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I. FEJEZET 
 
 
 
 

Egy úriemberről kiderül, hogy csakugyan úriember. 
Társait ez rendkívül felbosszantja. Késelés után édes a pihenés. 
 
 
A zenekar egy vidám indulóba kezdett, mire a jelenlévő 

hölgyeket és urakat a legközelebbi őrszobára szállította az 
idejekorán érkezett rendőrség. 

Ha vannak olyanok, akik most türelmetlenül lesik, hogy mi 
lehet az összefüggés egy vidám induló és a rendőrség megjelenése 
között, azoknak elárulhatom, hogy a zenekar – mely egyébként 
egy tagból állott – abból az alkalomból intonálta a fentebb említett 
vidám hangokat, hogy Tülökorrúnak sikerült végre harminc 
centiméternél csak alig hosszabb bicskáját Gavallér Bill vállába 
döfnie. 

A verekedés, mely ezzel az egyáltalán nem szokatlan aktussal 
befejeződött, több mint negyedórával ezelőtt kezdődött, még pedig 
igen szokatlan körülmények között. A dolog úgy történt, hogy 
mikor Montfleury, a kocsmáros, a negyedik round dupla rumot 
letette a „Kedélyes Hasfelmetszők Asztaltársaságának” tagjai elé, 
Tülökorrú, a társaság legkedélyesebb hasfelmetszője felállt és 
hangjában mélységes felháborodással, a következő drámai 
bejelentést tette: 

– Hölgyeim és uraim, ki kell mondanom, bármilyen nehezemre 
is esik, hogy asztalunknál e pillanatban egy büntetlen előéletű 
ember ül! 

A bejelentést tompa csend fogadta. A társaság tagjai mélységes 
megdöbbenéssel meredtek a szónokra, sőt akadt olyan is, aki nem 
akart hinni a fülének. 

– Nem szeretem a rossz vicceket, Tülök! – kiáltotta Kockás 
Pierre, a társaság legerősebb tagja, aki ha olykor jókedve volt, 
csak úgy tréfából félkézzel felemelte székkel együtt a 
másfélmázsás Montfleury-t. 

– Ez egyáltalán nem vicc! – felelte komoran a Tülökorrú. 
– Jobb lesz, ha befogod a pofád és nem sértegeted itt az embert! 

– sipított a sarokból egy hölgy, olyan mélységes fölháborodással, 
mint aki még sohasem volt büntetlen előéletű. 



– Ha megártott az ital, akkor feküdj le inkább! – javasolta 
Gavallér Bill. 

Ez talált. A Tülökorrúnak eddig még senki sem merte a szemébe 
mondani, hogy lehet olyan italmennyiség, amely neki megárthat. 
Olyan pillantást vetett a Gavallér felé, ami a legteljesebb 
mértékben kimerítette az életveszélyes fenyegetés minden 
kritériumát. Miután azonban óvatos ember volt, látván, hogy a 
hangulat meglehetősen ellenséges, legyűrte haragját és kicsit 
rekedten az indulattól, mondta: 

– Ne pimaszkodj, Gavallér, mert szájon váglak! Amit mondtam, 
megmondtam. A többi a ti dolgotok. 

Kívülálló szemlélő talán tréfásnak találna egy ilyen helyzetet. 
Megvallom őszintén, csakugyan rossz viccnek látszik, hogy 
akadjon úri társaság, amelyik megvetéssel sújtsa azt a tagját, 
akiről kiderül, hogy büntetlen előéletű. De ha leszögezzük, hogy 
ebben a garantáltan rosszhírű marokkói csapszékben, ahol a 
szóbanforgó helyzet javában élesedik, kizárólag olyan egyének 
ülnek, akiknek állandóan van rejtegetni valójuk a rendőrség előtt, 
akkor érthetővé válik, milyen kiszámíthatatlan hátrányokkal 
járhat rájuk nézve egy büntetlen előéletű ember jelenléte. A 
Tülökorrú tudta mit beszél. Az utóbbi időben két testi-lelki 
jóbarátját tartóztatták le, mégpedig szemmel láthatóan besúgás 
alapján. Már pedig itt a „Döglött Aranyhal” nevű kocsmában egy 
besúgó állandó életveszélyt jelent. 

Viszont éppen az elmondottakra való tekintettel értjük azt is 
meg, hogy miért sértődtek meg a szerény, de becstelen jelenlévők 
a Tülökorrú gyanúsítására. A besúgó itt a legaljasabb személy, 
törvényen kívül áll, közmegvetés tárgya, és ha elcsípik, akkor 
rendszerint igen erélyesen vonják felelősségre. Olyan erélyesen, 
hogy a besúgó a felelősségrevonás folyamán többnyire meghal. Ha 
gyengébb fizikumú, jobban jár, mert akkor aránylag rövid 
szenvedés után hal meg. Na már most, a Döglött Aranyhal 
törzsvendégei szemében a büntetlen előélet lényegét csak egy 
lépés választja el a besúgás tényétől. Hát ez a helyzet. Ezzel a 
felvilágosítással tartozom, mielőtt visszatérünk a tárgyra. 

A Tülökorrú bejelentése nyomán támadt felháborodás egyre 
nagyobb hullámokat vert fel. A társaság tagjai egyenként és 
külön-külön kikérték maguknak az aljas gyanúsítást, közben 
gyanakodva nézegették egymást. A helyzet egyre feszültebb lett, és 
mikor egy borosüveg szép ívben átrepülte a levegőt és elismerésre 
méltó pontossággal eltalálta a Tülökorrú homlokát, akkor már 
senki sem csodálkozott. 



Az egyesekben feltámadt józan belátás ekkor már két pártra 
szakította a jelenlévőket, úgy hogy Tülök már nem állt egyedül. 
Elsőnek a Márki csatlakozott hozzá, mint olyan, aki belátja és 
mélyen átérzi a társa szavaiban rejtőző igazságot. Noha a 
Tülökorrú szavaiban általában nagyon ritkán rejtőzött igazság. 

Ez a Márki igen furcsa ember volt. Néhány héttel ezelőtt tűnt fel 
Marokkóban. Nadrágja és cipője rendkívül rongyos volt, és a 
kabátjából is hiányzott egy jókora darab. Ezzel szemben bal 
szemén monoklit, jobb kezén pedig kesztyűt viselt. Mikor először 
lépett be a Döglött Aranyhalba, feltűnő eleganciájával általános 
felháborodást keltett. A Tülökorrú valóságos hisztérikus rohamot 
kapott. MacKenzie, a kormányos szó nélkül elővette a revolverét, 
Kockás Pierre pedig úgy elcsodálkozott, hogy a markában lévő 
kétfrankost egyetlen mozdulattal kettétörte. 

A Márki nem vette tudomásul az általános feltűnést, amit 
szokatlan eleganciája keltett. Nyugodtan a pulthoz lépett, rendelt 
egy dupla adag rumot és cigarettára gyújtott. A rágyújtás 
műveletét igen elegáns ezüst öngyújtóval végezte, és ez végleg 
megfosztotta önuralmától a Kockás Pierre-t. Odalépett a Márkihoz 
(a viselkedése miatt nevezték el így), és azonnal belekötött. 

A Kockás Pierre, akit emberemlékezet óta senki sem vert meg, 
két perc múlva vérbefagyva feküdt a földön. A Márki nyugodt 
mozdulattal felhúzta a kesztyűjét, melyet a nézeteltérés elején 
levetett, megigazította a monokliját és kedélyesen odaszólt az 
éppen magához térő Kockásnak: 

– Megkínálhatom egy pohárral, uram? 
Félóra múlva a legjobb barátok voltak, és a Márkit egyhangúlag 

választotta tagjai közé a Kedélyes Hasfelmetszők Asztaltársasága. 
A Márki tehát elsőnek csatlakozott Tülökorrúhoz. Ez azt 

jelentette, hogy elválaszthatatlan társa, a Kockás sem 
maradhatott a másik oldalon. A Tülökorrú, aki különben nem volt 
gyáva ember, kicsit csodálkozva, de megkönnyebbülten vette 
tudomásul a váratlan fordulatot, hogy ezúttal talán mégsem verik 
agyon. Mert, ahogy ebben a körben, ahol ők élik az életüket, 
előbb-utóbb ez a sorsa mindenkinek, az biztos. Dehát, jobb 
később, mint azonnal. Nem igaz? 

A verekedés már általános volt. A hölgyek a megszokott recept 
szerint, ahogy az már illik, az asztal alá bújtak, részben, hogy ne 
legyenek az urak útjában, részben pedig, hogy elkerüljék az 
esetleges, sőt valószínű súlyos testi sértéseket. Csak egy volt 
köztük, egy magas, feltűnően csinos, bronzvörös hajú lány, aki 
megvető kézmozdulattal elhárította magától társnői invitálását. 



Nem bújt az asztal alá, hanem a sarokba húzódott. Felkapott egy 
széket – nem azért, mintha bele akart volna avatkozni a 
verekedésbe hanem, hogy legyen mivel elverni magától az 
időnként feléje sodródó emberáradatot. 

A harc pedig vadul folyt. Meg a vér is. Ne is csodálkozzunk 
rajta. A Döglött Aranyhalban sokkal kisebb jelentőségű dolgokért 
is folyt már vér. Ha egy pillantással felmérjük a harci helyzetet, 
láthatjuk, hogy a Tülökorrú éppen eltöri Erkölcsös Berry karját, 
de a következő pillanatban elterül attól az irtózatos ökölcsapástól, 
melyet Gavallér Bill helyez el az állán – borzalmas erővel. A Márki 
és Kockás Pierre, mint rendesen, egymás oldalán küzdenek. A 
Márki természetesen lehúzta a jobb kezéről a kesztyűt, mert mint 
tudjuk, nem szeret kesztyűben embert ölni. Monoklija azonban 
megingathatatlanul tapad a bal szeméhez, és noha szája 
sarkában keskeny vércsík fut már alá, lankadatlan erővel 
osztogatja azokat a démonikus erejű balegyeneseket és 
jobbhorgokat, amelyeknek itteni hírnevét köszönheti. 

A Kockás Pierre ezzel szemben, mint olyan ember, aki nem 
szereti a kicsinyes munkát, nem verekszik puszta kézzel. Miután 
ő a legerősebb, ezért egyszerre négy-öt ember is támadja, ő pedig 
ajkán a közismert melankolikus mosolyával egy hosszú, x-lábú 
asztallal veri el magától támadóit. Közben palackok hullanak a 
földre és zúzódnak darabokra. Időnként reccsen valami. Ha 
Montfleury, a kocsmáros elsápad a reccsenés hangjára, akkor 
tudhatjuk, hogy valami bútordarab tört össze, ha nem változik az 
arcszíne, akkor legfeljebb egy koponyáról van szó. A Márki e 
pillanatban rálép valakinek a kezére és elesik. Azonnal 
felemelkedik egy palack, hogy lecsapjon a földön fekvő fejére. A 
jelenet annál a saroknál folyik, ahol a vöröshajú lány 
meghúzódott. Figyeli a felemelkedő palackot, de mielőtt a palack 
lecsaphatna a Márki fejére, a lány gyorsan odasújt a székkel, egy 
koponya reccsen, az üveget tartó kéz lehanyatlik és a Márki 
megmenekül. 

A zenekar egyetlen tagja, a Harmonikás Joe, időközben felült a 
kályha tetejére. (Nyár van, nem kell megijedni, hogy valami baja 
történik a nadrágjának. Különben is ez a nadrág már úgysem 
lehet rosszabb állapotban.) – Mondom, felült a kályha tetejére, de 
magával vitte a kis húzós harmonikáját is. Élénken figyeli a csata 
menetét és időnként kis zenei aláfestéssel szolgál. Mikor pedig 
egyszerre váratlanul felpattan a kocsma ajtaja, és a rendőrség épp 
akkor nyomul be, midőn az időközben magához tért 



Tülökorrú belevágja kését a Gavallér Bill izmos vállába, a fejlett 
humorú Harmonikás Joe pedig egy vidám indulóba kezd. 

A csata e könnyed melódiák hangjai mellett fejeződik be. A 
rendőrség kihuzigálja az asztal alól a hölgyeket, közrefogja az 
urakat és olyan hangon, mely teljesen mentes a legelemibb 
udvariasságtól is, felkéri a társaságot, hogy vonuljon át a 
legközelebbi őrszobára. Harmonikás Joe egy vidám akkorddal 
befejezi az indulót, a társaság elvonul, Montfleury pedig 
sóhajtozva hozzálát, hogy egy kis rendet csináljon. Gépiesen végzi 
ezt a munkát. Gyakorlata van már benne. 

 
  



II. FEJEZET 
 
 
 
 

Ezek után beborul az ég és kiderül egy titok. 
Tülökorrúnak igaza volt, de erre senki sem számított. 

 
 
A rendőrőrszoba fogdájára nyugodtan kitehettük volna a 

„megtelt” táblát. A Döglött Aranyhal törzsvendégei együtt voltak 
teljes számban, akár névsorolvasást is lehetett volna tartani. 
Aránylag nyugodtan beszélgettek, a verekedés befejeztével elszállt 
belőlük minden harag. Csoportokba verődve álltak, ültek vagy 
kabátjukat a földre terítve hevertek. A helyzet cseppet sem volt 
szokatlan nekik. Többet voltak ők már a különböző fogdákban, 
dolog- fegy- és toloncházakban, mint amennyit az olvasó 
elképzelni tudna. Egyesek kis csomagokat vettek elő a zsebükből 
és nyugodtan falatozni kezdtek. Mások egykedvűen szívták 
cigarettájukat, ismét mások a közelmúlt eseményeit tárgyalták a 
helyzethez illő komolysággal. így tett többek között Kockás Pierre 
és a Márki is. Egy sarokban ültek és halkan beszélgettek. 
Közvetlen közelükben aludt az a szép vöröshajú lány, aki a 
verekedés alkalmával megmentette a Márki életét. 

– Tudod – mondta a Kockás – alapjában véve nem értem ezt a 
Tülököt. Az egész murit neki köszönhetjük. Ő jött azzal a 
hülyeséggel, hogy büntetlen előéletű van köztünk. Én tudom mit 
akart ezzel mondani, de már unom, hogy mindenkiben besúgót 
gyanít. Ez a mániája. Mikor aztán bizonyítani kellene, akkor 
kussol. Látod most is ott ül egyedül a sarokban, és nem járatja a 
pofáját, pedig most megmondhatná, ami a szívén fekszik. 

A Márki nagyot szívott a cigarettájából. 
– Ne bántsd! – mondta halkan. – Most nagyon meg van 

zavarodva. Maga sem tudja, igaza volt-e vagy sem. Az, akit ő 
vádolt olyan energikusan foglalt állást és harcolt mellette, hogy 
most fogalma sincs róla, mihez tartsa magát. 

– Mellette? – csodálkozott a Kockás. – Tudtommal csak ketten 
harcoltunk mellette. Te meg én. 

– Úgy van! – felelte a Márki. 
– Bolondokat beszélsz. Hiszen akkor csak kettőnk közül 

gyanakodhatott valamelyikünkre. De hiszen ez borzasztó! Ki meri 
rólam feltételezni, hogy büntetlen előéletű vagyok? 



– Ezt senki sem meri... Nem rólad tételezi fel. 
– Hanem kiről? 
– Rólam. 
– És te tűröd? 
– Kénytelen vagyok. 
– Miért? Ezt nem értem... 
– Azért – felelte rezignáltán a Márki –, mert csakugyan 

büntetlen előéletű vagyok. 
Nagy csend lett. A Kockás Pierre lehajtotta a fejét és arcán az 

elkeseredés jelei mutatkoztak. 
– Most nagyon megvetsz? – kérdezte szorongva a Márki. 
– És miért vagy büntetlen előéletű? – a Kockás hangjában még 

némi reménykedés csengett. – Talán olyan ügyes voltál, hogy nem 
csíptek el soha és... 

– Ne reménykedj Kockás! – felelte a Márki. – Soha, semmiféle 
rendőrségnek nem volt rá oka, hogy elcsípjen. Én ugyanis 
becsületes ember vagyok. Ne haragudj rám ezért, és ne fossz meg 
a barátságodtól... 

A Kockás Pierre hatalmas ujjai között egy cigaretta vergődött. 
Sokáig tűnődve nézett maga elé, majd rekedten mondta: 

– Szóval becsületes ember vagy. Bocsáss meg, kissé váratlanul 
ért a dolog... De azért... természetesen barátok maradunk 
továbbra is. Talán nem is tehetsz róla, hogy becsületes ember 
maradtál. Lehet, hogy a rossz társaság hatásának köszönheted... 
Én már hallottam ilyet... 

A Márki elmosolyodott és barátja óriási kezére tette a kezét. 
– Ne erőlködj, Pierre! Ne keress számomra mentő 

körülményeket. Én meggyőződésből maradtam becsületes, ezt 
meg kell vallanom. 

– Meggyőződésből? – kérdezte a Kockás szörnyülködve. 
– Igen. 
– De miért? Csak nem vagy úr? 
A Márki lehajtotta a fejét. Szinte szégyenkezve mondta. 
– De igen Pierre... úr vagyok. 
Megint csend lett. A Kockásnak idő kellett hozzá, hogy egy kissé 

összeszedje magát. Végre megszólalt. 
– Hát ki vagy te tulajdonképpen? 
Most a Márki hallgatott egy darabig. Tűnődve nézegette lyukas 

cipőjéből kikandikáló hüvelykujját. Ez a látvány határozottan 
bántotta a szemét. Oda is nyúlt kesztyűs kezével és megkísérelte, 
hogy megigazítsa a folytonossági hiány kompromittáló jelét. Nem 
sok sikerrel. Levette a monokliját, megtörölgette nem éppen tiszta 



zsebkendőjével, és visszatette a szemére. Aztán vontatottan 
mondta: 

– A nevemet kérded? Hát nézd... előbb-utóbb úgy is meg kell 
mondanom... Legyünk túl rajta. 

– Nézd – szólt közbe diszkréten a Kockás –, ha nagyon 
nehezedre esik, nem muszáj... 

– Pedig muszáj... Hát ide figyelj! Ti engem a Döglött 
Aranyhalban Márkinak csúfoltatok. Könnyen hallgattam erre a 
névre, mert csakugyan márki vagyok. 

Tűnődve néztek ki az őrszoba rácsos ablakán. Közben teljesen 
beborult az ég és eleredt az eső. Hallgatták a vízcseppek csendes 
kopogását, és a Márki mintha magának mondaná, folytatta: 

– Igen, Pierre, öreg kasszafúró... Vedd tudomásul, hogy a 
barátodat úgy hívják, hogy Jules Duvernois de Chatelnoir márki. 
Félévvel ezelőtt még a francia hadsereg főhadnagya voltam. 

– És?... Mi történt veled? Miért vagy most itt?... 
– Félévvel ezelőtt lefokoztak – felelte a Márki tompa hangon. – 

Lefokoztak és kirúgtak a hadseregből... 
 

* 
 
A bronzhajú lány nem aludt. Körülbelül akkor ébredt fel, 

amikor a Márki és a Kockás Pierre beszélgetni kezdett. Felébredt, 
de valahogy lusta volt megmozdulni. Később, mikor meghallotta, 
miről beszélget a két férfi, már nem is akart. Kíváncsi volt erre a 
beszélgetésre. Lehunyt szemmel feküdt és figyelt. Mikor a Márki 
megmondta a nevét, nagy önuralmába került, hogy mozdulatlan 
maradjon. 

 
* 

 
A Márki ügyet sem vetett a lányra. Azt hitte, hogy alszik. 

Különben sem tartotta valószínűnek, hogy akadjon itt valaki, akit 
az ő dolgai érdekeljenek. Nagyot szívott a cigarettájából és halkan, 
elgondolkozva beszélt. 

– Tudod Kockás, én őszintén szólva, nem szívesen rángatom 
bele a barátaimat bizonytalan kimenetelű dolgokba. Különösen 
nem olyankor, ha ez a dolog életveszélyes is egyúttal. Meg akarlak 
ugyan kérni rá, hogy légy a segítségemre, de már jóeleve 
felhatalmazlak, hogy visszautasíts, ha ezt tartod helyesnek. Ne 
szólj kérlek, hallgasd meg mit akarok mondani. 



Kinyújtotta a lábát, feje alá tette a kezét, hogy ne nyomja 
annyira a tarkóját a fal és halk, színtelen hangon tovább folytatta. 

– Körülbelül másfél évvel ezelőtt megismerkedtem egy angol 
házaspárral. A házaspár, Mr. és Mrs. Laurence, úgy látszik 
nagyon rokonszenvezett velem, mert az első pillanattól kezdve 
igen jó barátságba kerültünk. Sokat jártam fel hozzájuk. Egy 
héten háromszor-négyszer is náluk vacsoráztam. Virágokat vittem 
az asszonynak, szivarokat a férfinek, én pedig a virágaimért 
cserébe kis hímzéseket, meg díványpárnákat kaptam az 
asszonytól és lóversenytippeket a férfitól. Laurence-ék azt 
mondták, hogy én vagyok egész Párizsban az egyedüli barátjuk. 
Hát így éltünk kérlek, hosszú ideig. Egészen addig, míg meg nem 
történt a baj. Már amilyen baj ilyen esetekben történni szokott. 
Hiszen értesz, azt hiszem... 

A Kockás vigyorogva bólintott. 
– Azt hiszem én is. És mond... legalább csinos volt a nő? 
– Nagyon csinos volt! – felelte a Márki. – Mindamellett meg kell 

mondanom, hogy nem én voltam a csábító, hanem ő. Ez talán 
furcsán hangzik egy francia katonatiszt szájából, de ha 
ragaszkodom az igazsághoz, hát meg kell mondanom: nem 
szerettem az asszonyt! Az igazat megvallva, azt hiszem ő sem 
szeretett engem, hanem inkább unalomból vagy szenvedélyből 
kezdte az egész játékot. Nem mondhatom, kellemes viszony volt, 
de volt azért hátránya is. Már nem mentem fel hozzájuk olyan 
gondtalanul és jókedvűen, mint azelőtt, amíg csak barátság fűzött 
össze minket. A férfi pillantásában állandóan kerestem a gyanút. 
A legapróbb és legjelentéktelenebb megjegyzést is célzásnak 
vettem. Szóval úgy viselkedtem, mint akinek rossz a lelkiismerete. 
Lucy rettenetesen könnyelmű és vigyázatlan volt. Biztosra vettem, 
hogy rövidesen kitör a botrány, mert a férj rájön mindenre. És egy 
napon a bomba csakugyan felrobbant. Rettenetes nap volt az. 
Minden baj egyszerre szakadt a fejemre. Az öcsém, aki 
külügyminisztériumi tisztviselő, megjött külföldi útjáról, és 
egyenesen az én általam felidézett szerencsétlenség kellős 
közepébe került. Laurence ugyanis időközben mindent megtudott. 
Nem csinált botrányt. Várt. Egy este korábban jött haza, és Lucy 
meg én olyan szituációban voltunk, hogy tanácsosabb lett volna, 
ha nem találkozom Laurence-szel, hanem észrevétlenül távozom, 
így is történt. Kiszöktem a hátsó lépcsőházon keresztül, és amikor 
már majdnem hazaértem, rémülten vettem észre, hogy az 
aktatáskámat ottfelejtettem a nagy sietségben. Ez borzasztó nagy 
baj volt, mert a táskában egy rendkívül fontos katonai irat volt, 



melyet másnap reggel továbbítanom kellett. Ha tetszett, ha nem, 
kénytelen voltam visszamenni. Úgy állítottam be a dolgot, mintha 
a táskát még tegnap hagytam volna ott. Laurence kissé furcsán 
nézett rám, de látszólag elhitte a mesémet. Azt hittem, minden a 
legnagyobb rendben van, pedig a szóban forgó irat másolata 
akkor már Laurence birtokában volt. Volt ideje kivenni a 
táskámból, lemásolni és visszatenni. 

A Márki kicsit fáradtan végigsimított a homlokán és csendesen 
folytatta. 

– Rövidesen kiderült, hogy az iratot lemásolták. Engem őrizetbe 
vettek, így az öcsémet kértem meg, hogy vegye kézbe a dolgot. Bár 
ne tette volna! Rajtam nem segített a közbenjárás, az öcsém pedig 
rettenetes bajba került. Laurence ugyanis aznap titokzatos 
körülmények között eltűnt. Az öcsémmel látták utoljára, 
bizonyítható volt, hogy ő tette el láb alól, és tüntette el. 
Ugyanazon a napon, mikor engem kötelességmulasztásom miatt 
lefokoztak és kiközösítettek a hadseregből, öcsémet gyilkosság 
vádjával tizenöt év fegyházra ítélték... 

– Hát így történt, Pierre... Rajtam már nem igen lehet segíteni, 
de az öcsémet talán még megmenthetem... Hát ezért vagyok itt. 
Fél éve nyomozok az eltűnt Laurence után. Családunk soha sem 
volt gazdag. Az állásomat elvesztettem, az öcsém pere teljesen 
tönkretett minket. De nem nyugszom, míg az igazságot ki nem 
derítem. Tülökorrúnak teljesen igaza volt. Én csakugyan 
nyomozok itt. De nem utánatok. Sokkal nagyobb vadat hajszolok. 
Edgar Laurence-t, aki véleményem szerint a legügyesebb kém, 
akivel valaha Franciaországnak dolga volt. És ha megtalálom, 
Franciaországnak is szolgálatot teszek, meg persze az öcsémet is 
kiszabadítom. Hát csak ezt akartam mondani, Pierre!... 

A Kockás Pierre elgondolkozva simogatta borostás állát. 
– Okosan tetted Márki, hogy őszinte voltál hozzám. A Kockás 

Pierre soha sem hagyja cserben a barátait, ha segítségükre lehet. 
Ezentúl együtt dolgozunk, ha megengeded. 

– Köszönöm! – Keményen megrázta a Kockás kezét. – Azért is 
vagyok itt, mert egy barátomtól hallottam, hogy a tuaregek 
eredményes lázadása egy igen aktív kémszervezet eredménye. Egy 
Laurence-hez hasonló alakot Oránban láttak utoljára. Tehát a 
dolgot itt kellene megfogni! Mit tanácsolsz? 

Ebben a pillanatban megmozdult mellettük a bronzhajú lány. 
Felült és azonnal beszélni kezdett. 

– Majd inkább én szolgálok tanáccsal, Márki. Maguk ketten 
mikor kimehetnek innen, habozás nélkül jelentkezzenek a 



légióba. Ha itt jelentkeznek, akkor a mogadori erődben képezik ki 
magukat. Így tüstént a dolgok közepébe kerülnek. Véleményem 
szerint ez az egyedüli helyes megoldás. 

A Márki és a Kockás elhűlve bámultak a lányra. A Márki tért 
először magához a meglepetéstől. 

– Nini – mondta – ez az a kedves hölgy, aki... 
– Leütöttem azt a pasast, aki agyon akarta ütni magát! Ezt 

most hagyjuk! Jelentéktelen dolgokra most nincs idő. Amit tettem 
természetes volt. Kár lett volna egy ilyen csinos fiúért! 

Ezt az utóbbi mondatot igyekezett lehetőleg közönséges hangon 
mondani, de ez a hang nem tévesztette meg a Márkit. 

– Hogy kerül maga ebbe a környezetbe?– kérdezte. 
– Úgy gondolja, hogy nem vagyok idevaló? – A lány hangja 

vontatott volt. – Nos, lehet hogy igaza van. Már vagy két napja 
nem ettem, amikor Montfleury felfogadott kiszolgálólánynak. 
Csak addig akartam itt maradni, amíg összeszedem a vasúti 
költséget Mogadorig. Én pontosan ugyan abban a dologban 
utazom, amiben maga. Meg akarom találni és le akarom leplezni 
Laurence-t, aki sírba vitte az anyámat és tönkretette az én 
életemet is. Mihelyt kiengednek innen, indulok is Mogadorba. 

– De hát kicsoda maga tulajdonképpen? 
– Lilian Laurence vagyok! Edgar Laurence mostohatestvére! 
 

  



III. FEJEZET 
 
 
 
 

Egy úriember megölel egy hölgyet. 
A Márki rendreutasítja, de az úriember nem hal meg, csak elájul. 

A sivatagban kissé meleg van. 
 
 
A kapitány végignézett a feszesen álló katonasoron. 
– Tehát ezek az új kiképzettek, sergeant? – kérdezte az 

őrmestertől. 
– Oui, mon commandante! 
– Kemény fickóknak látszanak. A maga keze nyoma látszik 

rajtuk. 
Az őrmester elégedetten mosolygott. 
– Merci, mon captain! Megtettem, ami tőlem telt. Yxel őrmester 

nem kisdedóvó. Aki a keze alól kikerül, vagy hős lesz, vagy halott. 
Harmadik eset nincs. 

A kapitány gondterhelten bólogatott. 
– Helyes, helyes, őrmester... minden elismerésem a magáé, de 

vigyázni kell. A panaszok egyre sűrűbbek. Nem győzöm magát 
kimosogatni a kegyetlenség vádja alól. Mégsem lehet három órára 
kiköttetni az embereket a napra. Vigyázni kell, őrmester, 
vigyázni... 

Az őrmester megint mosolygott. 
– Bien mon captain, majd vigyázni fogok. 
A kapitány tisztelgett. Egy pillanatig gondolkozott, hogy kezet 

nyújtson-e az őrmesternek, de aztán mégsem tette. Utálta ezt a 
hóhért. Ezt a nélkülözhetetlen hóhért. 

Yxel őrmester pedig magára maradt az új légionistákkal. 
Végigvillantotta szemét a léniaegyenes soron és a következő 
formás kis beszéddel útnak engedte őket. 

– Ide hallgassatok, gazemberek! Nehogy egy pillanatig is azt 
higgyétek, hogy most már miután befejeződött a kiképzésetek, hát 
megszabadultok tőlem. Amelyik nyavalyás tejfelesszájú azt 
gondolná, hogy most már szabad a vásár, az rövidesen tapasztalni 
fogja, hogy Yxel őrmester lába még mindig a régi, és a legtávolabbi 
erődbe is ki tud nyúlni! Rompez! 

A katonák fellélegeztek. Egy egész szabad délután állt előttük, 
amikor nem függtek senkitől, nem kellett magukon érezni Yxel 



őrmester folyton hibát kereső szemét. Amikor azt tehettek, amit 
akartak, oda mehettek, ahová akartak. Főleg pedig ihattak, 
amennyi beléjük fért. Szóval, amikor emberi módra élhettek. 

 
* 

 
A Márki és Kockás Pierre éppen akkor lépett be a legénységi 

kantinba, mikor az óriás termetű Igor Oraneff, a több mint hét 
éve szolgáló orosz származású légionista átölelte a kiszolgálólány 
derekát. A kantin kiszolgálólánya, akiben a két belépő Lilian 
Laurence-re ismert, elszántan védekezett, és a Márki rosszallóan 
húzta össze a szemét. 

A Kockás Pierre könnyedén oldalba nyomta. 
– Mit szólsz hozzá – mondta – már itt is van. Ide is 

befurakodott. Ez aztán igazán ügyes lány! 
A Márki azonban nem felelt. A lányt nézte, aki magasan, 

karcsún, szinte világítóan bronzvörös hajával, ott vergődött az 
óriás karjai között, összeszorított fogakkal, hang nélkül 
védekezett, de nem valami sok eredménnyel. 

Forró vérhullám öntötte el a Márki agyát. Két gyors lépéssel 
mellettük termett és megmarkolta az orosz vállát. 

– Engedd el! – mondta halk, fojtott hangon. 
Az orosz rávillantotta a szemét. 
– Menj a fenébe – mondta –, mert a szádra térdelek! 
A Márki nem felelt. Olyan gyorsan lendült előre az ökle, hogy 

szinte látni sem lehetett. Igor Oraneff hang nélkül elvágódott. 
Pár másodpercig mozdulatlanul feküdt, aztán lassan 

felemelkedett, de a Márki újra leütötte. Harmadszor ismét. Az 
orosz ekkor feladta a harcot. Belátta, hogy emberére akadt, és 
nem csinált a dologból hiúsági kérdést. Nem őrült meg hülyére 
veretni magát egy csók miatt, amit voltaképpen meg sem kapott! 
Köszöni szépen, de nem kíváncsi a folytatásra. Van neki elég baja. 
Vegyék úgy, hogy ő meghalt. Hagyják békén. A koszorút is 
elengedi. 

A Márki ellépett a földön fekvő orosz mellől és leült egy 
asztalhoz. Kockás, akinek hatalmas termetén minden 
mozdulatnál elrepedéssel fenyegetett a légionista egyenruha, 
hűségesen követte. Bort rendeltek. A Márki egykedvűen vette 
tudomásul, hogy a lány nem akarja megismerni. – Biztos meg van 
rá az oka – gondolta. Majd csak akad alkalom, hogy 
beszélgessünk egymással. 



Időközben Lucien káplár is leült az asztalukhoz. Derék, 
közlékeny fiú volt, és úgy itta a vörösbort, hogy megpaprikázta 
előbb egy kicsit. Most is elvégezte ezt a műveletet, mellyel sikerült 
kivívni a két tapasztalatlan újonc csodálatát. Elégedett mosollyal 
könyvelte el a bámuló pillantásokat, mikor egyhajtásra felhúzta a 
méregerős italt. Azután beszélgetni kezdtek. 

– Bizony gyerekek, én már nyolcadik éve hordom a sötétkék 
övet! – mondta Lucien káplár leereszkedően. – És abból két év itt, 
Mogadorban. Nem gyerekjáték! És az itteni élet! Na, hiszen majd 
meglátjátok... Egyhangú, koszos, büdös és rettentően unalmas. 
Legalábbis ilyen volt igen hosszú ideig. Csak azóta változott meg... 
Na, hiszen ezt már biztosan hallottátok! 

A Márki megrázta a fejét. 
– Semmit sem hallottunk! 
– Micsoda? Még nem említették nektek? 
– Mit? 
– A légió kísértetét. 
A Kockás érdeklődve hajolt előre. 
– Hát a légiónak kísértete is van? 
– De van ám – mondta a káplár, majdnem büszkén. – Ez az 

egyetlen helyőrség, ahol kísértet van. Igen furcsa egy szerzet. 
Rendszerint elsején és tizenötödikén jelenik meg. 

– Nem tévesztik össze valami részletügynökkel? – érdeklődött 
nevetve a Márki. 

– Csak nevess! – felelte sértődötten Lucien káplár. Majd, ha 
egyszer szembe kerülsz vele, épp úgy kitör a nyavalya az 
ijedtségtől, mint a többieket! 

– Hát a légionisták megijedni is tudnak? 
– Földi embertől nem – felelte Lucien. – De a kísértet az egészen 

más. Attól nem szégyen megijedni. Megvallom rajtam is 
végigfutott a hideg, amikor egyszer elém került. 

– Hogy néz ki egy ilyen kísértet? – kérdezte a Márki. 
– Hát kísértete válogatja. A miénk többféle alakban jelenik meg. 

Volt, aki marokkói rendőrnek öltözve látta. Előfordult már, hogy 
tevehajcsár képében jelent meg. A legtöbbször azonban 
légionistának maszkírozza magát. Egy dologban azonban mindig 
egyforma. Haja, szemöldöke és bajusza rettentő lánggal ég. 

– Micsoda? – a Kockás megborzongott. – Valódi, igazi lánggal 
ég? 

– Megégetnéd a kezed, ha hozzányúlnál. 



– Szamárság! – Ezt a Márki mondta, mert dühítette, hogy egy 
ilyen értelmesnek látszó ember, mint a káplár, hinni tud az effajta 
sületlenségekben. 

Lucien káplár végignézett rajta. 
– Mindenki ezt mondja, amíg meg nem látta – felelte nyugodtan. 

– Utána pedig kórházba mennek, hogy kikezeltessék az 
idegsokkjukat. 

– Jó, jó! Nem akartam megbántani a kísértetet. Csak azt 
szeretném még megtudni, hogy mit szólnak hozzá a tisztek? 

– Látod – felelte a vállát megvonva Lucien – a tiszteknek 
könnyű. Ők egyszerűen kijelentik, hogy kísértetek nincsenek, és 
aki meglátja azonnal lőjön rá. 

– Én is azt mondom! – felelte rá a Márki. 
– Igen? Ez határozottan kedves tőled. És mit szólsz hozzá, ha 

azt mondom, hogy nem fogja a golyó! 
– Ilyen nincs! 
– Ilyen pedig van! A legkiválóbb mesterlövészeink lőttek mái rá. 

Soha sem tudta egyik sem eltalálni. Vagy pedig... – Lucien káplár 
megborzongott egy kicsit – az is lehetséges, hogy eltalálták, csak 
nem ártottak neki. 

– Borzasztó – mondta a Márki mikor egy ilyen kemény katona 
felül az ilyesfajta dajkameséknek. Én csak azt mondhatom, hogy 
rendkívül szeretnék annak a kísértetnek a szemébe nézni. 

– Azt éppen megteheted. Közeledik a tizenötödike. De 
mindenesetre figyelmeztetlek, hogy vigyázz, nehogy úgy járj, mint 
a szegény Mauriac őrvezető, aki szintén a szemébe akart nézni. 

– Hát az meg hogy járt? – érdeklődött a Kockás. 
– Az? Elrejtőzött a bástyasétányon, ahol a kísértet végig szokott 

menni. Mikor aztán pontban éjfélkor megjelent az égő fejű 
kísértet, hát Mauriac nekiugrott. A kísértet erre egyszerűen csak 
ráfújt és a szegény Mauriac lebukfencezett a mellvéden keresztül 
a mélybe. 

– Attól, hogy ráfújt? 
– Igen. A saját szememmel láttam. Körülbelül húsz méterrel 

odébb helyezkedtem el, hogy ha kell, segíthessek Mauriac-nak. 
Sajnos nem volt rá idő. Mielőtt megmozdulhattam volna, az 
őrvezető már lezuhant. Persze halálra zúzta magát. 

A Márki nem felelt. Elgondolkozott. Határozottan nem tetszett 
neki a dolog. Ezek a légionisták itt a szörnyű egyhangúságban és 
unalomban teletömik a fejüket ilyen hülye babonákkal. A tisztek 
pedig határozottan könnyelműek, hogy nem törődnek a babona 
terjedésével. Pedig annak a kísértetnek biztosan van valami 



határozott oka, hogy kísért. Van ugyan egy pár dolog, ami 
kellemetlenül megmagyarázhatatlan. Mint például a lángoló haj, 
szemöldök és bajusz. Azután meg az a tény, hogy nem fogja a 
golyó. Azt sem könnyű megérteni, hogyan csinálta azt, ahogyan 

Mauriac őrvezetőt ledobta a mélybe, anélkül, hogy egy ujjal is 
hozzáért volna. De ez még nem jelenti azt, hogy mindjárt 
földöntúli hatalmakról kelljen suttogni. Amit nem értünk, az még 
nem okvetlenül földöntúli. 

