is elhalt a 
távolban. 

Halálos csend támadt. Julie felnézett. Az öböl még fényben úszott. Rosszullét 
környékezte a félelemtıl, de azért hason csúszva elıremászott, és lenézett a partra. 

Mindenütt katonák; vállukhoz emelt puskával körülveszik a partot. Középen 
rongyos, magányos csoport áll, kezük a fejük fölött. De sehol nem látott 
tengerészköpenyes alakot, sapkával a fején. 

Körös-körül mindenfelé élettelen testek hevertek a kavicsos parton. Julie rémülten 
nézte ıket, elborzadt a gondolattól, hogy valami ismertetıjelet fedez fel rajtuk, 
gyapjúbéléses tengerészcsizmát, düftinmellényt… 

Aztán hirtelen rájött, hogy nem látja a csónakot. Felvillant benne a remény. 
Nyilván elmenekült. Igen, persze, elmenekült! De nyomban rájött, hogy az angol hajót 
megfutamították, és a csónaknak nem volt hová menekülnie… Majd látta, hogy 
néhány katona puskával a vállán a vízparton áll, a tengerre céloz, valamit kiabál.. 
Újabb fénysugár a tenger felıl, de most sokkal közelebbrıl. 

Elszorult szívvel látta, hogy többen úsznak a vízben, a félig elmerült csónak körül. 
Az úszók mintha egy percig tétováztak volna, aztán az egyik megpróbált a víz alá 
bukva eltőnni szem elıl. Messze a csónaktól bukkant fel újra, de a víz tükre túl sima 
volt. Azonnal észrevették. Lövések dörrentek. 

Julie az öklét harapdálta, és vadul rázta a fejét. 
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A magányos úszó felemelte az egyik kezét, jelezve, hogy megadja magát, aztán 
lassan úszni kezdett a part felé. A többiek utána. Négyen voltak. Felemelt kézzel 
kimásztak a vízbıl. 

Julie azonnal felismerte Richardot. Richard elırement, és a csoport élére állt. Egy 
német katona odalépett hozzá, durván megmotozta, aztán a puska agyával 
elırelökte. 

Richard gyorsan odalépett a rabok csoportjához, átfurakodott rajta. Julie látta, 
hogy keres valakit. İt. Halkan odakiáltotta:  

– Itt vagyok! Itt vagyok! 
Újabb kiáltozás. Néhány foglyot a halottak és a sebesültek felé lökdöstek. Azok 

nehézkesen fölemelték ıket; aztán visszaálltak a csoportba. Újabb kiáltozás; a 
foglyok rendetlen sorban elindultak a sziklába vájt ösvény felé, a holtakat és 
sebesülteket, mint a zsákot cipelték egymás között. 

Julie utoljára akkor látta Richardot, amikor megállt az ösvény alján, és gyors 
pillantást vetett hátra a válla fölött. 

Ekkor kialudtak a fények. 
Csak a zseblámpák pislákoltak a távolban. Julie nézte, hogy kígyózik föl lassan a 

sor az úton, a szikla csúcsa felé. Aztán eltőnt a zseblámpafény is, és nem maradt 
más, csak a sötétség. 

– Édes Istenem, ne haragudj! – suttogta Julie. – Ne haragudj! Kérlek, bocsáss 
meg! – Aztán addig verte a fejét a kemény sziklába, míg nem bírta már tovább a 
fájdalmat, mert nem tehetett semmit, és az a szörnyő érzés gyötörte, hogy mindezért 
valamiképpen ı a felelıs. 

 
David kinyitotta a szemét. Eltelt az idı. A sziklarepedések között szürke fény 
szőrıdött be az odúba. Hajnal. Hogy utálta a hajnalt! Sose értette meg, hogy 
némelyek mit szeretnek rajta. Az alkonyat sokkal szebb. Körülnézett a sziklaódúban. 
A fiatalasszony végre elaludt. Szegényke. Mennyire együtt érzett vele, szegény, 
milyen borzasztóan szenvedett. Azok az emberek a parton a barátai voltak, talán a 
családja. 

És a gyerek: túl fiatal ahhoz, hogy az ilyen szörnyőségeket megértse. Micsoda 
világ egy gyerek számára! Micsoda világ… 

És most mi lesz? Az asszony szinte hisztérikusan kétségbe volt esve. Mi lesz, ha 
felébred, és még mindig magánkívül lesz? Ki dönti el, mit tegyenek? Egy biztos: neki 
fogalma sincs, hogyan tudna innen a saját erejébıl kijutni. 

Az odú nyílásán át látta az eget. Legalább már nem esik, gondolta. / 
Mocorgást hallott. Megfordult. A fiatalasszony felébredt. A szeme nyitva, 

halálosan csüggedt arccal, mereven néz maga elé. David jól ismerte ezt a 
reménytelen kifejezést: nem Julie arcán látta elıször életében. Halkan, hogy a 
gyereket fel ne ébressze, odasúgta: 

– Jó reggelt! Mit szólna egy kis reggelihez? 
Julie kifejezéstelen szemmel nézett rá. David rámosolygott. 
– Van nálam… Hadd lám…  
Kinyitotta a zsákját, belekotort. 
– Igen. Sajt! Örökké csak sajt! Azt hiszem, egy szép napon magam is sajttá 

változom! Meg egy kis kenyér. Igen, és egy alma. Fiatal barátunknak nyilván ízleni 
fog, igaz? Ezt eltesszük neki. Csak neki. 

Julie, mintha nem is hallaná, még mindig mereven a semmibe bámult. Látszott 
rajta, hogy félelmetes képek kavarognak a fejében: az elmúlt éjszaka eseményei. 
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– Drága hölgyem! – szólt rá David határozott hangon. – Azt hiszem, ideje 
hozzálátnunk a reggelihez. Majd aztán gondolkodunk. De addig nem. – Tréfásan 
megfenyegette az ujjával. 

Julie tétován bólintott, aztán lassan fölült, szemmel láthatóan vigyázott; hogy föl 
ne ébressze az ölében alvó kisfiút. David letört egy darab sajtot, és egy darab 
kenyérrel odanyújtotta Julie-nak. Julie a maradékot nézte, amely ott feküdt David 
térdén egy darab papíron. Ellenırzi, mennyi maradt – gondolta David. 

– Nincs semmi paj! Bıven marad nekem is, a fiúnak is.  
Julie bólintott, enni kezdett. Elıbb lassan, aztán egyre mohóbban. Mikor az utolsó 

falatot is lenyelte, megsimogatta Peter fejét. David látta, hogy megint sír. 
– Nos, gondolkodjunk! Legyünk nagyon gyakorlatiasak! – mondta David, és 

fontoskodva csücsörítette az ajkát. Julie most elıször nézett rá figyelmesebben. 
Közben hunyorított, mert a könnyeitıl alig látott. 

– Igen. 
– Meg kell állapítanunk, milven lehetıségeink vannak. Elıször is… – David 

eltöprengett. – Elıször is: visszamehetünk-e a parton? – Elhallgatott, aztán választ 
se várva, folytatta: – Nem. Biztosan ırzik, igaz? 

– A hegyfokig. İrszemük van. És… És valószínőleg még egy ır áll az ösvény 
végében. 

– Igen… – Némán tanakodtak magukban. 
– Talán – kockáztatta meg David –, talán éjjel… Talán megmászhatjuk máshol is 

a sziklát? 
Julie tagadóan rázta a fejét. 
– Nem tudok más útról. A szikla itt egészen meredek. Lehetetlen eljutnunk a 

következı öbölig… Ez a hely teljesen zárt. 
Megint elhallgattak. Hosszú ideig egyikük se szólt. Bárcsak lenne valami értelmes 

ötletem, gondolta David; miatta. Én már nem vagyok fontos. Nekem már elegem van 
mindenbıl. 

Julie keserően felnevetett. 
– Nincs sok lehetıségünk, igaz?  
David tiltakozva legyintett. 
– Ostobaság! Eszünkbe fog jutni valami. A kudarc mindig az ember fejében 

kezdıdik. 
– Azt hiszem, igaza van – ismerte el sóhajtva Julie –, de… – tehetetlenül rázta 

meg a fejét. 
– Magát hogy hívják? 
– Tessék? Julie. Juliette. 
– Nos, Julie, innen nyilván van valami kivezetı út. Nem igaz? 
Julie reménytelenül Vonogatta a vállát.  
– Talán. 
– A kisfiú miatt. 
Julie egy pillanatra mereven David szemébe nézett. 
Ingerült csodálkozással hunyorított, aztán hirtelen megenyhült az arca. 
– Igen. Miatta… – mondta, és engedelmesen bólogatott. 
David elmosolyodott. 
– Akkor ki fogunk találni valamit. 
– Igen, igaza van! – Julie megdörzsölte a homlokát. – Ki kell találnunk valamit! De 

mit? – tette hozzá aztán. Megint Davidra nézett, és David megállapította, hogy a 
szemébıl eltőnt a korábbi tompa fásultság. Mintha életre kelt volna: szemmel 
láthatóan elmélyülten gondolkodik. Nyilván a lehetıségeken töpreng. 
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– Mindig van egy mód. Az elterelés – jegyezte meg David. 
– Elterelés? 
– Tudja, az ember zajt csap, amellyel eltereli a figyelmüket. Aztán elsurran 

mellettük. – Kígyózó mozdulatot tett a kezével. – Néha nagyon jól beválik. Én tudom. 
– Tényleg? Hát igen… Talán igaza van. Én… 
Julie hirtelen elhallgatott, kiegyenesítette a derekát, elsápadt. Gyors mozdulattal 

letette az ölébıl a fiú fejét, és a bejárat felé kúszott. Aztán megfordult, visszamászott. 
– Katonák! Lefelé jönnek az ösvényen – mondta rémülten. 
David körülnézett a sziklaodúban. Ez nem jó búvóhely. Könnyen megtalálhatják. 

Megfogta Juliekarját.  
– Gyorsan! El kell bújnunk valahová!  
– De hová? 
– Próbálja meg elrejteni a fiút… Egy szikla alatt. A homokban. .. 
– Jó. 
Peter már ébren volt. Kábultan, ijedten hunyorgott rájuk. 
David kimászott az odú nyílásán a sziklára, a szárazföld felé. Julie utána, míg utol 

nem érte. Vadul tekingetett jobbra-balra, aztán megragadta Peter kezét, és lázas 
igyekezettel kúszva-mászva, húzta maga után. Átvergıdtek a sziklákpn. Csak meg 
ne lássák ıket! 

David tisztában volt vele, hogy képtelen követni ıket. Nem tud olyan gyorsan 
mozogni. Még felhívná rájuk a figyelmet. Inkább ott marad, ahol van. 

Visszanézett az odúba, aztán úgy döntött, mégsem marad bent, mert ott azonnal 
rátalálnának. Kúszva megkerülte a szikla egyik sarkát, aztán egy kinyúló szikla 
tövében meglátott egy sokkal kisebb hasadékot. Ez jó lesz. Jónak kell lennie. 

Julie-nak nem volt hová mennie. Sikítani szeretett volna. Csupa sima, kopár 
szikla! Itt-ott repedések, de sehol nincs hely, ahol elrejtızhetnének. Istenem! 

És már a szabadban jártak, ahol nem takarták el ıket a hatalmas sziklatömbök. A 
feje mintha több méter magasan lenne. A németek talán máris figyelik. 

Sehol semmi! Aztán a víz felé nézett. 
Talán ott. A vízben… Mélyen összegörnyedve, maga után húzta Petert, és egy 

mélyedés védelmében leszaladtak a tengerhez. 
Belegázolni a vízbe? Igen! 
– Peter, valószínőleg vizesek leszünk – suttogta lihegve. 
A fiú bólintott. Julie felkapaszkodott egy lapos sziklára, és lenézett. A szikla 

tövében mintha egy nyílást látna, ahol a víz szelíd csobogással áramlik ki-be. A víz 
nem látszott mélynek, és mintha a szikla valamelyest fölé nyúlna. 

Fogta a hátizsákját meg Peter oldaltáskáját, mindkettıt bepréselte egy szők 
sziklarepedésbe: nem látszott ki belılük semmi. Aztán leugrott. Egy pillanatra elállt a 
lélegzete. A víz a combja közepéig ért. Jéghideg volt. Megtántorodott, de aztán talált 
egy szilárdabb homokréteget támaszul. 

Felnyúlt Peterért, majd amint a gyerek leugrott, felfogta a karjával. Szerette volna 
a víz felett tartani, de Peter olyan nehéz volt, hogy kicsúszott a kezébıl, derékon felül 
elmerült, Julie hallotta kurta kis hördülését, utánakapott, kiemelte a vízbıl, és a 
karjára vette. 

Idegesen körülnézett. A közelükben egy kinyúló szikla; ha beállnak alá, a 
szárazföldrıl biztosan nem látják meg ıket. Petert a hátára vette, bepréselte magát a 
szikla alá megtámaszkodott. Megcsókolta Peter arcát. 

– Szeretlek, drágám… 
– Én is szeretlek, mama – mondta Peter, és megcsókolta. 
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Julie azon töprengett, meddig bírják ki a vízben. És ha jön a dagály? Errıl 
teljesen megfeledkezett. Istenem! Talán egészen idáig feljön… 

Idı. Másodpercek töredéke: egy örökkévalóság. A víz már az elsı pillanatban 
jéghideg volt, de most egyre hidegebbnek érezte. A vére is kihől. Peter borzongott. 

Szorosabban ölelte magához. 
Megpróbálta megbecsülni, mennyi idı telt el. Öt perc? Nem, hét. Talán nyolc. 
Egy kı zörögve gurult le valahonnan a közelben. Julie görcsösen szorította 

magához Petert.  
Hangok. Valaki a sziklákon járkál. Nehéz, csizmás lábak. Egyre közelebb. Sokkal 

közelebb. 
Úristen! 
Reccs! Pontosan felettük. Közvetlenül a fejük felett! 
Szemet lehunyni. Hinni. 
Újabb reccsenés. Léptek zaja. 
Távolodó léptek. Távolodó léptek! 
A nehéz, csizmás lábak szikláról sziklára lépdelnek. Egyre távolabb. 
De várni kell… Várni. Míg egészen biztos nem lehet benne, hogy elmentek. A 

száját szorosan Peter füléhez szorította, úgy suttogta: 
– Minden rendben van, drágám. – Peter bólintott, de közben hallhatóan vacogott 

a foga. A teste jéghideg. Várni… Várni. 
Julie várt. Húsz perc… Csak éppen sokkal, sokkal többnek érezte. Az is lehet, 

hogy harminc perc volt. Peter, akár az ólom, egyre nagyobb súllyal húzta lefelé. A 
tenger felıl csípıs szél kerekedett, átfújt a ruháján. Peter bıre jéghideg. 

– Még egy kicsit, csak még egy kicsit – suttogta. Ahogy lenézett, rémülten 
állapította meg, hogy a víz emelkedett. Már a csípıjéig ért. Itt a dagály. Menniük kell, 
akár akarnak, akár nem. Peter feszült, sápadt arcába mosolygott.  

– Megyünk, drágám. 
Peter összeszorított fogakkal bólintott, hogy ne vacogjon. 
Julie kibújt a szikla alól, és felnézett. Fölöttük nincs semmi. Sehol egy német. 
Csak a szikla sima oldalán lehetett feljutni. Peterrel a karjában viszont lehetetlen. 
– Le kell, hogy tegyelek a vízbe. Csak amíg felmászom. Ne haragudj, drágám. 
Peter bólintott, aztán szó nélkül lecsúszott a vízbe Julie karjai közül. A melléig ért 

a víz. Ahogy a jeges vízben elmerült, egy pillanatra lehunyta a szemét, aztán 
felnézett Julie-ra. 

– Helyes – mondta Julie. – Én most visszamászom a sziklára. Majd tolj meg, jó? 
Megvárta, míg Peter kibújik a szikla alól, aztán egy kis résbe illesztette a lábát, és 

feltornászta magát. Érezte, hogy Peter hısiesen tolja hátulról. Odafönt, a sima 
sziklán félúton, hason fekve, megpihent, és gondosan körülnézett...  

Sehol senki. 
Újabb támaszt keresett, ezúttal a kezének. Végre talált valamit jobb kéz felıl, 

megkapaszkodott, és húzódzkodva tette meg a szikla tetejéig az utolsó néhány 
centimétert. Újra körülnézett. Senki. Visszafordult, lehasalt, aztán lenyúlt, és 
megfogta Peter kezét. Húzni kezdte fölfelé. Néhány centiméter után nem bírta 
tovább, nem volt elég támasztéka. Visszaeresztette Petert a vízbe. A kisfiú remegı 
szájjal, halkan sírdogált. 

– Kérlek, drágám, ne félj! – A talpát nekifeszítette egy másik sziklának, 
szétterpesztett lábbal, hidat alkotva a víz felett, mégint lenyúlt, megfogta Peter kezét, 
és húzni kezdte fölfelé. Ezúttal, bár kétségbeejtıen lassan, de sikerrel. Mikor a 
gyerek félúton volt, leszólt neki: 
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– Próbáld meg megtámasztani a lábadat, édesem! – A gyerek egy kiálló 
szikladarabon megvetette a lábát, Julie gyorsan arrébb lépett, megint hasra vetette 
magát, és úgy húzta föl Petert. A gyerek fölért, és zihálva elterült egy pocsolyában. 

Julie föltápászkodott, kihúzta a csomagokát a sziklarepedésbıl, aztán Petert is 
talpra állította. 

– Gyerünk, vegyünk fel valami száraz ruhát. Óvatosan elıreindult a 
sziklamélyedésben. Sehol senki. Elérték a lapos részt, amelynek a tenger felıli 
oldalán hatalmas sziklatömbök meredeztek. Senki. 

Irány vissza, a régi helyükre. Julie elıremászott. Egy nagy szikla mögött 
meglátták az odú nyílását. 

Julie szíve a torkában dobogott, Hátha elfogták azt a drága öreget. Megállt, és 
belesett a nyíláson. 

– Hello, kedvesem! – Freymann ráncos arca mosolygott rá a sötétbıl. – 
Elmentek. Láttam, ahogy visszamásztak a sziklákon. Senki sem maradt itt. – Megint 
elmosolyodott. – Olyan boldog vagyok, hogy épségben viszontlátom magukat! 

Julie kimerülten mosolygott rá. 
– Elmentek? 
– Elmentek. Föladták a keresést; azt hiszik, elpárologtunk. Megmenekültünk. 
Azért még nem egészen, gondolta Julie. Egyelıre csak egy kis haladékot 

kaptunk. 
Ismét éjszaka volt. Julie egy kenyérdarabot rágcsált, és gyötörte a tudat, hogy 

döntenie kellene. 
Napközben elosztották Peter élelmiszercsomagjának maradékát. a nagyobb rész 

Peternek jutott, a többit ık ketten felezték meg Freymann-nal. Az öreg elıször 
semmit nem akart elfogadni, csak Julie erıszakoskodására ette meg a részét. a 
sziklák közötti pocsolyákból merítették sós esıvizet, azt itták hozzá. 

Az élelmük elfogyott, a pocsolyák lassan kiszáradtak. Peter átöltözött, de 
egyetlen váltás ruhája vékony volt, és egész nap didergett. Nyilván meg fog hőlni. 
Valamit tenni kellene. De mit? Mihez kezdjen egy kisfiúval meg egy beteg 
öregemberrel? 

Ideges volt, gyötörte a tudat, hogy határoznia kell. Mindenáron halogatta volna a 
döntést. Minél tovább várnak, annál több esélyük van… Egy idı után az ırök talán 
elmdhnek a szikla tetejérıl. Talán… 

Lehetetlen eldönteni, mit tegyenek. Talán, ha még egy napot várnak… Lehunyta 
a szemét. Nekiállt, újra végiggondolta az egészet.  

Reggel óta számtalanszor megbeszélték már Freymann-nal. Csak abban tudtak 
megállapodni, hogy sötétedés elıtt nem tesznek semmit. Csak a sötétségben 
reménykedhettek. Az öreg az elterelı taktikára hajlott. Azt javasolta, hogy fölmegy az 
ösvényen, futásnak ered, maga után csalogatja az ırt, közben Julie és Peter 
megszökik. Julie kijelentette, hogy Davidot azon nyomban agyonlövik, és 
másodperceken belül odacsıdítik a többi ırszemet is a környékrıl. 

Freymann ezután hosszú hallgatásba merült. Késıbb Julie az életérıl kérdezte. 
David mesélt a gyermekkoráról, a boldog berlini napokról. Arról nem sokat beszélt, 
mi történt utána, és Julie nem erıltette. 

– És mit fog csinálni Angliában? 
– Ó, ki tudja? Megtanultam, hogy az ember ne gondolkozzék elıre.  
Aztán megint elhallgatott. Csak annyit kért, hogy Julie szólítsa Davidnak. 
– Megpróbálom, Monsieur – mondta Julie, és nevetni kezdett. – Nehéz lesz 

másképp szólítanom, mint Monsieur-nek. Az egyetlen maga korabeli férfi, akit a 
keresztnevén szólítottam, a nagybátyám volt. 
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– Miért, mit gondol, én. hány éves vagyok? 
– Nos… nem, annyira nem öreg; Én… ó, egek! Most megbántottam. 
– Nem, dehogy! 
– Szóval, mennyi idıs? 
– Ötvenkettı. Vagy ötvenhárom. Nem tudom biztosan.  
– Ó! – Julie megdöbbent. Jóval többnek látszott hatvannál. – Igen, persze. Én is 

annyinak néztem. 
David rámosolygott, mert tudta, Julie hazudik, csak kedveskedni akar. Aztán 

ismét alváshoz készülıdött. Julie egyedül maradt a gondolataival. 
Most végre sötét volt, de hiába törte a fejét, nem jutott eszébe semmiféle 

megoldás. 
Váratlanul Peter kezét érezte a karján.  
– Mama! Valaki van kint! Zajt hallottam! – suttogta Peter. 
Julie feszülten figyelt. Nagyon csendes éjszaka volt. 
Semmi. Aztán hirtelen egy hang; valaki hosszan, mély hangon füttyentett egyet. 

Csend. Aztán megint. Férfiak fütyülnek így. 
Csend. Aztán újra, közelebbrıl. Julie fejében vadul kergették egymást a 

gondolatok. Barátok? Németek! Ügyes trükk! Ó, igen, milyen ügyes trükk! 
A füttyszó most egészen közelrıl hallatszott. Julie-t pánik kerülgette. 
– ...Juliette!… Itt vagy?… Julie…. – szólította halkan, mély hangon valaki. 
Julie mozdulatlanná dermedt. Rafinált trükk! 
– Julie, én vagyok… Míchel. 
Julie megkönnyebbülten felsóhajtott, megszorította Peter karját, fölállt, és 

kimászott a sziklára. 
– Michel! Michel! Ide! Itt vagyunk! – Rövid várakozás után az éjszaka fekete 

hátterébıl sötét árny bukkant föl elıttük. Julie reszketve, a hálától és 
megkönnyebbüléstıl zokogva kapaszkodott a karjába. – Ó, az Isten áldjon meg! Az 
Isten áldjon meg! 

– Gyorsan – pattogott nyersen Michel. – Hányan vagytok? 
– Csak én, Peter meg az öreg. 
– Az öreg? 
– Freymann. A tudós. 
– Ó! – A hangjából kicsendült a bosszankodás. 
– Mi a baj?  
– Lassú lesz! 
– Megteszi, ami tıle telik. 
– Helyes. Induljunk! Sietnünk kell! 
– Igen, hogyne. Hozom ıket. – Julie visszamászott az odúba. – Gyertek, drágáim, 

indulunk. Ne felejtsetek itt semmit, jó? Megvan a táskád, Peter? 
– Megvan, mama. 
Julie fölemelte a hátizsákját.  
– Mehetünk? 
Elırement, fel a sziklák közé, és várt, míg elıbb Peter, aztán Freymann is 

kimászik utána. A sziklagörgetegen át elindultak lefelé a partra. Valaki felhördült. 
Freymann. Freymann egy sziklának támaszkodva, megpróbált megállni a lábán. 

– Jöjjön, segítek – Julie támogatta, míg valahogy magához nem tért, aztán kézen 
fogva, lesegítette a parti homokra. Michel és Peter már várta ıket. 

– Jól van – mordult fel kurtán Michel. – Egy szót se! Egy hangot se! És menjünk 
szorosan egymás után! Freymann mögöttem, aztán Peter, Julie, te jössz a végén. – 
Julie csak most látta, hogy Michelnek géppisztoly lóg a vállán.  
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– És mi lesz a sziklán álló ırökkel? – kérdezte suttogva. 
– Nincs ır. Ha sietünk, nem is lesz. 
Derekasan kiléptek. Julie attól félt, hogy Peter és az öreg nem tud lépést tartani 

velük, de szemmel láthatóan igyekeztek, és pillanatok alatt elérték az ösvény alját. 
Az ösvényen már nehezebben boldogultak. Alig tettek meg néhány métert felfelé, 

Julie hallotta, hogy Freymann lihegve kapkod levegıért. Soha nem éri el az ösvény 
tetejét, ha nem pihenhet – gondolta. És Peter sem. 

Freymann egyre nehezebben vonszolta magát, aztán megállt. Zihálva 
mentegetızött. Julie lehajolt, megsimogatta Peter arcát. Egy kicsit pihentek, aztán 
továbbmentek, de most már sokkal lassabban. És a továbbiakban rendszeresen 
megálltak pihenni. Húsz percig tartott, míg elérték a szikla tetejét. Michel 
türelmetlenségét szinte tapintani lehetett. 

Közvetlenül a sziklacsúcs elıtt Michel megálljt intett, és elırekúszott. Julie 
rajtakapta magát, hogy imádkozik. Aztán Michel visszajött, és jelezte, hogy 
indulhatnak tovább. 

Julie közvetlenül Peter mögött mászott ki a sziklatetıre, és látta, hogy Michel 
gyorsan odébbáll; megragadta Peter kezét, aztán futásnak eredt. De alig lépett 
néhányat, megbotlott valamiben. Lenézett, és majdnem felsikoltott. Egy emberi test. 
A fején sisak. Mozdulatlan. Az ırszem! 

Továbbrohant. Húzta-vonszolta maga után Petert. Freymann megint 
megtántorodott elıttük. Mikor utolérte, Julie lassított, és mellette ment tovább. 

 
Nem bírom tovább, gondolta David. Fizikai képtelenség. Megkérem ıket, hogy 
hagyjanak itt. Aztán majd elindulok egymagam. 

Megtántorodott, térdre rogyott. Levegı után kapkodott. Julie megállt, lehajolt. 
– Jöjjön! Bírni fogja. Nem vagyunk már messze! Nincs messze! . .  
Davidnak égett a tüdeje. Megpróbált beszélni, de nem kapott levegıt. Csak a fejét 

rázta meg. Most Michel is odament hozzá. 
– Keljen fel! Gyorsan! El kell érnünk az utat. Gyerünk! 
– Menjenek tovább – hörögte David. – Ne… várjanak rám! 
A fiatalember türelmetlenül mordult rá: 
– Nem! Nem hagyhatjuk itt! Pokolian veszélyes lenne. Gyerünk! Ezzel mindent 

tönkretehet. 
David hunyorogva nézett fel rá. Erre nem is gondolt. Hát jó. Tántorogva fölállt. 

Nekigyürkızött, hogy továbbinduljon. A fiatalember a hóna alá nyomta a vállát, aztán 
a hepehupás talajon félig vonszolva cipelte magával. 

Most hegynek lefelé mentek. David hallotta, hogy liheg a súlya alatt a fiatalember. 
De a lába gyönge volt, és hiába igyekezett, úgy érezte, sose lesz képes normálisan 
lélegzetet venni. 

Végre egy alacsony kıkerítésnél David kiszabadította magát a fiatalember 
karjából, kemény elhatározással  összeszedte minden erejét, és elszántan átmászott 
a kerítésen. A többiek már odaát voltak. A fiatalember elırement. David most látta, 
hogy szántóföldön mennek tovább. Támolyogva járt a nyomukban, és arra gondolt, 
vajon képes lesz-e valaha is lépést tartani velük. Az iram most alábbhagyott, a 
fiatalember óvatosan lépdelt, mint egy macska. De David még így is tudta: nem bírja 
sokáig. 

Apránként hátramaradt, míg a többiek eltőntek elıtte a sötétben. Aztán lassan, 
megnyugodva, térdre ereszkedett és lefeküdt. Egyik keze a földön, a másik fájó 
mellkasán. 
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A falu szélén mentek, észak felé. Hová vezeti ıket Michel? Talán Morlaix-be? De 
ott hol bújtatja el ıket? A lakásán? Túl kockázatos lenne. Kockázatos, akármerre 
mennek. 

Megfordult, hogy megnézze, mi van Daviddal. Semmi nyoma. Várta, mikor 
bukkan elı a sötétbıl, de nem volt sehol. Michel megállt, odament hozzá. 

– Mi a baj? 
– David. Nem látom. Vissza kell mennem érte! 
– Nincs idınk. 
– Semmilyen körülmények között nem hagyom itt. Vigyázz Peterre, míg 

megkeresem. – Azzal megfordult és eltőnt. 
Már majdnem a kerítésnél járt. Itt kell lennie valahol. Aztán meglátta. A földön 

feküdt. Odafutott hozzá. 
– David! David! Csak nincs valami baja? 
Julie egy pillanatig azt hitte, az öreg meghalt. De aztán David halkan felnyögött. 
– Ne haragudjanak… Bocsánat… Hagyjanak itt… hagyjanak. 
– Szó sincs róla! Jöjjön! Maga túlságosan fontos ember; Különben is, szükségem 

van magára. Ahová maga megy, oda megyek én is. 
– Hagyjon! Semmi értelme. Kérem… 
– De a németek megtalálják. 
– Igen? – kérdezte David rekedten. – Nem tehetnek mást velem, legfeljebb 

megölnek. 
– Nem! Nem! Visszaviszik Németországba, és kényszerítik, hogy dolgozzon 

nekik. Nem érti? Jöjjön, jöjjön! David, szedje össze magát! Kérem! 
David nem mozdult. Julie már azt hitte, végleg feladta a harcot. De aztán az öreg 

megint felnyögött, Julie-ba kapaszkodva, bizonytalanul felállt, rátámaszkodott Julie 
vállára, és lassan elindultak lefelé a dombon. 

Mikor elérték Michelt és Petert, Michel türelmetlenül felhorkant. 
– Siessünk! Siessünk! Igazán sietnünk kell…  
Maguk mögött hagyták a falut, délnyugatra átvágtak a földeken. Julie nemsokára 

látta, hogy a Tregasnou-ból a folyótorkolat és Kernibon irányába vezetı út felé 
tartanak. Aztán átmentek az úton, és mérföldeken át nem volt más körülöttük, csak 
szántóföld. Még meddig vezeti ıket Michel? David kétségbeejtı állapotban volt, 
elnyújtva, száraz hördülésekkel kapkodta a levegıt. Peter is fáradt volt. Szegény 
gyerek válla meggörnyedt, húzta a lábát. 

Egy sövény sötétlett elıttük. Rajta kis kapu, a kapu egy útra nyílt. Michel eltőnt a 
sövény mögött. Most biztosan itt kell várniuk egy darabig. 

Julie elindult Michel után, aztán riadtan megtorpant. Valaki állt a sövény mellett a 
sötétben. Julie mozdulatlanná dermedt, aztán hirtelen úgy érezte, mintha az a sötét 
árny ismerıs lenne. Lassan közelebb lépett hozzá. 

– Jean! 
Jean megfogta a karját.  
– Gyorsan! Az autóba! 
– Az autóba? 
Jean a kapuhoz vezette Julie-t. A sötétben, közvetlenül a sövény mellett, egy 

autó állt. Az öreg Peugeot. 
Michel kinyitotta a hátsó ajtót, megfogta Freymann karját. 
– Befelé! És te is! – Petert is fölsegítette hátul. – Julie, te vezetsz! 
– Én? 
– Hacsak nem akarod vinni a Stent. 
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Julie egy pillanatig nem értette, mirıl van szó, aztán rájött, hogy Michel a 
géppisztolyra gondolt. Undok, nagy fegyver, Julie-nak halvány fogalma sem volt, 
hogyan kell kezelni. 

Megfogta a nagybátyja kezét. 
– Köszönöm, Jean. Köszönöm! 
– Ne nekem köszönd. Michel ötlete volt. 
– Vigyázz Tante Marie-ra. És kérlek, vigyázz, hogy el ne fogjanak! Kérlek! 
– Induljatok! – dörmögte az öreg. – Gyorsan! Nincs vesztegetni való idıtök. – 

Julie megölelte, aztán az utasülésnél bemászott a kocsiba, és átkászálódott a 
vezetıülésbe. Jean kinyitotta az ösvény kapuját. Egy pillanatra eltőnt, aztán ismét 
megjelent, és intett, hogy mehetnek. Michel megtekerte a kurblit, a vén motor 
fülsiketítı dübörgéssel beindult. Michel beugrott Julie mellé. 

– Ki a kapun, aztán jobbra! Indulj! 
Julie-nak a torkában dobogott a szíve. Egyesbe kapcsolt, a kocsi egy rándulással 

eündult. Keményen elfordította a kormányt, aztán kirobogtak a kapun. Arra már nem 
volt ideje, hogy Jeannak búcsút intsen. 

Koromsötét volt. 
– Nem látok semmit! – kiabálta Julie. Michel lenyúlt, kapcsoló kattant. Felvillantak 

a reflektorok, de a gondos elsötétítés miatt csak halvány derengéssel világították 
meg az utat szegélyezı kerítéseket, sövényeket. 

Julie a szemét meresztve próbálta tartani a sebességet. Éles kanyar tőnt fel 
elıttük, majdnem elvétette. Ahogy a kormányt elrántotta, a hátsó lökhárító hangos 
csattanással súrolt egy kıkerítést. 

– Bocsánat! 
– Tovább! 
Átrobogtak egy apró falun, aztán lezúgtak egy dombon, egy keresztút felé. Julie-

nak már az ajkán volt a kérdés: merre, mikor Michel megszólalt: egyenesen tovább, 
Julie vadul nyomta a pedált. A kocsi átvágott a keresztúton. Michel gyorsan jobbra-
balra tekintett, aztán kidugta a fejét az ablakon, hátranézett. Mikor visszaült a 
helyére, kijelentette:  

– Semmi. 
Újabb emelkedı. Aztán az út a folyó torkolata felé lejtett. Julie csak ekkor látta, 

hogy a kerniboni útón vannak. Zsákutca. 
A falu közelében Michel elırehajolt, és kikapcsolta a gyújtást. A motor leállt, és ık 

kísérteties csendben gurultak lefelé. 
– Egyenesen a kikötıbe! ' 
A lejtı alján Julie megfékezte autós ösztönét, és nem taposott a fékbe. A kocsi 

sebesen robogott akkor is, amikor a kanyarban elfordította a kormányt, és az öböl 
partjára kanyarodott. Aztán továbbgurultak a parti úton. 

A kocsi lelassult. Julie az út szélére húzódott. Mikor megálltak, Michel kiugrott, 
kinyitotta a hátsó ajtót, kisegítette Petert és az öreget. Julie is lemászott a 
vezetıülésrıl. Kétségbeesetten próbált úrrá lenni remegésén. 

Peter nyomban odarohant hozzá, aztán kézen fogva elindultak Michel után a 
parton. Michel néhány lépés után befordult, váratlanul átlépett a partfalon, 
leereszkedett és eltőnt. 

A fal mögött halk motozás, mocorgás, tompa zajok. Aztán Michel hangja: 
– Elıször az öreg! 
Freymann óvatosan átlépett a fal peremén; egy pillanatig tétovázott, mintha a 

levegıben lebegne; támaszt keresett a lábának, aztán lassan ı is leereszkedett a fal 
túlsó oldalán. 
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Julie lepillantott a mélybe. A falon, a tenger felıl, vaslétra vezetett le a víz 
szintjéig. A fal tövében kis csónak himbálózott. Julie szembefordította magával 
Petert, megvárta, míg a gyerek óvatosan kitapogatja a lábával a létra fokát. 

– Óvatosan, lassan menj! 
Mikor látta, hogy Peter biztonságban ül Freymann és Michel mellett, ı is 

leereszkedett. A mélységtıl majdnem annyira iszonyodott, mint a hajóktól. Végre 
elérte lábával a csónak peremét, és beleugrott a hevesen imbolygó alkotmányba. 
Esetlenül huppant le a fenékpallóra. Ugrás közben felhorzsolta a sípcsontját. A 
fájdalomtól némán összeharapta a fogát. 

A csónak eltávolodott a parttól. Michel, a hátsó padon ülve, egy szál evezıvel 
jobbra-balra csapkodva evezett. Julie ámulva nézte: sose hitte volna, hogy Michel 
ehhez is ért. 

Aztán visszaemlékezett arra a jelenetre, amikor Peterrel a disznóért erre járt, és 
meglepték Michelt a kikötıben, aki rendkívül titokzatosan viselkedett. 

A csónak az öböl közepén horgonyzó halászhajók felé közeledett. Talán egy 
hajón akarja elrejteni ıket Michel? 

Egy kisebb halászhajó oldalához koppantak. Michel talpra állította az öreget, 
átsegítette a csónak oldalán, feltolta a hajóra. Az öreg után Julie következett, majd 
Peter, akit Julie átemelt a hajóra. Michel maradt utolsónak. Miután átmászott, a 
csónakot egy kötéllel a hajóhoz kötözte. 

Julie körülnézett. Kis hajó, teljesen nyitott, még kormányosfülkéje sincsen. Itt 
nincs hová elbújniuk. 

Michel megállt mellette. Julie megfogta a karját: 
– Michel, itt nem bújhatunk el! 
– Nem, de átvisz benneteket. 
– Át? 
– Angliába. Oda akartok menni, nem? 
Julie tátott szájjal bámult rá.  
– Igen, de ezzel? – Sokkal kisebb volt, mint az a halászhajó, amelyen Peterrel 

három éve nekivágtak. Látta, hogy elöl van egy kis fedélzet, amely középen 
hátranyúlik az árboc felé. Egyébként azonban a hajó teljesen nyitott volt. Szinte 
maga elıtt látta, hogy csapnak át rajta a hullámok. 

– Helyes! – mondta Michel. – Itt van néhány vízhatlan köpeny. Friss vizet meg 
egyebet elöl találsz, az orrban. Nem sok, de ez minden, amit össze tudtam szedni. 

Elindult a hajón, a far felé. Julie, miközben utánament, érezte, hogy a 
kétségbeesés egyre jobban hatalmába keríti. 

– Helyes – mondta még egyszer Michel. – Itt a kormányrúd, ezzel kormányzol, és 
itt a kompasz. Meggyújtok mellette egy kis olajlámpát, de jól rejtsd el, míg el nem 
távolodtok a parttól. A hajónak motorja is van, de szinte semmi üzemanyag nincs 
hozzá, és különben is, túl zajos lenne a part közelében, úgyhogy, azt hiszem, 
célszerő, ha nem használjátok… 

– Michel, mit akarsz ezzel mondani? 
– A vitorlák kezelése egészen egyszerő. Van egy nagy és egy kicsi. Ha a szél 

elölrıl fúj, mindkettıre szükséged lesz, egyébként elboldogulsz a naggyal is… 
– Michel! Miket beszélsz!  
Michel elfordult. 
– Ne haragudj – mondta mogorván. – Szeretnék veletek menni, de nem lehet. – 

Vállat vont. – Itt kell maradnom. Ez a legtöbb, amit tehetek érted, Julie. 
– Nem! Nem! – Julie megragadta Michel karját, és a sötétben megpróbált 

leolvasni valamit az arcáról. – Nem tehetem! Michel! Nem tudom, mit kell csinálnom! 
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– De én elıkészítem a hajót, felvitorlázom, és kiviszlek benneteket az öbölbe. 
Aztán nincs más dolgod, mint irány észak. 

– Michel! Nem tehetem! 
Michel szelíden megrázta Julie vállát. 
– Muszáj! Tudom, nem a legideálisabb megoldás, de sokkal jobb annál, mint ha 

elkapna a Gestapo. És ez az egyetlen lehetıség. 
Julie hitetlenkedve meredt rá. 
– De nem tudok vitorlázni – ismételté elkeseredetten.  
– Megmondtam: beállítalak a jó irányba. De most mennünk kell! Elszalasztjuk a 

dagályt. – Gyorsan elırement az árbochoz, és különbözı köteleket kezdett 
húzogatni. Julie a hajó peremébe kapaszkodott, és rémült pillantással figyelte. 

– Mama, azt hiszem, én tudok segíteni – szólalt meg mellette Peter. – Richard 
mindent elmondott nekem a vitorlázásról. Mama! 

Julie a kisfiú apró, fehér arcára nézett, és gépiesen megsimogatta a fejét. 
– Ó, drágám! Én… bárcsak én… – Aztán eszébe jutott, mit csinál a Gestapo a 

gyerekekkel, és a keze közé fogta a kisfiú arcát, erıltetett mosollyal mondta: – 
Megtesszük, ami tılünk telik. Elvitorlázunk Angliába, jó? – kérdezte, de közben 
elszorult a szíve a félelemtıl. 

Peter bólintott, és megszorította a kezét. Michel az árbocnál állva, meghúzott egy 
kötelet, és a sötét vitorla szélesen lebegve, csapkodva, lassan elindult az ég felé. 
Michel elıreszaladt a hajó elejére, ott is meghúzott valamit, majd visszaszaladt, egy 
másik kötélen rántott egyet, aztán lehuppant a kormány mellé. Julie rémülten nézte a 
távolodó partot. A hajó elszabadult horgonyzóhelyérıl. A vitorlák csattogó zaja 
csökkent, aztán teljesen megszőnt. Julie felnézett. A nagyvitorla sötéten, hatalmasan 
ívelt felfelé az éjszakai égbolton. 1 

Felrémlett elıttük a kikötı bejárata. Julie idegesen összerezzent, és ösztönös 
mozdulattal hátrahúzódott: alig egy méterre suhantak el a móló felmeredı téglafala 
mellett. Aztán mögöttük maradt a móló, ık meg eltőntek a mérhetetlen, fekete 
éjszakában. 

Mikor Julie érezte, hogy a hajó himbálózni kezd alatta, megmarkolta a korlátot. 
Kavargott a gyomra. Lázálom. Nem értett az egészbıl semmit. 

– Gyere ide! – szólította Michel. 
Dülöngélve, bizonytalan léptekkel tántorgott oda hozzá. 
– Most nagyon figyelj, Julie! Csak néhány percünk van. Szóval, figyelj! Itt, 

közvetlenül mögöttem, a vitorlamester ládájában van egy zseblámpa. Amott a 
vízhatlan kabátok, amelyekrıl beszéltem már. Ez itt… – kezét a kormányrúdra tette – 
a kormányrúd. Ellenkezı irányba fordítod, mint amerre menni akarsz. Meg fogod 
szokni. 

Julie elszoruló szívvel, kicserepesedett ajakkal bámult a sötétbe. 
– És most nagyon figyelj! Az iránytartás… 
Egy idı után Julie rájött, hogy Michel abbahagyta a magyarázatot, elhúzódott, és 

a kormányrudat az ı kezében hagyta. 
– Sok szerencsét, Julie!  
– De… 
Michel eloldotta a csónak kötelét, átmászott a hajó orrán. 
Julie majdnem felsikoltott. 
A következı pillanatban Michelt elnyelte az éjszaka. 
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Traktor. Vasson kinyújtotta a kezét, megtapogatta a festéket: élénkpiros, primitív 
festés. Nem rossz, ha figyelembe vesszük… Aztán eszébe jutott: nyilván az anyja 
segített a gyereknek, mikor csinálta. Elképzelte ıket egymás mellett, a földön ülve, 
amint boldogan, önfeledten dolgoznak. Idegesítette a gondolat. Elfordult. 

A mennyezetrıl, egy szögrıl, repülıgépmodell lógott, a falon festmény, néhány 
párizsi plakát. Dühösen rántotta le az ágyról a takarót. Az ágy vetetlen, a takarók 
szépen összehajtogatva, a vászonpárnákon nincs huzat. 

A tetıgerenda alatt fadoboz. Elıhúzta, kinyitotta. Kiborította a padlóra. Játékok, 
ruhák, régi rongyok. 

Szemét. Amint elindult a lépcsı felé, fejét beverte a repülıgépmodellbe. 
Türelmetlenül félrelökte, de a vékony zsineg, amelyen a mennyezetrıl lelógott, 
elszakadt. A repülıgépmodell leesett, egyik szárnya meggörbült, el is tört. Vasson 
félrerúgta az útjából. 

Lement a keskeny lépcsın az alsó szobába. A nı szobája. Tiszta, rendes, az ágy 
szépen letakarva. Mint a fiúé. 

A nı számított rá, hogy hosszú idıre elmegy. A kurva! 
Kihúzta a szekrény fiókjait. A legfelsıben gondosan összehajtogatott fehérnemő. 

A ruhák között elszórva zacskók, a zacskókban – a szag után ítélve – füvek. Mindent 
kiborított a padlóra. 

Lehajolt. A következı fiókban blúzok, gyapjúholmi. Ez is szemét. Ezeket is a 
földre hajigálta. Türelmetlenül rángatta ki a legalsó fiókot. Iratok. Élelmiszerjegyek. 
Levelek. Egy régi fénykép. 

Átlapozta a leveleket. Angol levelek. Az aláírás: „Your Mother.” Homlokát 
ráncolva bámulta ıket. Nem értett angolul. A leveleket visszadobta a fiókba. A 
fénykép két ülı alakot ábrázolt a tengerparton. Az egyik a nı volt, sokkal fiatalabb 
korában. Talán tizenöt éves lehetett. Nagyon karcsú, szögletes alakja esetlén az 
ódivatú fürdıruhában. Egyenesen a fényképezıgép lencséjébe nézett, de 
hunyorított, mert a szemébe sütött a nap. Mellette egy asszony, sokkal idısebb nála, 
szők, virágmintás szoknyában. Inkább kövérkés. Az anyja. 

Vasson megfordította a fényképet, mereven nézte a hátlapját. Valami írás, megint 
angolul. „Mummy and me. Cawsand 1929.” 

Cawsand. Nyilván egy angliai város. Szóval, a nı nem breton, hanem angol. És 
ami még rosszabb, valószínőleg Franciaországba telepített ügynök. Vasson elıbb 
feldühödött, aztán idegesíteni kezdte a gondolat. Az a kényelmetlen érzése támadt, 
hogy ıt itt ügyesen, kíméletlenül átejtették. 

Ha Baum tudomást szerez errıl, újabb szemrehányásokat kap, holott már amúgy 
is éppen eleget kapott a tudós miatt. 

A fényképet a kabátja belsı zsebébe csúsztatta. Nincs rajta semmi utalás, merre 
lehet most az a kurva. Márpedig ez az, amit ki kell derítenie. 

A nı mindennek a kulcsa. İ volt lenn a tudóssal a szikláknál. És most mindkettı 
eltőnt. Nyilván a nı rejtegeti valahol. 

Hirtelen megrezzent. 
A szomszéd szobában valaki kétségbeesetten felsikoltott. Vassonnak végigfutott 

a hideg a hátán, de erıt vett magán, és az ajtóhoz sétált. A várható látvány elıre 
felkavarta, ugyanakkor lenyőgözte. Hevesen dobogó szívvel kinyitotta az ajtót, és 
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belépett a konyhába. Baum a kandalló párkányára könyökölve állt, és a körmeit 
nézegette. Balra tıle három embere egy szék körül álldogált. Vasson átment a 
szobán, az emberek hátát nézte, míg rá nem látott közöttük a székre. Nagyot nyelt, 
aztán megbővölve bámult. A széken ülı alak élettelenül dılt elıre. Az arca 
összeverve, az orra csak egy vércsomó, a szeme résre szőkült, szemhéja 
bíborvörösre duzzadt. Az öregasszonyt már csak a hajáról lehetett volna fölismerni. 

Vasson Baumra pillantott, és felhúzta a szemöldökét. Baum savanyú képpel 
jelezte: semmi. 

Vasson még egyszer megnézte a széken ülı szörnyő emberi roncsot, majd az 
egyik sarokban leereszkedett egy székre. Baum egyik embere lehajolt az 
öregasszonyhoz.» 

– Hol van a nı? – kérdezte monoton hangon. 
Az öregasszony szája megmozdult, mintha mondani akarna valamit, aztán nyitva 

maradt. Vasson undorodva nézte csupasz ínyét. Nem volt foga. A nı hangosan 
felnyögött. 

A székkel szemben álló férfi a társához fordult. Valamit mondott németül. A másik 
bólintott, benyúlt a zsebébe, egy köteg zsineget húzott elı. Mindketten fogtak egy-
egy darabot, és az öregasszony kezét a szék karfájához kötözték. Mikor Vasson 
látta, hogy nem a csuklójánál, hanem a keze fejénél fogva kötözik le, megnyalogatta 
kicserepesedett ajkát. 

Újra megkérdezték:  
– Hol van a nı? 
Újabb nyögés. 
A szék körül álló férfiak elırehajoltak, ketten megfogták az öregasszony egy-egy 

mutatóujját, és lassan hátrahajlították. Az öregasszony véres szeme hitetlenkedve 
meredt ki, felordított, hogy szinte beleremegtek a falak, megvonaglott, 
megmerevítette derekát, hogy megfeszültek rajta a kötelek, aztán felsikoltott, és 
hosszan, élesen, folyamatosan tovább sikoltozott. Vasson befogta a fülét. A 
sikoltozás megszőnt. Pillanatnyi csend, majd tisztán hallható reccsenés, aztán még 
egy. Vasson csodálkozva bámult az öregasszony ujjaira. Bár a két férfi már 
hátralépett, az ujjak még mindig furcsa szögben, meredten álltak felfelé. 

Az öregasszony kétségbeesetten, elnyújtva, hörögve nyöszörgött. A feje 
hátrabillent, nekiverıdött a szék támlájának. 

– Hol van a nı? 
Az öregasszony szája újra kinyílt, beszélni próbált, de nem jött ki értelmes hang a 

torkán. Lassan jobbra-balra ingatta a fejét, aztán egyre gyorsabban, végül ırjöngve 
rázta, mint egy megvadult állat. Vasson kényelmetlenül feszengett. Elfordította fejét. 
Aztán az öregasszony feje hirtelen elırebukott. Vasson megállapította, hogy elájult. 

Baum egyik lábáról a másikra állt, aztán a másik könyökével támaszkodott a 
kandalló párkányára. Valamit hadart németül, aztán Vassonhoz fordult. 

– Ezzel nem megyünk semmire. – Baum állán, természetellenesen rózsaszín 
bıre alatt, idegesen rándultak még az izmok. – És az a felháborító az egészben, 
hogy ennek nem kellett volna megtörténni. 

– Ha az emberei megfelelıen biztosították volna a partot – csattant fel Vasson –, 
ezek nem tudtak volna meglépni. És – mondta, miközben felállt – mindenekelıtt, ha a 
tudóst a haditengerészet megfelelıen ırzi, sose szökhetett volna meg. 

Baum győlölködve nézett rá. 
– Ne próbáljon engem átverni, maga strici! – sziszegte, és fenyegetıen felemelte 

a mutatóujját. – És ne próbáljon engem a hátam mögött befeketíteni. Csak azt 
próbálja meg! Darabokra töröm, maga strici! 
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Vasson elhúzta a száját. 
– Ne idegeskedjen, barátom. Egyszerően meg kell találnunk a módját. Mi van az 

öreggel? Az öregasszony férjével? 
Baum elkeseredetten forgatta a szemét. 
– Igen, igen! De hol van? Mi? Itt nincs, igaz? – Befogta a szemét, aztán 

megdörzsölte a homlokát. 
Baumnak igaza volt. Semmi bizonyíték nincs a kezükben. Vassont ugyan 

egyáltalán nem érdekelte, mert torkig volt az egész üggyel, de azt tudta, hogy 
bőnbakra nyilván szükség van, és egyre inkább az a kellemetlen érzése támadt, 
hogy Baum az egész balfogást megpróbálja majd az ı nyakába varrni. 

Fáradtan leült, cigarettára gyújtott, és gondolkodott. Az egész annak a kurvának a 
bőne, az kavart meg mindent. 

Az öregasszony felnyögött. Baum a körmét rágta. Aztán fölegyenesedett, és intett 
az embereinek. 

Ebben a pillanatban odakintrıl bakancsok csattogása hallatszott. A nappali szoba 
ajtajában egy katona jelent meg, tisztelgett, aztán gyorsan mondott valamit Baumnak 
németül. A többiek aggódva néztek Baumra. Baum elıbb elvörösödött, mintha ott 
helyben megütné a guta, majdj hosszú hallgatás után, Vassonhoz fordult. 

– Én azt hittem, maga elfogta azokat az embereket – mondta nagyon lassan, 
franciául. 

Vasson megmozdult a székén. 
– A legtöbbjüket igen – jegyezte meg óvatosan. Baum szinte fuldoklott a dühtıl. 
– Akkor miért gyilkolják az embereimet? 
– Hol? Hol gyilkolják az embereit? – csattant fel Vasson. 
– Megölték az egyik emberemet! A sziklatetın. Azok a koszos, gyilkos disznók… 
Vasson meghökkent. Úristen! Hát miért akarnának megint lemenni a partra? Mi a 

fenének? Aztán lehunyta a szemét, és halkan káromkodni kezdett. Ennek csak egy 
oka lehetett. Ó, a pokolba! 

– Merde! – tört kibelıle hangosan. Baum szeme rávillant. 
– Mi az? 
– Ott voltak egész idı alatt! A parton.  
– Lehetetlen! 
– Ott voltak! 
Baum savanyú képpel nézett rá. 
– Nem tudom, hogy lehettek volna. 
– Csend! – Vasson agya lázasan dolgozott. Megpróbálta elképzelni, hová vihették 

a nıt a barátai. – Ha elmenekültek a partról – mondta aztán –, akkor nyilván 
bujkálnak valahol a közelben. 

– Ha! – kiáltott fel megvetıen Baum. – De hol? – Megrázta a fejét. – Szerintem 
csak egy módja van, hogy megtudjuk. Holnap túszokat szedünk, és agyonlıjük ıket. 
Húszat. Nem, harmincat. Ezeknek a gyilkosoknak a családját. Másképp nem megy. 

Baum parancsokat kezdett osztogatni, de Vasson tudta, hogy sokáig tart, míg ez 
a módszer eredményre vezet. Nagyon sokáig. Túl sokáig. Hacsak el nem kapják az 
öregasszony férjét. Sokkal valószínőbb, hogy ı tudja. Átok! Átok! És milyen közel volt 
a célhoz! Ökölbe szorította a kezét, és halkan szitkozódott. 

Valaki kiáltott odakint. Egy katona belökte a hátsó ajtót. Alacsony, zömök férfit 
vonszolt magával. A férfi hatvan év körüli lehetett, parasztruhát viselt. 

Amint meglátta a székben elıregörnyedt, véres alakot, zokogva vetette rá magát. 
– Marie! Marie! 
Az öregasszony felnyögött. A férfi kétségbeesetten felkiáltott:  
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– Ne! Ne! 
Vasson csak most jött rá, ki ez a férfi. Hangosan felnevetett. Az imádsága 

meghallgatásra talált. Ez annak az osztályrésze, aki szerencsés csillagzat alatt 
született. 

Az öreg görcsösen zokogott. Vasson minden idegszálával kívánta, hogy bárcsak 
Baum elhallgattatná már. 

Baum a fejével intett embereinek. Azok elrángatták a férfit az öregasszonytól. 
– Kérem, kérem! – az öreg még mindig zokogott, – Kérem, hagyják a 

feleségemet! Kérem! Nem tud semmit, semmit! 
Baum a kandallónak támaszkodva várt. 
– Kérem, én feladom magam, mert a feleségem nem tud semmit, semmit… 

Kérem, ne bántsák! – Az öreg lihegve rázta a fejét. 
– És maga tud valamit? – kérdezte higgadtan Baum.. Az öreg lassan bólintott, 

aztán szorosan lehunyta a szemét. Már nem rázta a fejét, görnyedten állt Baum két 
embere között. 

– Igen, megmondom, amit tudni akarnak. 
– Kitőnı! – Baum megint a körmeit nézegette, és halványan elmosolyodott. – A 

nı a tudóssal van? 
– Igen.  
– Hol? 
– Egy halászhajón.. 
Csend. A mosoly eltőnt Baum arcáról. 
– Hol van most ez a halászhajó? 
– A tengeren. De nem tudom, merre mennek. 
– Nem tudja, merre mennek? 
– Nem. Azt nem mondták meg nekem. 
– Értem – mondta mereven Baum. – Azzal, ugye, tisztában van, hogy akárhogy 

is, de ezt az információt kiszedjük magából. 
Az öreg hevesen rázta a fejét. 
– Igen, igen! Kérem, ez az igazság, nem mondták meg nekem. Azt hiszem, 

Angliába mentek, de nem tudom pontosan, hová. 
– Természetes, hogy Angliába – szólt közbe Vasson. – Még hová mehettek 

volna? 
Az öreg most nézett elıször Vassonra. Szemmel láthatóan megpróbálta 

megállapítani, hogy kicsoda. 
– Az a nı itt lakott valamikor, igaz? – kérdezte Vasson. 
Az öreg bólintott. 
– Anglia, hát persze! – horkant fel Vasson. – Ki volt még a hajón? 
– Nem tudom biztosan… ' 
– Az a tudós, Freymann?.  
Rövid hallgatás, aztán: 
– Igen. 
– Es a gyerek? 
– Igen – suttogta az öreg, és sírva fakadt.  
– Senki más? 
– Nem tudom! Csak errıl a háromról hallottam. Ez minden, amit tudok. Kérem, 

higgyenek nekem! És kérem, hagyják békén a feleségemet. Kérem! - Tante Marie-ra 
nézett, és újra sírva fakadt. Megpróbált odalépni hozzá, de nem engedték, 

Baum odament Vassonhoz. 
– Ha nem mond igazat, kiszedem belıle az igazságot. 
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– Azt hiszem, ez az igazság. 
Baum összeszorította a fogát, aztán elkeseredetten köpte ki: 
– Értesítenem kell a fıhadiszállást, és riasztanom kell a parti egységeket. Nem 

juthattak messzire. 
Remélem, igazad van, gondolta Vasson. Baum elfordult, Vasson elkapta a karját. 
– Ezt az öreget agyonlövik, ugye? 
– A végén – mondta Baum, összehúzott szemmel. Vasson bólintott. 
– Minél elıbb! Látta az arcomat. 
 

Élesen megcsörrent a telefon. Dönitz hunyorogva ébredt. A szobában sötét volt. Egy 
óra lehet, gondolta. Ilyen az, ha az ember egyszer megpróbál aludni egyet. Ennyit 
errıl. Felült, és a telefonkagyló után nyúlt. 

– Berlin, Herr Grossadmiral, Reichsmarschall Göring van a vonalban – 
jelentkezett a drót másik végén az egyik törzstisztje. 

Dönitz villanyt gyújtott. Zavaros hangokba vonalban aztán kattogás. Dönitz 
szórakozottan lesimította a pap-lanát Végül Göring hangja: 

– Á! Admiral Dönitz? 
– Jó estét, Herr Reichsmarschall. 
– Herr Admiral! Hogy érzi magát Párizsban? Mennyire irigylem, hogy ki-

kiruccanhat oda! Mennyi szépség! És milyen nyugodt élet, milyen nyugodt! 
Nyugodt! – gondolta Dönitz. Nincs bombázás. Ez egyébként igaz. 
– Igen – folytatta Göring. – Nagyon szeretném, ha mi is áthelyezhetnénk a 

parancsnokságunkat Párizsba. 
Dönitz megfigyelte, hogy Göring hangja akadozik. Némán felsóhajtott. A 

Reichsmarschall megint tele van kábszerrel. 
– ...persze, hamarosan… Berlinben is nyugodtabb lesz az élet – folytatta Göring –

, de ezt a radarügyet meg kell oldanunk. 
Dönitz egyre kíváncsibban hallgatta; vajon mi lesz ennek a szövegnek a vége? 
– Valóban – mormolta. 
– ...egy tudóst Himmler idiótái hagytak kicsúszni a kezünk közül. Vissza kell 

szerezpünk. A tengeren van… 
– A tengeren? – kérdezte hitetlenkedve Dönitz. Göring hosszú, tekervényes 

magyarázatba kezdett. Míg beszélt, Dönitz úgy érezte, megfagy benne a vér. Most 
már tudta, mi lesz a vége. 

– Tehát ezt a személyt vissza kell szereznünk – fejezte be nagy nehezen Göring. 
– Meg kell szerveznünk, fel kell kutatnunk. Mennyi idı alatt tudja elintézni, kedves 
öregem? 

– Nem tudom – felelte kurtán Dönitz. – Kizárt dolog. Mintha egy gombostőt 
akarnánk megtalálni a szénakazalban. Még ha lenne is mozgósítható egységem, 
csak az idınket fecsérelnénk. 

– Úgy látom, nem érti, Herr Admiral… Maga a Führer rendelte el a kutatást. Az 
ügy életbe vágó. Önnek vannak gyorsnaszádjai, igaz? És hatalmas tengeralattjáró-
flottája. Néhányat biztosan tud nélkülözni egy ilyen életbe vágóan fontos ügyben! 

Dönitz keményebben markolta meg a kagylót. 
– Mihelyt megkapom a parancsot közvetlenül a Führer fıhadiszállásáról, 

megfontolom, mit tehetek – mondta mereven, 
– Természetesen, kedves öregem! Biztosíthatom, hogy a parancsot közvetlenül 

onnan fogja megkapni. 
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Göring eddig még soha nem szólította ıt „kedves öregem”-nek. Dönitz tisztában 
volt vele, hogy az ügy valóban nagyon fontos lehet Göringnek. Ebben az esetben 
pedig. 

– Amennyiben megkapom ezt a parancsot – mondta kimérten – ragaszkodni 
fogok a légi támogatáshoz. Több portyázó gépre lesz szükségem, hogy megtalálják a 
halászhajót. Akkor, és csak akkor lehetséges…  

Az akadozó hang közbevágott: 
– Kedves öregem, nagyon jól tudja, hogy ez lehetetlen! A Luftwaffe teljes 

mértékben igénybe van véve. Mindenekelıtt és elsısorban Németországot kell 
megvédenünk. És a Csatorna… Nos, én semmit nem tudok nélkülözni… 

İ, azt már nem, gondolta Dönitz, ezúttal nem úszod meg! 
– Légi támogatás nélkül – mondta keményen – nincs semmi remény, hogy 

megtalálom azt a hajót. Ami azt illeti, szinte biztos, hogy nem sikerül. Kell valami légi 
támogatást kapnom. 

– Talán egy felderítıt – mondta Göring vonakodva, rövid hallgatás után. – 
Megnézem, mi áll rendelkezésre. Hiszen segíteni akarunk, amennyire tudunk. Tudja, 
a Führer nagyon aggódik… nagyon aggódik. – A hangja hirtelen derősebben 
csengett. – Megtalálja nekünk azt a tudóst ugye, Dönitz? 

İrült kérdés.  
– Meglátom, mit tehetek – jelentette ki mereven. 
– Helyes! Ne felejtse el, az az ember kell nekünk. Egyenesbe kell hoznunk ezt a 

radarügyet, nem? Nagyon fontos, hogy egyenesbe hozzuk. Nagyon fontos! Ezt ön is 
így gondolja, nem? 

– De igen. – Dönitz felsóhajtott. Hát persze hogy így gondolja, hogyne gondolná 
így? Tegnap újabb két tengeralattjárója tőnt el. – Ez a tudós miért olyan életbe 
vágóan fontos nekünk? 

Göring felnevetett.  
– Már régen ezen az új fajta radaron dolgozott. Érti a dolgát. Rengeteg idıt 

megtakarítana nekünk! 
Dönitz agyában szörnyő gyanú támadt. 
– És a neve? Hogy hívják? 
– Egy pillanat… – Rövid hallgatás, aztán: – Hm. Freymann. Igen, Freymann. 

Zsidó, de az a helyzet… 
Dönitz befejezte a beszélgetést, és letette a kagylót. Freymann! Szóval… 

megszökött, és Göring szeretné visszahozatni. Vagy inkább Schmidt akarja 
visszaszerezni. Ha a tudományos fıtanácsadó ilyen kétségbeesetten szeretné 
visszahozatni Freymannt, és egyenesen Hitler elé terjesztette az ügyet, akkor 
Freymann valóban életbe vágóan fontos személy lehet. Schmidt nyilván rájött, hogy 
Freymann kezdettıl fogva helyes nyomon járt… Emlékek merültek fel benne: az a 
nap, valamikor réges-régen. .. A kísérleti hajó, meg a furcsa, pocakos emberke a vad 
ötleteivel, amelyek úgy pattogtak az agyából, mint a tőzijáték. 

Felsóhajtott, felállt, hálóinge fölé felvette egyenruhája zubbonyát. Egyébként 
mindig nadrágban aludt. Most már emlékezett rá, hogy Freymannt egy 
haditengerészeti egységnél alkalmazták. Isten ments, hogy a haditengerészet legyen 
felelıs a szökéséért. Begombolta a zubbonyát, és átment a szomszéd szobába. 
Segédtisztje felpattant a székérıl. 

– Parancsot várok a Führer fıhadiszállásáról – mondta Dönitz. – Hozza be, 
mihelyt megérkezik. Idıközben, kérem, közölje Kohl admirálissal, hogy két perc 
múlva a térképteremben beszélni akarok vele. – A protokollt tiszteletben kellett 
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tartania. Kohl admirális volt a Gruppe West fıparancsnoka, és ez volt a fıhadiszállás. 
Dönitz csak látogatóban járt nála. 

Dönitz egy percet várt, aztán lement a térképterembe. Meg kellene várnia a 
Führer parancsát, de nem árt elıre kidolgozni a stratégiát. Különben sem kételkedett 
benne, hogy a parancs meg fog érkezni. Göring hangja annál sokkal biztosabban 
csengett. 

A térképteremben halk suttogás fogadta, aztán Kohl admirális és munkatársai 
otthagyták a munkájukat, és odamentek vele a hatalmas térképasztalokhoz. Dönitz 
megnézte a konvojok helyzetét mutató fabábukat, továbbá a pillanatnyilag az Atlanti-
óceánon tartózkodó minden német hajó helyzetét mutató jeleket. A tengeralattjárókat 
jelzı fekete bábuk messze szétszóródtak az óceánon, a Földközi-tengertıl a karibi 
szigetekig, a zöldfoki szigetektıl Izlandig. Soha ennyi tengeralattjáró nem járt 
egyszerre a tengeren; a majdnem négyszáz egységnyi flottából száztíz hajó. A flotta 
ereje lassan megközelítette azt a szintet, amelynek eléréséért Dönitz annyit harcolt. 

A Csatornában azonban nem járt tengeralattjáró. A gyorsnaszád volt az egyetlen 
hajótípus, amely a Csatorna közelében elıfordult, Cherbourg és Guerasey 
flottabázissal. 

Tehát mindenekelıtt nézzük a gyorsnaszádokat. 
Kohl admirális türelmesen várt. 
– Speciális akciót kell szerveznünk – mondta Dönitz nyugodtan. – Egy 

halászhajót keresünk, amely innen indult, a Morlaix folyó környékérıl. – Elıvette a 
mutatópálcát, és a végét Bretagne északi partjára helyezte. – Ma este indult el. Nem 
tudjuk pontosan, mikor. A hajó az angol partok felé tart. Azt sem tudjuk pontosan, 
hová. De minden erıfeszítést meg kell tennünk, hogy megtaláljuk. 

Elhallgatott. Érezte, hogy a tisztek összenéznek a háta mögött. Végül Kohl szólalt 
meg. 

– Vannak gyorsnaszádjaink. Ez lenne a legjobb megoldás. – A válla fölött 
hátraszólt: – Werner, nézze meg, hány gyorsnaszád akcióképes Cherbourg-ban és 
Guernseyben! 

Dönitz a térképet nézte.  
– Jó lenne, ha meg tudnám mondani az irányt és a sebességet, de 

természetesen ez sem áll rendelkezésünkre. 
Kohl nyomban elértette a célzást. 
– Nos, azt hiszem, becsléssel megállapíthatjuk. Ez a halászhajó motoros, Herr 

Grossadmiral? 
– Nem valószínő. Hacsak nem sikerült nagyobb mennyiségő benzint lopniuk. És 

azt hiszem, a halászflottát rendszeresen átkutatják tiltott üzemanyagért…. – Dönitz 
kérdın nézett az egyik hírszerzı tisztre, aki helyeslıen bólintott. – Tehát – folytatta 
Dönitz –, úgy gondolom, vitorlás. 

– Braun! Milyen az idıjárás? – kérdezte Kohl egy oldalpillantással. 
Papírzörgés. 
– A Csatorna környéke… Igen: a szél északkeleti, Herr Admiral. Tíz csomó, 

késıbb fokozódik, valószínőleg északira fordul. 
Dönitz eltöprengett.  
– Északkeleti… 
– Márciusban ez normális, Herr Grossadmiral. A napéjegyenlıség… 
– Hm… És mennyi lehet a hajó sebessége? 
– Négy csomó?  
Dönitz bólintott. 
– Igen, egyetértek. 
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– Az irány – folytatta Kohl – észak-északnyugati lesz. A legalkalmasabb kikötı, 
ahová mehetnek, Falmouth. Egyébként… Nos, ettıl nyugatra már semmi nincs. 
Nincs nagyobb kikötı. Nyilván Falmouth a cél. 

Dönitz tovább tanulmányozta a térképet. A hajó nyilván nem remélheti, hogy 
egyenesen északra tarthat, és eljuthat Plymouthba. Tehát Kohlnak igaza van. És az 
északnyugati iránynak megfelelı egyetlen nagyobb kikötı Falmouth. Tıle nyugatra a 
Lizard és a Land's End félsziget… Tovább keresgélt nyugaton, a Scilly-szigetek-nél, 
aztán a szeme megint Falmouthra tévedt.  

– Igen – mondta –, Falmouth. Tehát, ha a hajó, mondjuk, tizenegykor indul, most 
valahol itt kell lennie. – Egy pontra mutatott, hat mérföldnyire a parttól. – Mit gondol, 
mekkora távolságra juthat el, míg kikerül a gyorsnaszádok hatósugarából? 

Kohl a szemöldökét ráncolta. 
– Gyorsnaszádokat általában nem küldünk ki ebben a térségben negyven 

mérföldnél messzebbre. Az ellenséges légi tevékenység igen erıs. 
– Negyven mérföld… Tehát csak hajnalig van idınk. A menekülık addigra 

negyven-ötven mérföldnyire lesznek… 
Kohl megfontoltan bólintott. 
– Szóval – mondta Dönitz kurtán –, a gyorsnaszádoknak nem sok hasznát 

vesszük. 
Kohl felfújta az arcát. 
– A Luftwaffe… Gondolom, hiába remélünk légi segítséget? 
Dönitz mereven az asztal lapjára szegezte a szemét. 
– De igen, ígéretet kaptunk a légi felderítésre. 
A közléshez senki sem főzött megjegyzést. Számtalanszor kaptak már ígéretet 

légi felderítésre, de a gépek ritkán jelentek meg. És ha igen, rendszerint nagyon szők 
hatósugárral. 

– De ha kapunk is légi támogatást, az sem lesz elég – mondta Dönitz komoran. – 
így tehát más egységeket kell bevetnünk. 

Dönitz várta, hogy Kohl legyen az, aki az egyetlen lehetséges megoldást 
javasolja, de Kohl mereven hallgatott. Végül Dönitz mondta ki. 

– Tengeralattjárót kell kiküldenünk.  
Kohl mélyet sóhajtott. 
– Tényleg létfontosságú ez az ügy, Herr Grossadmiral? – kérdezte csendesen. 

Dönitz bólintott.  
– Igen. Attól félek, igen. 
 

Nem volt rezesbanda, sem virágfüzérek. Mostanában a hajók olyan csendben 
érkeztek és indultak, amilyen csendben tudtak: mint kígyók az odújukból, kisiklottak 
sötét, nyirkos óvóhelyükrıl, aztán vissza. A tengerészek se mosolyogtak már: a régi 
gárdából sokan elmentek, réges-régen a tengerben pihentek, koporsóhajójukban. Az 
újak pedig soha nem tanultak meg mosolyogni. Féltek. 

Kivéve Fischer legénységét. Fischer emberei úgy képzelték, hogy a 
parancsnokuk olyan közel van a jó Istenhez, amilyen közel csak földi halandó lehet, 
mert ilyen sokáig sikerült életben tartania ıket, és azt hitték, ennyi idı után most már 
örökre életben maradhatnak mellette. Egyszóval, hittek benne. 

Ez volt egyik oka annak, hogy Fischer mostanában nem tudott aludni, bármilyen 
fáradt volt is. Senki sem alhat nyugodtan ekkora felelısséggel a vállán. 

Most is fáradt volt, pedig még csak a portya elején jártak. 
Délnyugatra indultak el Brestbıl, egy hosszú, az Atlanti-óceán legészakibb 

részéig nyúló hurok elsı szakaszára. Az U-319 két másik tengeralattjáró 
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társaságában a felszínen úszott. Ésszerőnek látszott, hogy a hajók könnyebben 
kivágják magukat egy légitámadásból, ha hármas csoportban portyáznak. Fischernek 
voltak ugyan kételyei, hogy összpontosított támadás esetén ebben az alakzatban 
mindhárom hajó épségben megúszhatja-e az összecsapást. Talán kettı. Ha kettı… 
A portyázó repülıgépek személyzete kitőnı képzést kapott, kíméletlen volt, 
egyszóval, egyre több kellemetlenséget okozott. 

A térkép elıtte feküdt. Még csak hatvan mérföldre távolodtak a parttól. 
Messzebbre kellene már járniuk, de késın indultak, mert az U-64-es motorhiba miatt 
késlekedett. Ez azt jelentette, hogy hajnal elıtt nem jutnak ki az Öbölbıl. 

Az Öböl. A Fekete lyuk. Mindig szélesebbnek, mindig mélyebbnek látszott. Mint 
mindenhol, az élet itt is nehezebbé vált, egyre keservesebben keltek át rajta. A 
boldog idık régen elmúltak. 

Zsákmány, persze, bıven akadt… Szó se róla. De Fischer úgy érezte, 
mostanában az egész megkeseredett. Ilyesmit azelıtt sose érzett. Semmi öröm, 
semmi izgatott lelkesedés. 

– Kapitány úr, a flottilla-fıhadiszállás jelentkezik! 
Fischer átment a rádiósszobába. A rádiós éppen egy hosszú üzenetet gépelt az 

Enigma rejtjelzıgépbe, és amint a jelek feltőntek a gépbén, a beosztottja máris 
másolta a desifrírozott betőket. Fischer a válluk fölött rápillantott az üzenetre. A 
pulzusa meggyorsult. Személyes üzenet Dönitztıl. Elmosolyodott. Mint a régi szép 
idıkben. 

Aztán egyre töprengıbb kifejezéssel olvasta tovább az üzenetet. Mikor a morze 
szaggatott kopogása megszőnt, és a rádiós befejezte a gépelést, odanyúlt, fölemelte 
a papírlapot, rajta a teljes üzenettel. Lassan újra meg újra elolvasta. Elejétıl a 
végéig. 

Az üzenet Dönitz szokásos, közvetlen stílusában kezdıdött. 
ITT DÖNITZ, ÖRÜLÖK, HOGY ISMÉT BESZÉLHETEK ÖNNEL, FISCHER. RÉG 

VOLT. 
Aztán következtek a különleges akció részletei. Dönitz életbe vágónak nevezte a 

feladatot. Az U-319-es hagyja el az egységét, teljes sebességgel induljon el, és 
kutassa át a következı térséget – térkép-referenciák következtek –, és fogjon el egy 
halászhajót, amely feltételezhetıen jelenleg, 01.00 órakor, a H17P15 körül hajózik – 
újabb térkép-referencia –, és feltételezhetıen négycsomós sebességgel, vitorlával 
halad, körülbelül a 330-as irányban. Feltételezett végcélja H24P23. A hajó utasait 
sértetlenül kell elfogni. 