– Gyere Kockás – mondta hirtelen és felállt. 
– Hová? – kérdezte Pierre meglepetten. 
– Valami nyugodt helyre. Ki akarok dolgozni egy haditervet a 

légió kísértete ellen. Én meg akarom fogni azt a kísértetet. 
Pierre elhúzta a száját. 
– Nem azért mondom, mintha... izé... Ne érts félre, én igazán 

nem vagyok gyáva..., de szeretném tudni, minek kell neked 
belemártani magad ilyen dolgokba? Ha a kísértet kísérteni akar, 
akkor az az ő magánügye. Egy ilyen kíséretnek nincs is más 
szórakozása. Én..., hogy is mondjam... kíméletlenségnek tartom 
megakadályozni benne... Én sem tűrném, ha egy ilyen kísértet 
beleszólna abba, hogy... például ne igyak rumot... 

A Márki türelmetlenül legyintett. 
– Ne beszélj szamárságokat, Kockás! Ha félsz, nem muszáj 

velem tartanod. Senki sem kényszerít ilyesmire. Nálam azonban 
családi hagyomány a kísértetvadászat. Kiskoromban mindig 
megdorgált atyám, ha este azzal mentem hozzá, hogy egyetlen 
kísértetet sem cserkésztem be... 

Ezzel felállt, pénzt dobott az asztalra, tisztelgett a káplárnak, és 
kifelé indult. A Kockás egy pillanatig tűnődött, aztán kicsit 
kelletlenül, de szemmel látható ragaszkodással követte. 

Lucien káplár fejcsóválva nézett utánuk. 
– Mind ilyenek, mikor ide kerülnek! – morogta elégedetlenül. – 

Ilyenkor megostromolnák a poklot is. Aztán pár hónap múlva 
letörnek. Majd, ha jönnek a nagy menetelések. Meg a számum. 
Meg a kaffard... Na, majd meglátjuk... Halló kislány, még egy 
vöröset... Paprikával... 

 
* 

 
Irtózatos volt ez a menetelés. A Nap negyvenötfokos szögben 

szórta sugarait az izzó homoktengerre, meg ránk. A Márki 
homlokán keményen kidagadt a két vékonyszárú ér, ami rendes 
körülmények között nem is látszott. A fiatal Bergsen, a svéd 



festőművész állandóan hörgött, és időnként ugató hangon, 
fojtogatva köhögött. Orendesz, a volt görög díjbirkózó egészen 
váratlanul a szívéhez kapott, és meghalt. A Kockás Pierre ezzel 
szemben nyugodt, biztos, himbálózó léptekkel ment itt is, mint a 
párizsi jasszok a Montmartre-on. Időnként röhögött, kedélyesen 
hátbavágta a Márkit és fütyörészett. Vannak emberek, akiknek az 
ilyen halálba menetelés valóságos népünnepély. A légionisták, 
akik Romha oázisát védő, és igen szorongatott helyzetben lévő 
társaik segítségére sietnek erőltetett menetben, nagyon jól tudják, 
hogy sokan közülük nem térnek vissza Mogadorba. Ezzel azonban 
nem gondolnak sokan. A légionista feltétlenül hisz az egy 
százalékos lehetőségben is. Más azonban ez a szörnyű erőltetett 
menetelés ötvenöt fokos melegben, óránként öt perc pihenővel. 
Amikor egy szellő sem rebben, a levegő maga is izzani látszik, és a 
magasban már ott keringenek a dögkeselyűk. Aki itt összeesik, az 
előtt nem áll valami kedvező jövő. Noha több eset is lehetséges. 
Megtörténhetik, hogy mindjárt meghal az illető és akkor rendkívül 
szerencséje volt. Ez esetben eltemetik, ha van rá idő, akkor jó 
mélyre, hogy a hiénák lehetőleg nehezebben jussanak hozzá a 
máris oszlásnak induló holttesthez. Mert a sereget minden 
reménybeli eshetőségre számítva egy csapat hiéna is követi. 
Valami majd csak leesik nekünk is! – gondolják, és rendszerint 
nem alaptalanul. Aztán lehet az az eset is, hogy nem hal meg 
rögtön az illető. Ilyenkor két társát mellé vezénylik, hogy 
vigyázzanak a betegre. A két légionista leveszi a bardát, sátrat ver, 
lefekteti a beteg társát és vár. Ha az rögtön magához tér, nincs 
semmi baj. Fölszedelőzködnek és a század után sietnek. Ha 
azonban látszik a szerencsétlenen, hogy hosszabb gyengélkedésre 
rendezkedett be, ebben az esetben a két légionista tűnődni kezd. 
Tűnődés közben eszükbe jut az is, hogy a század egyre jobban 
távolodik tőlük, és ők egyedül maradnak a sivatagban. Ez pedig 
nem az a kimondott biztonságos állapot. Bármelyik pillanatban 
előbukkanhat a dombhajlások mögül Abdar bej valamelyik 
martalóc-csapata, mely ha sikerül elcsípnie két-három ilyen 
seregtől elmaradt légionistát, hát akkor valóságos kerti 
ünnepséget rendez a tiszteletükre, melyet a tisztelt vendégek 
ünnepélyes halálra kínzásával köt össze. A légionistákat élve 
ugyan, de a legkörültekintőbb módon, apró, szabad szemmel csak 
alig látható darabokra vagdalják, vagy pedig rendkívül ötletesen 
nyársra húzzák és lassú tűzön megsütik. Elevenen soha nem 
nyúzzák meg őket, mert Abdar bej esküdt ellensége minden 
kegyetlenkedésnek. – Hát mondom, ezen tűnődik a beteg őrzésére 



hagyott két légionista, és így nem csodálkozhatunk rajta, ha a 
tűnődés ötödik percében határozottan türelmetlenkedni kezd. 
Megkísérlik magához téríteni az ájultat, de ha ez a kísérlet nem 
végződik komoly eredménnyel, akkor felülkerekedik a saját 
életükhöz való ragaszkodás. Előkerül a szolgálati revolver, egy 
lövés dördül tompán, de messzehangzóan a sivatagban. A két 
légionista ismét felszedi a bardát, a század után siet és alássan 
jelenti a szolgálattevő őrmesternek, hogy a hátramaradt Jean 
Duvall közlegény nyilvánvalóan napszúrás következtében 
meghalt. Az őrmester bólint, tudomásul veszi a dolgot, megkérdi a 
fiúkat, hogy megtöltötték-e újra a napszúrást előidéző fegyvert, és 
miután megnyugtató választ kap, már folytatják is az utat a 
kegyelmet nem ismerő Szahara sárga homoktengerében. 

Erre az eshetőségre mindenki számít. Viszont éppen ezért 
összeszorítja a fogát és megy, akinek még van jártányi ereje. És az 
ember újra meg újra csodálkozva jön rá, hogy még mindig van 
jártányi ereje. A forróság, az egyhangúság, a por, a fáradtság 
rátelepszik az agyukra, rátérdel a mellükre, és vasabroncsként 
szorítja a fejüket. A Márki még mindig bírja az iramot. Keményen 
szorítja a puskáját, mintha abba kapaszkodna. A Kockás 

Pierre dúdol. Azt dúdolja, hogy Párizsban huncut a lány. A 
Márki nem tudja eldönteni, hogy csodálja-e elpusztíthatatlan 
erejéért, vagy pedig vágja-e szájon a szemtelensége miatt. 

Puskalövések riasztják fel gondolataiból. A Romha oázisból 
kiszorított, és lépésről-lépésre visszavonuló légionisták 
lövöldöznek. 

A század megállt. Lernoir hadnagy kihúzta a kardját és 
vezényszavakat ordított. Yxel őrmester továbbordította a 
vezényszavakat: a katonák hasravetették magukat és sortüzet 
zúdítottak az üldöző arab lovasságra. 

A lovasság egy pillanatra szétrebbent, de a számuk egyre nőtt. 
Az oázisból kiszorított század ekkor már csak tizenhárom 
emberből állt akik most csatlakoztak a felmentőkhöz. Lernoir 
hadnagy fogcsikorgatva vette tudomásul a kutyafuttában leadott 
jelentésből, hogy a többiek Weston hadnaggyal és Ropp 
őrmesterrel együtt elestek. 

Újabb sortűz dördült, és a jobbszárnyon kelepelni kezdett két 
gépfegyver. Az arabok most nem szóródtak szét. Annyian voltak, 
hogy nem volt rá szükség. Ehelyett leugráltak a lovaikról és 
gyilkos puskatűzbe kezdtek. 

Lernoir csak ezt várta. Lovasok ellen nem tud rohamra menni, 
de az arab gyalog nem nagyon veszedelmes. Pillanatok alatt 



rácsapódott az equille a fegyverek csövére, és a kékkabátosok vad 
rohama megindult a fehér burnuszosok ellen. 

A roham ellenállhatatlan erejű volt. A fehér burnuszosok 
tömege feküdt pár perc múlva mozdulatlanul a földön. A Szahara 
homokja szomjasan itta be a bőven ömlő vért, és az arabok lassan 
hátrálni kezdtek. A gépfegyverek újra megszólaltak. 

Romha oázis másfél óra múlva ismét a franciák kezén volt. 
Ekkorra már megérkezett a Mogadorból utánuk küldött másfél 
századnyi szaharián is, és átvette az oázis őrzésére kiadott 
parancsot. Közeledett az este és Lernoir hadnagy rövid pihenő 
után kiadta a parancsot a hazafelé indulásra. 

Lerbier őrvezetőt a Márki támogatta visszafelé menet. Az 
őrvezető volt az egyetlen altiszt, aki túlélte Abdar bej csapatainak 
borzasztó támadását. Öt sebesülése volt, de szerencsére 
könnyebb természetűek. Meg tudott állni a saját lábán és 
felvilágosítást tudott adni a mellettük baktató és szorgalmasan 
kérdezgető Lernoir hadnagynak. 

– Korán hajnalban támadtak meg minket – mesélte az őrvezető. 
A támadás egészen váratlan volt, hiszen senki sem tudhatta, hogy 
a szahariánjaink tegnap este elmentek Oglába, és még nem 
kaptunk új erősítést Mogadorból. 

– Úgy látszik mégis megtudták! – jegyezte meg a hadnagy. 
– De honnan tudhatták meg, hadnagy úr? Hiszen még mi sem 

tudtuk még tegnap. A szahariánok félórával az indulás előtt 
kapták meg a parancsot, hogy hová kell menniük. 

A Márki hallgatta és hallgatott. Igen, hisz ehhez nem fér kétség. 
Abdar bej kémszervezete remekül működik. Mert hiszen az aztán 
igazán biztos, hogy a kémnek előbb kellett tudni, hogy a 
szahariánok ekkor, meg ekkor este eltávoznak Romha oázisból. 
Hiszen egy ilyen támadás előkészítéséhez és az oázis 
megközelítéséhez esetleg napok kellenek... – vakmerően a 
hadnagyhoz fordult. 

– Hadnagy úr... alázatosan bocsánatot kérek... de szeretnék 
kérdezni valamit... 

A hadnagy csodálkozva nézett a légionistára. 
– Tessék – mondta. 
– Azt szeretném tudni, hogy ez a parancs... már tudniillik, hogy 

a szahariánok indulására vonatkozó parancs honnan érkezett a 
Romha oázisba? 

A hadnagy élesen nézett rá. 
– Kicsoda maga? – kérdezte. 
– Chatelnoir közlegény, a harmadik zászlóaljból! 



– Úgy... Chatelnoir... és miért akarja tudni, amit kérdezett? 
– Mert úgy gondolom, hogy ez a dolog... ezzel a támadással... 

egyáltalán nincs rendben. 
– A parancs Mogadorból jött! – mondta rövid gondolkozás után 

a hadnagy. – Hiszen azt mindenki tudja, hogy most ott van a 
hadvezetőség továbbító irodája. 

– Hát akkor hadnagy úr, erről a Mogadorban lévő parancsról 
Abdar bej tuaregjei is tudomást szereztek. Szerintem ki kell 
nyomozni a kémet és megszűnnek ezek a rajtaütésszerű 
támadások. 

– Erre az ötletre már más is rájött. Minden gondolkozás, fejtörés 
és nyomozás hiábavaló. De, ha esetleg van valami egészséges 
gondolata... Megvallom őszintén, azért feleltem ezekre a 
szokatlan..., legalábbis egy közlegény szájából szokatlanul hangzó 
kérdésekre, mert azt reméltem, hogy jelentkezni akar a kém 
kinyomozására. 

– Hadnagy úr nem tévedett! Csakugyan jelentkezni akarok! 
– Helyes. Tudomásul veszem. Kötelességem azonban 

figyelmeztetni, hogy eddig négy ember próbálkozott ezzel a 
feladattal. Mind a négyen otthagyták a fogukat. Még a 
holttestükre sem tűzhettünk semmiféle érdemrendet. – Mintha 
szavai elrettentő hatását akarná ellensúlyozni, hozzátette. – Pedig 
aki ezt a feladatot megoldja az könnyen hozzájuthat a légió 
becsületrendjéhez... 

– Nekem pedig éppen szükségem volna ilyesfajta ékszerre! – 
mondta a Márki. 

– Helyes! Igyekezzen, hogy lehetőleg élve kapja el! 
 

* 
 
Tovább meneteltek. A hadnagy nem szólt többet egy árva szót 

sem az egész úton, el volt foglalva a saját gondjaival. A Márki 
ennek kifejezetten örült. 

Gondolkozni akart. 
 

  



IV. FEJEZET 

 
 
 
 

A Márki a tükör előtt áll és a szemébe nevet saját magának. 
Erre minden oka megvan. Ő is rálő a kísértetre, de azt még 

mindig nem fogja a golyó. Erre szájon csókolja a bronzhajú lányt. 
 
 
A Márki a tükör előtt állt. Éppen befejezte a borotválkozást, 

mert nem szeretne szakállas arccal meghalni. Már pedig a 
szomorú eset igen könnyen bekövetkezhet ma este. Tizenötödike 
volt, a kísértet látogatásának ideje. Ezt pedig ő semmi esetre sem 
akarta ma elmulasztani. A kísértet valóban igen kemény ellenfél 
lehet, hiszen mióta csak megjelent, valóságos haj tó vadászatot 
rendeztek utána, de eredménytelenül. Igaz, mit is lehetne elérni 
egy csomó babonás, megfélemlített katonával? A kísértet nagyon 
jól tudta, hogy milyen hatást fog elérni. Azért lett kísértet. 

– És mi lesz akkor, ha én is megijedek? – gondolta, de nyomban 
a szemébe is nevetett saját magának. – Ugyan, ez igazán 
nevetséges. Egy vérbeli Chatelnoir márkihoz egyáltalán nem méltó 
ötlet! 

Abbahagyta ábrázata szemlélését és a szomszédos ágy felé 
fordult, amelyen iszonyú horkolást művelve aludt a Kockás 
Pierre. Könnyedén oldalba rúgta hatalmas termetű barátját, és 
kicsit meg is rázta a vállát. 

– Ébredj, kicsi pajtásom, ébredj, mert kimaradsz a mókából! 
– Miféle kicsi pajtás, miféle móka?... – dünnyögte álmosan a 

Kockás Pierre. – És miért nem hagysz aludni, te hóhér? 
A Márki türelmesen felelt minden kérdésre. 
– A kicsi pajtás te vagy, a móka rövidesen kezdetét veszi a 

„kísértetfolyosón”. Ami pedig az alvásodat illeti, meg kell 
vallanom, hogy már nagyon unom. Az egész szabad délutánodat 
átaludtad. Rendkívül utálom a lusta embereket. 

– Nekem egy ilyen ember ne tartson erkölcsi prédikációt! – 
morogta rosszkedvűen a Kockás. – Aki nem átall egy szegény 
hazajáró lélekre vadászni, annak az én szememben semmi 
becsülete sincs! 

– Szóval még mindig félsz? – kérdezte közömbös hangon a 
Márki, mert tudta, hogy ez az egyedüli mód a Kockás 
dühbehozására. 



Sikerült. Pierre egyetlen ugrással kiugrott az ágyból, és óriási 
kezeivel elkapta a Márki vállát. 

– Ha még egyszer azt mondod, hogy félek, összetöröm minden 
csontodat! Igenis összetöröm! – Egyszerre eszébe jutott 
megismerkedésük perce és kicsit bizonytalanul hozzátette. – Vagy 
legalábbis megpróbálom!... 

– Jól van, öreg fiú! – nevetett a Márki. – Nem óhajtok újabb 
összetűzésbe kerülni az ökleiddel. Hozd rendbe magad és gyere! 

Begombolták a zubbonyukat, magukhoz vették a revolvereiket, 
és szép csendesen kilopóztak a folyosóra. 

– Milyen alapon kaptál te erre a vadászatra engedélyt? – 
kérdezte a Kockás, míg felfelé haladtak a bástyára vezető lépcsőn. 

– Mert van egy elgondolásom védenceddel, a kísértettel 
kapcsolatban. Arra gondolok ugyanis, hogy esetleg valami köze 
lehet a sorozatos arab támadásokhoz. Hopp... hát ez meg 
micsoda... 

– A kísértet! – hörögte Pierre, és úgy látszik megszédült egy 
kicsit, mert kezével a fal felé tapogatózott, hogy 
megtámaszkodjon. 

A Márki egy pillantást vetett a karórájára. 
– Elismerésre méltóan pontos! – mondta. – Na, vegyük csak 

szemügyre! 
Egy alak imbolygott előttük a sötétben. Látták, már amennyire 

ki tudták venni, hogy a légionisták egyenruhája van rajta. 
Nesztelen léptekkel ment és ez még félelmetesebbé tette. Nyilván 
hallotta, hogy van valaki mögötte, mert hirtelen megfordult. 

A Márki igazán nem volt egy gyáva ember. Ezt a legnagyobb 
ellensége sem mondhatta volna rá. De most végigszaladt a hátán 
a hideg. Azon pedig még kevésbé lehetett csodálkozni, hogy a 
Kockás Pierre vacogó fogakkal tántorodott hátra, és kezével a 
torkához kapott. 

A kísértet valóban pokoli látványt nyújtott. Fedetlen fejjel volt, 
haja, bajusza és szemöldökei vadul lángoltak. Legalább másfél 
fejjel volt magasabb, mint a legmagasabb ember. Mikor meglátta 
őket vadul felkacagott. 

Ez a szörnyű kacagás teljesen megbénította a Kockást. A 
hatalmas ember úgy reszketett, mint a nyárfalevél. A Márki már 
nem is csodálkozott rajta. Ő is átkozottul rosszul érezte magát, de 
csakhamar sikerült erőt vennie gyengeségén, és előreugrott. 
Ökölcsapása a levegőt érte. Olyan nagyot ütött, hogy csaknem 
orra esett a lendülettől. A kísértet ekkor már vagy jó hat méterre 
távolodott el tőle nesztelen lépteivel. A Márki ekkor előkapta a 



revolverét és lőtt: háromszor, négyszer, ötször, hatszor, amíg csak 
halk kattanás nem jelezte, hogy a tölténytár üres. 

A kísértet ismét nevetett, azzal a bántó, éles kacagással, amely 
minden légionistát megbénított, aki hallotta. Egyetlen golyó sem 
talált. És a következő pillanatban eltűnt előlük a félelmetes alak. 
Mintha köddé vált volna. 

A Márki homlokát kiverte a verejték. Hát mi ez? Csakugyan 
nem fogja a golyó ezt a különös alakot? Ez már igazán 
hátborzongató! 

És ekkor a kezére esett a pillantása. Ez kéz remegett az 
izgalomtól. Életében először. És a Márki idegesen, élesen 
felkacagott. 

– Mi az, visszajött? – kérdezte ijedten a Kockás. 
– Nem, öregem, légy nyugodt. Én nevettem. 
– Te ilyenkor is tudsz nevetni? 
– Hát hogyne! – mondta a Márki. – Azon nevettem, hogy milyen 

szamár vagyok. Tudniillik, már jóval előbb rájöhettem volna, 
miért nem fogja a golyó a kísértetet. 

– Hát rájöttél? 
– Hogyne jöttem volna rá! Mondd csak, de őszintén, reszket a 

kezed? 
– Nagyon! – felelte őszintén Pierre. 
– Hát vedd tudomásul, hogy az enyém is reszket. Rettentően 

szégyellem magam, hogy ennyire nem vagyok ura az idegeimnek. 
Pedig én nem vagyok, nem is voltam soha ideges ember. Viszont 
más szempontból örülök is neki, mert ez mindent megmagyaráz. 
A te kísértet barátod tudta, hogy mit csinál. Az emberek idegeire 
épített. Nincs az a mesterlövész, aki ilyen felzaklatott 
lelkiállapotban, és ilyen remegő kézzel eltaláljon egy célpontot. 
Pláne ilyen sötétben. Hidd el fiam, itt nincs szó semmiféle 
földöntúli dologról. Ez egy ravasz gazfickó, ennyi az egész. 

– És az a szörnyű lángoló haj? 
– Az más... Azt még mindig nem értem. De hidd el, hogy abban 

a pillanatban, amikor meg fogom érteni, már az egész rejtély a 
kezemben lesz. 

Miközben beszélt, szorgalmasan és tüzetesen végigkopogtatta a 
falakat, körülbelül azon a tájon, ahol a kísértetet eltűnni látta. 

– Na találsz valamit? – kérdezte kíváncsian a Kockás. 
– Találni nem találok semmit – felelte a Márki. – De valami 

eszembe jutott, aminek azt hiszem van jelentősége. 
– Micsoda? 



– Az, hogy az ezredirodának, ahol tudvalevően minden terv 
írásban fekszik, valahol itt van a hátulsó fala... 

Tovább kutattak együttes erővel. 
A Kockás egyszerre csak felkiáltott és a bástya oszlopai és 

kiugrói közül előrántott egy a sötétben kuporgó alakot. 
– Megvagy, gazember! – ordította diadalmasan. 
A Márki, akinek élesebb szeme volt, nyugodt mozdulattal 

megfogta a karját. 
– Lehetőleg ne fojtsd meg! – mondta csendesen. – Ez itt ugyanis 

Lilian Laurence... 
 

* 
 
– Meg tudná magyarázni, hogy mit keresett itt, Lilian? – 

kérdezte a Márki az ijedtségtől lassan magához térő lánytól. 
– Kísértetet kerestem! – felelte csendesen a lány. 
A Márki elnevette magát. 
– Aki keres, az talál! – mondta. – Meg volt elégedve a 

látvánnyal? 
– Pokoli volt! – Lilian eltakarta az arcát. 
– Minek fog maga ilyesmibe? Tudhatja, hogy kemény katonák is 

belebetegedtek ebbe a látványba. 
Lilian végigsimította a homlokát. 
– Ismeri a tervemet. Tudhatja, hogy milyen ügyben járok. Ilyen 

esetben minden dolgot meg kell figyelnem, ami rendkívüli. Hát 
ezért... 

– Szép, szép – morogta a Márki. – Csakhogy így könnyen abba a 
gyanúba keveredhetett volna, hogy... 

– Hogy én vagyok a kísértet? – Lilian nevetett. 
– Vagy legalábbis, hogy valami köze van a kísértethez! 
– Maga ezt most komolyan gondolja? 
A Márki szomorúan csóválta a fejét. 
– Hiszen, ha én azt tudnám, hogy mit gondolok komolyan! Maga 

most menjen szépen haza, de vigyázzon, nehogy meglássa az 
őrjárat! 

– És maga? 
– Én megyek tovább keresni a kísértetet. Egyre jobban érdekel... 
– De hiszen elment! 
– Kicsoda? 
– A kísértet! 
– Mit beszél maga? 



– Az igazat. Itt szaladt el oldalt a kis csigalépcsőn. Lent állt az 
árkádok alatt a lova. Azt hittem, hogy látta. 

A Márki kicsit idegesen csóválta a fejét. 
– Nem láttam semmit. Szeretném tudni, hogy miért nem szólt? 
– Szabadna nekem is egy kérdést feltennem? 
– Hát persze. 
– Szeretném tudni, hogy miért nem fogta meg, vagy miért nem 

lőtte le? 
– Én – mondta kicsit zavartan a Márki –, hogy úgy mondjam, 

kissé zavarban voltam... Izé... az idegeim... 
– Hát akkor megértheti – mondta élesen Lilian –, hogy izé... az 

én idegeim is... valamivel több joggal, mint a magáé. 
– Igaza van. Bocsásson meg! – felelte restelkedve a Márki. 
A lány arca felderült ezekre a szavakra. 
– Láttam, amint elvágtatott... Minden erőmet összeszedtem, 

hogy kiabáljak, de mintha csak egy csomó lett volna a torkomban. 
– Igen értem... ez érthető és... hopp... 
A Kockás Pierre szomorúan nézte a barátját. Borzasztó az, 

amikor egy ilyen sikerült ember, egy ilyen jóeszű fiú, egy ilyen 
remek verekedő így tönkremegy. Az izgalmak hatása alatt, 
úgyszólván, egyik percről a másikra megőrül. Mert hiszen csak 
nem lehet egyébbel megindokolni, hogy hirtelen abbahagy egy 
mondatot, nekiugrik a meglepetéstől tágra nyílt szemű lánynak, 
és se szó, se beszéd, szájon csókolja, mielőtt az védekezésre is 
gondolhatna. 

– Bocsásson meg a Márkinak, Mademoiselle! – mondta Pierre 
iszonyú zavarban, mikor Lilian végre kibontakozott a légionista 
ráfonódó karjai közül. – Nem akarta megbántani magát... 

– Hagyja csak! – nevetett a lány elpirultam – Nem is volt olyan 
kellemetlen! Ezt én már régóta várom... Csak azt nem értem, 
miért ilyen hirtelen? 

– Én is régen készülök rá – mondta némi restelkedéssel a 
Márki. – Már sokszor elképzeltem, hogyan lesz..., de most 
megvallom, az öröm váltotta ki belőlem. 

– Micsoda öröm? 
– Eszembe jutott, hogy a kísértet nem fogja megvárni az elsejét. 

Hónap közben vissza fog jönni. 
– Hát ezt meg honnan veszed? – kérdezte a Kockás. 
– Hát nem érted? Vissza kell neki jönnie. Nem végezte el dolgát. 

Megzavartuk... 
Pierre elismerésre váróan nézett Lilianre. 
– Nagy ember! – felelte a lány a fel sem tett kérdésre. 



 
  



V. FEJEZET 
 
 
 
 

A béka igen hasznos háziállat. 
A Kockás Pierre igazolja azokat, akik finom gyümölcsnek 

nevezték. 
Ugyanis egy fán lóg. A sejk örül, hogy szakálla van. 

Legalább tépheti. 
 
 
Az őrnagy hátratett kézzel fel alá járkált a szobában. Időnként 

ránézett az előtte álló, feszes vigyázzba merevedett emberre, és a 
fejét csóválta. 

– Jól van légionárius! – mondta végül. – A bátorságot 
mindenesetre sokra becsülöm. Szemrehányásai azonban 
igazságtalanok... 

– Bocsánat, mon Commandant... Hogyan is merészelnék... – 
mondta zavartan a Márki. 

– De igen! Maga szemrehányásokat tesz, mert azt hiszi, hogy 
nem foglalkoztunk eleget ezzel a kísértettel. Hát vegye tudomásul, 
hogy igenis foglalkoztunk. Csak sajnos eredménytelenül. Azt a 
folyosórészt, ahol rendszerint eltűnik, többször is átkutattuk. 
Éppen úgy, mint maga. És éppen úgy hiába. Ott nincs semmiféle 
titkos ajtó. 

– De az irodába mégis be kell jutnia valahogyan? 
– Hát igen! Erre már hónapok óta nem tudunk magyarázattal 

szolgálni. 
– Hát akkor megismétlem a kérésemet, mon Commandant! 
– Hogy engedjem el kikémlelni Abdar sejk táborát? 
– Igenis, őrnagy úr! 
– Hm... Gyújtson rá, légionárius! Na, csak gyújtson rá... Attól 

tartok... 
– Hogy már nem sokat cigarettázhatok életemben, őrnagy úr? 
– Megvallom, erre gondoltam. Kötelességem azonban magát 

figyelmeztetni arra, hogy igen veszélyes vállalkozásba fog. Feltéve 
persze, ha megengedem. Ezt még el kell intéznem a 
lelkiismeretemmel. 

– Nagyon kérem őrnagy úr, hogy intézze el. Nekem a szolgálaton 
kívül, amit a hazámnak akarok tenni, külön okom is van rá, hogy 
kitüntessem magam. Nekem ez rendkívül fontos. 



– És ha otthagyja a fogát? 
– A céljaim feltétlenül érnek annyit, mint az életem. 
Az őrnagy megint ránézett a Márkira, igen figyelmesen. 
– Rémlik nekem valami újságszenzáció egy Chatelnoir márkiról! 
– Az én vagyok, őrnagy úr! 
Egy pillanatra nagy csend lett. Aztán az őrnagy megszólalt. 
– Helyes, légionárius! Megpróbálhatja. 
– Köszönöm őrnagy úr! Akkor még csak egy kérésem volna. 
– Tessék. 
– Szeretném magammal vinni egy barátomat. A terveim 

olyanok, hogy szükségem van segítségre. 
– Ki lenne az? 
– Pierre Bronc. Kitűnő katona és erős, mint a bivaly. Azt 

hiszem, igen sokban a segítségemre lehetne. A legénység Kockás 
néven ismeri. 

– Helyes, vigye magával. Ennek semmi akadálya. 
– Sajnos van akadálya, őrnagy úr! Valami toaletthiba körül 

történt ostoba szabálytalanság miatt Yxel őrmester karikába 
köttette. 

Az őrnagy úgy fordult meg, mintha rugón rántották volna. 
– Micsoda? 
Az asztalhoz ugrott és megnyomta a csengőgombot. Ráordított a 

belépő ordonáncra. 
– Yxel őrmestert küldje be hozzám! Azonnal! 
Az ordonánc elrohant. 
Magasrangú katonatiszttől még sohasem hallott olyan 

válogatott káromkodásokat a Márki, mint a várakozás percei 
alatt. 

Az őrnagy valósággal tombolt dühében, és amikor Yxel őrmester 
belépett, úgy ugrott neki, mintha meg akarná ütni. 

– Yxel, maga disznó! – ordította. – Nem megtiltottam magának, 
hogy karikába köttesse a legénység tagjait? Kitaposom a belét, ha 
áthágja a rendelkezéseimet! Hogy merte, mi? Hogy merte, maga 
becstelen kutya? 

Yxel őrmester halálsápadt volt. 
– Őrnagy úr – kezdte – én csak... 
– Semmi én csak... Azonnal bocsássák szabadon! Megértette? 

Ha két percen belül nincs szabadlábon, széthasítom azt a 
gyalázatos fejét, maga sötétlelkű, gaz hóhér. Megértette? 

– Igenis! 
– Ne feleseljen! Takarodjon! 



Yxel őrmester szédülten távozott. Emberemlékezet óta senki 
sem hallotta az őrnagyot hangosan beszélni, kiabálni vagy főleg 
káromkodni. Most pedig valóságos sátánná vált. 

Egyenesen a fogdába sietett, ahol a Kockás feküdt karikába 
kötve. Saját kezűleg oldozta ki a kötelékeit és talpra is állította. 

– Ide figyelj, te sűrített piszok! – kezdte közismert 
közvetlenségével az őrmester. – Nem vagyok barátja a 
huzamosabb kegyetlenkedéseknek, hát kiengedlek. De 
figyelmeztetlek, ha még egyszer nyitott zubbonnyal mered előtolni 
azt a redves, visszataszító pofádat a hálókörletből, akkor 
megalkuszom azzal a jó szívemmel, és úgy kiköttetlek a napra, 
hogy elevenen sülsz meg. Takarodj a szemem elől, te ocsmányság 
géniusza, te! 

A Kockás vigyorogva hallgatta főnöke dühkitörését. Nem vette 
nagyon szívére a dolgot. Csak a géniusz kifejezést találta 
túlzottnak. Azt is csak azért, mert most hallotta először. 

 
* 

 
Két fehérburnuszos lovas vágtatott az éjszakában. Ha a 

holdfény kibújt a felhők közül egy pillanatra, a fehér burnuszok 
alól kivillanó egyenruhát világított meg. A két lovas a Márki és a 

Kockás Pierre volt. A Márki kis vezérkari térképet tartott a 
kezében, zseblámpájával időnként rávilágított, és sűrűn 
kapkodott az iránytűjéhez. Néha szemrehányó pillantást vetett a 
Kockásra, aki egy csomagot cipelt az ölében és elégedetlenül 
morgott. 

– Szabad érdeklődnöm, hogy miért zsörtölődsz? – kérdezte a 
Márki. 

– Azért, mert nem vagyok hordár. 
– Ez még nem ok a zsörtölődésre – felelte a Márki. – Én sem 

vagyok hordár, mégsem morgok itt. 
– De te nem viszel ilyen ormótlan csomagot. 
A Márki megcsóválta a fejét. 
– Nézd Kockás, te hálátlan kuvasz. Ha én nem vagyok, még 

mindig a kötelek közt senyvednél. Nekem köszönheted, hogy részt 
vehetsz ebben a gyönyörű és feltűnően életveszélyes kalandban. A 
csomagot pedig el ne hajítsd véletlenül, mert igen nagy 
szükségünk lesz még rá ma éjjel! 

– Nem árulnád el végre, hogy hová megyünk? 



– Dehogynem, hercegem, boldogan! Barátodat és kedvencedet a 
kísértetet látogatjuk meg. Ha esetleg fázol a dologtól, hát majd 
megmelegedhetsz a hajánál. 

– Hiszen ha egyszer a kezembe kerül a torka... – morogta 
fenyegetően a Kockás. 

– Könnyen lehet, hogy ez a kívánságod teljesül. Most azonban 
hallgass. Közeledünk a táborhoz. Nyisd ki a szemed, mert nem 
óhajtok előőrsökkel találkozni. 

Vágtattak tovább. A lovak patáinak zaját felfogta a puha 
szaharai homok. A Márki visszatette a zsebébe az iránytűjét és 
helyette megmarkolta a pisztolyát. Most igazán nagyon óvatosnak 
kell lenniük. Ő tudja a legjobban, hogy milyen nagy tétben megy a 
játék. 

A kis oázistól mintegy kétszáz méternyire három csenevész 
pálmafa állt. A Márki intett a Kockásnak. Leszálltak és a fákhoz 
kötötték a lovaikat. Aztán gyalog, és rendkívül óvatosan folytatták 
útjukat a tábor felé. 

A tábor szabályos haditábor volt. Aki látta, meggyőződhetett 
róla, hogy a nagyban készülő tuareg-lázadás nem is olyan 
gyerekjáték, mint amilyennek látszik. 

Lelapultak a homokba, mert halk, szinte nesztelen léptekkel 
közeledett feléjük egy állig felfegyverzett marcona, arab őr. Fehér 
burnuszuk beleolvadt a homok színébe, így az őr nem látta meg 
őket. 

Még három lépés, még kettő, még egy... 
– Csípd el! Hang nélkül! – suttogott a Márki. 
A Kockás ilyesmiben nagyon értelmes volt. A következő 

pillanatban már ugrott is, mint egy tigris. 
– Fogom már! – suttogta vissza. 
Mindketten a földre zuhantak. Hangtalanul, de olyan erővel 

birkóztak, hogy ropogtak a csontjaik. A Kockás csak fél kézzel 
küzdhetett, mert a másik kezével az arab száját kellett befognia, 
nehogy kiabálhasson. Kis idő múlva csendesedett a küzdelem. A 
Kockás nemsokára lihegve mondta. 

– Megfojtottam. 
Felállt, nyugodtan leporolta a ruháját és elindult a barátja után, 

aki közben besuhant a sátrak közé. Olyan halkan, hogy a kísértet 
is megirigyelhette volna. 

Vagy két percig mentek, csúszkáltak a homokban és bujkáltak 
a sátrak között. A Márki alaposan körülnézett és kiadta a 
parancsot. 



– Ide figyelj, Kockás! Jól jegyezd meg, amit mondok, mert 
irtózatosan nagy fába vágtuk a fejszénket. Ha a legkisebb tévedés 
is történik, akkor reggelre már mi is kísértetek leszünk. De 
igaziak! 

– Majd vigyázok, csak beszélj! 
– Megmondom, mi lesz a te feladatod. Amint látod az ott a sejk 

sátra. Nekem azt kell kikémlelni. Amíg azonban a sejk bent 
tartózkodik, nem merem megkockáztatni. Neked kell kicsalni a 
kisöreget. 

– Nem hinném, hogy hallgatna rám. 
– Én azonban biztos vagyok benne. Fogd azt a csomagot, ami 

miatt úgy el voltál keseredve, és vidd el a tábor másik végére. 
Bontsd ki, de nehogy megijedj! Ugrósbékák vannak benne. 

– Micsodák? 
– Mondom, ugrósbékák. Még sosem láttál olyat? Kis rugóra járó 

békák. Puskapor van bennük. Karneválkor, meg egyéb ilyen hülye 
alkalmakkor szoktak durrogtatni velük. 

– Csak nem azt akarod, hogy... 
– Dehogynem! A legnagyobb mértékben. A békák mellett találsz 

egy hosszú gyújtózsinórt is. Ezzel a zsinórral összekötöd őket. 
Amikor készen vagy, az órádra nézel és pontosan öt perc múlva 
meggyújtod a zsinórt. 

– Rendben van. 
Már indulni is akart. 
– Várj egy pillanatig. Arra nem gondolsz, hogy mit csinálsz 

azután? 
– Dehogynem. Majd megmondod. 
A Márki elmosolyodott erre a bizalomra. 
– Helyes, öregem! Hát ide figyelj. Abban a pillanatban, amikor 

meggyújtod a zsinórt, kezdj el rohanni. Ezt ne értsd szó szerint, 
mert annak a rohanásnak roppant óvatosnak kell lennie. Ha 
valaki eléd kerül, megölöd. Érted? El kell jutnod a lovainkig. 

– És te? 
– Én bejutok a sejk sátrába. Amikor a békák felrobbannak, 

mindenki, tehát még a sejk is odarohan a robbanások 
helyszínére. Lesz legalább öt perc időm. Te a lovaknál vársz 
engem. Ha további tíz perc múlva nem jönnék, indulj el. 

– Arról szó sem lehet! 
– Nézd, mit érsz vele, ha téged is elfognak. Tedd amit mondtam. 
– Nekem te beszélhetsz! Belementem mindenbe, amit akartál. 

Ezt azonban nem... Semmi esetre sem. 
A Márki megszorította a Kockás kezét. 



– Köszönöm Pierre. Jól van, tégy amit akarsz, de most már 
indulj! 

A Kockás megfordult és óvatosan elindult az alvó táborban a 
sátrak között. 

A Márki megnézte világító-számlapos karóráját, bólintott és 
elindult ő is. Végigkúszott a sátrak között és meglapult a vezéri 
sátor tövében. 

Nem kellett sokat várnia. Pontosan öt perc múlva hatalmas 
durranás verte fel az éjszaka csendjét. A durranást azonnal 
követte a második, aztán a harmadik, a negyedik, az ötödik és így 
tovább. Tekintve, hogy huszonnégy darab ugrósbéka volt 
csomóba kötve, előreláthatóan hosszú szórakozásra volt kilátása 
a tábornak. 

Borzasztó lárma kerekedett. Az arabok ordítozva rohantak elő a 
sátraikból. Mindannyian a sűrűn ismétlődő és szűnni nem akaró 
durranások helyszíne felé siettek. Természetesen a sejk az elsők 
között volt, aki elhagyta a sátrát. Káromkodva kiáltozta össze a 
testőreit és futva indult ő is arrafelé, amerre az emberei. 
Mérgében vadul tépte a szakállát, de a Márki nem élvezhette ezt a 
szívderítő látványt, mert a következő pillanatban már be is 
surrant az üresen hagyott sátorba. 

Tudta, hogy nincs sok ideje. Villámgyorsan körülnézett a 
meglehetősen szűk sátorban. A sejk irataira volt elsősorba 
kíváncsi. Remélte, hogy azokból megtud egyet s mást. 

Egyszerre megállt a keze a levegőben. Valami egészen furcsát és 
szokatlant vett észre. Az egyik ülőpárnán egy pár ortopéd cipő 
feküdt. 

– Hát ez meg mi a csoda. Én még nem láttam ortopéd cipőben 
járó arab vezért. 

Miközben a cipőket vizsgálta, arra gondolt, hogy talán nem is az 
iratok, hanem ez a cipő fogja meghozni ennek a kirándulásnak a 
hasznát. 

Egyszerre különös gondolata támadt. Olyan különös, hogy 
eleinte maga is őrültségnek tartotta. De azért még egyszer 
megnézte a cipőt és tovább kutatott. 

Most egy kis lapos fémdoboz került a kezébe. Kinyitotta és 
megszagolta a benne lévő sárgásszürke kenőcsöt. Igen meglepett 
arcot vágott és habozás nélkül kivett belőle egy keveset. Pici 
pléhdoboz volt nála, amiben kinint tartott. Ebbe kente bele a 
krémet. 

Mennie kellett, mert letelt az előirányzott idő. Még egy pillantást 
vetett a cipőre, zsebre vágta a dobozt és kisurrant a sátorból. Két 



lépést tett előre, aztán összeroskadt attól az irtózatos súlytól, 
amely a nyakába zuhant. 

A másodperc tizedrészéig feküdt kábultan, de aztán vadul 
küzdeni kezdett az életéért. Borzasztó erejű, hatalmas arab 
teperte le, és a Márki érezte, hogy nem bír vele. Az arab szorítása 
fokozatosan erősödött a torka körül, az ő ellenállása pedig 
csökkent. Már alig kapott levegőt, érezte, hogy azonnal megfullad, 
de ebben a pillanatban felhördült az arab, a szorítása gyengült, 
tompa zuhanás hallatszott, és a Márki megszabadult a 
ránehezedő tehertől. 

Ki sem nyitotta a szemét, úgy morogta kábultan. 
– Jól van öreg Kockás, neked volt igazad! Jól tetted, hogy 

visszajöttél. 
Nem felelt senki. A Márki erre mégis kénytelen volt 

megmozdulni. Felült és hunyorogva, kábultan nézett az előtte 
állóra. 

Nem a Kockás Pierre volt, hanem Lilian. A kezében egy véres 
kést szorongatott. 

A Márkiból egycsapásra eltűnt a kábultság és felugrott. Nem 
tudott beszélni, csak némán szorította magához a lányt. Aztán 
megfogta a kezét és a már ismert legrövidebb úton futni kezdtek a 
lovak felé. 

Két percen belül ott voltak. A Kockás vigyorogva fogadta őket. 
– Már éppen oda akartam menni – mondta. – Még egy percem 

volt abból az időből, amit rám parancsoltál. De most gyorsan 
előre! 

A Márki rábámult. 
– Te nem is vagy meglepve? 
– Miért volnék? Én tudtam, hogy a Mademoiselle ide jön. 
– Tudtad? Meg vagy őrülve? 
– Ne bántsa a Kockást, Jules! – szólalt meg a lány. Valósággal 

térden állva könyörögtem neki, amíg elárulta, mit terveznek. Csak 
nem gondolja, hogy nyugtom lett volna, amíg maga az oroszlán 
szájába dugja a fejét? Szereztem kölcsön egy lovat és követtem 
magukat. És boldog vagyok, hogy követhettem. Különben most... 

– Különben most nem élnék – fejezte be a Márki. 
Lilianon kopott légionista egyenruha volt. Még szerencse, hogy 

senki sem látta meg őket, mert méltán elcsodálkozhatott volna 
rajta, hogy egy légionista a sivatagban őrült vágtatás közben kezet 
csókol egy másik légionistának. 

 
* 



 
– Mikor az ortopéd cipőket megláttam, őrnagy úr, akkor már 

gyanakodni kezdtem, de mikor az a pléhdoboz a kezembe került, 
és megvizsgáltam a tartalmát, láttam, hogy a gyanúm alapos. 
Akkor már rájöttem az egész kísértetgazságra. A dobozban foszfor 
volt. 

– Foszfor?... 
– Úgy van. A kísértet ezzel kente be a haját, a bajuszát és a 

szemöldökét. Az látszott úgy a sötétben, mintha lángolna. A 
gumitalpú ortopéd cipők pedig arra kellettek, hogy abnormális 
magasságával még félelmetesebbé tegye magát. 

– Szóval a kísértet... 
– Szóval a kísértet azonos Abdar sejkkel. Ő maga kémkedett itt 

saját magának. Nem bízik senkiben sem. Kitalálta ezt a 
kísértethistóriát, és amint az eredmények is mutatták: nem hiába. 

– Komoly munkát végzett Chatelnoir! – mondta az őrnagy. 
– A befejezés még hátra van. A sejk nem tudja, hogy rájöttem a 

titkára, miután tegnapelőtt megzavartam. Tehát biztos vagyok 
benne, hogy rövidesen visszajön. És akkor elcsíphetjük... 

 
* 

 
A Márki összehúzta magát a sötétben. Mellette kuporgott 

elválaszthatatlan társa, a Kockás is. Már a harmadik éjszakát 
töltötték itt az ezredirodába vezető bástyafolyosón. 

– Te! – suttogta a Kockás. – Én már nagyon unom ezt a 
leselkedést. Fáradt vagyok, mint egy kutya. Meg álmos is. 
Szeretném végre kialudni magam. Én... 

– Légy szíves fogd be a pofád! – súgta vissza a Márki. – Nem 
látod, hogy itt van? 

– Hol? – kérdezte ijedten a Kockás. 
– Ott mozog elöl. Mégsem látod? 
– De igen... Most már látom... Hát akkor miért nem megyünk 

neki? 
– Mert kíváncsi vagyok arra a titkos átjáróra, amelyiken 

keresztül bejut az irodába. Mi hiába kerestük. Nézd, a fene egye 
meg... 

– Mi az? 
– Gyere! 
– De már megint nem látom! 
– Nem is láthatod, mert már bement. A titkos ajtót a falban 

kereste mindenki. Én is. És nem gondoltunk rá, hogy a földön is 



szétnézzünk. Valakivel itt már régen összejátszhatott. Lehet, hogy 
az vájta az alagutat. Vigyázz, jön! 

A kísértet feje ekkor bukkant ki a nyílásból. Lehajolt, hogy egy 
gombnyomással bezárja a csapóajtót. A Márki ekkor rávetette 
magát. 

Irtózatos élethalálharc kezdődött. Minden erejüket összeszedve 
tépték, rúgták és harapták egymást. A Márki most egy pillanatra 
alulra került, és ez volt a szerencséje. A Kockás abban a 
pillanatban iszonyú ütést mért a lángoló halántékra. 

A kísértet lefordult ellenfeléről. Akkor már világos volt a folyosó. 
Katonák állták körül őket, élükön az őrnaggyal. A kísértet igen 
furcsán festett. A birkózás közben lehullt a hatalmas álbajusz, és 
a Márki dermedten ismert a sejk hosszúkás, szakállas arcában 
rettenetes ellenfelére, Laurence-re. 

– Laurence – ordította és megrázta a vállát. 
A sejk magához tért. 
– Nem vagyok Laurence! – morogta megvetően. – Az anyám 

angol volt, de az apám arab. Igazából Abdar sejk vagyok, tehát 
követelem, hogy úgy kezeljenek, ahogy nekem kijár. 

– Előkelően fogsz az akasztófára menni! – morogta a Kockás, aki 
igen nehezen tudta legyűrni lincselési hajlamát. 

 
* 

 
A Márki aznap tartotta esküvőjét Liliannal, mikor ünnepélyes 

rehabilitálása megtörtént és ismét visszakapta a rangját. Az 
esküvőn természetesen ártatlanul elítélt öccse volt az egyik tanú. 
A másik viszont Kockás Pierre volt, aki hosszabb szabadságot 
kapott. 

– Kockás – mondta neki az esküvői ebéd után komolyan a 
Márki –, ha meg nem sértelek, légy szíves tedd vissza az ezüst 
kanalakat. Én a helyedben szégyellném magam. 

– Miért – morogta a Kockás kicsit zavartan. – Csak nem 
kívánod, hogy most vénségemre megjavuljak? Hiszen már 
ismerheted a jelmondatomat: Amit ma ellophatsz, ne halaszd 
holnapra... 

A Márki szó nélkül a zsebébe nyúlt (a Kockás zsebébe), kivette 
az ezüst kanalakat és visszatette az asztalra. A Kockás Pierre 
sóhajtva tűrte. Aztán vállat vont. 

– Hát ha így áll a dolog – mondta csendesen –, akkor 
visszaadom ezt a cigarettatárcát is. Azt hiszem a 
hadügyminiszteré... 



 
 

VÉGE 



Charles Lorre 

 
 
 

Hárman a Szahara 
ellen 

 
 
 

Első kiadás: 
Közművelődési Könyv- és Hírlapterjesztő Kft.,  

Budapest, 1940 
 

  



I. FEJEZET 
 
 
 
 

A hajó utasáról vagy jót, vagy semmit. 
Hallgassunk tehát. 

 
 
A Kockás Pierre letette a kártyát. Zsebre vágta az ötödik ászt, 

amit minden eshetőségre számítva játék közben állandóan az 
ölében tartott, és az őt jellemző nyugalommal megszólalt. 

– Uraim, mielőtt továbbjátszanánk, annak a megállapítását 
kérem, hogy itt valaki csal! 

Egy pillanatig csend volt, aztán a partnerek felháborodva 
pattantak fel a helyükről. 

– Hogy merészelsz?... Ki csal itt? 
– Én! – felelte nyugodtan a Kockás Pierre. 
A játékasztalnál csupa olyan ember ült, aki a mindenek felett 

álló szemtelenséget mindig kellően tudta értékelni. Ez azonban 
meghaladta minden eddigi ilyenirányú tapasztalatukat. 
Érdeklődve fordultak tehát a Kockás felé és csak a kövér Moriarty 
vette elő a revolverét. 

– Uraim... – kezdte újra a Kockás – önök félreértettek engem. 
Belőlem a betyárbecsület beszél. Nyílt kártyákkal akarok játszani, 
ami annál könnyebb nekem, mert úgyis ismerem hátulról az 
összes kártyát, amivel játszunk. Amit mondtam, nem kihívás volt 
tehát, hanem vallomás. Nem akarok igazságtalan előnyöket 
szerezni magamnak. Játszanak olyan hamisan, ahogy csak 
tudnak, mert én úgyis csalok. Ha valamelyiküknek önök közül az 
a lehetetlen ötlete támadna, hogy becsületesen játszón, abból a 
legnagyobb zavarok támadnának. Hát csak ezt akartam mondani. 
Mehetünk tovább. Ki az osztó? 

Az osztó Clodion volt, a cetvadász. Legutóbbi expedíciója 
alkalmából elsikkasztott néhány bálnát a megbízóitól és a 
hatalmas víziemlősöket, jobban mondva az árukat, meglepően 
rövid idő alatt elitta. Hogy a várható és egészen természetes 
következményeket elkerülje, beállt a légióba. 

Legyünk túl a másik két partner bemutatásán is. Moriarty, akit 
már futólag említettünk, komoly tapasztalatokkal rendelkező 
férfiú volt. Angol származása ellenére hosszabb időt töltött a 
francia Ördögszigeten valami jelentéktelen rablógyilkosság miatt. 



Most szökésben van. Ez egyébként a specialitása. Ült már az 
angol Readingben és az amerikai Sing-Singben is. Ha szabad így 
kifejezni magunkat, Moriarty légionárius végigszökte már a világ 
legjelentősebb fegyházait. 

A harmadik partner szélesvállú, középtermetű fekete 
fiatalember volt. Civil korában főleg csempészéssel foglalkozott és 
szakmai körökben, valamint a világ összes kikötőinek 
nevezetesebb verekedőhelyein a „Herceg” néven vált közismertté. 
Ez az elnevezés mindig előkelő magaviselete miatt ragadt rá. Úri 
tónusa minden lehető alkalommal megnyilvánult. Ha valakinek 
valami kifogása volt a személye ellen, mindig nagyon erélyesen 
kikérte magának a dolgot, de utólag meglepő bőkezűséggel járult 
hozzá az illető kezeltetési költségeihez. Sokan vannak, akik a 
Herceget mindig jókedvű és sokszor gúnyolódásra hajlamos 
modora miatt cinikus fráternek tartották, de az olvasó meg fogja 
érteni, ha nem osztom az illetők nézetét, és lehetőség szerint csak 
kellemeseket mondok majd az említett fiatalemberről. A Herceg 
ugyanis – én voltam. 

A Kockás Pierre-rel itt ismerkedtem meg a hajón, útban Afrika 
felé. Mi úgyszólván valamennyien újoncok voltunk, ő azonban 
már öreg légionáriusnak számított. Rendkívüli szabadságáról tért 
vissza, Párizsból, ahol részt vett egyik előkelő barátjának, 
Chatelnoir márkinak a esküvőjén. Természetesen mondanom sem 
kell, hogy erre az előkelő ismeretségre szintén a légió révén tett 
szert, ahol a márki néhány hónapig szolgált, míg csak hazájának 
tett felbecsülhetetlen szolgálatai jutalmául felsőbb utasításra ki 
nem szuperálták. A hazának tett eme szolgálatoknak a Kockás 
Pierre is részese volt és ezért sikerült az említett esküvőre rövid 
szabadságot kapnia. 

Mondom, tehát, a hajón ismertem meg a Kockást, akinek ekkor 
már egy érdemrend díszítette domború mellét. Megismerkedésünk 
körülményei talán felizgatnák egy gyengébb idegzetű 
oroszlánszelídítő kedélyét, bennünk azonban nem hagytak 
különösebb nyomot. 

A dolog ugyanis úgy történt, hogy a hajó indulásának első 
napján néhány úriember váratlan, de eléggé érthető elhatározásra 
jutott. Elhatározták ugyanis, hogy mielőtt a hajó kiköt, az 
újoncokat kísérő Yxel őrmestert rövid úton jobblétre szenderítik, 
közismerten ordenáré modora miatt. A légionáriusok között 
akadtak ugyanis olyanok is, akiknek erkölcsi érzékét 
felháborította az őrmester képtelenül mocskos szája. Yxel 
őrmester átkozottul értet hozzá, hogy hogyan tegye magát a lehető 



legrövidebb időn belül elviselhetetlenné, és a kiképzések folyamán 
pár hét alatt máris közutálatnak örvendett. 

Az a négy-öt úriember tehát, aki úgy találta, hogy Yxel őrmester 
szülei meglehetősen elhanyagolták annak idején fiuk nevelését, a 
hajóraszállás után elérkezettnek látta a pillanatot, hogy 
megszabaduljon ettől a kétlábon járó és állandóan egyértelmű 
trágárságokat ordító hangszórótól. Megbeszélték, hogy a vacsora 
után félrevonják az őrmestert egy meghitt sarokba, és addig verik, 
amíg egyetlen ép csontja marad. Tekintettel pedig arra, hogy a 
légióban az ilyen suhancos pajkosságokat többnyire 
haditörvényszék bírálja el, úgy döntöttek, hogy a kicsontozott 
őrmestert a kedélyes lincselés után egyszerűen beleejtik a 
tengerbe. Ha ilymódon megszabadulnak az ügy legérdekesebb 
szereplőjétől, akkor senki sem bizonyíthatja rájuk bűnösségüket. 

A szép terv ott mondott csütörtököt, hogy a Kockás Pierre 
véletlenül épp akkor ment arra, mikor az ítéletvégrehajtók az 
utolsó részletet beszélték meg. A Kockás Pierre éles fölét 
megütötte néhány szó, és az ilyen dolgokban meglehetősen jártas 
lévén azonnal tisztában volt a helyzettel. Tudta, hogy a terv rossz, 
hogy az emberek hiába tagadnak majd, a gyilkosságot feltétlenül 
rájuk bizonyítják, és még szerencsés esetben is olyan ötévi 
kényszermunkát kapnak – a ghadamesi mocsarakban hogy egy 
sem kerül haza élve közülük. 

Viszont azt is tudta, hogy ezeket a megvadult embereket okos 
szóval nem győzheti meg. Úgy határozott tehát, hogy miután csak 
öten vannak, egyszerűen félholtra veri őket. Remélte, hogy ilyen 
állapotban mégsem mernek belefogni kétes kimenetelű 
vállakózásukba. Így tehát kihívó pillantást vetett a sarokban 
suttogókra és ügyes mozdulattal leköpte az egyik úriember 
cipőjét. 

Az úriember olyan feltűnően durva becsületsértéssel válaszolt a 
kötekedésre, hogy az becsületére vált volna magának Yxel 
őrmesternek is. Kétségtelen, hogy egy ügyes diplomata, 
megfelelőbb megoldást is választhatott volna a készülő vérontás 
elkerülésére. Kockás Pierre azonban nem volt diplomata. O csak 
egy szelídképű, kétméteres, mosolygószemű légionárius volt, 
akkora öklökkel, mint egy gyermekfej, irtózatos vállakkal és 
bikanyakkal. Enyveskezű volt, hamisan kártyázott, a becsületről 
pedig igen furcsa fogalmai voltak. Ha valami verekedésbe 
keveredett, nem nézte, hogy felkel e még egyszer, akit leütött, de 
alapjában véve mégis derék fickó volt, aki nem nézhette, hogy 
tapasztalatlan bajtársai fejjel menjenek a falnak. Gondolta, 



inkább ő veri őket agyon, minthogy Ghadamesben pusztuljanak 
el. 

Mondom tehát, nyugodt lélekkel belekötött az összeesküvőkbe, 
azzal a kedélyes nemtörődömséggel, ahogy annak idején benne 
volt minden marseilles-i kocsmai verekedésben. Csak egyet 
felejtett ki a számításból. Igor Oraneffet, aki szintén az 
összeesküvők közt volt. Igor Oraneff egy-két évvel ezelőtt még 
cirkuszi díjbirkózó volt, akit plakátok Bulgária Tigrisének 
neveztek. Azzal a csekélységgel, hogy Bulgáriában egyáltalán 
nincsenek tigrisek. De ezzel sem a plakát, sem Igor Oraneff nem 
törődött. Később egy kisebbfajta nézeteltéréssel kapcsolatban 
elkövetett néhány súlyos testi sértést, és mikor a sértetteken a 
harmadik vérátömlesztés sem segített jobbnak látta, ha kis időre 
eltűnik. Így került a légióba. Kedvenc mutatványai közé tartozott, 
hogy felültette nyolc-tíz társát egy biliárdasztalra, aztán az asztal 
alá mászott és hátával könnyedén felemelte az egészet. 

Ezt az Igor Oraneffet felejtette ki a számításából a Kockás. Már 
pedig a Tigris egyáltalán nem volt könnyű ellenfél még Pierre 
számára sem, és a verekedés folyamán annyi dolgot adott neki, 
hogy nem volt ideje a többiekkel foglalkozni. 

Kétségtelen, hogy mikor én meg Clodion, a cetvadász 
bekapcsolódtunk a verekedésbe, későbbi legjobb barátom, a 
Kockás már igen súlyos helyzetben volt. Igaz, hogy a Tigris már 
akkor a földön hevert és körülbelül tizennégy zúzott és horzsolt 
sebből vérzett, és az is igaz, hogy Villard, a szénhordó ordítva 
próbálta helyrerakni – saját kezűen – kificamodott karját, de a 
másik három egyszerre rohant rá, a már-már fáradni kezdő 
Kockásra, és friss erővel, pihent tüdővel támadva, sikerült is 
leteperniük. 

Nekem valahogy mindig imponáltak az olyan emberek, akikben 
van bátorság, hogy öt másikkal odaálljanak verekedni. Az ilyet 
nem szabad veszni hagyni. Intettem Clodionnak, aki szemmel 
láthatóan az én nézetemet vallotta, és a következő pillanatban 
ráugrottunk a Pierre-t lazsnakoló bandára. 

Támadásunk meglepő és ellenállhatatlan volt. Clodion úgy 
vágta szájon Prokoppot, a morva fuvarost, hogy annak menten 
kifordult négy foga. Én ezalatt nyolc-tíz irtózatos rúgást helyeztem 
el Vermanderen, a flamand géplakatoson. Viszont akkora pofont 
kaptam Kratochvilltől, a lengyel állatszelídítőtől, hogy becsületére 
vált volna még Hofberg tanár úrnak is, pedig említett úr, 
diákkorom legfélelmetesebb emlékei közé tartozik. 



Mindamellett azonban az összeesküvők helyzete teljesen 
reménytelen volt. Oraneff és Villard már nem jöhettek számításba, 
a Kockás viszont miután egy kis lélegzethez jutott, újult erővel 
támadott. A következő drámai pillanatok során két iszonyú erejű 
jobbegyenest helyeztem el Kratochvill gyomorszáján, Clodion 
pedig úgy térden rúgta Vermandert, hogy az a fájdalomtól 
félájultan elterült. A Kockás Pierre két hatalmas keze ekkor 
benyúlt a csomóba, kiemelte onnan Prokoppot és olyan erővel 
vágta bele a földön fekvők tömegébe, hogy ott csont nem maradt 
csonton. 

Ezzel a verekedés véget is ért. Mégcsak nem is keltett 
különösebb feltűnést. Igaz, hogy az ügyben legérdekeltebb fél, 
Yxel őrmester az utolsó percekben odajött, de miután 
megállapította, hogy a légionisták nem használják fel a passziójuk 
kielégítésére a kincstári tárgyakat, mint például rohamkés, 
revolver, meg ilyesmi – nem zavarta az urakat szórakozásukban, 
hanem néhány keresetlen szóval közölte véleményét a veszett, 
korcs kutyák undok ivadékairól, akik íme mindig csak marják 
egymást, és már ment is vissza a kapitányi kajütbe, ahol néhány 
üveg rum várta. 

A veszett, korcs kutyák említett leszármazottai ekkorra már úgy 
ahogy magukhoz tértek. Letörölték arcukról a vért, kiköpték a 
meglazult fogakat, úgy ahogy rendbehozták a ruhájukat, és 
vizsgálódva, kissé dühösen, de cseppet sem gyűlölködve 
nézegették egymást. A Kockás Pierre megigazította derékszíját, 
még egyszer végignézett a legyőzőiteken és rövid, minden 
finomságot és udvariasságot nélkülöző, de meglepően tárgyilagos 
beszédet tartott. 

– Idefigyelni, marhák! – kezdte. – Saját érdeketekben törtem 
össze a pofátokat. Meg akartam vele akadályozni, hogy olyat 
tegyetek, amit aztán keservesen megbántatok volna. Egy 
őrmestert nem lehet csak olyan egyszerűen eltenni láb alól. Én 
már ismerem itt a dörgést, nekem elhihetitek. Miután okos 
beszéddel úgysem tudtalak volna meggyőzni benneteket, ezt a 
megoldást választottam. Kuss! Ne pofázz közbe Tigris, mert orrba 
rúglak! Miután véleményem szerint legalább két napra 
harcképtelenné váltatok, nyugodtan hagylak itt benneteket, ha 
aztán újra szükségetek van egy kis idegcsillapítóra, csak 
szóljatok. Egyébként pedig gebedjetek meg! 

Ezzel intett nekünk és tovább sietett. Clodion meg én követtük. 
Kockás néhány szóval elmagyarázta, hogy tulajdonképpen miért 
is tört ki a verekedés, és mi ebből az odavetett pár szóból 



megismertük Kockás Pierre-t. Amit tett, igazán derék dolog volt, 
és nem tévesztette a hatását. Clodion, a cetvadász, aki nem volt a 
szavak embere, szó nélkül kezet nyújtott a Kockásnak és kétszer 
igen erőteljesen hátbavágta. Én egy-két szót szóltam a bajtársi 
összetartás az iménti gyönyörű példájáról, s szintén 
hátbabokszoltam őt néhányszor. A barátság ezzel meg volt kötve. 
Ezek után bemutatkoztunk egymásnak. 

– Hát uraim – mondta a Kockás – most már nézzük, hogy mivel 
üssük agyon az időt. Mi volna a véleményük egy kis kártyázásról? 

Kártyázás? Ez nagyon egészséges ötlet volt. Kedvtelve néztünk 
össze. Elindultunk a hajó tatja felé, ahol ideális, levegős 
kártyázóhelyiséget biztosíthattunk magunknak. Útközben 
felszedtük Moriarty-t negyediknek, a Cetvadász szerzett valahol 
egy nagy dobot, amit aztán asztalnak rendeztünk be, és 
elkezdődött a kártyázás, amelyet elbeszélésem elején említettem, 
mikor is a Kockás kifejtette a csalásra vonatkozó kissé szokatlan, 
de a kártyázás történetében egyáltalan nem egyedülálló nézeteit. 

 
* 

 
Ettől a pillanattól kezdve a Kockás Pierre, a Cetvadász, meg én 

elválaszthatatlan barátok lettük. Összeforrtunk a grandiózus 
verekedés kohójában. Megtanultuk becsülni egymást. 
Kétségtelen, hogy nem voltunk túlságosan rendes emberek. Ami a 
Kockást illeti, minden szentebb volt előtte, mit például a 
magántulajdon, a keze pedig rendkívül enyves volt, és az az 
érzésem, hogy eseményekben gazdag élete folyamán néhány 
embert nyomorékká vert már, de nem volt rosszindulatú, élt 
benne a bajtársi érzés, jó szíve volt, és ez is valami. 

A Cetvadászt is rendes embernek ismertem meg az idők 
folyamán. Nem tehet róla, hogy soha nem tudott leszokni arról a 
szenvedélyéről, hogy elsikkassza a kezére bízott bálnákat. Addig 
amíg oly sok bálna akad a Spitzbergákon, addig nyugodtan 
ellophatnak egy párat a Clodionhoz hasonló szegény emberek. 

Ami pedig engem illet – hát igen... Nem mondom, hogy az 
életem túlságosan dicsőségteljes volt, de hát élni csak kell 
valamiből. És még mindig jobb, ha az ember kijátszik egy 
vámrendeletet, mintha például mondjuk rablógyilkosságokkal üti 
agyon az időt. És az a nézetem, hogy amíg egy csempész nem öl 
vámőrt, addig nem szabad pálcát törni felette. 

 
* 



 
Már elhaladtunk a Baleárok mellett. Ahogy Algír felé 

közeledtünk a levegő egyszerre megszűnt levegő lenni. Mintha 
valami furcsa, ragadós massza tapadt volna ránk, és akart volna 
mindenáron befurakodni a tüdőnkbe. A meleg egyszerre szinte az 
egyik percről a másikra negyven fokra szökkent. A katonák 
mozdulatlanul ültek a fedélzeten és levegő után kapkodtak. 
Azután negyvenöt fok lett a meleg, és Van Rong, a holland festő 
egyszerre, egész váratlanul dührohamot kapott. Kjörben, a norvég 
lázas volt. Dobálta magát a fedélzeten és valószínűen megpattant 
egy ér a tüdejében, mert noha azelőtt semmi baja nem volt, most 
egyszerre vért köpött. Oraneff, a Tigris úgy izzadt, mint egy beteg 
ló. Lihegve törölte a homlokát egy óriási piros kockás 
zsebkendővel és időközönként sírva fakadt. Nincs szomorúbb 
látvány, mint egy nehézsúlyú cirkuszi birkózó, aki sír. Mi hárman 
együtt éltük át ezeket a nehéz időket. Egyikünk sem volt 
túlságosan csenevész, de azért borzasztóan megviselt minket ez az 
út. Még a Kockást is, aki pedig járt már erre egynéhányszor. 

Ekkor tanultuk meg becsülni Yxel őrmestert. Még azoknak is 
imponált, akik az utazás elején agyon akarták verni. Sergeant 
Yxel nagyszerűen tartotta magát, még csak a zubbonyát sem 
gombolta ki a pokoli melegben. Egy pillanatra sem vált meg nehéz 
revolvertáskájától, mert, mint többízben hangsúlyozta, sosem 
lehet tudni, mikor kell lelőni valamelyik veszett kutyát. A veszett 
kutyák alatt természetesen minket értett, de nem tudtam rá 
haragudni, mert, ha valaki még ebben az izzó katlanban is meg 
tudja őrizni megalkuvást nem ismerő egyéniségét, ha gorombán 
is, de meg tudja vigasztalni a betegeket, ha egykét oldalba 
rúgással is, de magához tudja téríteni az elfásultakat, az minden 
elismerést megérdemel. 

Aztán egyszerre elénk tűnt néhány aszott külsejű pálmafa. 
Mögötte pedig furcsa, hengeralakú házak, izzó, fehér falakkal. Egy 
hosszúkás földnyelv közelében megállt a hajó. 

Megérkeztünk Algírba. 
 

  



II. FEJEZET 
 
 
 
 

A riffek elfoglalnak egy erődítményt és ez nagy baj, mert egy 
főhadnagy nagyon szereti a menyasszonyát. 

 
 
Az első napi menetelést soha nem felejtettem el. Így érezheti 

magát az elkárhozott lélek, közvetlenül a pokolbajutás után. 
Algírban még csak ment valahogy a dolog, mert a kaszárnyai 
szobák ablakait letakartuk vizes pokrócokkal, de már az utcán 
valósággal fuldokoltunk. 

– Enyhe telünk van! – jegyezte meg a Kockás, aki az akasztófa 
alatt is viccelni fog. 

A piszkos fehérre meszelt házak falai csak úgy ontották a 
meleget. 

– Ezek a falak úgy gyűjtik a hőséget, mint a méhecskék a mézet 
– magyarázta Yxel őrmester, aki valami csoda folytán, talán mert 
Afrikában már itthon érezte magát, leereszkedett hozzánk egy 
hülye hasonlat erejéig. De kétségkívül túlnyomóan enyhe volt az 
időjárás, és még én is rendkívül nyomorultan éreztem magam, 
pedig megfordultam már egy-két tropikus helyen. 

Na aztán elindultunk. Hiszen nem mondom, gyalog még 
rosszabb lett volna, de azért ez a vonatozás sem volt kutya. Még 
cigarettázni sem volt kedvünk, hiszen összetapadt a szánk és az 
ablakon beszállingózó sárga homok veszettül kaparta a 
torkunkat. A magunkkal hozott savanykás vörösbort már az 
utolsó cseppig megittuk. A kulacsunkban is meglehetősen fogytán 
volt a víz, pedig itt egyik állomás meglehetősen messze esik a 
másiktól. Yxel őrmester azzal vigasztalta az ájuldozókat, hogy 
majd, ha leszállunk és gyalog indulunk neki a sivatagnak, sokkal 
rosszabb lesz. Most örüljünk, hogy úgy utazhatunk, mint a 
grófok, vagy legalábbis, mint a kúriai bírók, hogy utazhatnak, de 
a vigasztalás használt, amiben nagy része volt az őrmester utóbb 
tett kijelentésének, hogy ugyanis, aki még egy hanggal 
panaszkodni merészel, azt szó nélkül lerúgja a vonatról. 

Hogy az őrmesternek milyen igaza volt a vonaton való utazás 
előnyeire vonatkozóan, azt akkor tudtuk meg, mikor In Szalah-
ban kiszálltunk és gyalog, sőt erőltetett meneteléssel nekivágtunk 
a sivatagnak. Az első órában már öt ember esett össze, mintha 



villám sújtotta volna őket. Szerencséjükre két betegszállító szekér 
volt velünk, s így nem kellett a tökéletesen elkészült embereket a 
sorsukra hagynunk. Oraneff, a Tigris, sípoló tüdővel haladt 
előttem és Clodion, a cetvadász támogatta tőle telhetően. Én 
magam úgy éreztem, hogy perceken belül kiszakad minden belső 
részem, és ordítani tudtam volna, ha egyáltalán lett volna erőm 
ilyesfajta fizikai megnyilvánuláshoz. Órákkal ezelőtt már azt 
hittem, hogy percekig sem bírom tovább, de azért csak mentem, 
teljesen ájultan, valami furcsa gépies botorkálással, lihegve, 
rákvörösen, és a víz patakokban folyt le a tarkómra boruló kepi 
alatt a nyakamba. Időnként valóságos dühroham fogott el mikor 
egy pillantást vetettem a Kockás Pierre-re, aki könnyedén lóbálva 
fegyverét, ringó csípővel, könnyedén ment és a „Körösztanyám azt 
az egyet kérem” kezdetű provánszi dalt fütyörészte. Az óránként 
ötperces pihenő rendkívül kevés volt ahhoz, hogy lélegzethez 
jussunk, és különben is a századunkat vezető Marguerit hadnagy 
tudtunkra adta, hogy nem ajánlatos ezeknél a pihenőknél 
lefeküdni, mert valószínű, hogy többé nem bírunk felkelni. A 
menetelés egyhangúsága is szörnyen az idegeinkre ment, amikor 
egyszerre egészen váratlanul felhangzott Yxel őrmester farkas-
ordítása: 

– Halté! Fixez! 
Megálltunk. Azt hiszem azóta sem teljesítettem parancsot olyan 

boldogan, mint akkor. Ott álltunk a forró homokban 
vigyázzállásban, noha a térdünk remegett, és a tüdőnkbe 
hatalmas nyilallások szúrtak. De minden fáradságunkról 
megfeledkeztünk, amikor megláttuk az okot, amely miatt 
tulajdonképpen megállt a század. 

Néhány légionárius tántorgott felénk, utunk célja, Hoggar 
oázisa felől. Olyan állapotban voltak, hogy végigborsódzott a 
hátam, mikor megláttam őket. Lehettek vagy tízen, de egy sem 
volt köztük, aki ne lett volna többé-kevésbé súlyos sebesült. 
Egyiknek a fején virított fehér kendő, melyen átütött a vér, a 
másiknak a karja volt felkötve, a harmadik pedig a lábán sebesült 
meg és egy bajtársa karjára támaszkodva, szinte ugrálva 
közeledett. Élükön egy főhadnagy lépkedett még pedig úgy, hogy a 
kardját bot helyett használta, teljes súlyával rátámaszkodott és 
időnkint egy vércsepp hullott le a térdére erősített kötésből. 
Marguerit hadnagy újra intett és sergeant Yxel újra elordította 
magát. 

– Gardez vous! 



A puskák a bal mell elé kerültek, a testtel párhuzamos vonalba. 
Fejvetéssel tisztelegtünk a közeledő sebesült főhadnagynak és 
katonáinak. Marguerit hadnagy előre sietett és pár szót váltott a 
kardjára támaszkodó tiszttel. Megdöbbenés látszott az arcán. Igen 
izgatott párbeszéd lehetett, mert mindkét tiszt feltűnően 
mutogatott Hoggar irányába és fojtott hangon, de szenvedélyesen 
vitatkozott. 

Marguerit hadnagy aztán magához intette Yxel őrmestert és 
mondott neki néhány szót. Yxel tisztelgett és visszajött hozzánk. 

– Nem megyünk tovább! – kiáltotta. – Itt táborozunk holnap 
reggelig! Le a bardákkal! Sátrat verünk. 

Borzalmasan fáradtak voltunk, a teljes végkimerülés utolsó 
fázisában, éppen azért nem a legnagyobb lelkesedéssel, de 
teljesítettük a parancsot, mert éreztük, hogy egy tragédiának 
vagyunk a tanúi. 

Mindenki sietve vitt féltve őrzött vizéből egy félliternyit a tűz fölé 
helyezett nagy kondérba. Akinek már nem volt meg ez a vízadag, 
az nem kaphatott levest. Mialatt a kellemetlen halízű folyadékot 
kanalaztuk, a sebesült katonáktól megtudtuk, hogy mi történt 
voltaképpen Hoggarban. 

Egy nyurga, borostásarcú fiatalember, aki valamikor 
filmstatiszta volt Londonban, most pedig három golyó szaladt át a 
karján – mesélte el nekünk, katonáknak azt a történetet, amit 
most nyilván a sebesült főhadnagy is mesél Marguerit 
hadnagynak a tiszti sátorban. 