Dönitz megismételte, hogy a parancs sürgıs és azonnal végrehajtandó. 
Visszaigazolás után az U-319-esre – végszükség esetét kivéve – rádiózárlatot rendel 
el. Végül Dönitz ezzel a mondattal zárta az üzenetet: HA VALAKI VÉGRE TUDJA 
HAJTANI EZT A PARANCSOT, AZ CSAK ÖN LEHET. 

Fischer igyekezett megemészteni az üzenetet. Megpróbálta megfejteni az 
értelmét. De akárhogy is nézte, teljesen hihetetlennek látszott. 

Odament a térképasztalhoz, ellenırizte a jelzéseket, közben magában már 
kiszámította, mi lehet nagyjából a halászhajó helyzete. Annak az átkozott La 
Manche-csatornának a közepe felé járhat. 

Ha nem Dönitz adta volna ki a parancsot, most vissza-kérdezné, kérné, hogy 
igazolják vissza, további információt követelne. De Dönitz nyilván elıre gondolt erre, 
ezért adta le Fischernek személyesen az üzenetet. Ha valaki végre tudja hajtani ezt a 
parancsot, az csak ön lehet. Remélem, igaza van, gondolta Fischer. 

Fischer visszament a rádióshoz, és lediktálta a választ: U-319 AZONNAL INDUL. 
MÉGTESZEM, AMI TİLEM TELIK. 
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Aztán újra a térképszobába ment, elıvette a Csatorna nagy léptékő térképét, és 
ismét ellenırizte a térképjelzéseket. Ezeket a jelzéseket a Kriegsmarine biztonsági 
okokból használta. A Triton, a tengeralattjárók kódja, természetesen biztonságos 
volt, és az Enigma készülék is teljesen megbízható, de ahol a német hajók 
helyzetével kapcsolatos, életbe vágó információról volt szó, a legnagyobb biztonság 
érdekében további titkos térképjelzéseket használtak. 

Fischer magában ismételgette: Hihetetlen! Micsoda feladat! 
A felkutatandó zóna harminc-negyven mérföldnyire terült el az angol szárazföld 

legdélibb pontjától, azaz a Lizard nevő földnyelvtıl délkeletre feküdt. 
Fischer vonalat húzott a „zsákmány” – majdnem „célpont”-nak nevezte, de aztán 

kijavította – utolsó feltételezett helyzete és a megadott végcél, a Lizardtól 
északkeletre fekvı Falmouth kikötıje között. Oda, ahol a vonal keresztezte a 
felkutatandó zónát, keresztet rajzolt. 

A mellette sürgölıdı navigációs tiszthez fordult: 
– Irányt kérek. Oda! 
A navigátor a térkép fölé hajolt. 
– Elsı tiszt úr! Jelzést kérek az U-64-nek és az U-402-nek – mondta Fischer. – 

Közölje, hogy új parancsot kaptunk, és azonnal elhagyjuk ıket. – Ezzel visszafordult 
a térképhez. 

– Milyen messze vagyunk a felderítendı zónától? 
– Pontosan száztíz mérföldnyire. 
Fischer azt számolgatta magában, mennyi idı alatt tudják megtenni ezt a 

távolságot. Felszínen, nyugodt vízen, tizenhét csomóval hét óra alatt. Az órájára 
nézett. 01.30. Körülbelül 07.00-kor hajnalodik. Nem elég. Hajnalban le kell merülniük, 
és akkor még tizenhat mérföldre lesznek a felkutatandó zónától. Addigra, persze, jól 
megközelítik, és a hátralevı távolságot rövid idı alatt megtehetik, még azzal a 
hitvány hétcsomónyi sebességgel is, amit a felszín alatt ki tudnak préselni a hajóból, 
így körülbelül 09.30-kor lesznek a célnál. 

Nem rossz. Ha ez a halászhajó valóban négy csomóval halad, igencsak meg kell 
elızniük. Még ha hat csomóval menne, akkor sem okozna gondot. 

– Álljon pontosan az U-64-es mögé, aztán forduljon jobbra, az új irányba! 
– 008 fok, kapitány úr, míg mellé állunk. 
– Irány 008! – A parancsot megismételték, elıbb az elsı tiszt, aztán a 

fedélzetmester. 
Fischer körülnézett, a fıgépészt kereste, aki éppen a vezérlıterem végében állt. 
– Fınök, teljes sebességet kérek, amennyire csak képes. Tizenhét csomó, ha 

bírja. 
A fıgépész megpróbált gondterhelt képet vágni, de Fischer látta rajta, hogy a 

lelke mélyén tulajdonképpen örül. Szerette a nehéz feladatokat. 
– Rendben van, kapitány úr! Megnézem, mit tehetek. – Azzal eltőnt a gépterem 

felé. 
– Elsı tiszt úr, szóljon, ha irányban vagyunk!  
Néhány perc múlva megkapta a jelentést, ekkor kiadta a parancsot: teljes 

sebességgel elıre! 
A parancsot sorra visszaigazolták a vezérlıteremnek. A dízelmotorok zúgása 

egyenletes döngesse erısödött, és Fischer érezte, hogy a hajója megremeg a 
sebességtıl. A figyelıket különleges éberségre utasította, aztán, más tennivaló híján, 
visszament a térképszobába, hogy tovább bámulja azt a terjedelmes fehér foltot, 
amely a térképen a La Manche-csatornát jelentette. 
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Rég volt, amikor utoljára tengeralattjárót vezetett a Csatornában, rég volt, amikor 
egyáltalán valaki vállalkozott erre a feladatra. Az angolok túl szoros ellenırzés alatt 
tartották a Csatornát. Kíváncsi volt, mi vár rá, ha odaérnek. Minden bizonnyal a 
szokásos kellemetlenségek: légi megfigyelık, torpedónaszádok, aknaszedık… 

Túl sok a jóból, túl sok… Egyetlen biztató körülmény szólt az U-319-es mellett: az 
angolok nem számítanak rá, hogy egy tengeralattjáró olyan vizekre hajózzon, ahol 
már sokszor bebizonyosodott, milyen sebezhetı. Senki sem tételezi fel, hogy ilyen 
ostoba legyen valaki. Sovány vigasz, de többre nem számíthatott. 

 
Kívülrıl szilárdnak és bevehetetlennek látszik az épület, bár nem mondható nagynak. 
Semmi esetre sem elég nagy ahhoz, hogy befogadja az ANGOL ADMIRALITÁS 
OPERATÍV FİHADISZÁLLÁSÁ-t. Ezért került az intézmény nagyobb része a föld 
alá, így lett a bombák ellen többlábnyi vastag betonfalakkal és mennyezettel védett 
helyiségek útvesztıje. Nem véletlen, hogy Citadellának becézték. London kellıs 
közepén állt, az Admiralitás központja mellett, és a két intézményt földalatti folyosók 
kötötték össze. Az épület legmélyén két nagyobb, amolyan biliárdszoba mérető, 
egymásba nyíló helyiségben nagy, három négyzetméteres asztalok, rajtuk hatalmas 
térképek, felettük éjjel-nappal ragyogó fénnyel világító lámpák. Az elsı helyiségben 
voltak a központi bemérık, ahol a szövetséges és ellenséges szárazföldi 
hadmőveleteket, valamint a fölöttük zajló légi tevékenységet tartották nyilván. A 
következı a tengeralattjárókat követı szoba. Egyetlen feladata az Atlanti-óceánon 
portyázó tengeralattjárók útjának szemmel tartása. 

Ez az intézmény, a németek minden ellentétes elképzelése ellenére, kitőnıen 
mőködött. 

Az éjszakai ırszolgálatosnak ezúttal bıven akadt dolga. Bár az adatok elemzését 
fıleg a nappali mőszakban végezték, éjszaka is bıven érkezett információ, és az 
éjszakai ırszolgálatos feladata volt egyrészt eldönteni, hogy van-e olyan esemény, 
amely azonnali intézkedést igényel, másrészt csoportosítani a jelentéseket, hogy a 
reggeli elemzéshez készen álljanak. 

Az ırszolgálatos három beosztottal dolgozott. A híreket az ismert tények alapján 
osztályozták. Öt hírforrásuk volt: optikai megfigyelés, légiradar-helyzetjelentés, 
rádióbemérés, különleges hírszerzés és nyomkövetés; az utóbbi az összes 
beszerezhetı információ összevetésébıl adódott. A rádióbemérés igen eredményes 
módszernek bizonyult, ha a tengeralattjáróról elég sokáig adtak jeleket. Ilyenkor az 
ország különbözı pontjain elhelyezett vevık keresztbe mérhették a jeleket, így 
megkapták a tengeralattjáró pontos helyzetét. 

De a némi enfémizmussal különleges hírszerzésnek nevezett részleg volt az, 
amely tulajdonképpen megtalálta a tengeralattjárókat. Az egyébként Ultra néven is 
ismert információk a Bletchley Parkból származtak, az állami kód- és rejtjelrészlegtıl. 
A Bletchley Park lakóin kívül senki sem tudta, hogyan sikerült a tudósoknak 
megfejteniük a német kódokat, de megfejtették ıket, bár általában egy nap, sıt néha 
több is kellett, míg az üzeneteket desifrírozták. Egyszer, néhány hónapja, a németek 
megváltoztatták a kódjeleiket, és hosszú ideig tartott, míg az új jeleket megfejtették, 
és újra elkezdıdhetett az információáramlás. 

Néha órákon belül megkapták a megfejtett üzeneteket. Ilyenkor az osztály 
vezetıje, egy volt ügyvéd, nyomban intézkedett, továbbította az információt a 
tengerészet és a légierı parancsnokságának, és elirányította a konvojokat a 
várakozó farkasfalkák útjából, feltéve, ha a politikusok megengedték. Néha ugyanis 
nem engedték meg. Mert a németek így rájöhettek, hogy megfejtették a kódjukat, s 
ettıl mindenki félt. 
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Nemegyszer elıfordult, hogy az osztály vezetıjének már huszonnégy órával a 
megfejtett üzenet kézhezvétele elıtt döntenie kellett, és ki kellett találnia, mire 
készülnek a szóban forgó tengeralattjárók. Meglepıen gyakran fordult elı, hogy 
amikor az üzenetet kézhez kapták, a fınök találgatása helyesnek bizonyult. 
Bámulatos ember. 

Az ırszolgálatos egy órán belül harmadszor lapozta végig a 02.00 órakor 
beérkezett, dekódolt Ultra-jelentéseket. Semmi rendkívülit nem talált. Rutinjelzések a 
különbözı parancsnokságoktól Rövid visszaigazolások a tengeralattjárókról. 
Összevetette a beérkezett hívójeleket azoknak a hajóknak a hívójelével, amelyekrıl 
tudták, hogy a tengeren vannak. Minden egyezett. 

Egy telexhercegnı – a telex- és hírközlési irodán dolgozó lányok egyike – lépett a 
terembe, és egy telexet tett az ırszolgálatos elé. A Bletchley Parkból érkezett a 
dekódolt üzenet, egy kísérı hajóról, a tengeralattjáró fıhadiszállásnak. 23.00-kor a 
kísérı hajó jelentette, hogy elhagyott három tengeralattjárót a T3 pontnál, a Brestbıl 
kivezetı csatorna végét jelentı bójánál. A szóban forgó tengeralattjárók az U-64-es, 
az U-402-es és az U-319-es. 

Az ırszolgálatos felállt, fogott három bábut, megjelölte ıket a tengeralattjárók 
számával. Kiszámította, hogy – a tengeralattjárók mekkora utat tehettek meg 23.00 
óra óta, és a bábukat elhelyezte a térképen, körülbelül ötven mérföldre Bresttıl.  

U-319. Ezt a számot ismerte. Még mielıtt megnézte volna a jegyzékben, tudta, 
hogy ez Fischer hajója. Igen, itt van: U-319. Parancsnok: Karl Fischer. Kilencedik 
flottilla. Támaszpont: Brest. 

Fischer közismert ember volt. Rendkívül eredményes parancsnok, germán hıs. 
Már jó ideje hajózott 

Az ırszolgálatos kíváncsi lett volna, merre indul ez a fickó. Néha csak késın 
tudták meg. Máskor egyáltalán nem tudták megtalálni. 

Visszament az íróasztalához. Abban a pillanatban, ahogy odaért, megszólalt a 
telefon. A Bletchley Park jelentkezett. Az ırszolgálatos figyelemmel hallgatta, feltett 
néhány kérdést, aztán letette a kagylót. Felállt, elgondolkozva nézte a térképet. 

A tengeralattjáró-fıhadiszállás szokatlanul hosszú üzenetet küldött az atlanti-
óceáni tengeralattjáró hullámhosszon. Az üzenetet csak most csípték el, és néhány 
óra kell a megfejtéséhez; mindenesetre „sürgıs” jelzéssel adták le. Meglehetısen 
szokatlan, hogy a Bletchley Park-ból áttelefonáljanak. 

Tehát valami készül. Az ırszolgálatost rendkívül érdekelte volna, hogy micsoda. 
Talán a német titkosszolgálat kiszimatolta egy konvoj útvonalát? Talán új stratégiát 
alkalmaznak?… 

Úgy bámulta a térképet, mintha az megadhatná a választ. De ezt a problémát 
csak egy helyen oldhatták meg: a dekódolóknál. 

Ehhez pedig, mint mindig, idı kell. 



 310 

 
 

27 
 
 

ÉNy. Északnyugat. Vajon merre van? Már megint eltőnt. 
Julie a rosszul megvilágított iránytőre meresztette a szemét, és megpróbálta 

elolvasni a jelzéseket. A hajó megbillent, Julie elkapta a kompasz oszlopát, hogy el 
ne essen. 

Gyerünk! Merre? Merre van? 
Gondolkodjunk. Nyugat. Ezt mutatja. Észak jobbra van. Tehát, ha azt akarja, 

hogy a tő elforduljon… De merre? Majdnem felsikoltott, olyan tehetetlen volt és olyan 
ideges. Lehetetlen megállapítani… 

Kétségbeesetten maga felé húzta a kormányrudat, és figyelte az iránytőt. 
A tő rövid tétovázás után lassan északra fordult. Észak. 
ÉNy egy óra hosszat. Ne felejtsd el! ÉNy: Északnyugat. Északnyugat. 
Sok baj van az iránytővel. Nem akar nyugton maradni Állandóan ide-oda 

ingadozik. És mindig az ellenkezı irányba, mint az ember várná. És a kormányrúd 
is… 

ÉNy egy óra hosszat. Akkor biztonságban vagy. Akkor biztonságban vagy… 
Szóval, biztosan veszedelmek leselkednek rá mindkét oldalon; sziklák, zátonyok, 
szigetek… Emlékezett rá, hogy csendes nyári napokon maga is látta a 
folyótorkolatban a távoli sziklákat: fekete tömbök, amelyek zátonyokat rejtettek. 

Nyelt egyet, összeszorított foggal tovább figyelte az ide-oda imbolygó iránytőt. 
Akármennyire akarta, képtelen volt pontosan északnyugaton tartani. Legföljebb 
annyit tudott elérni, hogy az ÉNy a kilengés középpontjában maradt. Dé így is, ha 
egy pillanatra levette róla a szemét, máris kilengett. 

Maga felé rángatta a kormányrudat. A tő rossz irányba lengett ki. 
– Úristen! – Eltolta a kormányrudat. Most az É ugrott a kompasz közepére. – Túl 

sok! – Megint megrántotta a kormányt, míg az ÉNy egy pillanatig ott nem remegett a 
kompasz jelzınyílásában, aztán irgalmatlanul újra eltőnt. Julie hangosan rákiáltott: – 
A fene egyen meg! 

Egy pillanatra szorosan lehunyta a szemét, és megpróbálta megvárni, míg 
kitisztul a feje. Aztán megint felnézett, mély lélegzetet vett, és koncentrált. Az iránytő 
végre megnyugodott valahol az ÉNy táján. Julie emlékezett, hogy Richard beszélt a 
hajók ösztönös egyensúlyérzékérıl... De ebbıl nem érzett semmit, az égvilágon 
semmit. 

Valaki nyöszörgött a hajó elején, Julie elırekémlelt. 
– Peter? Peter? Jól vagy, drágám? 
– Mama! – siránkozott panaszos hangon a gyerek. – Mama, úgy fázom! 
– Igen, drágám, tudom. De… – itthagyhatja-e a kormányrudat, és odamehet-e 

Peterhez? Nem. Túl kockázatos lenne még egy pillanatra is. – Drágám! – kiáltotta –, 
próbálj meg elbújni a fedélzet alatt, a hajó orrában. És nézd meg a táskádban… 

– Tessék? – kérdezte Peter elhaló, panaszos hangon. A hajó megint irányt 
változtatott. Julie rántott egyet a kormányrúdon. 

– A táskádban, drágám! Nézz bele! Van ott még egy pulóver valahol. 
– Micsoda? 
Julie keményen megmarkolta a kormányrudat, és igyekezett, hogy ne sikítson. 

Haragosan kiáltotta oda: 
– Csináld, amit mondtam, és ne vitatkozz!  
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Csend. Aztán ismét Peter hangja:  
– Megvan! 
Julie megbékélt. 
– Vedd le a kabátodat! – mondta nyugodtabb hangon. – Húzd fel a pulóvert, 

aztán mássz elıre… Nem! Elıbb húzd vissza a kabátodat, aztán mássz elıre! Ott 
melegebb lesz. Szólj, ha odaértél! 

– Jó! 
Julie-nak egy pillanatra eszébe jutott, vajon mi lehet az öreggel. Olyan csendben 

van. Elıször arra gondolt, szól neki, de aztán meggondolta magát. Majd késıbb. 
Most túl sok gondolkodnivalója van. 

A hajó hirtelen meglódult. Julie megint a kompasz oszlopába kapaszkodott, a 
szíve nagyot dobbant ijedtében. Egészen biztos volt benne, hogy a hullámok most 
magasabbak, mint az elıbb. Minden ízében reszketve nézett a kompaszra. A hajó 
mérföldekkel eltért a helyes iránytól. Megint megrántotta a kormányrudat. 
Reménytelen, gondolta, reménytelen. Képtelen vagyok boldogulni vele. Istenem, 
mibıl gondolta Michel, hogy sikerülni fog? 

Bárcsak lenne mellette valaki! 
Richard… A legjobb lenne Richard… Miért nem lehet most itt? İ pontosan tudná, 

mit kell tenni. Rengeteg ilyen helyzetbe kerülhetett már. Ez a gondolat egy kis 
bátorságot öntött belé. Megpróbált visszagondolni, mi mindent magyarázott neki a 
vitorlázásról, aminek most hasznát vehetné… De nem emlékezett semmire. Beszélt 
neki a kompaszokról, irányokról… De azt soha nem magyarázta meg, hogy a 
gyakorlatban hogyan tart irányt az ember, és azt sem, hogyan kell kezelni a 
vitorlákat… 

Peter vékony hangját hozta hátra a szél. 
– Mama, itt vagyok! Feltehetıen elöl. 
– Próbálj meg most aludni, drágám! – kiabálta vissza Julie.  
– Jó! 
Julie lenézett a kompaszra. Úristen! Valóban azt mutatja: ÉNy. Idegesen nevetett. 

Az éjszaka olyan sötét volt, a körvonalak is alig látszottak. Az égbolt talán nem olyan 
sötét, mint a tenger, ennyi az egész. Elırebámult, megpróbálta megkülönböztetni a 
tárgyakat, mindegy, hogy mit. De nem volt sem távolság, sem távlat, és nemsokára 
úgy érezte, a sötétség fekete falként magasodik elé. 

Sietve lenézett a kompaszra. ÉNy. Maga felé húzta a kormányt. ÉÉNy. Aztán 
hirtelen lendülettel: É. Újra eltolta magától a rudat. ÉNy. Végre! És most ott maradj! 

Megint elırenézett. Didergett. Kísérteties ez a sötétség. Félelmetes. Az ember 
úgy érzi, mintha mérhetetlenül egyedül lenne, elhagyatottan egy hegytetın. És a 
csend. A szél susogása, a víz surrogása, néha-néha egy-egy hullám loccsanása a 
hajó oldalán; de így is kísérteties volt. 

Megint megborzongott, aztán már el sem múlt a remegés. Szinte meglepetten 
állapította meg, mennyire fázik. És nincs ideje több ruhát felvenni. Majd késıbb. 
Késıbb. 

ÉNy egy óra hosszat… Aztán biztonságban vagy. 
Mennyi idı telhetett el? Fogalma sem volt róla. Úgy érezte, órák. A karórájára 

pillantott, de a sötétben nem látta a mutatókat. Csuklóját odatartotta a kompaszhoz, 
elıregörnyedt, úgy próbálta a lámpa fényében megnézni, mit mutat. De az ostoba kis 
nıi karóra apró számlapján nem voltak számok. Hiába. Egészen közelrıl nézte, 
mintha látta volna a mutatókat. Éjfél?… 

Egy óra telt el. 
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Az iránytő hevesen kilengett. Meghúzta a kormányrudat. A fenébe! Rosszul 
csinálta! Miért kell ennek az átkozott vacaknak fordítva mőködnie? 

Na végre: ÉNy. Egyensúlyba hozta a hajót, a csuklóját megint odatartotta a 
kompaszhoz, aztán szorosan odadugta a fejét a pislákoló fényhez. Fél perc is eltelt, 
míg úgy érezte, biztos benne: majdnem éjfél van. Kis híján egy óra telt el. Még tíz 
percet vár, hogy biztos legyen a dolgában. Talán még többet is, hogy még biztosabb 
legyen. És akkor…! Némi megnyugvást érzett. Túl van az elsı akadályon. 
Mindenesetre az is valami, hogy idáig eljutott. 

Mosolyogva, mégis keserően gondolta: Richard büszke lenne rá. 
Aztán eszébe jutott, hol van most Richard, és az elkeseredés ólomsúllyal 

nehezedett rá. Nem… Nem szabad gondolkodnia. Ösztönösen a kompaszra nézett. 
A kompasz eltőnt. 

Elszorult a torka. Nyelt egyet. Eltőnt! A fény! A fény kialudt. Nem is pislákol. 
– Nem! Édes Istenem! Nem! – tört ki belıle hangosan, aztán a szájára szorította 

a tenyerét. – Most vajon mit csináljak? 
Újra meg kell gyújtani az olajat? De mivel? Nincs gyufája. . 
Gondolkodjunk! Mit mondott Michel? Említett valamit. Zseblámpa! Igen. De hol? 

Egy dobozban. Ez az; azt mondta, egy dobozban. Letérdelt, fél kézzel a kormány-
rudat fogta, a másikkal körbetapogatott. Semmi. Talán a másik oldalon. 
Padlódeszka… egy kötél… kicsit hátrébb… 

A keze függıleges fafelületbe ütközött. Kitapogatta a tetejét, a lapját. Láda. Tele 
mindenfélével: érdes kötelek, egy négyszögletes fémdoboz, aztán… egy kerek 
fémtárgy. Majdnem felkiáltott örömében. Felállt, megkereste a kapcsolót. Keskeny 
sárga fény világított a sötétségbe. Szinte elvakította. Megint kitapogatta a kapcsolót. 
Kikapcsolta. Túl erısen világít. 

Visszanyúlt a dobozba, és addig kotorászott, míg végre talált egy darab rongyot, 
azt rátette a lámpára, megint bekapcsolta, és óvatosan lefelé irányította a fényt. Így 
sokkal jobb volt, a fénysugár tompa fényfolttá halványodott. Rávilágított a kompaszra. 
Nem is rossz. Csak ÉÉNy. Maga felé húzta a kormányrudat, és a tő visszalendült. 
ÉNy. Végre! 

Kikapcsolta a zseblámpát. Nem szabad pazarolni az elemet. 
Kicsit megkönnyebbült. A hajó enyhén megdılt. Julie visszalépett, hogy 

megtartsa az egyensúlyát, közben a térdhajlata kemény tárgyba ütközött. Hátranyúlt, 
és rájött, hogy egy pad. Hát persze, a kormányülés! Leroskadt rá, talpát 
nekifeszítette a kompaszoszlopnak. Így mindjárt sokkal kényelmesebb. 

Majdnem felnevetett 
Vajon eltelt-e már egy és egynegyed óra? Valószínőleg még nem. Okosabb, ha 

még vár egy kicsit. 
Megpróbált a kormányzásra figyelni, és az irányt tartani anélkül, hogy túl sokat 

kelljen a zseblámpát használnia. Néha bevált a módszer, néha nem. Többnyire csak 
elırebámult, megpróbálta észre sem venni az elıtte tornyosuló sötétséget. 

Aztán megint megvilágította a zseblámpával az óráját. Tíz perccel múlt tizenkettı. 
Ökölbe szorította a kezét, felnézett. 

– Hála neked, Istenem! , 
Majdnem odakiáltotta a jó hírt Peternek, de aztán úgy döntött, mégsem. Peter 

valószínőleg elaludt. 
És most mit tegyen? Akkor aztán bármi jó, észak-északnyugat és északkelet 

között… Vagy északnyugatot és északkeletet mondott? 
Képtelen volt visszaemlékezni rá.  
Nem, határozottan azt mondta, ÉÉNy és ÉK között. 
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Julie belekotort a dobozba, kötelet keresett. Mikor megtalálta, a térdével 
rögzítette a kormányrudat, és kibontotta a kötélcsomót. Meggémberedtek az ujjai a 
hidegtıl, meg attól, hogy olyan erısen markolta a kormányt. Végül sikerült a kötélbıl 
hurkot formálnia, a hurkot ráhúzta a kormányrúdra. Addig tapogatózott a hajó egyik 
oldalán, míg egy kötélbakot nem talált. A korlát tetején volt egy fadarab, mindkét 
oldalán kiállt a vége. Már más hajókon is látta, hogy erre erısítik rá a köteleket. 
Többszörösen körültekerte a kötelet a bakon. A bak pontos nevét elfelejtette. 

A kötél másik végét a túlsó oldalonrátekerte egy másik kötélbakra. Aztán a 
zseblámpával rávilágított a kompaszra, és várt. ÉÉNy, de lassan ÉNy felé mozog. 

Lazított a kötél egyik végén, a másikat meghúzta, ettıl a kormányrúd kissé 
elmozdult. Az irány most határozottan ÉNy volt. Továbbengedte a jobb oldali kötelet. 
Az irány újra ÉÉNy volt. Most végre rögzítette a kötelet, és a hajó többé-kevésbé 
tartotta az irányt. 

Kezében a zseblámpával, gyorsan elıresietett a hajó bal oldalán, az orr felé. A 
kis fedélzeten letérdelt, és a lámpa tompított fényét a padlóra irányította. A 
visszaverıdı fényben látta, hogy Peter összegömbölyödve, békésen alszik. 
Megérintette az arcát. Elég meleg volt, de nem annyira, mint szerette volna. 

Körbepásztázott a zseblámpával, és egészen elöl, a hajó orrában, egy langusztos 
vödör alatt sötét, összehajtogatott holmit látott. Elıremászott, és kihúzta a vödör alól. 
Egy zsák. Alatta még egy. Folytatta a keresgélést, míg négy zsákot nem talált, aztán 
visszamászott, kettıt Peterre borított. 

És most az öreg! Nyilván valahol a jobb oldalon van. Még mindig káprázott a 
szeme a zseblámpa fényétıl, tehát várt, míg újra meg nem szokta a sötétséget. 
Aztán meglátta az öreget: a hajó meredek oldalában kuporgó, sötét árny. Odament, 
letérdelt mellé. 

Az öreg nagyon csendesen feküdt. Julie tétován megkérdezte: 
– Jól van? 
Csend. Julie kinyújtotta a kezét, megfogta az öreg karját. 
Halk nyögés. Hála Istennek, gondolta Julie, legalább él. 
– Jól van? – kérdezte ismét. 
– Éh? Ó!… – szólalt meg az öreg erıtlen, rekedt hangon. – ...Igen… Jól vagyok. 

– Még nevetni is megpróbált. – Csak nem vagyok már olyan fiatal, mint voltam. Más 
baj nincs. 

– Ne haragudjon, nem akartam felébreszteni. Igazán sajnálom! 
– Nem, nem, drága kislányom. Kérem… Kérem, ne mentegetızzék, csak azt 

szeretném, ha segíthetnék magának. Attól félek, semmi hasznomat nem veszi. Talán 
majd késıbb… – A hangja halk volt, nehezen lélegzett. 

– Nem, nem, csak maradjon itt, pihenjen. Ne aggódjék miattam! Igazán 
elboldogulok. Tessék… – Két zsákot borított rá. – Kényelmesen fekszik itt, vagy 
szeretne inkább elıremenni? Ott valamivel védettebb. 

– Nem, nagyon szépen köszönöm. Jól megvagyok itt… Köszönöm.  
Hangos csattanás. Hullám csapódott a hajó oldalához. 
– Vissza kell mennem – mondta sietve Julie. – A kormányhoz. Csak kiáltson, ha 

szüksége van rám! 
 

Aztán elment. David szorosan beburkolta a lábát a zsákokba, és azt kívánta, bárcsak 
ne érezné magát olyan rosszul. Lehunyta a szemét, a fejét a hajó korlátjának 
támasztotta. Abban a pillanatban elszédült, a feje kóvályogni kezdett. A hajó szelíden 
himbálózott. Ha tovább himbálózik, hányni fog, gondolta elkeseredetten. 



 314 

Böffentett egyet, és éles nyilallást érzett a gyomrában. Szóval még ezt is el kell 
szenvednie! Jól meg tudja választani a gyomra az idıpontot, mikor fájjon. 

Lehunyta a szemét, és kísérletképpen oldalt billentette a fejét. Aztán úgy döntött, 
kényelmesebb lesz, ha lefekszik. Leoldotta a csomagját a derekáról, és belekotort. 
Megtalálta a tablettáit. Bevett egyet, aztán a csomagot a padlóra tette, és ráhajtotta a 
fejét. Igen, így jobb. Így fekve már nem érezte olyan rosszul magát. Talán még el is 
tud aludni. 

Késıbb, ha jobban lesz, majd segít Julie-nak. 
 

Julie kioldotta a kormányt, és a hajót ismét a helyes irányba állította. Közben 
felsóhajtott, mert elfelejtette felhúzni a pulóverét. De talán nem is kell, már nem fázott 
annyira, mint az elıbb… Eszébe jutott az a szörnyő néhány óra, azon a másik 
halászhajón, és Richard is mondta, hogy a hideg a legveszélyesebb, sokkal 
veszélyesebb, mint a hullámok. Ezért újra kikötötte a kormányt, és elindult a hajó 
orrába. 

A csomagja Peter mellett hevert, a fedélzet alatt. Michel biztosan azért tette oda, 
gondolta Julie, mert nem akarta, hogy megázzon, ha elered az esı. Kioldotta a szíjat, 
és addig turkált a zsákban, míg meg nem találta vastag gyapjúpulóverét. Levette a 
kabátját, felhúzta a pulóvert, aztán megint belebújt a kabátba. Máris érezte, milyen 
kellemesen meleg. Tudta, hogy a csomagban kendı is van; megkereste, és a fejére 
kötötte. 

Peter békésen aludt. Julie visszament a kormányhoz, rávilágított a kompaszra, és 
majdnem elnevette magát: az irány nem változott. ÉNy. Úgy döntött, menjen csak 
magától a hajó, ha egyszer ilyen jól tartja az irányt, sokkal jobban, mint amikor ı 
bajlódott vele. 

Leült a kormányosülésre, és gondolkodni próbált. Milyen hosszú az út a 
Csatornán át? Fogalma sincs. Mennyi idı alatt jutnak át? Ezt sem tudja. 

Próbálkozzunk újra. Biztos, hogy legalább száz mérföld. Talán kétszáz is. 
Mondjuk, százötven. Milyen gyorsan mehetnek? Azt csak a jó ég tudja. Úgy érezte, 
elég szépen haladnak, talán tizenöt mérföldet is megtesznek óránként. Nem, 
mégsem, ha jobban útánagondol, ez már komoly sebesség lenne. Mennyit tesz meg 
az ember gyalog óránként? Öt mérföldet? Négyet? Annál talán valamivel többet. 
Mondjuk, hatot. 

Hat mérföld óránként. Százötven mérföld. Fejszámolás, az iskolában mindig 
matematikából volt a leggyengébb. Százötven osztva hattal… 

Végül sikerült kiszámítania: huszonöt. Hát persze! Hatszor huszonöt az 
százötven. 

Tehát huszonöt óra, mondjuk, huszonnégy. 
Nyomban elszállt a jókedve. 
Elkeserítıen hosszú idı. Egy teljes nap! Egy álló nap a nyílt tengeren, ahol úgy 

úsznak, mint aranyhal az akváriumban, az látja meg ıket, aki akarja. Nyilván járnak 
erre német hajók… repülıgépek… 

És ha ezt a napot túlélik, még mindig elıttük van majdnem az egész éjszaka; az 
éjszaka, amikor egyre közelebb kerülnek a földhöz, szinte rohannak felé. Honnan 
fogja tudni, hol kezdıdik a szárazföld? Mikor ütköznek bele? 

Ezt nem tudom végigcsinálni, gondolta. Egyszerően képtelen vagyok rá. 
Halkan sírdogálni kezdett. A könnyek forrón peregtek végig az arcán: minden 

olyan zavaros, olyan iszonyú! Minden! A faluból mindenkit elvittek a németek, és 
valószínőleg mindenkit megkínoztak. Richard fogoly. Itt meg… Peter és az öreg; ık 
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benne bíznak, pedig egészen nyilvánvaló, hogy nála tehetetlenebb alak nincs a 
világon. 

Aztán haragosan letörölte az arcáról a könnyeket. Mindegy, mi történt, sírással 
nem megy semmire. 

Késıbb megállapította, hogy jól eltelt az idı. Jó néhány órája úton vannak már. A 
zseblámpával idınként rávilágított a kompaszra, egyébként, csak maga elé bámult a 
sötétbe. Az agyában lázasan kavarogtak a tregasnou-i tragédia epizódjai, 
összemosódtak a pillanat lidérces álom-valóságával: az egyik kíméletlen, kísérteties 
logikával következett a másikból. 

Kényelmetlenül gubbasztott a kormányülésen, aztán rövid idıre elszunnyadt. 
Félelmetes képek kergették egymást a szeme elıtt, és egyetlen zőrzavaros, 
haragosan kavargó, szörnyő vízióvá olvadtak össze: a tregasnou-i tengerpart, a hajó, 
a tenger; vakító fények villannak innen-onnan; gyötrelem, kín, szenvedés mindenütt; 
a németek mindenkit elhurcoltak… Jeant, Tante Marie-t, Petert. Még Petert is… 
Felriadt. 

Vakon meresztette a szemét, körülnézett, és nem értette, mitıl ébredt föl. Vígan 
siklottak a vízen, a hullámok susogva, bugyborékolva nyaldosták a hajó törzsét De 
fölötte mintha más lenné a világ. Az égbolt kivilágosodott, ezrével ragyogtak rajta a 
csillagok, és a vitorla – tisztán láthatóan, fekete árnyként ívelt fel a csillagokkal 
teleszórt égbolt felé. De valami más, mint az elıbb volt. Tanácstalanul töprengett, mi 
lehet az. Rávilágított a kompaszra. ÉNy. Északnyugat. Az irány kissé megváltozott. 
Ez lenne, az a változás? Nem. 

Aztán rájött. A szél! A szél fúj sokkal erısebben, mint az elıbb. Érezte, milyen 
hidegen vág az arcába, rángatja a kendıjét. A fejé fölött tompa, lebegı hang: mintha 
ezernyi madár verdesne a szárnyával. Idınként fa nyikordul. 

Igen, a szél erısödött. Most már a hajó is másképp mozgott, nem úgy, mint 
azelıtt; a teste idınként mintha hirtelen ugrana egyet, már nem himbálózik szelíden 
jobbra-balra, hanem határozottan, bár enyhe szögben megdıl, és föl-le dobálja az 
orrát. Föl-le. Mint egy hintaló. 

Aztán a hajó orra nagy csattanással hullámba ütközött. Julie megállapította, hogy 
erre a zajra ébredt föl az elıbb. Finoman szitáló permet csapódott az arcába. 
Megborzongott, és újra rávilágított a kompaszra Még mindig északnyugat. De el-
elmozdul nyugat felé. Ez így nem lesz jó! Kioldotta a kormányrudat, és addig 
mozgatta, amíg a tő nyugatra nem mutatott. 

Abban a pillanatban a lebegı hang vad csattogássá erısödött; ijesztıen zörgött 
valami, és közvetlenül Julie feje mellett dühös rángatózásba kezdett. 

Visszalökte elıbbi helyzetébe a kormányrudat. A csattogás megszőnt, de mikor a 
kompaszra nézett, látta, hogy az irány visszaállt nyugat-északnyugatira. Michel pedig 
kifejezetten a lelkére kötötte, hogy észak-északnyugat és északkelet között kell 
haladniuk. Most azonban teljesen egyértelmő, hogy ezen a sávon kívül hajóznak. 

Mit tegyen? Keményen markolta a kormányrudat, és közben sejtelme sem volt, 
mihez kezdjen. Megtarthatja ezt az irányt, de az nyilván nem lesz jó. A vitorlák! 

Azokkal is kellene valamit csinálni, hogy ne csattogjanak ennyire. De hogyan? 
Megpróbálta visszaállítani a hajót északi irányba, de a csattogás megint 

erısödött. Hangosabb lett, mint valaha. Átok! Gyorsan visszahúzta a kormányt. A 
csattogás megszőnt. Tehetetlenül, lihegve bámult maga elé. Teljesen tanácstalan 
volt. 

Sokáig nem törıdött a kormánnyal; menjenek csak északnyugatnak. 
Tehetetlensége szinte megbénította. Csinálni kellene valamit a vitorlákkal. Ennyit 
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még ı is tud. De mit? És ha nem csinál semmit? Úristen! Talán elvétik az angol 
partokat! 

Képtelenség! 
Mivel nem tudta, mit tegyen, tartotta az északnyugati irányt, közben állandóan az 

járt az eszében: megbuktam. Elkeserítıen, reménytelenül csıdöt mondtam. 
Talán, ha mégis így hagyja? Hátha megváltozik a szél iránya?… 
Sokáig nem történt semmi. Aztán inkább sejtette, mint látta, hogy a hajó messze 

elıreívelı oldala kirajzolódik elıtte. Mikor legközelebb odanézett, már az orr is 
látszott: valahol messze, elöl, halvány, sötét folt. Aztán a tenger… Hullámok. Látta a 
hullámokat! Mint redık a tejszínes tortán; csak éppen nem fehérek, hanem szürkék, 
sötétek. Jobbra halvány, fényes vonal a látóhatár egyik végétıl a másikig. 
Meghökkenve állapította meg, hogy valóban a horizontot látja. Aztán a fehérség 
lassan fellopódzott az égre, s közben olyan csillogó sárgára színezıdött, mint a 
halványsárga kankalin. Majd sorban, egyenként kihunytak a csillagok, és az ég 
hatalmas kristálykupolára hasonlított fölöttük. 

Hajnal. Nagyon hamar megvirradt. 
Ösztönösen hátranézett, de hiába. Mögöttük még most is feketéllett a sötétség. 

Néhány percet várt, aztán megint hátrapillantott. Nehezen tudta eldönteni, hogy most 
többet lát-e; a szürke sáv, ahol a tenger és az ég összeért, ködbe veszett. 

Félóra múlva a déli szemhatár is látszott, Szürke csík valahol a távolban, a hajó 
mögött. Fürkészve nézte, de sehol nem derengett a szárazföld. Szóval, messze 
maguk mögött hagyták a partot. Ez valószínő. 

De aztán végignézett a mérhetetlen víztükrön, amely mindenütt siváran, hidegen 
nyúlt körülötte a végtelenbe, és elcsüggedt. Iszonyú látvány. 

Petert is látta elöl, az orrban. A zsákok alatt összegömbölyödve, édesen aludt. Az 
öreg a hajó jobb oldalán, a korlátnak dılve ült. İ is aludt! Helyes! Semmi értelme, 
hogy mindenki halálra fárassza magát. 

Elcsigázottan nézett a kompaszra. Most, a szürkületben pontosan le tudta 
olvasni. Még mindig északnyugat. Még mindig a rossz irány. 

Valamit tennie kellene. 
De azért egy darabig mozdulatlanul ült a kormányrúd mellett. Aztán erıt vett 

magán, és fölállt. Ideje, hogy hozzáfogjak.  
Helyes! – biztatta magát hangosán. Összeszorított fogakkal nekiállt, kikötötte a 

kormányrudat, és szemügyre vette a hajó különbözı pontjain látható, részben 
összetekert, részben rögzített köteleket. Két vitorla van. A hátsó, a nagy vitorla 
majdnem négyzet alakú, a szegélye elöl az árbochoz, alul meg egy hosszú rúdhoz 
van erısítve; odafönt a fölsıszegélye meg egy rövidebb rúdhoz. A hátsó szegély 
szabadon feszül. Elöl, az árboc elıtt van egy másik, kisebb, háromszöglető vitorla. 
Az egyik sarkát a hajó orrán egy kiugró, hegyes fadarabhoz rögzítették. Ha az 
emlékezete nem csal, ezt hívják orrfának. 

Nézzük elıször a nagy vitorlát! Úgy látszik, ezzel az egy kötéllel lehet kiengedni 
vagy meghúzni; a kötél facsigák között tekereg. Hogy miért, azt nem egészen értette. 
Talán úgy könnyebb kezelni? 

Egy fabakhoz rögzítették. Vajon ezt nevezik rögzítınek? Bizonytalan kézzel 
odanyúlt, és lassan kioldotta a kötél rögzített végét. Hirtelen abbahagyta, mert a 
szíve vadul kalapált, aztán óvatosan letekerte a bakról az utolsó menetet is. 

Ebben a pillanatban a kötél iszonyú rándulással kiröpült a kezébıl. Hangosan 
felkiáltott, utánakapott, elkeseredetten megmarkolta, és megpróbálta a második 
menetet visszatekerni, de ahogy utánanyúlt, a kötél kicsúszott a kezébıl, és az öklét 
beütötte a rögzítı bakba. A lélegzete is elállt a fájdalomtól. 
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Istenem, de fáj! 
Elengedte a kötelet. 
Az süvítve tekeredett le a kötélcsomóról, és mérgesen kígyózott fel a vitorla felé. 

A következı pillanatban a vitorla mennydörgı robajjal lebegve-lobogva csattogni 
kezdett, csigák csörögtek. Julie a pokoli lármában fölkapta a fejét, fölnézett, és látta, 
hogy a vitorla ırülten dühöngve rángatózik, elıre-hátra tekereg, beleremeg az egész 
hajó. 

Megkövülten bámult fölfelé. 
Most mi lesz? 
Befogta a fülét, nem akarta hallani ezt a szörnyő hangorkánt. Aztán 

kétségbeesetten körülnézett. 
Nem tekeredett le minden kötél, maradt belıle valamennyi. Julie reszketett, mint 

a nyárfalevél, de lehajolt, fölemelt egy darabot, és óvatosan húzni kezdte. 
– Mama! 
Julie riadtan perdült hátra. Peter állt mögötte, a szemét dörzsölgette, és 

kíváncsian nézett fel a vitorlára. 
– Mama! Nem kéne behúzni? 
Julie rámeredt, bólogatott, aztán megpróbált mosolyogni. 
– Igen, Peter, be kéne húzni – mondta elcsigázva. 
– Majd én segítek! – ordította Peter, hogy túlkiabálja a vitorla csattogását. 
– Hozzá ne merj nyúlni! – sikoltott Julie. – Hagyd békén! 
Peter elhallgatott. Julie ránézett, és látta, hogy sértıdött arccal, megszégyenülten 

áll mellette. Felsóhajtott. 
– Ne haragudj, édesem, csak olyan fáradt vagyok. Mindjárt jobban leszek. – A 

kabátja ujjával megtörölte szemét, aztán gyászosan tette hozzá: – Az a baj, hogy 
nem tudom, hogyan húzzam be a vitorlát. 

– A kötelet a kötélvilla alá kell tenni.  
– Kötélvilla? 
– Igen. – Peter a rögzítı bakra mutatott. – Ezt hívják kötélvillának. Richard 

mondta. És tudom, hogy át kell vetni rajta a kötelet, hogy átvegye a húzóerıt. Ezt 
mondta… 

– Köszönöm, drágám! – Julie a legszívesebben megcsókolta volna. – Hát akkor 
lássunk hozzá! 

Fölemelte a kötelet, és húzni kezdte. Peter odaállt mellé, kis kezével ı is 
igyekezett segíteni. Néhány húzás után a kötél rángatózva megfeszült Julie kezében. 
Lehajolt, átvetette a villa alsó ágán, aztán felváltva húzott és pihent, hagyta, hogy a 
villára nehezedjen a feszülı kötél. A vitorla máris valamivel szelídebben csattogott. 

Aztán eszébe jutott, hogy átáll a fedélzet másik oldalára, akkor majd a kötél 
visszatekeredik a villán. Pompás! Így valóban nem csúszott ki olyan könnyen a 
kezébıl. 

Most már jóval nehezebb volt húzni. Bár terjes súlyával beledılt, nem bírta 
tovább. Zihálva abbahagyta. Pihent egy kicsit. 

A vitorla rövidesen újra kezdte a hangos csattogást. Julie riadtan kapta föl a fejét, 
s akkor vette észre, hogy a kötél majdnem teljesen ellazult a kezében. Vadul 
nekigyürkızött, és megint jó nagyokat húzott rajta. Addig csinálta, amíg erıvel bírta. 
Aztán a maradék kötelet gyorsan rátekerte a villára. 

A zaj megszőnt. A vitorla feszesen duzzadt. Julie várt. Néhány perc múlva újra 
lebegni kezdett, akkor gyorsan megint rántott egyet a kötélen. 

Aztán fölnézett. A vitorla csaknem laposan feszült. 
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Ujjongott örömében. Végleg rögzítette a kötelet. Megnézte a kompaszt. Észak-
északnyugat. Vagy hasonló. Es a vitorla feszül. Csoda! 

Fogalma sem volt, hogyan történt. Mikor újra kezdıdött a lebegés, látta, hogy a 
kormány kioldódott. Talán a kettı összefügg egymással? 

Megmarkolta a kormányrudat, a helyes irányba állította a hajót, és rámosolygott 
Peterre. Mit számít, hogyan történt? Rendbe hozták a vitorlát, és jó irányban halad a 
hajó. 

Elırement, és addig keresgélt, míg meg nem találta a másik – az orrvitorlát 
szabályozó – kötelet. Reszketı kézzel kioldotta. Ez nem feszült olyan erıvel, mint a 
másik, és viszonylag könnyen be tudta húzni. 

Aztán visszatért a kormányhoz, meglazította a rögzítı köteleket, és vidáman 
odaszólt Peternek: 

– A végén még tengerész lesz belılem! 
A gyerek visszamosolygott rá, aztán odament hozzá, és megfogta a kezét. 
– Mama! Éhes vagyok! Van reggeli? 
Julie megdöbbent. Lefagyott a mosoly az arcáról. Reggeli. Meg is feledkezett 

róla. Beszélt Michel élelemrıl? Vízrıl igen, azt határozottan említette. De ételrıl? 
Nem. 

Felsóhajtott. Hogyan mondja meg egy hétéves gyereknek, hogy nincs mit enniük? 
– Nincs reggeli, drágám – mondta szelíden. – Sajnos. – Mély lélegzetet vett. – 

Nem is lesz addig, míg Angliába nem érünk. Sajnos. – Megszorította Peter kezét. 
– Nem is lesz? – kérdezte Peter vékonyka, levert hangon. 
– Nem. Minden élelmünket megettük a parton, emlékszel?  
– Talán van valami a hajón… 
Julie nagyot sóhajtott. Nagyon valószínőtlen. 
– Talán. Próbáld meg, és nézz körül. 
Peter buzgón bólogatott, aztán letérdelt, és kutatni kezdett a nagy ládában, ahol 

Julie a zseblámpát találta. 
Ez legalább lefoglalja egy darabig. 
Felfigyelt. Valami mozdult a hajón. Az öreg. A korlát fölé hajol, a fejét lehajtja, 

mintha a vizet nézné. Julie egy pillanatig nem értette, mit csinál, aztán mikor a halk, 
öklendezı hangokat meghallotta, gyorsan elfordult. 

Teljesen megfeledkezett a tengeribetegségrıl. Különös. Nem értette, hogy ı miért 
nem kapta meg eddig. 

Harsány csattanás a hajó orránál. Vékony permetfelhı csapódott az arcába. 
Erısödik a szél. Határozottan erısödik a szél. A kormányrúd is másképp viselkedik: 
mocorog a kezében. És keményebben kell tolnia, ha vissza akarja állítani a jó 
irányba a hajót. Gyorsabban is mentek, szinte siklottak a széllel. Talán valamennyi 
számítása hibás volt, és sötétedés elıtt elérik Angliát. Idegesítette, hogy a szél 
erısödik, de végül… Talán még szerencse is. 

Csatakiáltás a hajó elejérıl. Julie felnézett. Peter dugta ki a fejét az árboc mögül, 
és lelkesen integetett. Julie kíváncsian figyelte. Mi a csoda izgathatta fel ennyire? 

Aztán Peter elıbújt, és kezében egy kis zsákot cipelve, hátrabotorkált. A zsákot 
diadalmasan Julie lába elé dobta. 

– Ennivaló! – kiáltotta. 
– Ennivaló? – Julie csodálkozva húzta össze a szemét.  
– Igen. Konzervek, mama! Hal, marhahús, krumpli, petit pois, meg…  
Egek Ura! – Julie elképedve nézte, hogyan bontja ki Peter a zsákot. Aztán 

meglátta a konzerveket. Vagy tíz darab volt. Kicsit rozsdásak ugyan, de szemmel 
láthatóan ehetı állapotban voltak. Julie kezdettıl fogva furcsállotta az egészet, nem 
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értette, Michel miért tartotta a kikötıben, készenlétben ezt a hajót, ráadásul úgy, 
hogy élelem is van rajta… Aztán felmerült benne egy gondolat, és úgy érezte, 
mindent megértett. 

A hajó Michelé, ezzel menekült volna, ha rákényszerül. Mindent elıre kitervelt, 
megvette magának a hajót, felkészítette, ellátta élelemmel, még a navigációs 
részleteket is kidolgozta az angliai úthoz. És ezek után nekik adta a hajót! 

Csattanás. Permet szállt Julie szemébe, végigpergett a kabátján. 
– Vidd vissza a zsákot, Peter, hogy ne legyen vizes. Te is maradj elöl, és egyél 

valamit. 
– De ott úgy dobál a hajó, mama! Nem maradhatok itt veled? – Nyafog. Fáradt. 
– Hát… talán. No jó. Akkor itt eszünk együtt. Nézd meg, hol találsz konzervnyitót, 

kést, vagy valamit. 
Peter félig belebújt a ládába, kotorászott benne, aztán csüggedten jelentette:  
– Itt nincs semmi más, csak ez. – Egy acélvésıt tartott a kezében. 
– Próbáld meg elöl. 
– Az orrban. Úgy kell mondani. 
Julie legszívesebben pofon ütötte volna, de fékezte magát. 
– Ne vitatkozz velem! – kiáltott rá. – Menj és nézd meg! 
Peter elırement. Julie bosszankodott, hogy ilyen ideges volt. 
A hajó orra megint megemelkedett, aztán zuhanva lebukott. Újabb permetfröccs, 

ezúttal csípısebb is, hidegebb is. Julie megborzongott. A pulóver ellenére is 
didergett.  

Peter vizes fejjel jött vissza. 
– Nagy hullám volt – mondta Peter remegı ajakkal, és sírva fakadt. 
– Gyere, egyél valamit! 
– Nincs konzervnyitó. – Peter arca keserő kis fintorba torzult, és változatlanul 

keservesen zokogott. Baj baj hátán. Julie mély lélegzetet vett. 
– Próbáljuk meg ezzel a vésıvel. Nincs más – mondta békésen. 
A hátával megtámasztotta a kormányrudat, benyúlt a zsákba, elıvett egy 

konzervet, a lábához szorította, és megpróbált lyukat vágni rajta a vésıvel. A 
harmadik kísérletre a vésı elcsúszott, és megszúrta a combját. 

Úristen, de fáradt! 
Beledugta a kezét a zsákba. Hátha talál egy alkalmasabb konzervdobozt, talán 

egy lapos szardíniát, saját nyitóval. Addig turkált, míg egy nagyobb fémtárgyat húzott 
elı. Konzervnyitó! A fejét verte a kezével: hát persze! Minden értelmes ember ide 
tenné. Kinyitott egy húsos meg egy halas konzervet. 

– Ha ettél, menj és nézd meg, hogy Monsieur Freymann is kér-e valamit! Jó, 
Peter? – Peter a húskonzervbıl majszolt, és tele szájjal bólintott. Julie a korlát felé 
pillantott, de David már nem volt ott. Megint a padlón feküdt. Az arca falfehér. Nyilván 
semmit sem akar majd enni. Talán inni?… 

Hol az a víz, amelyrıl Michel beszélt? A jó ég tudja… 
Teletömte a száját hallal, és meglepetten állapította meg, hogy szörnyen éhes. 

Farkasétvággyal evett, kinyitott egy burgonyás konzervet, annak is megette a javát, 
és ami maradt, odanyújtotta Peternek. 

Loccs! Hullámok csapnak át a hajó orrán! Sokkal sőrőbben, mint eddig. Számít ez 
a sok víz? Emlékezett, milyen vizes volt minden azon a nagy halászhajón, ami kor 
Peterrel elıször próbáltak elmenekülni, de a legénységet cseppet sem zavarta. 

Peter jó nagy fröccsöt kapott az arcába; Julie átküldte a fedélzet szélvédett 
oldalára, ahol remélhetıleg kevesebb víz éri. İ maga is helyet változtatott, most a 
másik kezével fogta a kormányrudat. 
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Alighogy elhelyezkedett, megállapította, hogy a hajó erısen oldalra billent. A 
fedélzet meredeken lejtett, és az árboc is feltőnıen meredek szögben dılt meg. És 
minden széllökés erısebben döntötte meg. Vajon miért nem borul fel a hajó? 

Aztán meg fölelevenedett benne az évekkel ezelıtti, régi emlék, Richarddal… A 
hajó akkor még meredekebb szögben dılt megy emlékezett, milyen rémülten 
kapaszkodott a korlátba, de ı cseppet sem aggódott. Ó, Richard! Miért is nem tudsz 
most itt lenni? – suttogta. 

Surranó, suhogó hangok. Vastag sugárban ömlött végig a víz a fedélzet alsó 
részén. Julie-nak elszorult a szíve. Honnan jön az a víz? Aztán megrémült: 
süllyedünk! 

Megragadta Peter karját. 
– Ó, Istenem! Drágám! 
– Semmi baj, mama! Megint kifolyik a lefolyónyíláson. 
Julie elképedve bámult rá.  
– Lefolyónyíláson? 
– Igen. Richard mondta, amikor a modellt csináltuk. Ott lenn, azokon a lyukakon, 

kifolyik a víz… 
– ...azokon a lyukakon kifolyik a víz… 
Julie megbabonázva nézte a kis réseken bugyborékoló vizet. A következı 

pillanatban a hajó megint megdılt, és Julie most látta, hogy a beáramló víz 
ártalmatlanul csurog vissza a tengerbe. 

– És még mit mondott Richard? 
Peter arcocskáján látszott, hogy nem érti a kérdést. Rosszul kérdezek, gondolta 

Julie. Másképp próbálkozott. 
– Elmondta, mit kell tenni, ha erıs a szél? 
– Hm – mondta Peter, és szemmel láthatóan erısen gondolkozott. – Azt tudom, 

mit kell csinálni viharos szélben. 
Julie megfogta a gyerek vállát. 
– Drágám, mondd gyorsan! 
– Kurtítani kell a vitorlát. 
– Igen. És? 
– Reffelni. Igen, ezt kell csinálni. 
– Reffelni… Ezt mondta? 
Julie keserően szögezte le magában, hogy fogalma sincs, hogyan kell reffelni. 

Reménytelenül nézett Peterre. Peteren látszott, hogy még mindig töri a fejét. 
– Az ember kicsit leereszti a vitorlát, aztán a laza részét felköti azokkal a 

kötelekkel, amelyek ott lógnak róla. Richard le is rajzolta. 
– Értem. 
Fogalma sem volt hogyan kell ezt a gyakorlatban megcsinálni, de legalább volt 

már valami halvány elképzelése róla, ha netán bekövetkezne a legrosszabb. De 
mikor lesz az erıs szélbıl viharos szél? Honnan tudja az ember, mikor kell reffelni? 

Kegyetlenül fájt a feje. Képtelen volt gondolkodni. İrület! Egyszerre csak egyfélét 
csináljunk. Lehet, hogy nem is lesz viharos szél. 

Ismét elhelyezkedett a kormányosülésen, és görcsösen igyekezett, hogy ne 
aggódjon fölöslegesen. Hiszen sokkal rosszabbul is elsülhetett volna! 

Ebben a pillanatban David Freymann kétségbeesetten feljajdult, és a távolban a 
keleti égbolton felhangzott egy közeledı repülıgép halk zümmögése. 
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A szél északkeleti, és egyre erısödik. Fischer otthagyta a periszkópot, a 
térképasztalhoz lépett. A zsákmány nyilván nem próbál meg Plymouthban kikötni. 
Ezzel a széllel nehezen tarthatná az irányt… Kellemetlen és túl lassú lenne. 

Nem. Csak Falmouth felé mehet. 
De a sebességbecslést felül kell vizsgálni. Ebben a szélben még egy kis hajó is 

többet tesz meg négy csomónál. Ötöt, talán többet is. 
Megjelölt két pontot a zsákmány útvonalán. Az elsı akkor jelezte a zsákmány 

helyzetét, ha tartósan hat csomóval halad, a második, ha néggyel. Ezek mutatják 
tehát a valószínő sebességtıl függı két határhelyzetet. A két pont közötti távolság 
húsz tengeri mérföld. 

Persze csak most. Ha a fickó eltérne az iránytól, vajon merre menne? Szinte 
biztos, hogy nyugat felé, az erısödı szél miatt. Bejelölt egy második iránytengelyt, az 
elsıtıl tíz fokkal nyugatra. Eredményként hosszú, vékony, körülbelül száz 
négyzetmérföldnyi területet kapott. 

Száz négyzetmérföld… Jó nagy darab tenger… 
Lehetetlen az egészet felderíteni. Nem, a legokosabb, ha ide-oda cirkál a 

zsákmány valószínő útvonalán, és megvárja, hogy az menjen be az ı utcájába. 
Türelemjáték. 

Most érkezett el az idı, amikor a zsákmány elıször az útjukba kerülhet. De nem 
valószínő, mert nyilván nem tett meg egész idı alatt hat csomót óránként. A másik 
véglet: legkésıbb öt órán belül. Azaz 15.00 órakor. 

Türelemjáték. 
Addig is… 
A térképre nézett. Itt aligha fenyegeti veszély, hogy ellenséges felszíni 

egységekkel találkozzon: az U-319-es pillanatnyilag az Anglia és Franciaország 
közötti, nem hivatalos senki földjén járt. De Anglia közelében már bıven lesz hajó: 
aknaszedık, parti konvojok és esetleg a hajózási teret védı aknamezık is. A térkép 
közvetlenül északra jelzett is egy elaknásított területet. De Fischer kételkedett. A 
hírszerzés valószínőleg nem naprakész és mindenekelıtt nem megbízható. 

De fölöttük, a levegıben nincs senki földje. A levegı mindenkié. Mindenkié, de itt, 
ahol ık járnak, elsısorban az angoloké. Ez az egyik oka annak, hogy újabban a 
tengeralattjárók inkább nem tevékenykednek a Csatornában. 

Fischer elgondolkodva sétált vissza a periszkóphoz. A szerkezetnél fiatal 
tengerész állt. Lassan forgatta a mőszert. Fischer egy darabig azon töprengett, mi 
lesz, ha sikerül megtalálniuk azt a halászhajót. Ahhoz, hogy az utasait elfoghassák, 
fel kell merülniük a felszínre. Az egész akcióhoz valószínőleg bı tizenöt-húsz perc 
szükséges. Ha szerencséjük van. Borzasztó hosszú idı fényes nappal a felszínen. 

Pokoli akció! 
A periszkóp körforgása megszőnt. A fiatal tengerész felkiáltott: 
– Repülı! Irány 045! Távolság négy-öt mérföld.  
Fischer arrébb lökte a fiatalembert, és belenézett a periszkópba. Egy Catalina 

vagy hasonló. Határozottan ellenséges gép. Közeledik. 
– Periszkóp le! Irányváltoztatás negyvenöt fok jobbra! Tizenöt perc. Tizenöt 

percet engedélyez, mielıtt újra körülnézne. Öt perc élteltével mégint megszólalt. 
– Irányváltoztatás jobbra, negyvenöt fok. – A parancsot kétszer igazolták vissza. 
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Vártak, mint már annyiszor. A legénység gépiesen elnémult, bár nem járt a 
nyomukban hajó. A csendben nem hallatszott más, csak az elektromotorok halk 
zümmögése. 

Hosszú várakozás. Aztán Fischer megnézte az óráját. Ideje körülnézni. 
– Periszkóp fel! 
A periszkóp egy surranással felemelkedett. Fischer gyorsan lecsapta a két kart, 

és belenézett a keresıbe. Gyors kört csinált. Semmi. Aztán még egyet, lassabban. 
Semmi. A repülıgép eltőnt. 

Nyilván rutinfelderítés volt, gondolta Fischer. Nem valószínő, hogy meglátta ıket. 
Még két kör. A szemhatárt vizsgálta. Sehol nem látott halászhajót. 
– Irányt tartani! Rutinportyázás. 
Az emberek lazítottak, ide-oda járkáltak, közben Fischer mégegyszer ellenırizte a 

horizontot. A tenger határozottan hullámosabb. Ez jó, mert a periszkópot 
nehezebben veszik észre. Másfelıl viszont ık is nehezebben veszik észre a 
zsákmányt. Persze ha valaha is a közelébe jutnak. 

– Rádiójelzés, kapitány úr! 
A portyázással együtt járt, hogy a periszkópikus antennát is feltolták. Fischer 

odament a rádióshoz, és figyelte, amint a jeleket belegépelte az Enigma gépbe. 
Aztán letépte a dekódolt üzenetet. 

– Szigorú parancs, hogy nincs visszajelzés! – mondta, és odasétált a 
térképasztalhoz. 

Boldog volt. Megtalálták a célpontot. Egy felderítı gép látta meg. A helyzet 
meghatározása nem pontos ugyan, mert a légi meghatározások mindig pontatlanok, 
de így is jóval több a semminél. 

Lemérte a koordinátákat a térkép oldalán, majd a térkép tetején, és kereszttel 
jelölte meg a helyet. Itt van! Itt látták meg 09.30-kor. 

Lassú. Sokkal lassabban halad, mint gondolta. Majdnem a négyszög alsó 
határán, nyugatra. Jócskán nyugatra. A szemöldökét ráncolta. Vajon hová igyekszik? 

És meglepte a kis sebesség is. Átlagsebességük négy csomó. Talán a halászhajó 
késıbb indult el, mint gondolták; talán az elsı helyzetmegjelölés volt rossz?… 
Mindez csak feltevés.  

A lényeg az, hogy az U-319-et nyugatabbra kell irányítania, a zsákmány útjába. 
És aztán? 
Aztán várnak. Semmi nem változott. Még mindig: türelemjáték. 
 

A tengeralattjáró-követı teremben a Fej átnézte az éjszaka érkezett információkat. 
Lassan végigolvasta ıket, összevetette a különbözı hajók valószínő sebességével 
és útvonalával, aztán megpróbálta felmérni, hogy várhatóan hol verıdnek majd 
össze a farkasfalkák. 

A feladat egyre nehezebbé vált. Elsısorban a mennyiség okozott gondot. Soha 
ennyi tengeralattjárója nem volt a németeknek. Összesen négyszáz, ebbıl 
kétszázötven bevethetı, és jóval több, mint száz vett részt tengeri akcióban. 
Bármennyire is megtett minden megtehetıt az embereivel együtt, szerinte lehetetlen 
volt lépést tartani velük. Különösen most.  

Nem felejtette el a reggeli megbeszélésen elhangzottakat, az elrettentı 
statisztikákat: két konvojból összesen huszonkét hajó pusztult el Emlékezett rá, mit 
mondott a vezérkari fınök helyettese: elérkeztünk az Atlanti háború válságos 
szakaszához. A válság lényege néhány szóban összefoglalható: ha a 
tengeralattjárókat nem sikerül előzniük, a konvojok nem juthatnak át a tengeren. 

És senkinek sem kellett megmagyarázni, mi lenne ennek a következménye. 
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A veszedelem elhárítására új stratégiát kell kidolgozni: az Ultra-információkat 
teljes egészében figyelembe kell venni, és a konvojokat minden esetben el kell 
terelni a várakozó farkasfalkák útjából; minden konvojnak biztosítani kell a csoportos 
védelmet, s végül sürgısen fokozni kell a kísérletek során kitőnıen bevált H2S 
radarok gyártását, és a partvédelem minden bombázóegységét el kell látni velük. 

Most vagy soha! Ez az utolsó védelmi vonal. És ezt Dönitz is tudja. 
A Fej az évek során kiismerte Dönitz észjárását. A tengeralattjáró-hadviselés 

taktikája pontosan tükrözte Dönitz gondolkodásmódját, kedvenc módszereit, 
általános elképzeléseit. Egy évvel ezelıtt, amikor a légi tevékenység és a radar 
túlságosan megnehezítette a tengeralattjárók dolgát az Atlanti-óceán északi 
térségében, a Grossadmiral a nagyobb hajóit átirányította az Atlanti-óceán déli 
térségére. És a Fej ezt elıre látta. Mikor ott is szorult a hurok, Dönitz az amerikai 
partokra küldte a hajóit. A Fej ezt is elıre látta. Mert ı is ugyanezt tette volna. 

És most Dönitz minden hajóját visszaküldte az Atlanti-óceán északi térségébe. 
Mert Dönitznek is ez az utolsó védelmi vonala. 
De a Fej számára kemény munka volt naprakészen tartani a helyzetjelzı 

térképet. A Fej keze alatt tizenegy fınyi útvonaljelzı gárda dolgozott és hatfınyi 
további személyzet. Nem elég ahhoz, hogy ennyi tengeralattjáró mozgását követni 
tudják. 

Újra végignézte az éjszakai ırszolgálatos bejegyzéseit és a megfejtett 
üzeneteket. 

Többnyire rutinmunka. Semmi jele annak, hogy új farkasfalka készülıdne. Az 
egyetlen szokatlan esemény az a hosszú üzenet, amelyet 01.15 órakor adtak le, 
„sürgıs” jelzéssel. 

Üzenet, tengeralattjáró-hullámhosszon. Az elsıt tíz percen belül követte a 
második, valószínőleg visszaigazolás, de ez túl rövid volt ahhoz, hogy megbízhatóan 
lokalizálni lehessen. A kérdéses tengeralattjárót – durva becsléssel – mindenesetre a 
Biscayai-öbölbe helyezték. ! 

Csak egy visszaigazoló jelzés volt. Tehát csak egy tengeralattjáróról van szó. 
Különös. Talán parancsmódosítás? Új rendeltetési hely? 

Az Ultra által dekódolt szöveget kellene látnia. 
A dekódolt üzenettömeg egy óra múlva érkezett meg. 
Rengeteg rövid üzenet: igazolások, jelentések károkról és eredményes akciókról: 

túl sok, még mindig túl sok… A Fej ezeket az üzeneteket átadta az embereinek 
feldolgozásra. 

Aztán fölemelte az asztalról a hosszú üzenetet, és ahogy olvasta, egyre jobban 
elámult. Egek ura, ez meg mit jelent? Halászhajó, az utasait el kell fogni, de ne essék 
bántódásuk… Szokatlan. 

Odalépett az egyik kisebb asztalhoz. Az asztalon térkép, koordinátákkal. A 
háború elején a németek meg sem próbálták titokban tartani koordinátajelzéseiket, 
és mihelyt egy német térkép eljutott a követıterembe, könnyedén leolvasták a 
helyzetét. De most már kódba foglalták a jelzéseket, és a kódot havonta változtatták, 
így gyakran sokáig tartott, míg megfejtették ıket. E pillanatban még csak találgattak. 
A kódot a németek nemrégen változtatták meg. 

Koordinátajelek. Az üzenetben tucatjával fordultak elı az átkozottak. 
Volt köztük ismerıs is. A Fej tudta, hogy ezek az Öböl környékére utalnak. A 

többit nem ismerte… H23 Pl5 például. Ismerte a H ésa P elıtagokat, de sose látta 
ıket ilyen számokkal és ebben a kombinációban. Következtetés: ezt a hajót egészen 
máshová irányították; nem az Atlanti-óceánra, sem Grönlandba vagy Izlandra. 
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Egy halászhajót üldözni… Biscayai-öböl? Lehetséges. Akkor viszont a térkép 
adatai nem egyeznek, semmi esetre sem azonosak azokkal, amelyeket a Biscayai-
öböl közelében járó tengeralattjárók használnak, ahonnan szövetséges 
légitámadások után néha segítséget kellett kérniük. 

Észak-Franciaország partjai? 
Régen nem járt már tengeralattjáró a Csatornában. Túl veszélyes, és túl kevés a 

konvoj, hogy megérje a kockázatot. 
Töprengve vizsgálgatta az írást. A halászhajó feltételezhetıen olyan cél felé 

halad, amelynek hasonlók a koordinátái. Ugyanazok az elıtagok, a számok sem 
nagyon különböznek. Tehát elég közel lehet a hajó kiindulópontjához? Könnyő lenne 
feltételezni, hogy a rendeltetési hely az egyik kikötı, vagy valami búvóhely, de 
ugyanúgy lehet egy meghatározott pont, mérföldekre kinn a tengeren, egy találka 
helye… 

A Fej odahívta az egyik asszisztensnıt, és megkérte, hogy egyeztesse a 
különbözı titkos szervezetekkel az ügyet, hátha tudnak valami találkozóról egy 
halászhajóval. 

Vissza a koordinátákhoz. Ha mindegyik koordinátar pár elsı tagja a szélességi 
fokot jelzi, akkor a második pozíció magasabb szélességi fokon fekszik, feltéve, hogy 
a kód a szokásos gyakorlatot követi, és a számok az Egyenlítıtıl kiindulva 
növekednek… 

Egy csomó feltevés. 
De ha a feltevések helyesek, akkor a második pont északra fekszik az elsıtıl. 
Tehát elképzelhetı, hogy a halászhajó észak felé halad valahonnan, mondjuk 

Bordeaux-ból… De mégsem, hiszen akkor ismerné a koordinátákat. Ugyancsak 
ösztönösein érezte, hogy ez nem illene bele a képbe. Nem küldenének ki 
tengeralattjárót, ha a halász a megszállt Franciaország egy másik részére igyekezne, 
vagy a semleges Spanyolországba, mert elegendı lenne parti ırhajót meneszteni 
utána, vagy inkább egy gyorsnaszádot. 

Ez az! Hát persze. 
Tengeralattjárót küldtek utána! 
Pontosan. 
Miért? 
A küldetés természetesen fontos, ezt Dönitz is hangsúlyozza. De nyilván más is 

van a dologban. A halászhajó nyilván olyan rendeltetési hely felé igyekszik, ahová 
más hajó nem követheti. Például ellenséges területre. Vagy ellenséges területen 
túlra, ahol valószínő, hogy útközben intenzív szövetséges légi tevékenységgel lesz 
dolga. Igen. Igen! ' 

A La Manche-csatorna! 
Csak az lehet. 
De pontosan hová? A keleti részébe? Nem. Akármilyen életbe vágóan fontos is 

ez az akció, Dönitz sohasem küldené öngyilkos küldetésbe a hajóját. A Keleti 
Csatorna olyan sekély, hogy ott egy tengeralattjárónak semmi esélye sem lenne. 

Tehát a Nyugati Csatornába igyekszik. Miért ne? 
A Fej a faliórára pillantott. Gyorsan kell döntenie, még rengeteg tennivalója van. 
Odament a térképhez, fogta az U-319-es bábuját, amelyet az éjszakai személyzet 

Brest felé helyezett, és betette a La Manche-csatornába, Plymouthtól délre. 
Aztán fölvette a telefont, és a parti ırszolgálatot kérte. 
Persze lehet, hogy teljesen melléfog, és értelmetlenül hajszolja ıket, de ebben a 

döntésében is a megérzésére hallgatott. 
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A végsı indítékot Dönitz utóirata adta meg a döntéshez. Ha valaki végre tudja 
hajtani ezt a parancsot, az csak Ön lehet. 

Dönitznek csak egyetlen oka lehetett, hogy ezt leírja. Lehetetlen feladattal bízta 
meg az emberét. Arra kérte, hogy sétáljon bele az oroszlán szájába. 

 
 

29 
 
 

Julie megpaskolta David arcát. Rémes, de meg kell tennie.  
– Ébredjen fel! Kérem, ébredjen!  
David megmozdult. 
– Monsieur Freymann! David, David! Ébredjen!  
Freymann csaknem eszméletlenül feküdt. Julie elkeseredésében a füléhez 

tartotta a száját, úgy kiabálta: 
– Mozognia kell! 
Csattanás az orr felıl. Pillanatnyi csend, aztán sőrő vízfüggöny fröccsen a 

fedélzetre. Julie behúzta a nyakát, de elkésett, a víz a nyakába csurgott. Az öreg is 
csuromvíz lett. El kell vinnie innen. 

David pislogva nézett rá. Nyilván a hideg víz ébresztette fel. Julie szelíden 
megrázta. 

– Mozognia kell! Menjen elıre! Oda! – A hajó orra felé mutatott. – Különben 
csuromvizes lesz. 

Freymann kifejezéstelen arccal bámult rá, aztán fájdalmasan lehunyta a szemét, 
és alig észrevehetıen bólintott. Julie megfogta a karját, felhúzta ülı helyzetbe, aztán 
nekigyürkızött, hogy végigvonszolja a fedélzeten. Eleinte még Freymann is 
próbálkozott, az oldalán csúszott, a csípıjén, de aztán elernyedt, és teljes súlyával 
rádılt Julie lábára. Krétafehér arca eltorzult a fájdalomtól. 

Julie lehajolt, karjával átfogta Freymann vállát, és várt egy kicsit. A hajót újabb 
hullám csapkodta, és elkerülhetetlenül ismét hatalmas súllyal zúdult rájuk a jeges ár, 
mintha szilárd test lenne. 

Julie lefújta a vizet az ajkáról, fölállt, és megpróbálta továbbvonszolni az öreget, 
de rettentı nehéz volt, és Julie nem tudta megtartani az egyensúlyát a bizonytalanul 
billegı fedélzeten. Zihálva letérdelt, és kétségbeesetten rákiáltott Freymannra: 

– Kérem, David, próbálja meg! Kérem, próbálja meg!  
David feje megmozdult. Talán bólintott. Julie újra húzni kezdte, érezte, hogy az 

öreg megint igyekszik. Végre sikerült elérniük a kis fedett fedélzetet a hajó orrában. 
Az legalább száraz, még ha ott elöl sokkal jobban dobál is a hajó. Julie gyomra is 
felkavarodott egyszer-kétszer. 