– Egészen váratlanul ért bennünket a dolog – kezdte. – Kémeink 
persze már régen jelentették, hogy Omár sejk Tuattól délre egy kis 
oázison ütötte föl főhadiszállását és onnan szervezett kabil 
lázadást, de a hadügyi hivatal kissé lassan működik, és különben 
is olyanok voltak az értesüléseink, hogy véleményünk szerint még 
heteknek kellett volna eltelni a komoly támadásig. Hoggarban 
összesen egy század állomásozott, csupa fáradt és leváltásra váró 
ember. Főhadnagyunk, Mintognac, már egy héttel ezelőtt tevés 
futárt küldött Oránba, hogy megsürgesse a leváltást és az 
erődítmény megerősítését. Egy század szenegáli vadászt és másfél 
század szahariánt kért. És persze gépfegyvereket. Bennünket, 
elvonulókat is egy félszázad szahariánnak kellett volna kísérni... 
Adjatok egy cigarettát! így, ez jólesik. Hát mi nyugodtan vártunk, 
hogy jöjjön a megerősítés, de csak tegnapelőtt kaptuk a hírt, hogy 
sem szenegáliakat, sem pedig szahariánokat nem kapunk, mert 
azokat Timbuktuba kellett váratlanul irányítani. Hanem egy 
század újonc jön csak, és a leváltás legfeljebb két hét múlva lesz 



aktuális. Montignac főhadnagy úgy káromkodott, mint egy zuáv 
káplár, mert vőlegény, és remélte, hogy pár napon belül láthatja 
már a menyasszonyát. De nem volt mit tennünk. Várnunk kellett 
és be kellett érnünk a nyavalyás újoncokkal... Op-pardon... szóval 
veletek. Na mondom, nem lett volna semmi baj, ha ez a barna 
bitang, ez az Omár sejk meg nem tudja, hogy milyen gyenge 
lábakon állunk. De megtudta, és egy éjjel egészen váratlanul 
megtámadta az erődítményt. Igen ravaszul csinálta a dolgot a 
csirkefogó, csúnyán kibabrált a főhadnagy úrral. Talán még baja 
is lesz belőle szegénynek. A főhadnagy úr kiküldött ugyanis egy 
fél pelotont a rendes esti felderítő körútra és a sejk ezt a fél 
pelotont váratlanul megtámadta. Csúnya nagy csetepaté volt, 
nem lehetett a fiúkat veszni hagyni. Montignac kiküldött még egy 
pelotont, a segítségükre. Aztán még egyet, mert a kabil disznók 
átkozottul sokan voltak. Bizony a falak mögött nagyon kevés 
ember maradt. Omár sejk csak erre várt. Mialatt a katonák kint 
harcoltak, ő maga teljes súlyával lecsapott az erődítményre. Négy 
oldalról körülvette és a magukkal hozott létrák segítségével 
megmászatta a falakat. Az első gyilkos támadás már 
megsemmisítő erejű volt. Rögtön hatvan emberünk harapott a 
fűbe. Négy géppuskájuk is volt a bitangoknak, és átkozottul jól 
lőttek. Montignac akkor már látta, hogy baj van. Felküldte a 
kürtöst a bástyára, és a lent harcolóknak visszavonulót fúvatott. 
A kürtöst szitává lőtték pillanatok alatt. Azok odalent 
semmiképpen sem tudtak visszavonulni, mert teljesen körül 
voltak véve. Omár sejk ekkor újra támadott. Mi úgy küzdöttünk, 
mint az oroszlánok, de hát sok lúd disznót győz. Bizony nem 
mentünk semmire és veszedelmesen fogytunk. A főhadnagy 
mindenütt ott volt. Engem maga mellett tartott. Nem volt egyéb 
dolgom, mint a pisztolyait töltögetni. Céllövő bajnok. Rettentően 
tud a revolverrel bánni! Hát mondom szorultunk piszkosul, és 
Montignac odaszólt Perry káplárnak, hogy meg kell kísérelnünk 
kitörni a gyűrűből. 

– Itt hagyjuk nekik az erődítményt? – kérdezte Perry káplár. 
– Igen! – felelte a főhadnagy. – Különben az utolsó szál emberig 

itt pusztulunk. 
Perry káplár furcsa pillantást vetett a főhadnagyra, mire 

Montignac igazán megharagudott. 
– Ne gondolja, hogy gyáva vagyok, káplár. Nem magamat 

akarom menteni. Ezeknek a fiúknak is körülbelül mindegy, hogy 
hol halnak meg. De megfeledkezik arról, hogy útban van ide egy 



század újonc. Ha mi itt elpusztulunk, akkor az a század 
gyanútlan ember egyenesen a sejk karjaiba fut. 

(Megborzongott a hátunk, mikor a statiszta ideért 
elbeszélésében. Milyen nyugodtan jöttünk és fogalmunk sem volt 
róla, hogy az oroszlán barlangja felé sétálunk.) 

– Perry káplár – folytatta a statiszta – vállat vont Montignac 
érvelésére és azt mondta, hogy mégis az utolsó emberig kellene 
védekezni. De alig, hogy kimondta, legalább nyolc gépfegyver-
golyó találta el és holtan bukott a földre. A főhadnagy ekkor nem 
habozott tovább. Maga köré gyűjtötte a megmaradt embereket. 
Lehettünk még vagy tizennyolcan – egy egész századból! 
Végignézett rajtunk és azt mondta: 

– Fiúk, nekünk ki kell jutni innen! Az erődítmény már úgyis 
elveszett. Az ide igyekvő újoncokat mindenáron meg kell 
akadályozni, hogy bele ne essenek a csapdába. Elég nagy 
szerencsétlenség történt már így is, ne tetőzzük még nagyobbal. 
Ki kell törnünk mindenáron! Utánam! 

Ezzel jobb kezében a karddal, balban az utolsó pisztollyal, amit 
én töltöttem meg, elindult kifelé. Tizennyolc rongyos, piszkos, 
lőporfüstös pofájú, véres ember követte. Az egyik egy gépfegyvert 
cipelt, a másik a belevaló hevedert. És mentünk. Ordítottunk és 
lövöldöztünk, mint az őrültek, és mentünk, mint akik tudják, 
hogy ez az utolsó próbálkozás. 

Az oldalsó kiskapu felé törekedtünk, mert reméltük, hogy ott 
kisebb lesz az ellenállás. Eleinte úgy is volt, de aztán a sejk 
észrevett bennünket és utánunk uszított vagy ötven 
fehérburnuszost. Hát gyerekek, én már öreg légiós vagyok, de 
csak most láttam, hogy hogyan harcol a légionista, ha már nincs 
úgyszólván semmi vesztenivalója. Amit mi ott csináltunk, arról 
valami régivágású költő alighanem hőskölteményt írna. Sikerült is 
a gépfegyverrel visszaszorítanunk az utánunk uszított kabilokat, 
és átvágtuk magunkat a kapu előtt feltorlódott ellenségen. Még 
egy pár lépés, vagy négyen elhulltak közülünk, aztán kint 
voltunk. Futottunk, ahogy csak abban az állapotban lehetett, de 
időnként természetesen meg kellett állnunk, hogy gépfegyverrel 
megakadályozzuk az üldözést. Sikerült. Omár sejk a szakállát 
tépte dühében, de sikerült. Újabb négy emberünk elesett, de 
mégis sikerült. Reggel óta vonszoljuk magunkat. Most itt 
vagyunk. De ezt a kis dulakodást nem felejtem el, amíg élek. 
Adjatok egy cigarettát! 

 
* 



 
Amilyen őrületes volt a hőség napközben, olyan hideg lett 

estére. Ott ültünk a tábortűz mellett és igyekeztünk felmelegíteni 
összegémberedett tagjainkat. Kettesben ültem egy kis halom 
parázs mellett Clodionnal, a cetvadásszal, mert a Kockás őrségen 
volt. A tisztek sátra előtt őrködött. Csendesen szívtuk Caporal 
cigarettánkat, és arra gondoltunk, hogy az a végzet, melyet a 
statiszta mesélt nekünk, minket is igen könnyen, és igen hamar 
elérhet. 

Végre leváltották a Kockást, aki azonnal felkereste 
tábortüzünket és letelepedett mellénk. Ő sem volt túlságosan 
bőbeszédű. Szintén erősen dohányzott és nagyokat bólogatott, 
időnként pedig megrázta a fejét, mintha önmagával vitatkozna és 
sajnálná, de nem mehet bele semmiképpen a dologba, mert az 
nem egészen veszélytelen. Végül megszólalt: 

– Gyerekek, nem tartjátok ezt a légiót egy kicsit unalmas 
helynek? Mert, ha igen, akkor esetleg megszökhetünk. 

Úgy néztünk rá mint egy őrültre. 
– Hát ez meg miféle marhaság? – kérdezte a Cetvadász. – Két 

hónapja vagyunk légionáriusok. Miért szöknénk meg. És 
egyáltalán nem tartjuk unalmasnak a helyet. Ha a statisztát 
megkérdeznéd, ő meg azt hiszem túlságosan is mozgalmasnak 
találná. 

– Hát, ha nem, hát nem! – vont vállat a Kockás. – De azért 
mégis megszökünk! 

Levertem a cigarettám hamuját és rezignáltán néztem a tűzbe. 
– Ne vedd túlságosan szívedre a dolgot! – vigasztaltam a 

Cetvadászt. – Ez végtére is bárkivel megtörténhet. Most 
vigyázzunk rá, hogy reggelig kárt ne tegyen magában, és reggel 
pedig szólunk a törzsorvosnak, hogy vizsgálja meg. 

– Kiről beszélsz? – kérdezte a Kockás. 
– Rólad. 
– Szóval csakugyan azt hiszed, hogy megőrültem? 
– Hát nem? 
– Cseppet sem! 
– Érdekes. Ezt nem hittem volna. 
A Kockás Pierre közelebb húzódott. 
– Ne beszéljetek annyi marhaságot, hanem figyeljetek ide. Azt 

tudjátok, hogy az imént a tiszti sátor előtt álltam őrséget. 
– Tudjuk. 
– Ne szólj közbe! Ott álltam és arra gondoltam, hogy ezek most 

a kabil támadás részleteit beszélik meg. Átkozottul kíváncsi lettem 



és arra gondoltam, hogy miután a belső helyiségben vannak, 
legjobban úgy hallgathatnám ki őket, ha egy óvatlan pillanatban 
besurrannék a külső helyiségbe. Sok dolgom idekint úgy sincs. 

– Hallgatózni! – mondtam. – Pfúj! Ilyet nem tesz egy úriember! 
– Nézd, Herceg, ha nem fogod be a pofád, nagyon megdorgállak! 

Ha valakin segíteni lehet, akkor nem ragaszkodom hozzá, hogy 
úri módon viselkedjek. Én tehát igenis besurrantam a sátorba. 

– Mit loptál? – kérdezte a Cetvadász. 
– Semmi említésre méltót. Selyemvégű Flórián cigarettát 

szívnak és én azt nagyon szeretem. De csak egy marékkal hoztam 
el. Akartok egyet? 

– Hülye kérdés! – feleltem – Természetes, hogy akarunk. 
– Ilyenkor persze nincsenek úri skrupulusaid! Lopott cigarettát 

lehet szívni. Tiszteltetem az erkölcsi felfogásodat. De azért loptam 
meg valamit. 

– Aha... Ezt mindjárt gondoltuk. Pénztárcát? 
– Ellenkezőleg. Egy darab levélpapírt a század körpecsétjével 

ellátva. 
– Hát azt meg minek? 
– Sosem lehet tudni, hogy mikor lesz rá szükség. Nekem 

valahogy beleillik a terveimbe. De egyelőre ne törődjetek vele. 
Hallgassatok előbb végig. 

– Tessék, hallgatunk. 
– Mikor óvatosan besurrantam, Montignac főhadnagy éppen az 

áttörésüket mesélte Margueritnek. Mikor befejezte, sokáig 
hallgattak és én már azt hittem, hogy hiába jöttem, semmi 
érdekeset nem fogok hallani. Ez nagyon fájdalmasan érintett, 
mert ha nem tudnátok, én vagyok a világ legkíváncsibb embere. 
De aztán megvigasztalódtam, mert Marguerit újra megszólalt. 

– No és most mit gondolsz, mi lesz? – kérdezte. 
– Nem tudom! – felelte halkan Montignac. 
– Én nem tehettem egyebet, mint amit tettem. Benneteket meg 

kellett menteni. A hadvezetőség biztosan helyeselni fogja a dolgot. 
Mulasztást csak ott követtem el, hogy annyira az erőd közelébe 
engedtem Omárt. És persze azt, hogy beugrottam a trükkjeinek. A 
mulasztásomat azonban helyrehoztam azzal, hogy vitézül 
küzdöttem és megmentettem egy század újoncot. Igaz, hogy ez az 
erőd elvesztését is jelentette egyben. Sajnos azonban az erőd 
úgyis elveszett volna. 

Megint csend lett. 



– De én nem erről akartam hallani! – mondta végül Marguerit. – 
A magánügyeid után leszek bátor érdeklődni. Mi lesz most az 
előléptetéseddel? 

– Hát annak azt hiszem egyelőre lőttek. 
– Ez borzasztó!– mondta Marguerit. Hiszen, akkor még mindig 

nem tarthatjátok meg az esküvőt! 
– Nem – mondta rekedten a főhadnagy. – Az esküvőt nem 

tarthatjuk meg. És attól tartok, hogy nincs jogom hozzá, hogy 
továbbra is lekössem Mathilde-ot. Hőstettek nem teremnek 
minden bokorban és amíg nem vagyok kapitány, semmiképpen 
nem esküdhetünk meg. Hiszen ismered a körülményeinket. Már 
pedig fiam, ezek után ami történt, én két éven belül nem lehetek 
kapitány. 

Csendesen dobolt az asztalon, aztán halkan mondta: 
– De most hagyjuk ezt. Mikor annyi jó légionárius meghalt, 

akkor az én szerelmi ügyem nem nyomhat sokat a latban. Nincs 
hozzá jogom, hogy most erre gondoljak. Legfeljebb beledöglöm és 
kész. 

A Kockás Pierre nagyot szippantott a frissen lopott selyemvégű 
Flóriánból. 

– Tovább nem hallgatózhattam, mert féltem, hogy kijönnek és 
felfedeznek. De amit hallottam az is elég volt. Ismeritek a jó 
szívemet, én az ilyen dolgokat nem tudom megindulás nélkül 
hallgatni. Ez a szegény főhadnagy rendkívül derék fiúnak látszik. 
Nem is beszélve arról, hogy az életünket is megmentette. Ha 
segíteni lehet rajta, akkor meg kell kísérelni. 

– Hogyan akarsz rajta segíteni? 
A Kockás nagyot szívott cigarettájából és nyugodtan felelte: 
– Majd elintézem, hogy kinevezzék kapitánynak. 
 

  



III. FEJEZET 
 
 
 
 

Alapjában mi nem is akartunk megszökni. 
Csak épp megszokásból követjük a Kockást. 

 
 
A századkürtös ébresztőt fújt. A Cetvadász meg én 

meglehetősen nehezen ébredtünk, mert igen keveset aludtunk az 
éjjel. Állandón azon járt az eszünk, hogy reggelre virradóra 
szándékunkban áll elkövetni minden idők legvakmerőbb és 
egyben legszemtelenebb csínyjét. A köpenicki kapitány hozzánk 
képest óvodásgyermek volt. De erről majd később... 

A századunkat reggel hivatalosan is átvette Montignac 
főhadnagy. Margueritnek csak az volt a feladata, hogy kísérjen 
minket. Minthogy Hoggar a lázadók kezen volt, a két tiszt úgy 
döntött, hogy egyelőre átmegyünk a közeli Ogla oázisra és ott 
várjuk meg a további parancsokat. 

Úgy is történt. A két tiszt elbúcsúzott egymástól és Marguerit 
hadnagy a velünk jött tíz tevés szaharián kíséretében, persze 
szintén tevén elindult visszafelé. Új parancsnokunk Montignac 
főhadnagy, – egy szomorú arcú, nagyon jóképű és nagyon 
rokonszenves fiatalember – maga köré gyűjtött minket és pár 
szóval vázolta előttünk a helyzetet. Óvatosságra intett bennünket, 
hiszen egy kabil lázadás középpontjába kerültünk és – ezt nem 
titkolhatja el – a helyzetünk rendkívül veszedelmes. 

– Most pedig fiúk – fejezte be – bevonulunk Ogla oázisba és ott 
várjuk, míg feletteseink parancsot küldenek a számunkra. Lehet – 
és megvallom nektek én legjobban ezt szeretném –, hogy vissza 
kell majd foglalnunk Hoggart a kabiloktól, de persze ehhez az kell, 
hogy küldjenek számunkra egy könnyű üteget is. Hát szóval majd 
meglátjuk. Mindenki teljesítse a kötelességét. 

Ezek után felsegíttette magát egy lóra és a század élére lovagolt. 
Elindultunk. A Kockás odasúgta nekünk. 

– Nos, hogy tetszik? 
– Kicsoda? 
– A főhadnagy. 
– Nagyon rokonszenves fiú – felelte Clodion. 
– Csak nagyon szomorú – tettem hozzá én. 



– Már hogy a fenébe ne volna szomorú – felelte a Kockás mikor 
szerelmes Mathilde-ba és nem veheti el. No, de majd én 
rendbehozom a kis Mathilde és a kis Montignac ügyét. Nem kell 
félni. 

Ez volt Kockás Pierre. Úgy beszélt róluk, mintha bent volna a 
családban. Mintha letéteményese volna a szerelmi ügyeiknek. 
Szemtelen volt és biztonságteljes. És úgy intézkedett, mintha 
megbízta volna vele valaki. És ilyen volt később is mindig, sok 
kalandunk folyamán. Romantikus és hálás lélek, tele 
kalandvággyal, és aki csak egy kicsit is rokonszenves volt neki, 
azért habozás nélkül feláldozta volna akár az életét is. 

A század megindult tehát, mi pedig, akik ügyes manőverezéssel 
az oszlop végére csúsztunk, egyszerre eltűntünk egy homokdomb 
mögött. Bíztunk benne, hogy a zavaró momentumok, a váratlan 
események, és az ezzel kapcsolatos erőltetett menetelés eltereli 
rólunk a figyelmet és senki sem veszi észre eltűnésünket, amíg 
meg nem érkeznek Oglára és számba nem veszik a századot. 
Akkor pedig már késő. 

Kényelmesen leheveredtünk a homokdomb tövében és addig is 
amíg tovább mehetünk, rágyújtottunk egy cigarettára. Közben a 
társaság és az expedíció fejére, Kockásra függesztettük 
tekintetünket, s vártuk további utasításait. 

– Hát gyerekek – kezdte a Kockás Pierre. Mi most rettentően 
nagy fába vágtuk a fejszénket vagy előléptetés lesz a vége, vagy 
főbelövés. Lehet, hogy ti erre az utóbbi lehetőségre nem is 
gondoltatok eddig, de nekem kötelességem figyelmeztetni 
benneteket, hogy így is sikerülhet. Ha tehát meggondoltátok volna 
magatokat, még nem késő. Nyugodtan a század után futhattok és 
azt mondhatjátok, hogy azért maradtatok el, mert elvesztettétek a 
gyémántokkal kirakott rágógumi-szelencéteket, vagy valami 
ilyesmit. 

– És te? 
– Én természetesen elindulnék egyedül is. Ha én egyszer 

elhatározok valamit, azt rendszerint végigcsinálom, ha belehalok 
is. Eddig még nem haltam bele egyszer sem. 

– Maradunk – mondtam. 
– Úgy van, maradunk – bólintott a Cetvadász is. 
– Helyes! – felelte a Kockás, de nem látszott rajta semmi 

megkönnyebbülés. 
– Hát akkor most mi a teendő? 
– Most legelső sorban egy töltőtoll kellene. Herceg, nálad 

szoktak lenni ilyen csecsebecsék. 



Elővettem a töltőtollamat. 
– Ez nem csecsebecse – mondtam sok méltósággal. – Azért van 

nálam töltőtoll, mert mint tudjátok, író vagyok. 
– Mint tudjuk! – bólintott a Kockás. – Majd megkérdezek egy 

pár vámőrt, hogy mint vélekedik eddigi irodalmi működésedről? 
– Na jó – mondtam a csempészgetéseimre tett kíméletlen 

célzástól kissé elkedvetlenedve – nem kell mindjárt 
személyeskedni. Mire kell a töltőtoll? 

A Kockás elővette az ellopott levélpapírt, amin ott díszelgett a 
század körpecsétje. 

– Te író vagy, tehát jobban értesz az ilyesmihez. Leszel szíves 
egy levelet írni Omár sejknek Montignac főhadnagy nevében, 
amelyben a főhadnagy ajánlatot tesz a derék sejknek, hogy 
hajlandó átvenni a kabil lázadás katonai vezetését. Természetesen 
abban az esetben, ha a sejk teljesít bizonyos feltételeket. 

Felszisszentünk, de mikor elmúlt az első meglepetésünk 
melegen megráztuk a Kockás kezét. 

– Nagy ember vagy Pierre! 
Másfél órai kemény menetelés után elérkeztünk Hoggar 

erődítményéhez. A Kockás úgy rendelkezett, hogy Clodion 
egyelőre ne mutatkozzon. 

Már jóval előbb fehér kendőt kötöttünk a puskánk végére, és ezt 
a zászlót lobogtattuk, mikor megpillantottuk a bástyán sétáló 
kabil őrt. 

Öt perc múlva Omár sejk előtt álltunk. 
 

* 
 
– Szökevények vagytok? – kérdezte a sejk, miután keményen és 

kutatóan végignézett minket. 
A Kockás Pierre sértődötten kapta fel a fejét. 
– Válogasd meg a szavaidat, uram! – mondta sértett 

méltósággal. – Mi hivatalos parlamenterek vagyunk. Vagy 
legalábbis félhivatalosak... – tette hozzá valamivel 
bizonytalanabbul. 

A sejk, aki Oxfordban nevelkedett, megértette ezt a 
különbségtételt és elmosolyodott. 

– Mit akartok? – kérdezte. 
– Egy levelet hoztunk Montignac főhadnagytól. 
– Úgy, levelet? Add ide! 
Kockás megrázta a fejét. 



– Megbocsáss hatalmas sejk, de te határozottan hülyének nézel 
bennünket. Ebben a levélben, mint te azt már nagyon jól sejted, 
egy francia tiszt a kezedbe tenné le a becsületét. Hogy gondolod 
tehát, hogy kiadjuk a kezünkből? 

A sejk nem emelte fel a hangját, szinte udvariasan mondta. 
– Te átkozott, gyaur kutya. Tudtommal azért küldték azt a 

levelet, hogy elolvassam. Hogy olvassam el, ha szemtelenül 
megtagadod az átadását? 

A Kockás elővette a levelet, de nem adta ki a kezéből. 
– Megmutatom a levelet, csodálatraméltóan vitéz sejk, de 

engedelmeddel nem adom ki a kezemből. Látod, itt a főhadnagy 
aláírása, itt a század körpecsétje, kizárólag azért, hogy ne 
kételkedj a hitelességében, de tartalmával csak akkor 
ismerkedhetsz még, ha kegyesen elfogadod a feltételeinket. 

A sejk megnézte a mutatott dokumentumokat és bólintott. 
– Mik azok a feltételek, te disznófaló? 
– Esküdj meg Allahra és a prófétára, hogy amennyiben nem 

érdekelne a főhadnagy ajánlata, elbocsátasz és nem akadályozol 
meg, hogy visszatérjünk táborunkba. 

A sejk egy pillanatig gondolkodott aztán megértően bólintott. 
– Rendben van, te kutyák ivadéka! Esküszöm! 
– Akkor parancsolj, hatalmas sejk! 
Átadta a levelet. Megvallom, a torkomban éreztem dobogni a 

szívemet. A lavina ezzel megindult, többé nem lehet megállítani. 
Ki tudja nem temet-e minket maga alá? 

A sejk csendesen olvasta a levelet. Szája hangtalanul mozgott. 
Mi aggódva figyeltük az arcát. Vajon bekapja-e a horgot? Élet és 
halál függ tőle. 

Bekapta. Mikor a levél végére ért arca határozottam derűs volt. 
Mosolyogva és jóindulattal nézett ránk. 

– Nagyon szívesen veszem a főhadnagy úr ajánlatát. Láttam 
harcolni és mondhatom kevés vitézebb katonát láttam még 
életemben. Sok jó kabil harcos életét oltotta ki, kárhozott legyen a 
hitetlen lelke. De amíg itt van a földön, addig csak szolgáljon 
engem. Azt írja itt, hogy a feltételeit szóval mondjátok el. 

Kockás Pierre bólintott. 
– Jól tudod, hatalmas sejk, hogy ha valaki tudomást szerezne 

erről a dologról, a főhadnagyot azonnal főbelőnék. Ő tehát arra 
kér téged, hogy tárgyalj vele lehetőleg négyszemközt. Ha 
parancsolod, ő idejön az erődítmény közelébe, teljesen egyedül, 
kizárólag mi kettőnkre bízva magát. Te válaszd ki a két 



legvitézebb harcosodat és gyere le az oázis szélére a pálmafák alá. 
Ott üsd fel a sátradat és várd be a főhadnagyot. 

A sejk elgondolkozott, de nem látott a dologban semmi 
csalafintaságot. A főhadnagyra határozottan szüksége volt, mert 
Montignac fiatal kora ellenére már híres ember volt, és nem egy 
felbecsülhetetlen katonai találmányáról beszéltek hadászati 
körökben. Ha bekapcsolódik a kabil lázadásba – és biztos, hogy 
most már megteszi, csak egy kicsit sokba fog kerülni – akkor nem 
maradhat el a siker. 

– Természetesen – mondta a Kockás – minket is szolgálatodba 
kell hogy fogadj, hatalmas sejk. Altiszti rangban. A főhadnagy 
meghitt emberei nem maradhatnak a történtek után odaát. Nos, 
mi a véleményed? 

A sejk beleegyezően bólintott. 
– Rendben van. A dolog érdekel. Hajlandó vagyok a 

főhadnagyotokkal tárgyalni. De szeretnék tudni valamit. 
– Parancsolj. 
– Miért teszi ezt a főhadnagy? 
A Kockás nem készült erre a kérdésre. Kicsit zavartan nézett 

rám, mire előreléptem és én válaszoltam. 
– Hatalmas sejk, te legyőzted a főhadnagyot. Ebből neki roppant 

kellemetlenségei lehetnek. Előléptetése, amire nagyon számított, 
elmarad. Viszont a főhadnagynak mennyasszonya van. Ilyen 
körülmények közt nem nősülhet, mert szegény ember... – 
mozdulatot tettem. – Azt hiszem, ezek után megérted... 

Elhallgattam. A sejk összevont szemöldökkel tűnődve nézett 
maga elé. 

– Helyes! – mondta végül. Tökéletesen értem. Értesítsétek a 
főhadnagyot, hogy lemegyek két legvitézebb harcosommal a 
pálmafák alá. A sátramban várom. Most menjetek békével és a 
Próféta takarjon be benneteket köntöse szélével. 

Meghajoltunk és sietve távoztunk. Mikor azonban kiértünk a 
sejk szobájából a Kockás egyszerre kezdett nagyon ráérni. A 
kísérő kabilokhoz fordult és enni kért. Magam sem találtam rossz 
ötletnek, mert szörnyen éhes voltam. Mikor magunkra 
maradtunk, a Kockás egyszerre eltűnt. Beletelt úgy jó tíz perc, 
mire visszajött. Előttem akkor már ott párolgott egy nagy tál piláf. 
Gyors pillantást vetettem barátomra, aki egy közepes nagyságú 
csomagot hozott a hóna alatt. 

– Mi ez? – kérdeztem. 
– Csekélység! – felelte. – Egy kis emléket viszünk innen. 
– A sejk adta? 



Megvetően nézett rám. 
– Adta? – kérdezte sértődötten. – Loptam! 
 

* 
 
– Szeretném tudni – mondtam amint a pálmafák felé haladtunk 

–, hogy honnan veszel most hirtelen egy főhadnagyot? 
A Kockás Pierre fölényesen legyintett. 
– Itt van a főhadnagy – mondta a kezében lévő csomagra 

mutatva. 
Aztán megállt. 
– Te menj oda a kúthoz – mondta. – Onnan észrevétlenül 

figyelheted az erőd kapuját. Ha látod, hogy a sejk elindul, adjál 
füttyjelet. Én megyek a Cetvadászhoz, aki azt hiszi, hogy már 
biztosan megnyúztak bennünket. 

– Még megtörténhetik! – morogtam, de azért mentem. 
Körülbelül egy órát kellett várnom. Végre megláttam, hogy 

nyílik az erődítmény kapuja és kilovagol rajta három ember. 
Éleset füttyentettem, mire a Kockás csakhamar mellettem 
termett. 

– Hol van Clodion? – kérdeztem. 
– Mindjárt jön – nyugtatott meg, és elindultunk. 
A pálmaerdőcske szélén már állt a sejk sátra, mire 

megérkeztünk. A Kockás a sejk elé lépett és tisztelgett. 
– Hatalmas sejk – jelentette. – Montignac főhadnagy perceken 

belül megérkezik. Fogadd jóindulattal! 
Bennem valami fantasztikus sejtés kezdett derengeni. És a 

sejtés pillanatokon belül valóra is vált. A pálmaerdő szélén feltűnt 
egy francia tiszt. Nyugodtan, kimért léptekkel közeledett. 
Sapkáján megcsillant a napfényben az arany rozetta. Vállrojtjai és 
kardja méltóságteljes külsőt adott megjelenésének. 

A francia tiszt Clodion volt, a cetvadász és bálnasikkasztó. 
 

* 
 
– Azt hiszem, kezded érteni a dolgot – magyarázta a Kockás. – 

Biztosra vettem, hogy annyi egyenruhát találok az erődítményben, 
amennyit akarok. Csak legyen időm megkeresni őket. Amíg enni 
adtak nekünk körülnéztem egy kicsit. A sejk ugyan azt mondta, 
hogy a Próféta takarjon be minket köntöse szélével, de az az 
érzésem, hogy az a ruhadarab nem volna eléggé katonás. Én tehát 



elloptam ezeket a kellékeket. Remélem nem szándékozol 
feljelenteni miatta? 

Néztem a közeledő Clodiont. Köpenyét állig begombolta, hiszen 
közlegényi egyenruha volt rajta. Kesztyűs kezével kecsesen fogta 
kardja markolatát, és lakkcsizmáján halkan pengett a sarkantyú. 
Kockás is elégedetten nézegette művét. Aztán rám pillantott. 

– Borzasztó nagy ember vagy, Kockás! – mondtam elismerően. 
 

  



IV. FEJEZET 
 
 
 
 

A hurok rákerül a sejk nyakára, de kis híján mi fulladunk meg 
tőle. 

Az asszony ingatag, tehát Clodion beadja a lemondását. 
 
 
„Clodion főhadnagy” pengve ütötte össze a sarkantyúját és 

bemutatkozott. A sejk megrázta a kezét és leültette. Aztán elővette 
pompás cigarettatárcáját és megkínálta Clodiont. Mindketten 
rágyújtottak, és miután minket kísérőket a sátor legtávolibb 
sarkába parancsoltak, megkezdődött a tárgyalás. Megkíséreltem, 
hogy odafigyeljek, mert tartottam tőle, hogy Clodion valami 
marhaságot csinál, de Kockás nem hagyott figyelni. 

– Most ne hallgatózz! – mondta. – Clodiont én kellően 
kioktattam. Fontos, hogy te tudd a teendőket. A Cetvadásznak 
addig kell a tárgyalásokat folytatni, amíg teljesen eltompítja a sejk 
gyanúját. Mert lehet, hogy gyanakszik. Sajnos, nem látszik 
hülyének. Na már most, ha a cetvadász úgy találja, hogy 
elérkezett az idő, bemondja a jelszót. A jelszó: „Csak a fejét!” Ezt 
csak úgy belekeveri a beszélgetésbe. Abban a pillanatban, mikor a 
jelszó elhangzott, mi ketten harcképtelenné tesszük ezt a két kabil 
atyafit. Megöljük őket, vagy valami ilyesmit. A Cetvadász 
ugyanakkor előrántja köpenye zsebéből a revolverét és sakkban 
tartja a sejket, amíg mi odamegyünk. Ha aztán a sejk már a 
hatalmunkban van, megpróbáljuk rábeszélni, hogy adja vissza 
szépszerével az erődítményt, mert az igazi Montignac nem tudja 
hosszabb ideig nélkülözni ezt a vakondtúrást. Ha esetleg a sejk 
meghalna a rábeszélés közben, hát az az ő baja. Akkor nem 
sikerült a dolog, de legalább egy lázadó csirkefogóval kevesebb 
lesz a világon. Hát most csak figyelj! 

Figyeltünk. Megvallom őszintén, voltam már sokkal nyugodtabb 
is mint az ezután következő percekben. Igen vékony hajszálon 
függött az életünk. Ha az arabok hatalmába kerülünk, a sejk 
biztosan kitalál valami elmés halálnemet a számunkra. Mondjuk 
lassú tűzön süt meg bennünket szép pirosra, ropogósra, de 
előzőleg néhány szöget veret a körmünk alá, hogy szórakozzunk is 
egy kicsit. Ettől függetlenül, ha még haza is jutnánk, valamilyen 
csoda folytán, amennyiben nem sikerült a dolog, otthon is 



meggyűlik a bajunk. Szökött katonák vagyunk, tolvajok, 
okirathamisítók, árulók, sőt az egyikünk kiadta magát tisztnek is. 
Korai halálunk tehát mindenképpen valószínű, No, de most már 
kár ezen tűnődni. Benne vagyunk nyakig, bízzunk a csodában és 
várjuk be a jelszót. 

Vártuk. A Cetvadász kipirult arccal tárgyalt, kicsit idegesen 
cigarettázott és rövid oldalpillantást vetett ránk. No most. Láttam 
az arcán, hogy közeledik a pillanat. 

– Mert tudd meg, hatalmas sejk... – mondta. 
Nem fejezte be a mondatot. Mi ketten ugrásra készen álltunk. 

Már kinéztük a helyet a nyugodtan ülő kabilok torkán, hogy jó 
fogás essen rajta, mikor odakintről lódobogás hallatszott, és a 
következő pillanatban egy kabil harcos lépett a sátorba. 

– Mi az, mit akarsz, hogy mersz zavarni? – pattant fel a sejk. 
A kabil közel hajolt gazdájához és pár szót súgott a fülébe. A 

sejk eleinte unott arccal hallgatta, de egyszerre felderült az arca. 
– Hozd ide őket! – mondta. 
Aztán mikor a kabil eltávozott, Clodion felé fordult. 
– Meglepetésben lesz része, főhadnagy úr! – mondta és nekünk 

egyszerre megsavanyodott a szánk íze. Az is gazember, aki ilyen 
helyzetben szereti a meglepetéseket. 

– Hogy... hogy érted ezt, hatalmas sejk! – dadogta izgatottan a 
Cetvadász. 

A sejk ravaszul és jókedvűen hunyorított. 
– Egy erre haladó kis tevekaravánt fogtak el az embereim – 

magyarázta. 
Clodion értetlenül csóválta a fejét. 
– Nem értem – mondta. – Hol van itt a meglepetés? 
– Mindjárt meglátod, főhadnagy úr! Mindjárt meglátod! – 

mondta biztatóan. 
Minden idegszálunk pattanásig feszült, mikor fellebbent a sátor 

függönye és egy trópusi lovagláshoz öltözött gyönyörű, szőke lány 
lépett be. Egy pillantást vetett ránk aztán elmosolyodott és a sejk 
elé állt. 

– Ön természetesen azonnal szabadon bocsájt engem! – mondta 
határozott hangon, de nyugodtan. Megvallom eleinte féltem, de 
mióta látom, hogy itt francia katonák vannak, remélem nem meri 
valami erőszakos cselekedetre ragadtatni magát. 

A sejk nyugodtan bólogatott. Hol a lányt nézte, hol Clodiont, hol 
minket. Aztán a szakállát simogatta és mosolygott. 

– Ismered ezt a napsugárhajú hölgyet, tiszteletreméltó 
főhadnagy úr? – kérdezte aztán a Cetvadásztól. 



– Nem ismerem – mondta –, de ez nem jelenti, azt, hogy ne 
keljek a védelmére, ha úgy találom, hogy veszély fenyegeti. 

A sejk megint bólintott és igen sűrűn simogatta a szakállát. 
– Úgy... szóval nem ismered. Hát ez sajátságos. 
Abbahagyta az arabos tegezést és egészen európai hangon 

mondta. 
– Rendkívül érdekes, monsieur Montignac, hogy nem ismered 

ezt a hölgyet. Ez ugyanis a te menyasszonyod, Mathilde Duval! 
 

* 
 
Körülbelül így érezheti magát az ember, mikor hétfőn reggel 

akasztani viszik és megállapítja, hogy ez a hét is jól kezdődik. A 
Cetvadász, a Kockás meg én meglehetősen hülye pillantással 
meredtünk egymásra és belénk nyilallt a tudat, hogy mindennek 
vége. Omár sejk baljóslatú mosollyal figyelte a zavaromat és 
diadalmasan mondta. 

– Hát ez nem sikerült, disznófaló kutyák! Szégyellem magamat, 
hogy majdnem én is beugrottam nektek. Az ilyen ravasz 
terveknek az a hibájuk, hogy könnyen beleszólhat a véletlen. 
Ezúttal asszony alakjában lépett közbe. Ennek a szőkehajú 
hölgynek az az ötlete támadt, hogy meglátogatja a vőlegényét. 
Tudta, hogy a fiatalember a Hoggar erődítmény parancsnoka, oda 
igyekezett tehát. Azt azonban nem tudta, hogy én időközben 
bátorkodtam elfoglalni az erődítményt. Mikor az emberem 
jelentette, hogy Montignac főhadnagy menyasszonya, Mathilde 
Duval érkezett ide, azt hittem, hogy kellemes meglepetést szerzek 
a tisztnek, aki a szolgálatomba akar állni. De mikor belépett a 
hölgy és úgy néztek egymásra, mint akik sosem látták egymást, 
akkor már tudtam, hogy csalókkal van dolgom. Bizony így van, 
mikor egy szerelmes vőlegényt nem ismer meg a menyasszonya. 
Mit szól ehhez főhadnagy úr? 

A Cetvadász vállat vont. Rezignáltan mondta. 
– Csak asszonyokkal ne kezdjen az ember, Benyújtom a 

lemondásomat és még a rangomról is lemondok... 
A sejk kedélyesen bólogatott. 
– Örülök, hogy ilyen jó humorotok van. Ez ebben a helyzetben 

nagy lelkierőre vall, amire rövidesen szükségetek lesz. 
Tapsolt, mire néhány kabil harcos lépett be, akik az elfogott 

karavánt idekísérték az imént. 
– Kötözzétek meg őket – adta ki a parancsot a sejk – persze a 

lányt is. De jó szorosan, mert ezek ravasz emberek! 



– Hé, hé, rabló úr! – ugrott elébe a Kockás. – Tiltakozom az 
ellen, hogy a hölgyhöz nyúljanak! Velünk tehettek, amit akartok, 
de a lányt ne merészeljétek bántani, mert Montignac főhadnagy 
kiirtja az összes kabilt, aki csak előfordul Afrikában! 