– Csak még egy kicsit elıbbre, ott kényelmesen lesz.  
Az öreg végsı erıfeszítéssel nekilódult, és Julie-nak végre sikerült odahúznia egy 

kötélcsomóhoz. Freymann hanyatt dılt, lehunyta a szemét. Julie letakarta a 
zsákokkal, és egy darab összegöngyölt vitorlavásznat gyömöszölt a feje alá.   

Kedvesen rámosolygott, és nagyon szelíden megsimogatta a fejét.  
– Ne haragudjon, hogy meg kellett ütnöm. – De David nem hallotta. Ismét 

elvesztette az eszméletét. Julie aggódva nézte. Az arca halálsápadt, majdnem zöld. 
Tátott szájjal, kurtákat hörögve kapkodta a levegıt. 

Tabletták! Az öreg tablettákról beszélt. Meg kellene próbálnia beadni neki valamit. 
Az elızı adagot kihányta. 
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Belenézett az öreg csomagjába, talált benne egy kis üveget, félig volt fehér 
tablettákkal. Nyilván ez az, mást nem látott sehol. Az üvegen nem volt semmi felirat, 
semmi utasítás. Julie úgy gondolta, két tabletta elég lesz. A kezébe rázta. 

Víz. Víz kellene. 
Egy nagy, fonott, tiszta folyadékkal teletöltött üveg állt az orrban, a vödör mellett. 

Julie kihúzta a dugót, beledugta az ujját. Víz. De bögre, pohár nem volt. 
A tablettákat az öreg nyelvére helyezte, aztán kissé megemelte a fejét, az üveg 

száját az ajkához illesztette, és megpróbálta megdönteni. De az üveg túl nehéz volt. 
A derekát a hajó oldalához feszítette, a mellére húzta az öreg fejét, és két kézzel 
döntötte meg az üveget. A víz lecsurgott, de jutott az öreg szájába is. Freymann 
hangosan felnyögött, aztán elıbb köpködni, majd köhögni kezdett. 

Julie megveregette a hátát. Figyelmesen nézte, és megállapította, hogy a 
tabletták eltőntek a szájából. Ez is valami. 

Néhány másodperc múlva az öreg felnyögött, kezét a gyomrára szorította, 
féloldalra billentette a fejét, és Julie lábára hányt. 

Julie elıször enyhe undorral nézte, aztán elkeseredetten megállapította, ha nem 
megy hátrébb, biztosan ugyanez lesz az ı sorsa is. Máris furcsán émelygett a 
gyomra, és ez az érzés rohamosan közeledett a torka felé. Felállt, a korlát felé 
imbolyogva, nagyokat nyelt, és mohón szívta magába a friss levegıt. A szél felé 
fordította az arcát, és a tenger végtelen síkját nézte. 

Nemsokára érezte, hogy a gyomra megnyugodott. Visszanézett Davidra. Az öreg 
is mintha kissé lecsillapodott volna. De Julie képtelen volt visszamenni hozzá. Még 
nem. Az a szag. 

Elfordult, aztán görcsösen megmarkolta a korlátot, és a megdılt fedélzeten 
óvatosan visszalépdelt a kormányhoz. Peter a szélvédett oldalon kuporgott, leghátul, 
a legszárazabb sarokban, ahol a hajó oldala magasan kiállt a vízbıl. Gondterhelt 
arccal aludt. 

Julie a kompaszra nézett. Az irány valamit változott, kissé nyugatabbra tartottak, 
mint az elıbb. Igazított a kötelek állásán, így az irány valamit javult ugyan, de már 
hallotta, hogy a vitorlák halkán remegnek. Ha továbbmozdítaná a kormányt, 
lebegnének. Újból igazítania kellene rajtuk, de az még várhat. Ha egy kis 
szerencséje van, nem lesz rá szükség, és különben is, most nincs ereje hozzá. 

Az eget kémlelte. Nyoma sincs a repülıgépnek. Furcsa. Biztos volt benne, hogy 
meglátta ıket. Meg kellett látnia. Még az irányán is változtatott, és közvetlenül föléjük 
repült. De nem ereszkedett lejjebb, hogy tüzet nyisson rájuk, vagy akár közelebbrıl 
megnézze ıket. 

Julie még el is kapta Petert, lebukott vele a fedett orr alá, és várta, hogy mikor 
hallja a golyók kopogását. De nem került rá sor. A gép megtartotta elég tekintélyes 
magasságát, a hangja is csak halk zúgás volt, aztán az is lassan elhalt a 
messzeségben. Egyáltalán nem értette. 

De nincs értelme aggódnia: az a lényeg, hogy nem jött vissza. 
Majdnem dél volt. A szeme égett, a fejét mintha acél-pántokba szorították volna. 

Aludni. Valamikor aludnia is kell. De pillanatnyilag úgy érezte, valamit tennie kellene: 
mintha azzal, hogy tesz valamit, minden gondja megoldódna. 

Rendet csinál. Elvégzi a házi munkát. Akárcsak otthon. 
Kompaszvilágítás. Rendbe kell hoznia. De fogalma sincs, hogyan fogjon hozzá. 
Mélyet lélegzett. Mindenesetre nem árt utánanézni. 
A kompasz oldalában réz alapon kis lemez. Billenıs retesz rögzíti. Könnyen 

kinyílt. Mögötte nyílás. Belenézett. Lámpabél. Megérintette: száraz volt. Tehát 
kifogyott a petróleum. Megkönnyebbült. Hiszen nincs semmi baj. 
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Töltıkupak. Valahol lennie kell. Belenézett a kompasz oldalán levı kis nyílásba, 
aztán gyorsan fölegyenesedett. Megint felfordult a gyomra. Egy percig nagyokat 
lélegezve ült, aztán megint belepillantott a nyílásba. Semmi. 

Gondterhelten nézett körül a kompasz rézállványa környékén, aztán hirtelen 
meglátta. Az állvány elején kis kupak. Lecsavarta. Petróleumszaga volt. Beledugta az 
ujját. Száraz. 

Mindössze egy kis petróleum kellene. Mindössze. 
Odament a ládához, amelyben a zseblámpát találta. Nyilván abban kell lennie.  
Nem volt. 
Elindult az orrba; a hullámok csattanása és a felcsapódó permet érkezése közötti 

rövid idıközökben araszolt elıre. David, szemmel láthatóan, békésen aludt. 
Megtapintotta a homlokát. Melegebb, mint az elıbb, de az arcszíne még mindig 
borzasztó. Szeretett volna még valamit tenni az érdekében. 

Gprayedten mászott elıbbre az orrban. Újabb háncsfonatos üveg. Izgatottan 
kinyitotta. Víz. 

Gondosan keresgélt a langusztfogó varsa, a kötelek meg a viaszosvászon alatt. 
Semmi. 

Hol kereshetné még? 
Visszaindult a kormányhoz. Félúton, a fedélzet közepén négyszögletes, 

kiemelkedı építmény állt. Teteje is volt. Feltehetıen ez a lejárat a rakodótérbe, ahol 
a halat szokták tartani. 

Ott lenne a petróleum? Mindenképpen meg kell néznie. 
A tetıt körben szorítókapcsokkal rögzítették. A kapcsok szorosan zártak. 

Megpróbálta felnyitni az egyiket, de mindössze az egyik körmét sikerült letörnie. 
Leharapta, ami megmaradt belıle, aztán tovább próbálkozott. Valami emelı kellene. 
A vésı, amit Peter talált a dobozban. 

A vésı a helyén volt. Odavitte a nyílástetıhöz, alászorította, megfeszítette. A 
szorítókapocs egy csattanással kinyílt. Diadal!  

A többivel már kevesebb baja volt. Most a tetıt. Nehéz volt, Julie átment a hajó 
magasabban álló, szélvédett oldalára, és így sikerült megemelnie egy kicsit, aztán a 
hajó dılését kihasználva, lecsúsztatta a tetıt a nyílásról. 

Lenézett a rakodótérbe. Odalent szinte teljesen sötét volt, de közvetlenül a lába 
alatt, a kintrıl beszőrıdı fényben nagy, csillogó négyszöget látott. 

Hitetlenkedve bámulta. Semmi kétség. 
A rakodótér tele van ide-oda hullámzó vízzel. 
Permet fröcskölt a hátára, de észre sem vette. Megbabonázva nézte a hajó 

testében elıre-hátra zúduló vizet. Késıbb rájött, hogy a víz a hajó himbálózása 
szerint árad elıször az egyik, aztán a másik irányba. Ha a hajót a hullám magasra 
emeli, a csapdába esett víz sebesen, harsány zúgással hátrazúdul, majd a hullám 
tetején meglassul a folyása, az ár megpihen, aztán megkezdi szédült útját a másik 
irányba. 

Víz. Rengeteg víz.  
Julie kíváncsi lett volna, mióta van a fenéken ez a víz, és milyen gyorsan 

emelkedik.  
– Mama! 
Peter állt a korlátnál, valamivel hátrébb, ahol nem érte a hullám. 
– Mama! – kiáltotta, és szerencsétlen képet vágott. Julie felállt. A hajó orra 

rácsapott egy hullámra, a fel-fröccsenı víz hátrazúdult a fedélzeten, beömlött a 
rakodótér nyílásán. Be kellene fedni, de amúgy is annyi víz van már benne. Kicsivel 
több nem számít. 
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– Mama, nekem… kakilnom kell, mama…  
Julie felsóhajtott. 
– Hát persze, édesem.  
– De hol, mama? 
– Ó! – Erre nem is gondolt. Eddig egyszerően odaállította Petert valamelyik 

lefolyónyíláshoz. Vödör. Az is megtenné. Kétségbeesetten körülnézett. Ismerve 
Petert, tudta, nincs sok ideje. 

– Várj meg itt! 
Belenézett a kormány mellett a nagy faládába, aztán elöl kutatott, az orrban. Kell 

hogy legyen valahol egy vödör.  
Nincs. De talált egy halászfelszereléssel teli, szögletes bádogdobozt. Kiszórt 

belıle mindent, fogta a dobozt, kimászott a tetı alól. 
– Kérem! Kérem! – David szólt utána. Könyörgı pillantással nézett rá. 
Julie nem várta meg, hogy folytassa. Végigsietett a fedélzeten. Peter arcára 

nézve látta, hogy éppen idejében érkezett. Minden teketória nélkül lehúzta a gyerek 
nadrágját, és ráültette a bádogdobozra. 

– Jaj! 
– Nem tehetek róla! Ennél jobbat nem találtam. – A karjánál fogva tartotta a 

gyereket, hogy ne kelljen ránehezednie a doboz éles peremére. 
– Mama, papír nincs?  
Papír, papír… 
– Várj itt! – Julie elengedte, a gyerek megkapaszkodott a kormányosülésben. 
Julie érezte, hogy az agya már nem mőködik. Erıvel megpróbált gondolkodni. 

Papír? Egy halászhajón? Ugyan! Soha! Pillanatok alatt elázna. Hát akkor? Rongy! 
Igen, egy darab rongy. 

A nagy faláda megint cserbenhagyta, mint mindig. Vissza az orrba. Csak egy 
olajos, fekete rongyot talált. Jónak kell lennie. 

David a keze után nyúlt. 
– Kérem, beszélnem kell… Nagyon fontos… Kérem! 
– Igen, igen, egy perc! Ígérem! – mondta Julie kétségbeesetten. Aztán szelídebb 

hangon hozzátette: – Ne haragudjon… igazán visszajövök… de ezt oda kell vinnem 
a fiamnak. Jó? 

Ahogy elindult hátrafelé, úgy érezte, legalább századszor mondja el magában: 
csak azon múlik, hogy tegyük a dolgunkat. Ez mindennek a titka. 

David figyelte, amint elment. Mintha aggódna valamiért. Talán nem megy olyan 
simán… 

Erılködve nyitva tartotta a szemét. Nem szabad feladnom! Még nem. 
Meg kell mondania neki, oda kell adnia. 
Amíg megteheti. 
Olyan gyenge. A fájdalom belemar, elemészti testét, és képtelen tovább harcolni. 

Szabadulni szeretett volna, elenyészni, hogy többé semmi ne fájjon. 
De elıbb beszélnie kell a lánnyal. Aztán… Aztán lehunyja a szemét, és elmegy. 

Nem lesz többé fájdalom. Csak béke. 
De még nem. Még nem szabad engednie… Még nem. 
 

Mikor Julie visszatért hozzá, David aludt. Akármit akart mondani, várhat. Mihelyt 
felébred, beszél vele. Addig is… 

Gondosan végigkutatta a fedélzetet. Kell, hogy legyen valami megoldás, valami, 
amivel kiszivattyúzzák a Vizet. „Szivattyúszolgálat” – így mondják a regényekben. De 
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elég nagy ez a hajó ahhoz, hogy szivattyúja legyen? És ha igen, vajon milyen egy 
szivattyú? 

Szóval, nincs… 
Egy darabig csak bámulta a tátongó nyílást, aztán fogta a zseblámpát, 

leereszkedett a nyílás peremén a sötét lyukba. A lábával keresett valami támaszt, 
aztán belelépett a kavargó vízbe. A lábszára közepéig ért. Most már bánta, hogy 
nem vette le a cipıjét, és nem hagyta a fedélzeten. Mindegy, már késı. 

A zseblámpa fénye tátongó üreget világított meg. Lehajolt, és bevilágított az 
orrba. Semmi más, csak faváz és középen a fedélzeten át lenyúló árboc töve, Hátul 
nincs semmi. 

Görnyedten mászott elıre, újra bevilágított az orrba. A víz a horgonylánc körül 
kavargott a padlón. 

A hajó megbillent. Julie belekapaszkodott az árbocba. A kellemetlen émelygést 
újra érezte a torkában. Tudta, hogy ki kell jutnia innen, de gyorsan. 

Ahogy elengedte az árbocot, hideg tárgyhoz ért a keze. 
Ki kell jutnom a fedélzetre… Nagyot nyelt, visszairányította a zseblámpa fényét 

az árbocra, oda, ahol a keze azt a hideg tárgyat tapintotta. Csı. Az árboccal 
párhuzamosan fut le a hajó fenekébe, ahol elvész a feketéllı víztömegben. 

Megint nyelt egyet, most felfelé világított. A csı tovább megy az árboc mentén, 
addig a pontig, ahol az árbocrúd eltőnik a fedélzet deszkájában. Onnan egy darabig 
vízszintesen halad tovább, aztán beletorkollik egy nagy fémtartályba, amely a 
fedélzetdeszkáról lóg. 

Mindjárt rosszul leszek. 
A rakodónyíláshoz sietett, amilyert gyorsan tudott, felkapaszkodott a fedélzetre. 
Odakint, a szélvédett oldalon, a korlátra dılt, és tudta, most az égvilágon semmi 

sem állhatja útját… Perceken át gyötrıdött, de aztán lassan egyre jobban érezte 
magát. Visszatámolygott a kormányosüléshez, a fejét a kompaszra támasztotta, és 
várta, mikor múlik el végleg a szédülés. Úgy el tudna most aludni, úgy elhagyná 
magát. 

Aztán fölállt, még mindig reszketı lábakkal visszament az árbochoz. Jobban 
megnézte egyik oldalon, ott, ahol az a fémtartály odalent a fedélzetdeszkáról lógott, 
és valóban, a deszkába ágyazva fönt is talált egy kurta, vastag fémdarabot. Eddig 
amolyan baknak nézte, de most látta, hogy egy szerkezetrıl van szó, tok is van rajta, 
és némely darabjai szemmel láthatóan mozgathatók. 

Jéghideg, felcsapódó víz szállt felé, az arcába fröccsent. Négykézlábra 
ereszkedett, és közelebbrıl megszemlélte azt a bizonyos szerkezetet. A tok nyilván 
arra szolgál, hogy valami nyelet dugjanak bele, és akkor ide-oda lehet mozgatni. 

Nyelt egyet. Belefáradt már, hogy állandóan keressen valamit. 
Csüggedten nézett körül, aztán közvetlenül a keze ügyében meglátott egy 

hosszú, egyenes vasdarabot. Kapoccsal volt az árbochoz erısítve. A nyél! 
Beleillett a tokba. 
Visszahúzta a tetıt a nyílásra, hogy föntrıl ne kerüljön bele több víz, aztán leült a 

tetı szélére, és szivattyúzni kezdett. A fogantyú eleinte könnyen járt ide-oda, aztán 
hirtelen megakadt. Nyilván most kezdi felszívni a vizet, gondolta Julie. Ütemesen 
tolta-húzta a rudat. Vajon meddig tart, míg a rakodótérbıl elfogy a víz? 

A szivattyút valószínőleg pontosan a fedélzet legnedvesebb pontjára tették, 
ahová a hullámok a legjobban felfröcskölnek. A víz csurgott Julie nyakába, belefolyt a 
ruhájába, mindene nedvesen tapadt a bırére. De a szivattyúzás végül kellemesen 
felmelegítette. Derősen fújt egyet. Mindent más színben lát az ember, ha nem hagyja 
el magát. 
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Körülbelül félóra múlva megemelte a nyílás tetejét, és levilágított a zseblámpával. 
Még mindig rengeteg a víz. Tulajdonképpen nem is várt mást. Újra nekiesett a 
szivattyúnak. Megpróbált semmire nem gondolni, csak arra, hogy szivattyúznia kell. 
De hiába! A gondolatai elkószáltak: hazagondolt Jeanra, Tante Marie-ra. És rá… 

Hangosan énekelni kezdett. Egy darabig még élvezte is, de aztán kifogyott a 
dalokból. 

Fájt a háta. Megpihent, de ez hiba volt, mert mikor megint szivattyúzni kezdett, 
sokkal jobban fájt, mint az elıbb. 

Rövidesen felhólyagosodott a tenyere. Most meg a fájdalom miatt kellett 
abbahagynia. Fáradtan emelte fel a tetı egyik sarkát, és levilágított. Már alig volt víz 
odalent. Elégedetten bólintott. Rongyba csavarta a kezét, úgy folytatta, még 
gyorsabban, még elszántabban, míg végre, nagy sokára, a szivattyú szortyogó 
hangot hallatott, és már nem jött belıle semmi. 

A nyelet visszatette a helyére, az árbocra, aztán lassan, remegı térdekkel 
visszatántorgott a kormányosüléshez. 

Irány északnyugat. Túl sokáig mentek nyugatra. A homlokát a kompasz 
üveggömbjére támasztotta, és lehunyta a szemét. 

– Mama… – Peter kis keze a karján. – Mama, jól vagy? 
– Igen, drágám, pompásan! – Pedig kutyául érezte magát. 
– Kinyitottam még egy konzervet. Gondoltam, éhes leszel annyi szivattyúzás 

után. 
Átkarolta a gyerek keskeny kis vállát, fejét a fejére hajtotta, és gyenge hangon 

csak ennyit mondott: 
– Köszönöm, drágám! 
A hajó orrából halk kiáltás hallatszott. Julie körülnézett. Ez David. A kezét 

emelgeti, mintha integetni akarna. Teljesen megfeledkezett róla. Nyilván vizet 
szeretne. 

Felállt, és fáradtan indult el újra hosszú, vizes útjára, végig a fedélzeten. 
Végre visszajön!  
David mohón leste, szinte a szemével támogatta bizonytalan útja utolsó 

szakaszán az ide-oda dülöngélı fedélzeten. Julie félúton megállt. David megrémült. 
Azt hitte, meggondolta magát. De Julie csak azt várta meg, míg egy hullám után 
levonul a fedélzetre zúduló víztömeg, aztán továbbment. Egyszer, mikor a hajó 
hirtelen elırebukott, kissé megtántorodott. 

Amint térdre esett David mellett, az öreg nyomban megragadta a kezét. Julie 
keze forró volt, ez meglepte Davidot, mert egyébként látszott rajta, hogy borzasztóan 
fázik. A haja nedvesen, összetapadva lógott az arcába, a vállára. Kimerült. Nagyon 
sápadt is, csak két égıpiros folt virít az arcán. Vörös, duzzadt szeme alatt sötét 
karikák. 

David megsimogatta a karját. 
– Drágám, pihennie kell… Egyszer. 
Julie megszorította a kezét, és elmosolyodott. A mosoly teljesen átalakította az 

arcát. 
– Ne aggódjék miattam. Én egészséges vagyok, és nincs semmi bajom. Magának 

kell vigyáznia. Nem kér egy kis vizet? Biztosan borzasztóan szomjas. 
Fogta a nagy palackot, kihúzta a dugót, és a palackot Freymann ajkához tartotta. 

David mohón ivott. Szemmel láthatóan nagyon ízlett neki a víz. 
Julie visszadugta az üvegbe a dugót. Freymann elıvett egy kis zacskót, amelyet 

eddig a derekán hordott, belenyúlt, és egy kis csomagot húzott ki belıle. 



 331 

– Emlékszik? – kérdezte, megfogta Julie kezét, aztán minden szót külön 
hangsúlyozva folytatta: – A szántóföldön. Amikor visszajött értem. Szeretném 
megköszönni. 

Julie rámosolygott. 
– Ne butáskodjon! Hát persze hogy visszamentem magáért. Nem hagyhattam ott, 

igaz? 
– Egész idı alatt… Nos… – Freymann köhögött, aztán mélyeket lélegzett, hogy 

folytatni tudja. – Fel akartam adni a harcot. De örülök, hogy nem tettem. Tudja… – 
Fájdalom hasított a gyomrába. Elhallgatott. 

Julie megsimogatta a kezét. 
– Jól van? 
– Igen, igen… – Összeszedte magát. – Igaza volt… rákényszerítettek volna, hogy 

dolgozzam. Börtönbe zárták volna Cecile-t… Mindenfélével fenyegettek volna. De így 
megvédem Cecile-t. Ahogy megígértem. És ezt magának köszönhetem. Köszönöm. 

Julie szólni készült, de David folytatta. 
– Nézze… ezt a csomagot. Minden benne van… az elképzeléseimmel 

kapcsolatban. A rajzok. Az adatok. Kérem, nagyon vigyáznia kell rá! Ha bármi 
történik velem… 

– Semmi sem fog történni!  
Freymann ingerülten rázta a fejét. 
– Ígérje meg – folytatta aztán lassan, akadozva –, hogy vigyázni fog rá… És 

átadja a megfelelı embereknek. A megfelelı embernek! Érti? 
Julie-nak szemmel láthatóan még mindig nem tetszett a dolog, de beleegyezıen 

bólintott. Megnézte a lapos kis csomagot, aztán elgondolkodva méregette a 
tenyerén. Majd, mintha hirtelen elhatározásra jutott volna, félig elfordult, becsúsztatta 
a gyapjútrikója alá. A csomag eltőnt a fehérnemője alatt. 

David fellélegzett. Most végre szabad. Mintha sziklányi súlyt vettek volna le a 
válláról. Most már valóban alhat. Megszorította Julie kezét. 

– Jó kislány maga. 
Julie lehajolt, szelíden arcon csókolta. Aztán megsimogatta a homlokát. 
– Nem akarna bevenni egy tablettát? – kérdezte. 
– Most nem fáj annyira… Különben is… Rosszul leszek tıle. Inkább nem. – Ami a 

fájdalmat illeti, nem mondott ugyan igazat, de nem akarta Julie-t elszomorítani. 
Julie elgondolkodva nézte. 
– Tudja, nekem kellene köszönetet mondanom magának, mert észre térített, 

amikor ott bujkáltunk a parton. Ha nem… Nos, talán megmaradtam volna abban a 
kábulatban. .. Csak azt sajnálom, hogy ilyen szörnyő helyzetbe hoztam magát. – 
Felsóhajtott, és elfordította a fejét. 

David egyáltalán nem érti, mirıl van szó, gondolta. Csıdöt mondtam. 
– Nem – tiltakozott hevesen David. – Nem! Maga megpróbálta. És ez mindennél 

többet ér. Mindennél! Értse meg, mindennél fontosabb, hogy az ember 
megpróbálja… 

Julie bizonytalanul bólintott. 
– Ha maga mondja. És most pihenjen. Kérem! Próbáljon meg aludni. – Ismét fölé 

hajolt, még egy szelíd csókot nyomott az arcára. 
– Ne felejtse el – mormolta Freymann. – A legfontosabb, hogy megpróbálja. 
– Igen. – Julie kurtán fölnevetett, aztán megsimogatta David kezét, felállt, és 

elindult hátra, a hajó fara felé. 
David lefeküdt, lehunyta a szemét. Megnyugodott. Megtette, amit tennie kellett, 

és most végre békében alhat. 
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A teste is felmondta a szolgálatot, mint a feje. Amint visszafelé ment a fedélzeten, 
érezte, hogy mindene fáj. A nyakát alig tudja mozdítani, és valahányszor elfordítja a 
fejét, mintha kést szúrnának a halántékába. Amint Peter meglátta, ragyogó arccal 
kiáltotta: 

– Mama! Gyere ide! Még nem ebédeltél. Félretettem neked valamit! 
Julie leült a gyerek mellé a korláthoz, és megpróbált enni. De egyáltalán nem volt 

éhes. 
– Mama, most már jobban leszel? 
– Remélem. Én csak… fáradt vagyok. Nincs más bajom. 
– Miért nem alszol? Akkor én ırködnék.  
Julie felsóhajtott. 
– Nem, Peter, ez… – kezdte, aztán meggondolta magát. Miért ne? A hajó 

magától is megy. Peter valószínőleg jobban vigyázna, mint ı. Igen. Miért ne? , . 
Lenyelte a falatot, aztán Peterre nézett. Iszonyú felelısség egy hétéves 

gyereknek. De néhány óra múlva itt az este. Akkor neki kell ébren lennie, és ha most 
nem alszik… Nos, akkor egyszerően képtelen lesz bármire is. 

– Drágám – mondta lassan, megfontoltan. – Megígéred, hogy abban a pillanatban 
szólsz, ha látsz valamit? 

Peter helyeslıen bólogatott kis fejével. 
– Vagy ha az idıjárás változik… Sötét felhık jönnek, vagy többször csap be a 

hullám.. Vagy elered az esı? 
– Igen, mama. 
– Akármi… 
Peter újra rábólintott 
– Ne aggódj, mama. Én igazán résen leszek! – Izgatottan mosolygott, és 

felhúzódzkodott a kormányosülésbe. 
Julie felállt, gondosan körülnézett. Az ég még tiszta volt, de a látóhatár peremén 

enyhe pára képzıdött. A tenger ugyanolyan mérhetetlennek látszott, mint mindig, és 
ı ugyanolyan lehetetlennek érezte, hogy valaha is eljutnak rajta valahová. 

„Résen leszek”… Lefeküdt a fedélzetre, karjára fektette a fejét, és arra gondolt, 
vajon Peter ezt a kifejezést is Richardtól tanulta-e. 

Richard. Richard nyilván számtalanszor végigcsinálta mindezt; a hullámokat, a 
hideget, a fáradtságot. A gondolatra megvigasztalódott. De aztán máshol látta 
Richardot: a börtöncellában, éhesen, tombolva, mert szabadulni akar… Gyorsan 
elhessegette ezeket a képeket, mielıtt még rosszabbak követnék ıket. 

Lehunyta a szemét. Megpróbált elaludni, de a teste merevsége sokáig nem 
engedett fel. Mikor végre szorongva elszundított, zőrzavaros képek viharzottak a 
fejében; görcsös rándulással többször is fölébredt. Aztán lassan-lassan elkábult az 
agya. Csak egy gondolat kóválygott benne. Valamit még meg kellett volna tennie. Mi 
lehet az? Aztán, miközben lassan hatalmába kerítette az álom, eszébe jutott. Az 
irány! Még mindig rossz. Nem állította be a hajót a helyes irányba. 

 
Gombostő a szénakazalbán. És mégis, mégis… 

Fischer az ujjával követte a halászhajp útját Morlaix-tıl addig a pontig, ahol a 
repülıgép rátalált, aztán tovább, egyenesen elıre a kirajzolt vonalon. Az ujja valahol 
a Scilly-szigetek és a Land's End földnyelv között állt meg. Ötödször ellenırizte a 
koordinátavetületet, de az eredmény mindig ugyanez maradt. 

És még mindig nem értette. Hová igyekszik az a hajó? Miért kerüli meg körben a 
Land's Endet, és miért vág neki a hosszú útnak, széllel szemben, Cornwall északi 
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partján? A másik lehetıség… Mi a másik lehetıség? Wales vagy Írország. Wales... 
Minek menne oda? Akkor legyen Írország. Ez már reális lehetıség, fıleg, ha a 
halászhajó utasai egy semleges ország biztonságát keresik. Ha az ember 
meggondolja, az egész ügy politikától bőzlik... Fischer úgy döntött, hogy ez a hajó 
legvalószínőbb úti célja. 

De volt még valami, amit nehezen tudott megemészteni.  
Ha a halászhajó tartja az irányát, hogy az ördögbe nem látta meg eddig? 
Az U-319-es négymérföldes sávban ide-oda cirkált a zsákmány elképzelt 

útvonalán. A látási viszonyok jók. A keresıperiszkóppal négy mérföldrıl még egy kis 
hajót is megláthattak volna. A hajónak nyilván van árboca és vitorlája, az meg 
világosan látható a horizont peremén. Még ha a legrosszabbat feltételeznék is, tehát, 
ha az U-319-es az ide-oda cirkálás során éppen más irányba menne is, és elkerülné 
a közeledı zsákmányt, visszafelé meg kellene látnia, mert a tengeralattjáró jóval 
nagyobb sebességgel halad, és az ide-oda cirkálás szakaszai csak kevéssel viszik 
elıbbre a halászhajó útján. 

Látniuk kellett volna, de nem látták. 
Fischer mély sóhajjal lecsapta a térképre a ceruzáját. 
A vezérlıteremben csend volt, csak az elektromotorok halk zümmögése 

hallatszott. Minden ember a helyén volt, csendben a munkájába merült, legföljebb 
néha hallatszott egy-egy suttogó hang. A periszkópszolgálatos lassan forgott, szeme 
a keresı lencséjén. 

Fischer azt számítgatta, mióta nem aludt. Némi töprengés után megállapította: 
több mint harminc órája. Aznap reggel megpróbálta ugyan, de csak rövid 
szunyókálás lett belıle. 

Meg kellene kísérelnie, hogy idıt szakítson egy kis pihenésre, de tudta, képtelen 
lenne rá. Még nem. Addig nem, amíg a vadászat tart. 

Majd akkor alszik, ha egyszer besötétedik, és biztosan elszalasztották a hajót. 
Éjszaka úgysem tehet semmit, képtelenség sötétben egy kis hajóra vadászni. Nem 
tehet mást, mint hogy az U-319-et a halászhajó elé irányítja, és hajnalban megvárja. 
De a hibalehetıség óriási. A zsákmány közben tucatszor is irányt változtathat. Nem 
túl valószínő, hogy megtalálják. 

Gombostő a szénakazalban. 
A legénység ide-oda járkált a vezérlıterefnren; helyet cseréltek, fojtott hangon 

suttogtak. İrségváltás. 16.00 óra. 
Kísértést érzett, hogy odamenjen a periszkóphoz és körülnézzen, de úgy döntött, 

mégsem teszi. A váltott legénység figyelıje éppen elhelyezkedett a keresınél. 
Körülbelül tizenöt perc múlva, ha befejezi az elsı menetet, talán belenéz ı is. Volt 
ebben egy kis babona is: úgy érezte, ha fékezi magát, és nem néz bele a 
periszkópba, hamarabb felbukkan a halászhajó. Persze nevetséges… 

Hátrasétált a gépházhoz. Mikor a fıgépész meglátta, egy olajos rongyban 
megtörölte a kezét, aztán az erıs dízelmotorokat megkerülve, elindult felé. 

Hirtelen elfojtott kiáltás hallatszott a vezérlıterem felıl. Fischer egy pillanatig 
mozdulatlanul állt, aztán megfordult, és visszasietett a helyére. Még fordultában arra 
gondolt: nincs vészcsengı, tehát nem repülıgép. Akkor micsoda? 

Az elsı tiszt állt a periszkópnál. 
– …irány 280! 
Fischer odasétált hozzá, megveregette a vállát. Az elsı tiszt félreállt. 
– Kis hajó, kapitány úr! 
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Fischer a keresılencsébe nézett. Elıször nem látott semmit, csak rengeteg vizet: 
még sose látott ennyi vizet… Ellenırizte az irányt: 280 fok. Aztán várt. Egy hullám 
eltakarta a látóhatárt, majd továbbgördült. 

Ott van! 
Érezte, hogy felmegy a vérnyomása. 
– Rohamperiszkóp fel! 
Surranó hidraulika; a jóval nagyobb rohamperiszkóp kiemelkedett a hajó 

gyomrából. A keresıperiszkópnak széles látószöge van, mind a tenger, mind az 
égbolt nagy részét átfogja, de a nagyítóképessége korlátozott. A rohamperiszkópnak 
viszont kicsi a látószöge, de sokkal erısebben nagyít. Fischer lehúzta a periszkóp 
fogantyúit, belenézett a keresıbe, körbeforgatta.  

Hatalmasra nagyított hullámok akadályozták a látást. Fischer várt. A hullám 
elvonult. 

És ott volt! 
Kis hajó. Vitorlás. 
Még ekkora távolságból is félreismerhetetlen a körvonala. Fischer több mint négy 

mérföldre becsülte a távolságot. A hajó törzsébıl szinte semmit nem látott, mert 
eltakarták a hullámok, de a fıvitorla sötéten és pontosan kirajzolódott: apró, ívelt folt 
a nyugati ég ragyogó, sárga fényében. 

A hajó északra tart. 
Egy pillanatig felszabadultan ujjongott, aztán felülkerekedett természetes 

óvatossága. Talán angol halászhajó… Nem valószínő a Csatorna közepén… Lehet 
egy másik menekülı francia halászhajó is… Ez sem valószínő. Az idı és a hajó 
helyzete túlságosan egybevág. 

Nem lehet más, csak a zsákmány. 
A következı kérdés: hogyan fogják el. Alámerülve kell megközelíteniük, és csak 

az utolsó pillanatban merülhetnek fel. Így a hajó utasainak nem lesz idejük 
ellenálláson gondolkodni. El akart kerülni minden harcot; nemcsak azért, mert azt a 
parancsot kapta, hogy az utasoknak nem eshet bántódása, hanem azért is, mert az 
akciót a lehetı legrövidebb idın belül le kell bonyolítaniuk, ha nem akarják, hogy az 
ellenség a felszínen érje ıket. 

Utálta a gondolatot, hogy fényes nappal felszínre emelkedjen, különösen itt. De 
meg kell tennie. 

Ösztönösen körbeforgatta a periszkópot. Hajót sehol nem látott. Az égbıl sem 
látszott túl sok ezzel a periszkóppal. 

Félreállt, átadta a figyelést az elsı tisztnek. Ideje elkezdeni a bekerítı akciót. 
– Irányt változtass. 
Elhallgatott. Gépiesen észlelte, hogy valami nincs rendjén. Az az átkozott hülye 

nem forgatja körbe a periszkópot, nem; figyel! Elöntötte a düh. 
– Keress! Keress az égen! Gyerünk! 
A tengerész döbbenten nézett fel, és gyorsan forgatni kezdte a periszkópot. 
Fischer ökölbe szorított kézzel nézte. Átkozott hülye! Így kapják el az embert. A 

repülıgép pokoli messzirıl észreveszi a két periszkóp nyomát a vízen. Fischer 
ismerte a tengerészt, aki a periszkópnál állt. Normális körülmények között 
megbízható. Úgy döntött, annyiban hagyja a dolgot. 

És most a parancs: irányt változtatni! 
Éles kiáltás hasított a levegıbe; félig ordítás, félig sikoly. 
– Ellenséges repülı! 
Fischer ösztönösen kiáltott fel: 
– Periszkópok le! 
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A két rúd susogva elindult lefelé. 
– Lemerülni! Irányt változtass! Negyvenöt fok jobbra!  
A parancsot többen elismételték. 
Fischernek fogalma sem volt, hogy közel járt-e a repülı hozzájuk, bombázni 

készült-e, de nem akart semmit sem kockáztatni. A térképhez sétált, megnézte a 
vízmélységet. 

– Alámerülni harminc méterre! – harsogta. Mérhetetlen hosszú idı telt el – 
valójában csak néhány másodperc –, aztán az új szögbe állított merülési 
kormánynak engedelmeskedve, elıször a hajó orra bukott elıre, majd lassan, 
méltóságteljesen az egész hajó merülni kezdett egyre mélyebbre, lefelé. 

A legénység, pattanásig feszült idegekkel, támaszt keresett magának, és várta a 
vízi bombák robbanását. 

Nagyon sokáig nem szólt senki. 
A csendben csak a fedélzetmester nyugodt hangja hallatszott: 
– Mélység tizenöt méter… tizennyolc méter… húsz méter… 
– Irányt változtass! Negyvenöt fok jobbra! 
– Irányt változtatok, negyvenöt fok jobbra, kapitány úr. 
Aztán végre: 
– Mélység harminc méter. 
Fischer fellélegzett. Az emberek megmozdultak, összenéztek. Nem robbant vízi 

bomba. Biztonságban voltak.  
– Maga! – förmedt rá Fischer a tengerészre, aki az elıbb a keresıperiszkópnál 

volt szolgálatban. 
A tengerész hamuszürke arccal lépett elé. 
– Ellenséges gép iránya, távolsága? 
A tengerész nyelt egyet. Fischer látta, hogy reszket, mint a nyárfalevél. 
– Ellenséges gép iránya, távolsága? 
A tengerész tátogott, úgy pislogott körbe, mint egy rémült nyúl. Fischer fölemelte 

a kezét, és kimért mozdulattal pofon ütötte. A tengerész meglepetten lépett hátra. 
Fischer egy pillanatig azt hitte, sírva fakad. 

– Ellenséges gép iránya, távolsága? – ismételte meg a kérdést Fischer, valamivel 
nyugodtabb hangon. 

A tengerész most értelmesebben nézett rá. 
– Mögöttünk van, kapitány úr – kezdte lihegve. – Nem. Kicsit jobbra. Iránya 

körülbelül… én… nem tudom biztosan – mondta, és megint reszketni kezdett. 
– De angol gép volt? – kérdezte keményen Fischer. 
– Ó, igen… Azt hiszem, Catalina. , 
– Felénk repült? 
– Igen… igen! Egyenesen. Talán fél mérföldnyire lehetett. Nem… Kevesebb volt. 

Kevesebb! 
Fischer bólintott. 
– Lépjen le, és szedje össze magát! – mondta kurtán. Fischer odament a 

térképasztalhoz, fölé hajolt, és elfogta a csüggedés. 
Lehet, hogy meglátták. Ez teljesen új helyzetet teremt. Az ellenség talán további 

repülıket küld, talán ırhajókat… 
Becserkészik ıket. 
Hacsak… Hacsak nem maradnak a mélyben, és nem lépnek meg. De a parancs 

világos; Fischernek nem volt más választása, teljesítenie kell a parancsot, és el kell 
fognia a halászhajót. 

Az átkozott! Milyen közel van, és mégis milyen messze. 
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Elképzelte a zsákmányt, amint mit sem sejtve továbbvitorlázik, olyan közel hozzá, 
hogy szinte kinyújtott karral eléri, és mégis elérhetetlen. 

Most nem mer a felszínre emelkedni. Periszkópmélységig se merné 
megkockáztatni a felmerülést, hogy körülnézzen. 

Legalábbis egyelıre nem. 
Félóra múlva, döntötte el magában. Addigra a repülı talán föladja a keresést. És 

ha nem, akkor is meg kell kockáztatnia, különben végleg kicsúszik a zsákmány a 
kezébıl. 

A félórát a térkép fölé hajolva töltötte el. Újra meg újra kiszámította az irányt és a 
sebességet, amelyet tartania kell, ha a halászhajó nyomában akar maradni. Mint 
eddig is, a kis hajó enyhén nyugatra tért el a kirajzolt útvonaltól. Talán a szél iránya 
változik. Átrajzolta az irányvonalat, és kiszámította, milyen manıvereket kell 
végrehajtania, hogy a tengeralattjárót az új útvonalra vezesse. 

Egy óra múlva Sonar-ellenırzést végzett. Nem hallatszott propellerzaj. Kiadta a 
parancsot: periszkópmélységig fölemelkedni! Felhangzott a kiürülı tartályok tompa 
sziszegése. 

– Huszonöt méter… Húsz… Tizenöt… – Aztán vízszintbe álltak. S végül a 
jelentés: 

– Periszkópmélység. 
Fischer foltekerte a keresıperiszkópot, és elszoruló szívvel a lencsébe nézett. 

Közben azt mondta magában: édes Istenem, kérlek, legyen még ott! 
 

Messze volt, nagyon messze, valahol vidéken. Egy csőrben feküdt. Azért fekszik 
olyan keményen. A közelében egy kis puha szalma, azon sokkal kényelmesebb 
lenne, de nem tudja mozgatni a tagjait, nem tud odamászni. A teste, akár a kı; 
nehéz, élettelen. Nem lehet tudni miért, a csőrben szörnyő lárma van; fütyülés, 
süvítés, bömbölés, a hangokat harsányan visszhangozzák a csupasz deszkafalak. 
És a csőr mozog, a padlója furcsán elferdült… Zavaros ügy. És most valami rázza. 
Egy állat… Nagy, akár egy tehén… A fejével a karját döfködi, és egyre izgatottabb 
lesz… 

– Mama! Mama! Ébredj! Ébredj! 
Julie kinyitotta a szemét. Aztán nyomban újra lehunyta. Vakította a fény. Lassan 

ébredt rá a valóságra, lassan fogta fel, hogy a lázálom a valóságban vár rá, 
elkerülhetetlenül a karmai közé fogja, mihelyt felébred. Görcsösen tapadt a csőr 
képéhez, megpróbálta visszakényszeríteni tudatát a puha szalmába. 

– Mama! Mama! Kérlek, ébredj! Repülı! 
Julie megint kinyitotta a szemét. Hunyorogva nézett szembe a fénnyel. Repülı… 

Felnyögött, megdörzsölte a szemét, felült. Amint megmozdult, éles fájdalom nyilallott 
a halántékába. Megmarkolta a korlátot, feíhúzódzkodott, felállt, ettıl a fájdalom 
ritmikusan lüktetı szúrásokká tompult. Enyhén émelyegni kezdett. 

– Repülı? Hol?… – Körülnézett, de a szeme nem akart a távolsághoz igazodni. 
– Ott! Ott! – Peter jobbra mutatott. – Ott! 
Julie másodperceken át meresztette a szemét, míg meglátta: apró, sötét folt, 

alacsonyan száll a horizont felett. Nagyon messze volt. Észak felé repült, emelkedett, 
feljebb szállt. Egy pillanatra mintha lebegett volna, aztán Julie látta, hogy megfordul. 
Megdörzsölte a szemét, megint odanézett: a gép nagy ívben elkanyarodott, majdnem 
eltőnt elıle, majd nıni kezdett, feléjük indult. Egy percre azt hitte, biztosan meglátta 
ıket, és most egyenesen rájuk csap, de aztán a folt megbillent, lejjebb ereszkedett 
elıbbi útvonalán, a távoli horizont peremén, de most dél felé tartott. Ezt a manıvert 
egyszer-kétszer megismételte; többször is ide-oda kóválygott a pályáján. 
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A hajó megdılt. Julie a korlátba kapaszkodott: majdnem elesett. Peter 
megrángatta a kabátját. 

– Mama, éhes vagyok… És aludni szeretnék! 
A gyerek arcocskája sápadt volt. Fáradt. Derekasan helytállt. Julie megpróbált, ha 

nem is vidáman, legalább megnyugtatóan válaszolni. 
– Hát persze, drágám. Nyissunk ki egy-két konzervet! Aztán feküdj le itt. 
Miközben lehajolt, hogy megkeresse az élelmiszeres zsákot, megint elfogta az 

émelygés. A hajó most erısebben dobált, részegen dülöngélt. Gyorsan megetette 
Petert, aztán lefektette a hajó végében, a magasabb oldalon, ahol kevésbé éri a szél 
meg a becsapódó hullámok párája 

Megdörzsölte fájó halántékát. Nagyon szerette volna, ha nem fájna a feje. 
Ismét körülnézett, a repülıgépet kereste. Eltőnt. 
Hosszasan bámult utána, de nyomát se látta. Különben is lehet, hogy német gép 

volt. 
Most vette észre, hogy befelhısödött. Magasan fölötte fehér felhık úsztak, de 

távolabb, a horizontnál a felhık már haragosan, feketén száguldoztak az égen. A 
tenger szürkén, vészjóslóan ölelte körül ıket, és a tornyosulva, surranva tajtékzó 
hullámok könyörtelen hadrendben görögtek feléjük: kíméletlen egymásutánjuk 
elkábította, hipnotizálta. 

Nagy nehezen elfordította a fejét, hogy ne lássa a hullámokat. Gondolkodnom 
kell… David… Lassan elıreóvakodott a fedélzeten, nem sikerült kikerülnie a felcsapó 
permetet, közben alaposan nekiment az árbocnak. Úgy látta, az öreg rendben van, a 
teste elég meleg, és szabályosan lélegzik. Julie felemelte David fejét, a szájához 
tartotta a vizes üveget. A hajó mozgása sokkal hevesebb volt az orrban, mint hátul, 
és csak nehezen sikerült egy kis vizet öntenie a szájába. De végül az öreg intett a 
fejével, hogy elég, aztán visszahanyatlott a kötélcsomóra, és lehunyta a szemét. 

Julie-t megint elfogta az émelygés. Miközben visszasietett a kormányhoz, hullám 
csapott fel a hajó oldalán, lefröcskölte a lábát, a víz átáztatta a nadrágját. 
Megborzongott. 

Nem szabad az émelygéssel törıdnie. Ébredj fel, Julie! 
Irány? NyÉNy. Nyugat-északnyugat. Még mindig rossz. Túl messzire sodródnák 

nyugatra. Eltöprengett, aztán eszébe jutott valami. Talán így van ez jól. Ha nyugat 
felé mennek, esetleg teljesen elkerülik a szárazföldet, és nem kell aggódnia, hogy 
éjszaka, nekiszaladnak a partnak. Majd ha világos lesz, akkor fordítja vissza a hajót a 
szárazföld felé.  

Ez számtalan gondját megoldaná. 
Igen, hagyja, menjen csak a hajó arra, amerre akar. Aztán, ha nincs szárazföld, 

nincs gond, nem kell harcolnia a vitorlákkal. Kissé jobb kedvre derült. 
Az órájára nézett. Öt óra harminc. Úristen, még csak ennyi? Alig két órát aludt. 

Nem csoda, ha ilyen förtelmesen érzi magát. De ha nem aludt volna, nyilván még 
rosszabb lenne. 

Didergett. Olyan hideg van… És ez a fejfájás is; még mindig bele-belenyilall a 
halántékába… 

Leült a kormányosülésre, elırenézett a szürkeségbe, figyelte, hogyan emelkedik 
és süllyed a hajó orra a hullámokon. Ettıl elmúlt az émelygése. Csakhamar 
elszenderedett, és arra ébredt, hogy a hajó meredeken megdıl, ı meg majdnem 
leesik az ülésérıl. Ettıl azonnal magához tért. Elhelyezkedett az ülésen, 
elıremeredt, és a látóhatár szürke, elmosódott vonalát figyelte. A vonal mintha egyre 
távolodott volna. 
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Alaposan körül kellene néznie, nem lát-e valahol hajót, de aztán úgy gondolta, 
nem fontos. 

Már igazán semmi nem fontos, gondolta. Csak az lenne jó, ha vége lenne… Ha 
eljutnék már valahová, mindegy, hová… Csak legyen már vége. Azt szeretném. 

Nem törıdöm sernmivel. Igazán. 
Késıbb újra elaludt. Ideges rándulással ébredt, mert víz fröccsent az arcába. 

Eddig még soha nem ért fel odáig a permet. Zavarodottan nézett körül. A hajó még 
jobban megdılt, a fedélzet alsó része úszott a vízben; az orr mélyebben vágott bele 
a hullámokba, tömör vízfalakat vert fel maga elıtt, a felcsapódó víz tajtékozva 
fröccsent a fedélzetre, és a szélben szinte vízszintesen, zuhogva vágott hátra, és a 
víznyelınyílások felé csurgott. A hajó, valahányszor hullámnak ütközött, minden 
eresztékében megremegett, egy másodpercre megállt, mintha csak a vizet akarná 
lerázni magáról, mielıtt újra fölemelkedve nekiugrana a következı, rohanó 
hullámhegynek. Az árboc vészesen meredek szögben dılt meg, a nagy vitorla 
kidudorodott, feszesen, keményen duzzadt, szabad hátsó szegélye ırjöngve vibrált. 
Aztán a hajó hirtelen még jobban megdılt, a korlát szinte eltőnt a rohanó vízben. 
Julie elakadó lélegzettel várt. A hajó visszabillent az elıbbi szögbe, és a víz surranva 
lecsurgott a fedélzetrıl. 

Megint megbillentek. Aztán megint. Julie rémült bővöletében csak ült, és nézte, 
hogy kerül a korlát egyre közelebb a szédítıen rohanó, kavargó vízhez. Miért nem 
borulunk fel? – gondolta. Talán meg kellene csinálni azt a reffelést. Talán akkor nem 
száguldanának olyan vadul… 

Elkeseredetten nézte, milyen elképesztıen kiöblösödött a vitorla, és tudta, hogy 
reménytelen: fogalma sincs, mihez kezdjen vele. Képtelen bármit is tenni, amíg a 
hajó úgy száguld, mintha megvadult volna. 

Akármerre nézett, mindentıl félt. Késıbb rájött, miért olyan félelmetes minden. 
A világ egyre szürkébb lett körülötte. A tárgyak körvonalai elmosódtak. Aztán ami 

szürke volt, fekete lett… 
A látóhatár vonalát már csak sejteni lehetett; határtalan szürkeség, amely 

beleolvad a tenger és az égbolt sötétjébe. Lassan már a hajó orrának körvonalait 
sem látta. 

Valamit biztosan tehettem volna, gondolta Julie. Igazán tehettem volna. 
De sötétben nem. Sötétben soha… 
Aztán leszállt az éj, minden szürke volt és fekete; Julieba még gyötrelmesebben 

hasított bele a félelem; odaszögezte a kormányosüléshez, ott ült mozdulatlanul, 
tompán, üres aggyal. 

 
Kétszáz mérföldnyire tılük egy Liberator szállt magasan a sötétedı Atlanti-óceán 
fölött. És keresett. 

Már órák óta úton volt, de még három óra szolgálat állt elıtte. A gép éppen egy 
laza kígyóvonal egyik hajlatában repült; a kígyóvonalon el kellett jutnia északra, a 
vadászterületükre tartó tengeralattjárók valószínő útvonalára. 

Váratlanul rádióüzenet érkezett. Néhány perc múlva a gép elhagyta kijelölt 
felderítıútvonalát, és éles szögben keletre fordult. 

Elıször az üzenetben megadott pont felé indult: a tengeralattjáró utolsó ismert 
tartózkodási helye harminc mérföldre a Land's Endtıl délkeletre volt. 

De késıbb, miután a pilóta kissé utánagondolt, a navigátor pedig utánaszámolt, 
irányt változtattak, és az angol partok felé fordították a gépet. 
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A tengeralattjáró nyilván egész nap alámerülve haladt, gondolta a pilóta, és ez azt 
jelenti, hogy maximális sebessége hét csomó lehetett. Ha észak felé tart, amint 
jelezték, akkor elkaphatják a part közelében. 

Az más kérdés, hogy melyik part közélében. A tengeralattjáró egy kis halászhajót 
követ, ez biztos, de a halászhajó úti célja ismeretlen. Falmouth? Írország? 
Akármelyik lehet. 

Egyszer végigpásztázza a partot. Öt mérföld távolságban. A Scilly-szigetek és a 
Land's End között mindenképpen fel kell derítenie a Csatornát és a Lizardot is, 
valamint a falmouthi öblöket. 

Sokkal többre nem marad ideje az erısödı szélben. 
Egy biztos. A tengeralattjárónak éjszaka fel kell merülnie levegıért és azért, hogy 

az akkumulátorait újratöltsék. Elég hosszú idı kell hozzá, ami azt illeti. 
Van rá lehetıség, hogy elkapják…. 
De hol kezdjék? Mennyire térhetett el nyugatra a tengeralattjáró? 
Végül a pilóta döntött. Odaszólt a navigátornak: 
– Irány a Scilly-szigetek! Onnan indulunk el, és úgy haladunk tovább kelet felé. . 
A Scilly-szigetek a világ végén vannak: egy csomó szikla, egy kis szigetcsoport, 

távol minden szárazföldtıl, az angol szigetvilág lüktetı életétıl. A térképen 
mindössze tőhegynyi pontok, huszonegy tengeri mérföldre nyugat-délnyugatra a 
Land's Endtıl: foltocskák raja a tenger végtelenjében, az utolsó darabka föld, 
mögötte háromezer mérföld tenger. Olyan távoli, olyan magányos. Többnyire oda se 
figyelnek rá. 

De a tengerészek tudnak róla. És jól észben tartják. 
A fontosabb európai kikötık felé hajózva, a tengerésznek meg kell keresnie az 

utat, amelyen eljut a Csatorna hívogató, de csalóka partjai közé; jobbra Bretagne 
csipkézett északi része várja, balra a Scilly-szigetek, az angol szárazföld elıretolt 
ırhelye. Sok hajó itt ér elıször földközelbe, több ezer mérföldes utazás után. A 
hajózás még kedvezı idıjárási viszonyok között is a legtöbb kockázattal járó 
mesterség, de tartós rossz idı után, ködben, vagy viharban tragikusan fokozódik a 
tévedés kockázata: rossz látási viszonyok között a navigátor nem tehet sokkal 
többet, mint hogy elvégzi a számításait, ellenırzi a megtett utat, aztán veleszületett 
optimizmusára hagyatkozik, remél és imádkozik. 

És bıven van oka imádkozni. A Scilly-szigetek lesben állnak, mohón várják, mikor 
keríthetik hálójukba azt, aki nem vigyáz, és zsákmányukat ritkán, s akkor is csak 
nehéz szívvel bocsátják útjára. 

A szigetek felszíne szokatlanul lapos, legmagasabb pontjukon is alig emelkednek 
a tenger fölé. Így aztán még viszonylag közelrıl is csak nehezen lehet látni ıket. 
Rossz idıben a hajós talán már egészen a közelükben jár, talán már hallja is a 
sziklákon megtörı hullámok harsogását, amikor rádöbben, hogy már csak méterekre 
van a szirtektıl. 

A hajókat a szél sodorja bajba. A hajós ugyan okkal lehet hálás az év nagyobb 
részében uralkodó nyugati szélnek, amely sietve hazafelé röpíti, sürgeti, hogy minél 
elıbb kikötıbe érjen, de csak akkor, ha nem hibázta el a számításait. Mert ha igen, 
akkor a szél a vízben meglapuló szigetek, a rejtett zátonyok láthatatlanul meredezı 
karmai felé hajtja, míg egyszer csak közvetlenül ott találja magát a főrészfogú, szürke 
sziklák elıtt, hallja a sziklapadokon mennydörgı hullámtörés dübörgését; fordulni 
próbálna, de késın. Túl késın. Nincs menekvés: a szél kérlelhetetlenül sodorja 
tovább, egyre tovább, a sziklák közé, hajója recsegve-ropogva szorul közéjük, a 
sziklák foga átharapja a testét, kifordítja a belsejét. És ez a vég… 
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A szigeteket annyi roncs veszi körül, hogy az ott lakók sem tudják számon tartam 
ıket. Alig múlik el év, hogy egy-két – balszerencsésebb években akár egy tucat – 
hajó ne törne ripityára, ne érné el a magányos végzet a távoli sziklák között. 

A szigetek lakói józanul, gyakorlatiasan szemlélik a hajósok végzetét. Az Úr 
elvette… de az Úr ad is… A kimentett roncsok pénzt jelentenek, és a hosszú, fehér 
partokon néha értékes maradványokra bukkan, aki keres… Ki ne élne azzal, ami 
megadatik neki? 

De elsı gondjuk mindig az ember. Bátran nekivágnak, néha viharos szélben, 
nyitott csónakjukon eveznek oda a haldokló hajókhoz, hogy életet mentsenek, ha 
még menthetı… 

Öt szigeten élnek emberek, ezek közül négy egy szők, sekély tengerszorost vesz 
körül, amely jó kétezer esztendeje még maga is a szárazföld része volt. A 
legnagyobb, a pontosan három mérföld széles St. Mary-sziget a legnépesebb. Az 
öböllel szemben, északra fekszik Bryher és Tresco. A két szigetet keskeny öböl 
választja el egymástól. Ebben az öbölben van a New Grimsby nevő titkos kikötı, az 
ırnaszádok rejtekhelye. , 

Scilly lakott szigeteit mintha két darabból rakták volna össze, és a két darab úgy 
különbözik egyrnástól, akár egy pénzérme két oldala. A szélfútta oldal kopár, fátlan; a 
szél és a tenger/ sós permetje kíméletlenül letarolta, a tızeges talajon csak a 
legszívósabb növények, a hanga, a rekettye és néhány elszánt virágfajta sarjad. A 
sziget szélvédett oldalán azonban, az alacsony dombok mögött, a hórihorgas 
pittosporum-, a veronikafő- és tama-riszkuszsövények oltalmában rneglepıen 
termékeny a föld, tarkállanak a tavaszi virágok, megterem a gabona, és a háziállatok 
is bıséges legelıt találnak. 

Az ötödik és legkisebb lakott sziget, a St. Agnes délnyugatra fekszik St. Marytıl. 
Nagyon hasonlít a társaihoz, és mégis más. Kívül esik a másik négy sziget által 
alkotott körön, körös-körül sokkal mélyebb a tenger, fnint másutt; egymagában, 
elszigetelten áll. Az öregek szemében a St. Agnes szirtes, sziklás, masszív vörös és 
ezüstös gránittömbökkel teleszórt nyugati partja jelentette a világ végét. 

Majdnem a világ végét… Mert ha a szilárd talaj a világ, akkor még ott sincs vége. 
Legalábbis nem egészen. Bár, ami utána következik, azt nem sokan neveznék 
földnek… 

Délnyugat felé, négy tengeri mérföldnyi területen számos kis sziget, szikla, víz 
színén megbúvó sziklapad rejtızik elszórva a tengerben. Némelyek szerint a lakott 
szigeteket ötven kisebb sziget veszi körül. Mások szerint száz. Ezeknek jó része 
erre, délnyugatra fekszik. A magányosan álló sziklákat senki sem próbálta még 
megszámlálni. 

A nagyobb sziklákon, szigetecskéken vízimadárcsaládok tanyáznak: alkák, 
vészmadarak, viharmadarak, sirályok. Akadnak szürkészöld zuzmóval, satnya 
növényzettel benıtt sziklák is. 

De nagy részük egészen kopár. Az óceán száz- meg százezer viharától tisztára 
mosott, ezüstös gránitsziklákat nem látogatja senki, csak fókák pihennek meg itt-ott a 
sziklahasadékokban, mielıtt visszacsobbannak a nyugtalanul háborgó hullámok 
közé. 

A nyugati végen fekvı sziklák szinte láthatatlanok, helyüket csak a felcsapó és 
tarajosan visszahulló hullámok jelzik. Viharban a haragos, tajtékos permetfüggöny 
magasra, nagyon magasra csap fel: vészjósló figyelmeztetés, ha valaki elég 
szerencsés ahhoz, hogy idejében meglássa. A helybeliek ezeket a sziklákat 
sziklapadnak hívják, bár megfelelıbb elnevezés lenne a szirtzátony. Sok hajó törzsét 
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tépték már darabokra ezek a szirtek; némelyek azonnal elsüllyedtek, mások lassan, 
kínlódva haldokoltak, és napokon át szórtak a tengerbe árut, embereket. 

Valamikor, nagyon régen, az Angol Királyi Haditengerészet tizenöt sorhajóját 
veszítette el a nyugati sziklákon: a brit flotta díszét. Kétezer ember fulladt vízbe. Jó 
száz éve, a gızhajózás fénykorában, egy elsı osztályú utasszállító hajó haldokolt és 
pusztult el a Retarrier Ledgesen. Háromszázan haltak meg. 

A pusztulásnak véget kellett vetni. Elhatározták: világítótornyot építenek a 
Püspök-sziklán. Ez az utolsó kiálló szikla az Atlanti-óceán felıl, utána már a nyílt 
tenger biztonságos mélysége következik. Sajnos, a Püspök-szikla igen kicsi, néhány 
négyzetméter az egész. De nem volt más választás, nem akadt ennél nagyobb a 
közelben. 

Háromszor fogtak hozzá. Elıször elsodorta a tenger, még mielıtt felgyúlt volna 
benne a fény. Második próbálkozásukra az építmény megállt ugyan, de a dühöngı 
téli viharok ostromában megrepedt a fala. Végül felépítették a harmadikat: 
egyszerően körülbástyázták a második tornyot. Ez volt a legegyszerőbb megoldás, 
bár abban a szélfútta, vad pusztaságban semmilyen megoldás sem egyszerő. Egy 
évig tartó emberfeletti munkával megépült a harmadik, hatalmas torony, és ez végre 
talpon is maradt. 

Most büszkén, mozdulatlanul magasodik a tenger felett, még a százhatvan 
lábnyira felnyúló tornyára felcsapó hullámverésben is. Nagy-Britannia legmagasabb 
világítótornya. És a legmagányosabb. 

Fénye igazi Isten ajándéka a hajósoknak: jó idıben tizennyolc tengeri mérföldrıl 
látható. Általában még rossz látási viszonyok között is észreveszik a hajósok, mielıtt 
veszélyesen a közelébe kerülnének. Ködben pedig a ködkürt bıgése tartja távol 
ıket. És a hajósok szeretik ezt a fényt. Rendszerint csak így kérdezgetik egymást: 
mennyire hajóztak ki a Püspöktıl? Vagy: milyen messze esik tılük a Püspök? Vagy: 
mennyi idı múlva érik el a Püspököt? A hajósok, ha a Püspököt látják, tudják: 
hazaértek. 

A fény igazi Isten ajándéka. 
Persze ha világít. 
Ma, mint a legtöbb háborús éjszakán, nem világít. 
Csak akkor villan fel halványan tizenöt másodpercenként kétszer, ha konvoj halad 

el mellette. 
Ma, mint a legtöbb éjszakán, nincs konvoj. A fényszóró nem világít, a forgó 

lencse nem forog. 
A nyugati sziklák teljes sötétségbe burkolóznak, mint évezredeken át minden 

éjjel, amíg az ember merészen közéjük nem építette azt a világítótornyot. 
 
 

31 
 
 

A fenébe is! Elszalasztotta. 
Még mindig nem értette, hogyan. Rosszul bécsülte meg a távolságot? Vagy a kis 

hajó irányt változtatott, amíg ık az U-319-cel lenn a mélyben a repülıgép elıl 
bujkáltak? 

Akármi történt is, mikor ismét periszkópmagasságra emelkedtek, semmiféle 
halászhajó nem volt a láthatáron. Fischer teljes sebességet rendelt el elıre, 
északnyugat felé, feltételezve, hogy a zsákmány megelızte ıket. 

De semmi. Semmi. 
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Maga maradt a periszkópnál, pásztázta a látóhatárt, míg a hullámok táncra nem 
perdültek a szeme elıtt. De semmi. 

És közben besötétedett. 
Bosszantó. Fischer visszament a térképhez, még egyszer kiszámította a 

halászhajó irányát. Ezúttal több eltérést engedett nyugati irányba, meghatározta a 
dagály kihatását, majd a következı néhány órára a további nyugati sodródást is 
figyelembe véve, kivetítette a haladás vonalát. 

A vonal egyenesen a Scilly-szigetekhez vezetett. 
Felsóhajtott. Erre a lehetıségre elıbb is gondolhatott volna. Furcsa célnak 

látszott, de ha jobban meggondolta, ügyes trükk is lehetett. Erre senki nem számított 
volna. 

Meg kell hagyni, akárki ül abban a kis hajóban, van esze és jók az idegei. 
De ez sem számít: akkor is üldözi, akár a sziklákig is, ha kell. 
Csak egy baj volt, egyetlen eshetıség, hogy elvétik a célt. Ha a kis hajó hajnal 

elıtt éri el a szigeteket. Ha pedig a kapitánya jól ismeri a terepet, megpróbálhat a 
sötétben besurranni a szigetek közé, és akkor kicsúszott Fischer kezei közül. 
Viszont, ha mégsem tud kellıen tájékozódni, kinn kell maradnia hajnalig, vagy 
vállalnia kell azt az óriási kockázatot, hogy összetöri a hajóját… 

Fischer szívesebben gondolt inkább arra, hogy a kapitány idegen a szigeteken. 
Tehát elkapja, amikor hajnalban megpróbál becsúszni a szorosba. De ha biztosra 

akar menni, elıbb a közelébe kell jutnia. 
Fölnézett, és megkérte a közelében utasításra váró fiatal navigátort, hogy 

keresse meg a lehetı legnagyobb léptékő térképet a szigetekrıl. Még meg sem 
kapta, máris tudta, hogy nem lesz túl részletes, de nem volt más, be kellett érnie 
azzal, ami van. 

És addig… Újabb gond. Az akkumulátorok újratöltése. Felszínre kell emelkednie, 
hogy feltölthesse ıket és egy kis levegıt sőrítsen a lemerüléshez. Nincs más 
választása. Az elektromotorok áramellátása máris gyengül. 

Hívatta a fıgépészt, és együtt kiszámították, mennyi az a legrövidebb idı a 
töltéshez, amellyel még megúszhatják. 

Hatóra. 
Teljes világosság 07.00 órakor. Tehát legkésıbb 00.30 órakor felszínre kell 

emelkedniük. 
Hat óra. Szörnyen hosszú idı. Akaratlanul megborzongott. 
Aztán támadt egy ötlete. 
Nem küszöböli ugyan ki teljesen a veszélyt, de jelentısen csökkenti. És nehéz 

lesz. Nagyon nehéz. 
De ez volt az egyetlen megoldás. 
A navigátor meghozta a lehetı legjobb térképet, amellyel a Scilly-szigetektıl 

Falmouthig terjedı szakaszról rendelkezett. A szigeteket ugyan nem mutatta olyan 
pontosan, mint kellett volna, de Fischer úgy gondolta, megteszi. 

– Itt van a kormányoskalauz, kapitány úr. Ebbıl csinálhatnék egy nagyobb 
léptékő vázlatot. 

– Nagyon helyes! 
– Van valami különösen jellemzı vonás, amit ki kell emelnem? 
Fischer otthagyta a térképet. 
– Igen. A sziklák… Vagyis, inkább az, hogy hol nincsenek sziklák. Olyan területre 

van szükségünk a szigetek közelében, amely biztonságos a sziklák felıl, de elég 
közel van hozzájuk ahhoz, hogy azt a látszatot keltsük, mintha a mi hajónk is szikla 
lenne.,. Érti? Valami búvóhelyet kell találnunk. 
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A sötétségbıl vastag sugárban tört elı a víz, elöntötte a fedélzetet, mindent 
elborított. Julie teljesen átázott; vízhatlan kabátja ellenére, a jéghideg víz lecsurgott a 
nyakán, egyre lejjebb folyt, egészen a csípıjéig. A szeme égett, a szempilláit mintha 
csirizzel kenték volna be, az ajka megduzzadt, kimarta a só. Nem bajlódott többé 
azzal, hogy lehajoljon, ha a hajó orrához csapódott egy hullám. Nem törıdött 
semmivel. 

Kézzel kormányzott. A kormányrúd kegyetlenül rángott, ugrált a kezében. Mióta a 
szél fölerısödött, a hajó nem tartotta magától az irányt… Nem mintha az eltelt idı 
túlnyomó részében Julie-nak halvány fogalma lett volna róla, hogy merre mennek. A 
kompaszt képtelen volt leolvasni. Teljesen megfeledkezett róla, hogy olajat keressen 
a lámpáshoz. Idınként, ha eszébe jutott, rávilágított a zseblámpával, de a lámpa 
fénye egyre gyengült, és mind nehezebben tudta leolvasni az irányt. 

A tő, ha véletlenül sikerült megpillantania, összevissza mozgott, minden irányba. 
Csak Isten a tudója, merre mennek. 

De úgy érezte, már nem is fontos. 
Elırebámult a sötétbe, megfeszítette a testét, hogy el ne dıljön, ha dobál a hajó. 

Szörnyő kísértést érzett, hogy szabadjára engedje a gondolatait. Hipnotizálta a hajó 
mozgása, a szél süvítése és a hullámok harsány sistergése. Elringatta, közömbössé 
és tehetetlenné tette. Most már úgy érezte, barátja a sötétség, olyan, mint egy gubó, 
körülfonja, védelmezi… 

A szempillája lecsukódott, a feje elırebillent. Egy rándulással ébredt. Úristen, 
hogy fáj a feje, hogy fáj… 

Vajon Peter jól van-e? És David? Órák óta nem hallott egyikrıl sem. Oda kellene 
mennie, hogy megnézze ıket, de nem ment. Annyival egyszerőbb volt maradni… És 
nem mozogni. Hagyni, hogy a gondolatai szertefolyjanak… 

Szinte érzéketlenül állapította meg, hogy a fáradtság és a hideg megbénították az 
agyát, az akaraterejét. Tisztában volt vele, hogy gyávaság, szégyen így megadni 
magát a fáradtságnak és a hidegnek, de nem bírt sem mozdulni, sem cselekedni. 
Cselekedni… Kábult állapotában félig-meddig meggyızte magát: ha mozdulatlanul 
ül, és semmirıl nem vesz tudomást, valahogy elmúlik ez a lázálom. Kiszivattyúznám 
a vizet, gondolta, odamennék és megnézném Davidot és Petert… Szivattyúznám… – 
megnézném… – odamennék… De biztonságosabb maradni. Itt maradni. Istenem, és 
könnyebb is… Kormányoznom is kell, nem igaz? Ha a többieknek szükségük lesz 
rám, úgyis kiabálnak… És olyan fáradt vagyok, nem tudok… 

Fáradt agya nem tudta kibogozni a miérteket. Az érvek órák óta kavarogtak a 
fejében. Bár nem tudta volna pontosan megmondani, mióta. Az idı úgy terült szét 
elıtte, mint egy legyezı, szélesebben, egyre szélesebben. .. Aztán a legyezı 
összecsukódott, és nem volt többé idı. Teljesen megzavarodott. Néha már arra sem 
emlékezett, mennyi ideje vannak a tengeren. Egy napja? Vagy négy? 

Egyszer úgy látta, mintha fő nıne a vízen… Máskor meg fényeket látott. Villódzó 
fényeket… 

Újra elaludt. , 
És aztán hirtelen megint teljesen éber volt. 
Valami lárma. Tisztán, világosan hallotta, a szél szőnni nem akaró vijjogásán át 

is. 
Reccsenés… 
Egy pillanat, aztán hangos csapkodás. A vitorlák?… Az árboc? 
Istenem, mormolta félhangosan, és felállt. Érezte, hogy hatalmába keríti a pánik. 

Mit tegyek? Istenem, mit tegyek? 
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– Mama! Mama! – Peter majdnem sikoltva kiáltott rá. 
– Semmi baj! Ülj csak nyugodtan! – kiáltott vissza. 
Mit tegyen? 
A kormányrúdra erısítve még egy kötéldarab lógott. A szabad végét megfogta. 

Ráerısítette a széloldalon a kötélvillára. Aztán óvatosan átment a fedélzet másik 
oldalára, és a kötél másik végét odakötötte az alcsonyabban álló villához. 

A lebegés és recsegés-ropogás zajától szinte megsüketült. Eltette a zseblámpát, 
elırement a fedélzet széloldalán. Az árbochoz lépett, belekapaszkodott. Az egész 
árboc vadul remegett, rázkódott, de egyenesen állt. Ez is valami. 

Zuhatagokban dılt rá a víz. Lefújta az ajkáról, kabát-ujjával megtörölte a szemét. 
Aztán elıvette a zseblámpát, és felvilágított a vitorlára. 

Vagyis arra, ami megmaradt belıle. Felnyögött. A vitorla kellıs közepén, egyik 
végétıl a másikig, hatalmas repedés. A vászon cafatokban lógó maradványai 
eszeveszetten verdestek, úgy rázták a fagörgıket, mint vadászkutya a nyulat. 

Le kell szerelni… Az egészet… A vitorlát, a hosszú rudat a vitorla alján, meg a 
rövidebbet odafönt. A két rúd végét nézte; mindkettıt kötelek tartották. Kötelek. A 
végüknek itt kell lennie valahol az árboc tövében. 

De melyiket válassza? Tucatnyi kötél volt kikötve a kötélvillákhoz, egy fakereten, 
az árboc tövében. 

Próba szerencse. Más megoldás nincs. Kioldott egy kötelet, és felfelé világítva, 
óvatosan letekerte az utolsó menetet is a villáról. Semmi. A kötél cseppet sem 
feszült. Megpróbálkozott a másikkal. Aha! Itt aztán megfeszült! Figyelte a vitorlát, jön-
e lefelé… Semmi. Maga sem tudta, miért, elırevilágított a zseblámpával. A kis 
vitorla… Félig már lent is van. A fene! 

Megint meghúzta a kötelet, amennyire csak tudta, aztán egy másikkal 
próbálkozott. Na végre! Az alsó vitorlarúd külsı vége lefelé mozgott. Helyes! Ezt 
jegyezzük meg, és keressük meg a másik kötelet, amelyik a rövidebb, felsı rudat 
tartja. 

Végre megtalálta, meglazította, eresztette, amíg a rúd külsı vége csaknem a 
vízbe ért. Most a másikat, a belsıt, amelyik a rudat az árbochoz rögzíti. Azt is 
megtalálta. Hurrá! Kioldotta. A rúd leereszkedett. 

Most már a két rúd majdnem párhuzamosan állt egymással, néhány lábnyira a víz 
felett, mert jócskán kilógtak a hajóból. Valahogy vissza kellene húznia ıket… 

Hátrament, rántott egyet a kormány közelében levı kötélen, amelyet akkor 
használt, amikor nemrég a vitorlát megigazította. Most sokkal kevésbé feszült, és 
Julie meglepetten tapasztalta, hogy az elsı vitorlarúd milyen könnyen 
engedelmeskedik a húzásnak. A rudat gondosan leeresztette a fedélzetre. Zihálva 
kapkodta a levegıt. A felsı vitorlarudat nézegette. Fogalma sem volt, hogyan tudná 
azt is behúzni; a zseblámpa halvány, sárgás fényénél nem látott olyan kötelet, amely 
a rúd végétıl a hajóhoz vezetett volna. 

A hajó megbillent. A vitorlarúd hirtelen befelé lendült, a fedélzet felé. Aha! – 
gondolta Julie. Kis híján elkaptalak. 

Várt, hogy a jelenet megismétlıdjék. Egyszer megint befelé lódult a rúd, de nem 
annyira, hogy elkaphatta volna. Aztán végre teljesen átlendült a fedélzeten, ıt is 
majdnem lesodorta a lábáról, de átkarolta, és úgy tartotta, mintha az élete múlna 
rajta. A hajó visszabillent, Julie nekilódult az oldaldeszkának. Elszántan fogta tovább 
a rudat, és keresett valamit, amivel lekötözhetné. Fél kézzel addig tapogatott, míg 
talált egy kötelet. A vége a rúdra volt erısítve. Megmarkolta, keményen tartotta. A 
hajó megint billent egyet, a rúd megpróbált kilendülni, magával vonszolta Julie-t a 
korlát felé, de ı erısen fogta, nem engedte, bár a kötél a húsába vágott. Aztán a 
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hajó visszabillent, a rúd újra befelé lendült. Julie visszalépett, kezével sebtében 
kitapogatott az árboc tövében egy kötélvillát, és mire a rúd megint elindult volna 
kifelé, sikerült egy menetet feltekernie a villára. Kicsit várt, aztán még két menetet 
rátekert. 

Átment az árboc másik oldalára, és addig keresgélt, míg meg nem találta a 
megfelelı kötelet, azzal leeresztette a rudat a fedélzetre. 

Diadal! Lihegve az árbochoz támaszkodott, és belemosolygott a sötétségbe. 
Csak belevágott valamibe! És sikerült! 

– Jó munka volt – jelentette ki hangosan. 
Kioldotta az elsı, a kisebb vitorlát tartó kötelet, egy kicsit meghúzta. 

Összedörzsölte a tenyerét. És most mi legyen? Igen. A többi feladat. Az a 
nevetséges érzése támadt, hogy most már mindent meg tud oldani. A nagy vitorla 
leszerelése egyáltalán nem volt olyan nehéz, mint amilyennek elıször látszott. És 
ezután minden könnyen fog menni. 

Elıször is: David. Elırement, és a zseblámpa pislákoló sugarát beirányította a 
fedélzet alá. Hála Istennek, ott még elég száraz volt minden, David ébren volt, és 
nagy, riadt szemekkel bámult rá. Megpróbált mosolyogni, de mosolya csak 
próbálkozás maradt. Láthatóan egy pillanatra sem szőntek a fájdalmai. 

– Bocsánat... hogy nem segítek… – suttogta. 
– Ugyan már! Aggodalomra semmi ok! – Julie megsimogatta a karját. – Maga 

csak pihenjen! – Odatartotta az ajkához a vizes palackot. Mikor letette, mintha sötét 
foltot fedezett volna fel David kabátja ujján. Hányás?… Aztán rémülten látta: nem, 
valami sötétebb. Vér! – Jól van, David? Ó, David! 

– Igen… jól vagyok. 
De ez nem volt igaz. Julie tisztán látta. Elkeseredetten rázta a fejét. 
– Istenem! Nem lett volna szabad hagynom, hogy eljöjjön! 
– Nem, nem! – David megragadta Julie karját. – Nagyon örülök, nagyon örülök… 

Mindig szerettem volna eljutni Angliába. Most már hamarosan ott leszünk? 
– Nem tudom – mondta Julie, és elfordult. 
David szelíden bólintott, aztán lehunyta a szemét. Julie egy darabig aggódva 

figyelte, aztán nyakig felhúzta a zsákot az öregen, és visszaindult a hajó végébe. 
És most Peter. A gyerek csendesen sírdogálva kuporgott a fedélzet sarkában. 

Julie átkarolta, és addig sugdosott a fülébe, míg sikerült megnyugtatnia. 
Megigazította rajta a kabátot, hogy a fejét jobban védje a becsapódó víz ellen, aztán 
odament a kormányhoz, és rávilágított a kompászra. 

Északnyugat. Nagyjából. Nem rossz. Egyáltalán nem rossz.  
Aztán lassanként megállapította, hogy valami megváltozott… Eltelt néhány perc, 

míg rájött, hogy micsoda. A hajó sokkal jobban gyızte a hullámokat. Kevesebb víz 
csapott be, és a fedélzet se dılt meg annyira. A kormány kevésbé rángatott, és úgy 
látszott, a kötelek ismét a helyes irányban tartják a hajót. Pedig a szél nem enyhült. 
Julie tétován arra gondolt, nyilván attól javult a helyzet, hogy leszerelte a vitorlákat. 
Minden rosszban van valami jó. Szinte örömmámorban úszott. 

De a feladatok, a feladatok! Szivattyúzni: ez fontos. 
De elıbb még valami, amit már órák óta tervezett. Már korábban felfedezett a 

kormány két oldalán, a hajó hátsó falára erısítve, egy-egy mentıövet. Az egyiket 
kioldotta, odavitte Peterhez, lehajolt, és a gyerek nyakába akasztotta. A másikat 
elırevitte Davidhoz, szelíden felébresztette, és rásegítette. Harmadik mentıöv nem 
volt. 
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Aztán odament a szivattyúhoz, beletolta a nyelet a tokba, és nekiállt ütemesen, 
elıre-hátra hajladozva, szivattyúzni. Közben hangosan énekelt. Egyszer-kétszer 
majdnem elnevette magát. Furcsa, de nevetségesen vidám volt. 

A szivattyúzás ezúttal több mint egy órát tartott. Melege volt, dılt róla az 
izzadság, a nedves ruha rátapadt a testére. A háta rettenetesen fájt, de nem vett róla 
tudomást, annál keményebben hajszolta magát. 

A szivattyúzásnak mintha soha nem akart volna vége szakadni, de Julie egyszer 
szünetet tartott. Felfedeztem a titkot, gondolta; talán ez a titka mindennek. Sose 
szabad feladni! Sose szabad feladni! Richard se adta volna fel. Élvezte volna a 
kihívást… Maurice is… Igen, ez a titok: sose szabad feladni. 

Végre, amikor már úgy érezte, nem bírja tovább, a szivattyú nem állt ellen a 
húzásnak: a dugattyú üresen járt. 

Visszatámolygott a hajó végébe, leroskadt a kormányosülésre. 
Erıvel megpróbált gondolkozni. Még valami… Igen, amit David mondott… A 

megérkezésrıl… Azt kérdezte, mikor. 
Julie-nak fogalma sem volt róla. Mit is számított ki korábban? Huszonnégy óra… 

Ez azt jelenti, hogy most fognak megérkezni! Úristen!…  
De várjunk! Most, hogy a nagy vitorlát leszerelte, sokkal lassabban mennek. És 

ez is számít. 
Azonkívül az idı túlnyomó részében az elıírt iránytól nyugatabbra haladtak. Nem, 

helyesbített, nem egész idı alattv. Ez azt jelenti, hogy teljesen elkerülik a 
szárazföldet. És ennek így kell lennie, különben… 

Nyugtalanító gondolata támadt. Már egy ideje ott bujkált a tudatában. Talán 
Michel azért adta meg ezt az irányt, mert így a szárazföld biztonságos szakaszára 
jutottak volna. Talán azzal, hogy másfelé kormányzott, most éppen valami 
veszedelmes, sziklás part felé tartanak. .. 

Talán ez az északnyugati irány végül mégsem olyan biztonságos. 
Csak egyet tehet. Még nyugatabbra kormányoz, hogy teljesen biztos legyen. 
Igen. Nyugat-északnyugat. Ez a biztos megoldás. 
Legalábbis hajnalig. Akkor majd újra keletre fordul. 
Elhatározta, hogy kézzel kormányoz. De mielıtt leült, belenyúlt a lomos ládába, 

keresett egy vékonyabb kötelet. Aztán odament Peterhez, megcsókolta, és a kötél 
egyik végét megkötötte a gyerek derekán. A másikat a sajátján. 

Talán nem helyes, hogy ezt teszi. Ha bármi történik vele, magával rántja Petert… 
Elviselhetetlen gondolat. 

De akármi történjék, vele akar maradni. Nem bírja elviselni, hogy elsodródjék 
tıle… Ahová te mész, én is oda megyek, mormolta magában… Aztán kioldotta a 
kormányrudat, és a hajót beállította az új irányba. 

 
– Mit látsz, Radar? 

– A Scilly-szigetekét. Tisztán, fényesen, mint egy kis csoport csillagot, 
parancsnok. 

– Távolság? 
– A Püspök-szikla tíz mérföld, irány 030. 
– És milyenek a légköri viszonyok? , 
– Jók. Erıs szél, körülbelül huszonöt csomó, de nem zavar túlságosan. A 

hullámzás nem lehet olyan erıs, talán azért, mert parti szél fúj. 
– Helyes. Taff! 
– Parancs! 
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– Ha öt mérföldre megközelítjük a Püspök-sziklát, állj be egy pontra a Lizard-
foktól öt mérföldre. Akkor még egy hurkot csinálunk Falmouth felé. 

– Értettem, parancsnok! 
– És kiabálj, Radar, ha látsz valamit, akármilyen kicsi legyen is. 
– Mint mindig, parancsnok! Meresztem a szememet, akár egy teleszkóp. 
A pilóta vigyorgott, Jó hasonlat! 
Lenézett a sötétségbe. A tengeralattjáróra gondolt, és arra, hogy vajon most 

éppen mit csinál? Rohan hazafelé? Kúszik a Scilly-szigetek és a Land's End között? 
Bujkál a part közelében? 

Talán még éppen egy fordulóra marad idejük, gondolta. Még egyszer 
megpróbálkozik délre, aztán talán átpásztázza a szigetek északi részét. Majd eldönti 
pontosan, ha itt az ideje. A fülhallgató megreccsent. 

– Radar a parancsnoknak! Jelfogás tíz mérföldnyire jobbra. Húsz fok.  
A pilóta megnyalta a szája szélét. 
– Hogy viszonyul a szigethez? 
– Öt mérföld a St. Marytıl. De nagyon kis célpont, parancsnok. Egyáltalán nem 

látszik tengeralattjárónak. Bár, nem lehetek biztos benne. 
– Rajta tartod a szemed, Taff? 
– Igen, parancsnok!  
– Rendben! 
– Rádiós! 
– Igen, parancsnok! 
– Kaptunk jelzést barátoktól a területen? 
– Nem, parancsnok. Nincs konvoj. Se ırhajó, se gyorsnaszád. 
– Radar! Lehetséges, hogy egy akna? 
– Nem hiszem, uram. Általában nem látszik meg semmilyen tárgy, ha olyan 

mélyen van a vízben. 
– De határozott célpont? 
– Ó, igen, nem kétséges! 
Ha a régi radarral dolgoznának, a pilóta kételkedett volna, de ez más. A H2S-nek 

elhitte.  
– Rádiós a parancsnoknak!  
– Halljam! 
– Kétségtelen jelzést kaptunk, hogy a tengeralattjáró feltehetıen egy kis hajót 

üldöz, uram. Talán ez az a kis hajó? 
A pilóta is pontosan erre gondolt. Ha pedig ez a helyzet, akkor hol a 

tengeralattjáró? A fülhallgatóban a navigátor hangja jelentkezett: 
– Taff a parancsnoknak. Irány a célpontra 055 fok, a távolság tíz mérföld. 
A pilóta kézi kormányra kapcsolt, beállította a gépet az új irányba, ugyanakkor 

valamivel csökkentette a magasságot. 
Összenézett Reiddel, a másodpilótával. 
– Megnézhetnénk közelebbrıl – szólt bele a mikrofonba.  
– Pontosan.  
De a pilótának az volt a kellemetlen érzése, hogy ez nem a tengeralattjáró. 
– A távolság öt mérföld, parancsnok. 
– Helyes! – A pilóta hétszáz lábnyira ereszkedett le a géppel. Elfogta a 

megszokott érzés: a vadászat izgalma. 
– Radar a parancsnoknak! Nézze, parancsnok… lehet; hogy hülye vagyok, de… 
– Halljam! 
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– Találtam egy mozgó sziklát. Pontosan a St. Agnestıl délre. Egészen közel… 
De mozog, parancsnok! 

A pilóta vakon bámult a sötétbe. Kavarogtak a fejében a gondolatok. 
Lehetetlen! De alighogy ez a gondolat megfogalmazódott benne, tudta: 

lehetséges. Esetleg. 
– A célpont mérete? – szólt bele a mikrofonba. Rövid hallgatás. 
– Nagyobb, mint az elızı volt, de ez is kicsi. Semmi esetre sem hajó. 

Lehetséges, hogy tengeralattjáró. 
Úristen! Valóban! Bujkál a disznó! 
– Taff! Állj rá a második célpontra. Reid, maradjunk a sziklák fölött. Milyen 

magasak a sziklák, navigátor? 
– Navigátor a parancsnoknak! Ha délkeletrıl haladunk északnyugatra, sehol 

sincsenek hetvenöt láb fölött… 
– Helyes! Irányíts oda! 
Egyenesen rá. Egyenesen, tisztán. Egy mérföldrıl. Aztán: bumm! 
Ez a tengeralattjáró. A parancsnok érezte, hogy az. És bujkálni próbál. A disznó! 
De nincs hol elbújnia, a tengeralattjáróknak nincs többé búvóhelyük. 
 

A hajó hosszú, karcsú orra sustorogva hasította a vizet. A felcsapódó, csillámló vízfal 
ezüstösen tajtékos vízesésként zuhogott vissza a tenger sötét vizébe. 

Fischert normális körülmények között zavarta volna ez a csillámlás, de most az 
U-319-es lassan haladt, és alig maradt utánuk áruló nyom a vízen. Azonkívül a 
tenger erısen hullámzott, és a tengeralattjáró által vágott fénylı csapást amúgy sem 
lehetett volna megkülönböztetni az éjszaka sötétjében a hullámok fehéren, 
ezüstösen villogó, pezsgı taj tékától. 

Metszı, hideg, északkeleti szél fújt. Fischer didergett. Szorosabbra húzta a 
nyakán a sálat, és a lejárati nyílás fölé állva, lekiáltott. 

– Helyzet? 
– A St. Agnes-szigettıl fél mérföldre délre – hallatszott lentrıl egy halk hang. 
Fischer a sötétségbe kémlelt, bár tudta, úgysem lát semmit. Megszokás. 
Remélte, hogy a navigátornak igaza van. Ennyi idı után, minden biztos földi vagy 

csillagászati támpont nélkül, lehetetlen volt pontosan megállapítani a helyzetüket. A 
navigátor, a francia partokról irányított rádiósugarak alapján, biztos volt benne, hogy 
helyes irányba haladtak. Biztonság kedvéért Fischer utasította az ırszemeket, hogy 
fokozott éberséggel figyeljék, hol fehérül a víz… 

Ördögi szigetek. Csupa elszórt szikla, zátony, szigetecske, különösen itt 
délnyugaton. És a sziklák olyan meredeken állnak ki a tengerfenékbıl, hogy az 
akusztikus mélységmérı se jelzi ıket. 

Az egyetlen várható jelzés a sziklákon megtörı víz fehér tajtékja… 
Az U-319-es négy csomó sebességgel a St. Agnes-szigettıl egy mérföldnyire,, 

rövid sugarú körben cirkált. 
Már egy órája a felszínen voltak. És még öt óra van hátra.. Pokolian hosszú idı… 

Fischer utált ilyen helyeken a felszínen maradni. Idegesítette. De egy ellenséges 
radar számára az U-319-es remélhetıleg nem több mint egy apró foltocska a 
radarernyın, csak egy, a Scilly-szigeteket jelzı számtalan szikla közül. 

Fel-alá járkált a hídon, aztán hirtelen ötlettel elhatározta, hogy lemegy, és még 
egyszer megnézi a térképet. Idefönt amúgy sem volt mit néznie. 

Félig csúszva, félig mászva lement a létrán, és vízhatlan ruháját le se véve, 
odalépett a térképasztalhoz. Közvetlenül hajnalhasadás elıtt, hat óra körül odaviszi 
az U-319-est a St. Mary-tengerszoros bejáratához, és ott vár a zsákmányra. A kis 
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hajónak arra kell mennie, szemmel láthatóan az az egyetlen bejárat a szigetekhez. 
Legalábbis az egyetlen biztonságos bejárat. 

Ott majd gyorsan elkapja a hajó utasait. Ha fölfedezik, megnyílik a pokol. Öt perc 
lesz, legfeljebb tíz. Nagyon kevés. Lehetne másképp is? Eltöprengett a 
lehetıségeken. ' 

Fojtott kiáltás. Fischer megmerevedett.   
Most hangosan kiáltott valaki. Fischer úgy érezte, megfagy benne a vér. 
Aztán a vészcsengı undok hangja hasított bele a csöndbe. Kétszer is. 
– Merülés! Merülés! Merülés! 
Úristen, ne tedd ezt! – gondolta Fischer. 
Zajorkán. 
Az emberek elırerohantak, hogy az orr víz alá kerüljön, az ırség leugrált a 

toronyaknán a hídról, a többiek a vezérlıteremben szorgoskodtak, csapokat zártak 
el, csavargattak, szabályozókarokat állítottak, fennhangon jelezték, ha egy-egy 
mőveletet elvégeztek. Hangos, sustorgó zaj: kinyíltak a fıszelepek. Fischer a 
mélységmérıre szegezett szemmel várta, akarta, hogy merüljenek… 

Úristen! Arra gondolt, hogy csak négy csomóval haladnak. Ilyen sebesség mellett 
a merülés idıtlen idıkig eltart. Úristen! 

Minden mozdulat végtelenül lassúnak látszott. 
Tizenöt másodperc… 
Az utolsó ember is leugrott a toronyaknán, a fedél csattanva bezárult. 
A mélységmérı tője éppen hogy megmozdult…. Végre! Gyerünk! Gyerünk! A víz 

most árasztja el a parancsnoki tornyot. 
Egy méter! Milyen lassú… 
Húsz másodperc. 
Fischer elnézett a fedélzetmester válla fölött. A botkormány maximális szögben 

hajlik elıre, a mélységkormányok is teljes dıléssel buktatják lefelé a hajó orrát le, le, 
le… de lassan, olyan lassan… , 

Úristen, az ember ilyenkor meg tudna ırülni. 
Harminc másodperc. 
Most már lenn kellene lenniük. Biztonságban. Mélység: négy méter. A 

parancsnoki torony víz alatt… Nem elég! 
Most már gyorsabb a merülés. Nyolc méter… Majdnem periszkópmélység… 

Negyven másodpere. Talán mégis sikerül. 
Aztán megállt az idı. Az U-319-es meglódult. A bal oldala hirtelen 

megemelkedett, feljebb, egyre feljebb csúszott, a hajó megdılt, éles szögben az orra 
körül forgott. Fischer egy pillanatig nem értette: a padló keményen nekifeszült a 
talpának. Aztán pörögni kezdett a vezérlıterem. Akkor vette észre, hogy elesett. 

Ekkor hallatszott a hang. Iszonyú, elnyújtott, zengı-bongó dörrenés, megsüketült 
tıle, aztán még hosszan visszhangzott az agyában. 

Kiáltások… A hang tompán, tétován kongott a félig süket fülekben… Elnyújtózott 
emberek a földön. 

Fischer levegıért kapkodott, aztán összeszedte magát. Megpróbált kiáltani, de 
hiába, nem jött ki hang a torkán. Megint nekirugaszkodott. 

– Kárjelentés! 
A jelentések eleinte vontatottan érkeztek. . 
– Elsı szakaszok víz alatt! Vízálló ajtó elzárva! 
– Vízbetörés a szálláshelyen! 
Az orr visszaereszkedett furcsa, felfelé ágaskodó helyzetébıl, aztán elırebukott.  
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– Elöl a tartályokat kiüríteni! – kiáltotta Fischer. Úristen, több felhajtóerıt kell 
belevarázsolnia a hajóba, különben elmerül, mint egy kıdarab. 

Az orr lassan, de kérlelhetetlenül, egyre meredekebben csúszott lefelé. 
– Mélység húsz méter! 
– Hátsó tartályokat kiüríteni! – Kockázatos, de még mindig jobb farral a felszínre 

emelkedni, mint ilyen sebességgel lemerülni. 
Az emberek hátratódultak a szálláshelyrıl. Amint az utolsó matróz is kibújt, 

becsapták és elreteszelték a vízhatlan ajtót. 
– A szálláshelyen gyors vízáradás, kapitány úr! Nem tudtuk elállítani! 
Fischer szeme a mélységmérıre tapadt. Rohamosan süllyednek. 
– Hátsó tank kiürítve! 
Harminc méter… harminchárom… még mindig zuhannak. 
Az orr még mindig egyre jobban, egyre jobban süllyed… 
Fischer a térképasztalhoz rohant. Milyen mély itt a tenger? Hatvannyolc méter. 
Úristen, terjes erıvel rá fognak zuhanni a sziklás tengerfenékre! 
Negyven méter… Fischer lázasan gondolkodni próbált: mit tehetne még? Mit 

még? Az elsı helyiségekben gyülekezı embereit nézte. 
– Mindenki a hátsó részbe! 
Az emberek értetlenül, kábult arccal nézték, aztán rémülten engedelmeskedtek, 

és kapaszkodók után nyúlva, indultak felfelé, a hajó hátsó részébe. 
De a hajó orra tovább dılt elıre, egyre lejjebb, egyre lejjebb… 
Mélység: negyven méter. És egyre gyorsabban merülnek. 
– Kapaszkodni! 
Az emberek a falhoz lapultak vagy lekushadtak. Aztán csend. 
Aki rálátott a mélységmérıre, rémülettıl kikerekedı szemmel figyelte. Ötven 

méter… Hatvan… 
Hatvanegy méternél értek feneket. Az ütéstıl a hajó orra tizenöt méter hosszan 

behorpadt, a már amúgy is sérült elsı kamra fala végighasadt, és a beömlı víz most 
már teljesen elárasztotta a hajó elejét. 

Fischernek elállt a lélegzete, amint a fejét hangos csattanással beverte az 
acélfalba. 

Aztán csend lett, csak a felhasadt nyomócsövek sziszegése és a sebesültek 
nyöszörgése hallatszott. 

Az U-319-es a tenger fenekén hevert. 
Fischer egy válaszfalnak dılt, és felhúzódzkodott. A padló meredeken megdılt, a 

tengeralattjáró körülbelül negyvenöt fokos szögben felmeredı farral feküdt. 
Még mozgott, lassan, szelíden balra fordult. 
Fischer letörölte a homlokáról a szemébe csurgó, meleg vért, és kinézett a 

vezérlıterembe. Valami történik, valami más… . .  
Körös-körül megvizsgálta a válaszfalakat. Szemben vele, a szálláshelyet a 

vezérlıteremtıl elválasztó falon a vízhatlan ajtó zárva, bereteszélve. De az egyik 
oldalon a falból legyezıszerően, sisteregve áramlott be a vezérlıterembe a víz. 
Fischer végigbotorkált a meredek padlón, és a falhoz támaszkodott. Ujjával 
megtapogatta a fémlemezt. A víz a fedélzet magasságából majdnem a padlóig érı, 
széles repedésen fröcskölt befelé. 

Sokáig nézte a repedést, aztán megfordult. 
Az emberek üres, csüggedt arccal figyelték. Valaki elıbújt hátulró 
– Vízbetörés a motorházban, kapitány úr! Megpróbáljuk betömni. 
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Hiába. A hajót már nem fogják megmenteni. Persze, megpróbálják, de Fischer 
tudta, hogy hiába. És az emberek sem menekülhetnek meg: ilyen mélyrıl élve senki 
sem juthat a felszínre. 

Fischer az embereit nézte. Pillanatnyilag nem volt mit mondania nekik. 
Majd késıbb kitalál valamit. Valami alkalomhoz illıt. 
Most csak egyetlen gondolat gyötörte: ezek a fiúk megbíztak benne, és tévedtek. 

Még most is reménykedve, várakozó pillantással néznek rá. 
Semmit nem tehetek értetek, barátaim. 
Egy napig is eltarthat, míg meghalnak. Talán tovább is. Attól függ, meddig elég az 

oxigén. 
Aztán az egyre jobban szaporodó vizet nézte. Nem, gondolta. Hamarabb. Elıbb 

megfulladnak. 
Megrázta a fejét, szeretettel rámosolygott az emberekre, a bátor fiúkra, akiknek 

most sem volt panaszszavuk. 
Azt szerette volna mondani nekik: soha nem voltam isten. Miért hittétek valaha is, 

hogy az vagyok? 
De most már ık is tudták. Leolvasták az arcáról. És lassan elfordították a fejüket; 

mind, egyik a másik után. 
 

Julie-nak egyetlen vágya volt: ne legyen már olyan sötét. A vitorlázás már nem 
aggasztotta túlságosan, érezte, hogy a hajó vidáman táncol a vízen, de nagyon 
szeretett volna látni valamit. 

Viszont… már csak ezt az éjszakát kell átvészelniük, aztán, valamikor reggel, 
meglátják a szárazföldet. Vagy látnak egy repülıgépet, mindegy, hogy mit, csak 
segítsen. És akkor… Máris beleélte magát: micsoda mámoros, tökéletes 
megkönnyebbülés… És béke. 

Egy kép lebegett a szeme elıtt, valóságos kép, mintha élne: magányos kis ház 
egy domb tetején, csodálatos kilátás a távolba, a napfényben sápadtan csillogó 
tengerre. A kis ház fala fehérre meszelve, körös-körül gyep, a gyepet lágyan tarkálló 
virágágyások szegélyezik. A gyepen ketten ülnek. İ és Richard. A kis ház az övék, 
ott élnek, ki tudja, mióta. És nagyon boldogok. 

Különös, milyen tisztán látja. Megpróbálta rögzíteni magában ezt a képet, de 
újabbak jöttek: az édesanyja teraszos háza, nagybátyja és nagynénje sétál egy 
szikla peremén, táncos összejövetel Plymouthban… Aztán minden összekuszálódott. 
Emberek nevettek rajta, ujjal mutogattak rá… Lázálom. Aztán kisodródott a tengerre 
egy furcsa, kormány nélküli hajóban. Felébredt. Valóság. A zseblámpa halvány 
fényénél megnézte a kompaszt, és a hajót visszaállította a helyes irányba. Semmi 
sem változott. 

Lenézett a hajó farába. A sötét sarokban halványan látszott Peter kuporgó alakja. 
Ekkor meghallotta. 

Gyengén, olyan bizonytalanul, hogy elıször azt hitte, téved. 
Most már ébren volt. Maga elé kémlelt a sötétbe. Megint. Gyenge… micsoda?… 

Suttogás? Nem, inkább sistergés… Nyelt egyet. Fölállt. Honnan jön ez a hang? 
Rémülten nézett körül: a hang most mintha minden oldalról körülvette volna. Vagy 

csak elölrıl hallja? 
Most elhalkult. Semmi. Talán csak képzelıdött… 
De nem! Most újra hallatszik, akár a távoli mennydörgés, halk, dübörgı 

dobbanások. Aztán megint semmi. 
Dermedten állt. Megbénította a félelem. 
Ismét az a halk mormolás. Közelebbrıl. Közelebbrıl! 
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Kezét a szájára szorította. Várt. 
Aztán, amikor meglátta, majdnem felsikoltott: villanásnyi fény, majd a fény 

rohamosan nıtt, hosszú, csillogó, fehér csíkká szélesedett. 
Istenemi Istenem! 
Víz! Fehér, tajtékzó víz, ugrál, mozog, emelkedik, süllyed; széles sávban elnyúlik 

elıtte a tengeren. 
Maga felé rángatta a kormányrudat. Húzta, húzta, de aztán nem bírta már tovább. 
– Fordulj meg! Fordulj meg! Kérlek! – Olyan görcsösen cibálta a kormányrudat, 

hogy belefájdult a keze. 
A hajó egy hullámhegy tetején megfordult, megdılt, Julie rázuhant az 

oldalpalánkra. 
A korlátra kapaszkodva, hátranézett. 
Mögötte fehéren tajtékzó víz… Mennydörögve kapaszkodik felfelé egy fekete 

falon, aztán harsányan dübörögve visszazuhan… 
– Ó, Istenem! – kiáltott fel Julie. Megbabonázva nézte a szörnyő víztömeget, és 

jeges kézzel ragadta meg a félelem. 
Aztán eszébe jutott, hogy elengedte a kormány rudat. Tapogatózva nyúlt utána, 

megtalálta, megmarkolta. Ekkor rájött, hogy teljesen elveszítette a tájékozódó 
képességét. 

A fehéren pezsgı víz most jobb kézre esett. Nyöszörögve nézett körül. Tovább 
kell fordulnia, még tovább kell fordulnia. 

El innen, el innen, vissza a nyílt tengerre! 
Húzta a kormányrudat, közben a habzó vizet nézte… Már majdnem mögötte 

volt… Mögötte… Igen, igen, már mögötte van… 
– Menj innen! Menj innen! – sikoltotta. Egy pillanatra mintha visszahúzta volna a 

tajtékzó víz, de aztán látta, hogy a fehérség elhalványul, elszürkül. 
Reszketve, kimerülten roskadt a kormányosülésre, és azt nyögdécselte:  
– Ó!Ó!… 
Aztán megint valami zaj. Felkapta a fejét: egy hang. Tompa zúgás. Zuhogó víz. 

Dermedten figyelt. 
Valaki sikoltott. Tétován mégállapította, hogy ı volt az. A hajó elıtt csillogó, elıre-

hátra zuhogó, ezüstösen fehérlı fal emelkedett, és rohant a hajó felé. Aztán hullám 
tornyosult elıtte magasan, egyre magasabban, ı meg bénultan érezte, hogy 
száguldanak elıre. A hajó orra beleütközött valami égnek meredı, éjnél feketébb 
tömegbe. 

Belekapaszkodott a kormányrúdba, elszántan maga felé próbálta húzni, de a hajó 
vadul, kérlelhetetlenül vágtatott tovább, és a fekete tömeg egyre magasabbra 
emelkedett, egyre nıtt elıttük, csak úgy rohant a hajó felé. 

Megint felsikoltott, karját Peter felé nyújtotta, aztán valami szörnyő erı kipréselt a 
tüdejébıl minden levegıt, elırehajította, és ı fejjel elırerepült. Peter! Peter! 
Megperdült a levegıben, megfordult, aztán rázuhant valami kemény tárgyra, amely 
brutálisan belehasított a hátába. 

İrjöngve nézett körül. 
– Peter! – sikoltotta. 
Valahol mélyen lent megpillantotta a hajó farának halvány körvonalát, ahol az 

elıbb Peter ült, de hogy a hajóban mi van, azt a sötétben nem látta. 
– Peter! 
Üvöltve özönlött felé a hullám, elárasztotta a hajót; ı valamibe belekapaszkodott, 

keményen fogta, míg a víz mennydörögve zuhant a fejére, a szemébe, a fülébe, és 
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húzta, vonszolta volna magával. Kapaszkodni! Kapaszkodni! Kapaszkodott, míg úgy 
érezte, kiszakad a karja. Valami rántott egyet a derekán. Húzta. 

A víz elapadt. Szörnyő szörcsögéssel szívódott fel. Mintha lélegzetet venne. 
Julie hörögve kapkodott levegıért, megpróbált hátrább húzódni a farba, Peter 

felé, de a kötél szorosan fogta a derekát, oldalra rántotta. 
– Úristen! Engedj! Engedj! 
Visszafelé húzta a kötelet, rángatni próbálta, letépni magáról, vadul kereste a 

csomót. Tőnj el! aztán eszébe jutott: a kötél! A kötél: Peter! – Peeeeter! – sikoltotta, 
és lecsúszott a fedélzeten, a kötél másik vége felé. Semmi. Körbetapogatózott. 
Valami puha tárgyhoz ért a keze, utánanyúlt, éppen akkor, amikor újabb hullám 
árasztotta él harsogva a fedélzetet, és ıt oldalt hajította, belecsapott a szájába. A víz 
alatt tapogatózott, megtalálta Petert, magához húzta… 

Szorosan magához ölelte, és akkor is hozzátapadt, amikor a hullám bukdácsolva, 
rángatva magával ragadta ıket elıre, elıre… 

Valamibe hatalmas koppanással beütötte a fejét. Vizet nyelt. Megint kemény 
tárgyba ütköztek, majd elsodródtak, de a víz visszaszívta ıket, vissza, vissza. 

Julie hozzátapadt a gyerekhez, és a pillanatnak ebben a tört részében meghalt 
volna érte, meg akart halni érte, a testébıl származott gyermekért; puszta kézzel 
visszatartotta volna a vizet, körmével lekaparta volna a sziklákat, és megölt volna 
mindenkit, elpusztított volna mindent, ami az útjában áll… 

Aztán a víz újra elıreröpítette ıket, ezúttal sebesebben, sokkal dühödtebben, a 
hatalmas, tarajos hullámhegy felemelte ıket, aztán továbbrohant velük feljebb, egyre 
feljebb, elıtte száguldott, hogy nekirohanjon annak az örökké mozdulatlan, tömör 
gránitsziklának, rávesse magát arra az iszonyú kıtömegre, amely már várta, hogy 
összeroppantsa, mint ahogy elıtte már száz- és százezer oktalan hullám gerincét 
összeroppantottá. Julie döbbenten érezte, hogy a fedélzet eltőnt a lába alól, körülötte 
nincs semmi, csak víz; pörgeti, megpróbálja lehúzni a mélybe. Megint vizet nyelt, 
megpróbált lélegzetet venni, fuldokolt, levegı után kapkodott, végre szippantott egy 
kis drága levegıt, de utána újra vizet nyelt, és a tenger összezárult a feje fölött… Fél 
karjával megpróbálta följebb küzdeni magát. 

De a hullám ellenállhatatlanul viharzott vele tovább, elıre. 
És ı még mindig ölelte Petert. 
Aztán zuhantak. Zuhantak: az iszonyú zuhatag száguldva vonszolta ıket lefelé. 

Ekkor hatalmas, színes panoráma tárult Julie elé: a másodperc töredéke felölelte 
élete minden boldogságát, örömét. 

Valami hátba vágta. Felfordult a gyomra. Az ütés erejétıl az álla a mellkasára 
csuklott, és a levegı robbanáshoz hasonló szusszanással kiszállt a tüdejébıl. A víz 
megragadta, megdobálta, magával hurcolta kemény, éles tárgyakon át… 

– Aztán lassan minden kicsúszott a tudatából… Szelíden lebegett… Bíborszínő 
világban… fehérben… feketében... Így, lebegve sodródott tovább. 

Még egyszer, egy pillanatra világosan érezte, hogy iszonyú fájdalom hasít az 
oldalába, mintha mázsás teher zuhant volna rá. Még egyszer, utoljára elsuttogta a 
gyerek nevét. 

Aztán megint elúszott… egy felhıben. A felhıben lágy hullámok ölelgették 
szelíden, csillapították a fejfájását, megszüntették minden fájdalmát. Aztán újra jó volt 
minden… 

 
Furcsa, gondolta David: itt halok meg, a tengeren. A hajó megint megbillent, még 
mélyebbre csúszott, a deszkák panaszosan recsegtek, nyikorogtak a gránitsziklán. 

Felkészültem, jöhetsz, gondolta David. 
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Már elmondta utolsó imáját, kibékült az Istennel. Most arra a kis házra gondolt 
Németországban, úgy, ahogy az emlékezetében élt, amilyen akkor volt, amikor olyan 
boldogok voltak benne. 

Á gondolatai Cecile-lel kezdıdtek, mikor Cetile még egészen kicsi volt. Ahogy 
dundi kis kezével megfogta az orrát, mikor hármasban, a parkban… 

Hullám csapott a mellére, az arcába fröcskölt. Majdnem magával sodorta, de 
aztán sikerült megkapaszkodnia. 

Ezt a sorsot szánta neki az Isten? Nem. De ha már nem bírja tovább, akkor mégis 
így lesz. 

Cecile iskolás éveinél tartott, mikor egy hullám érkezett, sokkal nagyobb, mint az 
elıdei, mennydörgı robajjal, mélyen behatolt az orr deszkái alá, aztán 
visszahúzódott, lelökte a kezét a korlátról, és David száguldott a vízén… 

Végre szabad. Így vagy úgy, de szabad. 
Elernyedt és várt. Lógott a mentıövön. Víz hatolt a szájába, az orrába, fuldokolt, 

köpködött, levegıért kapkodott. Kissé csalódottan állapította meg, hogy azt hitte, 
sokkal könnyebb lesz: csak éppen lehunyja a szemét, és kész. 

Végül egyre nehezebb lett a küzdelem a levegıért. Kiszállt belıle minden erı. 
Érezte, hogy egyre gyengül. 

Egy pillanatra lágy szellı simította végig az arcát, aztán újabb sustorgó hullám 
csapott át rajta, a szemébe fröcskölt, a szájába ömlött, és tudta: nem küzd ellene 
tovább. 

A mentıöv kicsúszott a hóna alól, ı meg elmerült, és szelíden sodródott tovább. 
Az utolsó pillanatban elfogta a pánik, de aztán megnyugodott, mert arra gondolt: 
melyen szerencsés vagyok, minden bajomnak vége. Egyszer s mindenkorra vége. 
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Joe Treleaven beleszagolt a levegıbe. Hideg van. Márciusban szokatlan hideg, a 
szigetek normális éghajlatához képest. Az alacsony tetıablak opálosan csillogott a 
lecsapódott párától. Nagyokat szuszogva belebújt vastag, olajos pulóverébe, aztán 
odahajolt az ablakhoz, letörölte róla a párát, és kikukucskált. 

Közeledett a napfölkelte. A kristálytiszta hajnali levegıben az ég óriási, sárga 
kupolája a kékesfekete tenger fölé borult. Ma egész nap hideg lesz, állapította meg 
magában. 

Keleti szél. Megrázta a fejét, és lebattyogott a lépcsın a konyhába. Csak a keleti 
szél hoz ilyen hideget St. Agnes szigetén Talán mégsem bolondság, hogy át kéne 
állítani a földeket zöldségtermelésre. A háború elıtt csak virágot termesztett, de a 
virágok nem szeretik ezt a csípıs idıt. 

Viszont ne felejtsük el, hogy a virághagymák mégis kisarjadnak, akármit csinál az 
ember. És most, hogy tilos virágot fuvarozni, azt mondják, fantasztikus pénzeket kap 
az ember a virágjáért a feketepiacon. Négy font egy doboz nárcisz. A fenébe is, 
abból már egy hónapig meg lehet élni! 

Megrázta a kályha rostélyát, félrehúzta a kéményreteszt, és szenet öntött a 
kályhába. Fogta a vizeskannát, kinyitotta az ajtót, kiment az udvarra. Megállt, és mint 
minden reggel, a nyugati sziklák felé nézett. Az elızı éjszakai vihar elült, teljes 
szélcsend volt. Jó horgászidı lesz ma. Talán fogja a csónakját, és kimegy horgászni. 
Viszont lehet, hogy mégsem megy, hanem inkább nekiáll, és gazt szed a disznóknak. 
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A hordóból vizet töltött a kannába; visszament a konyhába, a kannát föltette a 
kályhára. Reggelire zabkását készített magának, és teát fızött hozzá, aztán fölvette 
a kabátját, hogy kimenjen megetetni a jószágot. A disznók, ahogy meglátták, 
nyomban izgatott röfögésbe kezdtek. Eléjük rakta a szokásos zöldség-moszat 
keveréket, aztán odaszórt a csirkéknek egy marék búzát. 

A felkelı nap csillogózöldre festette a magas tamariszkuszsövényt. A földeken túl, 
a szaggatott partvonal fölött a messzeségben meredezı sziklák vonulata tompa 
rózsaszín-arany fényben csillogott. Mögötte halványan sárgállott az ég. 

A magasból zúgást hallott. Fölnézett. A távolban, a tőhegyként kiemelkedı 
Püspök-szikla felett repülıgép szárnya csillant. A gép délre tartott. 

Miután a repülıgép eltőnt, Joe tovább nézelıdött, de most már csak úgy 
megszokásból. Az idıjárást ízlelgette, és szoktatta magát a hideghez. Úgy döntött, 
mégis inkább gazt kellene szednie, és nem mehet horgászni, még ha az utóbbihoz 
több kedve is lenne. 

Már majdnem visszafordult, de valami ösztönös kényszer megállította. Még 
egyszer körülnézett. Hosszasan, kissé gondterhelt arccal figyelte a távoli sziklákat. 
Aztán lassan, elgondolkodva visszasétált a házba, becsukta maga mögött az ajtót. 

Eltakarította a reggeli maradványait az asztalról, az edényeket egymásra rakta a 
mosogatófazékban. Aztán bement a belsı szobába, odasétált a kandallóhoz. A 
távcsı régi volt már, a családja sok-sok évvel ezelıtt jutott hozzá, valószínőleg egy 
hajóroncsról származott, bár ezt a család nyilván váltig tagadta volna. 

Fogta a távcsövet, felsétált a lépcsın a hálószobába. A hálószoba kis ablakát 
egész télen nem nyitotta ki. Fája megvetemedett a nedvességtıl, de azért végül, 
nagy nehezen kinyílt. Kihúzta a messzelátó teleszkópos csövét, az ablakpárkányra 
támasztotta, és belenézett. 

Hosszan tartotta a szeme elıtt, végül elégedett arccal becsukta az ablakot, 
összetolta a távcsövet, visszament a konyhába. Az ajtóról leakasztott egy hosszú 
viharkabátot, egy viharkalapot és egy törülközıt. Mindezt letette az asztalra. Levette 
vaskos parasztcsizmáját, helyette magas szárú tengerész csizmát húzott, aztán 
összeszedte az asztalról a tengerészholmit, kiment a házból, végigballagott az úton 
Lower Town, a St. Agnes négy településének egyike felé. 

A település mindössze néhány házból állt. Joe egyenesen odasétált az egyik 
tengerparti házacskához, bekopogott az ajtón. 

– Jó reggelt, Jeremiah! – üdvözölte az ajtóban megjelenı férfit. 
– Jó reggelt, Joe! – A férfi a tengerészholmit nézegette. 
– Valami van a sziklákon. 
Jeremiah bólintott, és szó nélkül eltőnt a házban. Nemsokára tengerészruhákkal 

megrakodva jött vissza, aztán kettesben elindultak a part felé. A hosszú betonsólya 
végén nehéz csónak, a padokon két pár evezı. 

Szó nélkül bedobták a csónakba a vízhatlan tengerészruhákat, és nekiálltak, 
hogy lecsúsztassák a csónakot a sólyáról. Amint a vízre ért, még egy utolsót löktek 
rajta, aztán könnyed mozdulattal beleugrottak, az evezıket bedugták a villákba, és 
evezni kezdtek. 

Az öbölbıl kicsónakáztak a Smith-szorosba, elhaladtak a Hellweathers alacsony 
sziklái mellett, ki a nyílt tengerre. Onnan a nyugati sziklák legnagyobb 
sziklacsoportjáig két mérföld az út. 

Némán eveztek, figyelték az evezık lassú, ütemes csobbanását. A tenger 
nyugtalan volt. Az elızı éjszakai viharos szél felkavarta, és még nem csillapodott le 
egészen, de a hullámok már nem tornyosultak rajta, és a csónak orra úgy metszette 
a kristálytiszta vizet, mint a borotva. 



 356 

Joe ült elöl, mert onnan jobban irányíthatta a csónakot. A Hellweathers-szoroson 
áthaladva, figyelte a dagály áramlását, és idınként hátrapillantott a válla fölött, hogy 
az elıttük emelkedı sziklák között tájékozódjék. Déli irányban haladva elérték a 
Melledgan és Muncoy sziklapadokat, aztán további tizenöt perces út után Joe a 
szeme sarkából megpillantotta a Gorregan és a Rags körvonalait. Már nincsenek 
messze. 

Abbahagyta az evezést, hátrafordult, és alaposan megnézte az elıttük emelkedı 
sziklákat. A másik is abbahagyta az evezést. ' 

– Hol gondolod, Joe?  
Joe az ajkát biggyesztette. 
– A Roseveannél. Mindenesetre kezdjük ott.  
Továbbeveztek. 
Nagyon sokszor kutatták már át kettesben a sziklákat. Egyszer, a háború elıtt, ott 

találták meg egy kis hajó roncsait, az egyik magasabb sziklán pedig egy férfi 
holttestét. A férfi térden állva, mintegy imára kulcsolt kézzel görnyedt elıre, arcát a 
Püspök-szikla felmagasló világítótornya felé fordította, mintha onnan várt volna 
segítséget. Mikor odaértek, a teste már hideg volt és merev, mint egy darab fa. 
Kemény munkával tudták csak kiegyenesíteni a holttestét. 

Joe bal evezıjével jobbra, a Rags és a Rosevear felé kormányozta a csónakot. A 
Rosevear mellett lassított, és kutató szemmel vizsgálta végig a sziget sziklás 
felszínét. Semmi. Csak sirályok. Itt-ott egy-egy silány főcsomó. És a sziklák hegyes-
csúcsos körvonalai. 

Továbbeveztek, most egyenesen dél felé. Néhány elszórt szikla után végre 
elérték a kis Rosevean-szigetet. A Rosevean és a Rosevear testvérszigetek; a 
Rosevean valamivel nagyobb, mint nıvére, a Rosevear, és teljesen kopár. 

A sziget közelébe érve, behúzták az evezıket, és hagyták, hogy a csónakot a 
saját lendülete vigye tovább. Nem hallatszott más hang, csak a tenger mormolása, a 
hullámok sustorgása, amint fölkúsznak a sziklák oldalán, beáf amlanak-beözönlenek 
közéjük, a repedésekbe, a nyílásokba, hogy aztán morogva, a gránitfalakon, csillogó 
vízeséseken átbukdácsolva, visszahúzódjanak a tengerbe. 

Joe társa fölfelé mutatott, valahová a sziklák közé. Joe követte az ujja irányát. 
Idegen tárgy látszott a sziklafal tövében, a fehér tajték között. Mint egy darab fa. 

Továbbmentek. A sziget partján több roncsdarab is látszott. Mind fa. 
Joe és Jeremiah szemügyre vette a szikla minden részletét, de Joe pillantotta 

meg elıször: ez volt az, amit a partról látott. Nagy, sötét folt a szürke sziklán. 
Közelebb kerültek, és akkor derült ki, hogy az, ami messzirıl foltnak látszott, 

valójában egy tépett, jó tizenöt lábnyira a tenger fölött, a szikla kiálló részén 
fennakadt, vörös-fekete, háromszöglető vászondarab. 

Továbbeveztek, széles ívben eltávolodtak a szigettıl. Még mindig a sziklákat 
kémlelték. 

Egy élénkpiros folt is látszott. Az is fönnakadt a magasban, de egy kis kırakás 
félig-meddig eltakarta elılük! Joe rámutatott, a másik rábólintott. Amint 
továbbeveztek, több roncsdarabot is láttak. Ismerıs látvány: nagyon sokszor 
találkoztak hasonlóval. Egy kis hajó élénkszínőre festett fara. 

– Nézzük meg közelebbrıl!  
Visszaeveztek az egyik jól ismert sziklapadhoz, amelyre könnyen ki lehetett, lépni 

a csónakról. 
– Majd én – mondta Joe. – Oké! 
Joe behúzta az evezıit, Jeremiah a sziklapadhoz irányította a csónakot. Joe 

felállt. Egy kicsit várt, míg a víz leereszkedik, aztán, amint fölemelkedve a csónakot is 
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megemelte, lábával a padra lépett, megvárta, míg a csónak a hullám tetején egy 
pillanatra megpihen, és kilépett a sziklára. 

Innen vízmosás vezetett fel a csúcsra. A mászás csak egy helyen okozott gondot, 
de Joe már pontosan tudta, hogy hol és miben kapaszkodhat meg. 

A szikla tetejére érve, átment a szigetnek arra az oldalára, ahol a piros foltot 
látták. A szikla peremérıl lenézve látta: valóban faalkotmány, ahogy gondolta. Egy 
hajó darabja. Az élénkszínő festék alapján halászhajó lehetett. A mintákból ítélve 
francia. 

Oda sétált, ahol a vörös-fekete, háromszöglető vászondarab beakadt a sziklába. 
Valóban vitorla. Meg a felsı vitorlarúd. A vitorlarúd egy kötélen lógott, a kötél egy 
kiálló szikladarabra tekeredett. 

De akadt ott más is. 
A sziklák közé ékelve, és a szikla laposabb részein, meg a kövek között képzıdı 

kis pocsolyákban mindenféle partra vetett holmi hevert; kötelek, tépett vitorladarabok, 
feketére festett léedarabok… Még egy mentıöv is. 

A kis hajót a szirtek ezer darabra törték. 
Joe olyan közel merészkedett a sziklák széléhez, amennyire csak lehetett. 

Lenézett a vízmosásokba, a hasadékokba. 
Eljutott a sziget északi végére, aztán visszafordult. Semmit nem látott, amiért 

érdemes lenne a nyakát kockáztatnia. 
De tudta, hogy valamit még nem nézett meg közelebbrıl. Látta, hogy a kövek 

között egy fekete, zsákhoz hasonló tárgy akadt meg a szikla egyik kis 
kiszögellésében. És a fekete tárgy alatt volt valami más is. 

Elindult arrafelé, és közvetlen fölé került. Megállt, sokáig nézett lefelé. 
– Szegény ördögök! – mormolta aztán halkan maga elé. 
Visszatért a sziget másik oldalára, és leereszkedett, míg meg nem látta a 

csónakot. Füttyentett egyet, aztán kezével jelezte a társának, hogy evezzen át a 
keleti oldalra. 

Amaz bólintott. Joe visszatért közvetlenül a zsákhoz hasonló tárgy fölé. Lassan, 
óvatosan, arccal a szikla felé, leereszkedett. Néha megpihent, tájékozódott. Igen. 
Egy holttest. Legalább egy, talán kettı. 

A legnehezebb a lefelé vezetı utolsó néhány lábnyi út volt, mert a szikla 
majdnem függılegesen lejtett. Joe támaszt keresett a lábának, majd az utolsó 
néhány lábnyi lejtın egyszerően leugrott. Aztán várt, míg a csónak meg nem jelent 
odalent, a szikla sarkánál. Addig integetett, míg Jeremiah észre nem vette. Csak 
akkor ment oda az élettelen testekhez. 

Letérdelt. Az egyik nı volt. Az oldalán feküdt, a teste ívben hátrafeszült egy 
felmeredı szikladarabon. Mintha a hullám megpróbálta volna visszahúzni a tengerbe, 
de a szikla nem engedte. 

Mellette egy hét-nyolc év körüli kisfiú. Az arca viaszfehér, a szeme lehunyva. 
Kötéllel voltak egymáshoz kötve. 
Joe a nı homlokára tette a kezét. Hideg. Ujjával megkereste a nyakán az ütıeret. 

Semmi. 
Aztán egy rezdülés. Csak leheletnyi. 
Joe munkához látott. Kiegyenesítette a nı testét, hanyatt fektette a földön. Csak 

akkor látta, hogy csúnya seb tátong a fején. 
Elkezdte a kezét dörzsölni, az arcát veregetni. Megint kitapintotta az ütıeret a 

nyakán. A szívverése még mindig nagyon gyenge. 
Maga sem tudta, miért, fölnézett. És meglepetten bámult. 
A kisfiú szeme nyitva, üresen a semmibe meredt. 
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Joe odament hozzá, megfogta a kezét. Jéghideg volt. A kisfiú csaknem halálra 
fagyott. Joe keményen, szinte dühösen az ı kezét is megdörzsölte, aztán 
megpaskolta a gyerek falfehér arcocskáját. 

A gyerek hunyorgott. 
– Nahát, fiatalember, nemsokára rendbe jössz, igaz? De nekem el kell mennem, 

hogy valami meleg holmit kerítsek nektek, jó? 
A gyerek csak bámult. Joe elfordult, lekiáltott Jeremiah-nak. Jeremiah földobta 

egy kötél végét. Joe felhúzta a vízhatlan ruhákat meg egy darab öreg 
viaszosvásznat, amit mindig a csónakban tartottak. Levette a saját pulóverét, 
ráborította a gyerekre, a tetejébe vízhatlan kabátot terített. Aztán a viaszosvászonnal 
és Jeremiah viharkabátjával betakarta az asszonyt.  

– Négy ember kell – kiáltott le Jeremiah-nak. –, meg egy csónak és meleg ruhák! 
És egy deszka, hogy le tudjuk vinni ıket! 

– Oké – kiáltotta vissza Jeremiah, és elevezett a St. Aghes-sziget felé. 
Joe lehajolt a nıhöz, tovább dörzsölte, paskolta. Meleg és jobb vérkeringés, az 

kellene neki. De semmi válasz. Ennek ellenére tovább csinálta!,, Valószínőleg a 
fejsebe a nagyobb baj. 

Aztán a gyerek felé indult, megállt mellette. Az várakozón figyelte. 
– Hello, fiatalember! 
A gyerek félve pillantott föl rá, aztán kétségbeesetten forgatta a fejét, mint aki 

most jön csak rá, hol van. Az ajka mozgott, de a foga úgy vacogott, hogy képtelen 
volt megszólalni. 

– Ne félj! – mosolygott rá Joe. – Hamarosan jól megmelegszel. 
A gyerek torkán végre kiszakadt egy hang. 
– Mama! – És megpróbált közelebb húzódni a nıhöz. Joe szelíden visszatartotta. 
– Nemsokára rendbe jön, ne aggódj! 
A gyerek felsírt. 
– Mama! 
– Figyelj rám! Ki volt még veletek? – kérdezte gyorsan Joe. – A hajón. Meg tudod 

mondani? 
De a gyerek csak sírt keservesen, elkeseredéstıl eltorzult arcán patakzottak a 

könnyek. 
– M… ma.,, ma!… Ké… hé… rem, hadd men… jek a mamá… hoz! 
Joe zavarban volt. Nem tudta, mihez kezdjen. Sose volt dolga gyerekekkel. Nem 

is hitte volna, hogy ilyen… makacsok, tudnak lenni. 
– Ide figyelj, a mama nem érzi jól magát. Legjobb, ha nyugton hagyjuk, hidd el 

nekem. – Barátságosan, de határozottan megfogta a gyerek karját. Nem akarta, hogy 
jelenetet rendezzen. 

A kisfiú halálsápadtan meresztette rá a szemét. 
– M… menj innen! Menj innen, te rémes ember! H… hagyj békén bennünket! 
Joe elképedt. Ez kemény beszéd. Fél lépést hátralépett. 
– De – mondta bizonytalanul – nem nyúlsz a fejéhez, ugye? 
– N… nem. 
A gyerek föltérdelt, odamászott az anyjához, átkarolta a derekát, az oldalához 

szorította az arcát. Úgy suttogott neki, mintha az asszony eszméletén lenne. 
Joe a fejét rázta. Fantasztikus! Visszatette a gyerekre a takarót, aztán, mikor 

látta, hogy kicsit megnyugodott, megint megkérdezte: 
– Senki más nem volt yeletek, kisöreg? 
A gyerek Joe felé fordult, és alig észrevehetıen bólintott. 
– Igen? Hányan voltatok? 



 359 

A gyerek elnézett mellette. Joe azt hitte, nem is fog válaszolni. Végül mégis 
megszólalt. – D… David. D… David. 

– Szóval David? 
A gyerek lehunyta a szemét, és közelebb húzódott az anyjához.  
– Csak ı?  
Megint mondott valamit. Joe közelebb tartotta hozzá a fülét.  
– Mit mondtál? 
– Csak ı – suttogta a gyerek. 
Joe biztatóan megyeregette a karját. Valamit mondania kellene, gondolta, de nem 

jutott eszébe semmi. Végül azt mormolta: 
– Sose aggódj! Megtaláljuk! Megtaláljuk. Így vagy úgy. 
Valóban megtalálták. Négy nap múlva, amikor felfúvódott holtteste fölbukkant a 

tenger felszínén. 
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A kocsi váratlanul megállt. Az oka nyilvánvaló volt: utcányi romba dılt ház 
törmeléke torlaszolta el elıttük az utat. A reggeli napsütésben, a parázsló romok 
közül fefgomolygó füstön túl, a pusztulás közepette, különös ellentétként, rózsaszínő 
virágokkal pompázó, ép, élı cseresznyefa virult. 

Dönitz elıreszólt a sofırnek: 
– Innen már gyalog megyek! 
A sofır kiugrott a kocsiból, kinyitotta a hátsó ajtót. Dönitz kiszállt, és nyomában a 

segédtisztjével, gyors léptekkel indult tovább a közeli Hotel-am-Steinplatz felé. Míg a 
kı- és vakolatomladékot kerülgette, megállapította magában, hogy ez a kevés épen 
maradt, belvárosi szállodák egyike Berlinben. 

A szállodában egyenesen a pince felé indult, de szokásával ellentétben, nem a 
nyomkövetı terembe ment, hanem befordult az irodájába, és becsukta maga mögött 
az ajtót. 

Idıre volt szüksége: gondolkodnia kellett. Elérkezett a döntés órája. 
Elıtte az asztalon az adatok. Miközben lassú mozdulattal odahúzta a székét, a 

számokat nézte. Megigazította a zubbonyát. Statisztikai jelentés. Május 
huszonharmadika. A hónap elsı huszonegy napján a tengeralattjárók kétszázezer 
tonna szövetséges hajótömeget süllyesztettek el. Sokkal kevesebbet, mint az elızı 
három hónap bármelyikében. Noha így is tekintélyes mennyiség, ha meggondoljuk, 
hogy… 

A szeme megakadt a „tengeralattjáró-veszteségek” címő rovaton. 
Huszonegy nap alatt harmincegy hajó. 
Eddig még soha nem volt ennyi.  
Katasztrófa! 
Harmincegy!… 
Portyázó hajók süllyednek el mindenfelé: az Atlanti-óceán nyílt vizein, Izland 

környékén és – ezt már szinte megszokta – a Biscayai-öblön áthajózva. 
Sehol sincsenek biztonságban. 
Harmincegy… 
Összeszorított fogakkal megpróbálta elképzelni, mit éreznek az emberei… És 

különösen egy, aki olyan közel áll a szívéhez. 
Erıszakkal kényszerítette magát, hogy. a legfontosabb kérdéssel foglalkozzon. 

Mi a válasz? Eddig senki sem tudta pontosan megmondani neki, milyen rendszert 
dolgoztak ki, vagy miféle titokra bukkantak rá a Szövetségesek. Senki nem tudott 
semmiféle ellenintézkedést javasolni. Talán az angolok magába a Kriegsmarine-ba 
építették be a kémeiket? Talán megfejtették a kódjukat? Talán.. 

Talán az a Rotterdami berendezés a kulcsa mindennek, amelynek az 
összerakásával Schmidt és a tudósai még mindig csak próbálkoznak? 

Dönitz úgy érezte, igen. 
De senki nem tudott ezekre a kérdésekre sem határozott igennel, sem határozott 

nemmel válaszolni. A Rotterdami berendezést elnevezték Mennydörgésnek. És a 
májust már a Mennydörgés hava néven emlegették. 
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A kérdés az, mit tehet ı ez ellen? Egész éjszaka ezen rágódott. És nagyrészt 
tegnap is. De mindig ugyanarra a következtetésre jutott. 

Semmit. Legalábbis közvetlenül nem tehet semmit. 
Föld alatti irodája bombabiztos, sivár falára meredt. İ, a német haditengerészet 

elsı embere, képtelen megvédeni a fiait! Megtette a tıle telhetıt, de az nem volt 
elég. 

Felsóhajtott. Ami a döntést illeti, egyetlen lehetısége van. Csak egyet tehet. 
Vissza kell rendelnie farkasfalkáit az Atlanti-óceán északi térségébıl. 
Ezen gondolkodott egész éjjel, de most már biztosan tudta, hogy ez az egyetlen 

helyes út. Nem teheti meg, hogy továbbra is a halálba küldje az embereit. Nincs az a 
cél, amelyért érdemes lenne. 

A visszarendelés súlyos következményekkel jár. Ezzel szabaddá teszi az utat a 
Szövetségesek elıtt az európai partraszálláshoz, hajóik ezután szabadon jöhetnek, 
köztük azok is, amelyekkel a partraszállást végre fogják hajtani. Ha egyszer a 
konvojok ellenállás nélkül kelhetnek át Amerikából, a Szövetségesek gyorsan 
felhalmozhatják a szükséges fegyvereket és egyéb készleteket. Akkor aztán nem 
lesz hatalom, amely megállíthatná ıket. 

Mindezt elmondta, megmagyarázta Hitlernek is. De erısen kételkedett benne, 
hogy a Führer kellıképpen felméri-e a helyzet komolyságát. Akkor sem, ha a kérdés 
láthatóan felkeltette az érdeklıdését, mert magához hívatta Göringet, és jelentést 
kért a Rotterdami berendezéssel kapcsolatos kutatások állásáról. Göring ezúttal is, 
mint mindig, érdektelennek tartotta az egészet, és kijelentette, hogy szerinte 
valószínőleg egyáltalán nem a radar a bajok forrása…  

Közben a katasztrófa egyre nagyobb méreteket ölt. Vissza kell vonnia a 
farkasfalkákat. 

Nincs más választása. Pillanatnyilag nincs., 
Talán késıbb lesz még lehetıség… Talán lesz még rá alkalom, hogy visszaküldje 

a hajóit az Atlanti-óceán északi vizeire, ha majd a szakemberek megtalálták a 
védekezés módját… Sohasem lehet tudni. Remény mindig van. 

Elırehajolt, és felvette a telefont. 
– Törzstiszti megbeszélés öt perc múlva, Henker. – A segédtisztje megismételte a 

parancsot, – Mi van még ma napirenden? 
– Rendkívüli megbeszélés Herr Scheerrel, tizenegykor. Téma: a tengeralattjáró-

program lemaradása, Herr Grossadmiral. Aztán az általános levelezés. És néhány 
részvétnyilvánítás. 

– Mennyi? 
– Öt, Herr Grossadmiral. 
– Rendben! – Dönitz letette a kagylót. Részvétnyilvánítások. Dönitz, ha egy 

tengeralattjáró eltőnt, általában személyesen írta meg a részvétnyllvánító levelet a 
parancsnok családjának, függetlenül attól, hogy ebben a beosztásban ez nem lett 
volna kötelessége. De azelıtt is mindig megtette, és nem akart felhagyni ezzel a 
szokásával. 

Öt. Eddig már tízet írt meg ezen a héten. Rögtön a törzstiszti megbeszélés után 
sort kerít rá. 

És még egy levelet meg kell írnia. A feleségének. Utoljára akkor írt neki, amikor 
az elsı jelzést megkapta a fiuk haláláról. Akkor nem is hatott rá olyan megrázóan a 
szörnyő hír. De ahogy múlt az idı, a tragédia súlya nem enyhült, hanem egyre 
keservesebben nyomasztotta, és úgy érezte, mindig nehezebb lesz szavakba 
öntenie az érzéseit. 
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Tenyerébe temette az arcát. A múltban valahogy mindig sikerült, hogy ne 
gondoljon a fiúkra. Gondosan kizárta ıket a tudatából, nem akart semmi 
részrehajlást mutatni irántuk. Az ember nem engedheti meg, hogy a döntéseit 
érzelmek befolyásolják, nem érdeklıdhet egy bizonyos tengeralattjáró iránt csak 
azért, mert a saját gyermeke azon a hajón szolgál. 

De most… Most sajnálja, hogy nem gondolt többször rájuk. Sajnálja, hogy nem 
volt többet velük. 

És most az egyik halott. 
Megint írnia kell a feleségének. De képtelen lesz alkalmas szavakat találni. 
Kihúzta magát, teleszívta a tüdejét levegıvel. Bizonyos értelemben minden hajó 

legénységét a saját fiainak tekintette, és most meg kell tennie, amit tehet, meg kell 
akadályoznia, hogy még többen meghaljanak közülük. 

Kopogtak. Dönitz összerezzent, aztán gyorsan a zsebébe nyúlt, zsebkendıt vett 
elı, és megdörzsölte a szemét, mert úgy látszik, porszem hullott bele. Segédtisztje 
az ajtóban állt. 

– A törzs együtt van, Herr Grossadmiral. 
Dönitz bólintott, felállt, megigazította a zubbonyát, és elindult a segédtisztje után. 
 

– A feladat itt van Párizsban. 
– Én azt hittem, Párizs túl veszélyes számomra.  
Kloffer a vállát vonogatta. 
– Maga túl sokat aggodalmaskodik. Az idı múlik. Az emberek felejtenek. 
Az emberek soha nem felejtenek, gondolta Vasson. 
Kloffer Citroenjében ültek, a hátsó ülésen. A kocsi az Étoile közelében állt, egy 

sarkon. Vasson ingerülten nézett ki az ablakon. Úgy érezte, a város levegıjében van 
valami új, amit eddig nem érzett. Az emberek derőlátóbbak, merészebbek. A 
hangulat már egyáltalán, nem olyan komor, elkeseredett, mint volt. 

– Igen – folytatta Kloffer. – Megint a diákok. Kommunisták, agitátorok… A 
megszokott dolog… 

– Nézze, mielıtt beszélünk róla – szakította félbe határozott hangon Vasson –, a 
fizetésemrıl meséljen! A második részletet nem kaptam meg a bretagne-i ügy után. 

Kloffer dühös szemmel meredt rá. 
– Nem száll le róla? Maga soha nem tanul! – Nehézkesen felsóhajtott, aztán 

legyintett. – Az egész akció fejre állt, emlékszik rá? És maga állította fejre! Nagyon 
melegen ajánlom, hogy ne beszéljen többet a pénzrıl. Különben... Még én is 
elveszítem a türelmemet. 

Vasson a dühtıl egy pillanatra nem jutott szóhoz. 
– Már azelıtt is megmondtam – jelentette ki aztán kimért hangon –, hogy nekem 

semmi közöm nem volt hozzá. Az az undorító, homokos Baum a felelıs mindenért. 
Kloffer a vállát vonogatta. 
– Ezt mondja maga, Vasson. De Berlinben magának igen rossz híre van. És ez 

ellen senki nem tehet semmit. 
Vasson összeszorította a fogát. Utálta, ha Kloffer a valódi nevét használja. 
– Szóval – préselte ki magából –, ezt úgy értsem, hogy nem kapom meg a 

pénzemet? 
– Pontosan – közölte Kloffer, tárgyilagos hangjában türelmetlen éllel. 
– Értem – felelte Vasson, és merev arccal nézett maga elé. Egyet soha nem 

tudott megbocsátani. Ha nem fizették meg. 
Kloffer fellélegzett. 
– Akkor jó. Szóval, hol tartottunk? 
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– Még valamit – emelte fel a hangját Vasson. – Ezért a munkáért megfizetnek? 
Másodpercnyi szünet.  
– Természetesen! 
Valamit titkol. Ez nyilvánvaló, gondolta Vasson. 
– És a feltételek?  
– Az adott körülmények között a legjobbak.  
Vasson szótlanul várt. 
– Ez magának egyszerő feladat; nem tarthat tovább egy hétnél. A fizetség egy 

összegben ötezer. A végén. 
Bagó. Vasson várt, míg a haragja elıbb felgerjed, aztán lecsillapul. 
– Mondja – kérdezte aztán óvatosan –, azért, mert nem érek annyit, mint 

korábban… Úgy gondolják, nélkülözhetı vagyok? 
Kloffer egy pillanatig eltöprengett a válaszon. 
– Csak a tarifája ment lejjebb. – Vállat vont. – Ennyi az egész. 
– Értem. 
– Vak lenne, ha nem látná, Marseille-i. Meg kell értenie, hogy változott a helyzet. 

Maga már nem olyan… szóval, ma már nincs olyan szükségünk magára, mint 
azelıtt… Mások a módszereink. És más emberekkel dolgozunk. Éppen olyan jókkal, 
sıt jobbakkal is, mint maga. 

Egy szó se igaz abból, amit az új emberekrıl mond. És nála sincs jobb. Vasson 
tudta. Az új módszerek pedig durvábbak, ennyi az egész. És kevésbé 
eredményesek. 

Egy ideig mind a ketten hallgattak. Aztán Kloffer fölnézett. 
– Folytassuk? – Várt egy kicsit, aztán nekilátott; információkat közölt, utasításokat 

adott. 
Vasson úgy tett, mintha figyelne, de a gondolatai már másfelé jártak; azon 

töprengett, mi legyen a következı lépése. Idıpontokat próbált rögzíteni magában, és 
mindenekelıtt a legfontosabbat, a lehetıséget kereste, arra gondolt, miként fedezze 
magát, hogy Kloffer soha ne jöhessen rá, mi történt vele. 

Kloffer befejezte, 
– Fougères. Meghalt? – kérdezte Vasson, szinte félvállról. 
– Fougères? – nézett rá ingerülten Kloffer. – Az kicsoda? 
– A Meteor-láncból. Itt volt a bázisa. Az ı nevét használtam Bretagne-ban. 
– Aha! – Kloffer elgondolkodott, aztán vállat vont. – Meghalt. Igen, majdnem 

biztos vagyok benne. 
– És a másik? Aki eskü alatt azonosított vele? 
– Igen, igen. Az is meghalt. Miért izgatják ezek az ügyek? 
Vassonnak sikerült halvány mosolyt erıltetni az arcára. 
– Csak szeretném, ha tisztán állnék. Ennyi az egész. 
– Azt akarja mondani, hogy fél? – Kloffert láthatóan mulattatta a gondolat. 
– Csöppet sem! 
– Pedig lenne rá oka. 
– Mintha azt mondta volna – folytatta Vasson bosszúsan –, hogy Párizsban nem 

vagyok veszélyben. 
– Maga mindenhol veszélyben van. – Kloffer lepöckölt egy pihét a zakója ujjáról. 

– De ne aggódjon! Mi megvédjük. 
Hazugság. Vasson egy pillanatig se kételkedett benne, hogy Klofferék soha nem 

védenék meg. 
– Rendben van? Világos a feladat? Van kérdése? – Nincs. 
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– Ó! Nahát, nahát. Maga hogy megváltozott… – Kloffer gyanakodva nézte. – Nem 
tervez semmi ostobaságot, igaz? 

– Tessék? 
– Tudniillik, hogy meglép. 
– Nem, Kloffer – horkant fel félig nevetve Vasson. – Ahogy maga szokta mondani, 

nekem nincs hol elbújnom. 
Kloffer megfontoltan bólintott. 
– Igen, és ezt sose feledje, Paul Vasson.  
Vasson mosolyogva állt fel. Minden jót, te fattyú! Rohadj meg a pokolban!  
Mikor Vasson a Porte d'Auteuil-í lakásába belépett, nyomban lázas munkába 

kezdett. 
A szekrény tetejérıl levette három bıröndjét, kettıt nyitva az ágyra tett, a 

harmadik, egy meglehetısen kopott bıröndöt ugyancsak nyitva a padlóra helyezte. 
A szekrénybıl meg a komódból elıvette a legjobb ruháit. Sietett. A jó bıröndök 

közül az egyikbe az elegáns ruháit rakta, a másikba becsomagolta a Párizsban 
használt munkaruháit. A legócskább holmiját, beleértve mindazt, amit Bretagne-ban 
hordott, a harmadik, kopott bıröndbe gyömöszölte. 

Aztán kihúzta a komód egyik fiókját, felfordította, letépte a fiók fenekére 
ragasztott, lapos kis csomagot. A csomagban két sorozat személyi okmányt ırzött. 
Az egyik sose használt sorozatot a tárcájába csúsztatta, a többi, Fougères nevére 
kiállított papírt beletette a hamutartóba. Reszketı kézzel gyufát gyújtott, és 
meggyújtotta ıket. Mikor már nagy lánggal égtek, közéjük dobta azokat a személyi 
okmányait is, amelyeket azóta használt, hogy Párizsba visszatért, és nézte, amint 
feketén kunkorodnak a lángok között. Miután az összes papír elégett, a hamut egy 
üres cigarettásdobozba rakta, és a dobozt kidobta a szemétbe. 

Lezárta mind a három bıröndöt. Kettıt megfogott, levitte ıket a földszintre, és 
letette közvetlenül a kapun belül. Aztán visszament a lakásba, még egyszer, utoljára 
körülnézett, és fogta a harmadik bıröndöt. A lakás ajtaját gondosan bezárta maga 
mögött. Kissé lihegve ért le a földszintre. Bekopogott a concierge-hez. 

– Elmegyek – mondta a házmesternének. – Sürgıs üzleti ügyben. Nem is jövök 
vissza. Minden rendben van? 

Az öregasszony a vállát vonogatta. 
– Azt hiszem, igen. – Ez azt jelentette, hogy. Vasson nem tartozik semmivel az 

öregasszonynak. 
– Itt van, ez a magáé! – Vasson odanyújtotta a házmesternének a harmadik 

bıröndöt. – Tele van ruhával, nincs már szükségem rá. Nemesebb célokra. 
Azzal fölkapta a másik két bıröndöt, befordult a következı sarkon, elgyalogolt két 

utcával arrébb álló autójához: 
A bıröndöket betette a csomagtartóba, beült a kormányhoz. Egy darabig 

mozdulatlanul ült, várt, míg kissé megnyugszik. 
Aztán elindult, és a megszokott útvonalon elautózott Sévres-be, a Rue de Vieux 

Moulin 22-be. 
Lassan elhajtott a ház elıtt. Elvégezte a szokásos felderítést. Aztán visszafordult, 

és még egyszer megismételte ezt a mőveletet. Csak a biztonság kedvéért. Két 
utcával arrébb állt meg, a bıröndöket a csomagtartóban hagyta, és friss léptekkel 
visszasétált a házhoz. 

A villában halálos csend. A lassú enyészet hangulata lengte körül. Vasson 
fölsietett a felhajtón; léptei bántóan, élesen csikorogtak a laza kavicson. Az utolsó 
néhány métert lábujjhegyen tette meg. Az alagsori ajtó elıtt megállt, hallgatózott.  

Semmi. 
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Kinyitotta az ajtót. A szobában a polc aljáról leszedte azt a két okmánysorozatot, 
amelyekrıl Kloffer nem tudott, és az egyiket a zsebébe süllyesztette. Ez a sorozat 
nem volt teljes. Hiányzott hozzá a fénykép és az ujjlenyomat. Csak a név volt 
beleírva. Egy fiú neve, aki Francia-Nyugat-Indiában született, ott is nevelkedett, aztán 
Franciaországba jött dolgozni, és közvetlenül a háború elıtt meghalt. A hatóságok 
nem tudtak róla, hogy meghalt. Tökéletes személyazonosság, rengeteg utánjárás 
árán szerezte meg.  

Aztán a folyosó végébe sétált, a raktátban elmozdította az asztalt, addig ásott, 
amíg elérte a vízhatlan zsákot, amit keresett. A zsákban volt minden készpénze, 
hatvanezer frank. A pénzt a belsı zsebébe dugta. Ha kell, ez elég lesz akár egy évig 
is. 

A gödör mélyén még egy zsák feküdt. Azt is kivette, elgondolkodva nézett bele. A 
zsák alján egy Enfield No. 2. revolver pihent, a Meteor-lánc egyik tagjától szerezte. 
Tizenkét töltény volt hozzá. 

Sose használta. Soha életében nem használt revolvert, bár tudta, hogyan kell 
bánni vele, ha a szükség úgy hozná. Magával vigye? Aztán lelki szemei elıtt 
felbukkant Kloffer képe, és nem gondolkodott tovább. Megtöltötte a revolvert, és a 
maradék hat tölténnyel együtt zsebre vágta. 

Aztán elsimította a földet, némi pénzt meg egy cédulát hagyott a háziasszonynak, 
mindent bezárt, és elment. 

És most az autó! Elhajtott a folyóhoz, a rakparton megállt. Egy darabig mélyen 
elgondolkodva várt. Meddig tart vajon, míg Kloffer észbe kap? Egy nap? Két nap? 
Talán több is lehet. 

Vagy máris gyanakszik a német? 
Kiszállt a kocsiból, bezárta az ajtót, kivette a bıröndöket a csomagtartóból, a 

kocsi kulcsát bedobta a folyóba. 
A bıröndöket elcipelte a közeli boulevard-ra, ott megállt és várt. Megnyugtató 

érzés névtelenül ácsorogni az út szélén; csöppet se bánta, hogy várnia kell. Vagy 
félóra várakozás után arra tévedt egy üres taxi. Vasson leintette. 

A véló-val áthajtottak a belvároson, a Gare d'Orléans-hoz. Ott kifizette a taxit, 
fogta a bıröndjeit, és betette ıket az állomás ruhatárába. 

Az állomás órája négyet mutatott. Talán szerencséje lesz. Keresett egy nyilvános 
telefont, a tárcájából kivett egy darab papírt, megnézte, fölemelte a kagylót, és 
bemondott egy számot a központosnak.  

A szíve hangosan kalapált. Szorosabban markolta a hallgatót, és lélegzet-
visszafojtva várt. 