– Nem szeretem, ha represszáliákkal fenyegetnek – mondta a 
sejk bámulatosan puha hangon. Ezzel kihúzott egy hosszú, 
vékony tűt a burnusza alól és könnyedén beleszúrta az 
összekötözött Kockás vállába. Kockás felordított. 

– Na ugye! – mosolygott a sejk és kisietett a sátorból. 
 

  



V. FEJEZET 

 
 
 
 

Egy ügyes tolvaj a társadalom legnagyobb veszedelme. 
Néha viszont határozottan szükség van rá. 

A Kockás Pierre teljességgel javíthatatlan. Törődjünk bele. 
 
 
Ott feküdtünk egymás mellett a kaszárnyai szoba padlóján. 

Mozdulni sem tudtunk, úgy összekötöztek minket a bitang 
kabilok. Leginkább Mathilde Duval miatt éreztem magam 
szerencsétlennek, akit íme akaratunkon kívül ilyen bajba 
kevertünk. Mathilde viszont nem hiába volt francia katonatiszt 
menyasszonya, aránylag könnyedén viselte el a sorsát. Épp azon 
tűnődtem, hogy miképpen lehetne segíteni magunkon, mikor a 
lány váratlanul megszólalt. 

– Nem gondolják, hogy már ideje volna megtudnom, mi történik 
itt voltaképpen? 

A Kockás Pierre felsóhajtott. 
– Dehogyis nem Mademoiselle! Éppen azon töröm a fejem, hogy 

hogyan magyarázzuk meg... 
– Egyszerűen. Mondják el az igazat. 
A Kockás olyan arccal nézett a lányra, mintha pont erre a 

megoldásra nem gondolt volna eddig. Aztán bólintott és még-
egyszer felsóhajtott. 

– Hát jó. Én nem bánom. 
Elmesélt mindent a lánynak töviről-hegyire. A vert hadakkal 

való találkozást Ogla közelében. A kihallgatott beszélgetést. 
Montignac főhadnagy kétségbeesését, az elhalasztandó esküvő 
miatt. Aztán magáról beszélt. Nem sokat, de annál szerényebbül. 
Kifejtette, hogy nem tudja nézni, ha valakinek szerelmi bánata 
van. És különben is lekötelezettnek érezte magát a főhadnaggyal 
szemben, aki mégis csak az életünket mentette meg. Hát ezért 
történt minden. Ezért csináltuk végig ezt a dolgot és biztos, hogy 
sikerült is volna, ha a Mademoiselle nem érkezik meg az utolsó 
pillanatban. Montignac főhadnagynak már szinte a zsebében volt 
a kapitányi kinevezése. 

Mathilde érdeklődve hallgatta végig a történetet és mikor a 
Kockás befejezte egy könnycseppet láttunk ragyogni a szemében. 



– Maguk nagyon, de nagyon derék fiúk! – mondta. – 
Rettenetesen sajnálom, hogy rosszkor jöttem, de nem tudhattam, 
hogy Gerard, a vőlegényem már nincs az erődben. Marokkóban 
voltam egy kirándulócsoporttal és otthagytam őket, hogy Gerardot 
láthassam. Nyugodtan jöttem, aztán egyszerre csak körülvették a 
kis karavánomat az arabok... Hát így történt. 

Nagy csend lett. Mindnyáján a gondolatainkkal voltunk 
elfoglalva. 

– Mi lesz most? – kérdezte végre Mathilde. 
– Minket valószínűleg nyársra húzat ez a derék sejk. Mondják, 

hogy ez a kedvenc passziója. Sajnos, magával még csúnyább 
dolgok törhetnek. Tudniillik esetleg életben hagyják és... 

Nem kellett folytatnia. Mathilde amúgy is értette, és 
megborzongott. 

Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó és belépett a sejk. Mosolygó 
arccal közeledett. Egyedül volt, de ez nem segített az 
összekötözött embereken. 

– Hogy van, főhadnagy úr? – kérdezte a Cetvadásztól. – 
Remélem nem veszi rossznéven, hogy így bánok egy francia 
tiszttel? 

– Dögölj meg! – mondta Clodion, egy francia tiszthez egyáltalán 
nem méltó modorban. 

A sejk kedélyesen bólogatott, mintha valami bókot hallott volna. 
– És ön Mademoiselle? 
– Jól neveltségem tiltja, hogy csatlakozzam az előttem szólóhoz! 

– felelte a lány. 
– Szívesebben venném, ha valamivel kedvesebb lenne – jegyezte 

meg szárazon a sejk. – Tudniillik ellenkező esetben kénytelen 
leszek megkorbácsoltatni. 

Mathilde elsápadt. 
– Ezt nem merné megtenni! – mondta fakó hangon. 
– Ifjú hölgy. Magának fogalma sincs, hogy én mi mindent meg 

merek tenni. De nem akarok fenyegetőzni. Ezek az urak itt 
rövidesen igen kínos halállal fognak eltávozni az árnyékvilágból, 
és magától függ, hogy nem követi-e őket ugyanazon az úton. 

– Mit akar ezzel mondani? 
– Egyszerű. Maga feltűnően csinos. Határozottan tetszik nekem. 
– Nagyon megtisztelő! – mondta gúnyos hangon a lány. 
A sejk biccentett a fejével és hátratett kezekkel sétált fel és alá. 
– Ha tehát arra a megállapításra jutna, hogy többet ér kedves 

lenni egy arab nagyúrhoz és élve maradni, mint hű lenni egy 
legyőzött és minden valószínűség szerint kegyvesztett 



főhadnagyhoz, s meghalni, akkor most eloldoznám a kötelékeit és 
markolatig vágnám bele a jatagánomat annak a vakmerőnek a 
szívébe, aki ezentúl egy szóval is megbánthatná magát. Én most... 

Nem fejezhette be a mondatot, mert ebben a pillanatban három 
métert repült és elvágódott a földön. Kockás ugyanis hirtelen 
kinyújtotta összekötözött lábát és gáncsot vetett a fel-alá sétáló 
sejknek. 

Hatalmasat esett, majd egy pillanatig fekve maradt, s aztán 
nyögve és káromkodva tápászkodott fel. Kockás közben lázas 
gyorsasággal súgta a lány fülébe: 

– Azért csináltam, hogy közben megmondhassam... fogadja el az 
ajánlatát. Ne szóljon közbe, az Istenért... Természetesen, csak 
színleg gondolom. Ha belemegy, akkor szabadon járhat, kelhet és 
esetleg bedobhat nekünk egy kést a nyitott ablakon. De siessen, 
mert félek, hogy csak pár órányi időnk van. 

Mathilde bíborpiros volt. Bólintott, hogy érti, de nem felelhetett, 
mert a sejk közben talpraállt és négyszer-ötször irtózatosan 
oldalbarúgta a Kockást. 

– Megállj, te hitetlen kutya! Ezért parázson süttetlek meg! – 
ordította. 

– Meg is érdemli! – mondta most váratlanul a lány. 
– Úgy gondolja? 
– Természetesen. Az ilyet én nem vehetem emberszámba! Aki 

sajnálja, ha egy fogolytársa megmenekül. 
– Hogy érti ezt Mademoiselle? 
– Hát látta! Mikor maga azt mondta, hogy én megmenekülhetek 

a haláltól, olyan dühbe gurult, hogy elgáncsolta magát. Gondolta, 
akkor maga bosszúból nem tartja fenn az ajánlatát. 

– Így volt, te rumi kutya? – ordított a Kockásra Omár. 
– Így volt, gebedj meg! – morogta vissza Pierre. 
A sejk arca felderült. 
– Legyen nyugodt Mademoiselle Mathilde, én úriember vagyok 

és tartom a szavamat. Örülök, hogy tárgyilagosan fogja fel a 
dolgot. 

Lehajolt és kioldozta a lány kötelékeit. Udvariasan talpra 
segítette. 

– Jöjjön Mademoiselle! – mondta – megmutatom a szobáját, 
ahol rendbe hozhatja magát. 

Kimentek. Mi egy pillanatig hallgatóztunk, aztán megszólalt a 
Kockás. 

– Minden rendben van. Ennek a lánynak helyén van az esze, 
meg a szíve. Még nincs elveszve semmi. 



 
* 

 
Keserves, kínos óra telt el. Minden moccanásra az ablak felé 

kaptuk a fejünket, amint vártuk a megváltó kést. Sajnos az idő 
igen nehezen telt és a Kockás halkan káromkodott. 

– Nem értem, miért késik... A sejk azt mondta, hogy 
megmutatja a szobáját, ahol rendbehozhatja magát. Ez azt jelenti, 
hogy ha rövid időre is, de magára hagyta... Ha tehát most nem 
hozza, akkor nem lesz több ilyen alkalma. 

Ebben a pillanatban, halk koppanással a lábamhoz esett 
valami. Odanéztem. Nem kés volt, csak egy körömvágó olló. 
Mindegy, a célnak éppúgy megfelel. Keserves kínlódással 
odacsúsztam és hátrakötözött kezembe vettem az ollót. 

– Gyere! – súgtam oda Kockásnak. 
Háttal fordultunk egymásnak és hozzáláttam, hogy a pici ollóval 

elvágjam a kötelékeit. Rettenetes munka volt. Összevagdaltam a 
saját kezemet is, és a Kockásét is. Sziszegtünk és a fogainkat 
csikorgattuk, sőt a Kockás, aki soha sem fog jobb modort tanulni, 
a családomra vonatkozóan is tett néhány bántó és minden 
jóhiszeműséget nélkülöző megjegyzést. 

Végre! Halk pattanást hallottam és a Kockás kötele a földre 
hullt. Két perc múlva én is szabad voltam, és levagdaltuk Clodion 
kötelékeit is. Nagyot, felszabadultat lélegeztünk. 

Aztán egymásra néztünk. Most mi a teendő? 
Csendre intettem őket és az ajtóhoz surrantam. Kilestem a 

kulcslyukon. Az ajtó előtt egy fehérburnuszos kabil őr ült. 
Megnyomtam a kilincset, olyan halkan, ahogyan csak tudtam. Az 
ajtó nem volt kulcsra zárva. Erre számítottam, hiszen felesleges is 
lett volna. Három megkötözött ember igazán nem lehet veszélyes 
egy felfegyverzett arab harcosra. 

Most már nem is zártam kilincsre az ajtót. Visszasurrantam 
társaimhoz. 

– Egy őr ül odakint – súgtam. 
– Hát akkor meg kell kockáztatnunk! – felelte Pierre. 
– Hiszen, ha legalább egy revolverünk volna! – sóhajtottam fel. 
– Ilyesmit gondolsz? – kérdezte a Kockás és egy hatlövetűt 

húzott elő a nadrágja zsebéből. 
Elképedve néztünk rá. 
– De hiszen megmotoztak minket, még lent a sátorban. – 

mondtam. 
A Kockás bólintott. 



– Úgy van. De utána a sejk közvetlenül mellém lépett és én... 
Kicsit zavartan elhallgatott. 
– Elloptad tőle? – kérdezte Clodion szemrehányó hangon. 
– El én! 
– Vannak emberek, akiken nem fog a szép szó! – jelentettem ki. 

– Ez a Pierre soha nem javul már meg. Nyugodjunk bele és 
menjünk. 

Belenyugodtunk és mentünk. Lábujjhegyen osontunk az 
ajtóhoz és ismét kilestünk. Az arab ugyanolyan mozdulatlanul 
ült, mint azt előbb. Összenéztem a Kockással. Bólintott, mint aki 
tudja, hogy mire gondolok. 

– Úgy van! – mondta. – Egyetlen mozdulattal kell, nehogy egy 
nyikkot is adhasson. Amikor intek, már nyitom is az ajtót és 
ugorj. 

Intettem, hogy rendben van. A Kockás felrántotta az ajtót. Én 
szinte elválltam a földtől és az arab nyakába repültem. Egyetlen 
hangot sem adhatott. Pillanatokon belül megfojtottam. Kockás 
elismerően bólintott és intett. 

– Indulás! 
Végigsurrantunk a keskeny folyosón. Clodion odasompolygott a 

Kockáshoz. 
– A lánnyal mit csinálunk? 
– Természetesen magunkkal visszük. 
– Jó, jó, de hogy találjuk meg? 
– Ennél mi sem egyszerűbb, kedves cetvadászom! Mikor ma 

reggel a Herceggel itt jártunk, bevezettek minket a sejk szobájába, 
abba ott ni, a folyosó végén. Igaz, Herceg? 

– Úgy van! 
– Miután pedig észrevehettük lekötelezően kedves sejkünknek, 

bizonyos görbe szándékai vannak a hölggyel szemben, tehát 
világos, hogy minden percet kihasznál, amit együtt tölthet vele. 
Fogadjunk, ha most benyitunk hozzájuk, hát javában ebédelnek. 

Igaza volt. Mikor benéztünk a kulcslyukon (már megint a 
kulcslyukon!), a sejk éppen egy tál gyönyörű datolyát kínált a 
mosolygó Mathilde-nak. Mathilde elvett egy szemet és a szájába 
vette. A többi már villámgyorsan történt. A sejk egyszerre 
felpattant a helyéről és magához rántotta a lányt. Megcsókolta, 
noha Mathilde ádázul védekezett. Aztán felkapta és elindult a 
sikoltozó lánnyal a másik szoba felé. 

– És most közbelép a gyönyörű Pierre! – mondta a Kockás és 
benyitott. 



Itt azonban nem volt olyan szerencsénk, mint az imént. Ez az 
ajtó zárva volt. Kockás kénytelen volt megkockáztatni, hogy 
felfedeznek bennünket, ha meghallják a zajt. Nekivetette 
hatalmas vállát az ajtónak, amely egy pillanat múlva betört és a 
Kockás csaknem beesett a szobába. 

A sejk ordítva fordult vissza és elejtette Mathilde-ot. A Kockás 
akkor már a sejk nyakában volt. Mindketten a földre zuhantak, 
de mire mi is benyomultunk a szobába, már vége volt a 
küzdelemnek. A sejk ájultan feküdt attól a szörnyű ökölcsapástól, 
amit az állcsúcsára kapott a Kockástól. 

Én egyenesen Mathilde-hoz futottam. Nem történt semmi baja, 
csak lihegett egy kicsit a rémülettől és ijedtségtől, meg elszakadt a 
blúza, amikor a sejk leejtette. 

– Te vidd a kisasszonyt, Herceg! – adta ki az utasítást Pierre – 
keressétek meg azt a hátsó kaput, amiről a statiszta beszélt. 

A karomat nyújtottam a lánynak és indultunk kifelé. Kockás 
közben Clodionhoz fordult. 

– Te pedig menj le a teveállásokhoz és lopj nekünk négy tevét. A 
te dolgod, hogyan csinálod, de ne feledd, az életünk függ tőle! 

– Nem lesz könnyű dolog! – húzódozott a Cetvadász. 
– Ugyan menj már! Aki bálnákat tud sikkasztani, annak nem 

lehet feladat néhány vacak teve, még ha vigyáznak is rájuk. Na, 
indulás. Én közben összekötözöm kedvenc sejkünket, nehogy 
valami zavart csináljon. A hátsó kapunál találkozunk. 

Kicsit gyanakodva néztünk a Kockásra. Ha ő egyedül marad itt, 
akkor egész biztosan lopni fog valamit. De nem volt időnk a 
vitatkozásra. Mennünk kellett. 

Nem volt könnyű dolog lejutni a hátsó kapuhoz. Egyetlen 
vékony szálon függött az életünk. Ha valaki észrevett bennünket, 
annak meg kellett halnia, különben mi halunk meg. A kabil 
lázadás tűzfészkében voltunk. Csak egy lehetett a jelszó: ölni vagy 
élni. 

Lejutottunk. Mathilde akkor már félájult volt az átélt 
borzalmaktól, a reccsenve beszakadó kabil koponyáktól, a fehér 
burnuszok alól kibuggyanó sötétpiros vértől, de hősiesen, minden 
elismerést megérdemlően tartotta magát. 

Kockás Pierre-nek igaza volt. Aki bálnasikkasztáshoz szokott, 
annak tényleg gyerekjáték néhány teve elkötése. Clodion már lent 
volt a hátsó kapunál, amikor mi megérkeztünk. És vártuk 
Kockást meglehetős aggodalommal. 

Tudtuk, hogy lopni fog, de arra nem voltunk elkészülve, ami 
valóban történt. Mikor ugyanis pár percnyi várakozás után 



megjelent Pierre, elhűlve láttuk, hogy a vállán hatalmas, széles 
deszkavállán egy utazóbőröndöt cipel. 

– Megőrültél? – súgtam izgatottan. – Ilyen terhekkel súlyosbítod 
a helyzetünket? Mit pakoltál abba a bőröndbe? 

– Egy kapitányi kinevezést! – felelte lakonikus rövidséggel a 
Kockás és úgy ahogy volt, bőröndöstől együtt felült a tevére. 

Mindhárman elhelyezkedtünk a kényelmetlen nyergekben. A 
tevék lassan, imbolyogva felemelkedtek. 

– Reg lak! Reg lak! – kiáltotta a Kockás és a szelíd egypúpúak 
ügetni kezdtek. Széles patájuk felverte a sárga port. 

Reg lak. Reg lak. Ügettünk hang nélkül a Szaharában. 
Torkunkban még ott szorongott az átélt borzalmas helyzet 
rémülete. Mindannyian tudtuk, hogy sosem jártunk olyan közel a 
legszörnyűbb elmúláshoz, mint most. És még most sem biztos 
hogy megmenekültünk. 

– Rossz irányba megyünk, Kockás! – kiáltottam fel egyszerre. 
– Na ne beszélj! – felelte átkozott flegmával a bőröndtolvaj. – Hát 

rájöttél? Csuda megfigyelőképességed van. Engedelmeddel én 
vezetlek bennetek rossz irányba. 

– De így éjfélre sem érkezünk meg Oglába! 
– Ha a helyes úton megyünk, akkor sosem érkezünk meg. Nem 

gondolod, hogy a kabilok üldözni fognak bennünket? 
Természetesen Ogla felé. Arra nem gondolnak, hogy ilyen nagy 
kerülővel megyünk. 

Elhallgattam. Kockásnak megint igaza volt. A tevék egyenletes 
sebességgel vágtattak velünk. Clodion rettenetesen siránkozott, 
hogy ez a legkényelmetlenebb utazási eszköz, amin valaha is ült. 
Kockás a becsületszavára ígérte, hogy legközelebbi menekülésünk 
alkalmával beszerez neki egy bálnát. Az talán kényelmesebb lesz. 
Mathilde kisebbfajta tengeribetegséget kapott az imbolygó tevén. 
Nekem teljesen kiette a torkomat a por. Megint Pierre volt az, 
akinek semmit sem ártott a megerőltető út. Fütyörészett és 
óvatosan fogta a térdein tartogatott bőröndöt. Ránkesteledett. A 
nap lezuhant a távoli Atlasz-hegység mögé. Valahol egy hiéna 
kacagott, és az alkonyat félhomályában feltűnt előttünk egy nyolc 
pálmából álló, parányi oázis. 

– Itt már nem érhetnek utol minket! – mondta Pierre. Nem 
megyünk tovább, mert a sötétben teljesen lehetetlen tájékozódni. 
Itt alszunk és reggel néhány óra alatt Oglában vagyunk. 

A tevék engedelmesen letérdeltek vezényszavunkra. Mathilde 
támolygott a fáradtságtól és az éhségtől. Mindannyian 



reszkettünk a hidegtől. A pálmafák védelme alatt kis tüzet 
raktunk és elővettük a konzervjeinket. 

De az én oldalamat már kifúrta a kíváncsiság. 
– Nem mondanád meg végre, hogy mit loptál? – kérdeztem a 

Kockást. 
Kockás a homlokára csapott. 
– Igaz is! Erről majdnem megfeledkeztem! 
Odament a hatalmas kofferhez, kinyitotta és óvatosan kiemelt 

belőle egy összekötözött embert. 
Omár sejk volt, a lázadó kabilok vezére. 
 

  



VI. FEJEZET 
 
 
 
 

A sejk gazdát cserél, de ezt is túl lehet élni. 
A dolgok végeredményben roppant egyszerűek. 

Szép kis hely ez, ahol kitüntetik a szökött légionistákat. 
 
 
Néztük az összekötözött embert és percekig nem tudtunk 

megszólalni. 
– Hát ez őrültség! – szólalt meg végre Mathilde. 
– Fantasztikus! – tette hozzá Clodion. 
– Miért? – sértődött meg a Kockás – Bálnát lehet, de sejket 

nem? 
A megcsúfolt lázadóvezér kinyitotta a szemét és sötét, 

gyűlölködő pillantást vetett a Kockásra. 
Ez volt az első szava: 
– Ezért elevenen nyúzatlak meg, te rumi eb! 
– Légy kedves befogni a pofádat, hatalmas sejk, mert 

orrbarúglak! – felelte a Kockás, a tőle megszokott közvetlen 
modorban. 

– Nem féltél, hogy megfullad? 
– Erre is gondoltam. Lyukakat fúrtam a bőröndbe. Nekem az ő 

élete sokkal értékesebb. 
Clodion irigykedve nézte a Kockást. Látszott rajta, hogy 

szeretne mondani valamit. Végre megszólalt: 
– Nézd Kockás, te ennél a vállalkozásnál, már úgyis eléggé 

kitüntetted magad... Egy nagy kérésem volna... 
– Hogy adjam neked a sejket, igaz? – kiáltotta a Kockás. 
– Igen... Én úgy gondoltam, hogy... 
– Hát ne gondold sehogy! Arról szó sem lehet. Az én jó 

szívemnek is van határa. 
– Nézd, te olyan... hősiesen... viselkedtél, úgyis... 
– Szó sem lehet róla! – vágott közbe gőgösen a Kockás. – Akinek 

sejk kell, az lopjon magának! 
– Hát jól van! – sóhajtotta Clodion. – De mondhatom, egy 

jóbarát nem így viselkedik. 
– Beszéljünk komolyabb dolgokról! – szóltam közbe. – Mik a 

terveid a sejkkel? 



– Bevisszük Ogla oázisra. Átadjuk Montignac hadnagy úrnak. A 
többi az ő dolga. 

Mathilde könnybelábadt szemmel nézte a Kockást. Azután 
hozzálépett és megcsókolta a borostás arcát. 

– Maga a legderekabb és legjobb szívű ember, akit valaha is 
láttam Kockás úr! 

– Szóra sem érdemes! – felelte a Kockás. – Egy kis revanssal 
tartozunk a főhadnagy úrnak, aki megmentette az életünket. A 
Kockás Pierre arról is nevezetes, hogy senkinek sem marad adósa! 

Elfordult, mert nem szerette, ha dicsérik. Azután vacsorához 
ültünk. Kínáltuk a sejket is, de ő nem fogadott el semmit. 

– Talán meg van sértve! – állapította meg a Kockás. 
– Lehet – feleltem. – Manapság roppant érzékenyek az emberek. 
Vacsora után roppant nagy bánat érte a Kockást. Elnyertem 

tőle a sejket. Pókeren. Úgy történt a dolog, hogy csendesen 
cigarettázttunk és a Holdat néztük, amikor Clodion váratlanul egy 
kis kártyázást ajánlott. Ő mindig hordott magánál egy kis csomag 
kártyát. Mi semmi rossznak nem voltunk az elrontói, és 
lelkesedésünkben még az is közrejátszott, hogy Mathilde is velünk 
tartott. Rá való tekintettel persze mindhármunknak meg kellett 
ígérnünk, hogy nem fogunk csalni és ez volt a Kockás veszte. 
Annyira megilletődött attól, hogy becsületesen kell játszania, hogy 
már az első pillanattól kezdve őrülten veszített. Miután hozzánk 
vándorolt minden pénze és minden ingósága, egy tétnél 
felajánlotta a rohamkését. Nem fogadtam el. Azt mondtam, hogy a 
kincstári tárgyak nem reális értékűek. 

– Hát akkor mit csináljak? – kérdezte kétségbeesve. 
– Tedd fel a sejket! 
– Azt már nem! 
– Sajnálom, akkor nem játszhatsz tovább. Hozomra nem 

pókerezek! 
Végtére is beadta a derekát és feltette a sejket. Perceken belül 

elnyertem tőle. És másnapra virradóra, mikor felültünk a 
tevéinkre, hogy folytassuk az utat Ogla felé, gőgösen odaszóltam a 
Kockásnak: 

– Add ide a sejkemet! Ide elém a nyeregbe! 
 

* 
 
Yxel őrmester egyszerűen nem akart hinni a szemének, mikor 

kisded karavánunk megérkezett Ogla oázisába. Csak dörzsölte a 



szemét, mint aki kísértetet lát, és percek teltek el, míg hang jött ki 
a torkán. De akkor aztán jött... 

– Elátkozott, bitang korcs kutyák! – ordította – Még a szemem 
elé mertek kerülni? 

– Visszamehetünk! – mondta sértődötten a Kockás. – Ahol 
engem nem látnak szívesen ott egy percig sem maradok! 

– Két heti salle de police! Három heti salle de police! – üvöltötte 
Yxel. – Szökött légionisták... Őrség! Vasba ezeket a csirkefogókat! 

– Nem sürgős! – nyugtatta meg a Kockás. – Nem látja, hogy egy 
hölgy is van velünk? Hol tanulta ezt a modort? 

– Miért is nem hagytuk, hogy agyonverjék a hajón! – morogta 
Clodion. 

A nagy lármára szerencsére előjött Montignac főhadnagy. 
Azonnal meglátta a menyasszonyát és rohant, hogy leemelje a 

tevéről. 
– Mathilde! Hát te hogy kerülsz ide? Hiszen ez lehetetlen! Ez 

valami grandiózus álom... 
– Nem álom! – mosolygott a lány. – Majd mindent részletesen 

elmesélek. Egyelőre azonban szeretném, ha ezeket a derék fiúkat 
hallgatnád ki. 

 
* 

 
– Először is azt szögezzük le, főhadnagy úr – kezdte a Kockás, 

mikor Montignac bevezetett mindnyájunkat a szobájába –, hogy 
mi nem vagyunk szökött légionisták, ahogy Yxel őrmester úr az 
imént becézett minket. Szökött légionistának csak az tekinthető a 
szolgálati szabályzat értelmében, aki huszonnégy óránál hosszabb 
időre tűnik el. Mi pedig csak huszonhárom... 

– Rendben van! – vágott közbe türelmetlenül Montignac. – Arról 
beszéljenek, hogy hol voltak, honnan hozzák a menyasszonyomat 
és ki ez az ember? 

– Ez sok kérdés egyszerre, főhadnagy úr... De megpróbálom 
szépen sorjában... Hát először is, mi Hoggarban voltunk. 
Megbeszéléseket folytattunk a sejkkel, hogy adja vissza 
szépszerével az erődítményt. A sejk erre készségesen hajlandó, 
csak a részleteket akarja megbeszélni. Kért, hogy velünk 
tarthasson, hát elhoztuk. Persze, hosszas könyörgésre. Tessék, itt 
van... 

Montignac felugrott. 
– Micsoda? Azt akarják mondani, hogy ez az ember itt... 



– Omár sejk! – Kockás kioldotta a kötelékeit, és levette a kötést 
a szájáról. – Na, mutatkozz be szépen a főhadnagy úrnak! 

A sejken látszott, hogy perceken belül megüti a guta a 
visszafojtott dühtől, ha nem tombolhatja ki magát. Mikor levették 
a kötelékeit, neki akart menni Kockásnak, de lefogtuk. Ordított. 

– Borzalmas lesz a bosszúm, ti átkozott kutyák! 
– Nem hinném – felelte hidegen a főhadnagy –, hogy alkalma 

lenne még a bosszúra. Meglepően hamar lógni fog. 
– Fel akar köttetni? – kérdezte elhűlve a sejk. 
– A legnagyobb mértékben. 
– Hacsak – szólt közbe Kockás felemelt ujjal –, hacsak valami 

váratlan intézkedés folytán Hoggar oázisa vissza nem kerülne a 
birtokunkba. Igaz, főhadnagy úr? 

Montignac még csak most értett meg mindent. A hála fénye 
villant meg a szemében, ahogy ránk nézett. 

– Igaz... – felelte a sejk felé fordulva. – Ebben az esetben esetleg 
elkerülhetné az akasztófát. Feltéve persze, hogy minden kabil 
visszavonulna az Atlasz-hegység mögé. 

Omár sejk sötéten hallgatott. Szemében gyilkos villámok 
cikáztak. Aztán bólintott. 

– Rendben van! – mondta fogcsikorgatva, mert tudta, hogy ez a 
kötelezettség a lázadás végét jelenti. – Belemegyek a feltételeibe. 

A főhadnagy elégedetten bólintott. Intézkedett, hogy elvezessék 
a sejket, majd a Kockáshoz fordult. 

– Most pedig meséljen el mindent, légionárius! 
 

* 
 
Két héttel később Montignac kapitány kézfogással búcsúzott 

tőlünk a hoggari erődítmény udvarán. Nászútra utazott a 
feleségével. Mi hárman akkor már őrvezetők voltunk. Öt perccel 
ezelőtt olvasták fel az erre vonatkozó napiparancsot. 

– Szép kis hely ez! – morogta Yxel őrmester. – Ahol a 
szökevényeket még ki is tüntetik... 

De aztán titokban, amikor senki sem látta, keményen 
megszorította a Kockás Pierre kezét... 
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I. FEJEZET 
 
 
 
 

A Kockás Pierre lelki életet él. Ebből az alkalomból golyót kap a 
vállába. A Késdobálóval együtt megjelenik a merénylő temetésén. 
 
 
Angyalka a Levegő Királynője megigazította frissen ondolált 

szőke haját, aztán megtömködte a pipáját és elgondolkozva 
pöfékelni kezdett. A kasszából, ahol ült beláthatta az egész 
kocsmát. Majdnem minden asztal foglalt volt és Georg, a csapos 
és pincér alig győzte kiszolgálni a szomjas vendégeket. Most 
kinyílt az ajtó és néhány légionárius lépett be. Angyalka letette a 
pipát, rúzsrudacskát vett elő a retiküljéből és gyorsan kirúzsozta 
a száját. A bevonuló légionáriusok között ugyanis ott lépkedett 
jellegzetesen imbolygó, matrózokra emlékeztető csámpás járásával 
a Kockás Pierre is. 

Pierre őrvezető egyenesen a kassza felé kacsázott, ahonnan 
elbűvölően mosolygott feléje Angyalka. A Kockás – senki sem látta 
honnan – egy szál rózsát varázsolt elő és gáláns mozdulattal 
átnyújtotta a Levegő Királynőjének. Angyalka ismét mosolygott, 
kecsesen bólintott és a virágot szőke hajába tűzte. Aztán szájába 
vette a pipát és tovább pöfékelt. 

A Kockás Pierre a kassza mellé húzott egy széket és leült. Máris 
feldördült Angyalka baritonja. 

– Georg, három deci rumot az őrvezető úrnak! 
– Igenis, Madame! 
Angyalka két hatalmas karjára hajtotta arcát és ránézett 

Kockásra. 
– Már nagyon vártalak, Pierre! – súgta oda epedő hangon a pipa 

mögül. 
– Nem jöhettem előbb drágám! – felelte álmatagon Kockás. –  
Kaszárnyaszolgálatos voltam. Pedig gondolhatod, mennyire 

szerettelek volna már látni. 
Halkan beszéltek, senki sem hallotta őket. De erre nem is volt 

szükség. Sidi bel Abbesben, kocsmai körökben mindenki tudta 
már hetek óta, hogy a hatalmas termetű Kockást gyöngéd szálak 
fűzik a még hatalmasabb termetű Angyalkához. Voltak, akik 
sajnálták ezért Kockást, ő maga azonban egyelőre meg volt 
elégedve sorsával, és eddig még nem panaszkodott. 



Meghitten beszélgettek. Angyalka a kasszában, Kockás az 
asztalnál. Pierre gáláns volt, sőt majdnem költői. Csillagokról 
beszélt melyeket szívesen rakna Angyalka lábai elé, ha csak 
valamivel könnyebb lenne hozzájuk jutni. Angyalka elandalodva 
hallgatta és csendesen szívta a pipáját. Aztán sokat beszélt arról, 
hogy milyen boldog. Végre valaki, aki megérti az ő érzékeny és 
gyengédségre vágyó lelkét. 

– Olyan az én lelkem – mondta Angyalka, mint egy szál virág, 
amely a szélben hajladozik... Georg, mozogj azzal a rummal, mert 
a szádra térdelek! És hidd el nekem Pierre, hogy amíg te nem 
léptél az életembe, ez a lélek magányos és sivár... Ki érthet meg 
egy gyengéd női lelket, amely... Mi az Georg, mit akarsz már 
megint? 

– Madame – mondta a csapos. – Ez a Bill... 
– Miféle Bill? 
– A Balkezes Bill, a volt birkózó... 
– Mi van vele. 
– Már megint nincs pénze. Vagy nem akar fizetni... 
Angyalka felállt. 
– Egy pillanat, drágám – mondta Pierre-nek. – Rögtön jövök, 

csak agyonverem azt a disznót. 
– Parancsolj! – mondta udvariasan Pierre. 
Angyalka odalépett egy sarokasztalhoz és megállt egy 

szálfatermetű, bikanyakú ember előtt. 
– Mi az, Bill, már megint pimaszkodni mersz? – kérdezte 

csendesen. 
– Mondom, hogy nincs pénzem, Madame... 
– Már megmondtam, hogy nincs több hiteled nálam, Bill. Éppen 

eléggel tartozol. Megmondtam, hogy többé be ne told ide a pofád, 
ha nincs pénzed, amit egyébként úgysem hiszek el. Van pénzed, 
csak nem akarsz fizetni. Hát ebből elég volt! 

Így szólt Angyalka. Aztán kinyújtotta a kezét, megragadta a volt 
birkózó mellén a kabátot, egy mozdulattal felrántotta a székről és 
a következő pillanatban olyan pofont adott neki, hogy a Balkezes 
Bill orrán, száján és fülén vérezve, ájultan elterült a földön. 

Angyalka ekkor lehajolt. Ismét megfogta a Balkezes mellén a 
kabátot, felrántotta a földről a több mint egymázsás birkózót, 
könnyedén az ajtóig cipelte és egyetlen lendülettel kilódította az 
utcára. Megvetően köpött egyet utána és visszajött. Újra elfoglalta 
helyét a kasszában és Pierre-hez fordult. 

– Hol hagytam abba, mon petit?... – kérdezte álmatag mosollyal. 



– Ott – felelte Pierre –, hogy ki érthet meg egy gyengéd női 
lelket... 

Angyalka tíz évvel ezelőtt még valóban a levegő királynője volt. A 
világhírű Ellinor cirkusszal járta akkortájt Európa és Afrika 
nagyobb városait, mint légtornásznő. Sajnos, az idő múlásával 
lassankint elnehezedett és alkalmatlanná vált a légtornára. 
Angyalka ekkor erőművésznő lett. Esténként megjelent a 
porondon testszínű trikójában, mosolygott, csókokat dobált és 
utána angyali szelídséggel, de kábító erővel dugóhúzóvá hajlította 
a kétcentiméter széles és háromcenti vastag vasrudakat. 
Közkedvelt mutatványai közé tartozott az is, mikor a válláról 
lelógó bőrszalagra erősített fémtokba illesztett egy vasrudat, 
annak a tetejére ráerősített egy ringlispílt és felkért a közönség 
igen tisztelt tagjai közül nyolc úriembert, hogy foglaljanak helyet a 
ringlispíl kosaraiban. Mikor a nyolc úriember helyet foglalt, 
Angyalka megindította a ringlispílt, félkézzel tartotta 
egyensúlyban a tar-tórudat, mosolygott és másik kezével csókokat 
dobált. 

Marokkóban történt aztán, hogy Angyalka szerelmes lett. Nem 
először és nem utoljára. Hatalmas izomzatával egyenes arányban 
állt a szíve. Ezúttal egy filmsztárbajuszú, magas és feltűnően 
csinos úriembert tüntetett ki kegyeivel. A filmsztárbajuszos ifjú az 
üdvözültek boldog mosolyával borult Angyalka széles keblére és 
két hónap múlva megszökött, ami nem lett volna végzetes baj, de 
magával vitte Angyalka megtakarított pénzének nagy részét is, 
körülbelül nyolcvanezer frankot. 

Angyalka Tangerben érte utol a filmsztárbajuszost. Elénk 
szemrehányásokat tett neki hűtlensége és a pénz eltulajdonítása 
miatt, és sokat sírt mikor a filmsztárbajuszos a szemrehányások 
következtében két nap múlva meghalt. Angyalkát akkor a 
törvényszék, halállal végződő súlyos testi sértés miatt egy évre 
ítélte, az enyhítő körülmények figyelembe vételével. Angyalka a 
börtönben eléggé rendesen viselkedett, csak a legritkább 
esetekben tördelte ki az ablak vasrácsait, s mindössze háromszor 
fordult elő, hogy megverte a fogházőröket. Mikor kiszabadult, nem 
volt kedve tovább folytatni a mesterségét és Sidi bel Abbesbe 
utazott, ahol rövid töprengés után elhatározta, hogy kocsmát nyit. 
Ez három évvel ezelőtt történt. Angyalka ekkor negyvenhárom 
éves volt, de még mindig szép, viruló és igen sok derék 
légionáriusnak futott össze szájában a nyál, mikor meglátta. És 
most, mikor a Kockás Pierre először vetődött be a kocsmába és 
meglátta a százhárom kilós volt légtornásznőt, rögtön rájött, hogy 



Angyalka nélkül nem lehet élni és vagy az övé lesz a nehézsúlyú 
amazon, vagy öngyilkos lesz. Mikor ez a kemény elhatározása 
fülébe jutott a Levegő Királynőjének, azonnal elhatározta, hogy 
megmenti a búskomor légionista életét. Egy este, záróra után, 
odalépett a rumospohár előtt ülő Kockáshoz és átnyújtott neki 
egy kulcsot. 

– Mi ez? – kérdezte mosolyogva Pierre. 
– A lakásom kulcsa – mondta Angyalka. 
Kockás arca felderült. Másnap, takarodó után átlépte a 

boldogságot jelentő küszöböt és azóta boldog. Angyalka valóban 
megmentette az életét. Rossznyelvek szerint ugyan a Levegő 
Királynője már sok légionista-életet mentett meg ily módon, de 
ezúttal csakugyan komolynak látszott a dolog, mert Angyalkán 
egyre jobban elhatalmasodott a lírai hangulat, sőt egyesek szerint 
nem sok választja el attól sem, hogy verset írjon. 

Most tehát ott ülnek és beszélgetnek, kintről időnként 
felhangzik a kidobott Balkezes Bill káromkodása, de ezzel már 
senki sem törődik. 