Valaki megszólalt. Az, akivel beszélni akart. Az illetı roppant tartózkodóan 
beszélt. Megállapodtak az idıben, a helyben. 

Vasson letette a kagylót. A tenyere izzadt. 
Az állomás büféjében gyorsan felhajtott egy pastist, aztán elsétált a metróhoz, 

fölszállt egy kelet felé közlekedı szerelvényre. Útközben egyszer átszállt. A Place 
Gambettától gyalog folytatta útját a vingtième kopott utcáin. 

 
Több penzióban próbálkozott, míg megtalálta, amit keresett. A nı a pultnál részeg 
volt, és nem vette a fáradságot, hogy felkísérje a szobájába. Még az arcát se nézte 
meg. 

Késıbb volt egy pillanat, amikor azt hitte, tévedett, és a nı végül mégis 
kíváncsiskodni fog. Ugyanis amikor lement a hallba, a nı megkérdezte, mibıl él, de 
szemmel láthatóan megnyugtatta Vasson válasza: „portás vagyok.” 

– Csak azért kérdezem, mert nem akarok senkit, aki balhézik. 
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– Semmi baj! 
Kifizette a szoba árát, aztán gyorsan eltőnt. 
A találkáig még maradt négy órája. 
Megebédelt. Nagyon keveset evett, de annál többet ivott. Tízre részeg akart lenni. 

Megivott egy üveg bort és jó pár konyakot. A vendéglıs rosszalló pillantással figyelte. 
Fél tízkor kifizette a számláját, és elindult véló taxit keresni. A taxit megállította a 

Porté de Pantin közelében, kiszállt, és gyalog ment tovább. 
A hővös éjszakai lebegıben valamelyest kitisztult a feje. Csendesen káromkodott 

magában. Többet kellett volna innia. Nem volt elég részeg. „Úristen” – morogta 
félhangosan. 

Pontosan követte a megadott irányt. A marhapiacon túl le a csatornához, ott 
balra, és onnan már csak néhány méterre van a raktár, balkéz felıl. 

A csatorna körül koromsötét lett volna, ha a holdfény nem ad némi világosságot. 
Így végül megtalálta a raktárt. Nem tudta, örüljön-e neki. 

A másik még nem volt ott. 
Föl-alá sétált és várt. Rendkívül könnyőnek érezte a fejét. 
Egy darabig megpróbálta komolyan végiggondolni, mit felejtett el, mit nem tett 

meg, amit meg kellett volna tennie. Van-e valahol valami, ami Kloffert végül mégis a 
nyomára juttatja? 

A fejét rázta. Nincs. Nincs. Nem felejtett el semmit. Kloffer akkor sem találja meg, 
ha ezer évig keresi. 

Kloffer azt hiszi, olyan okos! Kloffer oda akarta dobni a vadállatok elé. 
De ebbıl nem eszik. 
Nem, a mai este után nem! Ez után. Aztán arra gondolt, mi vár rá perceken belül, 

és felkavarodott a gyomra. Behunyta a szemét. 
Megrezzent. Zörgést hallott. Egy férfi lépett elı a sötétbıl. Nagydarab ember, 

masszív vállak, majdnem kocka alakú fej. A hold gyenge fényében Vasson éppen 
csak sejtette az arcvonásait. Duzzadt arc, az orra betörve, olyan, mint egy volt 
ökölvívó. Egyébként az is. 

– Salut! 
Vasson szinte megbabonázva nézte.  
– Salut! 
– Biztos benne, hogy akarja? 
 Vasson idegesen felnevetett.  
– Hát persze! 
– Pontosan mit akar? 
– Mit javasol? – İrült kérdés. Furcsa. Vasson halkan felnevetett. Persze ideges; 

de képtelen volt elfojtani a nevetését. 
– Mennyire akarja megváltoztatni az arcát? 
– Teljesen – felelte Vasson széles mozdulattal.  
– És a pénz? 
– Tessék! – Vasson a zsebébe nyúlt, ps néhány bankjegyet dobott a földre. – 

Csak egyet! 
– Igen? 
– Nem akarom, hogy fájjon. Kérem! 
– Rendben van. – A férfi elıbbre lépett. Vasson torkát szorongatta a félelem. A 

térde megroggyant. 
Szorosan lehunyta a szemét, és tudatos erıfeszítéssel arra gondolt: édes 

Istenem, kérlek, hogy gyorsan túlessem rajta. És ne fájjon nagyon. 
Nem kellett aggódnia. 
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Egy pillanat, és az ökölvívó jobb ökle máris belevágott az arcába. 
Az elsı csapás után Vasson többé nem érzett semmit. 
A nagydarab ember minden erejét beleadta ebbe az elsı ütésbe. Az ökle a kora 

ellenére még mindig acélos, száz kiló izomtól támogatva, keményen belevájt Vasson 
jobb arcába, és összetörte a pofacsontját. Vasson az ütés erejétıl háttal nekirepült 
egy ház falának, a földre zuhant, esés közben beverte a fejét egy kıbe, és elájult. 

A nagydarab férfi nem siette el. Fölhúzta ülı helyzetbe Vassont, és orron vágta. 
Kétszer. Csak hogy biztosan betörjön az orra. Aztán, a szimmetria kedvéért, a jobb 
arccsontját is összetörte, miután a balt már laposra verte. Ekkor rövid pihenıt tartott, 
fölmérte eddigi munkája eredményét, úgy döntött, hogy csak javít a helyzeten, ha 
Vassonnak kisebb állat csinál? Így az állát is összetörte. 

A szeme nehezebb eset. Nem sokat változtathat rajta. De megtette, amit tehetett, 
egy-két helyen mélyen belehasított a szemöldökébe, aztán, a legjobbakat remélve, 
kissé megöklözte a szemöldökcsontját. 

Végül belenyugodott, hogy többet nem tehet az érdekében, ha nem akarja, hogy 
belsı vérzés legyen a vége. Tehát otthagyta Vassont, de elıbb az oldalára fektette, 
nehogy a saját vérétıl fulladjon meg. Csak ezután állt odébb. 

A lokálból, ahol dolgozott, felhívta egy pap ismerısét, és elváltoztatott hangon 
közölte vele, hogy a csatornánál fekszik egy súlyosan sebesült férfi, aki politikai 
okokból nem szállítható kórházba. 

Nem szívességbıl tette. Egyszerően nem akarta, hogy az ügyfele tévedésbıl 
elvérezzen. Soha életében nem ölt még embert. 

Aztán nyomban meg is feledkezett az esetrıl. Ez súlyos hibavolt.  
Vasson sose bocsátotta meg neki, hogy papot hívott hozzá. 
Három hét múlva a nagydarab embert hdltan találták egy mellékutcában, a 

hátába csinos, négy milliméteres revolvergolyó ütött lyukat. 
 
 

34. 
 
 

A zsúfolásig megtelt St. Mary-i postahivatalban türelmesen ácsorogva vártak 
sorukra az emberek. A kis ablak mellett szorgoskodó postamesternı lassabban 
dolgozott, mint valaha, de végül Julie is odajutott az ablakhoz. 

– Jó napot! Van valami a számomra? 
– Neve? 
A nı minden alkalommal megkérdezte a nevét. Az ember azt hinné, hogy már 

régen megtanulhatta volna. Julie fékezte magát, és nyugodt hangon válaszolta: 
– Lescaux. Madame Lescaux. – így szólította meg elsı levelében az MI9 

ırnagya. 
A nı belekotort a rekeszbe, de még mielıtt megfordult volna, Julie tudta, hogy 

nincs levele. 
– Sajnálom, Mrs… ööö… 
Julie kényszeredetten rámosolygott 
– Köszönöm. – Átfurakodott a várakozók csoportján, kilépett a fıutcára, a friss, 

májusi levegıre. Lesütött szemmel, gondterhelt arccal átment a másik oldalra. 
Mindennap ugyanaz a jelenet, és soha nincs levél. Egyre nagyobb a 

bizonytalanság, egyre kevesebb a remény. Mindennap nehezebb derős arcot vágva, 
szembenéznie az élettel. Néha már úgy érezte, nincs is semmi értelme. 

– Jó napot! 
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Riadtan nézett fel. A csónakos köszönt rá, aki társaival a kompot vezette St. Mary 
és a távolabb fekvı szigetek között. 

Julie megbiccentette a fejét, és mosolyt varázsolt az arcára. 
A csónakos zavartan topogott. 
– Remélem, a gyerek jól van? – érdeklıdött barátságosan. 
– Igen, köszönöm. Remekül. 
– Csodálatos, hogy a gyerekek milyen gyorsan kiheverik az ilyesmit. 
– Igen. – Csak hát soha nem heverik ki, gondolta Julie. Peter szemmel láthatóan 

hamar túltette magát a hajótörésen, az se viselte meg, amikor megtudta, hogyan halt 
meg David, de attól kezdve, hogy megérkezett a levél, és Julie elmondta neki, mi 
történt Jeannal és a többiekkel, Peter teljesen megváltozott. Hallgatag lett, szomorú. 
Egészen más, mint azelıtt volt. 

– Még itt marad nálunk egy kicsit? 
– Igen… Azt hiszem – mondta Julie habozva. 
– Mi mindig szívesen látjuk. – A hajós zavartan lesütötte a szemét. 
– Köszönöm szépen. 
– Viszontlátásra. 
– Viszontlátásra – mosolygott Julie. – És még egyszer köszönöm. 
Valamivel könnyebb szívvel ment tovább. Ezek a szigetlakók mind olyan 

kedvesek, és biztosan hálátlannak tartják, mert így magába zárkózik, és kerüli a 
társaságukat. De győlölt beszélgetni, különösen a háborúról. Egyetlen vágya volt, 
hogy békén hagyják. 

Frissen kilépve, fölmászott a dombra, aztán valahol magasan Hugh Town fölött 
leült a földre, átkarolta a térdét, és a kilátásban gyönyörködött. Gyakran járt ide 
délutánonként, amikor Petert várta az iskolából. Az elétáruló látvány megérte a sétát: 
alatta St. Mary tava, távolabb, nyugatra a tenger csillogó, sziklákkal teleszórt darabja 
s azon túl a nyílt óceán. Északra a szinte Földközi-tenger-kék viző St. Mary's Road 
mögött látszott sárga partszegélyével az élénken zöldellı Tresco és távolabb, 
Trescón túl, a kopár, szürke Bryher Szigete.  Furcsa hírek terjengtek ezekrıl az 
északi szigetekrıl. Állítólag idınként francia színekre festett halászhajók bukkannak 
fel a nyílt tenger felıl, átkelnek a szoroson, elhajóznak New Grimsby kikötıje felé, 
aztán Tresco és Bryher között nyomtalanul eltőnnek. A helybeliek „szellemhajóknak” 
keresztelték el ıket. 

Richard. Richard egyszer említette, hogy a szigeteken titkos bázis mőködik. 
Pontosan olyasmi, amibe Richard szívesen belekeveredne. 

Julie állandóan azon töprengett, hol lehet most Richard. Talán valami titkos 
börtönben. Vagy hadifogolytáborban; az sem lehetetlen. Vagy, ha nagyon szomorú 
hangulatában volt, elképzelte kihőlt testtel, holtan. 

Jeanra is sokat gondolt. Meg Maurice-ra. És a többiekre. 
Gondolni sem akart rá, hogy min mentek keresztül, mielıtt meghaltak.  
Gyötrıdött. Ezért. Mindenért. 
De mostanában a gyanú fájt igazán, hogy az emberek elfelejtették ıket. İt is. 
Mert ha nem, akkor miért nem kap hírt sehonnan? 
Elıvette a levelet a táskájából. Elolvasta. Legalább századszor. Bár már a 

látásától is iszonyodott, olyan kifogástalan, olyan érzéketlen, olyan angol… „Kedves 
Madame Lescaux… Köszönöm, hogy olyan hosszasan elbeszélgethettem Önnel… 
roppant hasznos… segített megakadályozni, hogy másokat is elveszítsünk… 
Sajnálattal kell közölnöm azokat a híreket, amelyek most jutottak el hozzám a másik 
oldalról… Nagybátyja, Jean Cornou április elsı hetében meghalt a rennes-i 
börtönben. Ugyancsak meghalt Maurice néven ismert ügynökünk és rajtuk kívül még 
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legalább tízen. Sajnos, nagynénjérıl pillanatnyilag nem tudunk semmit. Mihelyt 
bármilyen hírt kapunk, természetesen közölni fogom… ıszinte részvétem… Ön 
Ashley hadnagy iránt is érdeklıdött. Eltőntnek nyilvánították. Nem szerepel a 
hadifogolylistán, és arról sincs tudomásunk, hogy a német biztonsági szervek 
tartanák fogva. Semmiféle információnk nincs róla. Kutatásainkat a szokott 
csatornákon folytatjuk… Ha bármit megtudunk, természetesen értesítem. 
Természetesen akkor, ha jó híreink lesznek. Azt a bizonyos csomagot, amelyet 
átadott nekem, eljuttattam az illetékes helyre, ahol nyomban kézbe vették az ügyet.” 

Aláírás: A. E. Smithe-Webb ırnagy.  
Összehajtogatta a levelet, és visszatette a borítékba. Aztán fölállt, és elindult a 

dombtetıre épített régi erıdítményhez vezetı, keskeny ösvényen. 
Smithe-Webb azt mondta, értesíti… Ennek már négy hete. Azóta semmi. Ebbe 

bele fog ırülni. Képtelen elhinni, hogy egyáltalán nincs semmi újság. Valaminek ki 
kellett szivárognia a másik oldalról. Ha Tante Marie-ról nem is, legalább a réseau 
életben maradt tagjairól. 

És az árulóról. 
Mert biztos, hogy volt áruló. Kellett, hogy legyen. 
És Julie azt is tudta, ki az. 
Bizonyítéka természetesen nincs rá. De tudta. 
A hővös, faarcú ırnagy nem hitt neki. Türelmesen, udvariasan, kétkedı arccal 

hallgatta végig, de szemmel láthatóan egy szavát se hitte el. „Roger” 
megbízhatóságát megfelelıen garantálták; Roger valódi neve Paul Fougères volt, 
személyazonosságát ellenırizték, Maurice még egyközös ismerıssel is 
szembesíttette. Talán, mondta hővös hangon, valaki másról lehet szó? 

Az út egyre meredekebbé vált, de Julie nem lassított, sıt még keményebben 
kilépett, törte magát a meredek végéig. Szerette a fizikai megerıltetést, mert 
kifárasztotta, és utána könnyebben elaludt. 

Leült az öreg vár egyik bástyájára, és szembefordult a nappal, hogy melegítse. A 
szigetek teljes díszükben pompáztak, a hangás rózsaszín, sárga, fehér virágok 
özöne: tengeri szegfő, istánc, elefánttalpvirág… 

De nem volt az a szépség, amely kárpótolta volna azért, amit elveszített. 
A dombtetırıl délnyugat felé tekintve, rálátott néhány szigetre. A St. Agnes 

csücskére, meg a nyugati sziklák egy darabjára. Ezen a csendes délutánon alig tudta 
elhinni, hogy ezek ugyanazok a sziklák… David meghalt. A Port Hellick-i temetı egy 
csendes sarkában temették el, St. Marytıl délre, régi hajótöröttek sírjai mellé. Julie 
minden két-három naponként elsétált a temetıbe, szedett egy csokor vadvirágot a 
sövénykerítések tövében, és letette David sírjára. 

Egyetlen vigasza volt: eljuttatta Angliába a kis csomagot. Ez is valami. Csak ez 
enyhítette bőntudatát. 

Háromnegyed négyre járt. Ideje hazakísérni Petert az iskolából. Elindult lefelé az 
ösvényen, a város irányába, aztán megállt az iskola kapujában, és várt a többi 
anyával. 

A kapu pontban négykor, kinyílt. Ugrálva, szaladgálva, kiabálva özönlött ki a sok 
gyerek. Julie nemsokára meglátta Petert is, amint a többitıl lemaradva, magányosan 
ballag kifelé. A szíve majd megszakadt érte: olyan elhagyatottnak látszott. 

Mikor Peter meglátta, integetett neki, és szaporábban szedte a lábát. Julie 
lehajolt, megcsókolta. 

– Nos, milyen volt ma az iskolában? 
– Egész jó. 
Lassan elindultak a város felé. 
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– Milyen óráitok voltak? 
– Ó, olvasás. És számtan. 
– Nagyon utáltad? 
– Nem – állapította meg Peter tárgyilagosan. – Egész jó volt. 
Csendben mentek tovább. 
Julie idınként Peterre nézett. A gyerek a homlokát ráncolva ballagott mellette. 
– Mi a baj, Peter? 
– Semmi. 
Látszott rajta, hogy bántja valami. 
– Ki vele! Jobb, ha megmondod.  
Peter némán ment tovább. 
– Rosszat álmodtam – szólalt meg aztán halkan. 
– Miért nem mondtad elıbb? Mirıl álmodtál?  
Peter lehajtotta a fejét. Julie tudta, hogy nem fog válaszolni. 
Már majdnem a városban jártak, mikor Julie a házuktól néhány méterre megállt. 

Nem volt kedve hazamenni ilyen hangulatban. Egy kis mellékutca végén, két ház 
között, a távolban megcsillant a tenger. 

– Menjünk, nézzük a vizet! – Átmentek az utca másik oldalára, aztán a kis utcán 
végig, le a tengerpartra. Felültek a rakpart kıfalára. Julie megismételte a kérdést. 

– Mirıl álmodtál, Peter? 
– Jean bácsiról. És Tante Marie-ról – vallotta be nagy nehezen a gyerek. 
– Rossz álom volt? 
– Azt álmodtam… – éles kis hangja elcsuklott – hogy a németek elvitték ıket. 
Julie a kikötıre bámult. İ maga is gyakran álmodott errıl. 
– Tante Marie-t tényleg elvitték, mama? – kérdezte Peter hirtelen. 
– Nem tudom. Bárcsak tudnám – suttogta Julie. Peter, az ujjaival a terméskı falat 

bökdösve, hallgatott. 
Julie-nak hirtelen jó ötlete támadt. 
– Peter! Mi lenne, ha elmennék Londonba? Gondolod, hogy kibírnád egyedül 

néhány napig? Mrs. Eldon gondoskodna rólad. 
Peter mozdulatlanná dermedt. 
– Mama, ne menj el! Kérlek! , 
– Csak néhány napra. Megígérem. – Megszorította Peter kezét. – Én… meg 

akarom tudni, mi történt Tante Marie-val. És… talán azt is, hogy mi történt 
Richarddal. Hátha van valami hír róla. 

Peter lassan, megfontoltan bólintott. 
– Igazán nem maradok sokáig. Csak… Csak meg kell tudnom. Érted, ugye? 
Látta, hogy Peter még mindig az orrát lógatja, ezért lelkesen folytatta: 
– És mondok még valamit! Mivel már kiolvastad a Fecskék és amazonok-at, 

esetleg kikölcsönzök egy másik Arthur Ransome-könyvet, mielıtt reggel elmegyek. 
Mit szólsz hozzá? 

Peter alig észrevehetıen elmosolyodott.  
– És most segítenél nekem elküldeni egy táviratot?  
Peter most már helyeslıen bólintott. 
Julie leugrott a falról, megfogta Peter kezét, és elindultak a postahivatal felé. Egy 

hónapja elıször, szinte jókedvre derült. 
 

Smithe-Webb az óráját nézegette. Azon töprengett, vajon mikor érkezik meg a nı? A 
távirat nem volt túl pontos az idıpontot illetıen. 
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Tíz perccel késıbb jelentették, hogy Julie megérkezett. Smithe-Webb és a 
helyettese, Forbes, fölálltak, és lementek a fıbejárathoz. 

Julie karcsú alakját nem volt nehéz fölismerniük. Idegesen járkált föl-alá. Kopott 
ruháját mintha kinıtte volna. Segélycsomagból származik, gondolta Smithe-Webb, és 
ettıl még sebezhetıbbnek látszik. 

– Mrs. Lescaux? 
Julie olyan riadtan fordult meg, mint egy ideges macska. Smithe-Webb 

megállapította, hogy bár a fejsebe majdnem teljesen meggyógyult, a nyoma még 
mindig feltőnıen látszik. 

Kezet fogtak, Julie kérdın szegezte nagy, fekete szemét az ırnagyra. 
– Sajnos, nincs semmi újság – mondta Smithe-Webb. Julie lehajtott fejjel 

hallgatott. A közlés láthatóan megrendítette. 
– Nézze – folytatta gyorsan Smithe-Webb –, van egy lakás a közelben, amelyet a 

hivatalunk használ. Menjünk oda, és ott beszélgessünk, jó? 
Belekarolt Julie-ba, úgy vezette a kijárat felé. Forbes elırement taxit hívni. A 

taxiban Julie némán, csüggedten bámult ki az ablakon. 
– Meggyógyult a fejsebe? – érdeklıdött udvariasan Smithe-Webb. – Teljesen 

rendbe jött már? 
Julie tétován bólintott, de láthatóan nem volt kedve beszélgetni. 
A lakást Smithe-vVebbék a Victoria-negyed egyik bérházának negyedik emeletén 

bérelték. Forbes nyitotta ki az ajtót. 
– Mit szóina egy kávéhoz? – kérdezte vidáman. Smithe-Webb elırement, mutatta 

az utat a nappali szoba felé. Aztán Julie-hoz fordult. 
– Foglaljon helyet! Nos, kér egy kis kávét? 
– Köszönöm – bólintott Julie. 
Olyan sovány, olyan sápadt. Smithe-Webb megkérdezte: 
– És nem enne valamit?  
– Ó… Hát ha lehet… 
Nem is reggelizett, gondolta Smithe-Webb. Odaszólt Forbes-nak, hogy hozzon 

egy szendvicset, aztán ismét Julie-hoz fordult. 
– Egy perc – mondta biztatóan. 
Julie némán bólintott. Smithe-Webb elıvette a pipáját, dohányzacskóját, és 

elkezdte a pipagyújtás ısi szertartását. A füstfelhın át jobban szemügyre vette Julie-
t. Szemmel láthatóan rossz állapotban van. Levert. Ha mosolyog, valószínőleg 
kimondottan csinos, mert szép szeme van, tiszta bıre és telt, érzéki ajka. De most 
komoran nézett maga elé. 

– Nincs semmi hír? – emelte Smithe-Webbre a tekintetét. 
– Sajnos, nincs. Kerestetjük a nagynénjét, de mivel nincs emberünk a 

helyszínen… sokáig tart. 
Julie tehetetlenül ingatta a fejét. 
– Igen, értem. – Aztán megint Smithe-Webbre nézve, folytatta. – És Richard 

Ashley? 
Smithe-Webb mélyen elgondolkodott, és a pipáját mustrálta. 
– Be kell vallanom… aggaszt, hogy nincs hírünk róla. Még mindig nem találtuk 

meg egyik hadifogolytáborban sem. 
– Akkor a Gestapónál van. 
– Az egyáltalán nem biztos. Sok minden történhetett… 
– Igen. 
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A nı nagyon sápadtan, mozdulatlanul ült a székén. Forbes fontoskodva jött 
vissza egy tálcával, a tálcán szendvics meg egy csésze gızölgı ital. Az egészet 
letette egy kisasztalra. 

Julie meg se mozdult. 
– Ennie kell! – Smithe-Webb fölállt, és Julie ölébe tette a tálcát. 
Julie gépies mozdulattal fogott egy szendvicset, és beleharapott. Az étel íze 

mintha új életre keltette volna. Szorgalmasan majszolt tovább. 
– İrnagy úr! – szólalt meg aztán. 
– Tessék, Mrs. Lescaux. 
Julie tekintete furcsán megkeményedett. 
– Mi van Roger-val? Azzal a bizonyos Paul Fougéres-ral? Nem kaptak róla újabb 

hírt? . 
– Úgy tudom, nemrégen kivégezték Párizsban.  
Julie meglepetten nézett rá. 
– Biztos benne? 
– Nem egészen biztos… Nem lehet egészen biztosan tudni. 
Julie kétkedve rázta a fejét. 
– Még mindig azt hiszi, hogy ı volt az áruló? – kérdezte Smithe-Webb. 
– Igen. 
Smithe-Webb némán felhúzta a szemöldökét. 
– Tudom, hogy ı volt… Mihelyt megint felveszik a kapcsolatot Bretagne-nyal,, 

onnan is meg fogják erısíteni. Biztos vagyok benne. Már biztosan tudják. Mindig 
rájönnek… 

– Szóval… – Smithe-Webb megköszörülte a torkát. – Rennes-bıl hallottam, egy 
másik szervezet útján… 

Julie felkapta a fejét. 
– Szemmel láthatóan senki sem tud biztosat.  
– Semmit? 
– Láthatóan senki nem biztos benne, hogy áruló volt a dologban. 
Julie megdöbbenve nézett rá. 
– De kellett, hogy legyen! Nem tud többet kinyomozni? Valakinek tudnia kellett 

róla. 
A csengı hangjára Forbes felállt, és kiment ajtót nyitni. Smithe-Webb 

megkönnyebbülten nézett fel. 
– Nézze, itt van egy emberünk a mőszaki hírszerzı csoporttól, aki szeretne még 

néhány kérdést föltenni magának. 
– A csomagról?  
– Azt hiszem.  
– Helyes! 
A mőszaki hírszerzık embere köpcös, kopaszodó, vastag szemüveget viselı 

fiatalember volt. Pontosan olyan, amilyennek egy mőszaki hírszerzıt elképzel az 
ember. 

Szívélyesen megszorította Julie kezét, aztán széket húzott mellé, és leült. 
– Én amolyan hírszerzı tiszt vagyok – kezdte –, de mőszaki vonalon. Szeretnék 

néhány kérdést feltenni önnek, Madame. Remélem, nem veszi rossz néven… 
– Egyáltalán nem. Kérem, kérdezzen csak. 
A hírszerzı megigazította a szemüvegét, aztán komoly arccal kérdezni kezdett. 
– Amikor Freymann errıl a… berendezésrıl beszélt, mit mondott még önnek? 

Például elmondta, hogyan jutott a tervekhez? 
Julie egy pillanatig elgondolkodott. 
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– Nos, amint már elmondtam az ırnagynak, ezek David saját tervei voltak. İ 
dolgozta ki ıket. Amennyire tudom, a saját tervei voltak.  

A hírszerzı bólintott. 
– De arról nem beszélt, hogy esetleg bárki más tudna róluk? 
– Nos… úgy éreztem, senki más nem tud róluk. De ebben nem lehetek biztos. 
– Beszélt önnek másolatokról vagy hasonlóról? 
– Nem emlékszem. Az ırnagy úr és mindazok, akikkel korábban beszéltem, 

föltették már ezt a kérdést. Attól tartok, még mindig nem emlékszem többre. 
A hírszerzı tiszt bólintott. 
– Tudja, akkor olyan nagy púp volt a fején, hogy arra gondoltunk, esetleg most, 

miután teljesen rendbe jött, talán néhány apróság még eszébe juthat. 
– Nem. Sajnos nem. Tényleg olyan életbe vágóan fontos? 
– Igen. Nagyon. 
Julie megint eltöprengett. 
– Gondolom, azt akarják tudni, hogy a németek nem szerezték-e meg a terveket. 
– Igen, pontosan ezt szeretnénk tudni. 
– Szóval, David elgondolása helyes volt?  
– Tökéletesen. 
– Ó! Úgy örülök! – Elmosolyodott. Ez volt az elsı alkalom, amikor Smithe-Webb 

mosolyogni látta. És ez a mosoly teljesen átalakította az arcát. – És valóban hasznos 
lesz Angliának a háborúban? 

A hírszerzı tiszt idegesen nyalogatta a szája szélét, és segélykérı pillantással 
nézett Smithe-Webbre. 

– Szóval… – zavartan lehajtotta a fejét – bizonyos szempontból igen. Bizonyos 
szempontból. 

Úristen, gondolta Smithe-Webb, ez a szerencsétlen hülye teljesen elront mindent. 
Julie értetlenül bámult. 
– Hogy érti azt, hogy… bizonyos szempontból? – Kérdı tekintettel fordult elıbb 

Smithe-Webb, aztán a hírszerzı tiszt felé. – Végül is tudják használni? Én azt hittem, 
azt mondja… 

– Nem, kérem, ne haragudjon… – dadogta elkeseredetten a hírszerzı. – 
Természetesen tudjuk használni. 

– Most nem mondott igazat.  
Smithe-Webb mély lélegzetet vett. 
– Mrs. Lescaux, barátunk nem mondta el, hogy mi már ismerjük ezt a radart. – 

Aztán gyorsan folytattad – Nos, ez nem azt jelenti, hogy amit ön tett, ettıl kevésbé 
fontos lenne számunkra. Ön megakadályozta, hogy a németek megkaparintsák 
Freymannt és a titkát, és ez az, ami valóban életbe vágóan fontos a dologban. 

Julie Smithe-Webbre bámult, és világosan látszott, hogy egy szót sem ért az 
egészbıl. 

– Tudja, Madame – főzte tovább gyorsan Smithe-Webb –, életbe vágóan fontos 
volt, hogy Freymannt kihozzák Franciaországból. Különben a németek, ha kínzással 
is, de kiszedték volna belıle az információt. A családját bebörtönözték volna, és így 
kényszerítették volna, hogy nekik dolgozzon. Szóval… 

Julie néhány szót mormolt, de Smithe-Webb nem értette, hogy mit, és nem tudta, 
hogyan folytassa. 

– Szóval, nem volt semmi értelme – jelentette ki aztán Julie. – Semmi értelme. 
– Nem így van, Mrs. Lescaux. Igazán… – Smithe-Webb ingerülten fordult a 

mőszaki hírszerzıhöz. – Magyarázza meg neki, öregfiú. 
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– Nos… – hunyorgott idegesen a hírszerzı a szemüvege mögött – Smithe-Webb 
ırnagynak teljesen igaza van. A németeknek nincs ilyen radarjuk, és ez számunkra 
hihetetlen elıny… Ez azt jelenti, hogy tökéletes pontossággal tudjuk bombázni a 
városaikat, és… a repülıink a felszínen tudják lokalizálni a tengeralattjáróikat… de 
nekik nincs meg ez az elınyük. Érti már? 

– De más módja is lett volna, nem? – tört ki elkeseredetten Julie. – Például 
megsemmisíteni a terveket, hogy soha ne találhassák meg ıket, ıt meg elbújtatni és 
megakadályozni, hogy elfogják. Ehelyett most… meghalt. És úgy igyekezett!… – 
Elhallgatott, és a tenyerébe temette az arcát. 

A hírszerzı tiszt megrökönyödve nézte, és ijedt arccal felállt. 
– Jobb, ha elmégy, öregfiú – jegyezte meg Smithe-Webb. 
A hírszerzı bólintott, sarkon fordult és távozott. Smithe-Webb széket húzott oda 

magának. Megveregette Julie karját. 
– Figyeljen rám. Ez nem üres fecsegés. Amit Freymann tett, valóban nagyon 

fontos volt számunkra. Elhiszi, ugye? 
Julie mélyet lélegzett, aztán felemelte a fejét. 
– Igen, elhiszem magának – mondta aztán fáradt hangon. – Csak éppen… 

Reméltem, hogy David találmánya segít. Pozitív értelemben. Az ı kedvéért 
szerettem volna. .. Én… – Felsóhajtott. – Azt szerettem volna, ha az övé a dicsıség. 

– Igen. Megértem. Igen, ez világos. De akármit tett, nagyon bátor volt. És nagyon 
vakmerı. Úgy értem, a németek orra elıl tüntette el a találmányát, nem? A falba 
verik a fejüket, ha megtudják. 

– Hát igen. 
Forbes friss kávét Jtiozott. Julie békésen kortyolta, és közben merev arccal 

bámulta a falat. Smithe-Webb látta rajta, hogy erısen töri a fejét. 
Aztán hirtelen letette a csészéjét, és határozott arccal Smithe-Webbhez fordult. 
– Küldjenek vissza! Vissza akarok menni! 
Nos, helyben vagyunk, gondolta Smithe-Webb. Ez várható volt. Mélyet sóhajtott. 
– Mrs. Lescaux, ez rendkívül ostoba lépés lenne. Gondolja meg! Maga most az 

elsık között szerepel a Gestapo körözési listáján. Megvan náluk a fényképe, a 
személyleírása. Észak-Bretagne-nak még a közelébe se mehetne. Azonnal 
lekapcsolnák. 

Julie elkomorodott.  
– De… 
– És mit tudna ott elérni? Gondolkozzék! Mit tenne például? 
– Hogy mit tennék? – kiáltott fel Julie. – Megkeresném a többieket. És 

újraszervezném a.láncot. És… 
– Megkeresné az árulót? 
– Én… – Julie habozott, majdnem kimondta, aztán elhallgatott. Majd végül 

határozottan kijelentette: – Ha lehet, igen. 
Smithe-Webb felsóhajtott. 
– Nos, minden tiszteletem a magáé, de valóban nem hiszem, hogy tanácsos 

lenne a saját szakállára nyomoznia utána. A lánc újraszervezésére pedig… attól 
tartok, nincs szükségünk. Semmi esetre se tennénk kockára ugyanazt a falut. Ami 
azt illeti, ezt nem lenne szabad elmondanom, de az az igazság, hogy már 
megvannak a terveink egy akcióra a tengerpart másik szakaszán. Szóval, maga is 
beláthatja, hogy valóban nem lenne semmilyen feladat a maga számára. Ha lett 
volna, maga lett volna az elsı a listánkon. 

– Szóval, nem küldenek ki. 
– Nem. 
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– Elvégezhetnék egy speciális tanfolyamot. Rádió, fegyverek. 
– Nem. 
– De dolgozhatnék egy másik területen. Tregasnou-tól távol. Messze Észak-

Bretagne-tól. 
– Nem, Mrs. Lescaux – jelentette ki határozottan Smithe-Webb. – Nem ért meg 

engem. Az ellenállás ügynökei közül, akiket már ismernek, nem fontos, hogy ki az, 
senki nem megy vissza. Ez a szabály. Túl veszélyes lenne a többieknek…. 

– Értem – suttogta Julie megadóan. 
Fölállt, odament az ablakhoz, és sokáig csak állt, és nézett kifelé. A végén 

megfordult. 
– Ne higgye, hogy lemondtam róla – mondta majdnem haragosan. – Tovább 

fogok próbálkozni. Talán a Szabad Franciák átküldenék. 
– Megmondhatom, hogy a feletteseim engedélye nélkül senki nem megy át 

Franciaországba. És biztosíthatom, hogy ık sem fogják megadni az engedélyt. 
Julie lemondóan hajtotta le a fejét. Smithe-Webb sajnálta, de akármerrıl is nézte, 

ez volt a leghelyesebb döntés. A nınek tudomásul kell vennie, mi a helyzet. 
– Hát jó – jelentette ki végül halkan Jülie. – Rendben van. – Aztán szembefordult 

Smithe-Webb-bel. – De ígérje meg, hogy abban a pillanatban visszajuttat, ahogy 
lehetıség van rá. Ha a németek elmentek. 

Smithe-Webb a fejét csóválta. 
– Elég nehéz ilyesmit megígérni. 
– Kérem! – Julie odalépett hozzá. – Ígérje meg, hogy megpróbálja. Kérem! 
– Hát… csak annyit mondhatok, hogy megteszem, amit tehetek. De el tudom 

képzelni, mi lesz az invázió után. Tonnaszámra fogják átszállítani a Csatornán a 
katonai felszereléseket, és nem lesz hely utasok számára. 

– Valahogyan át fogok jutni. Csak azt ígérje meg, hogy akkor majd megszerzi a 
papírokat, vagy amire szükségem lesz, az engedélyt. Kérem! 

Julie most szorosan Smithe-Webb elé állt, fölnézett rá gyönyörő, barna szemével, 
aztán váratlanul, szelíden elmosolyodott. Bájos volt, megható. Smithe-Webb 
ellágyult. Ez az asszony igazán bátran viselkedett, és az MI9 igazán tartozik neki 
valamivel. a fenébe is! – gondolta. 

– Helyes! Megteszem, ami tılem telik. De nem ígérek semmit. 
– Köszönöm! Köszönöm! – Julie megragadta a kezét. 
– De ugye tudja, hogy esetleg nagyon sokáig kell várnia? – kérdezte Smithe-

Webb, most már barátságos hangon. 
Julie engedelmesen lehajtotta a fejét.  
– Igen, tudom… Egy évet? Azt mondják, egy éven belül elindulunk. 
– Könnyen lehet, hogy csak késıbb. 
Julie leült.  
– Akkor várok. Ameddig kell. 

 
 

35.  
 
 

A következı év szeptembere. 
Egy teljes évvel és négy hónappal késıbb. A Patton-féle harmadik hadsereg 

nyolcadik hadosztálya jött, ment, és maga elıtt söpörte a németeket, előzte ıket a 
nyugati part megerısített városaiba, ahol még egy utolsó csatára Összevonták 
erıiket Brestben, Sf. Nazaire-ben és Lorient-ban. 
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Nyomukban a breton vidék szinte érintetlen maradt. Itt-ott egy-egy fölfordított 
dzsip, néhány bomba szaggatta út… De a földeken aranylott a késın érı gabona, és 
a hullámzó búzaföldeket még egy autónyom se sértette fel. 

A városokban más volt a helyzet: azok nem maradtak érintetlenek. Ott nagyon is 
láthatóak voltak a háború nyomai: bombatámadások által lerombolt házak törmeléke, 
golyó lyuggatta homlokzatok, áru nélkül üresen kongó üzletek, az általános pusztulás 
emlékei. A városokban az emberek is mások voltak, mint falun, soványabbak, 
keményebbek és komorabbak, mert tudták, hogy a bajok még egyáltalán ném értek 
véget. Hosszú idınek kell eltelnie, míg újra pénz csörög a zsebükben. 

És a távozó németek nyomában felszakadtak a régi sebek, nyilvánosan 
gyászolták a deportáltakat, akiket megkínoztak, meggyilkoltak… A túszokat, az 
ártatlanokat, a gyermekeket… A meggyalázott nemzeti büszkeséget, a 
négyesztendıs megszállás mélységes szégyenét. 

És némelyek méltatlankodva nézték az új megszállókat: a kis csoport öntelt, 
fölényes, jól táplált amerikait, akik az utcasarkokon, a bisztrókban átvették a 
németektıl az ırszolgálatot. Olyan nyersek, olyan idegenek; hiányzik belılük minden 
tapintat. Ezek a fiatalemberek nem értik, hogy a franciák csak egyet szeretnének: ha 
magukra hagynák ıket. 

Hagyják, hogy a saját életüket éljék és megvívják a saját csatáikat. 
És néha nagyon keserő vádaskodások hangzottak el azok ellen, akik nem tettek 

semmit… akik segítették, támogatták a németeket, kollaboráltak… 
És nemcsak azokat támadták, akik köztudottan kollaboráltak, hanem azokat is, 

akik talán kollaboráltak, akik kollaborálhattak… A burkolt célzások ideje volt ez, a 
suttogásoké, a rémhíreké… A régi sérelmek megtorlásának ideje. Az emberek ujjal 
mutogattak ellenségükre, vetélytársukra, akár ártatlan volt, akár nem. Akadtak 
kiközösítettek. Lányokat kopaszra nyírtak, mert németekkel háltak. Hullák bukkantak 
fel mellékutcákban, akikkel rövid úton végeztek ellenségeik. 

Persze a legtöbben örültek az új szabadságnak, derőlátóan üdvözölték az új 
korszakot. De a felszabadulás sokakban támasztott új bizonytalanságot, megújult 
keserőséget. Némelyekben bosszúvágyat. 

 
Csodálatosképpen az öreg busz még mindig járt, bár mostanában, az 
üzemanyaghiány miatt, naponta csak kétszer. 

Az ócska utakon lassan döcögve, pontosan úgy reszketett és bıgött a motorja, 
mint azelıtt, és ahogy meg-megremegett, a vak is láthatta, hogy az egyik sebessége 
végleg fölmondta a szolgálatot. 

Julie így is örült. Azt szerette volna, ha semmi sem változott volna, mióta elment. 
Az öreg busz sem. Az ablak mellé ült, ugyanoda, ahol annyiszor ült azelıtt, végtelen 
utazásain Morlaix-be és vissza. Úgy érezte: hazaérkezett. 

Nyikorogva kapaszkodtak fel a lapos dombon, Tregasnou felé. Julie úgy nézte a 
tájat, mintha álmot látna: talán azért, mert annyiszor álmodta meg ezt a 
hazaérkezést.  

Megálltak. Julie fogta a bıröndjét, leszállt. Aztán a busz motorja felbıgött, és 
továbbindult. Julie körülnézett. A faluban mintha semmi sem változott volna, a szürke 
kis házak éppen olyan otthonosan, bizalmasan bújtak össze, mint azelıtt. 

Az utcán sehol egy lélek. Még a minden lében kanál Madame Gras se 
mutatkozott, aki elıtt egyébként senkinek nem lehetett titka. Julie a bisztróhoz sétált, 
megállt az ajtóban. Majd, amit azelıtt sose tett meg, bátran benyitott. Odabent 
sötétség fogadta. Az elsı pillanatban nem látott semmit. Letette a bıröndjét. Aztán 
megpillantotta a pult mögött álló Patron-t. Az csodálkozva nézett rá. 
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Egy darabig szótlanul bámult, végül felderült az arca: fölismerte Julie-t. 
– Madame! Madame! Isten hozta nálunk! – kiáltotta lelkesen. 
Julie rámosolygott; körülnézett a helyiségben. Különös, gondolta, nincs benne 

semmi ijesztı. Ketten kávéztak egy sarokasztalnál, rajtuk kívül ı volt az egyetlen 
vendég. Odament a bárhoz, és rákönyökölt a pultra. 

– Madame! Üdvözlöm! Isten hozta! – mondta újra a Patron. – Kérem! Inna 
valamit? Egy pohár pernod-t? Sajnos, konyakunk nincsen. 

– Nem, nem kérek semmit – hárította el Julie udvariasan a kínálást. – De azért 
köszönöm. 

A Patron megcsóválta a fejét, és kíváncsian várta a folytatást. 
– Monsieur – kezdte Julie. – A nagynéném… Hogy van? Tudja? 
A Patron arca elkomorodott. 
– Tudom, Madame – mondta lassan, lesütött szemmel. – Madame Boulet-nál 

lakik... – Aztán elhallgatott, és elfordította a fejét. 
– És hogy van? 
A Patron gondterhelt arccal hümmögött., 
– Nincs túl jól, asszonyom. Szóval, a nagynénje… – Elhallgatott, aztán 

bizalmasan suttogva folytatta. – Nincs egészen ezen a világon, ha érti, mire 
gondolok. De biztosíthatom, gondoskodnak róla, Madame. Madame Boulet úgy 
ápolja, mint egy szent. Mint egy szent. Szóval, úgy van, ahogy a 
hadügyminisztériumból levélben tájékoztatták. Több mint egy éve. 

– De fölismeri az embert? Tudja, ki kicsoda?  
A Patron az ajkát csücsörítette. 
– Hm. Azt hiszem… Azt hiszem, általában nem. De önt, Madame, biztosan 

fölismeri. 
Ezt csak azért mondja, hogy megnyugtasson, gondolta Julie, aztán 

megkérdezte… 
– És mi van a régi csoporttal? – Látta, hogy a Patron pontosan érti, mire gondol, 

ezért bátran folytatta. – Maradt közülük valaki? Szeretnék… találkozni velük. 
– Ó! – kiáltott fel a Patron, és szomorúan ráncolta a szemöldökét. – Kevesen 

maradtak, Madame. A többséget elvitték. Több mint egy éve… 
– Igen, tudom – vágta rá Julie. – De maradt valaki? 
– Az öreg Rannou… fenn a dombon… – töprengett hangosan a Patron. – Az övé 

volt az egyik biztonságos ház… Aztán Le Page doktor Polugában... Sok amerikai bújt 
meg nála. De… tulajdonképpen ez minden. – A Patron a vállát vonogatta. 

Julie, emlékezete szerint, azok közül, akiket a Patron említett, egyikkel sem 
találkozott. Maurice biztonsági rendszere nyilván nagyon jól mőködött. 

– És a falubeliek, akik a csoportban voltak? 
– Nincsenek – suttogta a Patron. – Nincs közülük egy se, Madame… Mind 

odaveszett. Szomorú nap volt… Nagyon szomorú….. 
– És azt hallotta-e, mi történt az angol tengerészekkel az ırnaszádról? 
– Nem. Sose hallottunk róluk semmit. Azt hittük, Rennes-be vitték ıket is, mint a 

többieket, de ott senki nem látott közülük egyet sem. 
Szóval, nincs semmi újság, gondolta Julie. Mintha minden Rennes-ben játszódott 

volna le. Ott gyilkolta meg a Gestapo Jeant és Maurice-t meg a többieket. Talán 
Richardot is oda vitték. Rennes-bıl lenne a legcélszerőbb elindulnia. 

– Köszönöm – mondta csendesen. – Legjobb, ha most elmegyek, és 
meglátogatom a nagynénémet. Ó! – kiáltott fel. Valamit elfelejtett. – A tanya… A 
nagybátyám tanyája. Mi történt vele? 
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– A szomszédok… İk viselik gondját az állatoknak, és ık végzik el az aratást. De 
a ház… A ház üres Madame. 

– Igen; – Julie maga elıtt látta nyirkosán, hidegen, üresen. 
Hátat fordított a bárnak. 
– Akkor megyek. Meglátogatom a nagynénémet. 
– Természetesen – bólintott a Patron. Elıjött a bár mögül, megállt Julie elıtt. – 

Biztosan rég látta. Ön már nagyon régen elment tılünk, Madame. 
– Tizennyolc hónapja. 
– Hosszú idı. 
Igen, gondolta keserően Julie, nagyon-nagyon hosszú idı. 
– Viszontlátásra – mondta. – És köszönöm szépen.  
Az ajtónál fölemelte a bıröndjét. Lépések koppantak mögötte a csupasz 

fapadlón. A Patron állt mellette. Meglepıdött, és elıször arra gondolt, azért siet úgy, 
mert segíteni akar a csomagot cipelni, de nem. A Patron keményen megszorította a 
karját. Julie csodálkozva nézett rá. 

A Patron szeme csillogott, roppant izgatottnak látszott. 
– Nos? – kérdezte Julie. 
– Egészen megfeledkeztem róla, hogy megmondjam! Jó hír! Jó hírem van!  
Julie kíváncsian húzta fel a szemöldökét.  
– Hír? 
– Az áruló! Az áruló! 
Julie szíve szinte fájdalmasan dobbant meg.  
– Micsoda? Mit mond?  
– Elkapták! 
Julie tátott szájjal bámult rá, és hitetlenkedve kérdezte:  
– Elkapták?… 
– Igen. Egy hete emeltek ellene vádat Rennes-ben. Párizsban kapták el, éppen 

meg akart lépni. Haha! De a nyomában voltak. Semmi probléma! Visszahozták 
Rennes-be, és most megfizet mindenért! – A tenyerével lecsapott, mint a guillotine. – 
Haha! De mennyire megfizet! 

Julie alig tudta kinyögni: 
– De ki az? Kicsoda? 
– Ó! – A Patron széles mosollyal már majdnem kimondta a nevét, aztán az arcára 

fagyott a mosoly. – Madame, teljesen elfelejtettem… – motyogta. – Édes Istenem, ne 
haragudjon! Megfeledkeztem rólá. Ó, Madame! Készüljön föl a szörnyő 
megrázkódtatásra! 

Julie egészen közel hajolt a Patron arcához, úgy kiáltott rá: 
– Ki az? 
– Hát… Michel, Madame! A kommunista. Michel le Goff. Az ön unokatestvére. 
 

A két erıs kapuszárny közül egyik se mozdult. A jobb oldalon letörött a felsı pánt, a 
jobb kapuszárny megdılt, és most szorosan nekifeszült a másiknak.  

A gróf még egy utolsó, reménytelen kísérletet tett, húzott rajta egyet, aztán 
lihegve hátralépett. A tüdejében érezte évei számát: hetvenkettı. A régi szép 
idıkben a kocsis és az inasok már pattantak volna, hogy kinyissák. A régi szép 
idıkben a pánt nem romolhatott volna el. 

Reménytelen eset. Ezt a kaput a háború kezdete óta nem nyitotta ki senki, és 
szemmel láthatóan most sem fog kinyílni. Úgy döntött, hogy nem birkózik vele 
tovább, és inkább az oldalajtón megy be a kocsiszínbe. 
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Lassú léptekkel megkerülte az épületet. A kocsiszín, az istállók és a 
kertészlakások meg a kastély között egykor gondosan nyesett, de az évek során 
elvadult sövénykerítés húzódott. 

A sövény nyílásán átnézve, a gróf látta, hogy a kastély faláról ezen az oldalon is 
leszakadt az esıcsatorna. Kellemetlen. De mint minden más, ez is várhat. A javítás 
pénzbe kerül, és pontosan ez hiányzott a grófnak. A pénz. 

A kocsiszín ajtaját nyitogatva, eltöprengett – nem elıször –, hogy hová úszott el 
az a rengeteg pénz. 

Bekukucskált a sötét helyiségbe. Gyufát kotort elı a zsebébıl. Petróleumlámpa 
kellene. Megfordult, visszament a kastélyba, végigjárta a porlepte, üres szobákat, 
míg végre talált egyet. Újabb húsz perc, míg kitisztította és megnyeste a lámpabelet. 

Visszament a kocsiszínbe, meggyújtotta a lámpást, fölcsavarta, aztán körülnézett. 
A valaha zöld, most azonban portól szürke viaszosvászon alatt kidudorodó, 
terjedelmes tárgyat nézte. 

Nagyon régen nem látta. Már majdnem megfeledkezett a kocsiszínrıl is, meg 
arról is, mi van benne. Elgondolkodva nézelıdött, aztán eldöntötte, hogy a 
legokosabb, ha most mindjárt elkezdi porolni és fényesíteni. A háború elıtt sose 
porolt, sose fényesített semmit, de mióta a személyzet szétszéledt, megszokta, hogy 
mindent maga csinál. Még fızött és mosogatott is. 

Letette a petróleumlámpát. Nekiállt volna levenni a viaszosvásznat, de valahol 
megakadt. A túloldalon kilazította az egyik sarkon a zsineget, aztán megint húzott 
rajta egyet. A védıhuzat most simán lecsúszott a földre. 

Egy lépést hátrált. Nem rossz! Igazán nem rossz! Sokkal jobb, mint gondolta. 
Az autó varázslatosan csillogott a petróleumlámpa halvány fényénél. Zománca 

sötét, szinte feketés rubinvörös színben izzott. Karosszériája elnyúló íve a faltól 
majdnem a kapuig ért. 

Nyitott D8/120 Delage. Utolsó bőnösen könnyelmő tette a háború elıtt, 
harminchétben, abban az évben, amikor Elfie-nek, a csodálatos Elfie-nek 
megvásárolta azt a lakást az Avenue Fochon. 

Felsóhajtott. Talán mégis túl nagyvonalúan költekezett. 
Keresett egy darab rongyot, és nekiállt letörölni a port a sárvédıkrıl meg a 

motorházról. Aztán még egyszer kritikus szemmel végigmustrálta az autót. A 
krómozásra ráférne egy kis fényesítés. A gróf krómfényezıt keresett az egyik polcon, 
a bödönök és bádogdobozok között. Ha majd a króm is csillogni fog, igazán pompás 
látvány lesz, gondolta. Talán még többet is kérhet érte. Talán elmehet hetvenezerig. 

Megnyalta a szája szélét. Ennyi pénzzel igazán szépen rendbejönne. 
Motorzúgás. Kerekek alatt csikordul a sóder az úton. 
Sietve megtörölte a kezét, kiment az oldalajtón, elırekerült a kocsifelhajtóhoz. 
A kastély elıtt egy taxi állt. Falubeli taxi. Fújtatott és morgott, mint egy mérges 

állat. Az autók jó részéhez hasonlóan, ezt is faszéngázra állították át; a gázt a kocsi 
egyik oldalára erısített kazán termelte. A taxiból jól öltözött fiatalember szállt ki. A 
sofırrel beszélgetett. A gróf lépteit hallva, megfordult. 

A gróf tágra nyílt szemmel nézte. Micsoda arc! Szörnyő szerencsétlenség érhette: 
az orra betört, a pofacsontja, az álla elferdült, az egész arc furcsán eltorzult. Fekete 
szemöldökét fehér, vastag sebhelyek szelték át. Az arca egyik oldalán hosszú, 
élénkpiros vágás. 

A gróf ennek ellenére mosolyogva nyújtott neki kezet. 
– Jó napot! Monsieur Lelouche, ha nem tévedek. 
– Igen. – A fiatalember habozott, aztán kurtán megrázta a gróf kezét. 
– Hol van az autó? – kérdezte, egyenesen a tárgyra térve. 
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– Odabent. – A gróf a kocsiszínre mutatott. – Sajnos, nem tudom kinyitni az ajtót, 
tudja, nincs segítségem. Talán menjünk körbe, az oldalajtóhoz. 

– Nem. Ezt nyissuk ki – jelentette ki hőyösen a fiatalember. Intett a taxisofırnek, 
együtt megemelték a jobb kapuszárnyat. A kapuszárny kinyílt, és a gróf könnyed 
mozdulattal kinyitotta a másikat is. 

Most, a reggeli nap fényében az autó zománca borvörösen csillogott. 
– Mikori évjárat? 
– 1937-es. Akkor vettem. Vadonatúj. Alig használtam.   
– Mióta áll itt? 
– A háború óta, – Ez nem hangzott túl biztatóan, ezért a gróf gyorsan hozzátette. 

– De gondoztuk. Rendszeresen ellenıriztük, fényesítettük s a többi… – Ebbıl egy 
szó sem volt igaz, de sose árt egy kis kozmetika. 

– A karosszéria? Letournier és Marchand? 
– Ó, igen. Mindenbıl csak a legjobb! 
A fiatalember besétált a színbe, csillogó szemmel, elgondolkodva körüljárta az 

autót, szelíden végigsimogatta lendületesen ívelı karosszériáját. 
– Üzemképes?  
– Annak kell lennie… 
A fiatalember felhúzta a szemöldökét. A gróf tisztában volt vele, hogy egy szavát 

se hiszi el. Kissé megingott az önbizalma. Talán mégsem fog olyan jó árat kínálni, 
mint szerette volna. 

A fiatalember ezután kinyitotta a vezetıülés melletti ajtót, behajolt. A gróf látta, 
hogy kioldja a kéziféket, becsukja az ajtót, és elıremegy a kocsi orrához. A 
következı pillanatban a Delage kigurult a napfényre. 

A fiatalember egy pillanatra fölnézett. 
– Gondolom, az akkumulátor kimerült – mondta. Aztán beszállt a kocsiba, 

megkereste a kurblit, kiadta a taxisofırnek, az elırement és megtekerte. Semmi. 
Még egy mordulás se hallatszott. A motor szemmel láthatóan teljesen üzemképtelen 
volt. 

A fiatalember nemsokára kidugta a fejét a kocsi ablakán, és odaszólt a sofırnek. 
– Tudna egy szerelıt hozni a faluból? 
A sofır biccentett, aztán elment, hogy felszítsa a taxi faszénkazánját. Lelouche 

odalépett a grófhoz. 
– Beszéljünk talán az árról – mondta, és kétkedı arccal hozzátette –, feltéve, 

hogy a motor egyáltalán mőködni fog. 
– Igen, hogyne! Remek ötlet. – A gróf gyors fejszámolást végzett aztán úgy 

döntött, miután a motor nem mőködik, megelégszik hatvanezerrel. Hét éve 
százhúszezret fizetett érte, és azóta az árak többé-kevésbé megduplázódtak. Szóval, 
reálisan, nagyjából a negyedét kapná vissza annak, amibe került. Igen, ez helyes 
számítás. 

A taxi sisteregve, morogva elhajtott a falu félé. A két férfi lassan odasétált a 
kastélyhoz. A fiatalember gondolataiba mélyedt, aztán hirtelen megszólalt. 

– Húszat fizetek érte. Húszezret. 
A grófnak mintha minden vér kiszállt volna a fejébıl. Nem hitt a fülének. 
– Húszat? – kérdezte elhaló hangon. – De hiszen legalább. .. Legalább ötvenet 

ér! 
– Nem hiszem – közölte határozottan a fiatalember, és a szempillája se rezdült. 
A gróf elfordította a fejét. 
– Egy sourval se fogadok el kevesebbet, mint negyvenötöt – nyögte ki hısies 

erıfeszítéssel. 
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A fiatalember megállt. 
– Kár. Igazán kár – mondta. Hideg, fekete szemével megvetıen nézett a grófra. A 

gróf kényelmetlenül topogott. – Nem hiszem, hogy e pillanatban sok vevıt találna rá. 
Még elfogadható áron sem. De ilyen elképesztıen magas áron végképp nem. Ma 
nincs piaca a kocsiknak. 

Igaza volt. És a gróf tudta, hogy igaza van. Ebbe bele kellett ırülni. 
Lelouche unott arccal nézegette a kastély kopott, omladozó homlokzatát.  
– Ha üzletet akar kötni, kissé ésszerőbben kell gondolkodnia. 
– Rendben van – adta meg magát sóhajtva a gróf. – De húszezer nevetséges 

összeg, Monsieur. Ki van zárva. Mi a legmagasabb ajanlata? 
Lelouche a fejét rázta. 
– Huszonötezer. És akkor nagyon nagylelkő vagyok. Egy sou-val sem ér többet. 

Huszonöt. Ez az utolsó ajánlatom. 
A gróf nagyot nyelt. Nevetséges, vérlázító! Viszont, ha nem kapja meg a pénzt… 

Elgondolni is rossz. Szeretett volna visszamenni Párizsba, a barátai közé, egy 
kényelmes kis lakásba… Túl öreg volt már ahhoz, hogy újrakezdje. 

Két hónapja hirdeti a L 'Autó-bau. És ez volt az egyetlen ajánlat. A fejét rázta. 
– Negyven. Negyven, Monsieur. Egy sou-val sem kevesebb. 
– Azt mondtam, huszonöt az utolsó ajánlatom. És komolyan gondoltam. – 

Lelouche sarkon fordult. A szeme keményebb, mint a kı. Odébb sétált. 
A gróf rémülten nézett utána. Lelouche odament a kocsiszínhez, a falhoz 

támaszkodva várt. A gróf szíve elszorult. Lelouche nyert. İ vesztett. Most már biztos. 
Néhány percet várt, aztán odament hozzá, és olyan méltóságteljesen, amennyire 

tellett tıle, kijelentette. 
– Harmincöt. 
– Huszonötöt mondtam – szögezte le sóhajtva Lelouche. 
– Jól van. Jól van! – A gróf legszívesebben sírva fakadt volna. Az ablakon dobja 

ki a pénzt! Az ı drága kocsija, és nem ér semmit! Semmit! A megaláztatástól és a 
dühtıl könny szökött a szemébe, hangosan szipogott, de aztán óriási erıfeszítéssel 
összeszedte magát. Arisztokrata volt, és a jó modor jelentette számára a legfıbb 
értéket. Tehát mosolyt erıltetett az arcára. 

– Nos, Monsieur – mondta –, meg kell hagyni, ön kemény üzleti partner. 
– Valóban? – vont vállat hanyagul Lelouche. 
A gróf nehezen tudta eldönteni, hogyan folytassa. Állandóan az járt az eszében, 

hogy valamikor mennyi mindent vásárolhatott az ember százezer frankért, és milyen 
keveset tud vásárolni most huszonötezerért. 

Lelouche még egyszer körüljárta az autót. Megállt, megpiszkált néhány kapcsot, 
meglazította a kocsi tetejét, hátracsúsztatta. Aztán beült a kormány mellé. 

A gróf is odasétált. Elkeseredetten támaszkodott a kocsi ajtajának. A hallgatás 
lassan kínossá vált, és inkább udvariasságból, mint kíváncsiságból, megkérdezte: 

– Lesz elég benzinje az üzemeltetéséhez? 
A fiatalember összeszorított ajakkal nézett maga elé. 
– Igen. Takarékoskodtam a benzinjegyeimmel – mondta aztán.  
A gróf bólintott, majd egy élet társalgási rutinjával folytatta. 
– Mindent olyan nehéz beszerezni manapság. Élelmiszert, szükségleti cikkeket… 

Hosszú négy esztendı volt ez. Ön sokat szenvedett a háború miatt, Monsieur? 
A fiatalember lesütötte a szemét. 
– Mint mindenki. 
– Ön harcolt is? 
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– Igen – felelte a fiatalember, rövid habozás után. Mintha szégyellne dicsekedni 
vele. 

– Gondoltam. Az arca után ítélve… Ne haragudjon, hogy megemlítem. 
Csend. 
Bármennyire nehezére esett is, a gróf folytatta a csevegést. Meg akarta mutatni, 

hogy felül tud emelkedni az olyan jelentéktelen apróságokon, mint ellenszenv vagy 
sértett hiúság. 

– Milyen fegyvernemnél szolgált? . 
Lelouche ismét várt egy keveset, mielıtt válaszolt. 
– A légierınél. Az angoloknál.  
– Ó! 
Ebben a pillanatban feltőnt a sarkon a taxi. A gróf megkönnyebbülten fellélegzett. 
A szerelınek egy óra hosszat tartott, míg kitisztította a gyertyákat és beállította a 

gyújtást. Szerencsére, alkatrészt nem kellett cserélnie. Végül becsukta a 
motorháztetıt, megtörölte a kezét, fontoskodva a kocsi elé került, megtekerte a 
kurblit. A motor azonnal beindult. Békésen dorombolt, mint egy jóllakott macska. 

Nem volt vele nagyobb baj. A grófot rosszullét környékezte. 
A fiatalember odalépett hozzá, és egy bankjegykötegbıl, amelyben legalább 

ötvenezer frank volt, némán leszámolt a kezébe huszonötezer frankot.  A gróf szó 
nélkül átvette a pénzt. 

– Szerzıdés is kellene. 
– Van nálam. 
Lelouche visszament az autóhoz. A gróf utána. Lelouche a zsebébıl elıvett egy 

papírt, ráfektette a motorháztetıre, írt rá valamit, aztán átnyújtotta a grófnak. 
– Itt írja alá. 
A gróf megnézte. Szabályszerő adásvételi szerzıdés. A fiatalember nevét, 

Lelouche-t, és egy párizsi címet már korábban beleírták, most a fiatalember szemmel 
láthatóan csak a kocsi adatait írta hozzá, meg a gróf nevét, címét és a dátumot. A 
gróf kivette a fiatalember kezébıl a tollat. 

– Az adatokról másolatot kérek. 
A fiatalember mérgesen húzta össze a szemét. 
– Rendben van – mondta aztán. Kitépett egy lapot a noteszából, a lapra fölírta az 

adásvétellel kapcsolatos adatokat, és átadta a grófnak. 
– Hozom a kocsi papírjait – sóhajtotta a gróf, azzal bement a kastélyba, 

megkereste a kocsi forgalmi engedélyét, és átadta Lelouche-nak. 
Lelouche beült az autóba, és elhajtott. 
A gróf csak akkor jött rá, hogy Lelouche sem a taxisofırt, sem a szerelıt nem 

fizette ki, mikor a kocsifelhajtó végén, a kanyarban a kipufogó halk zümmögése is 
elhalt. 

Összeszorított foggal kivette a zsebébıl a bankjegycsomót, és kifizette Lelouche 
számláját. 

 
A kocsi kifordult a kastélykert kapuján. Vasson örömében hangosan felkacagott. 

Mint az álom! Fantasztikus! 
Persze még lesz rajta egy kis munka. De semmi olyan baja nincs, amit egy jó 

szerelıvel, egy kis pénzzel és egy kis utánjárással ne lehetne rendbe hozni. 
Óvatosan hajtott ki az országútra. Ismerkedett a kocsival. Meg kell szoknia, hogy 

a kormány nehezebben forog, a pedálok keményebbek. 
Óvatosan végigváltogatta a sebességeket. Mikor négyesbe kapcsolt, visszatolta a 

szívatót, és figyelte a motor hangját, nem fedez-e fel benne valami zajt. De a motor 
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olyan egyenletesen zümmögött, mint egy méhecske, aztán mikor erısebben rálépett 
a gázra, hamarosan hallhatta, hogyan csap át a hang monoton zümmögésbıl 
sürgetı zúgásba. 

A sebességmérı tője kitartóan kúszott felfelé. Vasson élvezte, hogy a szél a 
hajába kap, az arcát simogatja. Az utat szegélyezı, égnek meredı nyárfák egyre 
gyorsabb iramban futottak el mellette; a hosszan, egyenesen elnyúló, néptelen út 
távlata csalogatta, vonzotta, akár a mágnes. 

A lábát a gázon tartva, figyelte a diófa szerélvényfalat: nyolcvan… kilencven… 
száz. 

Váratlanul mintha elszédült volna. Lassított. 
Rajtakapta magát, hogy reszket. Megrázta a fejét. Nevetett. 
Ez minden fáradságot megért! És megérte, hogy annyit kellett várnia. Soha 

életében nem volt ilyen boldog. Késıbb megint unalmasnak találta a lassú iramot. 
Újra élvezni akarta a sebesség szédületét. Szelíden lejjebb nyomta a gázpedált, és 
hagyta, hogy eláradjon benne a kéjes, szinte fizikai gyönyör… 

Igen. Ez mindennél csodálatosabb, mindennél… 
A falvakban persze lassítania kellett, de az országút egyenes szakaszain repült… 

Elıre, mindig elıbbre, sose legyen vége… 
Csalódottan állapította meg, hogy már elérte Párizs külvárosait. Kár. 
Bosszankodott, de csak addig, míg észre nem vette, hogy mindenki megbámulja 

az autót. Ettıl visszatért a jókedve; úgy vezetett, mintha észre se venné, hogy nézik, 
mintha egész életében a saját Delage-át vezette volna. 

Boldogan mosolygott: ó, igen! Ez bıven megéri azt a sok várakozást.. 
És az ára… Ettıl még szebb az egész. Micsoda üzlet! Még most se akart hinni a 

szerencséjének. Az a vén hülye gróf: tipikus arisztokrata. Fogalma sincs, mi az, hogy 
pénz. Miért is van az ilyen embernek pénze? Nem érdemli meg. 

Lépésre lassított. A kocsit óvatosan bekormányozta egy szők kapualjba, onnan 
tovább, a terméskıvel kirakott udvarra, a garázs elé. Kiszállt, kinyitotta a garázs 
ajtaját, visszaült a kormányhoz, és lassan behajtott. 

Miután kikapcsolta a motort, egy darabig mozdulatlanul ült; nehéz szívvel szánta 
rá magát, hogy felálljon a fényőzı bırülésrıl. Végül is kiszállt, de akkor is csak azért, 
hogy végigsimítsa a hosszú motorháztetıt, megcsodálja a karosszérián kívül, a 
motorház jobb oldalától a sárhányóhoz hátranyúló kipufogócsöveket, és végighúzza 
a kezét a kocsi farának pompás, elegáns, szinte véget nem érı áramvonalán. 

Aztán kiment az udvarba, kulcsra zárta a garázs ajtaját. Nem szívesen hagyta ott 
a Delage-t, de nem sokáig lesz távol tıle. Másnap visszajön a szerelıvel, aki rendbe 
hozza a dinamó és az akkumulátor apró hibáit. 

Ösztönösen körülnézett, nem látta-e meg valaki, de az udvarra nézı, piszkos 
ablakok mind üresen, vakon ásítottak. Megállapította magában, hogy elég 
vigyázatlanul járt el, amikor lehajtott kocsitetıvel gurult végig a párizsi utcákon. 
Nemsokára nem lesz ugyan érdekes, meglátja-e valaki vagy nem, de pillanatnyilag, a 
megszállás után ilyen rövid idıvel kissé korai még, hogy valaki ilyen gazdag legyen… 
Vagy inkább, helyesbített, hogy ilyen gazdagnak lássák. 

Ha egyszer a bár megnyílik, egészen más lesz a helyzet. 
Gyalog tette meg a rövid utat a lakásáig. Egy év alatt ez volt a negyedik lakása. 

Kopott és olcsó, mint a többi. Nemsokára, egy éven belül, tisztességes lakása lesz. 
De most még nem. Ez is túl korai lenne. 

Viszont az autóval kapcsolatban rájött, hogy a várakozás még szebbé teszi a 
dolgokat. 

Levette a jobb ruháját, és olcsóbb, kevésbé feltőnı öltönybe bújt 
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Aztán elment. 
Hosszú volt az út a metrón a dix-huitiéme-ig. Kétszer kellett átszállnia. De mihelyt 

felment a napvilagra, a Pigalle-ra és a Montmartre-ra felkapaszkodó, ismerıs utcák 
láttán úgy érezte, hazaérkezett. 

Néhány lépést gyalogolt felfelé egy mellékutcán, egy majdnem teljesen lakatlan 
épülethez. Sok ilyen ház volt akkoriban Párizsban, a bérlemények üresen álltak, a 
tulajdonosok eltőntek, a lakók tönkrementek. A legalkalmasabb idı, ha valaki jó 
üzletet akart kötni. 

Vasson negyvenéves bérleti szerzıdést kötött erre az ingatlanra bagóért, viszont 
ezt a keveset aranyban fizette, és az arany mindenki szemében többet ért, mint 
akármennyi papírpénz. 

Lesietett a lépcsın az alagsorba. A helyiség ajtaja nyitva állt. A kımővesek már 
dolgoztak, az egykori raktárak közötti közfalakat bontották. 

Körbesétált, néhány szót váltott az emberekkel; jó viszonyban akart lenni velük, 
hogy jobban dolgozzanak, idıre elkészüljenek, és ami még fontosabb, a 
költségvetésen belül maradjanak. 

Nagyon gondosan készítette el a költségvetést. Tizennyolc hónap alatt meg kell 
térülnie a befektetett pénznek. 

Keresett egy pontot, ahonnan az egész helyiséget beláthatta. Már alakult a kép, 
tudta, mekkora lesz a terem, ha minden közfalat lebontottak. 

Pontosan akkora, amekkorának lennie kell. A hátsó sarokban lesz a bár, a kis 
táncparkett és sok-sok apró asztal. Aztán a helyiség különlegessége… Egy nı, aki 
egyedül táncol fönn a magasban, aranyketrecben. Arany! Kéjjel ízlelgette a helyzet 
iróniáját. 

Ez lesz a bár neve. 
Golden Cage. Aranyketrec. 
Angolul. Remek ötlet. És a cégér: arany betők, fekete alapon. İ maga is részt 

vett a tervezésben. 
Elmosolyodott. Itt van végre! És az a legjobb érzés, hogy megdolgozott ezért a 

pénzért. Minden sou-ért. 
 
 

36 
 
 

A rendırségen nagy volt a sürgés-forgás. A hallban megállás nélkül áramlott a 
nép; nyüzsögtek egyik névtelen ajtótól a másikhoz, vagy a fıkaputól az. Íróasztalánál 
sztoikus nyugalommal trónoló ırmesterhez vonultak, aztán vissza, ki a kapun. A 
zsúfolt váróteremben régen elfoglaltak minden ülıhelyet. Julie-ra rá se néztek: 
mozdulatlanul ült, a falat bámulta, és a többiekhez hasonlóan, ı is várakozott. 

Órák óta ült ott. Elıször sorba állt, aztán lediktálta a vallomását, és most újra várt. 
Valószínőleg sokat kell még várnia, de nem bánta: marad, ameddig kell. 

Délre járt az idı. A gyomra korgott az éhségtıl, de türtıztette magát, ameddig 
bírta, aztán elıvett a zsebébıl egy darab kenyeret, azt rágcsálta. A kenyérnek estig 
ki kellett tartania, mert csak egy étkezést engedhetett meg magának naponta. Az 
angol hadügyminisztérium jóvoltából kapott ugyan némi járadékot, de abból nagyon 
keveset takaríthatott meg, és a java elment vasútra meg a hajóútra. 

Az ırmester egyre türelmetlenebb arccal figyelte az íróasztala mellıl. Végül 
sóhajtott egy nagyot, és magához intette. Julie visszadugta a kenyeret a zsebébe, és 
odament hozzá. 
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– A kapitánynak még dolga van, Madamel És valószínőleg egész nap dolga lesz. 
Nézze, ismerjük az ügy összes részletét. Tudunk minden egyes adatot, szó szerint 
lejegyeztük... Minden benne van a vallomásában. Az illetékesek meg fogják vizsgálni 
az ügyet… 

– De én akkor is beszélni akarok a kapitánnyal. 
– De a kapitány nem fogadja önt, Madame. A kapitánynak túl sok munkája van. 
– Akkor addig várok, amíg fogadni nem tud. Köszönöm.  
Az ırmester elıbb a szemét forgatta tehetetlenül, aztán lemondóan megcsóválta 

a fejét. 
Julie visszament a helyére, tovább rágcsálta a kenyerét, és szinte érezte, hogy az 

ırmester bosszús pillantása a hátába fúródik. Tisztában volt vele, mit gondol róla, de 
ı úgy döntött, hogy a vallomása önmagában nem elég. Biztosra akart menni. 

Lehunyta a szemét, aludni próbált, de a széke keskeny volt és kemény? Nem jött 
álom a szemére. Mikor néhány percre mégis sikerült elszundítania, furcsa, nyugtalan 
álmában hangokat hallott, de a hangok összekeveredtek az elıcsarnok lármájával, 
úgyhogy a végén már maga se tudta, mi a valóság, és mi az álom. 

Aztán csak ült. Peterre gondolt. Hogyan boldogul nélküle? Aztán megint elaludt. 
Az idı múlt: végtelen idı. 

Mikor legközelebb megnézte az óráját, kilencet mutatott. Este. Hosszú nap volt a 
mai. Hogy reggel kilencre Rennes-be érjen, napfölkelte elıtt kellett elindulnia 
Madame Boulet-tól. És most már lekéste az utolsó morlaix-i buszt. 

Ajtó nyílt. Nevetgélés. Valószínőleg ezt tették egész nap, gondolta haragosan. 
Vicceket meséltek. 

Fölállt, odasétált az íróasztalhoz. Az ırmester fáradtan nézett fel rá. 
– Kérem, kérdezze meg még egyszer. Kérem!  
Az ırmester elfintorította az orrát. 
– Tudják, hogy itt van. Semmi értelme. Különben is… – a faliórára nézett – a 

kapitány most már aligha fogadja. Hosszú nap volt ez a mai. 
– Szóval még itt van? 
Az ırmester nyilván elszólta magát. Bosszúsan csücsörített. 
– Akkor várok – jelentette ki Julie, és visszament a székéhez. Újra megállapította, 

hogy a szék nagyon kemény. Szeretett volna odahúzni egy másikat, hogy feltehesse 
a lábát, de nem volt több üres szék. Aztán jó ötlete támadt: fogta magát, lefeküdt a 
padlóra, feje alá tette a táskáját, és lehunyta a szemét. Roppant kényelmes… 

Suttogás. Az emberek a termen áthaladva, megálltak mellette. Hallotta a 
cipıtalpuk csosszanását. Szorosan lehunyta a szemét. Lassan kezdett kínossá válni 
a helyzet ott a padlón. 

Valaki odalépett hozzá. 
– Madame, kérem, álljon fel! – Az ırmester. Julie nem válaszolt. 
– Madame, azt akarja, hogy erıszakkal mozdítsam el?  
Erre már kinyitotta a szemét. 
– Nem. De itt kell maradnom. Sajnálom. – Átnézett az ırmester lábai között, és 

látta, hogy többen bámulják. Gyorsan behunyta a szemét. 
Csend. A léptek távolodtak. Julie kissé megnyugodott, néhány mély lélegzetet 

vett. Bosszúsan állapította meg magában, hogy kissé meggondolatlanul viselkedett. 
Most nyilván ki fogják dobni. 

Nemsokára hallotta, hogy valaki megint odalép hozzá. 
– Madame, keljen fel! Keljen fel, kérem! 
– Nem. – Julie alig akarta elhinni, hogy ı beszél. 
– Jöjjön velem – sziszegte a hang. – Kérem! 
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Julie visszafojtott lélegzettel várt. Az ırmester halkabban folytatta. 
– A kapitányhoz, madame. Ezt akarta, nem? 
Az ırmester érezhetıen komolyan beszélt, Julie kinyitotta a szemét, diadalmasan 

felállt, és lesütött szemmel, hogy ne lássa a többiek bámész arcát, sietve elindult az 
ırmester után. 

Az ırmester a „Rendırkapitány” feliratú ajtóhoz vezette. Odabent az íróasztalnál 
egy férfi ült ingujjban, a szájában cigaretta. A pocakja nekifeszült az íróasztal 
lapjának. Vastag szemhéját félig leeresztve, hosszasan, némán nézte Julie-t. Julie 
állta a tekintetét. Végül a kapitány intett, hogy foglaljon helyet. 

– Nos, Madame. Hallom, hogy a feje tetejére állította az egész kapitányságot. 
Szabad tudnom, hógy miért? 

– Mert beszélnem kellett önnel.  
– Igen? 
– Michel le Goff-fal kapcsolatban. 
A kapitány kérdın húzta fel a szemöldökét. 
– Mi van vele? 
– Ártatlan. A mi oldalunkon állt. Megesküdhetek rá. 
– Tényleg? – kérdezte gúnyosan a kapitány. Julie egy pillanatra zavarba jött. 
– Nem bőnös abban – folytatta aztán –, amivel vádolják. Szabadon kell 

bocsátaniuk! 
– Ó! – kiáltott fel a kapitány. Megnézett néhány papírt az asztalán. – Ez itt a 

bizonyíték, amit ön elıad? 
Julie az íróasztalra nézett.  
– Ez… 
– Az ön vallomása. 
Szóval mégis elolvasta, gondolta Julie. Biztos volt benne, hogy elsüllyesztik egy 

fiókban, és teljesen megfeledkeznek róla.  
– Igen. Az az én vallomásom. 
– Azt akarja, hogy még egyszer beszéljünk róla?  
Julie nem akart hinni a fülének 
– Igen. – Mély lélegzetet vett. – Én annak a réseau-nak a tagja voltam, amelyet 

egy Maurice nevő ügynök vezetett Tregasnou-ban. Én hallgattam ki a csomagokat, a 
pilótákat neveztük így, és… Parti szolgálatban is voltam… És mindenféle más 
feladatom is volt. Több mint egy éven át dolgoztam a csoporttal. 

– Ön nagyon hazafiasan viselkedett, Madame – mondta ünnepélyesen a 
kapitány. – És nagyon bátran. 

Julie zavartan nyugtázta ezt az elismerést. 
– Akárhogy is, Michel le Goff segített bennünket. Sokszor. İ hozta ki azt a 

nagyon fontos tudóst egy bresti gyárból, és ı szállította el hozzánk, és… Aztán 
minden fejre állt, és a németek rajtunk ütöttek, és akkor ı segített menekülni… 

– Pontosan kinek segített? 
– Nekem. És a fiamnak. Meg annak a tudósnak abból a gyárból. 
– Senki másnak? 
– Nem… A többieket mind elfogták.  
– Folytassa! 
– Ennyi volt. Szóval, ı a mi oldalunkon állt. Segített nekünk. A tettei bizonyítják… 

Odaadta a hajóját, az életét kockáztatta… Én ismerem. Nem hiszem, hogy elárult 
bennünket.  

– Miért nem? – kérdezte szelíd gúnnyal a kapitány. 
– Kérem? 
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– Miért nem árulhatta el önöket? Vagy inkább a többieket? 
Julie lázasan gondolkodott.  
– Mert… mert megmentett bennünket. Kockáztatta az életét. 
– Megmentette önt, Madame. – Az enyhe gúny megint ott csengett a hangjában. 

– Mondja, milyen kapcsolatban áll ön Michel le Goff-fal? 
– İ az unokatestvérem. Történetesen elég távoli rokon. Sógorság inkább. De ez 

nem jeleni: semmit. A fél falu rokonságban áll egymással. 
– Semmi több, Madame? 
Julie bosszúsan érezte, hogy elpirul. 
– Semmi esetre sem. Akármire gondol, a kapcsolatunk csak ennyi volt. Valóban 

csak ennyi. 
– Ha ön mondja, Madame. – A kapitány hangja szenvtelen volt, de az arcára kiült, 

mire gondol. 
Julie dühösen meredt rá. Dühös volt magára, mert az elıbb elpirult, és a 

kapitányra, mert nem hisz neki. Aztán összeszedte magát, és nyugodt hangon 
folytatta. 

– A vallomásom ott lesz a vizsgálóbíró elıtt, ugye? 
– Igen. De nagyon súlyos bizonyítékaink vannak Le Goff ellen. Bíróság elé fog 

kerülni, biztosíthatom. 
– Miféle bizonyítékok? 
A kapitány felhúzta a szemöldökét. 
– Emberek, méghozzá megbízható emberek hallották, hogy bosszút esküdött az 

önök réseau-ja ellen. Nyilván azt hitte, az önök emberei felelısek azért, hogy néhány 
elvtársát elfogták Brestben, azon az éjszakán, amikor a tudóst megszöktették a 
gyárból. 

Julie a homlokát ráncolta. Mindezt ı is tudta.  
– Ugyancsak látták idınként besúgók társaságában. Higgye el, asszonyom, 

mindig bajt kevert. Mindig. 
– Es mi van a többiekkel? – vágott közbe gyorsan Julie. – A réseau-ból! Más is 

elárulhatott bennünket. Ezt is kivizsgálták? Kihallgatták ıket? 
A kapitány a fejét rázta. 
– Madame, a németek csak hat hete takarodtak el innen. Azóta igen kevés idı állt 

rendelkezésünkre. Naponta tucatjával jönnek hozzánk az emberek. Látta ıket 
odakint! Valamennyi úgynevezett „információ”-val jön hozzánk. A legtöbbnek 
savanyú a szılı, vagy csak képzelıdik. Száz meg száz ügyünk áll kivizsgálás alatt… 

Aztán figyelmeztetıen emelte fel az ujját. 
– De ezt az ügyet alaposan kivizsgáltuk, végigjártuk az összes kézzelfogható 

nyomot. Az önök réseau-jából sokan meghaltak, ezt tudjuk. Itt Rennes-ben. Másokat 
Németországba küldtek, ezt a Gestapo irataiból tudjuk. – Szenvedélyes mozdulattal 
tárta szét a karját. – Hogy élnek-e még vagy sem, nem tudjuk. Nem is tudhatjuk 
addig, amíg Németországot le nem gyıztük. 

– Es mi van Fougères-ral? 
– Ó! Vele? Akit ön vádol? – A kapitány elırehajolt a székén. – Meghalt, Madame 

– mondta nyomatékkal. – Fresnes-ben. Több mint egy éve. 
– Biztosan ı volt az? – bámult rá hitetlenkedve Julie. A kapitány szó nélkül fölállt, 

és átment a szomszédos irodába. Néhány perc múlva egy aktával a kezében jött 
vissza. Belelapozott. 

– Fougéres-t két rab is látta, mielıtt meghalt. Határozottan állítják, hogy ı volt az. 
– Mikor? Mikor látták? 
A kapitány belenézett az aktába, mielıtt válaszolt. 
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– Körülbelül a múlt év áprilisában. 
Julie elgondolkodott. Tehát nagyjából akkor, amikor Jean és a többiek is 

meghaltak. Úgy látszik, beleillik a képbe… 
– De miért vitték ıt Párizsba, amikor senki mást nem vittek el? 
– Madame, ezt a nyomozásnak ebben a szakaszában nem tudom megmondani – 

közölte a kapitány, és nekiállt, hogy összeszedje az iratokat az asztalán. – Elnézést, 
Madame. Ha nem haragszik, sok dolgom van még. 

Julie felállt. 
– Várjon, kérem! Még valamit! Tudni szeretném, van-e hírük a brit legénységrıl. 

Azokról, akik a hajón átjöttek, és akiket ugyanakkor fogtak el… 
– Brit?… – A kapitány megszívta a fogát, és a fejét rázta. – Nincs. A németek 

hátrahagytak ugyan néhány iratot, de külföldi tengerészek… Nyilván hadifoglyok… 
Mi nem foglalkozunk velük. Próbálja meg az amerikaiaknál. Talán ık tudják. 

– De ide hozták ıket Rennes-be. A börtönbe. 
– Sajnálom, minden külföldi hadifogollyal kapcsolatos irat az amerikaiak kezében 

van. Menjen, kérem, és látogassa meg ıket. 
– Már megtettem. És nem volt náluk semmi, semmi nyom. Mintha Richard és az 

emberei eltőntek volna. 
– Hm. – A kapitány most az ujjával dobolt az asztalon. – Nos, nekem most 

tényleg folytatnom kell a munkámat. Ha nem haragszik, Madame… 
– De legalább hadd látogassam meg az unokatestvéremet. 
A kapitány nevetve állt fel. 
– Teljesen lehetetlen, Madame! Legalábbis a vizsgálóbíró engedélye nélkül… 

Napokig tart, míg a kérést elbírálják, és akkor sem hiszem, hogy megadják az 
engedélyt… Hazaárulással vádolt személyek nem fogadhatnak látogatót. 
Viszontlátásra, Madame! 

Julie tétován állt. Nem akart még elmenni. A kapitány türelmetlenül nézett rá. 
– Elvezettetem önt a központi váróterembe. – Valakinek átszólt a szomszédos 

irodába, aztán leült, és a papírjait tanulmányozta. 
– Monsieur – kérdezte gyorsan Julie –, ön még egyszer kihallgatja? 
– Tessék? – nézett rá értetlenül a kapitány. – Valószínőleg igen. 
– Nem szembesíthetné velem? Hiszen abba a csoportba tartozom, amelyet 

állítólag elárult. Nem lenne célszerő? 
A kapitány gondolatai már szemmel láthatóan egészen másfelé jártak. A fejét 

rázta. 
– Madame, igazán. 
– De ez komolyan elıbbre vinné a kihallgatást… 
– Hogy gondolja? – nézett rá csúfondárosan a kapitány. 
– İszintébben beszélne. 
– Ön túl sok regényt olvas, Madame. 
– De ön semmit sem veszít vele! Kérem! 
A kapitány a fejét rázta. Aztán mélyet sóhajtott. 
– Madame! Egyszerően nem tehetem. 
Julie érezte a kapitány hangján, hogy még egy perc, és gyızött. Ráhajolt az 

asztalra, és szenvedélyes hangon folytatta: 
– Ha én kérdezem, minden kérdésre felel. Tudom, hogy felelni fog. 
A kapitány a kezét nézegette, aztán fölnézett Julie arcába. Nagyot sóhajtott, és 

megadóan bólintott. 
– Nyert! Legyen itt holnap reggel nyolckor!  
Julie örömében összecsapta a kezét. 
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– De – tette hozzá a kapitány – ne felejtse el, hogy ezt csak azért teszem meg, 
mert az Ellenállásban dolgozott! Semmi másért. És akármi lesz, ne árulja el 
senkinek, hogy én engedélyeztem ezt a látogatást. Helyes?  

– Helyes! Megígérem! 
Julie becsukta maga mögött az ajtót. Boldog volt, hogy legalább ennyit sikerült 

elérnie. 
Aztán arra gondolt: ez igen csekély gyızelem, és még nagyon hosszú út áll 

elıtte. 
 

A börtön hatalmas, komor épület, falában apró, rácsos ablakok: innen nyilván 
lehetetlen megszökni. Julie szíve elfacsarodott, amikor ránézett. 

Belül még szörnyőbb volt. Sötét, baljós. Emberszag, szenvedés és 
kimondhatatlan gyötrelmek szaga áradt minden kövébıl. Ugyanakkor mindenütt 
kísérteties csend honolt. Mintha egy lélek se tartózkodna odabenn. 

Egy ır ment elıtte a hosszú, komor folyosókon. A falakból borzongató hideg 
áradt. Julie akaratlanul megborzongott. 

– Nem valami kellemes hely, igaz? – jegyezte még a kapitány. – Nem sok 
változott itt, mióta a németek elmentek. De hát a mostani lakók többnyire 
kollaboránsok és feketézık… így aztán… – mondta, és vállat vont. Egy ajtónál 
megálltak. Az ır benyitott. 

– Itt várjon, míg nem hívjuk! – A kapitány eltőnt az ajtóban. 
Julie elkeseredetten dılt a falnak. A fejében szörnyő látomások kavarogtak 

Jeanról, Maurice-ról, Gérard-ról, Jacques-ról és a többiekrıl.  
Ott. 
A Gestapo oda vitte ıket. Behunyta a szemét, és semmit nem akart tudni… 

Semmi részletet. Sem azt, hol voltak a celláik, sem azt, hol kínozták meg ıket, sem 
azt, hol az az udvar – valahol arrafelé –, ahová kivitték ıket meghalni. 

Az ajtó kinyílt. 
– Jöjjön be! 
Megkönnyebbülten nézett fel, aztán rövid habozás után belépett az ajtón. Az 

egyetlen rácsos ablakon csak gyenge fény szőrıdött be kintrıl a nagy, majdnem 
teljesen kopár szobába. Középen asztal. Az asztal végében Michel ült.  

Meghökkenve, látható zavarban csodálkozott rá Juliera. Nem mondták meg neki, 
hogy én vagyok az, gondolta Julie. 

Halványan elmosolyodott: 
– Szervusz, Michel. 
– Madame – kérdezte hivatalos hangon a kapitány. – Felismeri ön ezt a férfit? 
– Igen. İ Michel le GofF. 
– És ön azt állítja, hogy ı szervezte meg annak a tudósnak, Freymann-nak a 

megszöktetését a Goulevent, Pescard et Cie gyárából, Brestbıl? 
Julie nagyon figyelt. Arra nem is gondolt, hogy a kihallgatás így alakul. Michelre 

nézett segítségért, de az még mindig csak meglepetten bámult. Újra a kapitány felé 
fordult, és akkor vette észre, hogy a sarokban egy fiatalember ül, és gyorsírófüzetbe 
jegyezget. Vigyáznia kell! 

– İ volt az összekötı – felelte megfontoltan – a saját csoportja és a miénk között. 
Azt nem tudom, hogy ı maga szervezte-e meg a szöktetést. 

– De mint összekötı, tudott bizonyos adatokat az önök csoportjáról? Hogyan 
dolgoznak, kik vannak a csoportban? 

– Nem – jelentette ki Julie határozottan. – Nem tudott semmit. Maurice nagyon 
óvatos volt, 
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– İ volt az önök vezetıje?  
– Igen.  
– De talán ön elmondott Le Goffhak ezt-azt? 
– Mire gondol? 
– A csoporttal kapcsolatban.  
– Nem. 
– Fontolja meg alaposan, Madame… Még egyszer felteszem a kérdést. Talán Le 

Goff rájött bizonyos dolgokra az önök csoportjával kapcsolatban. Talán említett neki 
egyet s mást anélkül, hogy arra gondolt volna… 

– Nem! – csattant fel Julie haragosan. – Sose mondtam neki semmit. Nem tudott 
semmit. 

– Akkor honnan tudta, hol találja meg önöket, amikor a parton rejtıztek? Honnan 
tudta, melyik partszakaszon keresse magukat? 

Julie habozott. Lassan olyan lesz az egész, mint egy lázálom. 
– İ… Biztosan a nagybátyámtól tudta meg. Nyilván Jean kérte meg Michelt, hogy 

segítsen, és ı mondta meg, hol talál ránk. Biztosan így volt. 
Elhallgatott. Michelre nézett, hogy megerısítse, amit mondott, de Michel még 

mindig csak ıt nézte, és Julie úgy érezte; tulajdonképpen nem is figyel rá, mit beszél. 
– És azután – folytatta a kérdezést a kapitány –, hogy önöket megtalálta a parton, 

elvitte egy halászhajóra, amelyet Kernibonban rejtegetett?  
– Igen. 
– Es önök azon menekültek el?  
– Igen. 
– Megmondta önnek, miért van halászhajója?  
Julie az ajkába harapott. 
– Nem. De úgy gondoltam, azért, hogy azon meneküljön el, ha a németek 

szorongatják. 
– De aztán egyszer csak úgy érezte, nincs rá szüksége, és odaadta önöknek? 

Vajon miért tehette ezt? 
– Mert… Mert nekünk égetı szükségünk volt rá. A Gestapo keresett bennünket… 

Megöltek volna. Azért adta, mert jó ember. Segíteni akart. 
– Valóban… Vagy talán azért, mert éppen szívességet tett a németeknek, és 

megengedhette magának, hogy nagylelkő legyen egy… barátjához? 
Julie érezte, hogy elönti az arcát a vér, legszívesebben belevágott volna a 

kapitány nagy, kövér arcába. De erıt vett magán, és csendesen csak annyit mondott: 
– Ez nem igaz. Egy szó sem igaz az egészbıl. Michel nem áruló. Megmondtam 

már, ki volt az. Az a Fougéres nevő ember, 
A kapitány úgy tett, mintha nem is hallotta volna. 
– Van más bizonyítéka is, amit elı kíván adni? 
– Nincs. 
A kapitány a fegyırre nézett. 
– Köszönöm, ennyi az egész.  
Julie riadtan kapta fel a fejét. 
– Kérem – suttogta, és megfogta a kapitány karját – Beszélhetnék vele néhány 

szót? Négyszemközt? 
– Nem, Madame – felelte hővösen a kapitány. 
– Hát akkor nem négyszemközt. Úgy, hogy ık is itt vannak. – A fegyırre mutatott, 

meg a gyorsíró fiatalemberre. 
A kapitány eltöprengett 
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– Hát jó. De öt percnél nem többet – mondta aztán kelletlenül, és elfordult. A 
fegyır kinyitotta elıtte az ajtót 

Julie gyorsan leült az asztalhoz. 
– Hogy vagy? 
Michel a fejét csóválta. 
– Nem kellett volna eljönnöd. 
– De miért nem?  
– Mert… – Vállat vont. – Nem ér semmit. 
– Nem! Ne mondj ilyet! Mi… 
– Hogy van Tante Marie? – vágott a szavába Michel. 
– Nem… Nincs jól. Alig ismert rám.  
– És Peter? 
– Ó, Peter jól van. Ott hagytam a Scilly-szigeteken. De Michel, nincs sok idınk! 

Mondd meg, kérlek, hogyan segíthetnék rajtad?  
– A hajó rendben elvitt Angliába?  
Julie savanyú képet vágott. 
– Nem egészen. Összetört. 
Michel bólintott, mint aki éppen erre számított. 
– Az én hibám volt – suttogta Julie. 
– De jól csináltad, ha eljutottál vele Angliába. Rohant az idı. 
– De mit tehetnék, hogy segítsek rajtad? – erısködött Julie izgatottan! 
– Segíteni akarsz rajtam? Azt hiszem, rajtam senki nem tud segíteni. 

Elhatároztak, hogy kinyírnak, és meg is teszik. Így vagy úgy. – Mosolygott, de a 
mosolyában volt valami hamis kérkedés.   

– De kell lennie valami bizonyítéknak! Michel, ki volt az igazi tettes? Te tudod? 
Michel felnevetett. 
– Te kérdezed? Tılem? – A fejét rázta. – Honnan tudnám? Csak annyit tudok 

mondani, hogy nem az enyéim között volt. 
Julie megfogta a kezét. 
– Azt hiszem, az a Fougères nevő ember volt az. Idegen a láncban. Párizsból jött, 

és állítólag túlélte a Meteor-lánc katasztrófáját. De én soha nem bíztam benne. 
– És mi történt vele? Tud róla valaki?  
Julie elengedte Michel kezét. 
– Hát… – mondta rövid hallgatás után – azt mondják, meghalt. De. 
Michel vállat vont. Mintha ezt várta volna. 
– Feladtad a reményt! – mondta haragosan Julie. 
– Egyszerően realista vagyok, ennyi az egész.  
Julie mélyet lélegzett. 
– Michel, mit tehetek én érted, ha te nem segítesz nekem? 
– Ne törıdj vele, Julie. A barátaim megteszik, amit tehetnek. Mindenfelé 

érdeklıdnek. 
– És tudnak már valamit? 
– Nem tudom biztosan. 
– Hol találom meg a barátaidat? 
Michel hallgatott. Julie egy pillanatig azt hitte, nem válaszol, de mégis megszólalt. 
– Párizsban. A bár neve: Chez Alphonse. Pierre-t keresd. 
Julie bólintott. 
– Mindent megteszek, amit tudok. Mindent!  
Aztán egy darabig mindketten hallgattak. 
– Pénzed van? – szólalt meg végül Michel. Julie bánatosan elfintorította az arcát. 
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– Nem sok. 
– Ha be tudsz jutni a lakásomba,, találsz valamennyit eldugva, csak a kályha alsó 

lapját kell felemelned. Rendben? 
– Jó – bólintott Julie. – Majd visszaadom, amire nem lesz szükségem. 
Michel keserően felnevetett. 
– Nem fontos. – Félelem és elkeseredés csillant meg a szemében. Julie elszorult 

szívvel nézte. 
– Idı! – kiáltott oda a fegyır, és elindult az ajtó felé. Julie még egyszer 

megsimogatta Michel kezét. 
– Tulajdonképpen még meg sem köszöntem, amit értem tettél. A hajó… És hogy 

elvittél a partról… – A fejét rázta. – Meg kellett volna tartanod a hajót, neked kellett 
volna elmenned…  

– Neked nagyobb szükséged volt rá. – Michel fölállt, a széket visszatolta az 
asztalhoz. Rámosolygott Julie-ra, és komoly, ráncos arca mintha egy pillanatra 
megszelídült volna. – Viszontlátásra! Vigyázz magadra! 

– Megteszek mindent, amit tudok! 
– Jó. 
Michel elfordult, és elindult a szoba végébe, az ajtó felé. Julie még várt egy kicsit, 

de Michel nem nézett vissza. 
 
 

37 
 
 

Mintha sose lett volna háború. A város a késı szeptemberi nap halvány fényében 
fürdött, hosszú boulevard-jain az elegáns épületeket szemmel láthatóan megkímélték 
a bombák és a puskagolyók. Julie meglepetten nézelıdött: olyan más volt ez, mint a 
romos London. 

De közelebbrıl nézve már látszottak a hosszú megszállás nyomai, az épületek a 
sokéves pénztelenség és nemtörıdömség eredményeként sürgıs javításra szorultak, 
az utcákon összegyőlt szemetet senki nem takarította el, a falakon jelszavak és itt-ott 
egy fehér, meszelt kereszt, annak jeléül, hogy ott megöltek valakit. 

Mindennek ellenére, a városban ünnepi légkör uralkodott. Még a legkopottabb 
épületeken is tarka zászlók lengtek; jó néhányról messzirıl látszott, hogy házilag 
öltötték össze. Több mint egy hónappal a város felszabadulása után még mindig sok 
erkélyrıl lengett a csillagos lobogó vagy az angol zászló, de a házakon mindennél 
feltőnıbben és fıleg büszkébben lengett a trikolór: számos eszme – de a párizsiak 
szemében elsısorban a szabadság-jelképe. 

Julie a treiziéme-ben szobát bérelt egy kis szállodában, aztán elindult, hogy 
megkeresse a Chez Alphonse bárt. A telefonkönyvben nem találta meg, de a 
szállodás tudta, hol van, és elmagyarázta, hogy talál oda. A Chez Alphonse kicsi, 
keskeny, rosszul világított bár volt, a falai sárgák a dohányfüsttıl. Mikor Julie Pierre 
után érdeklıdött, a bárfiú közölte, hogy Pierre esetleg napokig nem kerül elı, de 
Julie, ha akar, hagyhat neki üzenetet. Julie egy boríték hátára firkált néhány sort, és 
ott hagyta a bárfiúnál. A bárfiú megmondta, hogy kilenc elıtt nincs értelme 
visszajönnie.  

Öt óra volt. Julie megebédelt egy sörözıben. Nehéz feladat volt egy adag párolt 
nyúl mellett négy órát elüldögélni, de Julie megoldotta a problémát, mert a nyúl után 
kávét rendelt, aztán újra kávét. A kenyérjegyre, amelyét felmutatott, teljes 
háromfogásos ebédet kaphatott volna, de takarékoskodni akart. Pénze volt elég, 
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elhozta a kályhából, amit Michel eldugott, és volt ott pénz bıven, de nem akart 
költekezni, nemcsak azért, mert nem tudta, mennyi ideig kell a pénznek tartania, 
hanem azért is, mert Michel pénzérıl volt szó. 

A járókelıket nézegette, hogy agyonüsse az idıt. A párizsi nık bámulatosan jól 
öltözködtek, és Julie nagyon szerette volna tudni, hogy csinálják, amikor olyan nehéz 
szép anyagot szerezni. Nem rá szabott, másoktól levetett ruhájában kopottnak, 
szegényesnek érezte magát. Hiába határozta el, hogy nem törıdik vele, a tudat nem 
hagyta nyugodni. 

Végre kilenc órára járt, ideje volt visszamennie a bárba. Odakint idıközben 
megélénkült a város, mintha egész Párizs az utcán lenne, az emberek sétálgattak, 
csoportokba verıdve beszélgettek, ki-be jártak a kávéházak ajtaján. 

Alphonse bárja is zsúfolásig megtelt, szörnyő volt a lárma, vágni lehetett a füstöt. 
A bárfiú szorgalmasan járt-kelt az asztalok között, felszolgált, és eltelt néhány perc, 
míg Julie-nak sikerült felhívnia magára a figyelmét. A fiú a fejével intett, hogy 
észrevette, aztán egy férfihoz fordult a bár végében. Az felállt, és odament Julie-hoz. 

– Én vagyok Pierre – mutatkozott be mosolyogva. Negyven év körüli, szıke, 
kölyökképő, vidám férfi volt. Julie egyáltalán nem ilyennek képzelt el egy vérbeli 
kommunistát. Pierre belekarolt, és megpróbálta túlkiabálni a lármát. – Jöjjön, itt nem 
tudunk beszélgetni! Sétáljunk egyet! 

Elırement, a bár elıtt, a járdán megvárta Julie-t, aztán lassan elindultak. 
– Hát így állunk – mondta Pierre. – Még mindig Michel nyakába akarnak varrni 

mindent, igaz? 
– Sajnos. 
– Hm. Michel mindig értett hozzá, hogyan szerezzen magának ellenségeket. Már 

a régi idıkben is úgy vonzotta magához a bajt, mint egy mágnes. 
– A régi idıkben? 
– Az egyetemen. Én voltam a szakvezetıje. 
Julie félszemmel Pierre-re sandított. Aztán megkérdezte; ' 
– És találtak valamit, ami segíthet Michelen? 
– Közvetlenül nem. Mindenfelé érdeklıdtem, barátaimnál a rendırségen, meg 

másutt is. De semmi. Még egy kósza hír se; semmi. Ne felejtse el, mostanában 
kosárszámra állnak náluk az ügyek, megpróbálják különválasztani a feketézıket a 
kollaboránsoktól, a kollaboránsokat a besúgóktól. – Felsóhajtott, aztán lemondóan 
tette hozzá: – Az igazi gazemberek jó része persze simán meg fogja úszni, ez 
természetes. 

– Hogyhogy? – kérdezte Julie. 
– Ó, gondosan eltüntetik a nyomaikat, aztán hamarosan feltőnnek majd, mint 

vezetı köztisztviselık meg bankárok, és megesküsznek rá, hogy sose voltak 
fasiszták… 

Széles, csupa fény, csupa élet, zsúfolt kávéházakkal teli boulevard-ra 
kanyarodtak ki. 

– Az az áruló – mondta Julie –, akit én keresek, Párizsból jött. Legalábbis 
majdnem biztos vagyok benne. Valaki nyilván ismerte… Vagy látta. Fougéres-nak 
hívták. 

– A név nem jelent semmit. Valószínőleg ezenkívül még száz neve volt. Van róla 
fényképe? 

Julie tagadóan rázta a fejét. Bárcsak lett volna. De mikor a személyi 
igazolványokat gyártotta, mindig vigyázott, hogy ne maradjon nála fénykép. İrjítı, ha 
meggondolja… 
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– Sebaj! Menjünk, és nézzük meg, találunk-e valamit. – A férfi a fejével intett 
elıre, és meggyorsította a lépteit. 

– Találunk?… Hová megyünk? 
– Nem ígérek semmit, de van valaki, akivel beszélnie kell. Valaki, aki esetleg tud 

valamit. – Aztán nyomatékosan hozzátette: – De nem ígérek semmit. 
Julie már szinte futott, hogy lépést tudjon tartani vele. 
– Ki az az ember? – kérdezte. Pierre kurtán felnevetett. 
– Nos… Tudja, szívesen segítünk a rendırségnek. A magunk egyszerő módján.  
Julie kérdın húzta föl a szemöldökét. 
– Elkaptunk valakit. Magunknak. Valakit, aki egyébként megúszta volna az 

igazságszolgáltatás teljes szigorát. 
– De ki az? – kérdezte izgatottan Julie. 
– Egy besúgó. 
– És ı esetleg ismerte?…  
– Nem feltétlenül – jelentette ki határozottan Pierre. – De elég jól ismerte a 

Gestapót. Legalább két évig dolgozott nekik. Talán hallott valamit a maga emberérıl, 
sosem lehet tudni. De akárhogy is, menjünk, nézzük meg! 

Julie Pierre után loholva próbálta megemésztem a hallottakat. Vajon ez a besúgó 
tudhat-e a többi besúgóról? Találkozott-e velük? Nagyon valószínőtlen. És vajon 
ugyanazok voltak az összekötıik? Ez is valószínőtlen. Úgy döntött, nem főz hozzá 
túlzott reményeket. 

A gondolat, hogy besúgó került Pierre-ék kezére, kissé nyugtalanította, mert 
akarva-akaratlanul felmerült benne a kérdés, mit csinálnak majd vele azután? Már 
majdnem tovább kérdezısködött, de az elszórtan világító utcai lámpák fényében 
Pierre arca most olyan komor volt és olyan szigorú, hogy inkább hallgatott. 

Némán mentek vagy tíz percig: csendesebb, sötétebb vidéken jártak, ahol 
kevesebb volt a bisztró meg az étterem. Julie-nak fogalma sem volt, hol vannak. 
Végül egy nagy, vörös téglás épületnél Pierre beterelte egy szők sikátorba. A sikátor 
sötét volt, piszkos és nyomasztó, Julie kicsit lemaradt. 

Pierre hátranézett. 
– Nincs semmi baj! Csak jöjjön utánam! 
A ház oldalában néhány lépcsıfok vezetett le a pincébe. Pierre elırement, és a 

lépcsı alján halkan megzörgetett egy ajtót. Sokáig vártak, aztán az ajtó résre nyílt. 
Pierre a réshez dugta a fejét, halkan mormolt néhány szót. Az ajtó kinyílt. 

Pierre lépett be elsınek. Julie utána; türelmetlen volt, és elıre borzadt attól, amit 
látni fog. 

A pince kopár volt, hideg és nyirkos, a földön rengeteg limlom, szemét. A 
mennyezetrıl egy szál dróton lelógó villanykörte fénye vakítófehér kört rajzolt a 
szoba közepére, de a pince többi részét sötétben hagyta. 

A villanykörte alatt egy szék, a széken egy férfi. Megkötözték, a kötélét 
többszörösen áttekerték a mellkasán, hogy a két karja szorosan az oldalához 
simuljon. Az inge elöl csupa vér, a vér láthatóan az arcáról csorgott le, bár biztosan 
nem lehetett tudni, mert mélyen a mellére horgasztotta a fejét. Mintha aludna. 

Pierre odasétált hozzá, a hajába markolt, és fölemelte a fejét. Julie a rémülettıl 
tátott szájjal bámult rá. A férfi arca péppé verve, az orra véres, a szeme körül fekete 
folt. 

Julie egy pillanatig kıvé dermedve állt. 
Aztán mélyet lélegzett. 
Sose látta ezt az embert. 
De azért tovább nézte, hogy biztos legyen benne. De nem, semmi kétség. 
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– Fölismeri? – kérdezte Pierre.   
– Nem. 
Pierre bólintott. 
– Nincs is rá oka, hogy ismerje. – Elengedte a férfi fejét. 
Rajtuk kívül még ketten voltak a pincében, az egyik, aki ajtót nyitott, meg egy 

másik, aki most odament Pierre-hez, félrehúzta, és suttogva azt mondta: 
– Azt hiszem, megvan, amit akartunk. És most?….. 
A hangjuk még jobban elhalkult, Julie nem hallott többet. Miután befejezték a 

suttogást, Pierre visszament, hozzá. 
– Pontosan mi… – kezdte, de a férfi a széken hirtelen felkapta a fejét, és 

felnyögött. Julie-nak megint elállt a lélegzete. A férfi feje ismét elırebillent. 
– Mit csinált ez az ember? – kérdezte Julie. 
– Ó, kis spicli volt, kis besúgó… Embereket adott el a Gestapónak. Pénzért. Nem 

is túl sok pénzért. Csak azért, mert élvezte, érti? – Rákiáltott a megkötözött emberre. 
– Igaz, con? Mi? 

A férfi nyöszörögve dobálta jobbra-balra a fejét. 
– De most nem élvezi annyira. – Pierre megvetıen felmordult. – 

Nemzetiszocialista elvei nem tartottak túl sokáig. Ami azt illeti, most kész lenne 
bármire megesküdni. 

Á férfi felnyögött, folyamatosan vinnyogva jajgatott, hol hangosabban, hol 
halkabban, mint egy holdfényben vonyító kutya. 

Pierre undorodva nézte. 
– Négy elvtársam halt meg miatta. 
– Rémes. 
– Mindig ezek a gerinctelen kis szar alakok okozzák a bajt. Nézze meg! Hogy fél 

a piszok! Attól fél, hogy még mit csinálunk vele. Gerinctelen. 
Julie megrázta a fejét. 
– A mi árulónk más volt. Ügyes… kemény… és ravasz. Nem olyan, mint ez. 
– Nahát, lássuk, mit tud ez az alak. 
Pierre odament a székhez, megint fölemelte a férfi fejét. Az felsikoltott, aztán 

nyöszörögve felsírt. 
– Ne! Ne… Kérem!… Kérem!… 
– A gazdáid kiküldtek valakit Bretagne-ba. Tudod, kit? Tudod, kit? 
A férfi tágra meresztett szemmel rázta a fejét, úgy nyöszörögte: 
– Nem! Bretagne-ba… Nem! 
Julie viszolyogva nézte a csupa vér arcot. Pierre türelmetlenül intette oda az 

egyik társát. 
– Biztasd meg egy kicsit, Charles, jó? 
– Kérem, ne! – kiáltott fel Julie. 
Pierre csodálkozva elhallgatott. Aztán megrántotta a vállát. 
– Hát jó. Ha így akarja… – Aztán a megkötözött férfihoz fordult. – A hölgy 

jóságos. Nem akarja, hogy szenvedj. Mondd el neki, amit tudni akar, helyes? 
Különben a másik módszerrel folytatjuk. Mondd el neki! Kikkel dolgoztak még a 
gazdáid? Kit küldtek Bretagne-ba? Mi?  

A férfi elıbb kétségbeesetten forgatta a szemét, aztán Julie-ra meredt. 
– Meg… akarnak... ölni! – Sírva fakadt. – Kérem, ne engedje! Kérem! 
Julie segélykérıen nézett Pierre-re. Az durván rámordult a megkötözött férfira. 
– Mondd el a hölgynek, amit tudni akar! 
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– Én… n-n-n-nem tudok s-s-s-semmit! Semmit! – nyöszörögte a nyomorult, és 
még mindig mereven Julie-ra bámult. – Ártatlan voltam! A Gestapo megzsarolt! 
Belekényszerítettek. Mentsen meg, kérem! Kérem! 

– Ha el tudná mondani, amit tud… Hálás lennék – mondta csendesen Julie. 
A férfi nagyot nyelt. 
– Én… én nagyon keveset hallottam. Nagyon óvatosak voltak. Kényszerítettek, 

hogy mondjam el nekik, amit tudok, aztán elküldtek. Igazán! – A szavai zokogásba 
fulladtak. 

Tragikus látvány. Kegyetlen. Julie erıvel arra gondolt, hogy ez az ember gyilkos, 
mint Fougères. Aztán sürgetve megkérdezte. 

– De a pletykák… Szóbeszéd… Valaminek kellett lennie… 
A férfi a fejét ingatta. 
– Nem tudok gondolkodni… Nem tudok gondolkodni. 
– Ki volt a besúgók fınöke? – förmedt rá Pierre.  
– Kloffer. 
– És Kloffer beszélt valaha is az… ügynökeirıl? – csapott le rá Pierre. 
– Nem! Kloffer túl nagy ember volt hozzám képest. Én sose beszéltem Klofferrel. 

Soha! Én nem voltam elég fontos. Én nem voltam a besúgójuk! Én csak harisnyával 
kereskedtem, parfümmel… Én sose voltam besúgó! Soha! 

– Hazudik – mondta Pierre Julie-nak, és hirtelen mozdulattal a szék felé indult. 
Á férfi rettegve hajtotta hátra a fejét. 
– Akkor hát kivel tárgyaltál? 
– Volt egy ırmester és egy alacsonyabb rangú tiszt. Nem voltak fontos emberek. 

Nekem sose mondtak semmit! 
– Erıltesd meg az agyadat! – mondta ingerülten Pierre. A szerencsétlen megint 

jobbra-balra rázta a fejét. 
– Kérem… Nekem sose mondtak semmit. 
– Erıltesd meg magad… 
– Ó, kérem, kérem! – Megint vinnyogni kezdett. Aztán hirtelen elhallgatott. 

Hosszú szünet. Görcsös igyekezettel ráncolta a homlokát. Nyelt egyet. – Az 
ırmester… ıt bízták meg a hamis iratok beszerzésével. Nekem persze sose volt 
hamis igazolványom. Én csak feketézı voltam. Nem voltam, elég fontos! De… 
tudom, hogy mások kaptak. 

– Mások? – sürgette Pierre. 
– Neveket soha nem mondtak. Soha! De… – véres szemét megint Julie-ra 

szegezte, és bedagadt szájával hebegve folytatta. – Egyszer-kétszer hallottam ezt-
azt. F… fıleg az ırmestertıl. Sikerekrıl beszélt. Valamire rájöttek, csoportokat 
robbantottak szét… ilyesmit. Volt valaki, akirıl hallottam, egy… csúcsember, aki… 
egész idı alatt nekik… dolgozott. 

– Igen? – Julie visszafojtott lélegzettel figyelt. 
– ...Az egyik ujja utolsó íze hiányzott. Azt mondta az ırmester… – Elkeseredetten 

fürkészte Julie arcát, vajon jót mondott-e. – Julie Pierre-re nézett, és tagadóan intett 
a fejével. 

– Nem lesz jó, con – mondta hővösen Pierre. Elindult felé. – Ha így vagyunk… 
– Neeeee! – jajdult fel hangosan a férfi. – Kérem, könyörgök! – Hol Pierre-re 

nézett, hol Julie-ra, és olyan gyorsan hadart tovább, hogy Julie egyik-másik szavát 
meg sem értette. – ...és volt egy másik is. Valaki, akinek folyton hamis papírokat 
adtak. Nagyon fontos ember volt, tudom. Úgy kezdte, mint én, feketézı volt. A 
szokásos cikkek, benzin, harisnya, parfüm. Aztán besúgó lett. Az ırmester beszélt 
róla néhányszor. A nevét sose hallottam, a nevét soha! De úgy hívták, a Marseille-i. 
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Vagy a Marseille-i férfi. Valami ilyesmi. – Kétségbeesetten nézte az arcukat. – Fontos 
volt, de semmi mást nem tudok. Soha nem mondtak semmi mást! Higgyék el! 

Marseille-i. Julie megpróbálta felidézni emlékezetében Fougères hangját. 
Iskolázott hangja volt, és amennyire meg tudta ítélni, nem beszélt akcentussal. 
Szóval, nem valószínő.  

Azért megkérdezte: 
– Az ırmester elmondta valaha is pontosan, hogy mit csinált ez a Marseille-i férfi? 

Miféle feladatai voltak? 
A fogoly feje oldalra billent. Julie azt hitte, elájult. De aztán morogni kezdett.  
– Beépülés. Ez volt a specialitása. Nagyon… sikeres volt… – Kinyitotta bedagadt 

szemét. – Réseau… Beépült a pilóták egyik menekülési láncába… 
Julie kıvé dermedten figyelt. Aztán közelebb hajolt a fogolyhoz. 
– Igen? 
– Ennyit tudok. Nagyon fontos volt. – A férfi fájdalmas fintort vágott. 
– De melyik láncba? – Julie elkapta a férfi vállát, és gyengén megrázta. – Melyik 

láncba? 
– Nem tudom… Nem tudom! 
– A Meteorba? Igen? Vagy a miénkbe? Bretagne-ban?  
A férfi vadul rázta a fejét, és megint sírni kezdett. 
– Nem tudom… 
Julie egy darabig mozdulatlanul állt és nézte. Pierre félrehúzta. 
– Nem sok. 
– Nem. – Szinte semmi. Aztán megkérdezte. – Mi Van azzal a Klofferrel? 

Elfogták? 
– Nem – felelte Pierre. – A Gestapo emberei tőntek el innen elıször. Most nyilván 

Németországban húzzák meg magukat, és azon töprengenek, hogyan másszanak ki 
a csávából. 

A széken ülı férfi felkiáltott. 
– Kérem, hölgyem! Kérem, irgalmazzon… Kérem, ne hagyja, hogy megöljenek! 

Kám! – Aztán tovább jajgatott.  
Julie visszanézett rá.  
– Mi lesz vele? 
– Majd eldöntjük – mormolta Pierre. 
– Biztosak benne, hogy ı volt az? 
– Igen. – Pierre az ajtóhoz kísérte Julie-t. – Visszamegyek magával. 
Amint kiléptek a hővös éjszakai levegıre, mögöttük, az ajtón át is kihallatszott a 

nyomorult fogoly üvöltése. Julie ökölbe szorította a kezét, és fölsietett a lépcsın. 
Pierre utolérte, aztán egy darabig némán mentek egymás mellett. 
– Most mit fog tenni? – kérdezte Pierre. 
– Nem tudom. 
– Visszamegy Bretagne-ba? 
– Nem lenne sok értelme – vont vállat Julie. – Fougères biztosan nem tért vissza. 
– Tehát Párizsban marad?  
Julie nagyot sóhajtott. 
– Azt hiszem. 
– Nos, tartsuk a kapcsolatot. Talán hallok valamit. Talán a rendırség összeakad 

a maga emberével, sosem lehet tudni. Valószínőleg másokat is eladott. Elıbb-utóbb 
feltétlenül találkozik valamelyikkel. Majd hagyok üzenetet Alphonse-nál. Jó? 

– Helyes! 
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– Sajnálom, hogy nem tudtam többet nyújtani. De az ember aligha remélhet 
neveket. 

– Világos. 
– Majd érdeklıdöm a Marseille-i után. Talán, ha tényleg olyan fontos volt, mégis ı 

lesz a maga embere. 
– Igen. – Julie megállt, és Pierre szemébe nézett. – Azt a fickót a pincében… 

Nem adhatnák át a rendırségnek? 
Pierre szomorú, hideg pillantással nézett vissza rá. 
– Maga mit tenne vele, ha a maga barátait ölte volna meg? 
Julie felhúzta a szemöldökét, és elfordult. Erre nem volt mit mondania. 
Továbbsétáltak. Egy idı után Julie megállapította, hogy ismerıs utcában járnak. 
– Innen már magam is hazatalálok. 
Pár szóval elbúcsúztak egymástól. Julie mélységesen leverten tért vissza a 

szállodájába. Nyomban lefeküdt, és az éjszaka túlnyomó részében ébren töprengve 
hevert az ágyán. 

Másnap visszament az Alphonse bárba. Nem várta semmilyen üzenet. Egy hétig 
mindennap visszament, miután napokat töltött el különbözı rendırkapitányságokon, 
katonai parancsnokságokon és az új francia kormány bizonytalan rendeltetéső 
hivatalaiban.  

Semmi. Semmi hír a Marseille-i felıl. Nem volt semmiféle információ arról az 
emberrıl, aki egy idıben Fougéres-nak nevezte magát. 

Az Ellenállás más csatornáin sem jutott semmire. Fougères? Nem. İ biztosan 
nem. Fougères közülük való volt, Sose árult el senkit. Talán használta valaki a 
nevét? Ki tudja? Fougères akkor tőnt el, amikor a Gestapo már nagyon szorongatta 
Párizsban. Felhívta egy barátját, és azt mondta, Bretagne-ba megy. Személyleírása: 
magas, barna. Igen, ez volt Fougères. Már régen halott, Fresnes-bıl vitték el, és 
Mont Valerienban végezték ki. 

De majd tovább érdeklıdnek. Egyetlen áruló se maradjon életben, egy se 
meneküljön meg a bosszújuk elıl, amíg ık élnek. Ha csak suttogást hall róla, hogy ki 
volt valójában a bretagne-i áruló, lépjen velük kapcsolatba… 

A nyolcadik napon üzenet várta Alphonse-nál. „Nem akadtunk a nyomára 
senkinek, akit a Marseille-i férfinak neveztek. Nincs hír más besúgókról sem. 
Sajnálom. Pierre.” 

Aznap éjjel Julie sokáig töprengett, vajon hány beépített kémet alkalmazhatott 
rendszeresen a Gestapo. Egyet-kettıt? Vagy egy tucatot? 

És miért voltak azok a beépülı kémek olyan eredményesek? Annyira, hogy 
messze kiemelkedtek a többi besúgó közül? 

Reggelre úgy érezte, tudja a választ. És döntött. 
 

A nı föléje hajolt. Az arca gúnyos, kegyetlen. Hangosan, diadalmasan nevetett. İ 
mozdulni próbált, de a nı acélmarokkal fogta. Mint egy satu. Sose hitte volna, hogy 
ilyen erıs… 

Ez nem méltányos! Szerette volna hangosan kimondani: ez nem fair! 
Kiáltani akart, de akárhogy erılködött, a szája nem mozdult. Hihetetlen! 
Emberfeletti erıvel próbált szabadulni tıle. 
De a tagjai bénák voltak, tehetetlenek. Képtelen volt mozdulni. 
A nı gyilkolta. Lassan, biztos kézzel. Letakarta az arcát, a nyakát szorította… İ 

levegı után kapkodott, egy kis levegıért könyörgött… Hörögve nyelte a drága, 
maradék levegıt. 

De a nı még szorosabban fogta a nyakát. 
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Pánikba esett. A vér harsogva, zúgva tódult az agyába. 
Mindenét odaadta volna egy lélegzetvételnyi levegıért… 
A halál száguldva közeledett felé, egyre közelebb jött, egyre közelebb. Érezte, 

hogy már itt is van… 
És képtelen volt másra gondolni, mint arra, hogy ez nem fair… 
Aztán a nı megint felnevetett, de a hangja most örvénylın halt el a távolban. 

Minden elhalt… 
Iszonyodva vette észre, hogy lecsúszott egy szakadék szélén, és most zuhan, 

zuhan lefelé… 
Krisztusom! Úgy félek! Maman! Segíts! 
Maman! 
Aztán fölébredt. Úszott az izzadságban.  
– Merde! – mormolta. 
Fölnézett a mennyezetre, aztán ismét lehunyta a szemét, és megpróbált erıt 

venni magán. Micsoda ostobaság! İsidık óta nem volt ilyen álma. Tétován 
eltöprengett, vajon miért jött elı megint? Nyilván van valami oka. 

Megfordult, lenyúlt a földre a cigarettájáért, elgondolkodva rágyújtott. Mélyen 
leszívta a füstöt, hogy jobban érezze a dohány erejét. 

Nem, semmi okom nem lehet ilyen álomra. 
Rendszerint akkor álmodott ilyeneket, ha rosszul ment a sora. De e pillanatban 

minden jól megy. Sıt minden nagyon jól megy… 
Talán elnézett valamit. Gyorsan végiggondolt mindent: a bár, az engedélyek, a 

pénzügyi számítások, a részletek… Mindig a részletek. 
Nem felejtett el semmit. 
Ostobaság. Ostobaság… ez az álom. 
De mégis izgatta. Győlölte, hogy képtelen szabadulni tıle. Dühösen elnyomta a 

cigarettáját, aztán azonnal rágyújtott egy másikra. Megint mélyen leszívta a füstöt. , 
Lehunyt szemmel arra próbált gondolni, mennyi jó történik vele mostanában: az autó, 
az új ruha, amit most vett magának. Igen. Nagyon sok jó dolog… 

Az álomnak semmi jelentısége sincs. 
Soha senki nem fogja megtalálni. 
Biztonságban van. 
Az álom egy darab a múltjából. És a múltjára biztonságos fátyol borul. 
 

A Marseille-i. 
Julie körülnézett, az állomáson nyüzsgı tömeget figyelte, és arra gondolt: ezek az 

emberek mind marseille-iek 
Fogta a bıröndjét, kisétált az utcára. Bár még alig volt reggel kilenc óra, a nap 

máris forrón tőzött a felhıtlen égrıl. Nem is gondolta volna, hbgy októberben ilyen 
idı lehet. Gyapjúruhájában kifejezetten melege volt. 

Széles boulevard-on állt; az utcán rengeteg autó, néha még egy-egy lovas kocsit 
is látott. Feltőnt neki, mekkora a lárma; az autók tülköltek, a járókelık hangosan 
beszélgettek. És a színek! Az emberek tarkábbak, egzotikusabbak, mint Párizsban. 
Részben a ruhájuk, részben sokféle nemzetiségük miatt: arabok, szenegáliak, 
ázsiaiak voltak. 

Tanácstalanul nézelıdött. Fogalma sem volt, hogyan fogjon hozzá. 
Sokáig tartott, míg átvergıdött a széles út másik oldalára. Aztán továbbindult. 

Nyilván ez lehet a fıutca, gondolta. De nemsokára megállt. Ennek a gyaloglásnak 
nincs semmi értelme. Valami okos, elérhetı cél kellene. 
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Tehát elıször gyerünk a rendırségre. Bement egy üzletbe, és megkérdezte, 
merre van a legközelebbi rendırkapitányság. 

Nem volt messze, ötpercnyire, de nem az a kapitányság volt, amit ı keresett. 
Neki a Police Judiciaire kellett, a bőnügyi rendırség. Újra útbaigazították. Ez már 
hosszabb gyaloglásnak ígérkezett, és a bıröndöt egyre nehezebben cipelte. Megállt, 
levette a kosztümkabátját; ezt már elıbb is megtehette volna. A blúza nyirkos volt az 
izzadságtól. 

A bőnügyi rendırségen félóráig tartott, míg megtalálta a megfelelı rangú 
rendırtisztet, és megmagyarázta neki, mit akar. 

Kinevették, hiszen elıre tudta, hogy ki fogják nevetni; nem durván, nem 
barátságtalanul, nem. Udvariasan, a fejüket csıválva. 

– Egy férfi, akinek Marseille-i a neve? De Madame, tudja, hány embert hívnak 
így? 

Azért azt megengedték, hogy megnézze a bőnügyi nyilvántartóban 
megszámlálhatatlan körözött egyén és volt börtöntöltelék fényképét. Három óra után 
már minden arc egyforma volt. Julie elkeseredve tette föl magának a kérdést: miért 
hitte, hogy éppen itt fogja megtalálni? Valószínőleg nincs is priusza. Biztonság 
kedvéért, mielıtt elment, megbeszélte velük, hogy másnap visszamegy. 

Késıi ebédet evett egy utcai étteremben, aztán kihalászott a táskájából egy 
cédulát. Telefonált. A szám a párizsi ellenállási mozgalom egyik barátjának – 
harcostársuknak – a száma volt; ez a bajtárs esetleg tud segíteni. Alainnek hívják. 

A telefon kicsengett. Nıi hang jelentkezett. 
– Alainnel szeretnék beszélni. ,  
– Doktor Huberre gondol? Sajnos, e pillanatban még a kórházban van. Kérem, 

próbálja meg késıbb. 
Julie letette a kagylót. Azt nem mondták neki a párizsiak, hogy Alain orvos. Este 

újra megpróbálja. 
Addig elıtte állt az egész délután. Mikor a kávét hozták, megkérdezte a pincértıl: 
– Nem vagyok ismerıs Marseille-ben. Meg tudná mondani, milyen messze 

vagyok a városközponttól? 
– A La Canebiére öt percre van innen. Arrafelé. – A kezével mutatta az irányt. 
– És a központ? 
– Az a fıutca. 
– Értem – bólintott Julie. – És hol találok egy elfogadható, olcsó szállodát? – Nem 

akarta szórni a pénzt. 
A pincér vállat vont. 
– Akad itt mindenfelé. De próbálja meg a kikötı közelében. Gondolom, az lesz a 

legjobb. 
– És az merre van, kérem?  
– A La Canebiére-rıl forduljon jobbra, a vége felé.  
A La Canabiére-t nyomban megtalálta. Széles utca, tele üzletekkel, vendéglıkkel. 

Azt hitte, hogy a kikötı biztosan messze van, ezért fölugrott egy buszra. Öt perc 
múlva meglátta a tengert, leszállt, és gyalog tette meg a hátralevı néhány métert a 
kikötıt övezı úton a rakpart felé. 

Elıtte a kikötı tompán csillogó, csendes vizén szinte egymás hegyén-hátán 
horgonyoztak a halászbárkák és a kereskedelmi hajók. Balra, az enyhén lejtıs 
hegyoldalban, a város színpompás, rendezett házsorai. A hegy tetején a híres Notre-
Dame-de-la-Garde; Julie számosképes levelezılapról ismerte már ezt a csodálatos 
templomot. Jobbra a rakpart. Eltöprengett. 

Ott jó darabon nincs semmi. 
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Az egész olyan, mint egy óriási bontási terület. 
Fogta a bıröndjét, és elindult arrafelé. Megpróbálta elképzelni, mi történhetett a 

házakkal.  
Fölmászott a dombra. Az út valaha házakkal szegélyezett, keskeny utca lehetett. 

A házakból nem sok maradt, néhány rakás tégla, törmelék, összetört deszkák, itt-ott 
egy-egy eldılt, összetört, elhagyott ajtó vagy ablakkeret. Nyomasztotta a kép, mintha 
temetıben járna. Késıbb durván összetákolt kalyibákat is látott, árusítóbódékat; a 
romokból szedték össze hozzájuk az építıanyagot a fıleg arab kereskedık, és 
békésen üldögélve várfák a vevıket. Néhány viskó tetejérıl füst szállt az égbe, a 
viskók elıtt ruhák száradtak. 

Az út vége fönt egy szélesebb utcába torkollott. Az utca túloldalán már valódi 
házak sorakoztak, több volt az ember, nagyobb a rend. 

Még egyszer, utoljára visszanézett a furcsa, elhagyott romterületre, aztán átment 
az utca másik oldalára, vissza a normális életbe.  

Szállodát keresett. Legfıbb ideje volt már, mert megizzadt, és nagyon fáradt volt. 
Alig aludt a vonaton. Az elsı útba esı szállodát kopottnak és piszkosnak találta, a 
második ajtajában, a küszöbön, fiatal nı mutogatta magát, a harmadik sötét volt és 
barátságtalan. Julie a harmadik mellett döntött, mert úgy érezte, képtelen 
továbbmenni, majd' leszakad a keze. Ott kellett volna hagynia a bıröndöt az 
állomáson.  

Tiszta, rendes szobát kapott, tökéletesen megfelelıt. Hat óráig pihentette fájós 
lábát. Hatkor lement, és keresett egy telefont. 

A doktor még mindig nem volt otthon. Nem akar-e üzenetet hagyni neki? 
Julie habozott. Ösztönösen visszariadt, de aztán rájött, hogy Franciaországban 

vége a háborúnak, és nincs szükség titkolózásra. 
– Mondja meg neki, hogy egy barátja hívta az Ellenállásból. – Meghagyta a nevét 

és a szállodája címét. 
 

Másnap reggel üzenet várta. Doktor Huber tizenkettıkor ott lesz a szállodában. 
A délelıttöt a Police Judiciaire-en töltötte, újabb tömeg fénykép között. Sehol 

semmi. A végén már úgy érezte, akkor se ismerné föl Fougéres-t, ha látná. 
Kifulladva érkezett vissza a szállodába. Negyedórát késett. A recepció mellett 

idıs férfi ült. Amint Julie-t meglátta, nehézkesen föltápászkodott a székrıl. 
– Doktor Huber? – kérdezte Julie meglepetten. 
A doktor kis meghajlással üdvözölte. Legalább hatvanévesnek látszott, 

valószínőleg több is volt. Ijesztıen sovány, görnyedt férfi. Botra támaszkodva állt a 
pult mellett. 

– Elnézést, hogy késtem – lihegte Julie. 
– Nem tesz semmit – nyugtatta meg barátságosan a doktor. – Öröm találkozni 

bárkivel… Jó baráttal. – A szemüvege fölött ráhunyorgott. – Látogatóban van itt? 
Vagy?… 

– Segítségre lenne szükségem. 
– Aha! Akkor talán nincs kifogása ellene, ha megebédelünk? 
Néhány utcával arrébb találtak egy sörözıt; Julie úgy érezte, rendkívül fényőzı 

ebédet rendeltek: hallevest, borjúhúst – mikor evett utoljára borjúhúst? – és bort. 
Beszélgettek. Julie megállapította magában, hogy Alain Huber nem mindennapi 

ember: szerény, csendes, egyáltalán nem látszik hıs ellenállónak. Talán ezért nem 
került soha német kézre. 

Amint az étel megérkezett, Julie nyomban mohón hozzálátott: már-már el is 
felejtette, milyen íze van egy jól elkészített ételnek. 
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– Szóval, lehetséges, hogy ez az ember Marseille-bıl származott? – kérdezte a 
doktor. 

– Igen, lehetséges. Nem valami szilárd kiindulópont, igaz? 
– Nos, sosem lehet tudni. Talán valaki fölismeri a személyleírás alapjárt. Ki tudja? 
– A rendırség nem ismeri föl. 
– Talán ott valóban nem ismerik. 
Julie kortyolt egyet a nehéz, zamatos algériai borból. 
– Talán sehol nem ismerik.  
– Sajnálom, hogy nem lehettem segítségére. 
– Nem az ön hibája – mosolygott Julie. 
– Az egyetlen tippem a milieu. 
– Tessék?  
– Marseille-ben a bőnözés legtöbb ága mindössze néhány kézben fut össze. 

Majdnem mindnek megvan a maga szervezete; a feketepiacnak, a prostitúciónak és 
természetesen a kábítószer-kereskedelemnek. İk nyilván sokkal többet tudnak róla, 
hogy mi folyik ebben a városban, mint a rendırség. 

Az a világ, amelyrıl a doktor beszélt, teljesen ismeretlen volt Julie számára. 
– Lehet, hogy ık ismerik az illetıt? – kérdezte. 
– Igazán nem tudnám megmondani. De ha a rendırségnél nem volt szerencséje, 

megér egy próbálkozást. 
– És hogy találom meg ıket? 
– Ó! Hát azt nem tudom. – A pohara pereme fölött Julie-ra hunyorgott. – 

Történetesen nem forgok azokban a körökben. 
– Természetesen nem – mosolygott Julie. 
– A régi idıkben könnyebb lett volna, mielıtt az Óvárost lerombolták. Az volt az 

egésznek a központja, a basquartier. 
– Mi történt vele? Miért bontották le? 
– A németek úgy döntöttek, [hogy nem kívánatos, ezért földig lerombolták. Azt 

hiszem, valójában azért, mert képtelenek voltak ellenırizni, mi folyik benne. 
Megitták a kávéjukat. A doktor ragaszkodott hozzá, hogy ı fizessen. 
– Megtiszteltetés volt számomra. És ne haragudjon, hogy mennem kell. 
– Természetesen. 
A doktor megfordult a székén, a botja után nyúlt. Julie felállt, hogy segítsen neki. 
– Még egyet – mondta a doktor. – Van egy régi barátom, olyan fickó, aki idınként 

különbözı zőrös dolgokba keveredik. İ talán tudja, hogyan vegye fel a kapcsolatot a 
megfelelı emberekkel. 

– Mintha azt mondta volna, nem forgolódik azokban a körökben – nevetett Julie. 
– Nos, a börtönben az ember nem olyan válogatós. 
– Börtönben? 
A doktor, amint lassan, kínlódva felállt, nekiesett az asztalnak. Julie elkapta a 

karját, és tartotta, míg visszanyerte az egyensúlyát. 
– A lábam… Lassan gyógyul… Átkozottul kellemetlen. .. Igen, a börtönben. 

Szerencsénk volt, neki is, nekem is… Szerencsések voltunk… 
Szóval, szelíd modora nem vezette félre a Gestapót Ez volt tehát a magyarázat 

törékeny alkatára és törött, rosszul gyógyuló lábára. 
A doktor a kezét nyújtotta. 
– Igazán nagyon örültem, Madame. Isten áldja. Érdeklıdni fogok a barátom felıl. 

Majd telefonálok. Viszontlátásra! – Aztán lassan elindult lefelé az utcán. 
Hat órával késıbb üzenet várta Julie-t. „Próbálja meg a Rue Caisserie mellett. 

Chez Henri. Jó szerencsét!” 
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Henri bárját nem volt nehéz megtalálnia. A szállodás elmagyarázta az utat. A bár 
keskeny, sötét utcai frontja láttán Julie gondolkodóba esett. Az ilyen bárok mellett 
gyakran van kávéház vagy étterem, ahová egy nı is bátran beléphet. De ez csak bár 
volt, egyszerően és egyértelmően az italozás céljait szolgálta. 

Aztán mély lélegzetet vett, és határozott mozdulattal benyitott. 
Odabent félhomály fogadta; az ajtó mellett megpillantott egy üres asztalt, és 

gyorsan leült. Aztán meggondolta magát; Ha már egyszer itt van, végigcsinálja az 
egészet, ahogy kell. Fölállt, és fölkapaszkodott egy bárszékre. 

Tehát ilyen egy igazi bár. Sötét, fényezett fa, sárga mázolás és sok ezer elfüstölt 
cigaretta szaga. De keveredtek bele más szagok is: egzotikus főszerek, füvek és 
más, furcsa, ismeretlen illatok. A bárpultnál néhány törzsvendég üldögélt. Mélyen 
elmerültek a kávé, konyak, pastis, bor vagy cassis élvezetébe. 

A bárpult mögött egy fiatalember sürgött-forgott, egy idısebb, zömök férfi pedig a 
pult mögött, szekrényen sorakozó palackokat rendezgette körültekintı gondossággal. 
Az idısebb férfi a tükörbe pillantva, lopva Julie-t figyelte. Nyilván ı a tulajdonos, 
gondolta Julie. 

Amikor a fiatalember egyszer felé fordult, kávét rendelt. Julie csak akkor látta meg 
a két narancsot a bárpult mögött, amikor a fiú elfordult. Nyomban sajnálta, hogy nem 
orange pressé-t rendelt inkább; Angliában a narancs akkortájt gyakorlatilag 
ismeretlen fogalom volt. 

A fiatalember letette elé a kávét, aztán amikor nem sokkal késıbb a tulajdonos is 
elment elıtte, Julie sietve utánaszólt: 

– Elnézést… 
A tulajdonos tovább tevékenykedett, mintha nem hallott volna semmit. 

Kényelmesen föltett egy palackot az egyik polcra, majd lassan megfordult. 
– Igen? – kérdezte, de nem nézett Julie-ra. 
– Információra lenne szükségem. 
A tulajdonos ellenségesen méregette. 
– Ó, igen? Miféle információra? 
– Keresek valakit. Valakit, aki talán itt élt valahol, vagy megfordult az 

Óvárosban… 
– Hogy hívják? 
Itt a bökkenı! De ezt a kérdést nem lehetett megkerülni. 
– Ez a probléma – mondta sóhajtva, és halványan elmosolyodott. – Nem tudom. 

Csak annyit tudok, hogy „a Marseille-i” néven ismerték. 
– A Marseille-i? – kérdezte a tulajdonos sandán. Aztán lassan bólintott, mintha 

idiótával beszélne, akit nem szabad felingerelni. – A Marseille-i, Madame? El tudja 
képzelni, hány embert hívnak így a világon? Minden marseille-i alakot! És 
valahányszor egy marseille-i elmegy innen, mit gondol, hogy nevezik ott, ahová 
megy? Igen, Madame! – Sóhajtva rázta a fejét. – Marseille-inek hívják, Madame! 

– Igen- bólogatott Julie. – Tudom, hogy nevetségesen hangzik, de… itt ismerniük 
kellett. Mielıtt elment innen. Ismerték… bárokban, mindenfelé… Az az ember volt, 
aki belekeveredett a… a milieu-be. 

– Úgy? Ebben a városban minden második ember belekeveredik valamibe. – 
Most már határozott ellenszenvvel nézett Julie-ra. Aztán, mielıtt Julie 
megszólalhatott volna, továbbsétált, hogy egy vendéget kiszolgáljon. 

Öt perc is eltelhetett, mire ismét arra járt; a pult másik vége felé sietett. Julie 
áthajolt a pulton, és utánaszólt. 

– Kérem, még egy szóra… 
A tulajdonos egy pillanatig habozott, mintha nem tudná eldönteni, megálljon-e? 
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– Nézze… meg tudná adni valakinek a nevét, aki esetleg tudhatja? 
– Kire gondol? 
– Nézze – mondta Julie, és lassan felforrt benne a méreg. – Valakire, aki 

segíthetne. Ezt az embert, aki érdekel, keresi… – már majdnem kimondta, hogy a 
rendırség is, de aztán rájött, hogy ez végleg rossz fényt vetne rá. – Az Ellenállás 
keresi. Áruló volt. Emberek haláláért felelıs. 

Most megtalálta a megfelelı hangot. A tulajdonos érdeklıdı arccal lépett hozzá. 
A bárbán csend támadt. Öt kíváncsi szempár szegezıdött Julie-ra. 

– A Gestapónak dolgozott. Meg kell találnom, mert meg kell akadályoznom egy 
igazságtalanságot, meg kell mentenem egy ártatlan embert. És… más okom is van. 

A tulajdonos most elgondolkodva nézte. 
– Hm. Nos… Ez egészen más. – Lassan bólintott. – De nem lesz könnyő – tette 

hozzá kétkedve. – Mit tud róla? Tájszólással beszélt? Úgy, mint egy provence-i? Mint 
én? 

– Nem. 
– Hm. Iskolázott típus? 
– Igen. Nagyon valószínő, hogy igen. Nem valami biztos támpont, de 

megadhatom a személyleírását. Aztán, talán érdeklıdhet utána? Talán ismer 
valakit?… 

A tulajdonos beleegyezıen bólintott. 
– Megkérdezem a fiúkat. – Úgy mondta: malfrats; a semmirekellıket. Fogott egy 

ceruzacsonkot, és egy pénztári blokkra kínos lassúsággal fölírta azokat az adatokat, 
amelyeket Julie diktált: barna haj, sovány, harminc körüli, középmagas, aranygyőrő, 
nem beszél akcentussal. Julie még hozzáíratta: ügyes, valószínőleg iskolázott, nem 
szereti a nıket. 

– Megteszem, amit lehet – mondta a tulajdonos, és a vállát vonogatva hozzátette: 
– Nem ígérhetek semmit. 

– Mennyi ideig tart, míg hírt kaphatok? – sürgette Juliev 
– Ó! – A tulajdonos erre is a vállát vonogatta. – Két óra? Két nap? Idınként 

nézzen be! 
 

Három nap múlva Julie már azt hitte, csak az idejét fecsérli. 
A tulajdonos, Henri, komolyan vette, amit mondott, jóindulatú is volt, de Julie már-

már kezdett kételkedni benne, hogy valóban olyan jó összeköttetései vannak, mint 
sejtetni szeretné. 

Szemmel láthatóan nem jutott semmire. 
Aztán meg az a gondolat keserítette el, hogy nincs is mire jutnia. Nincs semmi 

bizonyíték a kezében, még egy halvány utalás sem arra, hogy a Marseille-i és 
Fougères egy és ugyanaz a személy.  

Viszont Fougères olyan tökéletesen csinálta, úgy vezetett félre és csapott be 
mindenkit, hogy feltétlenül fontos lehetett a németeknek. Képtelen volt elhinni, hogy 
egyszerően közönséges besúgó volt. Nem, óriási gyakorlata volt. 

Ennek ellenére, számolnia kellett azzal, hogy a két ember nem azonos. És ha így 
van, hová jutott? Zsákutcába. Nincs több nyom, amit követhetne. 

Tulajdonképpen azért jött Marseille-be, mert ez volt az egyetlen nyom. 
Céltalanul ıdöngött a kikötıben, aztán visszaballagott a bárba. Végtelenül 

elcsüggedt: aznap délelıtt már háromszor érdeklıdött. Kétségtelen, most is ugyanaz 
várja: nincs semmi hír. Henri vállvonogatásai és biztatásai: „Ne aggódjon”, meg 
„Legyen türelemmel” már az idegeire mentek. 
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Viszont most, amint belépett, változást érzett a levegıben. Henri ravaszul csillogó 
szemmel mosolygott rá. Újsági 

Lebukott a pult mögptt, aztán elıbújt alóla, és félrehívta Julie-t. 
- Valaki beszélni szeretne magával. Nem volt itthon, ezért nem tudtam elıbb 

szólni. Ma délután várja. 
– De kicsoda? 
– Ó! – suttogta cinkosán Henri. – Valaki, akit, ha akarja, Patron-nak is nevezhet. 

Nagy „P”-vel, érti? 
Julie nem értette, de azért bölcsen bólogatott. 
– Szerencséje van, Madame. Érdekli a meséje. És ha valaki segíteni tud, ı az. 
– Hol találom meg? 
– Nem gond. Legyen itt háromra. Minden el van intézve. 
Julie már fél háromkor ott volt, mert úgysem tudott okosabbat csinálni. Idegesen 

kortyolta a kávéját, és bár alig szívott el egy-két cigarettát életében, most kettıt is 
elfogadott, mikor Henri megkínálta. 

Háromkor az ajtóra függesztette a tekintetét. Három óra tízkor végleg 
elkeseredett. Fölnézett Henrira. 

– Ne aggódjon – nyugtatta meg Henri. – Mi itt marseille-i idı szerint élünk. Csak 
lassan, nyugodtan. 

Negyed négy volt, amikor egy hosszú, fekete autó állt meg a bár elıtt. Henri az 
ajtóhoz tessékelte Julie-t.  

– Jó szerencsét! 
A sofır kint állt a kocsi mellett, és várt. Betört orr, széles váll, mogorva arc. 

Pontosan olyan, mint egy bőnözı, gondolta Julie, aztán riadtan állapította meg 
magában, hogy valószínőleg az is. Amint odalépett a kocsihoz, a sofır becsúszott a 
kormány mögé. 

Henri beültette Julie-t a hátsó ülésre, és becsapta utána az ajtót. A kocsi elindult. 
Julie mereven ült: a sofır háta cseppet sem csábította beszélgetésre. 

Ügyesen manıvereztek át a szők utcákon, majd kiértek egy széles boulevard-ra, 
és gyors iramban hagyták maguk mögött a kikötıt, átvágtak néhány 
útkeresztezıdésen, aztán föl a hegyre, a csúcsán azzal a gyönyörő templommal. Jó 
ötperces út után a sofır fékezett, bekanyarodtak egy kis, csupa üzlet utcába, és 
megálltak. A sofır megfordult. A szemével intett a járda felé. Nyilván azt akarja 
közölni, hogy szálljak ki, gondolta Julie. 

Mikor kinyitotta a kocsi ajtaját, a sofır az ujjával mutogatva dörmögte: menjen be. 
Julie odanézett. Étterem. A sofır még mondott valamit, de Julie nem értette az argót, 
így aztán franciául is megismételte: 

– A pincért – magyarázta –, keresse a pincért! 
Julie odasétált a vendéglı ajtajához. Benyitott. Odabent sötétség fogadta. 

Megállt, tájékozódni próbált, mikor a sötétségbıl odalépett hozzá valaki. 
– Erre jöjjön! 
Julie ment. A terem végében, a félhomályban majdnem láthatatlanul, négy férfi ült 

egy asztal körül. Mikor a közelükbe ért, az egyik felállt, és a kezét nyújtotta. Az 
asztalnál ülık abbahagyták a beszélgetést. 

Julie megrázta a férfi kezét. Az széket húzott oda neki. A szeme lassan 
megszokta a sötétséget. Alaposabban megnézte a férfit. Hétköznapi, kissé hivalkodó 
elegancia, de a ruhája szemmel láthatóan szép pénzbe került. A mellényén 
aranylánc. A csuklóján is. Az ujjain tompa fényő győrők csillogtak. Julie érezte, hogy 
nem sajnálja magától a kölnit. 
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A férfi rámosolygott. Kellemes arca volt, magas homloka, csillogó szeme. 
Kopaszodott. 

– Parancsol egy kis bort? – kérdezte. – Vagy egy kávét? 
– Köszönöm, semmit nem kérek. 
– Henri barátom mondta, hogy keres valakit. – Erıs provence-i akcentussal 

beszélt, de a hangja lágy volt, megnyugtató. 
– Igen. Valakit, aki innen származik. Valószínőleg régen elment innen. 
A férfi kortyintott egyet a borából. 
– Meséljen róla.  
– Mindent? 
– Amit csak tud. 
Julie beszélt neki Bretagne-ról, a menekülési láncról, az árulásról, hogyan 

vádolták meg Michelt; beszélt a keskeny arcú, sima hajú, majdnem fekete szemő, 
betegesen sápadt párizsi férfiról, aki nem tartozott közéjük. Aztán a végén 
hozzátette:  

– és kegyetlen volt; ez az, ami a legjobban megmaradt róla az emlékezetemben. 
A Patron sokáig gondolkodott. 
– És a modora? 
– Hővös. Mindig figyelt. Alattomos. Fondorlatos. 
– És… hogyan beszélt? 
– Nem tájszólással – ismerte el Julie. – Legalábbis nem vettem észre. Semmi 

esetre sem úgy, mint… – Habozva elhallgatott. 
– Mint én? – kérdezte a Patron mosolyogva. Julie igent bólintott. 
– És mondott valamit a nıkkel kapcsolatban. Hogy nem szerette a nıket. 
– Nem. Győlölte a nıket. És félt tılük… Szóval… tartott tılük. 
A Patron megint a borát kortyolgatta. 
– Sebhely nem volt az arcán, vagy ilyesmi? 
– Nem, semmi. 
A vendéglı ajtaja nyílt, csukódott. A Patron fölnézett. 
– Aha! Itt van! 
Valaki odajött az asztalukhoz, és egy borítékot nyújtott át a Patron-mk. A Patron 

kinyitotta, és a tartalmát az asztalra szórta. 
– Néhány fényképet hozattam magának. Nézze meg ıket. Csak egy-két tipp. 
Rendben összerakta a fényképeket, és odaszólt az egyik társának. 
– Világíts ide az asztalra, jó, Isso. 
Valaki felkattintott egy kapcsolót. Az asztalt vakítófehér fény árasztotta el. Julie 

hunyorogva emelte föl az elsı fényképet Családi pillanatkép. Öten voltak, egy 
középkorú házaspár és három fiatalember, feltehetıen a házaspár fiai. Az arcuk 
kissé elmosódottan látszott, de Julie nyomban látta, hogy egyikük sem Fougères. A 
képet visszatette az asztalra. 