 
* 

 
Nagy robajjal feltárult a kocsmaajtó és egy hatalmas termetű, 

szakállas férfi lépett be a helyiségbe. A szakállas férfi már 
körülbelül félórája álldogált az utcán és nézte a bejárat fölött lógó 
táblát: 

 
„Kávéház és étterem a Levegő Királynőjéhez” 

 
A szakállas idegen, egy ideig mereven nézte a táblát, aztán 

rántott egyet széles deszkavállán és belépett. Vizsgálódva nézett 
körül és megpillantotta Angyalkát. Ez lett volna a kisebbik baj. De 
Angyalka is megpillantotta őt és elpirult. Amikor egy negyvenen 
felüli, százhárom kilós erőművésznő elpirul, ott már baj van. Hát 
még ha annyira zavarba jön, hogy kiesik a szájából a pipa. És 
Angyalkának kiesett. Pont az ölébe esett, és a kihulló parázs 
formás kis lyukat égetett a hatalmas, kemény formákra simuló 
gyöngyszürke ruháján. 

Vaknak kellett volna lenni a Kockásnak, ha nem veszi észre, 
hogy itt nincs valami rendben. Már pedig Kockás nem volt vak. 

– Mi ez, Angyalka? – kérdezte. – Ki ez az ember? 



És a szakállas felé nézett. A szakállas pedig visszanézett. 
Keményen és fenyegetően. Angyalka pedig nem felelt a Kockás 
kérdésére, hanem zavartan hümmögött. 

Súlyos csend volt. Szinte vágni lehetett volna a feszültséget. 
Azután... 

Az egész olyan volt, mint egy lidércnyomásos álom. A szakállas 
hirtelen felugrott, két ugrással a Kockás előtt termett és akkora 
pofont adott neki, hogy Pierre székestől együtt átesett a háta 
mögött álló asztalon. 

A következő pillanatban már talpon termett és fejjel előre 
beleugrott a szakállas gyomrába. A szakállas összeesett és Kockás 
máris fajta volt. Két ököllel ütötte. Pillanatok töredékei alatt, 
orron és szájon vágta vagy négyszer ötször. A szakállas kísérletet 
tett, hogy felemelkedjen, de nyomban olyan rúgást kapott a 
sípcsontjába, hogy sziszegve hanyatlott vissza. 

A Kockás ekkor eleresztette és talpra állt. A maga részeről 
befejezte az ügyet és biztosra vette, hogy a szakállasnak is elég 
volt, amit kapott. Hátat fordított és elindult Angyalka felé, hogy 
magyarázatot kérjen tőle a történtekkel kapcsolatban és... 

– Vigyázz! – kiáltotta valahonnan egy éles hang. 
Későn volt. Egy lövés dördült, Angyalka felsikoltott és Kockás a 

vállához kapott. Az egyik sarokban ülő légionisták, akik eddig 
nyugodtan iszogatták pálinkájukat és a verekedésbe sem 
avatkoztak be, mert tudták, hogy a Kockást úgysem kell félteni, a 
váratlan és aljas orvtámadásra most ordítva ugrottak fel 
helyükről. 

Mikor a szakállas látta, hogy Kockás Pierre nem esett el, ismét 
felemelte a revolvert és összehúzott szemmel célzott. 

Ebben a pillanatban egy kés süvített keresztül a levegőn és 
belevágódott a szakállas mellébe. Tövig. Óriási erővel dobhatták. 
A szakállas egy pillanatig csodálkozó arckifejezéssel állt 
egyhelyben, aztán vér buggyant ki a száján és arccal előre 
végigzuhant a földön. 

A kést az újonc dobta, aki öt nappal ezelőtt érkezett Belabeszbe. 
 

* 
 
Mikor a vizsgálóbíró és a kiküldött Goumier őrmester befejezte 

a vizsgálatot és megállapította, az egyöntetű tanúvallomásokból, 
hogy a szakállas volt a támadó fél, a Kockás Pierre sötét pillantást 
vetett Angyalkára. 

– Mi ketten még csevegünk a dologról! – mondta. 



Angyalka ismét elpirult és már a harmadik pipaszopókát 
harapta ketté zavarában. 

– Hát most halljuk! – mondta a Kockás, mikor a hatósági 
emberek eltávoztak. – Mi baja volt velem ennek az embernek? 

– Ez Smith volt – felelte Angyalka. – Smith, a kanadai favágó. 
– Na és – érdeklődött Pierre – azért, mert valaki kanadai favágó, 

nem látom, miért kell ártatlan emberekre lövöldözni! 
– Te nem vagy ártatlan! – mondta Angyalka bíborvörös arccal. – 

Te bűnös vagy, Pierre. 
– Miben? – kérdezte Pierre ijedten. 
– Az én elcsábításomban – rebegte Angyalka. 
– Hát én elcsábítottalak téged? – kérdezte meglepődve a Kockás. 

Én úgy vettem észre, mintha fordítva történt volna a dolog. 
– Goromba! – mondta Angyalka és játékosan évődve, 

meglegyintette Pierrét, olyan játékosan és olyan évődve, hogy 
maga lepődött meg a legjobban, mikor ettől a semmiségtől 
Kockásnak meglazult két zápfoga. – Igazán nem vagy gyengéd, 
Pierre. Ilyesmit nem vágnak a szemébe egy úrinőnek. Ez a Smith 
már Tangerben is járt utánam. Mit csináljak, belém szeretett. A 
férfiak rendszerint belémszeretnek. Sajnos, azonban, egyik sem 
hosszú életű. Itt van például ez a Gerard... tudod, aki meglógott a 
pénzemmel... 

– A filmsztárbajuszos? 
– Igen. Mindössze négy bordáját törtem el és már ettől is 

meghalt az a hülye. Igaz, hogy az egyik borda átfúrta a tüdejét... – 
felsóhajtott. 

– Átkozott balszerencse, hogy mind ilyen rövid életű, de azért ne 
ijedj meg, szívem. Lehetnek kivételek is. Látod, megmenekültél a 
Smith bosszújától is. Remélem, megbocsájtod nekem ezt a kis 
incidenst? 

– Szóra sem érdemes, drágám! – felelte Kockás és megtapogatta 
golyótól átfúrt vállán a kötést. 

 
* 

 
– Szóra sem érdemes, öregem! – mondta a Késdobáló, mikor 

Kockás Pierre megköszönte neki a „szíves közreműködést” – 
Igazán csekélység volt. Ujjgyakorlatok, hogy ki ne jöjjek a 
formámból. 

– De az a dobás öregem... Legalább tizenkét méterről. Hogy 
tudsz így bánni a késsel? 



A Késdobáló nem felelt. Nagyon elkomorodott és szótlanul 
lépkedett a Kockás oldalán. A szakállast kísérték ki utolsó útjára, 
mert résztvevő lelkek voltak és mindenkinek elmentek a 
temetésére, akit ők öltek meg. A Kockás másik oldalán Angyalka 
ment, aki nagyon szomorú volt. Nem a megboldogult miatt, mert 
elvégre az mindenkivel könnyen előfordulhat errefelé, hogy egy 
késszúrás következtében elköltözik, hanem, mert kénytelen volt 
nélkülözni a pipáját. A dohányzás rendkívül hiányzott neki, de 
végül is temetésen nem illik pipázni. 

– Nyugodjon békével! – mondta Angyalka rezignáltán, mikor 
elhantolták a szakállast és elmormogtak egy Miatyánkot utána. 

Ezzel megfordultak és elindultak visszafelé. Sietniük kellett, 
mert mindketten őrszolgálatosak voltak. El is búcsúzta 
Angyalkától és szinte futólépésben mentek a kaszárnya felé. 

– Hány óra? – kérdezte futás közben lihegve a Kockás. 
A Késdobáló nem lassított, amíg egy pillantást vetett karórájára. 
– Negyed nyolc... 
– Elkésünk! – állapította meg tárgyilagosan a Kockás és némi 

balsejtelemmel gondolt Yxel őrmesterre. 
 

  



II. FEJEZET 
 
 
 
 

Yxel őrmester még mindig a régi. Ilyennel még nem volt dolga, 
mint a Késdobáló. Úgy ordít, hogy néhány újonc idegrohamot kap. 

Erre becsukatja őket. 
 
 
Elkéstek. Yxel őrmester úgy rohangált fel és alá a 

kaszárnyainspekciósok szobájában, mint egy megvadult bika. 
Mikor meglátta a két belépő légionáriust, félrerúgott az útjából 
egy széket és eléjük rohant. 

– Üdvözlöm az urakat! – lihegte bősz gúnnyal. 
– Részünkről a szerencse! – felelte a Késdobáló. 
Az őrmester egy pillanatra meghökkent, de aztán még 

gúnyosabb lett. 
– Minek köszönhetem a szerencsét? – kérdezte és baljóslatúan 

himbálta a felsőtestét. 
– Alázatosan jelentem... – kezdte feszesen a Kockás, de a 

Késdobáló közbevágott: 
– Hát nem tudja őrmester úr, hogy kaszárnyaszolgálatosak 

vagyunk? 
Yxel őrmester arca lilásan piros lett. 
– Úgy? Kaszárnyaszolgálatosak? – kérdezte metsző hangon. – És 

miért siettek úgy? Ráértek volna még egy kicsit. 
– De bocsánat – mondta a Késdobáló –, nálunk első a 

kötelesség. A szolgálat az szolgálat és... 
– Fogja be a száját! – ordította az őrmester, akit a guta 

környékezett ettől a bőbeszédű szemtelenségtől, aztán a Kockás 
felé fordult. – Kockás, maga már régebbi ember itt... és altiszt. 
Oktassa ki ezt a piszok bleut, hogy kisebb pimaszkodásokért is 
kitéptem már az ilyen nyomorult újoncok belét. Mondja meg neki, 
mert tisztességes ember nem állhat szóba az ilyennel, hogy igen 
keservesen fogja megbánni, hogy betette a lábát ide – úgy ordított, 
hogy kidagadtak a nyakán az erek. – Én az ilyeneket ízenként 
tépem szét, az ilyen bitang úri csirkefogót. Ezt mondja meg neki 
őrvezető, de azonnal, mert magának is kirázom a lelkét! Rompez! 

– De őrmester úr... – kezdte ártatlan mosollyal a Késdobáló. 
– Rompez, mert széttaposlak! – bömbölte Yxel olyan borzalmas 

hangon, hogy kint a kaszárnya folyosóján néhány gyengébb 



szervezetű újonc idegrohamot kapott. – Rompez, te piszok! 
Rompez, mert a gyomrodba gyalogolok! 

Ezzel megfordult, kirohant és úgy bevágta az ajtót, hogy a falról 
öt kiló vakolat lehullt. 

– Szeretném tudni, miért olyan ideges ez az ember? – kérdezte 
ártatlan hangon a Késdobáló. – Én utána megyek és ajánlok neki 
egy remek idegspecialistát. Hendrik professzor a nagybátyám. 
Most épp itt van Afrikában. 

Már indult is kifelé, hogy felajánlja ilyen irányú szolgálatait az 
őrmesternek, de a Kockás rémülten visszarángatta. 

– Megőrültél? Yxel őrmesterrel akarsz te viccelni? Hiszen ez 
kész öngyilkosság! 

A Késdobáló vállat vont. 
– Na és? Ki mondta neked, hogy én nem akarok öngyilkos 

lenni? 
– Vagy úgy! – mondta nyugodtan a Kockás. – Az persze más... 

De akkor egyszerűen akaszd fel magad. Az még mindig 
kellemesebb halálnem, mint Yxel őrmesterrel kikezdeni. Az egy 
kétlábon járó földrengés. 

A kétlábon járó földrengés ezalatt tovább tombolt a folyosón. A 
fentebb említett gyenge fizikumú újoncok már nem tudtak 
idejekorán elmenekülni. Szegények, ők itták meg a levét az 
őrmester dühének. Pillanatok alatt tizennégy hibát fedezett fel a 
négy ember uniformisán. Kifényesítetlen gombok, ferdén álló kepi, 
rosszul felcsatolt derékszíj és kifeslett lábszárvédő... semmi sem 
kerülte el a figyelmét. 

– Disznók! Majd én megtanítlak benneteket! – ordította. – 
Három napi pelotte! Öt napi cellule! Amíg meggebedtek! Ez légió! 
Nem szeretetház! Nem aggok menhelye! Nem kisdedóvó! Nem 
mosókonyha! Majd én megmutatom nektek! Pusztuljatok a 
szemem elöl! Rompez, mert kitépem a torkotokat! 

A négy újonc rémülten menekült, Yxel őrmester pedig nagyot 
fújt és elindult az iroda felé. 

Kockás Pierre és a Késdobáló ezalatt felcsatolta a bardát, 
vállára vette a puskát és feltűzött szuronnyal kisétált a kaszárnya 
kapuja elé. Feszesen álltak a faköpönyeg előtt és sokáig nem 
szóltak egy szót sem. A Késdobáló törte meg végülis a csöndet: 

– Miért nem jelentettél beteget? Azzal a sérült vállal nem lehet 
könnyű itt állni. 

Kockás Pierre legyintett: 



– Nem veszélyes. A golyó simán átment a húson. Kocsmai 
verekedésből származó sérülésekkel általában nem tanácsos 
beteget jelenteni. 

Megint sokáig nem szóltak egy szót sem. Aztán a Kockás 
megkérdezte: 

– Honnan tudsz olyan jól bánni a késsel? 
A Késdobáló láthatóan küzdött magával, mielőtt megszólalt: 
– Te derék fiúnak látszol – mondta végre –, és olyan nehéz 

egyedül hordozni magamban... El kell, hogy mondjam valakinek. 
Te talán meg fogsz érteni engem... 

Megigazította a puskáját, megint gondolkozott egy ideig. 
– Valószínűleg azt hiszed – mondta –, hogy valami késdobáló 

artista vagyok. 
– Hát nem? – kérdezte Kockás. 
– Nem. Én Harry Livingstone vagyok. A Livingstone féle 

hitbizományok jövendőbeli baronetje. Mit szólsz hozzá? 
Kockás Pierre vállat vont. 
– Úrnak lenni sem szégyen. Nekem már volt dolgom errefelé 

egy-két úriemberrel és mondhatom neked, nem hoztak szégyent 
rám a barátságukkal. Végtére is senki sem tehet arról, hogy 
úrnak születik. Attól még egészen rendes ember lehet. Ha csak 
emiatt lógattad az orrod, hát légy nyugodt. 

Harry Livingstone szomorúan elmosolyodott. 
– Félreértettél, Kockás. Nem ez az, amit olyan nehezen tudok 

bevallani neked. Kétségtelen, hogy elismerem milyen lelki nagyság 
kell hozzá, hogy megbocsájtsd nekem származásomat, de én 
ennél sokkal súlyosabb és jelentősebb vallomást akarok tenni. 

Kockás kételkedve nézett rá, mint aki nem is tudja elhinni, 
hogy az elhangzottaknál is súlyosabb dolgokat mondhat ez a 
csinos, szomorú arcú, karcsú és mégis marhaerős fiatalember. 

– Hát csak beszélj! – mondta biztatóan. 
– Igen... már mondom... Volt egy lány... Londonban, akit 

szerettem. 
Kockás, aki valami szenzációt várt, most csalódottan vonogatta 

széles vállát. 
– Igazán? Volt egy lány? És Londonban? És szeretted? 

Hihetetlen, mik történnek manapság! Na és, ha szabad 
érdeklődnöm, mi történt Londonban a lánnyal? Akit szerettél! 

Harry lehajtotta a fejét. Színtelen fahangon mondta: 
– Megöltem! 
 

* 



 
A szenzáció tehát mégis elhangzott. Kockás érdeklődve kapta fel 

a fejét. Nono..., hogy volt ez kérem? Szóval hiába előkelő úriember 
valaki, jövendőbeli baronet, vagy mi a fene... ettől még lehet 
érdekes egyéniség. Jóindulatúan mondta: 

– Hát ha megölted fiam, hát megölted. Biztos, megvolt rá az 
okod. Szerelmi ügyben hallottam én már ilyesmit. Megcsalt? 

– Nem. 
– Kifosztott? 
– Nem. Azt akarta, hogy artista legyek! 
Kockás zavarba jött egy pillanatra. Nagyot rántott a kékszínű 

derékszíjon. 
– Hát azért... hm... ezért talán mégse... ne vedd rossznéven, 

nem akarok beleszólni a legprivátabb ügyeidbe..., végreis az 
ember azt öl meg akit akar..., de úgy gondolom, hogy ez talán 
mégsem elegendő ok, ahhoz, hogy megöljünk valakit. Egyszer volt 
egy lány, aki azt akarta, hogy verseket írjak hozzá. Megpofoztam 
egy kicsit és rögtön lemondott a versekről. De megölni... 

– Félreértettél! – mondta Harry – hallgass végig. Vidám és 
könnyű életet éltem, mint a többi gazdag fiatalember. A 
társaságom minden tagjának volt valami bogara. Tehát nekem is 
volt. Műkedvelő artista voltam. Tehetségem volt, hát egy-kettőre 
kitűnő késdobálóvá képeztem magam. Mondhatom, óriási 
sikereim voltak vele a műkedvelő előadásokon. Egyszer aztán... itt 
kezdődött a tragédia, elvetődtünk, kicsit beszeszelve egy 
nyolcadrangú varietébe. Ott is volt egy késdobáló. Persze nagyon 
kezdetleges dolgokat csinált. A barátaim biztattak, hogy 
mutassam meg a fiúnak, mi az igazi késdobálás, és én kötélnek is 
álltam. Megmutattam. Szegény gyerek valósággal elkáprázott, 
mikor hátrafelé, tükörből, alulról felfelé pontosan körüldobáltam 
egy mézeskalács szívet. Hatalmas sikerem volt. De ez nem lett 
volna baj. De ott volt egy lány is... Te még nem láttál olyan szépet. 
Én sem. Finom arcú, magas, karcsú keskenykezű, ébenfekete 
hajú lány volt. Akkor alig beszéltem vele néhány szót, de másnap 
már ott voltam... és harmadnap is. Néztem a mutatványukat és 
állandóan azon reszkettem, hogy mikor történik valami 
szerencsétlenség, hiszen az a szerencsétlen flótás szörnyű 
ügyetlen volt. Mármint a késdobáló. És ez a szegény lány ott állt a 
deszka előtt, és lehunyt szemmel, reszketve tűrte, hogy 
körüldobálják késekkel azt a pompás termetet és azt a 
finomvonású, kedves, halvány arcát. 

– Nem fél? – kérdeztem egyszer tőle. 



– De igen! Nagyon félek! – felelte. – Joe, a partnerem bizonytalan 
egy kicsit. Nem valami világraszóló tehetség, és ráadásul iszik is. 
Ezt nem szabadna egy késdobálónak. – Rám nézett, csendesen 
mondta. – Milyen más volna, ha maga lenne a partnerem. Milyen 
biztos a maga keze. Kár, hogy maga úr és nincs rászorulva, hogy 
kenyeret keressen a művészetével. 

– Szívesen lenne a partnerem? – kérdeztem. 
– Nagyon! – felelte olyan hevesen, hogy azt nem lehetett 

félreérteni. Roppant zavarba jött a hevessége miatt és szörnyen 
elpirult. Néztem a kedves, finomvonalú száját és arra gondoltam, 
hogy ezt a lányt még meg lehet menteni. Olyan fiatal és szemmel 
látható szegénység mellett is olyan előkelő. Kár, hogy mindenáron 
világhírű artista akar lenni, különben kivenném innen, így 
azonban... így azonban nincs más teendő, mint hogy elkövessem 
érte életem legnagyobb őrültségét. 

– „Leszerződöm magukhoz” – mondta hirtelen. Te Kockás, még 
életedben nem láttál úgy felderülni és a boldogságtól 
átszellemülni egy arcot. Nekem ugrott és mindenáron meg akarta 
csókolni a kezem. Felkerestem az igazgatót és három perc alatt 
megegyeztem vele. Megbeszéltük, hogy Joe-t kártalanítom és 
ezentúl én leszek a társulat késdobálója. Természetesen álarcban 
fogok fellépni, mert mégsem kompromittálhatom a nevemet. Az 
igazgató ennek is örült. Azt mondta, hogy a titokzatosság a 
legjobb reklám. Úgy volt, hogy másnap este csinálok egy próbát. A 
társulat vándortársulat volt és egy Temze-parti kocsma hátsó 
helyiségében tartotta a próbáit. Odamentem. Ott volt a régi 
késdobáló, akinek már előttevaló napon odaadtam a kártalanítási 
összeget. Ott volt az igazgató, Sylvia és egy meghatározhatatlan 
korú és foglalkozású ember. Hangos ovációval fogadtak, de én 
nem éreztem magam valami jól köztük és csak az vigasztalt, hogy 
Sylvia olyan hálás és szerelmes pillantásokat vet rám, mint még 
senki, soha. Aztán elkezdődött a próba. Sylvia odaállt egy 
deszkalap elé és rám mosolygott. Kezembe vettem a késeimet. 
Nem éreztem semmi izgalmat, hiszen tökéletesen biztos voltam a 
dolgomban... Túlságosan biztos, mint rövidesen kiderült. 
Fölényesen néztem, hogy késeim sorra beleállnak a deszkafalba, 
alig pár milliméternyire Sylvia arcától... Már teljesen 
körüldobáltam a fejét. A test körvonalaira került a sor, mikor 
egyszerre egészen váratlanul kialudt a villany. Valami egészen 
jelentéktelen üzemzavar volt, pár pillanat múlva kigyulladt újra és 

akkor minden idegszálam elzsibbadt a rémülettől. Sylvia ott 
feküdt a deszka előtt. Holtan. Teste mozdulatlan volt, melléből 



ömlött a vér. Bennem megakadt a lélegzet. Moccanni sem tudtam. 
Az elsötétedés pillanatában elhajított késem célt tévesztett és 
halálra sebezte a szegény lányt. Minden vér kiszállt belőlem, 
amint ott álltam a mozdulatlan tetemre meredten. Arra tértem 
magamhoz, hogy valaki kirángat a másik szobába. Az igazgató 
volt. 

– Térjen magához! – biztatott jóindulatúan. – Menjen innen! 
Menjen haza! Mi majd eltüntetjük a... Senki nem fogja látni. És 
holnap úgyis elutazunk. Na, menjen... 

Kituszkolt az ajtón. Én mentem, valami félájult állapotban. 
Elvánszorogtam egy taxiig és beültem. Csak a sofőr csodálkozó 
pillantására vettem észre, hogy ingujjban vagyok. A próba előtt 
levettem a kabátomat. De már nem mertem visszamenni. És nem 
is lett volna hozzá erőm. Pedig a kabátom zsebében ott volt a 
pénztárcám is. Nem törődtem vele. Mielőtt kituszkolt az igazgató, 
belém diktált egy pohár rumot, hogy magamhoz térjek. Most 
zúgott tőle a fejem és nem volt egy egészséges gondolatom. És ha 
becsaptak? Ha hazamegyek és már vár a rendőrség? 
Nadrágzsebemben találtam néhány kisebb bankjegyet. 
Megvásároltam a sofőr kabátját és Doverbe vitettem magam. 
Hajóra szálltam és átmentem a csatornán. Franciaországban első 
dolgom volt, hogy lapokat vettem. Nem volt bennük semmi a 
dologról. Beváltották a szavukat. Eltüntették. Én azonban már 
nem voltam az, aki azelőtt. Nem tudtam volna visszamenni 
többet. Menekültem önmagam elől. Beálltam a légióba. Most itt 
vagyok. Azt hiszem, így már érted a dolgot. 

Kockás bólintott. 
– Értem. Az a véleményem, hogy nem tehetsz semmiről. A 

hirtelen sötétség csakugyan megzavarhatott. Semmi okod rá, 
hogy lelkiismeret-furdalásaid legyenek. 

Sokáig hallgattak. Harry lehajtotta a fejét. 
– Lehet, hogy igazad van – mondta rekedten, – de én mégsem 

tudok visszamenni többé. És úgy élni, könnyen és gondtalanul, 
mint azelőtt. Azt hiszem, szerettem egy kicsit azt a lány... 

 
  



III. FEJEZET 
 
 
 
 

A sivatagi őrjárat elindul. Harry a világ legpimaszabb 
légionistája volna, de Kockás Pierre még rajta is túltesz. Egy 

rohamkés Yxel őrmester gyomrának feszül és a Sivatag is elpirul a 
szégyentől. 

 
 
– Pas de gymnastique! En avante! 
A vezényszót Yxel őrmester ordította és a Kockás Pierre, meg 

Harry, a Késdobáló elindult a tágas kaszárnyaudvaron. Ha a nap 
nem sütött volna rájuk, negyvenöt fokos hőséget árasztva, akkor 
sem lett volna túlságosan könnyű feladat órákon át körbefutni, 
hátukon a húszkilónyi kővel tömött zsákkal. 

Futottak az izzó hőségben. Az őrmester egy ideig nézte őket és 
közismert, közvetlen modorában időnként rájuk szólt: 

– Livingstone, maga úri csirkefogó, szedje azt a csámpás 
patáját, mert a szájára lépek! Nom du nom... majd én megtanítlak 
benneteket az őrhelyen élettörténeteket mesélni. Kockás, maga 
málészájú rinocérosz! Ha kényelmeskedni mer, hát karikába 
köttetem, hogy meggebed. Előre bitangok! Hogy az a... 

Itt hosszabb közlés következett a két pelotte-ra ítélt légionista 
családjára vonatkozóan, különösen kiemelve a család női 
tagjainak életmódját, mely Yxel őrmester szerint nem volt a 
legerkölcsösebbnek nevezhető. 

Ők pedig futottak. Hátukon zörgött a kövekkel teli zsák, 
arcukról szakadt a verejték, de óriási fizikumuk még egy óra 
múlva sem mondta fel a szolgálatot. Yxel őrmester halálsápadt 
volt a dühtől. Hát vasból vannak ezek a bitangok? Végre! A 
Késdobáló felbukik. Ájultan fekszik a földön. Az őrmester int egy 
bakának, aki odasiet az ájult emberhez és végigönti vízzel. Harry 
azonnal felemelkedik. 

– Tovább! – bömböli Yxel. 
– Nem kell idegeskedni, őrmester úr! Már megyek! – lihegi Harry 

vigyorogva. – De azt meg kell mondanom, nem volt szép, amit a 
szegény nagymamára mondott. Hát illik rágalmazni a rég 
elköltözöttet? 

– Mi?... Mit merészelsz?... 



De Harry már fut is tovább, nem várja meg, hogy az őrmestert 
megüti-e a guta. Na jó, te bitang bleu! Adod még te alább is. 
Félóra múlva kórházba visznek, piszok! Szedd azt a két 
ballábadat, mert térden rúglak! – kiáltja és tovább füstölög. Na jó, 
csak menj, csak röhögj! Ma még eret vágnak rajtad. 

Most a Kockás bukik fel. Két veder víz is kell, mire magához tér. 
Yxel csendes gúnnyal biztatja: 

– Kegyeskedjék feltápászkodni, őrvezető úr! Méltóztassék 
folytatni, ha szabad megkérnem. De lehetőleg azonnal, mert 
kitaposom a belét. Remélem, bírja még? 

– Bízza rám, öregem! Még két óra múlva is bírom! – lihegi vissza 
a Kockás és újra elvágódik. Újabb két veder víz és újra fut. 

Nyomorult bitangok! Hát erejük van, az biztos! Azért mernek 
úgy pimaszkodni. De ő majd elveszi a kedvüket. Két óra pelotte-ot 
mégsem fognak kibírni a disznók. 

De kibírják. Az utolsó negyedórában már ötpercenként esnek 
össze. Mikor azonban letelik a két óra, Harry vérvörös arccal, 
lihegve, de hangosan, hogy az őrmester is hallja, odaszól 
Kockásnak: 

– Jó kis móka volt ugye, Kockás? Legalább mozgásba jön tőle az 
ember vére. Úgy is féltem, hogy elpuhulok ebben a légióban... 

– Na megállj, piszok bleu! 
 

* 
 
„...miután pedig Oglat bej berber hordái állandó rettegésben 

tartják a környék apróbb oázisait, ma délután két órakor felderítő 
járőrbe indul egy szakasz, Yxel őrmester vezetésével. 
Tapasztalatait az ezredirodában holnap reggel tíz órakor jelenti.” 

Cavour hadnagy felolvasta a parancsot, zsebrevágta a kezében 
tartott papírlapot és intett az őrmesternek. 

– Állítsa össze az őrjáratot, Yxel! – ezzel sarkon fordult és 
elment. 

Yxel őrmester előlépett és magához intette a Kockást. 
– Állítsa össze az őrjáratot, őrvezető! Livingstone-t és saját 

magát ki ne felejtse. – És ő is elment. 
Kétségtelen, hogy nagy kíméletlenség volt, a tegnapi pelotte 

után beosztani őket a roppant teljesítményt jelentő őrjáratba. De 
így legalább biztos, hogy nem puhulnak el ebben a légióban. 

 
* 

 



– A mon commandemante! En avant! Marche! 
Yxel őrmester kihúzta a kardját, intett és a szakasz egy 

zörrenéssel megindult. Végigmentek az udvaron és kikanyarodtak 
a hatalmas kapun. Közepesen gyors meneteléssel vonultak végig a 
városon, melynek a határánál sárga tengerként kezdődött a 
sivatag. A nap túljutott a delelőn és véres korongja, mint egy 
kárminfestékbe mártott tűzgolyó feküdt felettük a felhőtlen égen. 

Délután öt óráig semmi különös nem történt. Akkor kibukkant 
egy feketeburnuszos berber csapat az egyik dombhullám mögül. 
Csak akkor vették észre egymást, mikor már elkerülhetetlen volt a 
találkozás. Yxel őrmester azonnal látta, hogy csak egy hozzájuk 
hasonló portyázó csapat, mert Oglat bej nem indul el ilyen csekély 
számú emberrel a sivatagba. 

A berberek pár pillanatig tanácskoztak mi legyen most a 
teendőjük, aztán mivel nem volt más választásuk, megeresztették 
lovaik kantárszárát és nekizúdultak a járőrnek. 

– Fegyvert súlyba! – ordította Yxel őrmester. – Húsz lépésre 
bevárjuk őket. Akkor sortűz! 

A katonák súlybatartott puskával nyugodtan álltak. Mikor a 
berberek már csak húsz lépésre voltak tőlük, sortűz roppant és 
egy csomó feketeburnuszos lebukfencezett a lóról. 

– Szuronyt szegezz! Rohamra! 
Az eguille felcsattant a puskák csövére. A légionisták minden 

mozdulata kiszámított, kemény és gépies volt. 
– Pas de gymnastique! A mon commandemante! 
Futólépésben indultak a berberek felé. Yxel őrmester egyik 

kezében kardját, másikban a revolverét tartva elöl rohant. 
Közvetlenül mögötte ment a Késdobáló és Kockás. Szuronyuk 
hegyén játékos táncot járt néhány napsugár. 

Most a berberek részéről is felroppant a sortűz. Verimander, a 
belga karikaturista elejtette a puskáját, szétcsapta a karját és 
felbukfencezett. Kilenc ember dőlt ki egyszerre a sorból és terült el 
a földön mozdulatlanul. A berberek híresek voltak a 
célzóképességükről. A légionisták csak egy pillanatra torpantak 
meg. Aztán némán, összeszorított foggal vetették magukat az 
ordítozó berberekre. 

Pillanatok alatt szétszórták őket az ellenállhatatlan rohammal. 
Most már ember, ember ellen küzdött. Sokan, akik eddig 
halálosan gyűlölték Yxel őrmestert, egyszerre kénytelenek voltak 
mindent megbocsájtani az őszbecsavarodott bajuszú öreg 
katonának. Az őrmester úgy harcolt, mint egy oroszlán. Minden 
golyóját kilőtte már, és kardjáról markolatig csepegett a vér. 



De még rajta is túltett a légió két közismert hetvenkedője, Harry 
és Kockás. Még magának az őrmesternek is el kellett ismernie, 
hogy pokoli dolgokat csinálnak. És nem úgy, mint más 
becsületes, rendes hős, hanem pimaszul vigyorogva és vicceket 
csinálva. A halál torkában. Mert például micsoda elvetemült 
disznóság kell ahhoz, hogy egy ilyen alak, mint ez a Kockás, 
minden döfésnél, szemtelenül azt morogja leszúrt ellenfelének, 

hogy ,,nesze kisöcsém, ez a tied” – és közben csöpög a vér a 
marhának a homlokából, mert egy berber kése felhasította. 

Vagy itt van például ez az úri csirkefogó, ez az angol. Talán még 
a Kockásnál is vitézebbül harcol. De ez rendben is van. Ezt elvárja 
tőle a francia nemzet, ha egyszer az ő kenyerét eszi. És hogy 
szemébe nevet a halálnak: hát helyes, helyes... De az ég 
szerelmére, miért kell minden leszúrt, lelőtt vagy puskatussal 
leütött ellenfél előtt összeütni a bokáját és udvariasan azt 

mondani, hogy „pardon, kolléga úr!” 
De nincs idő tovább mérgelődni, mert a berberek már futnak. 

Már aki élve kerül ki ebből a csetepatéból. Magukhoz emelik a 
lóra a sebesülteket és pillanatok alatt elnyeli őket a sivatag pora. 

A légionisták közül öten estek el és sokan megsebesültek. De 
nem súlyosan. Mindegyik meg tudott állni a saját lábán. Yxel 
őrmester végigment az emberek előtt, s egy-két mogorva, dicsérő 
szót mondott. De vannak emberek, akiknek a szájából valahogy 
jobban esik az ilyen elmormogott, szitkozódáshoz hasonló 
dicséret, mint más szájából az ömlengés. Az őrmester aztán 
megállt Harry és Pierre előtt. 

– Hát rendben van, fiatalurak, ezt elég becsületesen csinálták! 
– Na ugye? – mondta Harry pokoli vigyorgással. 
– A légionista nem felel! Befogja a pofáját és vitézül harcol. Úgy 

mint maguk... Majd jelenteni fogom... Ne vigyorogj, mert 
széthasítlak!... 

Megfordult és a menetoszlop elé állt. 
– Fixez! En avante! Marche! 
És a vezényszóra csak két ember indult el. Harry és Kockás. 
Non du non, itt valami zavar van. Az őrmester megfordult és 

torkán akadt a szó. Ami talán még sohasem fordult elő vele, teljes 
két percig nem káromkodott. Öreg légiós őrmestereknél ez a 
legnagyobb lelki felindulás jele. 

– Mi ez? – hördült fel végre. 
Csend. Ellenséges pillantások. 
– Nem hallottátok a vezényszót? – ordított Yxel, aki egyszerre 

megtalálta a hangját. 



Dernicsev, az orosz óriás lassan előrelépett. Racky, a cseh 
vasmunkás és Smith a chicagói gengszter követték. 

– Mi nem megyünk tovább sergeant! – mondta csendesen 
Dernicsev. 

– Mit?... Hogy volt ez?... Én azt parancsoltam, hogy... 
– Maga nekünk nem parancsol tovább, sergeant! – mondta az 

orosz még mindig csendesen. 
– Úgy?... Lázadás?... Hát majd én... 
Elhallgatott, mert egy rohamkés feszült a gyomrának. 
A rohamkést Kockás tartotta a kezében. Közvetlenül mellette 

állt Harry, a késdobáló. Ő pillanatnyilag nem vetemedett 
semmiféle erőszakos akcióra, de pillantása nem sok jót ígért. Yxel 
őrmester homlokán kidagadtak az erek. Ajka megrándult. 

– Szóval maga is... őrvezető... a légió kitüntetésével a mellén... 
kisül a szemem, hogy ezt a kabátot hordom. 

– Nem kell sokat dumálni öregúr! – mondta Harry. – Ami a 
kabátját illeti, hát éppen lehúzhatjuk magáról éjszakára. Meg is 
tesszük, ha nem marad csendben. 

Sergeant Yxel elsápadt a fenyegetésre. A Szaharában éjszaka 
nulla fok alá száll a hőmérő higanyszála. Egy ilyen éjszakát kabát 
nélkül végigcsinálni egyenlő a megfagyással. 

– Magán nem csodálkozom annyira, mint ezen a piszok 
hazaárulón! – mondta és a Kockás felé nézett. – Bár maga sem 
látszott rossz katonának, ha pimaszkodott is olykor. Az imént 
pedig remekül harcolt. De ennek a marseilles-i gengszternek a 
hazájáról van szó... 

– Jól van apuskám, jól van! – mondta a Kockás. – Ha befejezte a 
prédikációt, hát szóljon. 

– Befejeztem! – mondta dühösen Yxel. – Gebedj meg! 
– Mihelyt lesz pár perc szabad időm, teljesítem a kívánságát. 

Momentán azonban nem érek rá. 
A legények röhögtek, Kockás intett. 
– Harry, légy szíves, kötözd meg az őrmester urat, de lehetőleg 

vigyázzállásban, mert nem szeretném, hogy közben 
függelemsértést kövess el. 

Újabb röhögés. Hiába na, ez a Kockás igazi jópofa, és pompás 
bajtárs! 

Harry közben megkötözte az őrmestert, aki tehetetlenül 
vergődött az angol hatalmas markában. Most már tudott 
káromkodni is. Olyanokat mondott, hogy a hallgatóság 
belsőrészei megremegtek tőle. A káromkodás szövege egyáltalán 
nem volt alkalmas arra, hogy egy felsőbb leánynevelő intézet 



végighallgassa és okuljon belőle. Szerencsére azonban iyenfajta 
intézmény nem volt a közelben és a francia rádió sem közvetítette 
az őrmester eme megnyilatkozását, melytől még a sok mindent 
tapasztalt, öreg Szahara is elpirult. 

Aztán elindultak az Atlasz keleti lejtője felé. Felkérték Kockást, 
hogy vezesse őket, de a népszerű Pierre elhárította magától a 
megtiszteltetést. Úgy látja – mondta –, hogy Deraicsev bajtárs, aki 
nyilvánvalóan megszervezője az egész lázadásnak, alkalmasabb a 
vezetésre, mint ő. Harry, meg ő majd inkább az őrmester őrzését 
vállalják, mert az öreg katona rendkívül ravasz fickó és ügyes 
emberek kellenek hozzá, akik folyton szemmel tartsák. Dernicsev 
elvtársnak tetszett a Kockás bizalma, elégedetten nevetett és a 
csapat élére állt, Kockás és az angol pedig közrefogták a még 
mindig szitkozódó őrmestert és felzárkóztak a sor végére. 