A következı tulajdonképpen, két fénykép volt, egy szembıl és egy profilból, egy 
riadt tekintető, mosoly talán férfiról. A képek nagyon emlékeztették a Police Judiciaire 
irodájában látott felvételekre. Az arc ismeretlen. 

Fölemelte a harmadik fényképet is, de közben megakadt a szeme azon a képen, 
amely a maradék fényképrakás tetején most láthatóvá vált: beállított csoportkép, 
tucatnyi merev tartásban álló fiatalember, kétoldalt négy fekete ruhás férfi: papok. A 
felvétel nem volt túl éles, inkább kissé elmosódott, és erıs napfényben vehették fel, 
mert az alakok hunyorogtak a fénnyel szemben. De volt köztük egy… ismerıs. 

Julie egy másodpercig mozdulatlanul ült, aztán remegı kézzel a képért nyúlt. 
Nagyon-nagyon lassan. 
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Még kézbe sem vette, már tudta. 
İ az! 
És valóban Ö volt az. 
Közelebbrıl is megnézte. Nagyon fiatal, talán nem több tizennégy évesnél, de a 

haja, a keskeny arca… Határozottan ı az. Egy hosszú percig képtelen volt 
megszólalni. 

– Ez… Ez az – suttogta aztán. 
A Patron szelíden elvette tıle a fényképet, és alaposan szemügyre vette. Aztán 

fölnézett rá. 
– Biztos benne? 
– Igen. Egészen biztos. 
A Patron megcsóválta a fejét. 
– Szóval, így állunk – mondta halkan. – Tudtam, hogy ez a hímringyó elıbb-utóbb 

elıbukkan valahonnan. A szemét mindig fölszínre kerül. 
– Hog hívják? Ki ez? – kérdezte Jülie. 
A Patron továbbra is mereven a fényképet nézte. 
– A neve? Paul Vasson. Paul Vasson. 
– És mi volt azelıtt? Honnan származik? – Julie szinte önmagának tette föl a 

kérdést. 
– Egy kurva törvénytelen fia. Egy narkós kurváé. A hatóságok egy szekrénybe 

zárva találták meg. Már félig éhen halt. Körülbelül nyolcéves volt akkor. Átadták a 
jezsuitáknak. A papok megtették, amit tehettek. Rendesen fölnevelték. Vasson 
mindig eszes csirkefogó volt. – Elhallgatott. – Késıbb – folytatta aztán – 
harmadrangú kerítı lett belıle, de tele volt ambícióval. Nagymenı akart lenni. És 
mindig költséges igényei voltak… 

– És? 
– Harmincötben eltőnt. Azóta senki se látta. Nem mintha nem kerestettük volna. – 

Keserően fölnevetett. – Higgye el nekem, nagyon szeretnénk megtalálni ezt az ócska 
gazembert.  

Julie egyre izgatottabban hallgatta. 
– De most megvan, nem? 
A Patron elnézıen mosolygott. 
– Megvan? Ide figyeljen! Nagyon-nagyon régen keresik már… A rendırség… ık 

is szeretnék megtalálni. Én? Én is már nagyon régen kiadtam a jelszót. – A fejét 
rázta. – De semmi. Egyszer valaki azt mondta, Toulonban látta. De nem találtuk meg 
Toulonban. Máskor Párizsban… – Vállat vont. – Soha egy igazi nyom. 

Fölemelte a fényképet az asztalról. 
– Aztán a kezembe került ez a kép. Valamikor negyvenben. Az egyik emberem 

köröztette. Akkor azt hittem, elkapom a disznót. Látták Párizsban, a dix-huitième 
környékén. Bárokban dolgozott, és hasonló helyeken. Azt hittem, megvan. Kiadtam 
az embereimnek, hogy… Aztán. .. 

– Mi történt? 
– Megint eltőnt. Nyomtalanul.  
Julie letörten ült az asztalnál.  
– Ó, értem. 
– Higgye el, mindent megpróbáltunk. De fondorlatos a disznó. Mindig elbújt 

elılünk. – Újra vállat vont. – Valamelyik nagyvárosban lehet. Valószínőleg Párizsban. 
Úgy szereti az édes életet, hogy nem rohadna el vidéken. De ettıl eltekintve… 

Julie mélyet sóhajtott. 
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– Nos… legalább tudom, kicsoda, és tudom,.. hogy Vasson volt Fougères. Ez 
elég lesz ahhoz, hogy az unokatestvéremet kiszabadítsam. 

– Nem látszik túl boldognak.  
Julie töprengve nézte a kezét. 
– Nem bírom elviselni a gondolatot, hogy Vasson nem kerül kézre.  
– Hát – húzta el a száját a Patron – lehet, hogy tévedek. Lehet, hogy a zsaruk 

rövidesen elkapják. 
– Igen, de… Ha nem? Hallgattak. 
– Most hová megy? – kérdezte a Patron.  
– Elıször Rennes-be – felelte Julie, rövid töprengés után –, aztán Párizsba. – 

Majd határozottan, mint aki végleg döntött: – Igen. Párizsba.  
A Patron elgondolkodva nézte. 
– És mit fog csinálni Párizsban? 
– Talán segíthetek a rendırségnek. Azonosíthatom, ha kell. 
– Szóval, keresni fogja. 
Julie nem tudta, mit feleljen. Maga sem tudta biztosan, mihez fog kezdeni. 
– Ha kell – mondta végül. 
A Patron rosszallóan csóválta a fejét. 
– Vasson veszedelmes ember. İrült. – Nagyot sóhajtva elırehajolt. – Kérem, 

legyen nagyon óvatos. Nézze, ha tényleg eltökélt szándéka utánamenni, akkor 
segítségre lesz szüksége. Pénze van? 

– Pillanatnyilag elég. 
– Nos, ha több kell, hívja fel ezt a számot Párizsban. – Fogta a vendéglı 

névkártyáját, és fölírt rá egy számot. 
– Szólok nekik, hogy várják. Más vonalon is tudnak majd segíteni. 
– Más vonalon? 
– Izomerı… Meg efféle. 
Julie bizonytalanul nézett rá. A Patron megveregette a kezét. 
– Nézze, ha véletlenül megtalálná, tartsa távol magát tıle, jó? És azonnal közölje 

az embereimmel. Tisztább munkát végeznek majd, mint a zsaruk. De akármit tesz,, 
maga ne menjen a közelébe, érti? Abban a pillanatban megöli, ahogy meglátja. Csak 
szórjon az embereimnek, majd ık kezelésbe veszik. 

Ez utóbbiban Julie egy pillanatig sem kételkedett. 
– Köszönöm a segítségét – mondta. – Elvihetem ezt a fényképet? 
– De kérem vissza, ha végzett a palival… – Julie a fényképet a telefonszámmal 

együtt gondosan eltette a táskájába. A Patron fölállt, és udvariasan fölsegítette Julie-t 
is. Amint az ajtó felé mentek, Julie megkérdezte: 

– Mit követett el itt Marseille-ben? 
A Patron kinyitotta a vendéglı ajtaját. Kintrıl beáradt az utca lármája. 
– Három évet szerzett nekem odabent – mondta békésen. – Ezt követte el. 
– Ó! – mondta Julie, mert nem tudta, mi mást mondhatna. 
A Patron elgondolkodva nézett ki az utcára, Aztán elborult az arca. 
– És… megölt egy nıt. – Majd rövid hallgatás után hozzátette: – Az én 

asszonyomat. 
Julie elképedve nézett rá. Hosszú hallgatás után tudott csak megszólalni. 
– Igazán sajnálom. 
A Patron vállat vont, és derősebben folytatta. 
– Szóval, ne felejtse él, ha tényleg találkozik ezzel a hímringyóval, bármit tehet, 

csak a közelébe ne menjen! Hívja föl ezt a számot, és hivatkozzon a nevemre. 
– Nem tudom a nevét – mondta Julie, és a kezét nyújtotta. 
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– Jojo. Csak ennyit mondjon: Jojo küldte. 
 

Éjfélkor indult egy vonat Párizsba. Összecsomagolt, kifizette, amivel a szobájáért 
tartozott, aztán, mivel bıven maradt még ideje, elment a bárba, hogy elbúcsúzzon 
Henritıl. 

Henri túláradó lelkesedéssel fogadta, és ráerıszakolt egy italt. Konyakot. 
Határozottan ízlett. Különösen az után, hogy érezte, az alkohol belülrıl fölmelegíti. 
Hirtelen sokkal derőlátóbban szemlélte a világot. 

Már majdnem mindent tudott Vassonról: a nevét, a múltját. És ami a 
legfontosabb, megvolt a fényképe. Micsoda szerencse! Valaki valahol egészen 
biztosan látta. A fénykép alapján végül a nyomára kell jutnia. Csak alaposan körül 
kell néznie, elég sokáig és a megfelelı helyeken… 

A bárpult végében megszólalt a telefon. Henri vette föl a kagylót, aztán letette a 
pultra, odament Julie-hoz, és a fejével a telefon felé biccentett. 

– Telefon 
– Nekem,? 
– Igen. 
Julie odasétált a pult végébe, és óvatosan, fölemelte a kagylót.  
– Tessék! 
– Madame? Én vagyok az. – A Patron hangja. – Valami még eszembe jutott… 
Julie mohón szorította a kagylót. 
– Igen? 
– Nem sok, de talán ez is segít… 
– Igen? 
– Emlékszik, amikor arról beszéltem, hogy Vassonnak költséges igényei vannak? 

Nos, mindig egy luxusautó volt az álma. Egészen bele volt habarodva. Mindig tartott 
róla néhány képet a szobájában. Még a tárcájában is hordta… Egy Delage. Mindig 
egy Delage után vágyódott. Semmi más nem kellett neki. Ismeri a márkát, ugye? 

– Ó, igen, ismerem – mondta Julie, és igyekezett, hogy a Patron ne érezze a 
hangjában a csalódottságot. 

– Nos, nem sok… De valóban bele volt bolondulva abba az autóba. 
– Köszönöm szépen. 
– Delage. Semmi más nem volt jó neki. 
– Még egyszer köszönöm. 
– Sok szerencsét!  
Julie letette a kagylót. Egy autó… Delage… A fejét csóválta. Mennyi idı eltelt 

azóta! Vasson talán már el is felejtette, hogy valaha is egy Delage-ról álmodott. Az 
álmok nem tartanak sokáig. İ is… Tizenhat éves korában mindig… mit is akart? 
Bundát. Most eszébe sem jut, hogy bunda kellene. 

Nem. Az autóval nem jut el Vassonhoz. De a fényképpel igen. A fénykép a 
megoldás. 

 
 

38 
 
 

A vizsgálóbíró kérdın nézett a rendırkapitányra.  
– Kíván-e további vádakat elıadni Le Goff ellen? 
– Egyelıre nem. 
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– Akkor elrendelem Le Goff azonnali szabadlábra helyezését. – A bíró fölállt, és 
kivonult a terembıl. Julie is fölállt. Üres tekintettel bámult a magas támlájú, díszes 
székre, amelyen az elıbb a bíró ült. Tulajdonképpen ujjongania kellene, de azt 
mindenképpen elvárhatta volna magától, hogy némi megnyugvást érezzen. Ezzel 
szemben elégedetlen volt. Majdnem úgy, mintha becsapták volna. 

A rendırkapitány a padsorok között állt, rá várt. Julie, a padokat kerülgetve, 
odament hozzá, és együtt elindultak a tárgyalóterem kijárata felé. 

– Nagyon határozott volt Vasson azonosításakor – mondta a kapitány. 
– Igen. 
– Bárcsak minden tanúnk ilyen határozott lenne!  
A bírósági épület lépcsıjénél megálltak. 
– Ön nagyon céltudatos hölgy; Madame.  
– És ez miért baj? 
– Egyáltalán nem baj. Kérem, ne értsen félre. 
– Mikor engedik szabadon Michelt? – kérdezte Julie, mikor elindultak lefelé a 

lépcsın. 
– Egy órán belül. Az egyik emberem elvezetheti hozzá, ha óhajtja.  
– Nem, nem szükséges. Köszönöm.  
A kapitány meglepetten nézett rá. 
– Nem akar beszélni vele?  
Julie nemet intett a fejével. 
– Én azt hittem… 
– Tévedett, Monsieur. Már akkor megmondtam. 
– Ó! Megérdemlem a rendreutasítást.  
A kapitány megállt. 
– Úgy gondoljuk, Vasson más bőncselekményekben is részt vett. Talán ı volt az, 

aki' a Meteor-láncot elárulta. 
Julie felkapta a fejét.  
– İ volt Lebrun? 
– Lehetséges. De nehéz tanút találnunk, aki azonosíthatná. Mindenki meghalt, 

vagy Németországba deportálták. – Aztán hozzátette: – Hol érhetem el önt, 
asszonyom… ha történetesen új híreink lennének? 

– Angliában. Megadtam a címemet a felügyelınek. Ma Párizsba megyek, onnan 
utazom tovább. – Ez majdnem megfelelt a valóságnak. – De… lesz újabb hír? 

– Idıvel. Most már mindenütt megvan a személyleírása. És a fényképe. Meg 
fogjuk találni. 

– De hiszen már két hete… 
– Két hete! – kiáltott fel a kapitány, és széttárta a karját. – Két hét nem nagy idı, 

Madame! Bárhol lehet, megbújhat hamis név alatt… Idı kell hozzá. 
– Hát igen. 
– Megteszünk mindent, amit tudunk. 
Julie elgondolkodva nézett föl az égre, aztán hirtelen a kapitányhoz fordult. 
– Viszontlátásra, Monsieur. 
– Viszontlátásra, Madame. 
A kapitány hosszasan nézett a határozott léptekkel távolodó, karcsú alak után, és 

arra gondolt, hogy a látszat néha csal. Lehet, hogy szelíd, jámbor asszonynak látszik, 
de belül kemény, mint az acél. 

 
Julie a vonatban ülve még egyszer elolvasta a levelet. Peter írta, a legszebb, 
gyöngybetős írásával. Nagyon jól van. Mindennap Johnnal (a legjobb barátjával) 
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teázik, és szombaton egész nap (ezt aláhúzta) horgásztak. Nagyon örül Michel 
szabadulásának. Sok szeretettel üdvözli. 

Julie eltette a levelet. Elég derősen hangzott. Julie már majdnem egy hónapja volt 
távol. Hosszú idı így otthagyni egy gyereket, de hiszen Peter már nyolcéves, elég 
nagy ahhoz, hogy gondoskodjék magáról. 

Elıvette a pénztárcáját, és megszámolta a pénzét. Körülbelül ötszáz frank. Ebbıl 
száz az övé, négyszáz abból maradt, amit Micheltıl elhozott. Michel többi pénzét 
még Rennes-ben betette egy borítékba, írt hozzá egy levelet, és a borítékot ott 
hagyta a concierge-nél. A levélben megírta Michelnek, mire költötte a többi pénzt, 
minden jót kívánt, és elnézését kérte, hogy nem volt ott, amikor szabadlábra 
helyezték. 

A két hét alatt se látogatta meg, amíg a rendırség Fougères 
személyazonosságát tisztázta. Viszont elment Tregasnou-ba, és elintézte a tanya 
eladását, mert pénzt akart szerezni, amellyel biztosíthatja, hogy Tante Marie 
megfelelı gondozásban részesüljön. 

Ezzel véget ért élete Tregasnou-ban. Talán Bretagne-ban is. Michellel szemben 
lerótta minden tartozását, és nem kívánta átélni a hálálkodás mindkettıjükre nézve 
feszélyezı perceit. 

Ötszáz frank. 
A vasúti jegye megvolt Angliába, így a pénzének el kell tartania még három hétig. 

Nem, ez talán Párizsban túlzás. Talán csak kettıig. 
Akkor két hét. Két hetet ad magának. 
 

Rutinos távgyalogló lett belıle. Nyolc napon át végiggyalogolta a napot és az 
éjszakák jó részét is. Száz meg száz helyen járt, kávéházakban, vendéglıkben, 
üzletekben, számtalan különbözı városrészben. 

Soha, sehol, senki nem látta Vassont. 
A kávéházak, vendéglık és üzletek után mély lélegzetet vett, és következtek a 

bárok. Nehéz egy nınek egyedül besétálnia egy bárba, és egy férfi után érdeklıdni. 
Néha hosszasan megváratták, feltőnıen, egy sarokban kellett ácsorognia, míg 

kerítettek valakit, akivel beszélni tudott. Mindenki megbámulta, és nem értették, mit 
keres egy olyan nı, mint ı, ilyen helyeken. Még ha két szolid ruhája közül a 
sötétebbet hordta is, sokáig tartott, míg megtanulta, hogyan kerülje a feltőnést, és 
hogy hárítsa el a nyílt és néha meglehetısen különös ajánlatokat. Egyszer egy férfi 
még egy ezerfrankost is beledugott a blúza nyílásába, és az ajtó felé rángatta. 

Győlölt mindent, ami összefüggött a bárokkal: a sötétséget, a dohánybőzt és a 
pimasz szemekkel mustráló férfiakat. Hogy ép ésszel kibírja, kényszerítette magát, 
hogy meglássa a dolog humoros oldalát. Mert ilyen is volt, ha nagyon akarta. 

De az effajta derő nem tartott sokáig. Az idı rohant. Egyszer csak rájött, hogy 
már tizenkét nap múlt el, és Vassonnak nyoma sincs. Senki sem látta. Senki sem 
emlékezett rá. Mintha sose lett volna Párizsban. 

A bárok általában fél tízkor vagy tízkor nyitottak, s így a kora esti órákat arra 
használta fel, hogy tovább érdeklıdjék a vendéglıkben és kávéházakban. Aztán, 
mihelyt a bárok kinyitottak, gyorsan besurrant, gondosan ügyelve arra, hogy ı már ne 
legyen ott, mire tömegével érkeznek a vendégek. 

Végigjárt minden bárt a Montmartre szők utcáin, aztán folytatta a Pigalle 
környékén. 

Egyik este tizenegy elıtt három bárral végzett. A negyedik neonfényes nevét meg 
se nézte, egyenesen lement a halványrózsaszín fénnyel megvilágított lépcsıkön. 
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Jobb volt így, megállás nélkül besétálni, legalább ideje se maradt, hogy meggondolja 
magát. 

A kapuban nem állt portás, így lassítania sem kellett. Egyenesen odasétált a 
bárpulthoz, ahol a bárfiú éppen poharakat törölgetett. Julie elıhúzta a fényképet, 
amelyen a többi alakot fekete papírral eltakarta, és átnyújtotta a pulton. 

A bárfiú megnézte a képet, aztán megkérdezte: 
– Ki keresi? – Mindig ezzel kezdték, vagy azzal, hogy: Baj van vele, igaz? 
– Én keresem – felelte Julie. – Személyes ügyben. – Mindig ezt válaszolta. Az 

eredmény rendszerint megértı mosoly volt és egy megjegyzés szegény hülyékrıl, 
akik mindig egy nı elıl futnak, és ugye Julie nem bánik majd nagyon rosszul vele, ha 
megtalálja.  

Ezúttal azonban a bárfiú válasza eltért a szokásostól. 
– Maga keresi? – Elgondolkodva mérte végig Julie-t. – Nem is gondolná az 

ember. 
– Nem? – kérdezte Julie meglepetten. – Miért? 
– Nem olyan fajtának nézem, aki összeállna vele.  
Julie felkapta a fejét. 
– Ismeri?  
A bárfiú még egyszer megnézte a képet. 
– Ismertem. Itt dolgozott valamikor. Az a szemét! 
– Mikor? Mikor dolgozott itt? 
– Ó! Gondolom, a háború elıtt. Igen, közvetlenül elıtte. 
– És azóta? 
– Azt mondják, a háború elején még itt lófrált. Hiánycikkekkel kereskedett. Tudja, 

harisnya, cigaretta, selyem fehérnemő meg ilyesmi. 
– És aztán? 
A bárfiú a vállát vonogatta. 
– Nem tudom. Aztán nem látták. 
– Azóta nem is hallott róla semmit? 
– Nem. Tudja, nem is kérdezısködtem. És nem lenne szívesen látott vendég 

ebben a bárban. – A szeme haragosan megvillant. – Majdnem megölte a fınököt. 
– Akkor milyen néven szerepelt? 
– Hát… – A bárfiú szemmel láthatóan igyekezett. – Nem emlékszem pontosan… 

Várjon csak. Igen! Biolet. Ez az: Biolet. ' 
Újabb név, gondolta Julie, aztán megkérdezte. 
– Tudja, hogy hol lakott? 
– Nem. Sose mondta meg. Nem is érdekelt. Gondolom, állandóan változtatta a 

lakását. 
Julie lázasan gondolkodott, mit kérdezhetne még. 
– Akkoriban volt pénze? 
– Pénze? – nevetett a bárfiú. – Pénze! Soha! Mindig fillér nélkül volt, ez biztos. 

Persze megpróbált bekerülni a fejesek közé, de sose sikerült neki. Igazi kétbalkezes 
volt. Túlontúl okos fiú, érti? És ezt errefelé senki nem szereti. Egyáltalán nem. 

Ennyi volt az egész. A bárfiú nem tudott többet. 
Két nap múlva Julie megint talált valakit, aki úgy gondolta, fölismeri a fényképen 

azt az alakot. Egy kávéház-tulajdonos, fönn a Pigalle fölött. De ı is nagyon rég nem 
látta már Biolet-t. Némi fejtörés után eszébe jutott, hogy talán harminckilencben vagy 
negyvenben látta utoljára, a megszállás elıtt. İ is emlékezett rá, hogy Biolet-nak 
soha nem volt pénze. De többet ı sem tudott róla. És semmi több. 

Tizenöt napja volt Párizsban. És semmi eredmény. 
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Fáradtan ment vissza a treiziéme-be, olcsó, barátságtalan szállodájába, és 
kimerülten dılt végig az ágyon. 

Bárok, kávéházak… Montmartre, Pigalle… Az biztos, hogy ott volt a háború elıtt. 
De aztán?… Semmi. 
Elment? Egy másik nagyvárosba? 
Talán. 
Más vidékre. Más néven. Más munkára. 
De vajon szüksége van-e rá, hogy dolgozzék? A németek nyilván jól megfizették, 

az egyik legfontosabb besúgójuk volt. Igen, kell hogy legyen pénze. Most, életében 
elıször. 

Tágra nyílt szemmel nézett maga elé. 
Hát persze! Ez a különbség! Most van pénze. 
Nagyfiú. Végre. És mindene megvan, amirıl álmodott… Julie megpróbálta 

elképzelni Vassont pénzzel a zsebében… Elegáns ruhák, arany ékszerek. Költséges 
életmód. 

És mindaz, amire oly régóta vágyott. Eszébe jutott, mit mondott a Patron. Talán 
mégis van benne valami. Megéri, hogy megpróbálja… Még egy nap. Még egy napot 
ad neki. 

Julie kimerülten vonszolta végig magát a Champs-Élysées-n, és a számot 
kereste. Szemmel láthatóan a legtöbb házon egyáltalán nem volt házszám, míg 
végre az egyiken, magasan a kapu fölött, talált egyet, apró számokkal felírva. Még 
hosszú út állt elıtte. Gyorsabban menne busszal, sokkal könnyebb is lenne, de a 
pénze veszedelmesen fogytán volt. 

Mindössze ötven frankja maradt, meg a vasúti jegy haza Angliába. Párizsban 
ötven frank elég lehet két napra, talán háromra is, ha tényleg jól beosztja, és még 
kevesebbet eszik. 

Továbbment. Figyelte a számokat. Majdnem odaért már. A következı sarok… 
Kis üzlet, táskákat árul, mellette mózi… A következı. 
Megszaporázta a lépteit. Már tisztán látszott az üzlet portálja. Megállt elıtte, és 

rámeredt. 
Az üzlet üres volt. A kirakatablakok nagyobb része bedeszkázva. Csak egy 

helyen maradt meg az üveg, azt viszont belülrıl bemeszelték. 
Közelebb lépett a kirakathoz, talált egy kis rést a meszelésen, bekukucskált. 

Odabent nagy, tágas terem, tele szeméttel, itt-ott egy plakát, autómárka-hirdetés. 
Egy lépést hátrált, és fölnézett. A cégtábla betőit valaha márványra erısítették, és 

a betők nagy része leesett, de a nyomuk megmaradt a márványon. Az ügynök neve 
után következett kisebb betőkkel a felirat: Delage. 

Megkerülte a sarkot. A sarkon túl volt egy oldalbejárat, de az is zárva volt. 
Egy másik Delage-ügynököt kellene keresnie, ha van. 
Továbbtrappolt, míg egy postahivatalt nem talált. Megnézte a telefonkönyvet, de 

nem volt benne Delage. 
Sehol semmi. Kimerült volt és fáradt. Nyomasztotta a gondolat, hogy folytatnia 

kell. Elhatározta, hogy visszamegy a szállodába, és pihenni fog. Óriási 
könnyelmőség, ezt a luxust eddig sose engedte meg magának, de mikor egy 
megállót meglátott, megadta magát, és felszállt egy buszra a treizième felé. 
Eltervezte, hogy mit fog csinálni, ha a szállodába ér. Megırül, sajtot vesz, 
gyümölcsöt és kenyeret, felviszi a szobájába, és az egészet megeszi. 

Kétszer kellett átszállnia. A második átszállásnál már úgy gyötörte a lelkiismeret e 
pazarlás miatt, hogy elhatározta, a hátralevı körülbelül egy mérföldet gyalog teszi 
meg. 
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Menet közben egyszer fölnézett, és meglátott egy garázst. Habozás nélkül 
bement. A szerelı egy autót bütykölt éppen. Odalépett hozzá, és megkérdezte: 

– Hol találnék egy Delage-t, ha venni akarnék? 
– Újat lehetetlen. Mostanában nem gyártják. Még nem tőnt fel önnek? – kérdezte 

maró gúnnyal. – Használtat… – Vállat vont. – Ahol talál. Biztosan rengeteget talál, ha 
van pénze hozzá. 

Komoly segítség, gondolta Julie. 
– És hol a szerviz? Hol javítják ıket? 
– Juno. A Juno-garázsban. Manapság ez az egyetlen, amelyik ezekkel a 

kocsikkal foglalkozik. – Megadta a garázs címét. A város másik végében, a Bois de 
Boulogne közelében. Ellenkezı irányban, azon az úton, amelyiken jött. 

Julie egy percig habozott, a sajtra gondolt, a gyümölcsre, a kenyérre meg a 
pompás, puha ágyra, aztán határozott léptekkel visszament a buszmegállóhoz. 

A Juno-garázs tele volt a legkülönbözıbb állapotban levı, elegáns autókkal. Állt 
ott egy versenyautó, egy limuzin, meg egy hosszú, karcsú, nyitott kocsi is. Csupa 
elképesztıen drága jószág. 

A bejáratnál kellemetlen külsejő nı kuporgott egy üvegkalickában, és ırködött a 
mőhely fölött. Mikor Julie-t meglátta, fölhúzta az üvegablakot, és csípıs hangon 
kiszólt: 

– Tessék! 
– Egy Delage-t keresek – mondta Julie. 
– Hogy érti azt, hogy keres? 
– Keresek valakit, aki esetleg a közelmúltban vett egyet. 
– Mi nem adunk-veszünk!  
– Csak meg akartam kérdezni, hogy tudnak-e eladó Delage-ról, vagy olyanról, 

amelyet a közelmúltban adtak el. Az ejmúlt években. 
– Nálunk nincs ilyen nyilvántartás. Nézze: nem tudjuk. Végeztünk! – Azzal 

lecsapta az ablakot. 
Julie elvonult elıtte, bement a garázsba. A nı észrevette, megint felhúzta az 

ablakot, és utánakiabált. Julie bátran továbbment. 
Egy szerelı hosszú, ezüstszínő sportkocsin dolgozott. Julie megállt elıtte. 
– Hello – mondta. 
A szerelı fölnézett, aztán elismerı pillantással rámosolygott.  
– Hellóóóóó! 
Julie megcsodálta az autót. 
– Gyönyörő! Nem is gondoltam volna, hogy van, aki ilyesmit még megengedhet 

magának. 
– Nincsenek sokan. Ezt a kocsit az egész háborúban lakat alatt tartották. Most 

megpróbáljuk újra beindítani. Egyébként… Miben állhatok szolgálatára? – kérdezte, 
és ismét barátságosan mosolygott rá. 

– Szeretnék megtalálni valakit, akinek Delage kocsija van. 
– Én a maga helyében – jelentette ki a szerelı, és széles, színpadias mozdulattal 

kitárta a karját – vennék magamnak egyet! 
– És ha történetesen venni akarnék, hol kellene keresnem? Persze használtat – 

kérdezte Julie mosolyogva. 
A szerelı megtörölte a kezét egy száraz rongyba, és hosszút füttyentett. 
– Szóval, vásárolni akar! Nocsak, nocsak. 
– Pontosabban, nem is én akarok – helyesbített gyorsan Julie. – A helyzet az, 

hogy keresek valakit, aki esetleg vett egyet. Az elmúlt néhány évben. 
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– Sokat kíván tılem – csóválta a fejét a szerelı. – Egek ura! Azt is nehéz lenne 
megmondani, hol kéne hozzáfogni. Nem sok futkároz manapság az utakon. A 
legtöbb meg üzemen kívül áll… – Elnézett Julie válla fölött, és elhúzta a száját. – 
Hopplá! 

Julie követte a tekintetét, és látta, hogy a mérges arcú nı támadó szándékkal 
lohol feléjük. 

– Van valami ötlete? – kérdezte gyorsan Julie. 
– Mit szólna a rendırséghez? Náluk nyilvántartanak minden autótulajdonost. 
– Nem jó! Tudja, ez az ember nyilván nem a saját nevét használja… 
– Egyre titokzatosabb lesz – nevetett a szerelı. A mérges képő nı már ott lihegett 

a közelükben, és éppen szólni készült. A szerelı megfogta Julie karját, és gyorsan 
húzni kezdte a fıbejárat felé. – Létezik egy úgynevezett Delage Társaság. 
Legalábbis, valamikor létezett. Valahol meg is van a címük. Segítene ez magának? 

– Igen, kérem, bármi… 
A szerelı kinyitotta az üvegkalicka ajtaját, és az egyik polcról leemelt néhány 

papírt. Átlapozta ıket. Aztán egy vékony magazinnal a kezében Julieihoz fordult. 
– Itt van. Egy-két havonta küldik nekünk ezeket. A cím nyilván benne lesz valahol. 
A dühös nıszemély most csípıre tett kézzel állt a közelükben. 
A szerelı bocsánatkérıen vonta meg a vállát. 
– Azt hiszem, jobb, ha visszamegyek dolgozni. Sok szerencsét! – Sokatmondóan 

rámosolygott Julie-ra, és csupa kedves, szeretetre méltó bolondságot közölt a 
mosolyával. 

Julie visszamosolygott rá. A fiú szinte jókedvre derítette. 
Néhány méterrel arrébb megállt az utcán, kinyitotta a magazint, és átlapozta. Az 

elsı oldalon ott állt a kiadó neve, lejjebb a szerkesztıé. Párizsi cím. 
A szerkesztıség Párizs másik végében volt. 
Julie felsóhajtott, körülnézett. Buszmegállót keresett. 
 

Bérház volt. A kapu mellett két hosszú csengısor, a csengık mellett névtábla. 
Néhány iiév úgy elhalványodott már, hogy Julie alig tudta kibetőzni ıket, de végül 
sikerült megtalálnia a szerkesztı nevét. Eszerint még itt lakik. Ez is valami. 
Megnyomta a csengıt. 

Berregés. Belökte a kaput. A szerkesztı a negyedik emeleten lakott. Mikor Julie 
lihegve fölért, a lépcsı tetején egy férfi állt, és szemmel láthatóan rá várt. 

A Delage-tulajdonosok Társaságá-nak szerkesztıje hatvan év körüli férfi volt, 
kopott ruhát hordott, és fokhagyma-, valamint zöldségillatot árasztott. Lelkesen 
üdvözölte Julie-t. 

– Nem sok látogatóm akadt mostanában. Kérem, fáradjon beljebb! Parancsoljon! 
A lakás elhanyagolt volt, és nem is túl tiszta. Akár a lakója. 
A szerkesztı úgy ugrálta körül Julie-t, mint egy kisfiú; széket hozott neki és 

kávéval kínálta. Aztán leült, és mozdulatlanul, némán várta, hogy Julie belekezdjen a 
mondanivalójába. 

Mikor Julie befejezte, megfontoltan bólogatott, és megígérte, hogy minden 
segítséget megad, amit csak tud. 

– A háború elején meg kellett szüntetnünk a lapot – magyarázta –, de már a 
háború elıtt is a tulajdonosoknak csak körülbelül a fele volt tag… Hogy mi történt 
azóta az autókkal… Új tulajdonosok s a többi… – Lemondóan csóválta a fejét. – 
Nehéz lesz. 

– Ennek az embernek esetleg már a háború elıtt is volt Delage-a. Nincs 
kizárva… 



 416 

– Ne is folytassa! – kiáltott fel a szerkesztı, és eltőnt a szomszéd szobában, majd 
néhány perc múlva diadalmasan tért vissza. Sárga papírokkal teli dobozt tartott a 
kezében. A papírokat kivette a dobozból, és várakozó pillantással nézett Julie-ra. 

– A neve? 
– Vasson. Vagy Fougères. Esetleg Biolet. – Amíg a neveket sorolta, már tudta, 

hogy úgyis hiába. 
A szerkesztı lapozni kezdett. Julie csüggedten nézte. Ezzel nem megy semmire. 
Félóra múlva a szerkesztı befejezte a lapozást, és közölte, hogy ezek közül egyik 

sem szerepel a klubtagok között. 
– Sajnálom – mondta. 
Julie felsóhajtott. Kétségbeesetten kutatott újabb ötlet után. 
– És ha valaki ma használt Delage-t akar venni? – kérdezte. – Hogyan juthat 

hozzá? 
– Ó! – A szerkesztı fürkészı pillantással nézett föl a mennyezetre, mintha onnan 

várna a választ. – Hm. Újságból. Igen; újsághirdetés útján. Körülbelül ez minden, ami 
manapság kocsikkal kapcsolatban megjelenik. Bár… ott van a L' Autó… Gondolom, 
az változatlanul megy még valahogy. Igen, ott van még a L' Autó is. Megadom a 
címüket. – Átrohant a másik szobába, és egy darab papírral a kezében jött vissza. 

Julie fölállt. 
– Köszönöm szépen – mondta fáradtan. – Nagyon kedves. – Az ajtóból még 

visszafordult. – Magának is volt valamikor Delage-a? 
– Nekem! – kiáltott fel a szerkesztı vidáman, és kacagva vetette hátra a fejét. – 

Úristen, dehogy volt! Sohasem volt elég pénzem, egy Delage-kereket se tudtam 
volna megvenni. Csak a szenvedélyem volt meg. Egyszerően örültem, hogy azoknak 
a gyönyörő bestiáknak a közelében lehetek, érti? A legszebb kocsi, amit valaha 
gyártottak... – Újra fölnevetett. – Nem. Én csak a közelségüket szerettem. 

A L'Auto irodája nem volt messze, Julie mindössze húsz percre becsülte, gyalog. 
Bár már késı volt, majdnem öt óra, és úgy gondolta, valószínőleg zárnak is már, 
mégis elhatározta, hogy ennek ellenére megpróbálja. 

A végén tovább tartott az út, mint gondolta, jó huszonöt percet gyalogolt. Mikor 
megtalálta a keresett házszámot, a kimerültségtıl alig bírt fellihegni a negyedik 
emeletre. Jártányi ereje se volt már: reggel óta nem evett. 

De azért zihálva, remegı térdekkel odaért a részben beüvegezett ajtóhoz, 
amelyen arany betőkkel virított: L’ Áuto.  

Kopogott.  
– Tessék! – kiáltotta bentrıl valaki.  
Az iroda mindössze egy szobából állt, a szobában, egy óriási íróasztalon, nyúlánk 

férfi ült és telefonált. A kezével intett Julie-nak, hogy foglaljon helyet, aztán tovább 
beszélt. Társalgása többnyire sóhajokból és hosszú hördülésekbıl állt, és idınként 
annyit mondott: nocsak-nocsak. 

Julie lerogyott egy székre, és lehunyta a szemét. Néhány percig így ült, aztán 
körülnézett. Egy kisasztalon meglátta a L' Autó egy példányát, fogta, átlapozta. A lap 
túlnyomó része versenyautókról szóló cikkekbıl és az autók fényképeibıl állt, de a 
végén hat oldal tele volt hirdetésekkel. 

Gyorsan átfutotta ıket. Delage eladó… aztán még egy, még egy. Ez kimondottan 
biztatónak látszott. Aztán megnézte az elsı oldalon a dátumot, és csalódottan 
felsóhajtott. 1938. március. Többéves példány. 

A telefonkagyló egy csörrenéssel visszahullott a helyére, és a nyúlánk fiatalember 
kíváncsian ráncolta a homlokát. 
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– Mivel szolgálhatok? – kérdezte, aztán közölte, hogy ı a L' Autó címő magazin 
szerkesztıje, segédszerkesztıje, továbbá titkára és egyetlen riportere. – Kicsit össze 
kellett húznunk magunkat. Nem tudunk túl gyakran megjelenni. Tudja, nincs papír. 
Nincs pénz. Nincs riport-téma. Nincsenek új autók, alig vannak versenyek… – Mélyet 
sóhajtott. – De sosem lehet tudni. Ebben az évben esetleg három számot is 
kihozhatunk. – Aztán rosszkedvően hozzátette: – Azt hiszem, ez is több a semminél. 

Igazán derős fickó. 
Julie megkérte, mutasson neki az újabb számok közül néhányat.  
– Ó, azok! – mordult fel kelletlenül a fiatalember. – Rémesek! Csak négy oldalt 

kaptam és ötezer példányt. A nyomást is alig éri meg! – Aztán Julie-ra nézett. – 
Újabbat mondott. Mennyire újat? 

– A háború eleje óta megjelent lapot. 
A fiatalember a kezébe nyomta az elmúlt három évben megjelent számokat. 

Meglepıen sok volt bennük a hirdetés. 
– Mindenki megpróbálja eladni a kocsiját – jegyezte meg bánatosan. – Nincs 

pénzük üzemben tartani. – Megmutatta Julie-nek a versenyautó-, a sportkocsi-, a 
Bugatti-, a Maserati- és a Mercedes-hirdetéseket. Aztán következtek a luxus 
túrakocsik: néhány Delahaye, Bentley… és Delage. Julie megnyugodva állapította 
meg, hogy nincs sok Delage-hirdetés. Nekiállt, hogy listát készítsen róluk. Miután az 
elmúlt három évben évente csak három szám jelent meg, az eladásra hirdetett 
Delage-ok száma mindössze huszonnégy volt. Ezek közül néhányat már korábban is 
hirdettek, így a szám végeredményben tizenhatra csökkent. Néhány Delage-hirdetı 
név helyett jeligét adott meg. 

– Megkaphatnám az eladók nevét és címét? – kérdezte Julie. 
– Nem lenne szabad… – sóhajtott a fiatalember – de… miután az egész világ 

megırült, és tulajdonképpen nem érdekel az egész… – Egy szekrénybıl kihúzott 
néhány dossziét, és az íróasztalra dobta ıket. – Itt vannak. Mind benne van valahol. 

Valóban benne voltak. Részben szinte olvashatatlanul, ceruzával firkálva, 
részben kissé elmaszatolódott, fekete tintával, de negyven perc alatt Julie 
valamennyit kiírta. 

– Köszönöm szépen. Ha szükségem lenne régebbi számokra, visszajöhetek? 
– Miért ne? – kiáltott fel mélységes melankóliával a fiatalember. – Valószínőleg 

ugyanígy fogok itt ülni. Nincs riporttéma, nincsenek új kocsik… Úristen, hát persze! 
Miért ne? Csak jöjjön, vidítson fel egy kicsit! 

Julie csak akkor nézte végig alaposabban a listát, amikor visszaért a 
szállodaszobájába, és javában majszolta a kenyér- és sajtadagját. A gyümölcs túl 
drága volt. 

Megint az orrát lógatta. A Delage-tulajdonosok az ország legkülönbözıbb 
részeiben elszórva éltek, még olyan is akadt, aki nizzai címet adott meg. Szinte 
lehetetlen kapcsolatba lépni velük: a levél túl sokáig tartana, a telefonhívás pedig 
nagyon bonyolult és roppant drága. 

Persze, távirat… De tizenhat távirat? Többe kerülne, sokkal többe, mint amennyi 
pénze van. 

Hanyatt dılt az ágyán, lerúgta a cipıjét, és megszemlélte a vízhólyagot a sárkán. 
Reménytelen. Tulajdonképpen miért vett volna Vasson kocsit? Talán minden pénzét 
eldugta, és most lapít valahol. Talán már évekkel ezelıtt elverte mindet… 

Az édes élet… 
Vajon ma mit jelenthet Vasson számára az édes élet? 
Reménytelen. Haza kell mennie. Alig van már annyi pénze, hogy hazafelé az úton 

egyen valamit. A cipıje elkopott. És fáradt. Olyan fáradt. 
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Abba kell hagynia. 
Aztán újra megelevenedett a szeme elıtt az az érzéketlen, fekete szempár, és 

megint érezte az egész emberbıl áradó hideget. 
– Merde! – morogta maga elé. Még egy nap. Csak egy nap. 
Felült, megkereste a táskáját, kinyitotta a zárható rekeszt. 
A cédula ott volt, ahová két hete tette. 
Jojo megígérte, hogy segít. Nos, mostantól kezdve nem lesz olyan szemérmes, 

hogy visszautasítsa a segítséget. Röviden, ami kell, az kell. És neki ma pénz kell. 
 

A gróf hallotta, hogy a felhajtón léptek alatt csikorog a kavics. Gyorsan elbújt. Már 
óriási gyakorlatra tett szert a bujkálásban. Szinte naponta jártak a nyakára a 
hitelezık vagy a felháborodott boltosok. 

Léptek zaja. A kapucsengı szól. A gróf kilesett a redıny résén. Kerékpár. 
Ismerıs kerékpár. Hát persze, megvan! A postás! 

Miért járna itt délután a postás? Rossz hír lehet, idézés rég lejárt tartozás miatt, 
vagy ilyesmi.  

Kuncogott. Még hat nap, és a kastélyból eltőnik minden maradék érték. Aztán ı is 
eltőnik Párizsban, és küldözgethetnek neki annyi idézést, amennyit jólesik. 

Figyelte, hogyan kerül a látóterébe a postás, majd fölszáll a kerékpárjára, és 
lefelé pedáloz a fölhajtón. Mikor minden elcsendesedett, a gróf lesurrant a lépcsın a 
földszinti hallba. Idegesen nézte a nagy szárnyas ajtót. A boríték, amelyet alul a 
résen becsúsztattak, hívogatóan hevert a kıpadlón. 

A gróf türelmetlen léptekkel odasietett, fölkapta a borítékot, föltépte. 
– Úristen! 
Távirat.  
DELAGE ÉRDEKELNE. AZ ÖNÉ MÉG KAPHATÓ? 
 Aláírás: LESCAUX.  
Utána egy párizsi postafiók száma. 
A távirat alján postai bélyegzı: VÁLASZ FIZETVE. 
– Az ördög vigye el! – tört ki a gróf dühösen. – Az ördög vigye el! – Tudta, az az 

üzlet kész katasztrófa volt. Az emberek sorba állnak azért az átkozott kocsiért, és ı 
közben bagóért kidobja az ablakon. İrület! 

Az ördög vigye el – ismételgette magában, és eltrappolt a pince felé, hogy 
megnézze, maradt-e még egy üveg vörösbora. 

Késıbb eltöprengett, válaszoljon-e, aztán eldöntötte, hogy nem válaszol. Nincs 
értelme. Eladta azt az átkozott autót, vagy nem? 

Négy nap múlva újabb távirat érkezett.  
AKKOR IS ÉRDEKEL, HA MÁR ELADTA A KOCSIT. SÜRGİS INFORMÁCIÓRA 

VAN SZÜKSÉGEM. KÉREM, HASZNÁLJA FEL A FIZETETT VÁLASZT. LESCAUX. 
A grófot kezdte érdekelni az ügy. Akármirıl legyen itt szó, pénzszagot érzett. 

Lelopakodott a faluba, és föladta a választ, megírta, hogy nemrég adta el a kocsit, és 
hozzátette, hogy már csak két napig marad ezen a címen. 

Másnap autóbúgást hallott a fölhajtón. A gróf ezúttal az elsı emeleten bújt el. A 
redınyön keresztül látta, amint a falu taxija a kastély elé gurul. Egy nı szállt ki belıle. 
Még föntrıl, az emeletrıl is megállapította, hogy gusztusos teremtés. 

Megigazította a nyakkendıjét, lesétált a lépcsın, és kitárta a kaput. 
– Én küldtem a táviratot – közölte vele üdvözlés helyett a nı. 
– Fáradjon beljebb, kérem. Fáradjon beljebb! – A gróf a nagy szalon felé mutatott, 

mert az volt az egyetlen szoba a kastélyban, amelyben még maradt néhány bútor. 
Egy XV. Lajos korabeli székre ültette a nıt, és elnézést kért, hogy a széknek 
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lötyögnek a lábai. Miután mindketten elhelyezkedtek, a gróf csábosán rámosolygott a 
nıre. – És minek köszönhetem ezt a különleges megtiszteltetést? 

– A L’ auto-magazinnak. Mindenkivel kapcsolatot keresek, aki az elmúlt néhány 
évben Delage kocsit adott éí. Ön is hirdetett, ezért vagyok itt. 

A gróf ismét csábosan elmosolyodott, bár úgy érezte, hiába pazarolja személyes 
varázsát erre a rendkívül komoly ifjú hölgyre. 

– De miért jön hozzám, amikor én már eladtam a kocsimat? 
– Azért, mert eladta. Az ön kocsija volt az egyik a kevesek közül, amelyet eladtak. 
– Aha! Szóval, kevesen tudták eladni a Delage-ukat? – kérdezte a homlokát 

ráncolva a gróf. 
– Igen. Úgy látszik, nincs piaca. 
A gróf megpróbált kevesebb ellenszenvvel gondolni a sebhelyes arcú 

fiatalemberre, de eredménytelenül. Képtelen volt elhinni, hogy az az alak nem csapta 
be. 

– Folytassa, kérem! – mondta. – Miért keres olyan kocsit, amelyet már eladtak? 
– Szeretnék kapcsolatot találni valakivel, aki valószínőleg vásárolt egyet. 
A gróf egyre fokozódó érdeklıdéssel figyelt. 
– Úgy érti, hogy egy meghatározott személyt keres?  
– Igen. 
– Valakit, akinek a nyomára akar jutni?  
– Pontosan.  
Milyen gyakorlatias nı, állapította meg magában a gróf. Általában nem szerette 

az ilyen nıket, de most talán hasznot húzhat belıle: ha elérkeznek a lényeghez, a 
pénzhez, könnyebben boldogul vele. 

– Úgy! Tehát ön annak a személynek az adataira kíváncsi, aki a kocsimat 
megvette? 

– Igen. Talán mutatnék önnek egy fényképet róla, hátha fölismeri… – Belenyúlt a 
táskájába, és átadott a grófnak egy kicsi, kissé homályos fényképet. Nem több mint 
húszéves, sovány arcú, sima, sötét hajú férfit ábrázolt. 

 A gróf magában káromkodott. Ez nem az ı embere. És ha ez nem az ı embere, 
akkor nem lesz tárgyalás pénzügyben. Bosszantó. 

– Hm – morogta a gróf, és úgy tett, mintha töprengene. – Nehéz megmondani. Ez 
egy fiatalember… Az, akinek a kocsit eladtam, idısebb volt. Határozottan idısebb… 

– Harminc körül?  
– Hm. Talán. 
A nı elırehajolt, és aggódó pillantással nézett a fényképre. 
– És a szeme? A szeme sem ismerıs? 
– Talán. Talán.  
A gróf most úgy tett, mintha nagyon figyelmesen vizsgálná a fényképen az arcot. 

Aztán hirtelen valóban felfigyelt. Igén, most, hogy a nı mondja, van valami ismerıs a 
szemében. Te jó ég! Talán mégis ez az! 

– Igen. Határozottan. Lehet, hogy ı az. De annak a férfinak, akinek én a kocsit 
eladtam, csupa sebhely volt az arca. Szörnyő látvány, rossz volt ránézni. Hogy 
azelıtt milyen volt… Nos, azt nehéz lenne határozottan megmondani. Lehetséges, 
hogy ez az a fickó, de becsülettel nem mernék rá megesküdni. – Ez nagyjából igaz is 
volt, és remélhetıleg kellıképpen ébren tartotta a nı érdeklıdését, hogy 
elıhozakodjon az anyagiakkal. Mert ez volt a lényeg. 

A nı szeme lángolt az izgalomtól. 
– Csupa sebhely? – Elhallgatott, aztán rövid töprengés után megkérdezte. – De 

középmagas volt, sötétbarna és sovány? 
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– Igen. 
– Es a modora? Nem volt. 
– Kemény. Barátságtalan. Nem kellemes ember. Egyáltalán nem. 
A nı diadalmasan, reménykedve nézett a grófra. 
– Szóval, lehetséges, hogy ı volt az? – kérdezte halkan. 
– Maga láthatóan nagyon szeretne találkozni vele. 
– Ó, igen – mondta Julie hevesen. – Ugye megvan a címe? És a neve? 
Szóval a nı még a nevét se tudja. Ez egyre érdekesebb lesz. 
– És ez az információ… ér önnek valamit? – kérdezte a gróf. 
A nı elsı ízben bizonytalanodott el. 
– Ér? – kérdezte. 
A gróf mézesmázosan elmosolyodott, és lehalkította a hangját. 
– Ennek az információnak, bárki számára is, lesz valami anyagi értéke? 
– Nos… – A nı láthatóan zavarba jött. – Ha úgy érti, hogy pénzbeli értéke, akkor 

a válaszom: nem. 
– Inkább arra gondoltam, elég értékes-e valakinek, hogy kárpótoljon. Érti? Szóval, 

kárpótlás a fáradságomért, a kényelmetlenségért, amellyel a papírmunka jár. 
A nı arca megkeményedett. 
– Az illetı igen korlátozott anyagi eszközökkel rendelkezik. Igen korlátozott 

anyagi eszközökkel. Ez az ügy becsület és igazság kérdése, nem pénzkérdés.  
Ez a grófot egyáltalán nem hatotta meg. Becsület ide, igazság oda, az ár 

mindenképpen ugyanaz. Megtanulta a leckét a sebhelyes arcú fiatalembertıl. Ha 
valaki egyszer úr a piacon, ı szabja meg az árakat. 

– Értem, értem – békítgette a nıt. – Ha így áll a helyzet, biztos vagyok benne, 
hogy kisebb díjazás is elegendı lesz. Mondjuk, négyezer? 

– Négyezer? – hápogott Julie. – Szó sincs róla! A tizedrészét se tudom megadni! 
A gróf hümmögött. 
– Kár. Igazán kár… Szóval, így vagyunk. – És fölállt. Julie halálsápadt arccal, 

elkeseredetten nézett rá. Néhányszor tehetetlenül szóra nyitotta a száját. 
– Ezer – suttogta végül. 
– Három és fél. 
Végül megállapodtak háromban. A nı olyan képet vágott, mint akit fejbe vertek. 

Elfordult, kivette a tárcájából a pénzt, miközben a grófnak határozottan az volt az 
érzése, hogy a nı tárcája meglehetısen vastagon duzzad. Nyomban megbánta, 
hogy hagyta magát lehengerelni. Miért van az, bosszankodott magában, hogy ıt 
mindenki becsapja, akinek pénze van? 

Julie-t a szalonban hagyta, amíg elment megkeresni az adásvételi szerzıdést. A 
papírt odaadta a nınek. 

– Parancsoljon. 
A nı úgy falta a nevet és a címet, mintha le akarná nyelni. „Lelouche…” 
– Megkaphatnám az ön címét? Ha esetleg még eszembe jutna valami? – 

kérdezte a gróf. 
Julie vállat vont, a táskájából kivett egy darab papírt, és fölírta rá a címét és 

nevét. 
A gróf a papírt gondosan betette a tárcájába, aztán megkérdezte: 
– Várja a taxi? 
– Nem. De néhány perc múlva visszajön értem.  
Nem is lehetne jobb a rendezés. 
– Elmegyek, és megnézem, elindult-e már – mondta gálánsan a gróf. – Néha 

ezek a fickók megfeledkeznek az emberrıl. 
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– Nem szükséges. 
– De igen, ragaszkodom hozzá. 
Gyorsan belebújt a felöltıjébe, fogta a pénztárcáját, a föl-alá sétáló nıt ott hagyta 

a hallban, ı maga lesietett a fölhajtón. 
A taxival a kastélytól nem messze, az országúton találkozott. Leintette, azt 

mondta a sofırnek, hogy a hölgy már elment. Megkérte, vigye le ıt a nı helyett az 
állomásra.  

A párizsi vonat már éppen indulni készült, mikor odaért. Miután fölszállt a vonatra, 
kiszámította, hogy két óra is beletelik, míg a nı rájön, mi történt, és elindul gyalog, 
hogy megvárja a következı vonatot. 

Neki meg két óra bıven elég. 
 

A ketrec még egyet lendült, aztán a mennyezetig emelkedett. Az egyik munkás egy 
két bakon átvetett pallón egyensúlyozva, elırehajolt, és a ketrec tetejére erısített 
horgot beleakasztotta a mennyezetbıl kiálló, vastag kampóba.  

– Csak azt szeretném tudni – morogta a munkások közül valaki – hogy a nı 
hogyan kerül bele ebbe a vacakba.  

– Kötéllétrával. 
Vasson hangjára a munkások hátraléptek a ketrectıl. Vasson kritikus szemmel 

nézte, és úgy döntött, hogy megfelelı világításban rendkívül hatásos lesz. Csak a 
magasság okozott neki csalódást. Sokkal magasabbra képzelte el, sokkal 
hozzáférhetetlenebbnek. De a mennyezetet nem lehetett megemelni, tehát meg 
kellett elégednie vele így, ahogy van. 

Az emberek hallgattak. Végül Vasson szólalt meg. 
– Igen, így nagyon jó! – Mire az összes jelenlevık megkönnyebbülten sóhajtottak 

fel, ez ugyanis egyike volt azon kevés munkának, amelyen – Vasson óhajára – nem 
kellett menet közben változtatniuk. 

Megérte. Vasson körülnézett. A raktárhelyiségek eltőntek, és egyetlen nagy terem 
lett belılük, amelyet, hála a világításnak, sikerült kellemesen meghitté varázsolnia, 
Körös-körül, a fal mellett bokszok kétszemélyestıl hatszemélyesig, középen egy 
tucat kisasztal. A terem egyik végében színpad, elıtte elég hely a zenekarnak: 
pianínó, dobok és kürt. A terem másik végében bárpult. 

A színek: fekete, sárgásbarna és arany. Roppant hatásos. A hatást egzotikus 
növények emelték, mindenhová növényeket helyeztetett a bokszok közé, a 
mennyezetre függesztve és az elektromos szerelvények elé. Soha senki nem 
alkalmazott eddig növénydíszítést. 

Túllépte az elıirányzott keretet, de megérte. 
Már városszerte beszéltek a bárról. Nyitáskor a ketrecet eltakarják, aztán, 

megfelelı zenei aláfestéssel, eltávolítják a leplet, és elıbukkan egy arany nı. A bıre 
lesz arannyal befestve. Egy fügefalevélen kívül nem lesz rajta semmi. Óriási 
szenzáció lesz. 

Vasson megfordult, átsietett a bárón, és eltőnt az irodában. Ezer elintéznivaló várt 
még rá a nyitás elıtt, és már csak egy napja van… 

Félórát ülhetett az irodájában, mikor kopogtak az ajtón. 
– Tessék! – szólt, ki türelmetlenül. A bárfiú dugta be az orrát. 
– Valaki keresi. 
– Kicsoda? 
– Nem mondja meg. De fontos. 
– No jó – sóhajtott Vasson. 
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A bárfiú kiszólt, valaki belépett az irodába. Vasson fölnézett, aztán elképedve 
bámult. 

Az az ostoba öregfiú. A gróf. 
Vasson magában káromkodott. Nem kellett volna a címét a szerzıdésen 

feltüntetnie. Már akkor tudta, hogy hibát követett el, amikor leírta. 
– Akármit akar tılem, felejtse el! 
– Jó hírt hozok – mondta a gróf bárgyú mosollyal. 
– Nem hiszem – felelte hővösen Vasson, és felállt, hogy visszahívja a bárfiút. 
– A maga helyében nem kapkodnám el. Híreket hozok a múltból. 
Vasson megmerevedett. Hirtelen hideget érzett a szíve táján. Lassan visszaült a 

székére.  
– A múltból? 
– Igen. Információt hozok, amelyet, azt hiszem, nagy örömmel fog fogadni – 

mosolygott a gróf, szinte dorombolt, akár egy macska. 
Vasson úgy érezte, kiszáradt a szája. Óvatosan megnyalogatta az ajkát 
– Nos, folytassa! 
– Valaki keresi önt – jelentette ki diadalmasan a gróf.  
– Tényleg?  
– Valaki, aki valamikor ismerte önt. 
Vassonnak a torkát szorongatta a félelem, de egy arcizma se rándult. 
– És az a valaki az autó révén talált rám? – kérdezte nyugodtan. 
– Igen. Tudta, hogy maga vette meg. Talán látta a volánnál? 
– Talán. És ki az a valaki? 
– Ó! Ez a kérdés, nem igaz? 
Szóval, a vén strici pénzt akar. Vasson végiggondolta a lehetıségeket: kiverheti 

belıle az információt, aztán itt van a pisztolya is, vagy. 
– Nem hinném, hogy ez az információ ér valamit. 
– Nem? – kérdezte a gróf mézesmázos hangon. – Azért, ha meggondoljuk, talán 

mégis megéri az árát… 
– Ha mégis érdekelne, mit tudna mondani? – kérdezte Vasson, és a körmét 

piszkálta. 
– Az illetı nevét és a címét. 
– És honnan fogom tudni, hogy ez az igazi neve és címe? 
– Nincs biztosíték. De azt hiszem, igaz mind a kettı. 
– Csak egy személyrıl van szó?  
A gróf elgondolkodott. 
– Azt hiszem, mondhatom, hogy csak egyrıl.  
Vasson lassan bólintott. 
– Mondta az a személy, hogy határozottan fölismert engem a kocsiban? 
– Ó! Erre igazán nem tudok válaszolni – jelentette ki a gróf olyan fölényesen, mint 

egy önelégült professzor. 
Vasson utálkozva nézett rá. Gusztustalan, vén szibarita. De a lehetıségei nagyon 

korlátozottak voltak. És tudnia kell. 
– Ötszázat ajánlok. 
A gróf nevetve rázta a fejét 
– Nahát! Igazán! Nahát! Ötezer jobban hangzana, nem? 
A bárban egy jó éjszakán sem lesz ennyi bevétel. 
– Maga megırült! 
De a gróf egyáltalán nem ırült meg, és Vasson ezt nagyon jól tudta. Végül 

megállapodtak négyezerben. 
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Vasson átadta a grófnak a pénzt, aztán izgalomtól dobogó szívvel, nagy nehezen 
kinyögte a kérdést: 

– Es az információ? 
– Egy nı. a neve Lescaux. Barna hajú. A húszas évei közepén járhat, talán vége 

felé. A címe Hotel Hortense. Olcsó szálló a treiziéme-ben. Ma járt nálam. Van egy 
régi fényképe magáról. Elıször nem ismertem fel, az arc a kép alapján 
felismerhetetlen, de aztán fölfedeztem a hasonlóságot a szemében, és rájöttem, 
hogy a kép magát ábrázolja. – Elhallgatott, és várta Vasson válaszát. 

Vasson hallgatott. Aztán megkérdezte: 
– Hogyan… Hogyan jutott el magához? 
– A hirdetés révén. 
– Szóval, sose látott engem… a kocsiban? 
– Azt nem mondta. 
Vasson mereven ült és hallgatott. 
– Most tőnjön el innen – mordult rá végül a grófra –, és soha többé ne lássam 

errefelé! 
A grófot nem kellett biztatni. Villámgyorsan eltőnt az ajtóban. 
Vasson vagy öt percig mélyen elgondolkodva ült, aztán leakasztotta a kabátját a 

fogasról, és a hátsó ajtón át kilépett az éjszakába. 
 
 

39 
 
 

A cím a Pigalle környékén lehetett, ezt Julie nyomban megállapította, ahogy 
elolvasta. 

Az utca ismerısnek látszott, mikor befordult, aztán rájött, hogy talán egy hete járt 
is erre. Szők, sötét kis utca, csak néha-néha villant ki egy kis fény valamelyik bisztró 
ajtaján. Lassan sétált, szorosan a fal mellett, és idınként megállt, hogy megnézze az 
elmosódott, néha teljesen olvashatatlan házszámokat a kapuk fölött vagy a boltok 
homlokzatán. 

Ahogy a megadott számhoz közeledett, megállt egy kapualjban, és még egyszer 
ellenırizte a címet. Még két házzal arrébb. A dobhártyája lüktetett az izgalomtól. 
Kilesett az utcára. A következı házban egy bezárt üzlet, a redıny lehúzva. Aztán egy 
kapualj. Halvány fény világít ki a kövezetre. 

Nyilván ez lesz az. Julie meresztette a szemét, hogy lásson valamit a sötétben. 
Az ajtó fölött tábla. A táblát nem világították meg, de így is látszott rajta a festés. 
Fölötte név. Golden Cage, de nem volt biztos benne. 

Szóval, egy bár lenne? Furcsa. Meg mert volna esküdni rá, hogy egy hete még 
nem volt itt. 

Mély lélegzetet vett, átment az úttesten, továbbsétált a másik járdán. Lehetıleg 
feltőnés nélkül, de azért figyelmesen megnézte. Bár. Egész biztos. De úgy látszik, 
még nem üzemel. Az ajtaja nyitva, a bejárat elıtt palánk. Odabent, deszkára 
szögezve, valami hirdetés. 

Továbbsétált. Ellenállt a kísértésnek, és nem nézett vissza. Mikor meglátott egy 
mély kapualjat, gyorsan besurrant. Megnyalta a szája szélét, és várta, mikor hagyja 
abba a szíve a kalapálást. Aztán kilesett. 

Semmi. Senki nem látta meg. Ez kicsit megnyugtatta. 
Most mi lesz? İrültség volna bemenni, hátha Vasson is itt van. Várnia kell. Vámi 

és figyelni. 
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Feltéve, hogy valóban ez a helyes cím. 
A gróf viselkedése olyan különös volt, Julie még mindig nem tudta, mire vélje. 

Elıször, amikor nem tért vissza a kastélyba, hajlandó lett volna mentséget találni rá, 
de miután gyalog elindult, majd a hosszú gyalogtúra végén holtfáradtan megérkezett 
az állomásra, és ott találta a taxisofırt az állomás elıtt, apránként kiderült az 
igazság. A gróf szándékosan hagyta ott a kastélyban. De miért? Miért rohant el úgy? 
Talán, gondolta kimerülten, a gróf Vasson barátja, üzlettársa? Vagy talán csak azért 
küldte erre a címre, hogy bolonddá tegye? Talán Vassonnak semmi köze sincs a 
bárhoz? 

Idegesítı. 
Beállt a kapualj egyik sarkába, ahonnan szemmel tarthatta a bár bejáratát, 

miközben ı a sötétben láthatatlan, maradt. Az utcán most nagyobb volt a mozgás, 
megkezdıdött az éjszakai forgalom. Egy férfi kipécézte a kapualjban, odament 
hozzá, leszólította. Julie gyorsan lerázta, a fickó olyan ideges volt, mint egy megriadt 
kisegér. Tudta, hogy ezúttal könnyen megúszta, de legközelebb talán már nehezebb 
dolga lesz. Az is eszébe jutott, hogy még mindig elég sok pénz van nála – több mint 
kétezer frank – abból, amit a Patron barátaitól kapott. Bárcsak a szállodában hagyta 
volna! 

Valaki kilepett a bárból. Julie feszülten figyelt. Lötyögı ruhás, baszk sapkás férfi. 
Megáll az ajtóban, belebújik a kabátjába, hátraszól a válla fölött. Egy másik férfi lép 
mellé, kezében szerszámosláda. Kettesben elindulnak a Pigalle felé. 

Julie megkönnyebbült. Munkások. Nyílván dolgoznak, ezért nincs még nyitva a 
bár. 

Órák teltek el, és nem történt semmi. Mérhetetlenül lassan múlt az idı. Kínozta az 
éhség: ezúttal elfelejtett kenyeret termi a zsebébe. 

Fél tizenegy. A hidegben minden tagja meggémberedett. Aztán, valamivel 
tizenegy elıtt, mozgást látott a bárban. Izgatottan figyelte a bejáratot. Férfiak jöttek ki 
az ajtón. Négyen-öten lehettek. Kicsit elıbbre merészkedett, megpróbálta kifürkészni 
az arcvonásaikat a sötétben. 

Ezek is rnunkások. A legtöbbön kopott ruha, néhányan szerszámosládát cipelnek. 
Késıbb még egy, jobban öltözött, elegánsabb férfi csatlakozott hozzájuk, arrébb 
rakta az ajtó elıtti palánkot, eloltotta a villanyt, becsukta az ajtót, kulcsra zárta. 
Magas, sőrő göndör hajú, szıke férfi. 

Nem Vasson. Egyik se Vasson. 
Aztán mind elmentek, a bár meg ott maradt üresen. Éjszakára nyilván bezárták. 
Vissza kellene mennie a szállodába, aludni. Nincs értelme tovább strázsálni. 
Rövid habozás után elhatározta, hogy közelebbrıl is megnézi a bárt. 
Csak egy pillanatra, egy percre. Semmi baj nem lehet belıle. Kilépett a 

kapualjból, gyorsan körülnézett, átment az úttesten, és odalépett a bár ajtajához. 
Elolvasta a cégért. Igen: The Golden Cage. Alatta az ajtóra ragasztva egy hirdetés. 
Nyitás november tizennegyedikén. Meghökkenve állapította meg, hogy másnap lesz 
tizennegyedike. 

Micsoda szerencse! Ha Vassonnak köze van a bárhoz, nyilván ott kell lennie a 
megnyitón… ı beáll az árnyékba, és figyeli, mikor érkezik. De messzirıl felismeri-e 
majd? A gróf szerint csupa sebhely az acra. 

Az idegei görcsbe rándultak. Hátranézett. Az utca most még sötétebb volt, mint 
az elıbb. Fekete árnyak. Távolról odahallatszottak a város zajai, különben csend volt 
körülötte. Valahonnan halk zene foszlányai szőrıdtek el hozzá. Messzirıl. Elindult. 
Borsózott a háta, reszketett a térde; meggyorsította a lépteit. A félelemtıl a hideg 
futkározott a gerincén. Végre kiért a fényesen kivilágított Place Pigalle-ra. 
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Lement a metró megállójához. A metrón lázasan gondolkodott.  
Aztán eszébe jutott a megoldás: rá kell vennie a Patron barátai közül valakit, hogy 

vigye el a megnyitóra. Igen! Ez jó ötlet. Már el is képzelte: megérkezik a többi 
vendéggel együtt, belenéz Vasson sebhelyes képébe, Vasson fölismeri, ı látja a 
rémületet a szemében… 

A következı pillanatban már tudta, hogy ez lehetetlen. İrültség lenne hagyni,, 
hogy Vasson meglássa. 

Nem. A legokosabb, ha biztos helyrıl azonosítja, de nem túl közelrıl. Aztán, ha 
már biztos benne, hogy ı az, megmondaná… kinek is? A Patron barátainak. Igen! 
Vagy az Ellenállásnak. Bármelyik csoport azonnal megölné Vassont. 

A rendırség túl kíméletesen bánna vele. Vagy mégsem? Nem, talán mégis jobb 
lenne, izzadja csak végig a hosszú tárgyalásokat, a várakozást, míg eleve 
reménytelen kegyelmi kérvényét elutasítják, aztán elviszik, és hővös egykedvőséggel 
kivégzik. Így több ideje lenne elgondolkodni azon, mit követett el… 

A metrótól negyedórát kellett gyalogolnia hazáig. Ma este többnek érezte, olyan 
halálosan fáradt volt, de végül megpillantotta az épület sivár homlokzatát. Az Hotel 
Hortense roppant szerény szálloda volt, de éppen ezért választotta. Olyan szerény, 
hogy még éjszakai portást se tartott. Tizenegykor bezárták a kaput, tizenegy után a 
vendégeknek a saját kulcsukkal kellett kinyitniuk. A kulcsért persze tekintélyes letétet 
fizettek. 

Julie odavánszorgott a kapuhoz, belekotort a táskájába, aztán halkan 
szitkozódott, mert a kapukulcsot nem találta a táskája fenekén. Az oldalrekeszben 
sem. Idegesen nézett körül. Az utca néptelen volt, sötét. Végre nagy nehezen 
megtalálta a kulcsot. A zsebnaptára lapjai közé csúszott. Kinyitotta a kaput, bement, 
aztán megkönnyebbült sóhajjal bezárta maga után. 

Az elıteret megvilágító egyetlen villanykörte halvány fényt vetett a csupasz 
padlóra, de az elıtér többi részét sötétben hagyta. Julie a negyedik emeleten lakott, 
mert ott voltak a legolcsóbb szobák. A lépcsıházban, dróthálóval védett aknában, 
volt ugyan egy régi lift, de mint akkoriban a legtöbb lift Párizsban, többnyire nem 
mőködött. Julie meg se próbálta. 

A házban néma csend. Csak a lépcsı nyikorgott halkan a léptei alatt. Vendég alig 
volt a szállodában, legalábbis Julie eddig jóformán egy lélekkel se találkozott. 

Mikor az elsı lépcsıfordulóban megpihent, odalentrıl zörgést hallott. Halkan 
megcsörrent valami. Fülelt. Aztán megállapította, hogy a kaput próbálja kinyitni 
valaki. 

Továbbment. Kissé gyorsabban, föl a második emelet felé.  
Odalent halk kattanás. Becsukták a liftajtót. Julie elérte a harmadik fordulót. Még 

gyorsabban igyekezett följebb a lépcsın. Aztán hangos vinnyogással megindult 
fölfelé a lift. Julie ijedtében megremegett. A lift zümmögve emelkedett. 

A harmadik emeletrıl lenézett a liftaknába: a lift kitartóan kúszott egyre följebb, de 
hiába nézte, nem látott bele. Tovább! Lihegve ért föl a legfelsı emeletre. A szobája 
ajtajában megállt. Kinyitotta a táskáját, a szobakulcsot keresgélte. 

A lift egyre hangosabban zúgott. A kulcs sehol. Julie türelmetlenül rázta meg a 
táskáját.  

Hangos zökkenés, aztán csend. A lift megállt. Kattanás. A liftajtó kinyílt. 
Julie belekotort a táska külsı rekeszébe. Végre rátapintott a nagy, szállodai 

fémcímkére. A kulcs! Megpróbálta beledugni a zárba, de a keze úgy remegett, hogy 
mindig elvétette a kulcslyukat. 

Halk léptek a vékony szınyegen. Mögötte. 
Hirtelen mozdulattal hátrafordult. 
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Soha életében nem látott még ilyen hatalmas termető, ilyen fekete embert. A 
szívére szorította a kezét, és idegesen fölnevetett. 

– Ó! Jó estét! Úgy megijesztett! 
A férfin francia katona-egyenruha. Fülig húzott szájjal vigyorgott Julie-ra. Az ajkai 

közül kivillanó nagy, fehér fogak furcsa ellentétben álltak fekete bırével. Julie 
megbabonázva nézte. a katona mélyen meghajolt, aztán kihúzta magát, és 
megtántorodott. Julie megállapította magában, hogy a katona kissé részeg. 

– Mademoiselle, kérem, bocsásson meg – mondta a katona mély, zengı hangon. 
Julie udvariasan bólintott, aztán gyorsan eltőnt a szobájában. Miközben behúzta 

maga mögött az ajtót, látta, hogy a katona még mindig ott áll és boldogan vigyorog 
utána. Részeg, de ártalmatlan, gondolta. Meggyújtotta a villanyt, bezárta az ajtót, és 
bereteszelte. 

A szoba berendezése egy ágyból, egy fiókos komódból és égy keskeny 
szekrénybıl állt. A padlón olcsó szınyeg. Egyszerő, tiszta. És a legfontosabb: a 
szállodában a kutya se törıdött vele. 

Nyomban az ágyra vetette magát. Egy darabig mozdulatlanul feküdt, 
csodálatosan jó érzés volt kinyújtani a lábát. Késıbb nagy nehezen fölkelt, kinyitotta 
az ablakot, hogy behúzza a zsalut. A tetıablak elıtt széles párkány. Az ablakból nem 
látott le az utcára, de jó nagy darabot látott az égbıl. Tiszta éjszaka volt, a város 
halvány fényei fölött ezernyi csillag ragyogott. 

Milyen régen volt, amikor utoljára nézte az éjszakai égboltot! Percekig állt ott, az 
eget nézte, és Bretagne-ra gondolt. Régen, valamikor nagyon régen… 

Fázott. Behúzta a zsalukat, és becsukta az ablakot. 
Gyorsan levágott néhány szelet sajtot, rátette egy darab száraz, kétnapos 

kenyérre, és mohón enni kezdte. Borzasztóan fázott, összeszorított fogakkal, amilyen 
gyorsan csak tudott, levetkızött, és belebújt a hálóingébe. 

Nem is mosakodott, vacogó fogakkal egyenesen ágyba bújt, aztán a vékony 
pokrócra ráterítette a pongyoláját, levette a kabátját a szék támlájáról, és azt is az 
ágyra terítette. 

Egy kicsit fészkelıdött a takarók alatt, aztán összegömbölyödött, és arra gondolt, 
vajon megéri-e, hogy valaha meleg ágyban, meleg szobában… 

 
Szerencse, hogy a fekete katona is éppen akkor érkezett. Vasson még segített is 
neki megkeresni a kapukulcsát. 

Megvárta, míg a lift eltőnik az aknában, aztán gyorsan a recepció pultja mögé 
surrant. A vendégkönyvet kereste. Nem találta. Körülnézett: a pult mögött egy ajtó, 
valószínőleg az irodába nyílik. A vendégkönyv nyilván az irodában van. A kilinccsel 
próbálkozott, de az ajtó zárva volt. 

Aztán megakadt a szeme valamin, és diadalmasan felszisszent. Jobbra, az 
irodaajtó mellett levı hirdetıtáblán, a sárga papírra írt tőzrendészeti utasítások és a 
taxivállalatok telefonszámai között, egy fehér ív papíron a szobaszámok és – ahol a 
szoba foglalt – a nevek. Sietve átfutotta a listát. Nem volt sok név, talán mindössze 
hat. Egy pillanat alatt megtalálta, amit keresett. 

Lescaux. Huszonötös szoba. 
Gyorsan körülnézett a hallban, aztán lábujjhegyen a lépcsıhöz sietett. Felszaladt 

az elsı emeletre, ellenırizte a szobaszámokat. Aztán fölfelé folytatta, a következı 
emeleteken. 

A negyedik emelet elıtt lassított. Hallgatózott. Csend. 
Még néhány lépcsı. Megint megállt. Aztán átosont az elıtéren, és gondosan 

tanulmányozta a szobák számát. 
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A huszonötös a bal sarokban volt, az utcai oldalon. Odasettenkedett az ajtóhoz. 
Hallgatózott. Mozdulatlanul figyelt. Odabent valaki járkált. Egy kattanás. Mintha az 
ablakot csukták volna be. 