Egyszerre leszakadt a szaharai este. A megszökött őrjárat már 
akkor jó néhány kilométert maga mögött hagyott. Dernicsev 
kiadta a parancsot: 

– Leverni a bardákat! Tábort ütünk! 
Percek alatt álltak a sátrak. A legénység egy része köveket 

gyűjtött, hogy előírásszerűen egy méter magas kőfallal vegye körül 
a tábort. Ez az egyetlen védekezés a hirtelen támadó arab lovasok 
vagy berber lövészek ellen. 

Kockás időközben a vezérrel, Dernicsevvel beszélgetett. 
– Csak az bánt bajtárs, hogy nem volt hozzánk bizalmatok! – 

mondta. 
– Hogy érted ezt? 
– Nos, hát ezt a szökést nem öt perc alatt találtátok ki... 
– Nem... az igaz... – mondta az orosz kicsit zavartan. – Akkor 

beszéltük meg, mikor kijelöltek minket. 
– Hát miért nem szóltatok nekünk. Nekem, meg Harrynak? 
– Ne vedd rossznéven, de mivel azt hittük, hogy altiszt vagy és... 

azonkívül nem tudtuk elképzelni, hogy csakugyan velünk tudtok 
jönni. Mégis két óra pelotte-futás után... 

Pierre bólintott. 
– Vagy úgy... az más. Mert fájt nekem kérlek... 
– Bocsáss meg, nem akartalak megbántani. 
A tábor állt. Megették szegényes vacsorájukat, kávét ittak. Yxel 

őrmester konokul visszautasította a vacsorát. Kockás vállat vont. 
– Hát nem liba az öreg, hogy megtömjük. Csináljon, amit akar. 
Aztán pár szót suttogott Harryval és aludni ment. A Késdobáló 

is készülődött hozzá, hogy kövesse a példáját, s csak úgy 
mellesleg megkérdezte Dernicsevtől: 



– Az őrséggel hogy állunk? 
– Egy őrt állítunk. Félóránként váltjuk, hogy mindenki alhasson 

eleget. 
– Hát akkor, ha nem veszed rossznéven, én állnék ki először. 

Nagyon rossz alvó vagyok, és ha egyszer felkeltenek, nem tudok 
többé elaludni. 

Dernicsev beleegyezőleg bólintott. 
– Rendben van, Livingstone. Őrségre, a többiek alvás! 
Maga is beburkolódzott a köpenyébe és lefeküdt. 
Öt perc múlva az egész tábor aludt. 
Harry Livingstone, puskájára támaszkodva állt az őrségen. 

Minden félpercben az óráját nézte és kissé ideges volt. Tíz perc 
elteltével kinyújtotta a lábát és gyengéden oldalba rúgta Kockást, 
aki a közelben feküdt. 

Kockás azonnal felült, óvatosan körülnézett és lassan talpraállt. 
Odalépett az alvó Yxel őrmesterhez, egyik kezével befogta a száját, 
hogy ha hirtelen felébred, ne adhasson hangot, a másikkal addig 
elvágta az őrmester kötelékeit. 

– Felkelni, öregapám, itt a reggeli és kész a fürdő! – suttogta. 
Az őrmester kinyitotta a szemét és értetlenül bámult Pierre-re. 
– Mi?... Mi az?... – kérdezte, mikor Kockás elengedte a száját. 
– Csak azt akarom kérdezni, hogy nem volna-e kedve itthagyni 

ezt a szedett-vedett társaságot? Mert mi megyünk. Ez nem 
uraknak való hely. 

Yxel őrmesternek nagyot villant a szeme. 
– Micsoda?... Hát lehet? 
– Mindent lehet, csak akarni kell! Bízza rá magát két 

kedvencére, és jöjjön gyorsan, mert csak húsz percünk van! 
Az őrmester azonnal felállt. Rendkívül óvatosan, nehogy lármát 

csapjon. Harry akkor már melléjük lépett. 
Csendesen a tábor szélére osontak. Átléptek az alvó embereken, 

anélkül, hogy felkeltettek volna valakit. Kockás már átvetette 
egyik lábát a kőfalon, mikor véletlenül hátranézett és 
megmerevedett. 

A másik kettő észrevette, hogy valami baj van és követte 
pillantását. 

Alig nyolc lépésre tőlük, félkönyökére támaszkodva feküdt a 
holdfényben Dernicsev, és anélkül, hogy pillantását levette volna 
róluk, lassan felemelte a revolverét. 

 
  



IV. FEJEZET 

 
 
 
 

Harry tudománya kifizetődik. Egy szakasz katonát felszívnak a 
napsugarak. Ez az egyetlen magyarázat. Selyemágyban aludni 

sokkal kényelmesebb, mint a Szaharában rohanni. 
 
 
Súlyos pillanatok teltek el. Kockás hátán végigfutott a hideg, 

amint az orosz könyörtelen arcába nézett. Tudta, hogy végük van. 
Dernicsev valószínűen kihallgatta őket vagy egyszerűen gyanút 
fogott, mikor Harry az őrségre jelentkezett. Az orosz azonnal lőni 
fog. Még ha csak az egyiküket lövi is le, vége van a másik 
kettőnek is, mert a lövés zajára felébred a tábor. 

A revolver lassan mellmagasságba emelkedett és... 
...és akkor valami zúgva átszelte a levegőt. Dernicsev arcán 

értetlenség és meglepetés látszott. A nehéz szolgálati revolver 
kihullott a kezéből, ő maga pedig hang nélkül, véresen 
hátrahanyatlott. 

A valami, ami átszelte a levegőt, Harry rohamkése volt. A 
késdobáló megint kitett magáért. Nyolc lépésnyi távolságból, a 
Hold gyenge fénye mellett, egyesen szíven találta Dernicsevet. Az 
orosz azonnal meghalt. 

– De most aztán előre! – suttogta Kockás megkönnyebbülve. 
Átléptek a kőfalon és rohanni kezdtek. Elöl Kockás futott teljes 

erőkifejtéssel, a másik kettő követte. Lépésük zaját felfogta a 
Szahara homokja. 

Körülöttük csendes volt az éjszaka. Csak a három futó ember 
lihegése hallatszott. Tudták, hogy az életükért futnak. Igaz, hogy 
a poszton álló Harrynak kellett volna felkelteni az utána 
következő őrt, de ez nem sokat jelent, hiszen bárki felébredhet, 
bármelyik pillanatban. 

Tizenöt perc alatt, több mint két kilométert tettek meg, ami 
teljes menetfelszereléssel óriási teljesítmény. 

– Látja sergeant – lihegte Kockás –, ha tegnap nem futtat agyon 
minket, most könnyebben menne a dolog... 

Az őrmester hörögve válaszolt: 
– Most már sajnálom, öregem... De lássák be, hogy a 

kaszárnyaőrségen mégsem lehet önéletrajzokat mesélni... 
Egyébként meg kell állapítanom, hogy rossz irányba megyünk. 



Kockás lassított és kifújta magát egy kicsit. 
– Tudom!– mondta. – Sajnos visszafelé nem mehetünk, több 

okból is. Először is, lehet, hogy üldözni fognak bennünket. Ebben 
az esetben, csakis arra kereshetnek. Másodszor, a berberek is 
abból az irányból jöttek. Nem szeretnék újra találkozni velük. Van 
azonban egy sokkal súlyosabb érvem is az urak számára. Mi 
szökött légionisták vagyunk. 

– Micsoda? – hördült fel az őrmester. – Én szökött légionista... 
– Ne vegye rossz néven, mon chef... A szavak nem változtatják 

meg a tényeket. Ha az őrjárat nem tér vissza reggel, a megbeszélt, 
pontos időben, perceken belül kiküldenek egy félszázad 
szahariánt az üldözésére. 

– De, ha mi megmondjuk... 
– Gondolkozzon egy kicsit, mon chef... Ha magának adnánk elő 

a mi tündérmesénket, elhinné? 
Az őrmester lehajtotta a fejét. 
– Igaza van, Kockás! A történetünk valószínűtlenül hangzik. De 

hát ez borzasztó! Hogy engem, Joseph Yxelt szökevénynek 
tarthassanak... Aki az egész életét... Franciaországért, a légióért, 
akinek becsületrendje van... 

És most olyan történt, amire a legöregebb táborszernagyok sem 
emlékeznek a francia idegenlégió történetében. 

Sergeant Joseph Yxel, a félelmetes emberevő, kétlábon járó 
földrengés szemében két kövér könnycsepp jelent meg, és 
csendesen lepergett borostás arcán. 

Csend volt. A cinikus Pierre megilletődve nézett össze Harry-val. 
Ez a két könnycsepp egészen meghatotta őket. Komoly 
függelemsértések következtek ezután. Harry ugyanis odalépett az 
őrmesterhez és miközben átölelte, hatalmasakat ütögetett a 
hátába. 

– Nem kell zokogni öregúr! – mondta barátságos 
bizalmaskodással. – Mi ketten majd elintézzük ezt a dolgot. 
Magából nem lesz szökött katona. Bízzon mindent a bájos Harryra 
és a zseniális Kockásra. 

Az őrmester rettenetesen szégyellte előbbi gyengeségét. 
Hümmögött és zsörtölődött. 

– Jól van, jól van... Hiszen ti egészen derék fiúk vagytok... Lehet 
mondani, hogy tévesen ítéltelek meg benneteket. Ilyesmi nem 
szokott előfordulni velem. Na mindegy, még egy légióőrmester is 
tévedhet, ugye... Hajói meggondolom, ti azért álltatok a lázadók 
mellé, hogy engem megvédjetek. 



– Azért hát! Ha nem kötözzük meg, még elkezdett volna 
lövöldözni bolondjában és akkor agyonverik két perc alatt! – 
mondta a Kockás. 

– Helyes, helyes. Mondom, hogy derék fattyúk vagytok... 
Livingstone, ha még egyszer hátbavág, hát keresztül megyek a 
lelkén! 

– Igenis, sergeant! 
 

* 
 
Hatalmas kerülővel indultak visszafelé. Megbeszélték, hogy 

lekerülnek a tengerpart felé, mert az a legvalószínűbb, hogy 
Dakaron keresztül észrevétlenül tudnak Belabeszbe jutni. Hát 
majd sokáig tart egy kicsit a dolog. Még mindig jobb, mintha a 
kezébe kerülnek egy utánuk küldött őrjáratnak. Nekik Belabeszbe 
úgy kell megérkezni, hogy senkivel se találkozzanak. A helyzet az, 
hogy ha szemmel láthatóan a saját jószántukból jönnek vissza, 
akkor, de csakis akkor, elhiszik nekik, hogy eszük ágában sem 
volt megszökni. 

Hatalmas út volt előttük. Pokoli menetelések. De nem volt más 
választás. Lehetőleg úgy csinálták a dolgot, hogy délelőtt és 
délután aludtak, estefelé és éjszaka meneteltek. így valahogy 
elviselték az 50-55 fokos őrületes hőséget. Nappali alvásuknál is 
roppant körültekintően kellett eljárniuk. Mindig ki kellett 
választaniuk olyan területeket, melyeket homokdombok vettek 
körül. Három embernek a Szaharában ácsorogni, nem a 
legbiztonságosabb dolog. 

– Szeretném én azt a biztosítótársaságot látni, amelyik ebben a 
pillanatban, elfogadna minket életbiztosításra! – mondta a 
praktikus gondolkozású Harry, vándorlásuk másnapján. 

Yxel őrmester egy csomó homokot köpködött éppen, melyet egy 
hirtelen támadt szélroham egyenesen az arcába vágott. 

– Nem kell folyton siránkozni! – morogta aztán dühösen – Ez 
légió és nem... 

– És nem szeretetház és nem mosókonyha... Már tudjuk! – 
felelte Kockás, anélkül, hogy bevárta volna a mondat végét. 

– Szörnyen elszemtelenedtek az urak! – jegyezte meg Yxel 
őrmester, kicsit sértődötten. – Hiszen, ha nem volnának olyan jó 
katonák, hát megmutatnám, hogy... 

Sajnos nem derült ki, hogy mit mutatna meg sergeant Yxel, 
mert ebben a pillanatban lövés dördült el, és Harry Livingstone 
felbukott. 



– A terre! – ordította Yxel őrmester és a két ember habozás 
nélkül földre vetette magát. Ott feküdtek a vértől borított Harry 
közvetlen közelében és óvatosan felemelve fejüket, körülnéztek a 
perzselő napfényben. 

Négy berber lövész kúszott feléjük a homokban. Fekete 
burnuszukat belepte a por. Nyilvánvalóan a tegnapelőtt 
szétugrasztott bandából voltak, s most pokoli gyűlölettel 
lövöldöztek a három légionistára. 

Kockás kezében felropogott a légió híres gyorstüzelő Lebel-
fegyvere. Yxel őrmester lassan és megfontoltan lőtte ki a 
revolverét. Egyik golyót, a másik után. Az egyik berber szétcsapta 
a karját és elejtette fegyverét. Kockás képijét két golyó fúrta át 
egyszerre. Most a második berber is elengedte a puskáját és 
felhemperedett a homokban. Yxel őrmester káromkodva 
állapította meg, hogy nincs több golyó a revolverében. 

És akkor lövés hangzott közvetlenül a közelükben. Kettő... 
három... négy... A harmadik feketeburnuszos is elterül 
mozdulatlanul. A negyedik kúszva próbál menekülni, de pár lépés 
után szintén elvágódott. 

Az őrmester és Kockás oldalt kapták a fejüket. Még látták, hogy 
Harry kezéből kihull a fegyver, aztán a Késdobáló is melléje 
fekszik kis dobbanással. 

Felugrottak és odafutottak ahhoz az emberhez, aki még súlyos 
sebével is meg tudta menteni őket. Harry ájultan, mozdulatlanul 
feküdt. A támadó berberek első golyója letépte a balkeze 
mutatóujját. Pokoli fájdalma lehetett és rengeteg vert vesztett. 

Yxel őrmester elővette a kulacsát és kimosta a sebet. Harry 
hátsó zsebéből pici lapos üveget húzott elő és egy darabka 
vászonra néhány cseppet öntött. Bekötözte Harry kezét és a rum 
utolsó cseppjeit a sebesült szájába csepegtette. 

Harry magához tért. Látszott rajta, hogy borzasztó fájdalma 
van, de szája szélén már megjelent az a kicsit gúnyos, hetvenkedő 
mosoly, mely azelőtt mindig dühbe hozta Yxel őrmestert. 

– Kellemes kis muri volt... – suttogta –, legalább nem puhul el 
az ember... ugye... ebben a... légióban... 

És újra elájult. Vízadagjuk nagy részét arra használták fel, hogy 
ismét magához térítsék. Homlokát, arcát mosogatták és 
megitatták egy kicsit. Annyira magához tért, hogy fel tudták 
támogatni. Életveszélyes lett volna tovább időzni ezen a sík 
terepen. Kétoldalról megfogták és újra elindultak. 

Két óra múlva még mindig mentek. Kockásnak akkor már úgy 
szorította valami láthatatlan abroncs a homlokát, hogy ordítani 



tudott volna fájdalmában. Yxel őrmester összeszorította a fogát és 
hatalmas izzadtságcseppek gyöngyöztek a homlokán és arcán. 

Harry akkor már énekelt. Két szeme lázasan csillogott és hangja 
megcsuklott olykor. Valami furcsa dalt énekelt a Piccadilly-ről és 
időnként összekeverte az egészet a Tipperary-indulóval. 

– Sebláz! – mondta az őrmester tárgyilagosan és ismét 
megitatta. 

Ők akkor már régen nem ittak. Az a pár csepp, amely még a 
kulacsuk alján lötyögött, kellett a sebesültnek. Teljesen kiszáradt 
a torkuk és úgy érezték, hogy a szájuk széle felhasadozott, és 
tudták, hogy már egy félóráig sem bírják. 

De még két óra múlva is mentek. Kockás két csepp vizet öntött 
egy zsebkendőre és megnedvesítette a szája szélét. A nedves 
érintéstől ismét erőre kapott egy kicsit. Az őrmester követte 
példáját és ez megmentette attól, hogy összeessen, de szája 
széléről nem tűnt el a végső kimerülést jelző eszelős vigyor. 

Aztán már nem volt annyi erejük sem, hogy Harryt egyenesen 
tartsák. A sebesült lassan kicsúszott a kezükből és végigterült a 
földön. Lassan, hang nélkül hullottak melléje. 

Félóra múlva lezuhant a sivatagi este, és a hirtelen támadt 
hideg kicsit magukhoz térítette őket. Felültek és ülő helyzetbe 
támogatták Harryt is. A Késdobáló most eszméleténél volt. 
Szemében tompább lett a lázas csillogás. Átkötötték a kezét és ez 
szemmel láthatóan használt neki. Ettek néhány falatot, és 
cigarettára gyújtottak. Harry is. A komisz Caporal cigaretta 
jólesett. Végképp magukhoz térítette őket. Ez mindhármuknál 
különböző módon nyilvánult meg. Kockás fütyörészett, az 
őrmester ismét tudott káromkodni, ha ez a káromkodás nem is 
volt az igazi. Harry pedig megint vigyorgott és ismét szemtelen 
lett. 

– Tudja, mon chef – fordult az őrmesterhez –, hogy magáról is 
megváltozott a véleményem, nemcsak magának, rólunk? 
Megvallom, igen kellemetlen vénembernek tartottam, és már kérni 
akartam a vezérkart, hogy nyugdíjazzák. De most már 
megnyugtathatom. Rájöttem, hogy visszataszító külseje arany 
szívet takar. .. 

– Jobban tenné, ha befogná a pofáját! – mondta mogorván az 
őrmester – Mert esetleg igen goromba leszek. 

– Nem is tud maga goromba lenni, szívecském? Hiszen... Hó, 
hohó, hozzám ne vágja azt a rohamkést! Én most súlyos sebesült 
vagyok, és nem tudom, hogy mit beszélek! 



Yxel őrmester morgott még valamit a szemtelen piaci légyről, de 
nem árult el több támadó szándékot. 

Egy óra pihenő után újra felkerekedtek. Az őrmester gondosan 
áttanulmányozta a térképét, és sűrűn elővette az iránytűjét. 

– Szedjék össze magukat, fiúk! – mondta. – Ha állandóan 
rendes menetben mehetünk, hajnalra el kell érnünk Dakart. 

Mentek. Harry, aki a vérveszteségtől meglehetősen elgyengült, 
megbotlott néha, de újra és újra összeszedte magát. Bámulatos 
volt az ereje, mellyel legyőzte az időnként rázuhanó ájulásszerű 
gyengeségét. 

Most már utolsó energiájukat szedték össze, hogy 
továbbjuthassanak. Ebben az állapotban, egy botladozó 
sebesülttel, teljes menetfelszereléssel, még ez az iram is 
erőltetettnek látszott. 

Éjfél után kénytelenek voltak egy félórás pihenőt tartani. Ilyen 
körülmények között és ilyen állapotban, egy kórházban fekvő 
betegnek, még azt sem engedik meg, hogy felüljön az ágyban. Már 
ennivalójuk sem volt, és utolsó pár csepp vizüket Harryval itatták 
meg. 

Aztán újra felkerekedtek. Ez már nem is menetelés volt, nem is 
menés, hanem vánszorgás. 

De amikor a nap, mint egy nagy sárga golyószerű gyümölcs 
lassan, méltóságteljesen felemelkedett a látóhatár fölé, messze, 
még nagyon messze, de már elérhető távolságban megpillantották 
Dakar kikötőváros fehérre meszelt falú, furcsa kockaházait. 

 
* 

 
Az eltűnt őrjáratot egyszerűen felszívták a napsugarak Cavour 

hadnagy, aki a szökevények nyomába eredt egy félszázad 
szahariánnal és egy félszázad szenegáli vadásszal, a haját tépte 
dühében és úgy káromkodott, hogy még Yxel őrmester is 
tanulhatott volna tőle. 

– Napok óta szélcsend van. A nyomaik nem törlődhettek el. – 
kiáltotta tanácstalanul. 

– De mon commandant – kockáztatta meg Lebrun őrmester, – a 
Szahara homokja állandóan vándorol... 

– Nekem akarja mesélni, hogy milyen természetű a Szahara 
homokja? – lármázott a hadnagy. 

– Én nem akarok mesélni – felelte Lebrun –, de úgy gondoltam, 
hogy a lábnyomok... 



– Úgy gondolta? Hát ez valami új. Nem szoktam hozzá, hogy az 
altiszti kar gondolkozni is szokott. 

– Kérem, mon commandante... 
– Ne kérjen semmit! Szeretném én azt a futóhomokot látni, 

amelyik minden lábnyomot befed, egyetlen kivételével. Mert itt egy 
lábnyom tisztán látható. Vagy nem? 

– De igen, hadnagy úr... 
– Szép, hogy elismeri... Itt egy lábnyom tisztán látható. 

Gondolja, hogy a többiek szellemmé változtak, és csak az az egy 
tartotta meg földi alakját, akinek a nyomait látjuk? 

– Talán a berberek újra megtámadták őket. Hiszen két 
kilométernyire innen a holttesteket látta a hadnagy úr is... 

– Persze, hogy láttam. De nem mondaná meg nekem, hogy 
innen hogyan tűntek el a holttestek? 

– Talán nem is voltak holtestek. 
– Hanem... Mondja csak tovább kedvenc humoristám! 
– Esetleg nem ölték meg őket, hanem egyszerűen... egyszerűen 

foglyul ejtették a csapatot. 
– Hagyja abba, Lebrun! Hagyja abba! És akkor hol vannak a 

berberek nyomai? És hogy tudott az egy külön elsétálni? Szinte 
látom, hogy az az egy megbeszélte Oglat bejjel, hogy neki nincs 
kedve berber fogságban unatkozni, és inkább vállalja a magányt. 

Akkor elbúcsúztak, és az illető fütyörészve távozott. Nemde, így 
képzeli? 

Lebrun őrmester sértődötten vont vállat. 
– Hát, ha hadnagy úrnak egyik elméletem sem jó!... 
– Elmélete! Megpukkadok a nevetéstől! Szétrepedek a hahotától! 
De ezt olyan komoly arccal mondta, hogy az őrmester behúzta a 

nyakát és többé meg sem mukkant. 
A hadnagy pedig tovább ütötte bottal az eltűnt őrjárat nyomát, 

és hiába törte a fejét rajta, hogyan lehetséges, hogy az egész 
szakaszból csak egyetlen ember lábnyomát találták meg. 

 
* 

 
Pedig roppant egyszerű volt a dolog. 
Mikor Dernicsev halála folytán a cseh Racky vette át a 

parancsnokságot, az új parancsnok elhatározta, hogy megtréfálja 
az üldözőket. Tudta, hogy egy ilyen rejtély teljesen tanácstalanná 
teszi majd őket, és esetleg az üldözést is abbahagyják 
tanácstalanságukban. 



Az emberek, utasítására libasorba álltak és úgy mentek tovább, 
vagy öt kilométert, hogy pontosan és óvatosan beleléptek egymás 
lábnyomába. 

Így aztán érthető volt, hogy miért látszik csak egy lábnyom a 
Szahara homokjában. 

És érthető volt az is, hogy miért nem tudott az ilyen dolgokban, 
pedig már meglehetősen jártas Cavour hadnagy, semmi látható 
eredményt felmutatni, és az öreg afrikajáró Lebrun őrmesterrel 
megegyezni. 

 
  



V. FEJEZET 

 
 
 
 

Dakar, a szökevények paradicsoma. A két közlegény felajánlja 
szolgálatait a társaság érdekében. A Kockásét fogadják el. 

Kellemesebb is vér nélkül a dolog. 
 
 
Sergeant Yxel, Kockás Pierre és Harry Livingstone, 

hitbizományok jövendőbeli baronetje, megérkezett Dakarba. 
Fájdalom, nem számolhatunk be arról az ünnepélyes 
fogadtatásról, mellyel a város keblére ölelte kedvelt hőseinket, 
egyszerűen azért, mert nem volt ünnepélyes fogadtatás. Harry, 
akinek a láza időközben alábbhagyott, meg is jegyezte 
közismerten szemtelen vigyorával.  

– Na mi az, sem diadalkapu, sem fehérruhás szüzek? 
– Túl igényes vagy ezzel a várossal szemben! – felelte Kockás, 

aki már járt itt egyszer, másszor ismerte Dakar női társadalmát. 
Hajnali fél öt volt. Az utcán aránylag kevesen jártak, de 

különben sem tűnt fel senkinek a szabályszerűen felszerelt három 
légionárius. A város belsejébe természetesen nem merészkedtek, 
mert ott már többet tudhattak a megszökött őrjáratról. 

Már pedig arról beszélni sem lehetett, hogy a három kiéhezett, 
halálosan kimerült ember tovább folytassa útját, anélkül, hogy ki 
ne pihenje magát. Ennivalóról és lakhelyről kellett gondoskodni, 
hogy vagy két napra meghúzzák magukat. 

Igen ám, de ehhez pénz kell. A társaság egész vagyona nem 
haladta meg a négy frankot, ami még Dakar külvárosi 
viszonylatában sem túlzott összeg. 

Már pedig itt tenni kellett valamit. Pénz nélkül éppúgy 
elpusztulnak, mintha még mindig a kegyelmet nem ismerő 
Szahara homokját taposnák. 

– Azt hiszem – mondta az őrmester, aki pedig az ilyen 
dolgokban rendszerint nem ismert tréfát –, így fel fogok csapni 
úton-állónak. 

– Talán majd inkább én! – mondta majdnem komolyan Harry. – 
Odaállok az utcasarokra és ha jön valaki, akiből pénzt nézek ki, 
egyszerűen belehajítom a késemet. 

– Tekintsünk el a vérengzéstől, uraim! – mondta a Kockás. – Én 
majd gondoskodom a dolgokról. 



Az őrmester bólintott. 
– Értem. Maga már megint lopni akar. 
– Mi az, hogy már megint? – kérdezte a Kockás. – Hát 

abbahagytam én azt valaha? Legfeljebb szünetet tartottam olykor. 
Nekem ez már a másik természetemmé vált. De mindettől 
eltekintve, nem áll módunkban válogatni. Én a magam részéről 
mindenesetre lopásból fogom fenntartani magam és szívesen 
gondoskodom az urakról is. Különben elpusztulunk. Most mi a 
jobb? 

Itt mindenesetre nehéz volt dönteni. Illetve nem is volt nehéz. Itt 
most egyszerűen el kellett dönteni, hogy: enni vagy élni. 

Döntöttek. És a döntés értelmében Kockás pár pillanat múlva, 
magához vette a társaság vagyonát, és eltávozott. 

Első útja egy zsibárushoz vezetett. A zsibárussal sokáig 
vitatkozott. Mikor a zsibárusnak már meglehetősen dagadt volt az 
arca, beleegyezett abba, hogy Kockás elvigyen tőle a négy frank 
ellenében egy rend ruhát. Tény az, hogy ez a rend ruha nem volt 
alkalmas arra, hogy bárki is megjelenhessen benne a Windsori 
herceg fogadóestéjén, sőt még egy kulturáltabb ízlésű utcaseprő is 
undorral dobta volna el magától ezt a szennyes szörnyűséget, de a 
célnak mégis megfelelt, és a Kockás felöltötte magára. 

– A többi holmit itt hagyom! – mondta Pierre. – Figyelmeztetlek 
azonban, átkozott barnapofájú csibész, hogy ha el mered adni 
időközben valakinek, elevenen megnyúzlak! 

– De rumi úr – tiltakozott az arab kereskedő. – Hogy képzeled 
rólam... 

– Jól van, jól! Te azzal ne törődj, hogy én hogy gondolom. De ne 
felejtsd el, hogy előszeretettel nyúzok ilyen szép nyári reggeleken! 

Ezzel eltávozott. Hogy hogyan csinálta, az meglehetősen 
rejtélyes, de tény, hogy másfél óra múlva már megérkezett az 
ütött-kopott karavánszeráj mögé, ahol két társát előzőleg hagyta. 
Mindkét kezében hatalmas csomagok volta, s a csomagokból 
ennivalók tömege került elő. 

A két halálra éhezett ember arca felderült. 
– Nagy ember vagy, Kockás! – mondta Harry. 
– Nem itt eszünk! – mondta a Kockás. – A környezet nem 

megfelelő nekem. Az utóbbi időben rendkívül finnyás lettem. 
Felkerekedtek és bevonultak egy fogadóba. A fogadó ugyan sem 

külső sem pedig belső szempontból nem felelt meg Kockás 
újabban kifinomodott ízlésének, de még így is mennyei 
gyönyörűség volt, mikor felmehették a példátlanul piszkos és 



meglepően büdös szobába, hogy úgy ahogy rendbehozzák 
magukat. 

Mikor felfrissültek egy kicsit, Kockás kicsomagolta az imént 
vásárolt ennivalót és egy teljesen érintetlen üveg rumot. Úgy 
láttak hozzá, mint a farkasok. Mikor az utolsó falat is eltűnt a 
barna csomagolópapírból és az utolsó korty is kifogyott a 
rumosüvegből, a három ember teljesen elenergiátlanodva 
leroskadt az ágyra és másfél napig tartó ájulásszerű mély álomba 
merült. 

 
* 

 
Mikor felébredtek, még ködös volt a szemük a mély álomtalan 

álomtól, de már ismét embereknek érezték magukat. Rövid 
megbeszélést tartottak, melyben természetesen Yxel őrmesteré 
volt a döntő szó. A macskabajszú őrmester fél életét a sivatagban 
és Afrika legfontosabb légionista támaszpontjain töltötte, így neki 
kellett vállalkoznia rá, hogy visszavezesse őket, látatlanul és az 
elfogatás veszélye nélkül Belabeszbe. 

Miután a pénz, amit Kockás szerzett már elfogyott, ezért Pierre 
elhatározta, hogy felkeresi egyik barátját, aki errefelé a leg-
jobbnevű orgazda és megkísérli, hogy kölcsönkapja tőle a 
továbbjutáshoz szükséges összeget. 

A jónevű orgazda eleinte húzódozott attól, hogy öt franknál 
nagyobb összeget kölcsönözzön Pierre-nek, de amikor Kockás 
titokban és egészen bizalmasan megsúgta neki, hogy kérésének 
megtagadása esetén hajlandó tettlegességre is vetemedni, 
egyszeriben belátta, hogy Kockás kívánsága jogos és átnyújtott 
barátjának két darab százfrankost. 

Kockásnak ismét első dolga volt, hogy ennivalóról gondoskodjon 
a hosszú útra. A többi pénzt átnyújtotta Yxel őrmesternek, aki 
időközben felkeresett egy ismerős kocsmát, ahol a Pribék után 
érdeklődött. A Pribék elcsapott vonatfűtő volt, aki kisebb-nagyobb 
rablógyilkosságokkal és más hasonlóval kereste meg a 
mindennapi félliter pálinkáját. Egy ízben az őrmester, valami 
kisebb nézeteltérés alkalmával három helyen eltörte a Pribék 
karját. Innen ered a barátságuk. 

– Egy üzletem van a maga számára, Pribék – mondta az 
őrmester. – Az a kérdés, van-e ideje. 

– Időm mindig van – felelte a Pribék. – Rumom azonban 
fájdalom, nincs. 

Joseph Yxel félliter rumot hozatott és koccintottak. 



– El kell jutnunk Gambiába! – mondta Yxel. – Bizonyos 
körülmények azonban arra kényszerítenek, hogy én és két társam 
egész úton megőrizzük az inkognitónkat. 

– Meghalt az illető? – kérdezte tárgyilagosan a Pribék. 
– Kicsoda? 
– Nahát, aki miatt menekülniük kell! 
– Ne beszéljen marhaságokat, Pribék! Azt hiszi, hogy 

meggyilkoltunk valakit? 
– Azt – felelte nyugodtan a Pribék. – Az ember többnyire 

meggyilkol valakit. Legfeljebb szórakozott és nem veszi észre. Na 
jó, csak tegye le azt a revolvert..., de könnyen megsértődik az 
utóbbi időben! Szóval azt akarja mondani, hogy szervezzem be 
magukat egy vonatra, amelyik Gambia felé megy? 

– Tehervonatra, ahol el lehet bújni. 
– Lehet! – mondta rövid gondolkodás után a Pribék és 

kinyújtotta a kezét az őrmester felé. – Ötszáz – mondta aztán 
csendesen. 

– Micsoda? 
– Mondom. Ötszáz frank! Jó, tegye el azt a bicskát. Legyen 

háromszáz! 
– Nézze Pribék, maga mocskos gazember, ha továbbra is 

pimaszkodik, hát megsértem ezzel a bicskával! Itt van száz frank. 
Délután kettőkor legyen egy kényelmes marhavagon, amiben 
rendesen elbújhatunk. 

– Kényelmes... kényelmes. Jó, hogy hálókocsit nem akar azért a 
vacak száz frankért. Hát jó, toldja meg még ötvennel és meglesz 
amit akar. 

– Itt van még húsz, maga piszok csirkefogó! 
A Pribék úgy mosolygott, mintha a leghízelgőbb bókot hallotta 

volna. Eltette a százhúsz frankot és felállt. 
– Van egy barátom. Egy pályaőr. Megyek és megbeszélem vele a 

dolgot. Fél kettőre legyenek a teherpályaudvaron. 
Kezet fogott az őrmesterrel és elment. 
Yxel fizetett és a barátaihoz sietett, hogy közölje velük a jó hírt. 
 

  



VI. FEJEZET 
 
 

A szökött katonáknak az a véleményük, hogy valahogy mégis 
csak lesz. És igazuk van. Yxel őrmester újra megtalálja a hangját, 

Kockás pedig Angyalkát. Harry is talál valamit és ezúttal ez a 
legfontosabb. 

 
 
A vonat vadul vágtatott velük. Helyzetük nem volt kimondottan 

kényelmes, mert egycsomóban kellett ülniük néhány 
krumplisláda között. A meleg fullasztó volt és szinte vágni lehetett 
volna a csírázó burgonya fojtó szagától terhes nehéz levegőt. 
Időnként egy-egy patkány szaladt át játékosan valamelyikük 
kezén vagy arcán, de ezekkel az apróbb kellemetlenségekkel nem 
sokat törődtek. 

Olyan kimerítő volt az egyhelyben ülés a szörnyű melegben, 
hogy még enni sem volt kedvük. Helyzetük csak este lett egy 
kicsit elviselhetőbb, mikor lehűlt a levegő. Akkor viszont már 
vacogott a foguk a hidegtől. Elővették az útravalót és ettek. 
Néhány korty rummal felmelegítették magukat legalább belülről 
és végre rágyújthattak. Az volt a legnehezebb, hogy napközben 
nem dohányozhattak, mert valaki a vonat személyzete közül 
észrevehette volna a füstöt. 

Már valahol a Niger forrása körül jártak, mikor egy kisebbfajta 
múló kellemetlenség érte őket. Puskalövések dördültek fel az 
éjszakában és a három ember rettenetesen megijedt. 

– Ha megállítják a vonatot, akkor végünk van! – mondta a 
Kockás és felállt, hogy félretéve minden óvatosságot kipillantson a 
kocsi ajtaján. A másik kettő követte. 

Vágtató alakokat láttak a sínek mellett. Fehér burnuszuk 
utánuk úszott az elnyújtott rohanásból. 

– Rabló beduinok! – mondta az őrmester. – Meg akarják állítani 
a vonatot, hogy kirabolják.  

Újabb lövések dörrentek és a vasúti személyzet is leadott 
néhányat, de persze csak revolverből aminek bizony nem sok 
eredménye volt. 

A három ember egymásra nézett. Kockás bólintott. 
– Meg kell kockáztatni dolgot – mondta csendesen. 
Szó nélkül a puskáik után nyúltak. Egy pillanat alatt 

leszámoltak azzal, hogy sohasem voltak olyan közel az 
elfogatáshoz, mint most, de nem volt választásuk. A vonatnak 



ezen az útszakaszon a javítás alatt lévő sínek miatt lassabban 
kellett menni, s így a beduinok lépést tudtak tartani vele. Katonák 
voltak mind a hárman és nem hagyhatták, hogy a rablók 
lelövöldözzék a védtelen civil személyzetet. 

A gyorstüzelő Lebel-puskák felropogtak. A holdfényes 
éjszakában kitűnő célpontot nyújtó arabok egymás után 
zuhantak ki széles nyergeikből. Most már őfeléjük irányították 
hosszú puskáik csövét, és vagonjuk körül, zümmögő 
darazsakként röpködtek a golyók. 

A Lebel-puskák azonban nem hallgattak el. Az őrmester 
revolverének csöve már tüzesedni kezdett, mikor Harry felkiáltott. 

– Lemaradnak! 
Megkönnyebbülve fellélegeztek. A beduinok akkor már kis 

pontoknak látszottak az éjszakában. Ők hárman ismét egymásra 
néztek. Tudták, hogy most mi a teendőjük. A vasúti 
személyzetnek első dolga lesz végigkutatni a szerelvényt, hogy 
megkeressék, kik léptek közbe olyan idejekorán. És hiába 
mentették meg az ő életüket is ezeknek az embereknek, 
kötelességük elfogni őket. 

– Hát akkor most leugrálunk, gyerekek. Sajnos, kénytelenek 
vagyunk, de úgy gondolom, hogy már nem lehetünk nagyon 
messze a várostól. Itt most egy szelíd emelkedő következik, ahol 
nem lesz talán nagyon veszélyes az ugrás. 

Odaálltak az ajtóhoz. Elsőnek az őrmester ugrott ki. Sikerült. A 
macskabajszú altiszt legurult a domboldalon, de azonnal 
talpraállt. Akkor már mellette volt a Kockás is. Harry dolga volt a 
legnehezebb, mert neki közben vigyáznia kellett a sebesült kezére. 
Valahogy azonban lejutott ő is. Szomorúan néztek a továbbrobogó 
vonat után. 

– Na gyerekek, most pedig menjünk! – adta ki a parancsot Yxel 
őrmester. 

Mentek. 
 

* 
 
Délután négy óra körüljárhatott az idő. A belabeszi kaszárnya 

legénységi szobáinak ablakain vizes pokrócok lógtak. A hőség még 
így is elviselhetetlen volt. Az emberek pőrére vetkőzve feküdtek az 
ágyakon és még dohányozni sem volt kedvük. 

– Mi ez, halottasház, hogy ilyen csend van? – harsant fel 
egyszerre egy vidám hang az ajtóban. 

Az emberek felugráltak ágyaikról. 



– Kockás! 
– Na mi van, mit néztek úgy rám mintha hazajáró lélek volnék? 
– Hát nem szöktél meg? 
– Szökött a fene! Nagyon meg vagyok elégedve a sorsommal. A 

vezérkar utánam üzent, hogy jöjjek vissza, mert nem tudnak 
nélkülözni. Hát visszajöttem és magammal hoztam ezt a derék 
fiút is. 