Körülnézett. Néhány szobaajtó, szemben a felirat: „Mosdó”. Egy másik ajtón: 
„WC”. A WC-ajtó után sima, festett vasajtó. Odalépett, megnyomta a kilincset. Zárva. 
Fölnézett. Sortie de Secours. Az ajtó mellett egy szögön kulcs lógott. 

Fogta a kulcsot, és belepróbálta a zárba. Nem fordult, de amikor maga felé húzta 
a kilincset, a zár könnyedén kinyílt. Kinyitotta az ajtót, bekukkantott mögé, 
körülnézett, aztán elégedetten becsukta. De nem zárta kulcsra. 

Ezután óvatosan odalépett a mosdóhoz – ennek az ajtaja se volt kulcsra zárva –, 
bement, meggyújtotta a villanyt, kulcsra zárta maga után az ajtót, eloltotta a villanyt, 
leült a padlóra, és várt. 

Kitapogatta a pisztolyt a zsebében. Aztán úgy döntött, hogy mégsem. Túl zajos. 
Nem, ezt csendben kell végrehajtania. A másik módszerrel. 

Átkozott nı. Mindig bajba keveri. 
A legjobban az idegesítette, hogy tudomást szerzett az autóról. Nem értette, 

hogyan, de a tudat majd' megırjítette. Soha senkinek nem említette, hogy minden 
vágya egy Delage. Sok-sok éve biztosan nem beszélt róla senkinek… 

Átkozott! Vajon egyedül dolgozik? Elmondta másnak is? Mindegy, meg kell 
kockáztatnia, mert ha most nem intézi el a nıt, neki biztosan befellegzett: 
mindenképpen végezni fognak vele. Átkozott bestia! 

Fejét a fürdıkádnak támasztotta, vakon kibámult az ablakon az éjszakai égboltra, 
és türelmetlenül számolta magában a perceket. 

Julie nem tudott aludni. Állandóan a nap eseményein járt az esze, és azon, hogy 
ez vagy az mit is jelenthetett. Valahányszor elszenderedett, riadtan tért magához, és 
elölrıl kezdte az egészet. 

És az is ébren tartotta, hogy már régen WC-re kellett volna mennie, de olyan 
jólesett a takarók alatt feküdnie. Mindegy, nem halogathatja tovább. Ingerült 
mordulással kimászott az ágyból, és dideregve belebújt a pongyolájába. 

Kinyitotta az ajtót, átsietett a folyosón a WC-be. 
Utána a fürdıszobaajtóhoz lépett, kezet akart mosni. Lenyomta a kilincset, de az 

ajtó nem nyílt. Felnézett a homályos üvegablakra. Odabent nem égett a villany. Újra 
próbálkozott, megrázta az ajtót, de hiába. Zárva volt. Egy pillanatig mozdulatlanul 
bámult rá, aztán visszament a szobájába. 

A pongyolát megint a takarókra dobta, és visszabújt az ágyba. Még meleg volt. 
Elhatározta, hogy most aztán mindenképpen aludni fog. Lehunyta a szemét, és 
tudatosan, egyenként próbálta elernyeszteni a tagjait. 

Már-már tényleg sikerült elaludnia, amikor eszébe jutott Richard, és egyszeriben 
fölébredt. Máskor is sokat gondolt rá, de ma éjjel sokkal élénkebben kísértették az 
emlékek, mint máskor. Az a gyönyörő éjszakai égbolt! Újra ott állt, abban a kis 
padlásszobában… Mérhetetlenül hiányzott Richard. 

Aztán újra ellazította a tagjait. Megpróbált magában számolni. 
Reccs! 
Egy pillanat alatt teljesen fölébredt. 
Zörgés. A közelben. 
Mozdulatlanul fülelt a süket csöndben. 
Talán messzebbrıl jött? Az utcáról?… 
Minden idegszálát megfeszítve várt. 
Már megint. Ezúttal halvány kapirgálás. Közelrıl. 
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Felült. A dobhártyáján érezte a szívverését. Megpróbált tájékozódni, hogy merrıl 
jött az a zaj. 

Elıször nem hallott semmit, aztán újra kezdıdött a halk, alig hallható kapirgálás. 
Állat? Csak az lehet… Nagyon szeretett volna látni valamit, de a zsaluk zárva, a 
szoba koromsötét. Csak az ajtó feletti résen szőrıdött be némi fény, halvány, ezüstös 
csík. 

Kidugta a lábát a takaró alól, és óvatosan, hogy zajt ne csapjon, fölállt. Nagyon 
lassan, óvatosan fölvette a pongyoláját, megkötötte az övet. Aztán fülelt. A 
kapirgálás megszőnt. 

Vakon tapogatózva, eltávolodott az ágytól, átment a szobán. Az ajtóra szorította a 
fülét, úgy hallgatózott. Semmi. Ösztönösen ellenırizte, be van-e zárva, bereteszelte-
e. Biztos, ami biztos. Már nyúlt volna a villanykapcsoló felé, de meggondolta magát. 
Lassan visszahúzódott a szoba közepére. Mozdulatlanul megállt. 

Aztán újra hallotta, hogy valami kapirgál. Sokkal hangosabban, mint az elıbb. 
Azt is tudta, honnan jön a hang. Az ablak felıl. Elıreosont, lehajolt, hallgatózott. 

Egér. Biztosan. 
Most megint hallotta, de tompábban. Egész halkan. Odament az ablakhoz, 

mozdulatlanul megállt és várt. 
Sokáig süket csend. Már-már azt hitte, vége. 
Klikk! 
Idegesen megrezzent. Fölnézett: valami megmozdult. Ahol az elıbb a zsalu 

takarta kívülrıl az ablakot, most fényes négyszög jelent meg. 
Felsikoltott. 
A megvilágosodó ablakban egy férfi feje, válla körvonala feketéllett. 
– Istenem! – jajdult fel Julie, és hátratántorodott az ágyhoz. 
Az árny hirtelen eltőnt. Julie iszonyodva meresztette a szemét arrafelé, ahol az 

elıbb még látszott a fekete kéz a karomként görbülı ujjakkal. Szinte belemaródott az 
agyába. İ az. Biztosan. İ az! 

Bénultan állt, szinte megbabonázva, egyre csak az ablakot nézte. Vajon még 
mindig ott van? A térdhajlatát az ágy deszkájának feszítette, és megkapaszkodott az 
ágy végébén. 

Csend. 
Megpróbálta összeszedni magát, de az agyában szünet nélkül ott lüktetett: İ az! 

İ az! 
És még mindig csend. Már mióta… 
Aztán váratlanul újra kezdıdött a mozgás. 
Magába fojtott egy halk sikolyt. 
Egy kar! Az ablakban. Valami van a kezében. A zár nyelve felé nyúlkál. 
– Nem! – tört ki végre Julie-ból. Lázasan kapkodott, keresett valamit… Mindegy, 

hogy mit! Kétségbeesetten nekiesett a komódnak, kirángatta az egyik fiókot, 
odavonszolta az ablakhoz, és az ablakkerethez támasztotta. 

– Neeeeem! – sikoltotta. Egyre keményebben nyomta a fiókot az ablakhoz. 
Egy darabig csak állt, a fejét a fióknak támasztva, és zihálva ismételgette 

magában: Istenem! Istenem! 
Aztán kiegyenesedett. 
Néma csend. 
Fölnézett az ablakra. A kar eltőnt. 
Tanácstalanul várt. Nyilván elment… Tényleg elment? Egy percig meg mert volna 

esküdni rá, hogy még mindig ott bujkál, az ablakpárkány alatt vár, minden pillanatban 
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kész újra kidugni a fejét. Mint egy krampusz. De a következı pillanatban már 
egyáltalán nem volt biztos benne. 

És ha nincs ott, akkor hová ment? 
Egy biztos: neki innen el kell tőnnie. Iszonyú erıfeszítéssel elhúzódott az ablaktól, 

minden ízében reszketve, föltette a fiókot a komód tetejére, aztán vissza-visszalesve 
az ablak felé, odaugrott az ágyhoz, kibújt a pongyolájából, lenyúlt a kabátjáért, 
fölvette a hálóinge fölé. Két gombot begombolt rajta, a többivel nem boldogult, nyitva 
hagyta ıket. 

Cipı… Úristen, hol van a cipıje? Körbetapogatott a lábával, míg végre megtalálta 
az egyiket. Lehajolt, fölhúzta. Mélyebben lehajolt, benyúlt az ágy alá. Semmi. 
Idegességében sikítani szeretett volna. Tovább keresett. Persze hogy ott volt a másik 
cipı! Az ágy alatt. Fejvesztetten megragadta és felhúzta. 

És egész idı alatt az ablakot leste. Semmi. 
Lassan fölállt, oldalazva az ajtóhoz osont. Halkan félrehúzta a reteszt, 

megfordította a kulcsot a zárban. Hallgatózott. Csend.  
Megfogta a kilincset, lenyomta, résre nyitotta az ajtót. A folyosóról beszőrıdı 

fénysugár egyszeriben bevilágította a szobát. Megállt, hirtelen elbizonytalanodott. 
Lassan kikukucskált a résen. 

Szemben a WC és a fürdıszoba ajtaja, a lift, jobbra a lépcsı. 
Most vagy soha! 
Kinyitotta az ajtót, kirohant, aztán kıvé dermedve megállt. # 
A sikoly a torkán akadt. 
A férfi a fal mellett állt, a lépcsı tetején, kissé meggörnyedve, ugrásra készen. 

Mint egy macska. 
Julie a rémülettıl mozdulni se tudott. A férfi arca betegesen sápadt volt, 

förtelmes: a sápadt bırön lángvörösen égtek a sebhelyek. 
Vasson. Semmi kétség. Julie fölismerte. Hideg, érzéketlen szeme feketén 

csülogott a folyosólámpák fényében. És mereven ıt figyelte.  
Egy pillanatig egyikük se mozdult. Csak nézték egymást. 
Aztán Vasson elırelépett. Julie felkiáltott, sietve elhátrált a szobája elıtt, 

végigtámolygott a folyosón. Vadul nézett körül: hol van a fekete katona? 
Mély lélegzetet vett, hogy kiáltson, de a „Segítség!” helyett csak hörgés szakadt ki 

a torkából. Vasson ugrásra készen, görnyedten közeledett felé. Julie háta a falba 
ütközött. Végre kiszakadt belıle a sikoltás. 

Vasson ugrott. Julie oldalt lépett, de Vasson belemarkolt a hajába, és egyetlen 
mozdulattal hátrarántotta a fejét. Julie felkiáltott a fájdalomtól. Vasson olyan 
keményen szorította a szájára a tenyerét, hogy az ujjai belevájtak az arcába. Julie 
rúgott, alkarjával lökdöste, de Vasson kíméletlenül markolta a tarkóját. 

Rúgott egyet, érezte, hogy a cipı lerepül a lábáról, megpróbált belekarmolni 
Vasson arcába, de az kartávolságra tartotta magától, és változatlanul keményen 
szorította a fejét, aztán rángatni kezdte, vonszolta a padlón; Julie pánikba esett, 
vadul küzdött, elkeseredetten dobálta magát, megpróbálta kiszabadítani a fejét 
Vasson kezébıl 

Úristen, hol az a fekete katona? Hiszen meg kellett hallania! 
Vasson egyre gyorsabban vonszolta magával; Julie megpróbálta megvetni a lábát 

a vékony szınyegen, de Vasson rántott egyet rajta, ı elveszítette az egyensúlyát, 
kicsúszott alóla a szınyeg. Vadul kapálózott a lábával, hogy meg tudjon állni. 

Vasson lendített rajta egyet, ekkor beverte a derekát valami kemény tárgyba. 
Aztán sötétség. A szobájában voltak. 
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Hallotta, hogy Vasson becsapja az ajtót. Julie még elkeseredettebben harcolt, 
rúgott, azt is hallotta, hogy Vasson felszisszen, mert megrúgta a lába szárát, de a 
legközelebbi rúgása az ágy szélét érte, és kegyetlenül megütötte a lábát. 

Megint megcélozta Vasson sípcsontját, de akkor érez:te, hogy Vasson oldalt 
rántja a fejét. Egy pillanatra elkábult. Kábulatában koppant valami, ettıl felkavarodott 
a gyomra. Beverte a fejét valami kemény tárgyba. Csillagok táncoltak a szeme elıtt. 
Feladta a küzdelmet. 

Eltelt egy kis idı, míg kába fejjel rájött, hogy mi történt. Vasson lehúzta az ágyra. 
Elvette a kezét az arcáról. Julie most sikolyra nyitotta a száját, erıt győjtött, de aztán 
képtelen volt megmozdulni. Valami szorosan a torkára feszült. Vasson keze. A 
nyakán! És egyre erısebben szorítja. 

A rémülettıl dermedt testtel minden erejét összeszedte, és csapkodni kezdett. 
Cibálta Vasson kezét, belevájta a körmeit, rúgott, míg nem érezte, hogy Vasson 

rádıl, hogy ne mozdulhasson. Ekkor hirtelen mozdulattal felrántotta a térdét. 
Ágyékon találta Vassont. Nem túl erısen, de ahhoz elég volt, hogy Vasson hátrébb 
húzódjon tıle. Julie most hídba merevítette a derekát. Oldalazva lecsúszott a földre. 
Vasson utána, de a keze szorítása engedett. Aztán újra megmarkolta a torkát. Sokkal 
erısebben, mint az elıbb. 

Minden levegı kiszállt Julie tüdejébıl: megint marni kezdte Vasson kezét. Csak a 
kezét! Csak a kezét! De közben eszébe jutott: rúgni! Megint oldalra lendült, és teljes 
erıvel rúgott egyet. Valami a gyomrára nehezedett. Iszonyú súllyal préselte. Vasson 
térde. 

Nem kapott levegıt! 
Levegıt! Levegıt! Hatalmába kerítette a pánik: újra rúgott, vadul rángatózott. 

Aztán csontot ért a rúgás, kirántotta a derekát Vasson térde alól. Újra rúgott egyet. 
Rúgni! Rúgni!   

Recsegés, csattanás. 
Valami eltört. Elfojtott, dühös kiáltás. A kéz lecsúszott a nyakáról. Fölnézett. 

Vasson a félhomályban sötét tárgyat lökdösött odébb. A szekrényt. 
Julie hátrafelé kúszott, mint a rák. Az ablak felé. Hallotta, hogy Vasson föláll, 

utánaindul. Nekiesett az ablaknak, a zárat rángatta. 
Mikor Vasson már majdnem odaért, Julie lehajolt, felsikoltott, ezúttal 

torkaszakadtából, és addig sikoltozott, míg Vasson ismét keményen el nem kapta a 
nyakát. Teljes erejébıl szorította. 

Lélegzetet venni!.. Nincs levegı! Istenem! Ez a halál! Csengett a füle, zúgott, az 
egész teste fájt… Szétreped a feje. 

– Istenem, meghalok… Köd borult rá, sötét takaró. Minden fekete. 
Aztán váratlanul újra pislákolni kezdett benne a lélek. Újra élt. Nem értem! 
Egy hang. Valaki mozog. A súly fölemelkedik róla. A kéz elengedi a nyakát. 

Hatalmas kortyokban, mohón issza a levegıt, érzi, milyen hősen árad ismét a 
tüdejébe az élet. 

Még kábult, de riadtan fölnéz: vilagosság. Sárga fény az ajtó felıl Valaki. Egy 
hang. Mély, zengı hang… 

Aztán egy pillanatra megint minden ködbe borult. Iszonyatos erıfeszítéssel 
kinyitotta a szemét. Az ajtóban hatalmas termető férfi. És hangok. A fekete katona. 

– Hé! Hé!… Mi történik itt, kis kisasszony? 
Julie hunyorogva felült, de nyomban elszédült. Vasson ugrásra készen állt. a 

katonát leste. Mint egy tigris. 



 431 

Julie feje lassan kitisztult. Vassonra nézett, aztán az ajtóban álló alakra. Nincs 
más lehetıség, ez nyilvánvaló. Támolyogva fölállt, fájdalom hasított a fejébe, 
bizonytalan léptekkél elindult az ajtó felé. Vasson fölpattant, elkapta a karját. 

– Segítsen rajtam! Segítsen rajtam! – Julie kétségbeesetten kiáltott rá a katonára. 
Az kissé elıbbre tántorgott. Vasson elengedte Julie karját. 

– Hé! Hé! – kezdte újra a katona. – Nyugalom, nyugalom! Nahát! – Julie zúgó 
fejjel állapította meg, hogy a katona még mindig teljesen részeg. 

Óvatos léptekkel odasomfordált az ajtóhoz. Megpróbált elsurranni a katona 
mellett, de az feléje dülöngélt – Julie érezte, hogy árad belıle az alkoholszag –, és 
elkapta a karját. 

– Nahát, miért nem lazítunk egy kicsit? Mi a baj, kis kisasszony? 
– Kérem! – kiáltotta Julie. – Ez az ember meg akar ölni! Kérem, engedjen, hadd 

menjek! Kérem! 
– Nahát, nahát… Miért nem lazítunk egy kicsit mindnyájan? – A katona az 

arcához nyomta az arcát, és mereven bámult rá. 
Julie szó nélkül kicsúszott a karja alatt, végigbotorkált a folyosón, le a lépcsın. 

Elıször megpróbálta kettesével venni a lépcsıfokokat, de megbotlott, nekiesett a 
korlátnak, és egyesével lépegetett tovább. A térde remegett, a tüdeje majd' 
szétrepedt. Levegıt! Levegıt!  

Gyorsabban! Gyorsabban! 
Harmadik emelet. 
Föntrıl hangos veszekedés hallatszott. Aztán csend. Megbicsaklott a lába. 

Megbillent, de elkapta a korlátot. Továbbaraszolt lefelé a lépcsın. 
Második emelet. 
Most már futott, a lába ügyetlenül kalimpált, félfüllel a hangokra fülelt. De csak a 

saját szíve kalapálását, a tüdeje zihálását hallotta. 
Elsı emelet. Még egy. Amint átrohant a lépcsıfordulón, és elindult az utolsó 

lépcsıszakaszon, mozgást látott a feje fölött. Fölpillantott. 
Lábak. Futó lábak, a liftakna rácsain át látta. Még egészen fönt, de gyorsan 

közelednek. 
Felhördült és továbbrohant. Az utolsó lépcsıfokokat, átugorva, leért a hallba. A 

kapu hívogatóan sötétlett elıtte. f 
Megtorpant. 
Nem! Vasson utoléri az utcán. 
Vadul körülnézett, elrohant a pult mellett, befordult egy sötét folyosóra. Tudta, 

hogy az egyik oldalon nyílik az ebédlı. Oda nem! Ott nincs hol elbújnia. 
A másik oldalon a konyha: minden konyhának van hátsó bejárata. Futás közben 

hátralesett. Senki. Belökte a konyhaajtót. Gyors mozdulattal hátrafordult, elkapta az 
ajtó szárnyát, aztán lassan visszaengedte. Így nem vághatta hátba. Az ajtón kerek 
kis ablak. Kinézett rajta. Semmi. 

A konyhában sötét volt, de az egyik oldalon levı nagy ablakon halvány fény 
szőrıdött be. A félhomályban felismerhetık voltak a bútorok körvonalai. Középen 
nagy asztal. Megkerülte. Kell, hogy legyen valahol még egy ajtó! A legtávolabbi 
sarokban talált egyet. Kinyitotta: szekrény. Becsukta. Hátranézett. 

Úristen! Bármelyik pillanatban itt lehet… Istenem! 
Elıretapogatózott. Kis benyíló… Tovább… Folyosó! Végigbotorkált rajta. 

Csupasz talpa alatt a kıpadló akár a jég. Ajtó! Megkönnyebbülten felsóhajtott. 
Lenyomta a kilincset. Zárva. De a kulcs benne van a zárban. Istenem, engedd, hogy 
kinyíljon. 
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Elkeseredetten tapogatta végig az ajtófélfát. Valahol egy retesznek kell lennie. 
Volt. Az alján. Diadalmasan fújt egyet. A retesz simán félrecsúszott. Újra próbálkozott 

Az ajtó nem nyílt. 
Elképzelte Vassont, amint a folyosón kúszik a konyhaajtó felé. Kérlek, Istenem, 

kérlek! – suttogta. 
Megint végigtapogatta az ajtó szélét, aztán arra gondolt, talán egészen fönt, 

ahová nem ér föl, van egy második retesz is. Körbetapogatózott, keresett valamit, 
amire fölállhat. Az ajtó mellett fémtárgyat talált. Tőzoltó készülék. Mezítláb ráállt, és 
óvatosan egyensúlyozva, felnyúlt. 

A keze azonnal rátapintott a felsı reteszre. Megrángatta. Nem mozdult. Megint 
nekiesett, erısebben mégrángatta. Végre megindult, de csak lassan, nyikorogva, a 
hangja harsányan hasított bele a csendbe. Ugyanakkor megcsúszott a lába, és egy 
huppanással végigvágódott a kıpadlón. A tőzoltó készülék csörögve gurult végig a 
folyosón. 

Sikítani szeretett volna. 
Visszafojtott lélegzettel, minden ízében reszketve várt. A készülék végre megállt. 

Iszonyú csend támadt. Feltápászkodott. 
Idegesen reszketı kézzel megpróbálta kinyitni az ajtót Sikerült. 
Aztán újra becsukta, és reszketve nekitámaszkodott. 
 

Vasson mozdulatlanul állt a kapunál. Keze a kilincsen. Távoli csörgés. Mintha valami 
leesett volna valahonnan. Valamelyik hátsó helyiségben. 

Egy darabig figyelt, de saját ziháló lélegzetén kívül nem hallott mást. 
Úgy döntött, mégis körülnéz odakint. Ha a nı arra ment, megláthatja. 
 Kinyitotta a kaput, és kilépett az utcára. Semmi. Sehol nem látszott futó alak, 

mozgó árnyék. Biztonság kedvéért elszaladt a következı utcasarokig, és figyelmesen 
körülnézett. A nı nem volt sehol. 

Akkor még bent van a szállodában! 
Visszaindult, végigsietett az utcán, be a szállodába. Halkan becsukta maga 

mögött a kaput. 
A hallból több ajtó is nyílt, azon kívül két folyosó. Balra indult el, és módszeresen, 

egyenként végig próbált minden ajtót. 
Csend. 
 

Hol lehet Vasson? És ha Vasson rátámad, mit tegyen? Fusson? Úristen! Egy pillanat 
alatt utoléri! 

Egy darabig töprengett, aztán minden erejét összeszedve, elindult a konyha felé. 
Bekukkantott. A konyhában senki. Csend. A konyhaajtó felé lesett. A kerek kis 
ablakon halványan szőrıdött be a fény a távoli hall felıl. Az ablak tompán, 
kifejezéstelenül bámult vissza rá. 

Megemberelte magát, és belépett a konyhába. Odabotorkált az asztalhoz, 
végigtapogatta: kell, hogy legyen rajta fiók. Nem volt. 

A feje búbja is elzsibbadt az izgalomtól. Vasson jön. Érezte. Egyre közelebb jön… 
Nem bírom tovább! 
Az egyik falnál szekrény. Ott biztosan rengeteg fiók lesz. Idegesen kihúzta az 

egyiket. Papírok, rengeteg papír... A következı… Ez már valamivel biztatóbb. 
Kanalak, nagykanalak… villák… De kés sehol. Kirángatta az utolsó fiókot is. 

Nyílj már ki! Nyílj ki, átkozott! 
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Na végre!… Kések. Nem nagyok, nem is élesek, de kések! Kivett egyet, gyorsan 
hátranézett, aztán elindult vissza a folyosóra. Útközben megakadt a szeme a 
tőzhelyen. És a tőzhely fölött! Megállt. 

Kések! Rengeteg! Hosszú konyhakések. 
A kis kést eldobta, és levett egy nagyot. Kipróbálta. Éles. 
Megint visszanézett, aztán végigszaladt a folyosón. A megkönnyebbüléstıl 

ernyedten dılt neki az ajtónak. Egy percig gondolkozott, majd határozott mozdulattal 
elfordította a kulcsot a zárban. Hátha kívülrıl akar bejönni. 

Aztán várt, keze a kulcson. Készenlétben állt. 
Fejét az ajtónak támasztotta, mélyeket lélegzett. A nyaka szörnyen fájt, és a 

fejébe is bele-belenyilallott. S ami még rosszabb, a lábából is kiszállt minden erı. 
Futni se tud majd… 

Az ajkát harapdálta. Ki kell tartanom! 
A csend: örökkévalóság. 
Képtelen volt elhinni, hogy ez így sokáig tarthat. 
Szerette volna föltépni az ajtóig szeretett volna elrohanni. De nem. Hátha Vasson 

odakint vár… Jobb bent maradni. 
A keze úgy remegett, hogy lecsúszott a kulcsról. Újra megmarkolta, még 

keményebben. 
A csend egyre elviselhetetlenebbé vált, ránehezedett, szinte a fülébe harsogott.  
Megrezzent. 
Az egyik távoli utcában teherautó dübörgött. Semmi több. 
A szíve a dobhártyáján kalapált. Attól félt, hogy mindjárt összeesik. 
Megint az ajtónak támasztotta a fejét. 
Minden idegszála megfeszült: újabb hang? 
Úristen! Kihagyott a szívverése. 
A keze megfeszült a kulcson. Végignézett a folyosón, a konyha felé, belefúrta a 

szemét a sötétségbe. Figyelt. 
Halk zörej. 
A konyhában. 
A szíve a torkába ugrott. Elfordította a kulcsot, és lassan kinyitotta az ajtót. 
A szeme sarkából látta: sötét árnyék szaladt át a konyhán.  
Kiugrott az ajtón, aztán rohant. Lihegve kapkodta a lábát, lengette a karját, 

tapodta fájós, meztelen lábával a kemény kövezetet. A hálóing rácsavarodott a 
lábára, szők volt, túl szők, nem tudott igazán szaladni benne… 

A néptelen kis sikátor teljesen sötét. És végtelenül hosszú. 
Zihálva rohant, egyre gyorsabban, hajszolta magát, míg a végén lélegezni is csak 

kétségbeesett hördülésekkel tudott. 
A léptek egyre közelebb kopogtak a háta mögött. Édes Istenem, adj erıt! 
Ez a sikátor… hová vezet? Meddig tart? Sötét, és sehol nem látszik a vége! 
Megbotlott, majdnem elesett, aztán fölegyenesedett, és megpróbált még 

gyorsabban szaladni. 
Mar hallatszott a másik lélegzete. Istenem! 
Fény! Halványan csillanó fény. 
Rohant a fény felé: utcasarok. A sarkon befordult. 
Széles, kivilágított boulevard, de még messze van 
A kövezet most durvább, keményebb… Aztán felsikoltott. Iszonyú fájdalom 

hasított a talpába. Valami éles tárgy fölsértette. Mbgpróbált továbbrohanni, de az az 
éles tárgy még kegyetlenebbül belehasított. 

Kétségbeesetten sántikálva húzta a lábát, még néhány lépést tett. 
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A másik már ott lihegett mögötte. 
Pánikba esett, lüktetett a halántéka. Felnyögött. 
Már egészen közel van. Egészen közel! 
De ı rohanni akart, továbbrohanni, addig rohanni, míg megreped a szíve, futni és 

futni örökké… örökké… 
Aztán egyetlen, állati sikollyal sarkon fordult. Megvetette a lábát Vassonnal 

szemben. Zúgott a füle. Menj innen! Tőnj el innen! 
Vasson rohant. Megpróbálta fékezni magát, de nem tudott megállni, és óriási 

lendülettel nekirohant Julienak.  
Julie megint felsikoltott: 
– Nem! – De a másodperc tört része alatt, mielıtt Vasson teljes erıvel nekirohant 

volna, két kézzel megmarkolta a kés nyelét, és egyetlen hangos hördüléssel 
elıredöfte. 

Vasson rázuhant, hanyatt döntötte; ı minden erejével megpróbálta megtartani az 
egyensúlyát, de Vasson súlya alatt megroggyant és elesett. Ahogy Vasson teste 
ránehezedett, a súlya kipréselt Julie tüdejébıl minden levegıt. 

Vasson keze a nyakán. Julie-t megint elfogta a pánik. 
De aztán a nyakára tapadó kéz elernyedt, levált róla. Julie a távoli boulevard 

odaszőrıdı fényénél Vasson arcát nézte: a szája ijesztı, fájdalmas fintorba torzult, 
majd rekedt hördüléssel legördült róla, hanyatt vetette magát, a hasába markolt, és a 
fejét felemelve, elképedten nézte az ujjai közül elıszivárgó vért. 

A feje hátrabicsaklott, sebhelyes arca megvonaglott, és kínlódva, hitetlenkedve 
meredt rá Julie-ra. 

Julie ziháló mellel fölállt, a kés nyelét szorongatta, és Vassont nézte. Aztán 
halkan felnyögött, megrázta a fejét, és elindult vissza az úton. 

De az az éles tárgy megint belehasított a talpába. Feljajdult, elejtette a kést, a 
talpához kapott. Üvegszilánk. Megfogta, kihúzta. 

Valami megmozdult mögötte. 
Julie riadtan fölegyenesedett. 
Vasson megpróbált fölállni. 
Fél kézzel a földre tenyerelt, úgy próbálta feltornászni magát. Másik keze a 

hasán. Julie felhördült.  
– Neeeef 
A kés! Édes Istenem, hol a kés? Vasson már állt, ha tántorogva is, és mereven 

fürkészte Julie arcát, szinte belefúrta a tekintetét, mint egy tırt. Valami megvillant a 
lábánál: a kés! Vasson elırelépett. 

Julie lenyúlt, fölemelte a kést. Vasson kitartóan közeledett felé. Julie megmarkolta 
a kés nyelét, maga elé tartotta. Ne gyere ide! Ne gyere! 

Vasson megállt. Óvatosan, ugrásra készen. Tartotta kettıjük között a távolságot. 
Aztán hangosan zihálva körözni kezdett Julie körül. Idınként megtapogatta vérzı 

hasát. 
Nem sebesítettelek meg eléggé. Nem volt elég! 
Vasson keze a zsebében kutatott: Julie látta, hogy megpróbál valamit kihúzni, de 

úgy látszik, az a tárgyx megakadt a nadrágzseb bélésében. De mégis sikerült 
elıvennie. A derengı fényben tompán megcsillant a pisztoly. 

Pisztoly! Ez ellen nem tudok harcolni. Nem tudok… A boulevard felıl halk 
dübörgés hallatszott: teherautó. A zaj nıtt, erısödött, visszhangzott a szők 
utcácskában. 

Vasson szeme oldalt villant, a boulevard felé, aztán vissza a pisztolyra. Julie most 
látta, hogy a szerkezettel bajlódik. Ki akarja biztosítani. 
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Most! Most vagy soha! Istenem, olyan gyenge vagyok… 
Tántorogva állt a lábán, de makacsul összeszedte minden erejét, aztán 

elırelendült. Látta, hogy Vasson felkapja a fejét, a kezét védekezı mozdulattal maga 
elé tartja… 

Magasan a válla fölé emelte a kést, és hangos hördüléssel belevágta Vasson 
mellébe. Keményen. Keményen. 

A kés csak csúszott befelé, egyre beljebb. Aztán megállt. 
Benne van? Megsebezte? Igazán? Julie tovább nyomta bele a kést, közben 

hangosan zokogott, a nyelét is szerette volna belevágni: Ne gyere ide, menj el! Hagyj 
békén! Hagyj békén! 

Aztán rájött, hogy a kés nem mozdul tovább. Mereven áll Vasson mellébén. 
Elengedte. És hátralépett.  

 
Vasson értetlenül bámult a késre: a mellébıl állt ki. Iszonyú fájdalmat érzett, 
mindennél iszonyúbbat, sose hitte, hogy ennyire fájhat valami. 

Nem hitte el. A nı újra megszúrta! Kegyetlenül. Fájt. Nem tudta elhinni… 
Hörögve kapkodott levegıért. Lágy, gurgulázó hang: a vér a tüdejében. 
Lassan, óvatosan eldılt. Elıször térdre ereszkedett, aztán oldalvást elnyúlt a 

földön. A mellébıl ragacsos, fekete vér csurgott a macskakövekre. 
Mozdulatlanul feküdt. Remélte, hogy így majd elmúlik ez az iszonyú fájdalom, 

eláll a vérzés. 
A teste félelmetesen elnehezült, a tagjai, akár az ólom. Folyadék tolult a torkába. 

Fuldoklott. 
Mit vétettem? Édes Istenem, mit vétettem én? Ez nem igazságos! Ez nem… 
A tüdeje zihálva kitágult, de nem jutott bele más, csak vér. Kétségbeesetten 

próbált levegıt venni: úgy érezte, meg kell fulladnia. 
Aztán rájött: ez az iszonyat az utolsó. Ez a végsı börtön, a legszőkebb, a 

legsötétebb minden börtönök között… 
Kiáltani akart, de a sötétség szorosan körbefonta, megbénította. Miért hagytál el? 

Miért? Miért hagysz el most is? Miért? Nem értem! 
Vasson arcát egy pillanatra eltorzította a fájdalom és a düh, majd a düh és a 

fájdalom kifejezése mérhetetlen szomorúsággá szelídült, tágra nyitotta a szemét, 
egyre tágabbra, a szája sarkából vér szivárgott, aztán egy görcsös hördülés, kifordult 
a szeme, mozdulatlanná merevedett, és üveges tekintettel, mereven bámult a 
semmibe… 

Julie csak állt, és halkan zokogott. Iszonyodva nézte Vassont, a szemét, félt, 
hátha megmozdul… 

Aztán lassan, a fejét rázva nyöszörögte: 
– Neeeeem! Neeeem!  
Egy hang. Kocsi egy távoli utcában. Julie hunyorogva körülnézett, aztán 

visszabicegett a sötét sikátor védelmébe. A lába még mindig iszonyúan fájt. A falnak 
dılve, megtapogatta a talpát. Még mindig volt benne üvegszilánk. Kihúzta. A seb 
erısen vérzett, vérnyomokat hagyott maga után, amerre járt. Megpróbálta letépni a 
hálóing szegélyét, hogy kötést csináljon belıle, de az anyag nem szakadt. A kabátja 
zsebében talált egy zsebkendıt, azzal kötözte át a lábfejét. 

Ugrálva, bicegve fordult be a sarkon, végigment a kis utcán a szálloda felé. A 
hátsó ajtó még nyitva volt. Becsukta, bezárta, bereteszelte, aztán a konyhán át 
bebicegett a hallba. Senki. Sebesült lábának csak a sarkára tudott lépni, de így is 
igyekezett minél gyorsabban felsántikálni a lépcsın. A szobája elıtt a folyosón 
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mégkereste a cipıjét. Ott hevert, ahová lerúgta. Belebújt, meggyújtotta a villanyt a 
szobájában, és bezárta az ajtót. 

Hosszú percekig mozdulatlanul, lehunyt szemmel állt. Aztán módszeresen 
hozzálátott, hogy elvégezze mindazt, amit el kellett végeznie. Elıbb végiggondolta: 
ruha, mosakodás, átöltözés. Levette a kabátját és a hálóingét. Mindkettı véres volt. 
Csinos batyut kötött belılük. Aztán fölvette a pongyoláját, keresett egy ruhát. A 
fürdıszobában reszketı tagokkal levetkızött, megmosakodott, majd rendesen 
felöltözött, és visszament a szobájába. 

A reszketés most már heves rángatózássá fajult. Nem törıdött vele. Elıvette az 
íróblokkját, tollat fogott, és írni kezdett. Elıször képtelen volt nyugodtan tartani a 
tollat, de keményebben megfogta, és nyugalmat erıltetett magára. Óvatosan írt, 
csupa nagybetőkkel. Az elsı kísérlet nem sikerült. Összetépte, újrakezdte. Ezzel már 
meg volt elégedve. Egyszerő, de a célnak megfelel. 

„PAUL VASSON, ALIAS LEBRUN, FOUGÉRES, 
A MARSEILLE-I FÉRFI. ÁRULÓ, KOLLABORÁNS, GYILKOS, 
A METEOR-LÁNC ÉS A TREGASNOU-RÉSEAU ÁRULÓJA. 

IGAZSÁGOT!” 
Miután befejezte, többször végigolvasta. 
Úgy döntött, hogy ennek alapján senki nem gyanakodhat rá. Bárki tehette a 

Meteorból vagy az Ellenállás tagjai közül. 
Fél három volt. Kihasználta pillanatnyi lendületét, lement a lépcsın, a konyhában 

kinyitotta a hátsó ajtpt, gondosan körülnézett, aztán elsántikált a sarokig. Kinézett 
Sehol senki. A hulla még ott hevert súlyosan, tehetetlenül, mint egy szenes zsák. 
Odabicegett, megmarkolta a hulla mellébıl kiálló kés nyelét, lehunyt szemmel 
nekiveselkedett, és teljes erıvel rántott egyet rajta. 

A kés könnyedén kicsúszott a sebbıl, és Julie a saját lendületétıl 
hátratántorodott. 

Körülnézett, aztán visszasietett a sarkon túlra, ahol már sötétebb volt. Végigment 
a kis utcán, a szállodába. 

A konyhaajtót becsukta, bezárta maga mögött, ellenırizte, nem csöppent-e vér a 
lábáról a padlóra, aztán besurrant a konyhába. A kést gondosan megmosta, 
megtörölgette, és visszaakasztotta a fali lécre, ahonnan levette. Aztán felsietett a 
szobájába. 

Ahogy a kilincset megfogta, felfigyelt: valaki hangosan horkolt. A szomszéd 
szobában a fekete katona. Csak az lehet. Alszik. Figyelte a horkoló hangok 
áramlását, és keserően állapította meg, hogy a fekete katona elárulhatja. 

Bement a szobájába, bezárta az ajtót, eloltotta a villanyt, és felöltözve végigfeküdt 
az ágyon. 

A sötét mennyezetet bámulta, aztán rájött, hogy a fekete katona, ha fölébred, 
valószínőleg nem is fog emlékezni, hogy mi történt az éjszaka. Egyáltalán nem fog 
emlékezni. 

Reménysugár. 
Maradnak a véres ruhadarabok, azokat el kell tüntetnie. Bedobja ıket a folyóba, 

súlynak majd egy követ rak közéjük. 
Aztán ott van a szállodai nyilvántartás. De a hulla elég messze van a szállodától. 

Nincs semmi ok, hogy a szállodában keressék a tettest. 
És ha érdeklıdnek? Ki az a Juliette Lescaux? 
Nem. Biztonságban van. 
Lehunyta a szemét. 
Ki az a Juliette Lescaux? Most már ı sem tudta.  
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Valaki volt. Nagyon-nagyon régen. 
Újra remegni kezdett, elıször gyengén, aztán egyre hevesebben, míg végül már 

a fogai is vacogtak. 
Magára húzta a takarókat, összegömbölyödött, mint egy labda, szorosan lehunyta 

a szemét, hogy ne riassza a szoba sötétje, kétségbeesetten sóvárgott álom után, 
amelyben mindent elfelejthet, de tudta, hogy az az álom soha többé nem jön el. 
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EPILÓGUS 
1945. Nyár 

 
 
 
Táncoltak, zászlót lengettek, éljeneztek, és himnuszokat énekeltek az európai 

gyızelem és a Japán fölött aratott gyızelem napján, de mindez semmiség volt ahhoz 
a kitörı ujjongáshoz képest, amellyel a hazatérıket ünnepelték. 

Egész Anglia a viszontlátás örömében úszott az otthonok magányában, a 
városok utcáin és a falusi fıtereken is. Az emberek sírtak, nevettek, csókolóztak, 
egymás kezét rázták, és megállapították, hogy mostantól az élet újra szép lesz, vége 
a tragédiáknak, a feszültségnek, és örömükben szinte arról is megfeledkeztek, hogy 
minek örülnek. 

Azok számára is vidám volt az élet, akik nem üdvözölték fiút, férjet vagy apát, 
mert az ünneplések során elfelejthették az angol hétköznapok szürkeségét és 
nyomorúságát. 

St. Mary szigetén, Hugh Townban a fıutcán hatalmas transzparenst akasztottak 
ki két ház közé: „Üdvözlünk benneteket újra itthon!” Elızı nap öten tértek haza, 
három katona, egy tengerész és egy matróz a kereskedelmi flottától. Nagy ünnepe 
volt ez a városkának. 

Peter vihogva nézett ki az ablakon. 
– Mama, egy katona csókolózik Tommy Blair nıvérével! Mama! 
Julie a szomszéd szobából átment a falitükörhöz. Megigazította a haját, egy kis 

rúzst kent azajkára, és kritikus pillantással mustrálta magát a tükörben. Persze, 
idısebb lett. Apró ráncok a szeme, a szája sarkában. Egyébként sem olyan fiatal 
már. Fıleg a tekintete. A homlokát ráncolva, elfordult a tükörtıl. 

Peter változatlanul az ablakban kuncogott. 
– Mama! Most egy másik lánnyal csókolózik! – Aztán megfordult, hogy lássa, 

hallotta-e az anyja, amit mondott. – Mama! De csinos vagy!  
– Nem is igaz– vonogatta a vállát Julie. – Csak a régi ruhámat alakítottam át. Na 

és te készen vagy? Megfésülködtél? 
 Peter odament hozzá, a blúzát nézte. 
– Tante Marie melltője van rajtad. 
– Igen. Kár lenne nem hordani. – Tante Marie karácsonykor halt meg; az adott 

helyzetben áldás volt számára a halál. 
– És mama! – kiabált Peter föl-alá ugrálva. – Micsoda illat! Parfümöt kentél 

magadra? 
– Csitt! – mordult rá türelmetlenül Julie. – Mindjárt indulnunk kell! Készen vagy? 
– Egy pillanat! – Peter elszaladt, keresett valamit. De már jött is vissza. – Mama! 

Gondolod, hogy megváltozott? Tudod… 
– Hogyhogy megváltozott?  
– Hogy megváltozott-e? Úgy néz-e ki, mint régen?  
– Úristen, honnan tudnám? Most siess, és fésülködj meg. Rémes a hajad. 
Mikor novemberben visszaérkezett Franciaországból, otthon levél várta. Smithe-

Webb ırnagytól, a hadügyminisztériumból. Kurta, tárgyilagos levél. A minisztérium 
értesítést kapott a Vöröskereszttıl, hogy Ashley hadnagy Németországban, egy 
Stuttgart melletti táborban hadifogoly. 

Julie nem hitt a szemének. Richard él! Már olyan régen felkészült a 
legrosszabbra, hogy a hír szinte meglepetésként érte. 
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Richard él! Elıször örült. Fellélegzett. Miatta. Mert Richard mindig úgy tele volt 
életkedvvel, optimizmussal, energiával. Az ilyen embernek élnie kell… Miatta örült. 
Azzal, hogy életben maradt, rászedte Vassont, és már ez is gyızelemnek számított. 

De saját maga miatt is örült. Eleinte. Aztán jöttek a kétségek. Bretegne-ban annak 
idején minden olyan egyszerőnek látszott: jó-rossz, fehér-fekete. Tiszta szívébıl 
szerette Richardot. Most is szereti. De… 

Számára soha semmi nem lesz többé tiszta, egyértelmő. Mindaz, amit 
Franciaországban átélt, szörnyő teherként nehezedett rá. Rémes álmai voltak, 
nemcsak Jeanról, Tante Marie-ról és Maurice-ról, de álmodott másról is: sötétségrıl, 
rohanó lábakról és vérrıl... Gyakran ébredt fel éjszaka, felsírt, levegı után kapkodott. 
És olyankor, azokban a percekben mindig elviselhetetlenül egyedül érezte magát. 

Richard mellett talán szeretetet kapna az élettıl, biztonságot. Talán a lelke 
békéjét is megtalálná, ha… 

Ha minden úgy lenne, mint régen. Ha Richard még szeretné. Ha egyikük se 
változott volna túl sokat… 

De hiába, bármit tehet az ember: az emberek változnak, állapította meg 
magában. Egyszerően változnak. És azok a bretagne-i napok nagyon-nagyon régen 
voltak… Két éve. Richardnak ez két év hadifogságot jelentett. És most hazajön. A 
családjával, ismerısök között, a régi életét fogja folytatni. 

– Mama, készen vagyok! Menjünk! 
Julie elırement. Ünnepélyes, sápadt arccal indult el Peterrel a kikötı felé. A 

gyerek tánclépésben ugrált mellette. 
– Olyan izgalmas, ugye, mama? Aztán majd elmegyünk teázni a szállodába, mint 

a születésnapomon? 
– Nem tudom! Még nem tudom, mit fogunk csinálni. 
– De én azt hittem… 
– Csend legyen! – mordult rá ingerülten Julie. Aztán felsóhajtott. – Ne haragudj! 

Olyan késın feküdtem le az este. – Valakinek egy ruhát kellett megvarrnia. Most 
ebbıl élt; ruhákat alakított át az új divat szerint. 

Egy darabig némán mentek egymás mellett, aztán Peter megkérdezte: 
– Mama! Ugye örülsz, hogy visszajött? Ugye? 
– Hát persze, drágám! Hát persze! Nagyon örülök! – És nagyon félek, tette hozzá 

gondolatban, mert szeretném, ha minden úgy maradt volna, mint volt. İ is. 
Befordultak a móló felé; a móló képezte a sekély öböl egyik ágát. Elsétáltak a 

lejáróknál várakozó, a szigetek között közlekedı hajók mellett arrafelé, ahol a 
nagyobb gızösök szoktak kikötni. 

Julie félúton megállt. 
– Itt várjunk! 
– De a hajó ott köt ki! 
– Tudom, de… Én inkább itt várnék. 
El akarta kerülni a gızös kikötıjénél tolongó tömeget. 
A móló falának támaszkodott, és nézte, hogyan hajigálja Peter a vízbe a parton 

összeszedett kavicsokat. Arccal a nap felé fordult, és megpróbálta fékezni a gyomra 
remegését. 

A Scittonian késett. Julie lassan elindult a rakparton, vissza a város felé. A 
balzsamos illatú szellı szelíden simogatta az arcát; sehol a világon nem csillog olyan 
furcsa, opálos-áttetszı fénnyel a levegı, mint ott, azokon a szigeteken. Olyan békés, 
olyan nyugodt minden: ezért szerette meg annyira Julie. 

– Mama! Ott van! 
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Julie megfordult. A móló magas fala fölött füst bodorodott, és néhány perc múlva 
kibújt a fal mögül a Scittonian orra. A gızös lassan a móló mellé manıverezett. 

Julie odament Peterhez, és kézen fogta. 
A hajó köteleit kikötötték, a pallót leeresztették. 
Az utasok egyesével, kettesével szállingóztak le a hajóról. Néhány katona 

vidáman integetett a mólón várakozók felé. 
– Ott van! Mama, ott van! Nézd! – hadonászott lelkesen Peter. 
De Julie már észrevette. Azonnal meglátta. Tengerészegyenruha volt rajta, és 

bıröndöt cipelt. Magasabbnak látszott, mint ahogy emlékezett rá. Amint lejött a 
pallón, egy pillanatra megállt, a várakozók csoportjában keresgélt, aztán megkerülte 
a csoportot. A rakparton újra körülnézett. 

Julie integetett. Richard meglátta ıket, visszaintegetett, és elindult feléjük. Julie 
nem mozdult. Peter a kezét rángatta. 

– Gyere, mama! Gyere már! 
– Menj te. 
Peter kissé zavartan elıreszaladt, és Julie hallotta, amint odakiáltja: 
– Hello! 
Ashley megállt a gyerek elıtt, és rámosolygott. 
– Hello, fiatalember! Hogy vagy? – Lehajolt, megborzolta a haját. – Jó rád nézni! 
Aztán elindult Julie felé. 

– És rád is! 
Julie visszamosolygott rá. Richard szelíden átölelte, lehajolt, megcsókolta, aztán 

kartávolságból az arcát vizsgálta. Julie, ahogy elnézte, meglepıdve állapította meg, 
mennyi mindenre nem emlékezett Richarddal kapcsolatban.  

– Olyan jó, hogy végre túl vagy mindenen – mondta gyorsan. 
– És te… – kezdte Richard, aztán meggondolta magát, és nem folytatta. Julie 

látta, hogy Richard is ideges/ 
Belekarolt, így sétáltak lassan végig a rakparton a város felé. Peter vidáman 

ugrált mellettük.  
– Itt tudsz maradni egy darabig? – kérdezte Julie. 
– Néhány napig mindenképpen. Aztán haza kell mennem egy idıre a 

családomhoz. Megkaptad a leveleimet? 
– Meg. Köszönöm, hogy írtál. Olyan… jó volt olyan hamar hallani rólad. 
Richard lepillantott rá, aztán hosszasan nézte.  
– Éppen olyan vagy, mint voltál. 
– Tényleg? – Julie tudta, hogy ez természetesen nem igaz, de azért 

elmosolyodott. – Kedves, hogy ezt mondod. 
Mikor Richard felemelte fejét, és Julie újra alaposabban megnézte, 

megállapította, hogy nagyon sovány és nagyon sápadt. A szeme nem változott, 
ugyanaz a meleg, szeretetre méltó pillantásodé Julie kissé tartózkodónak találta, amit 
azelıtt nem tapasztalt nála. 

Pontosan úgy történt, ahogy gondolta: Richard megváltozott. 
Julie egyik hölgyismerıse rájuk mosolygott, méghozzá megértı mosollyal, elıbb 

Julie-ra, aztán Richardra, Miután ez a jelenet még kétszer megismétlıdött, Julie 
gyorsan javasolta, hogy menjenek, igyanak egy teát. 

A kikötı melletti szálloda felé indultak. Peter szemében ez volt a legpompásabb 
hely a világon, mert lángost lehetett kapni, meg valami lekvárhoz hasonló, édes 
masszát. Tejszínt persze nem árultak, egyelıre ismeretlen fogalom volt. 
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A gyerek miatt csak általánosságokról csevegtek, az iskoláról, a hazatérésrıl meg 
arról, hogy milyen nehéz tojáshoz, gyümölcshöz meg csokoládéhoz jutni. Végül 
megállapították, hogy a koszt nem olyan, mint régen volt. 

– De annál mindenesetre jobb, mint amit én megszoktam, az biztos – jegyezte 
meg Richard. 

– Nem kaptatok enni a táborban? – érdeklıdött Peter. – Nagyon rossz volt? 
– Most ne, Peter – szakította félbe Julie a kérdezısködést. – Richard most nem 

akar errıl beszélni. 
Richard bólintott. 
– Majd máskor, Peter. – Aztán fölnézett, és Julie látta, hogy elkomorodik az arca. 
Késıbb elváltak egy idıre. Richard a szállodájába ment, Julie meg haza, hogy 

fölvegye a legszebb ruháját, megfésülködjön, és még egy kis parfümöt szórjon a füle 
mögé. 

– Én is veletek mehetek? – izgult mellette reménykedve Peter.  
– Nem, majd máskor. Egyszer majd eljöhetsz vacsorázni, megígérem. De ma 

este nem. – Julie már elıre gondoskodott róla, hogy Peter aznap estére átmehessen 
a szomszédba, Mrs. Trehearnékhez. 

Peter bosszúsan toppantott egyet-kettıt a lábával, aztán nagylelkően beletörıdött 
balsorsába, és elindult kiszaglászni, mit fız aznap estére Mrs. Trehearn. 

Julie gyorsan elkészült, aztán az ablakban ülve várt. A gyomra még mindig 
remegett, ideges volt. Richard nem vesztett semmit a varázsából, és mégis, sok 
szempontból idegen lett. És ı is idegen lett Richard számára… 

Végre megérkezett a díszegyenruhájában, rendkívül csinos volt és nagyon vonzó. 
Nagyon. Julie ezt boldogan nyugtázta magában. 

Lassan bandukolva sétáltak el a szállodához; a Scilly-szigetekrıl beszélgettek, 
arról, hogy a szigetek mennyire érezték meg a háborút. 

Richard útközben egyszer megállt, és a St. Mary-szoros túlsó vége felé mutatott. 
– A háború elején oda vittük a concarneau-i halászhajókat. New Grmisbybe. Ott 

festettük át ıket. 
– Igen, tudom. Itt mindenki sejtette, mi folyik ott. 
– Gondolhattam volna – nevetett Richard. – Mi az, amit ti helybeliek nem tudtok? 
Néhány lépés után újra megszólalt. 
– Mintha mindez olyan régen történt volna, nem?  
– De igen. 
A vacsora szörnyő volt, de ez nem lepte meg ıket, bár ezúttal a szálloda 

tulajdonosa egy üveg, ünnepélyes alkalmakra tartogatott bor segítségével kívánta 
emelni a színvonalat. „Ez ünnepélyes alkalom, igaz?” „Igen, az” – felelte Julie, és 
Richard egyetértıen mosolygott hozzá. A bort kihozták, de semmivel sem volt jobb a 
felszolgált ételnél. Persze azért megitták. 

– Össze sem lehet hasonlítani a nagybátyádéval. 
– Nem bizony. 
Richard a pohár pereme fölött mosolyogva nézett Julie-ra; Julie látta rajta, hogy 

azokra a percekre gondol, a padlásszobában. Hallgattak. Végül Richard törte meg a 
csendet. 

– Smithe-Webb elmondott mindent, mi történt a többiekkel. Tudod, én nem láttam 
ıket, miután elvittek bennünket a partról. Csak a saját embereimet, de aztán 
bennünket is szétszórtak. Nagyon-nagyon sajnálom. És nagyon sajnálom a 
nagynénédet is. 

– A halál végül megváltás volt számára – bplintott Julie. – Nem volt valami jó 
állapotban. 
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– De az az áruló! Smithe-Webb szerint te ismerted föl, és te bizonyítottad be, 
hogy valaki más ártatlan. Az unokatestvéred, igaz? Csodálatos tett volt, Julie! Óriási! 

– Köszönöm – mormolta Julie. 
– De hogy tudtad ezt véghezvinni? Honnan jöttél rá, hogy valójában ki az illetı? 
– Hosszú mese – mondta bizonytalanul Julie. – Végül az Ellenállás és más 

barátok jöttek rá, ki az. Nem én. 
Richard szeretettel mosolygott rá. 
– Az ırnagy szerint mindenesetre igazi hısnı vagy. De én ezt amúgy is tudtam 

rólad. 
Julie lesütött szemmel hallgatott. 
– De az az alak – folytatta Richard –, Vasson… Gondolom, az Ellenállás kezébe 

került, és kivégezték, nem? Ez is valami. Nem hozza ugyan vissza a többieket, és az 
is biztos, hogy nem adja vissza nekem sem a két elvesztett évemet. De… Azért ez is 
valami. És biztos vagyok benne, hogy megkapta a magáét, mielıtt kivégezték. – 
Kurtán felnevetett. – Remélem; megszenvedett mindenit a disznó. 

Julie mereven nézett rá. 
– Azt hiszem… – kezdte, és már-már belefogott, hogy többet is mondjon, de 

képtelen volt rá. Szerette volna elmondani neki, szerette volna megosztani vele a 
múlt egész iszonyú terhét… De mit gondolna róla Richard? Hogyan nézne rá, ha 
tudná, ha egyszer rájönne, hogy ı, Julie, képes volt ilyet lenni?… 

Jobb nem beszélni róla. Sokkal jobb. 
Talán majd egyszer… Talán soha. 
Inkább a hadifogolytáborról kérdezgette. Richard akadozva, kissé vontatottan 

yázolta élményeit, és Julie némi elégtétellel állapította meg, hogy az ı életében is 
sok olyan részlet van, amelyrıl nem szívesen beszél. 

– Majd' beleırültem a bezártságba – fejezte be Richard. – Persze több ezren 
szenvedtük el ugyanazt a sorsot. De még most sem tudok anélkül beszélni róla, 
hogy… – Elhallgatott, és megrázta a fejét. 

– Akkor ne beszélj róla – mondta Julie. Richard meglepetten nézett rá. 
– Beszéljünk inkább valami másról – biztatta Julie. –Valami… széprıl. 
– Igazad van – nevetett Richard, és Julie örömmel látta, hogy a tartózkodó 

merevség eltőnt a szemébıl. 
Ezután kevésbé komoly témákról folyt a szó, és apránként Julie is fölengedett. 

Még nevetett is, pedig már nagyon régen nem tette. Csak most elevenedett föl benne 
az emlék, hogy Richard milyen mulatságos és szeretetre méltó, mennyire él. Aztán 
lassan más elfelejtett szavak, apróságok is felmerültek benne… 

Talán, gondolta, talán mégsem változott olyan sokat Richard. 
Egy kicsit a jövırıl is beszéltek, de nem túl sokat, nem túl részletesen. Richard 

tele volt tervekkel. Julie látta, hogy a jövı élteti, ı meg örült, hálás volt neki, mert ı is 
újra derősebb színben látta a világot. 

Richard elhallgatott, aztán megkérdezte: 
– Emlékszel? Az a vakáció, amit majd együtt fogunk eltölteni?… 
– Azt akarod mondani?… 
– Itt, a Scilly-szigeteken. A Dancer-en. 
– Persze hogy emlékszem. Nagyon jól emlékszem. 
– Nos, szeretnéd? 
– Nagyon – felelte Julie, és lassan mosolyra derült az arca. – Nagyon szeretném. 
Késıbb, miután elfogyott a bor, és a vacsora maradványait elvitték az asztalról, 

Julie sokáig nézte Richard arcát. És nagyon szeretnék még valamit. 
Téged. 
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Semmi nem változott. 
És miért ne ma? Ma este? Igen. Az élet olyan rövid. 
Igen, vele marad ma éjszakára, akármi történjék is… 
Idıvel talán minden rendbejön. Talán mégis lesz szerelem, biztonság, új élet. 

Talán végül megszőnnek a lázálmok. 
De addig is legyen boldog, míg kiderül… Rámosolygott Richardra. 
– Jólesne egy kis friss levegı, Richard. Ne sétáljunk egy kicsit a parton, mielıtt 

hazamegyünk? 
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UTÓIRAT 
 
 
 
 

A háború kitörésekor Németország több sikeres korai radarjelzı berendezést 
fejlesztett ki a légitámadások elleni védekezés céljából. Ezeket a berendezéseket 
nagyságuk miatt csak szárazföldön alkalmazhatták. Közép- és hosszúhullámon 
dolgoztak. Göring úgy érezte, hogy Németország minden légitámadás ellen 
biztosítva van, és leállíttatott minden hosszú távú kutató munkát. A számos zsidó 
tudóst és szakértıt, akik ebben a munkában korábban részt vettek, koncentrációs 
táborba küldtek. 

Késıbb, amikor kiderült, hogy az angoloknak is van radarjuk, kitört a pánik, és a 
fegyveres testületeket, az ipart, végül a koncentrációs táborokat is átfésülték, és 
szakembereket kerestek. 

A dachaui táborban az SS elektronikus kutatólaboratóriumot állított fel. Végül már 
több mint száz rab szakember dolgozott a zsákmányolt ellenséges berendezések 
szétszerelésén. 

Egészen 1943 augusztusáig, amikor a zsákmányolt „Rotterdami berendezést” (az 
angol H2S rövidhullámú radart) végül is összeállították, és mőködésbe hozták – a 
berendezés Berlin tökéletes képét mutatta –, a német szakemberek abban a 
meggyızıdésben éltek, hogy a rövidhullámú radart lehetetlen elkészíteni, és ha 
lehetne is, nem felelne meg a célnak. 

 
1943. május 14. A Führer jelenlétében megtartott értekezlet jegyzıkönyvébıl. Dönitz 
admirális jelentése: 

E pillanatban éljük a tengeralattjáró-háború legkritikusabb szakaszát, mert az 
ellenség új tájékozódó berendezéseivel most elsı ízben okoz súlyos veszteségeket, 
és lehetetlenné teszi, hogy harcoljunk. 

Dönitz admirális emlékirataiból: 1943. januártól márciusig. A tengeralattjáró-
háború összeomlása: 

„A radar- és különösen a repülıgéprıl végzett radar-felderítés megfosztotta a 
tengeralattjárókat a felszíni harc lehetıségétıl. Az Atlanti-óceán északi térségében, a 
legfontosabb hadmőveleti zónában a konvojok elleni farkasfalka-akciókat… többé 
már nem lehetett végrehajtani.” 

„…Ezért visszavontam hajóinkat az Atlanti-óceán északi részérıl. Elveszítettük az 
Atlanti csatát…” 

 
Számtalan bátor férfi és nı az életét kockáztatta azzal, hogy a szövetséges 
pilótáknak segített elmenekülni a megszállt Európából. Elıfordult, hogy az a pilóta, 
akit Belgium fölött lıttek le, két-három napon belül Angliában csatlakozhatott az 
egységéhez. A rekord kilenc óra volt. Az esetek többségében az út valamivel tovább 
tartott. 

Több menekültlánc mőködött Belgiumban és Franciaországban. A legtöbb a 
londoni MI9 által küldött fegyverek és pénz felhasználásával dolgozott. 

A legsikeresebb láncok egyike a Belgium-Párizs-Pireneusok-Spanyolország 
útvonalon mőködı „Comet”-lánc volt. 

1943-ban a lánc brüsszeli részét súlyos csapás érte: a Gestapo több mint száz 
embert tartóztatott le, és sokan haltak meg közülük a kivégzıosztag elıtt vagy a 
koncentrációs táborok borzalmaiban. 
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A „Comet” párizsi részlege egy darabig tovább mőködött, míg a Gestapo 
kegyetlenül le nem csapott rá. Ekkor sikerült az árulót azonosítani, egy frissen 
beszervezett futár, bizonyos Jean Masson személyében. A „Masson” természetesen 
felvett név, mint valamennyi név, amelyet az illetı hosszú és borzalmas pályafutása 
során használt. 

Az áruló valódi neve Jacques Desoubrie volt. 
Késıbb Desoubrie beépült egy másik, nyugatabbra mőködı menekült-láncba is. 

Újabb árulása eredményeként hetven angol és hatvan amerikai szökevényt fogtak el 
és küldtek a buchenwaldi koncentrációs táborba. 

Bizonyíték van arra is, hogy Desoubrie, a Gestapo parancsára, ezen kívül még 
legalább két láncba beépült. 

 
A francia Ellenállás Bretagne-ban volt a legerısebb. Ennek ellenére a kezdet 
kezdetén a Bretagne-ban mőködı menekült-lánc megszervezésére tett kísérletek 
nehézségekbe – fıleg szervezési nehézségekbe – ütköztek. Késıbb, a háború 
folyamán megfelelıen képzett ügynököket küldtek ki, és létrejött a „Shelbourne”-lánc. 
Az Angol Királyi Flotta bátor és merész tisztjei és matrózai motoros ırhajóikon, 
közvetlenül a németek orra elıtt, rendszeresen közlekedtek a Csatornán át, 
Dartmouth és Bretagne sziklás partjai között. Én, aki olyan jól ismerem azt a 
partvidéket, csak csodálhatom azt a hihetetlen navigációs teljesítményt, amellyel 
ezeket az akciókat végrehajt tották. 

A „Shelbourne”-lánc rendkívül jól mőködött, egy év alatt háromszázhét katonát és 
ügynököt szállított át Angliába. 

Az is elıfordult, hogy a németek nyomozni kezdtek, és az ırhajónak gyorsan el 
kellett tőnnie. Nem egy esetben a legénység néhány tagja valóban ott ragadt a par-
ton.   

 
Desoubrie, az áruló, a háború végéig folytatta aljas  tevékenységét. 

Aztán cserbenhagyta a szerencséje. Bíróság elé állították, és Lille-ben 
kivégezték. 

De másképp is végezhette volna. 
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Az Albatrosz sorozat kötetei 
 
1970. 
 
Szambuk: Ékszerész a Kapucinus utcában  
Rejtı Jenı: A boszorkánymester  
Révész: Az izgága bébi  
Naszibov: A „Labirintus”-akció  
Rejtı Jenı: Az elsikkasztott pénztáros  
Hartog: A gyilkos és a lány  
Charriére: Helyettem kis virág  
Simenon: A „Majestic” pincéi 
 
1971. 
 
Lallier: Vérbosszú 
Fiker: Éjszaka Arnwaysban 
Zbych: Kockázat (Kloss kapitány) I. rész 
Jacta: Híres francia bünperek 
Taraszenkov: Bokszer tölgyfalevéllel 
Chandler: Kedvesem, isten veled! 
Szemjonov: A Stirlitz-dosszié (A tavasz tizenhét pillanata I. kiadás)  
Jacta: Híres német bőnperek 
 
1972. 
 
Ekberg: A hét fıbőn 
Rejtı Jenı: Az elátkozott part (utánnyomás)  
Medvegyev: Fı a hidegvér  
Charon: A MOMAKI-dosszié  
Exbrayat: Fizetni kell, Isabelle!  
Reineck: Ki ölte meg Isolde Cavaltinit?  
Zbych: Kloss kapitány (Kockázat) II. rész  
Molnár: Gyémántmosók   
Rejtı Jenı (P. Howard): A három testır Afrikában  
Maximilian Jacta: Híres angol-amerikai bőnperek 
 
1973. 
 
Joe Alex: Ahol nincs tízparancsolat  
Raymond Chandler: Elkéstél, Terry!  
Wolfgang Held: Fekete Gyertya  
Kristóf Attila: A feledékeny gyilkos  
Rejtı Jenı (P. „Howard): Piszkos Fred, a kapitány  
Rejtı Jenı (P. Howard): A tizennégykarátos autó  
Rejtı Jenı (P. Howard): Vesztegzár a Grand Hotelben  
Rubin Szilárd: Mulatság a farkasveremben  
Georges Simenon: A Víg Malom táncosnıje  
Rosztilav Szambuk: Ördögök a Vidám Pokolból 
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1974. 
 
Agatha Christie: Az Ackroyd-gyilkosság  
Geno Hartlaub: Helyszíni szemle  
Sébastién Japrisot: A hölgy az autóban, szemüveggel és puskával 
Hans Hellmut Kirst: Igazságra ítélve 
Nemere István: A rémület irányítószáma 
Rejtı Jenı (P. Howard): Csontbrigád 
Rejtı Jenı (P. Howard): A szıke ciklon 
Georges Simenom A türelmes Maigret 
Pavel Sesztakov: Át a labirintuson  
Maj Sjövall-Per Wahlöö: Gyilkos a háztetın 
Julián Szemjonov: A tavasz tizenhét pillanata (A Stirlitz- 
dosszié II. kiadás) Judah Waten: Bünrészesség gyilkosságban 
 
1975. 
 
Olga Bocková: A sors ezüstruhában jár 
Pierre Boileau-Thomas Narcejac: Az ördöngösök 
Agatha Christie: N vagy M 
Agatha Christie: Poirot karácsonya 
Kristóf Attila: A csónakázó gyilkos 
Ed Lacy: A szálak Bingstonba vezetnek 
Ed McBain: Ki öli meg a Ladyt? 
Philip Reid: Harris Csodaországban 
Rejtı Jenı (P. Howard): Az elveszett cirkáló 
Rejtı Jenı (P. Howard): A Láthatatlan Légió  
Pavel Sesztakov: Holttest a mőteremben  
Georges Simenon: Ködös kikötı 
 
1976. 
 
Anthony Berkeley: A mérgezett csokoládé rejtélye 
John Dickson Carr: A gyilkos óra 
John Dickson Carr: A London Bridge rejtélye 
Agatha Christie: Gyilkosság meghirdetve 
Frederích Forsyth: A Sakál napja 
Dashiell Hámmett: Az üvegkulcs 
Sébastien Japrisot: Gyilkosok kupéja 
Rejtı Jenı (P. Howard): Bradley Tamás visszaüt 
Bogomil Rajnov: Három találkozás a felügyelıvel 
Georges Simenon: Maigret védekezik 
Carl Zuckmayer: Farsangéji gyónás 
 
1977. 
 
Bogdán István: İfelsége magánnyomozója 
Raymond Chandler: Hosszú álom 
Erle Stanley Gardner: A sánta kanári esete 
Ed McBain: A heccelıdı 
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Nemere István: A Triton-gyilkosságok 
Rejtı Jenı (P. Howard): Az ellopott futár 
Henry Slesar: A szürke flanellköpeny 
Ellery Queen: Ház a félúton 
 
1978. 
 
E. J. Charon: A Kaszinókert-dosszié  
Agatha Christie: Gyilkosság a paplakban  
Agatha Christie: A kristálytükör meghasadt  
Agatha Christie: Mrs. McGinthy halott  
Ursula Curtiss: A meghajszolt tanú  
Falus György-József Gábor: A néma dosszié  
Erie Stanley Gardner: A ketyegı gyertya esete  
Dashiell Hammett: Véres aratás  
Frank Leonard: A 100-as box 
Ed McBain: Holtomiglan-holtodiglan 
Ed McBain: A szélhámos 
Rejtı Jenı (P. Howard): A Láthatatlan Légió 
Georges Simenon: Maigret albérletben 
Ellery Queen: Gyilkosság a Spanyol-fokon 
 
1979. 
 
René Belbenoit: Száraz guillotine 
Agatha Christie: Éjféltájt 
Tod Claymore: Viperák fészke 
Róbert Destanque: Az országúti Rém 
Fülöp János: Gordiusz mester nyomoz 
Erle Stanley Gardner: Az álmos moszkitó esete 
Sébastien Japrisot: Csapda Hamupipıkének 
Peter Maas: Serpico 
Ed McBain: Lidércnyomás 
Rejtı Jenı (P. Howard): Az elveszett cirkáló 
Gerhard Scherfling: Egy szıke hajszál 
Ross Thomas: Hoci-nesze 
 
1980. 
 
Pierre Boileau-Thomas Narcejac: Kamaszok  
John Castle-Arthur Haiíey: Rémület a levegıben  
Christopher Diable: A rágógumis kishölgy  
Stanley Ellin: A Nicholas utcai ház kulcsa  
Erle Stanley Gardner: A menekülı fınıvér esete  
Gyürk Sarolta: Heten, mint a gonoszok  
Arthur Hailey: Repülıtér  
Cyril Hare: Az eltőnt klarinétos  
Patrícia Highsmith: Két idegen a vonaton  
Rejtı Jenı (P, Howard): A szıke ciklon  
Ruth Rendeli: Gyilkosság a kriptában  
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Helfried Schreiter: Dobja be a törülközıt, államügyész úr!  
Georges Simenon: Maigret és a becsületes emberek  
Alekszej Tolsztoj: Garin mérnök hiperboloidja 
 
1981. 
 
James Hadley Chase: Miss Blandish nem kap orchideát 
Mihail Csernyónok:. Gyilkosság családi számlára 
Mignon G. Eberhart: Suhanó árnyék 
Jerzy Edigey: Milliók a bıröndben 
Erle Stanley Gardrier: A rámenıs milliomoslány esete 
Kristóf Attila: Valakit mellém temettek 
Ross McDonald: A Wicherly-nı 
Ed McBain: Karácsonyi ajándékok 
Ruth Rendeli: Démon képében 
Georges Simenon: Maigret revolvere 
Antonín Winter: A tizenhármas tipp . 
Tom Wittgen: A szolid lányka 
Stanley Ellin: Kártyavár 
 
1982. 
 
David Alexander: Rémület a Broadwayn  
Evelyn Anthony: Idegen a kapu elıtt  
Marian Babson: Csapda a ködben  
Dorothea Renáta Budniok: Ám a kövek nem hallgatnak… 
Jean-Franeois Coatmeur: Bőntény-variációk „hajókürtre 
Ursula Curtiss: Hang a sötétbıl 
Erle Stanley Gardner: A molyrágta nerc esete 
Nemere István: A sötétség határán 
Hugh Pentecost: Halálos tréfa 
Patrick Quentin: Rejtély a színházban 
Lawrence Sanders: a második halálos bőn 
Georges Simenon: Maigret Vichyben 
Rejtı Jenı (P. Howard): Vesztegzár a Grand Hotelben 
Werner Toelcke: Gyilkolni könnyő 
 
1983. 
 
James Hadley Chase: Biztosabb, ha, meghal  
Peter Cheyney: A hamis kötvények  
Douglas Clark: Gyilkosság a lányiskolában  
Erle Stanley Gardner: A baglyok nem pislognak  
Paul Henricks: Hét nap haladék 
Leslie L. Lawrence: Sindzse szeme 
Ed McBain: Tíz plusz egy 
William P. McGivern: A nagy leszámolás 
Bogomil Rajnov: Meghalni csak végsı esetben 
Rejtı Jenı (P. Howard): Csontbrigád 
Rejtı Jenı (P. Howard): A Láthatatlan Légió 
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Lawrence Sanders: a hatodik parancsolat 
Werner Toelcke: A nagy lehetıség 
 
1984. 
 
Evelyn Anthony: A Poellenberg-örökség 
Jenny Berthelius: A félelem útvesztıje 
Pierre Boileau-Thomas Narcejac: Nıstényfarkasok 
Lawrence Block: Betörı a szekrényben 
Ken Follett: A Tő a szénakazalban 
C. S. Forester: Gyilkosság részletfizetésre 
Erle Stanley Gardner: A félszemő tanú esete 
C. C. Kickér: Johanna és a médium 
Magyar K. László: Halott van az ágyamban 
Ngaio Marsh; Aki másnak vermet ás 
Rejtı Jenı (P. Howard): Piszkos Fred, a kapitány 
Rejtı Jenı (P. Howard): A tizennégykarátos autó 
Lawrence Sanders:. A tizedik parancsolat 
Werner Toelcke: A mőtét 
Tom Wittgen: İszi kikericsek 
 
1985. , 
 
Robert Barnard: Halál északon 
Peter Benchley: A fehér cápa 
E. J. Charon: Romantikus dosszié 
Erle Stanley Gardner: A mővészi csapda esete 
Paula Gosling: Búbánat-blues 
Adam Kennedy: A dominó-elv 
Nyikoláj Leonov: Kelepce 
Ed McBain: Fehér por 
Leslie L. Lawrence: A Karvaly árnyéka 
Rejtı Jenı (P. Howard): Piszkos Fred. közbelép Fülig Jimmy ıszinte sajnálatára  
Rejtı Jenı (P. Howard): A három testır Afrikában  
Collin Wilcox: Az újságíró halála 
 
1986. 
 
James Hadley Chase: Az aranyhal nem bújhat el 
Agatha Christie: A titokzatos Kék Vonat 
Mihail Csernyonok: Éjszakai látogatók 
Charlaine Harris: Fájó szívvel 
Hammond Innes: A Maddon-szikla 
Adam Kennedy: A dominó bosszúja 
Rudolf Lörenzen: Halál a filmkockán 
Léo Malet: Képrablás a Louvre-ban 
Rejtı Jenı (P. Howard): A megkerült cirkáló 
Rejtı Jenı (P. Howard): Az elıretolt helyırség 
Dominique Roulet: Plusz egy halott 
T. O. Teas: Öld meg puszta kézzel 
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1987-re tervezett kötetek 
 
Paul Michael Bush: A Panda 
Lux Peter: Az utolsó vacsora 
Rejtı Jenı (P, Howard): A fehér folt 
Rejtı Jenı (P. Howard): A Sárga Garnizon 
Szita György: Magánnyomozás 
Raymond Chandler: Asszony a tóban 
Patrícia Highsmith: Ripley és a maffiózók 
T. O. Teas: Gyilkosság vízum nélkül 
Paula Gosling: A vörös Maja 
J. J. Marric: Egy éjszaka a Scotland Yardon 
Stephen King: A holtsáv 



 452 

MAGVETİ KÖNYVKIADÓ 
Felelıs kiadó Hegedıs Mária 

Alföldi Nyomda 2691.66-14-2) Debrecen, 1987 
Felelıs szerkesztı Ladányi Katalin 
Mőszaki vezetı Sebestyén Lajos 
Mőszaki szerkesztı Vámos Ildikó 

A védıborítót Horváth Peter tervezte 
Kiadványszám 6046 

Megjelent 34,6 (A/5) ív terjedelemben, Times betőtípusból szedve 
MA 5101 

ISBN 963 14 0923 6 ISSN 0324-3117 
 