– Nini, a Késdobáló! 
– Az ám! Szervusztok, gyerekek! Nincs itt egy kicsit meleg? 

Szóljatok Yxel őrmesternek, hogy szereltessen már fel egy pár 
ventilátort. 

– Csak nem hoztátok vissza az őrmestert is? 
Nem volt idejük felelni, mert a napos elordította magát: 
– Gardez vous! 
Felpattantak az ágyaikról és az ajtó felé kapták a fejüket. Az 

ajtóban ott állt teljes altiszti pompájában a kétlábon járó 
földrengés. 

– Ő ez vagy csak a szelleme? – néztek rá a katonák. 
– Disznók! Micsoda rendetlenség van itt? Hogy kerül az a kepi a 

szoba közepére? És az a rohamkés? Piszok banda! 
– Ő az! – gondolta szomorúan a rohamkés tulajdonosa és 

kétnapi cellule előérzetében lassan előresompolygott. 
Egyelőre azonban nem volt semmi baj. Az őrmester nem 

törődött vele, hanem Kockáshoz és Harryhoz fordult. 
– Most fogadott Durien őrnagy, gyerekek! Minden úgy sikerült, 

ahogy gondoltuk. Nem lesz semmi baj. Sőt, valószínűleg magas 
kitüntetésre terjesztenek fel bennünket. Magunk közt szólva ezt 
meg is érdemeljük. 

A másik kettő bólintott és egy pillanatra visszagondolt az elmúlt 
napokra. Az ötvenfokos meleg ellenére is végigfutott hátukon a 
hideg. 

– Na, most már utána vagytok! – mondta szinte gyengéden Yxel 
őrmester, mintha eltalálta volna a gondolatukat. – Most 
feküdjetek le aludni. 

Ők azonban ezúttal megtagadták az engedelmességet. Kockás 
kifényesítette a cipőjét, és Harry rögtön tudta, hogy az őrvezető 
szíve jogát akarja követni. 

– Most persze a nőhöz mégy? – kérdezte. 
– Természetesen. 
– Jövök én is! 
 

* 



 
Angyalka felsikoltott, mikor a két légionárius belépett a Levegő 

Királynőjéhez címzett kocsmába, kiugrott a kasszából, sarokba 
vágta a pipáját és nyakába vetette magát Pierre-nek. A Kockás 
később bevallotta, hogy ez a mozdulat sokkal jobban megviselte, 
mint az egész út. 

Mikor kedvükre kibeszélgették magukat, Angyalka a kocsmára 
terelte a szót, és büszkén újságolta, hogy egészen modern újításra 
határozta el magát. Leszerződtetett néhány vándor artistát, akik 
esténként szórakoztatni fogják a közönséget. 

Kockás, Harry és Angyalka egy asztalnál ültek és ananászbólét 
ittak a megérkezés örömére, mikor sor került az artisták 
fellépésére. Angyalka felállt, és csak úgy az asztal mellől közölte 
dörgő hangján, hogy egy világhírű késdobáló fogja szórakoztatni 
őket. 

– Na Harry, ez a te szakmád! – mondta Kockás, és Harry 
elkomorodott. 

A késdobáló ugyanaz volt, akivel a londoni kaland történt. 
És mögötte lassú léptekkel jött Sylvia. 
Akit ő megölt. 
 

* 
 
Egy pillanatig csend volt. Aztán egy sikoltás hallatszott, és 

Sylvia ájultan elterült a földön... 
Kockásnak villámgyorsan váltott az esze. Látta a késdobáló és 

az időközben bejött két társa rémületét és lassan, de határozottan 
elállta a kijáratot. 

Aztán Sylvia magához tért. És vallott. Ő nem tehet semmiről a 
világon. Ő igenis, most már bevallja, hogy az első pillanattól 
kezdve halálosan szerelmes volt Harryba. Azt mondták neki, hogy 
egy kis tréfáról van szó, és még ő maga kente be a sötétség alatt a 
blúzát piros festékkel, ami úgy nézett ki mint a vér. Csak utóbb 
derült ki, hogy azért csinálták az egészet, hogy hozzájussanak 
Harry pénztárcájához, ami a kabátja zsebében volt. És akkorra 
Harry már eltűnt. Ő kétségbe volt esve. Öngyilkossági kísérletet 
követett el. Nézze meg Harry, még látszik a nyoma, ahogyan 
felvágta az ereit... és még most is el szeretne süllyedni 
szégyenében. 

Később, mikor a három artista vérbenfagyva fetrengett a 
kocsma padlóján, Angyalka, Kockás és Harry kifújta magát egy 



kicsit. Angyalka hátrasimított egy szőke fürtöt a fején, és 
megszólalt. 

– Folytassuk, Pierre? Úgy látom, az a feketebajuszos még 
mozog! 

– Ne verjük agyon őket! – mondta Harry, akit nagylelkűvé tett az 
öröm, hogy Sylvia él. – Megkapták, ami járt nekik! 

Harryt a sérülése megfosztotta az egyik ujjától. Ezen az alapon 
kérte aztán a kiszuperáltatását, és kérelme eredménnyel járt. 
Angyalka, a Levegő Királynője és Kockás kísérte ki a jegyespárt a 
vonathoz. Mert akkor már jegyesek voltak: Harry és Sylvia. 

Mikor a vonat elment, visszatértek a kocsmába. Csakhamar 
feldördült Angyalka baritonja: 

– Georg, három deci rumot az őrvezető úrnak!... 
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I. FEJEZET 
 
 
 
 

Egy fehér leányszobában különös dolgok történnek. 
Anette Montpelliere megbotránkozik, de a szemtelenségnek nincs 

határa. Kockás Pierre cigarettára gyújt, de a csendőrök még mindig 
nem jönnek. Minden jó, ha rossz a vége. 

 
 
Pierre Agnan csendesen és unatkozva feküdt az ágy alatt. Bal 

lába a körülményekhez képest már meglehetősen elzsibbadt és 
minden mozdulatára azt érezte, mintha apró tűket szúrnának a 
talpába. De nem egyet vagy kettőt, hanem úgy öt-hat milliót 
egyszerre. Ez meglehetősen kellemetlen volt, de nem tehetett 
ellene semmit. – A haditörvényszék még kellemetlenebb lesz! – 
gondolta Pierre Agnan vállat vonva, és cigarettára gyújtott az ágy 
alatt. A haditörvényszék bíráinak általában véve nincs sok 
érzékük a humor iránt. Öreg bajtársak mesélik, hogy a 
fogházőrök és a felügyelő őrmesterek a legkivételesebb esetben 
sem állhatnák meg a helyüket egy papnevelő intézetben, vagy 
valami előkelő társaságban, kimondottan rossz modoruk és 
elképesztő szabadszájúságuk miatt. Mondják, hogy egy bolgár 
nehézsúlyú birkózó, bizonyos Borbuljev nevezetű, egy ízben 
végighallgatta Brock őrmester néhány szemrehányó szavát. Brock 
őrmester ebből az alkalomból, mintegy húsz percig beszélt 
egyfolytában. Noha kizárólag Borbuljevvel volt baja, mégsem 
elégedett meg a puszta tények felemlegetésével, hanem 
előhozakodott az egész Borbuljev-család viselt dolgaival. 
Különösen kiemelve a család nőtagjainak minden valószínűség 
szerint képtelenül ledér életmódját felfelé, egészen a dédanyáig, 
aki nyilván benső ismeretségbe kerülhetett egy veszett kutyába 
oltott undorító páviánnal, hiszen másképp nem is sikerülhetett 
volna ilyen pompásan az előtte álló tisztelt úr: Igor Borbuljev. 
Mondom, Igor Borbuljev a bolgár birkózóbajnok, mintegy húsz 
percig hallgatta az őrmester feddő szavait és utána két hétig 
feküdt a kórházban idegösszeroppanás miatt. Aki tehát az oráni 
katonai törvényszék fogházába kerül, az készüljön fel rá, hogy 
sokkal kíméletesebb bánásmódba is belehaltak már, mint amilyen 
ott vár az emberre. Nem is beszélve arról a néhány eléggé 
kedélytelen lehetőségről, amely az ítélet elhangzása után 



következik. Mert az ítéletet még itt hallgatja meg az ember, de 
azután elviszik valami még kellemetlenebb helyre. Colomb-
Becharba, kavicsot fejteni, vagy Ghadamesbe mocsarat szárítani, 
esetleg Port Amieres-be utat építeni. Feltéve, hogy nem a 
legrosszabb következik be, és egész egyszerűen arra ítélik a 
szerencsétlen bűnözőt, hogy leváltson valakit a rettegett amharai 
helyőrségnél. 

Hát igen... Ez az Amhara az, ami... Ami miatt ő most itt fekszik. 
És talán nem is volt helyes. Az ember sohasem tudhatja, hogy egy 
kaland hogyan végződik. Hiszen azért kaland. És speciálisan 
ehhez a dologhoz az kell, hogy az ember szeresse a kalandokat. 
Mert itt könnyen otthagyhatja a fogát. Na, és ez a szerencsétlen 
kölyök itt. Ez a Gaston... Hát hiszen főleg miatta... Hopp, valaki 
jön! 

Valóban lépések közeledtek. Gyors, határozott és mégis puha 
lépések. Aztán egyszerre kinyílt az ajtó és belépett valaki. Pierre 
tenyerébe fojtotta a cigarettáját és kikandikált az ágy alól. Két 
fehér selyemcipőt látott és karcsú, finom bokákat. Aztán egyszerre 
melege lett. A két, selyemharisnyás, pompás finomvonalú lábszár 
ott állt közvetlen a közelében. Ha kinyújtaná a kezét, 
megérinthetné, megsimogathatná őket. Ez igen. Hiába na, nincs 
szebb, mint egy szép női láb. Illetve van. Két szép női láb. Az 
szebb. És ez a diszkréten lebegő parfümillat! Az ember csakugyan 
megvadul. Hé, hé kisasszonyka, eressze el azt a ruhát! Ha ez most 
levetkőzik, én igazán nem állok jót magamért. 

Eleresztette. Mintha csak meghallotta volna Pierre hangtalan 
segélykiáltását. A finom selyemruha leereszkedett és ismét 
eltakarta az aggasztóan és ellenállhatatlanul formás térdeket. A 
selyemcipők ide-oda jártak a puha perzsaszőnyegen. A lány 
valami kis tangófoszlányt dúdolt. Aztán halk csattanás 
hallatszott, mintha egy cigarettatárcát csuktak volna be. Egy 
öngyújtó kis lángja fellobbant. A lány rágyújtott. Pierre éppen arra 
gondolt, hogy mi legyen a következő teendője, mikor a 
selyemcipők ismét az ágyhoz közeledtek, és egyszerre felcsendült 
egy üde és dallamos női hang: 

– Azonnal jöjjön ki az ágyam alól! 
Csend. Pierre egy pillanatig meglepődve hallgatott. Hát ez meg 

hogyan vehette őt észre? Sok ideje azonban nem volt a tűnődésre, 
mert a lány hangja ismét felcsattant, de most már egy árnyalattal 
határozottabban és fenyegetőbben. 

– Nem hallotta? Azonnal jöjjön elő az ágyam alól! És 
figyelmeztetem, hogy revolver van nálam! Na, jön már? 



– Hogyne kérem! Már útban vagyok! 
Nagy nehezen, két könyékre támaszkodva kimászott az ágy alól. 

Egy pillanatig hunyorogva állt. A világosság és a lány szépsége 
elkápráztatta. Aztán tágra nyitotta a szemét. Aranyszőke hajú, 
valószínűtlenül karcsú, gyönyörű nőt látott maga előtt, valami 
vékony, selyemanyagból készült fehér ruhában. Finomvonalú 
karok, keskeny, fehér kezek, nagy mosolygó barna szem és a 
rendesnél talán egy árnyalattal szélesebb, de nagyon vonzó száj. 
Egyenes, görögös orr és magas, értelmes homlok. A lábát már az 
előbb is megbámulta. Hát igen. Ez volt Anette Montpelliere, a 
híres és félelmetes Montpelliere táborszernagy, Orán 
városparancsnokának és a francia idegenlégió teljhatalmú urának 
a leánya. 

Anette viszont mindenre inkább számított, mint arra a 
látványra, ami eléje tárult. Arra gondolt, hogy valami mindenre 
elszánt betörő bújt el az ágya alá, vagy egy kétségbeesett 
csavargó, vagy valaki, aki végső menedékképpen választotta, ezt a 
búvóhelyet, mert már nagyon megszorították a goumierek, Afrika 
ismert arab csendőrei. Nem ijedt meg, mert bátor volt és jó 
idegzetű, és mert valóban revolvert tartott a kezében. De ez a 
fiatalember, aki most itt állt hunyorogva előtte, nem volt betörő és 
nem volt csavargó, sőt a rendőrség elől bujkáló kalandor sem volt. 
Katonaruha volt rajta, az idegenlégió egyenruhája és híres kék 
öve. Hát ez az elszánt merészségnek és a vakmerő 
szemtelenségnek a teteje, hogy egy légionárius, aki nyilván 
szökevény, pont a táborszernagy lányának az ágya alá bújjon! Ez 
az elvetemült pimaszság már egyenesen impozáns. 

– Ki maga? – kérdezte Anette és a revolver meg sem rezzent a 
kezében. 

A légionárius keményen összecsapta a bokáját, mintha az 
őrmester előtt állana: 

– Mademoiselle! – mondta katonásan. – Pierre Agnan közlegény, 
a negyedik gyalogezredből, alázatosan bemutatkozik. Egyben be 
kell jelentenem azt is, hogy az alatt a rövid idő alatt, amíg 
szerencsém volt az ágya alatt tartózkodni, tiszta szívből 
megutáltam a barokk stílusú bútorokat. Borzasztó kényelmetlen. 

Anette elképedt. 
– Mi?... Micsoda?... 
– Ne vegye rossznéven a megjegyzést. Igazán nem akarok 

szemrehányást tenni, de egész határozottan érzem, mintha egy 
nagy lyuk volna a hátamon. Az empire stílű bútorok sokkal 
kényelmesebbek. Megengedi, hogy rágyújtsak? 



– Nem! 
– Köszönöm! – Cigarettát vett elő és rágyújtott. A lány egészen 

elképedve figyelte ezt a példa nélkül való szemtelenséget. Azt már 
látta, hogy nem valami közönséges emberrel van dolga. A légió 
gyakran ad helyet képzett és művelt embereknek, akiknek vagy 
anyagi helyzetük miatt nincs más választásuk, minthogy 
derekukra csatolják a kék övet, vagy a törvény hosszú keze elől 
akarnak elhúzódni ennek az akciónak a segítségével. Ez is olyan 
úrfélének látszik. Erre vall minden mozdulata hanghordozása és 
ahogy a bútorok stílusáról beszél. Na és a szemtelensége is. 
Közönséges ember nem is lehet ilyen szemtelen. 

– Van magának fogalma arról, hogy minek tette ki magát azzal, 
hogy pont az én szobámban bújt el? – kérdezte Anette. 

– Hogyne, Mademoiselle! A legnagyobb izgalmaknak. Ne 
haragudjon, de mikor az előbb vetkőzni kezdett, minden vér a 
fejembe ment. 

– Szemtelen! – kiállotta a lány vérpiros arccal. 
– Észrevette? – kérdezte Pierre olyan örömmel, mintha valami 

megtisztelő bókot hallott volna. – Mondták már mások is, hogy 
nagyon szemtelen vagyok. Hát ugye az ember igyekszik... 

Anette szó nélkül leült. Ennyi pimaszságot nem volt lelkiereje 
állva hallgatni. Csendesen szívta a cigarettáját és lassanként 
megnyugodott. 

– Szökevény? – kérdezte aztán tárgyilagosan. 
– Természetes! – felelte a tiszteletlen modorú vendég. – Vagy azt 

gondolta, hogy a kedves papájával, a táborszernagy úr 
őexelenciájával akarok feketézni és ezt a módot választottam?... 

A lány nagy füstkarikát fújt. 
– Feltételezem, hogy maga nem gyengeelméjű... – tűnődött – 

viszont, akkor semmiképpen nem tudom megmagyarázni, mit 
képzelt, hogyan végződhet ez a kaland. Én a táborszernagy lánya 
vagyok, és ez a társadalmi helyzet kötelezne egy és más dologra. 

– Például arra, hogy most beszólítsa a kapujuk előtt strázsáló 
őrt. Igaz? Ne fáradjon Mademoiselle. Az a fiú nem fogna el engem 
semmi pénzért. Hat hónappal ezelőtt akkora pofont adtam neki, 
hogy két napig süketnéma volt. Azóta a legjobb barátom, és 
inkább felnégyeltetné magát minthogy a vesztemet okozza. Ki kell 
eszelni valami mást... 

Anette minden bosszúsága ellenére alig tudta megállni, hogy el 
ne mosolyodjon. Furcsa ember volt ez a Pierre Agnan. Volt benne 
valami a filmbonvivánból és a kalandorból. Hosszú ember volt, 
nem túl széles, de látszott rajta, hogy veszettül erős és kemény 



verekedő. Okos szürke szeme derűs pillantással kereste a lány 
tekintetét, és kicsi, lefelé hajló szája szellemre és humorra vallott. 
Szóval azokhoz a szerencsés emberekhez tartozott, akikre nem 
nagyon lehet haragudni. 

– Nézze... – kezdte Anette hosszabb szünet után kissé 
bizonytalanul, és érezte, hogy a hangja nem valami határozottan, 
sőt idegenül cseng – én úgy látom, hogy maga... minden 
szemtelensége ellenére sem... elvetemült ember. Nem szeretném 
kitenni annak a sorsnak, ami mostanában rendszerint végzetes a 
szökött légionisták számára. Ha én most azt mondanám, hogy 
futni engedem... 

– Csak nem akar ilyet tenni? – kérdezte Pierre majdnem ijedten, 
aztán rábeszélő hangon magyarázta. – Nézze, maga épp az előbb 
említett társadalmi helyzete nem enged ilyen kilengéseket. 
Képzelje csak milyen kellemetlensége volna, ha kiderülne, hogy 
egy szökött légionistát futni engedett, miután az illetőt előzőleg az 
ágya alatt rejtegette. 

– Micsoda? Én rejtegettem? Hát ez aztán... 
– Jó, jó, tudom. Én bújtam el a maga tudta nélkül. De ezt 

esetleg mások nem fogják elhinni. Magát is kompromittálom és a 
papáját is. Erre nem gondol? 

– De igen! – felelte őszintén Anette. – És még sincs szívem 
kiszolgáltatni magát. Meg aztán nekem sem lenne kellemes, ha a 
szobámból vezetnék el. 

Azt várta, hogy a fiú boldogan és hálálkodva fogadja ezt az 
engedékenységet, de legnagyobb meglepetésére inkább 
elkomorodott az arca. 

– Nem is örül? – kérdezte. – Meg sem köszöni a... 
– Dehogynem! Maga nagyon kedves. És én igazán hálás vagyok, 

de... 
– Itt legfeljebb arról van szó – tűnődött lány hogy hogyan tud 

egy ember kijutni Oránból, ahol minden hajót és minden vonatot 
olyan szigorúan ellenőriznek. 

Pierre elnyomta a cigarettáját. 
– Hát ami azt illeti, egy ember még csak tudna... – dünnyögte –, 

de fájdalom, én nem vagyok egyedül... 
A lány meglepődött. 
– Micsoda? Hogy-hogy nincs egyedül? 
– Tudniillik... – Pierre bocsánatkérően mosolygott és hátra sem 

nézve, sőt a pillantását le sem véve Anettről, hátraszólt: 
– Kockás kérlek! Légy szíves egy percre! 



Nyögés hallatszott. Anette elképedve nézett az ágy felé, mely alól 
egy újabb légionárius mászott elő. Óriási termetű, hihetetlenül 
széles vállú ember volt. Szinte érthetetlen, hogyan fért el az 
alacsony ágy alatt. 

Egy pillanatig csend volt. Aztán a lány ismét felkapta a már 
leeresztett revolvert. 

– Mi ez? – kérdezte felháborodva. – Megőrültek maguk? Mi van 
az én ágyam alatt? Népgyűlés? 

Pierre Agnan előrelépett. 
– Mademoiselle! – mondta olyan hangon és mozdulattal, mintha 

valami előkelő társaságban bemutatna egy vendéget, a ház 
kisasszonyának. – Engedje meg, hogy bemutassam legjobb 
barátomat! Ő a híres Kockás Pierre! A kellemes embereket úgy 
látszik, mind Pierre-nek hívják. Magamból indulok ki... 

– Ebből a szobából fogunk kiindulni, de rövidesen! – mondta 
Anette. – Hisz ez hallatlan, hogy maguk mit merészelnek... 

A Kockás Pierre időközben már kiegyenesítette szálfatermetét és 
összeverte a sarkát. 

– Mademoiselle! Örülök, hogy megismerhetem! Még a 
körülmények ellenére is. A körülmények okai ugyanis, hogy a 
keresztcsontom kettétört és a gerincem valószínűleg örökre 
megbénult. 

– Látja – jegyezte meg kissé szemrehányóan Agnan –, a barokk-
stílusú bútorok... 

Ez az újabb szemtelenség még Anette idegeinek is sok volt. 
Balkezével az asztalra csapott. 

– Talán értesíteniük kellett volna, mielőtt megszöknek, hogy 
gondoskodjam kényelmesebb és maguknak megfelelő bútorokról! 
– aztán ellenséges hangon hozzátette: – Majd legközelebb idejében 
tudassák velem, hogy mikor érkeznek! 

Pierre Agnan bólintott. 
– Az jó lesz. Mi ketten ugyanis... már mint Kockás és én 

meglehetősen kibírjuk a fájdalmakat, de Gaston fizikumának 
határozottan árt az ilyen összegémberedett fekvés... 

– Gaston? Ki az a Gaston? 
Agnan nem nézett hátra most sem, mikor ismét elkiáltotta 

magát: 
– Gaston fiam, ha van még benned élet, légy szíves gyere elő! 
Anette a felháborodástól szinte dermedten figyelte, amint egy 

harmadik légionárius is kimászik a széles ágy alól. 
 

* 



 
Sokáig csend volt. Anette ugyanis percekig nem tudott szóhoz 

jutni, erre a világ fennállása óta, szinte példa nélkül álló 
szemtelenségre. Mikor végre megjött a szava, gyilkos gúnnyal 
fordult Pierre Agnan felé. 

– Miután most már attól sem lepődnék meg, ha egy peloton, 
vagy akár egy egész század feküdne az ágyam alatt, megkérem, 
hogy ne egyenkint szólítsa elő őket, hanem lehetőleg egyszerre. 
Jobb túl lenni a dolgon. 

Agnan nevetett. Elővillant egészséges, fehér fogsora. 
– Végtelenül rosszul esik ez a gúnyolódás. Arra kell 

következtetnem belőle, hogy haragszik ránk... 
– Komolyan azt hiszi... – A lány idegesen dobolt a asztalon. – 

Pedig nincs is miért haragudnom, ugye? Hálátlanság a sorssal 
szemben... Egész életemben arra vártam, hogy egy teljes 
gyalogezred táborozzon az ágyam alatt, és most, mikor elértem, 
még csak boldog sem vagyok. Ugye? Hát, uraim, mindennek van 
határa. Még ha csak egyről lett volna szó, esetleg hajlandó lettem 
volna kitenni magam a kellemetlenségeknek és..., de így... Hiszen 
ezt az egész dolgot mintha egyenesen az én bosszantásomra 
eszelték volna ki. 

Agnan úgy hajolt meg, mint egy márki az akadémikusok bálján. 
– Vigasztalhatatlan vagyok, kisasszonyom – mondta –, de be 

kell vallanom, hogy közel jár az igazsághoz! 
 

* 
 
Anette Montpelliere valóban közel járt az igazsághoz. Ha nem is 

az ő bosszantására eszelték ki ezt a pokoli csínyt, de 
mindenesetre a családban maradt a dolog, mert papáját, a 
kegyelmes urat akarták a végletekig felbőszíteni vele. 

Kétségtelen, hogy ez nem az a kimondott szerencsés és okos 
gondolat. Egy táborszernagyi inspiciálástól még a legöregebb és 
legviharedzettebb ezredesek is elsápadnak, és átvillan 
öntudatukon néhány igen távoli és félelmetes helyőrségbe való 
áthelyeztetésük lehetősége. Nem is beszélve az alacsonyabb 
sarzsikról, kapitánytól lefelé, akik személyválogatás nélkül 
idegsokkot kaptak, ha csak kimondták előttük Montpelliere 
marsall nevét. Hát mondom ekkora nagy úrral ujjat húzni, sőt 
egyenesen felbőszítésére igyekezni, egyenlő az öngyilkossággal. 

A két Pierre, Agnan és Kockás, valamint Gaston Carpezan 
mégis elhatározta magát erre a lépésre. Hosszabb, előzetes 



megbeszélés eredménye volt ez, és a három férfi leszámolt azzal a 
gondolattal, hogy a mulatság az életükbe kerülhet. Tudták, hogy 
csínyjükért okvetlenül Amharába küldik őket. Ez pedig 
lényegesen súlyosabb büntetés, mint mondjuk tíz-tizenötévi 
fegyház, mert körülbelül egyenlő értékű a halálbüntetéssel. 
Különösen az utóbbi időben. És ők, noha soha ezelőtt nem 
foglalkoztak az öngyilkosság gondolatával, most mégis Amharába 
akartak kerülni. 

Hogy megérthessük a dolgot, vissza kell tekintenünk az 
amharai erődítmény utolsó néhány hónapjára. Ez az erődítmény 
egyébként is meglehetősen kellemetlen hely volt. Közvetlenül az 
Ráktérítő közelében feküdt. Éghajlata teljességgel kibírhatatlan 
volt. A nap legnagyobb részében 65-70 fokos meleget mértek. Este 
pedig egészen váratlanul fagypont alá szállt a hőmérő 
higanyszála. A helyőrség körül állandóan beduin és tuareg 
hordák cirkáltak és nyugtalanították az agyonhajszolt, igen 
sokszor betegeskedő, halálosan kimerült katonákat. Ráadásul, ha 
egy-egy kisebb őrjáratot sikerült elcsípni ezeknek a tarka– és 
fehér-burnuszos, sötétpillantású harcosoknak, akkor a 
szerencsétlen légionista számára hangos és válogatott 
kínzásokkal tarkított mulatságokat rendeztek, melynek főbb 
programpontjai értelmében nagy szakértelemmel letépték a 
vendégek körmeit, aztán levágták mindkét szemhéját, és úgy 
kötötték ki, hogy állandóan szembenézzen a hetven fok meleget 
ontó Nappal. 

Miután Amhara, mint határőr-erődítmény, egyébként is állandó 
ostromnak volt kitéve, semmiféle biztosítótársaság nem akadt 
volna, amelyik hajlandó lett volna biztosítani ennek a 
helyőrségnek az életét. 

Mindez azonban kevés volt ahhoz, hogy a helyőrség veszett hírét 
keltse. A légió nem népjóléti intézmény és aki ide jelentkezik, 
számol azzal, hogy nagyon könnyen otthagyhatja a fogát. A 
légionista nem is fél a haláltól. Ezt természetesen értsük úgy, 
hogy nem ismeri a gyávaságot. De nem is keresi a halált. Töretlen 
hittel bízik abban, hogy ha csak egy százalékos lehetőség van a 
menekülésre, ő kifogja ezt a százalékot. így volt ez egy ideig az 
amharai erődítménynél is. A katonák számíthattak arra, hogy 
akivel nem végez a skorbut, a hőguta, a fej tífusz vagy a kafard, 
akit nem lőnek agyon a rendszerint éjjel támadó tuareg hordák, 
akit nem kaszabolnak le valami rosszul sikerült őrjáratban, az 
esetleg hosszú és igen kiadós szenvedések árán, de haza kerülhet 
valamikor. 



Mondom, jó ideig meg volt ez az egyszázalékos lehetőség. 
Körülbelül nyolc hónappal ezelőtt azonban történt valami. Egy 
légionáriust holtan találtak az erődítmény anyagraktárához vezető 
folyosón. Egy légionárius halála a harcmezőn nem olyan nagy 
dolog. De ha egy erődítmény folyosóján találják, méghozzá 
átvágott torokkal – és a vágás szemmel láthatóan borotvától 
származik – akkor akta lesz a dologból, mert itt minden kétséget 
kizáróan gyilkosság történt. 

Mi a teendő ilyen esetben? Kiszáll a bizottság, felveszi a 
jegyzőkönyvet, kihallgat mindenkit, aki kihallgatható. Komoly 
nyomozásba kezd, mikor azonban ez a nyomozás nem hoz semmi, 
de abszolút semmi eredményt, hóna alá csapja az aktákat és 
visszautazik Oránba. A nyomozás természetesen tovább folyik 
azért legalább is elvben, ismeretlen tettes ellen, miután azonban 
ismeretlen tettest általában igen ritkán lehet felakasztani, lassan 
elalszik az egész ügy. 

Így történt ebben az esetben is. Az ügy elaludt. Álma azonban 
rendkívül rövid volt. Két héttel ugyanis az említett gyilkosság 
után, újabb holttestre bukkantak Amhara erődjében. A holttest 
most is az anyagraktárhoz vezető folyosón feküdt, torkát 
szabályszerűen átvágta a borotva, vagy borotvához hasonlító 
szerszám, és ismét semmi, ami a legcsekélyebb nyomra vezetne. 

A bizottság természetesen újból kiszállt. Jegyzőkönyv, 
tanúkihallgatás, mint fennt... Aztán akta a hón alatt, nyomozás 
holtponton, s utazás vissza Oránba. Épp úgy, mint az első 
alkalommal. 

Mikor azonban a következő héten háromnapos időközönként 
ismét két teljesen hasonló gyilkosság történt, már kezdett egy 
kicsit gyanús lenni a dolog. Montpelliere táborszernagy, a 
vezérkari főnök tajtékzott a haragtól és igen keresetlen szavakban 
fejezte ki nézetét a nyomozóbizottságok munkájára vonatkozóan. 
Később Párizsból küldtek ki rendőrtiszteket és detektíveket, akik 
nagy szakértelemmel és szorgalommal fogtak hozzá az ügy ki-
bonyolításához, de még az erődben tartózkodtak, mikor 
megtörtént az ötödik gyilkosság is. 

Ez már csakugyan több volt a soknál. Mintha a titokzatos 
gyilkos egyenesen a nyomozó hatóságok türelmét akarná próbára 
tenni. És minden további igyekezet hiábavaló volt. A gyilkos 
káprázatosan ügyes ember lehetett, mert soha a legcsekélyebb 
nyomot sem hagyta. Minden ment tovább a régiben: két 
detektívfel-ügyelőt és három vizsgálóbírót nyugdíjaztak, és a 



gyilkosságok meglehetősen sűrű egymásutánban folytatódtak 
tovább. 

A huszonkilencedik gyilkosság után a gyarmati 
rendőrfőkapitány is nyugalomba vonult. Ekkor már az összes 
európai lapok hasábos cikkeket írtak az elátkozott helyőrségről, 
ahol valami fantasztikus rém garázdálkodik. A párizsi 
rendőrfőnök és Montpelliere táborszernagy négyszer egymás után 
tanácskozást tartott. Amharában állandó rendőri készültség 
tartózkodott, de a leg-őrültebb erőfeszítés is hiábavalónak 
bizonyult. A gyilkosságok sűrű időközönként folytatódtak, és már 
valósággal halálos ítéletként hangzott, ha valaki Amharába került. 
A légionista, ha valami bűnt követett el, szívesebben ment 
Colomb-Becharba vagy Ghadamesbe, erre a két pokoli helyre, 
mint Amharáha. Amharába vezényelni valakit – ez volt a 
legsúlyosabb büntetés. 

Egy napon aztán híre jött annak, hogy az infernális gyilkos 
legújabban egy Paul Carpezan nevű légionistával végzett. Ennek a 
Paul Carpezannak egy öccse is szolgált a légióban: Gaston. 

Ez a Gaston Carpezan kellemes, tizenkilenc éves, kicsit 
törékeny fiú volt. Érdekes, hogy a légió két leghírhedtebb 
verekedőjével és legvitézebb katonájával tartott szoros barátságot. 
Valami kocsmai verekedés folyamán forrtak össze, mikor is 
néhány szaharián és szappőr agyon akarta verni a fiatal 
Carpezant. A két hírhedt verekedő, Pierre Agnan és Kockás Pierre 
– az utóbbi már őrvezetői rangban és mellén a légió 
becsületrendjével – megsajnálta a rokonszenves, de gyenge, 
csenevész fiút és közbelépett. Kétségtelen, hogy ez nagyon illetlen 
dolog volt, mert ezen a tájon idegen emberek legmagánjellegűbb 
ügyeibe beavatkozni, mint például valaki agyonveretése, nem 
tartozott az elfogadott társadalmi szokások közé. Mindamellett, a 
két Pierre védelmére kelt az ijedt szemű és szorongatott 
helyzetben levő fiúnak és mintegy negyedórás működés után, 
mikor már három szaharián és két szappőr vérbenfagyva, törött 
lábbal vagy karral, avagy bezúzott fejjel feküdt a földön, sikerült 
Gaston Carpezant kiemelni a veszedelmes helyzetből és helyről. 
Itt kezdődött tehát a barátságuk és végül már úgy nevezték őket, 
hogy az „elválaszthatatlanok”. 

Mikor aztán megjött a hír, hogy az idősebb Carpezan is 
áldozatul esett az amharai tömeggyilkos borotvájának, a fiatal 
Gaston odaállt a barátai elé és közölte velük, hogy mindenáron 
Amharába akar jutni. 



Kockás, aki a gyors elintézések embere volt, már felemelte a 
kezét, hogy egyetlen pofonnal pontot tegyen ennek a képtelenül 
hülye ötletnek a végére, de Agnan megakadályozta ebben. Ez 
nagyon helyénvaló intézkedés volt, mert a Kockás Pierre pofonjai 
nyomán rendszerint papírként szakadt fel a bőr, s porcelánként 
repedt az állkapocs. Ehelyett ő maga állt a fiú elé, keményen 
megfogta a vállát és mélyen a szemébe nézett. 

– Miért akarsz Amharába kerülni?– kérdezte. 
– Mert megölték a testvéremet! – felelte csendesen a fiú. – 

Hitványán legyilkolták, mint egy kutyát. Pault én úgy szerettem, 
mint talán senkit a világon. És addig nem nyugszom, amíg nem 
végeztem ezzel a emberrel. 

– Légy észnél, Gaston! – mondta Agnan – Minden légionárius 
halálosan retteg attól, hogy az elátkozott helyőrséghez kerüljön. 
Senki sem tudhatja, hogy mikor kerül rá a sor. Te is le akarod 
gyilkoltatni magad? 

– Inkább, minthogy kísérletet se tegyek a bosszúra! – felelte 
Gaston. 

– És gondolod – kérdezte a Kockás –, hogy amit a 
legszorgosabban kutató rendőrség sem tudott kinyomozni, azt 
majd pont te nyomozod ki? 

– Igen! A rendőrség közömbös harmadik fél ebben az ügyben. 
Engem azonban a bátyám halála miatt érzett fájdalom és 
bosszúvágy hajt. Bízom egy felsőbb igazságszolgáltatásban és 
bízom az ösztöneimben... 

– És hogy akarsz odakerülni? – kérdezte Agnan. 
– Valami olyat fogok elkövetni, ami miatt odahelyeznek. 
– Hát tudod, ez egy kicsit nehéz dolog. Az utóbbi időben a 

legritkább esetben alkalmazzák már ezt a büntetést. Hiszen ez 
körülbelül annyi, mintha halálra ítélnének valakit. 

– Tudom – felelte konokul Gaston –, de én olyat fogok csinálni, 
hogy mégis odakerüljek. 

– Mit? 
– Azt még magam sem tudom. De ti talán adhatnátok valami 

tanácsot. Gondolom, ha esetleg megszöknék és hagynám magam 
elfogni... 

– Akkor egyszerűen beosztanak a legközelebbi menetszázadba. 
– De, ha üldözés közben lelőnék valakit az elfogatásomra 

küldött járőrből? 
– Akkor Colomb-Becharba vagy Ghadamesbe küldenek. Ez a 

legtöbb, amit elérhetsz. 



Gaston tehetetlen mozdulatot tett, de az arcán megkeményedett 
egy vonás. 

– Akkor is odakerülök! – ismételte egy eszelős makacsságával, 
elszántan. – Ha másképp nem megy, fölpofozom a tárgyaláson a 
hadbírót! 

A másik kettő egymásra nézett. 
– Ez nem is olyan rossz ötlet! – állapította meg a Kockás, aki 

semmi rossznak nem volt a megjavítója. – Én már régen tudom, 
hogy a hadbíró csak verve jó. De nem hinném, hogy mind a 
hármunknak módunkban állna külön-külön felképelni... 

– Mind a hármunknak? – csodálkozott Gaston. 
– Hát mit képzeltél te kis hülye – mondta Agnan –, hogy egyedül 

engedünk arra az elátkozott helyre? 
Gaston szemében könnyek jelentek meg. 
– Úgy... értitek – dadogta –, hogy ti is... velem... jönnétek... Hát 

tudjátok fiúk... én soha nem hittem volna, hogy ilyen 
aranyszívű... emberekre... találok... valaha is... 

– Hagyjuk ezeket a marhaságokat! – legyintett roppant jobbjával 
a Kockás. – Ha éppen tudni akarod, önző okaim is vannak... 

– A kitűzött jutalom? 
– Az is. Meg más is. Meg akarok szabadulni egy nőtől. 

Angyalkának hívják. Valamikor erőművésznő volt. És tudod, ha 
egy erőművésznő nagyon ragaszkodik valakihez, abban nincs 
köszönet. 

Gaston Agnan felé fordította szomorú tekintetét. 
– És te? Talán te is szakítani akarsz valakivel? 
– Nem. Én csak a jutalomért teszem, amit a gyilkos fejére tűztek 

ki. 
– Ez nem igaz! Bocsáss meg, nem akarlak megbántani és 

hazugsággal vádolni. Tudom, hogy valamikor, nem is olyan régen 
még úr voltál. Tudom, hogy eladtad magad tízezer frankért és 
valaki más helyett szolgálod le ezt az öt évet... És a pénzt 
elküldted az anyádnak, hogy kisegítsd. És mégis azt mondom, 
hogy nem mondasz igazat. Előbb az anyádért áldoztad fel magad 
és most értem akarod. 

Agnan cigarettára gyújtott és fütyörészett. 
– Hát tudod mit? Ne törődj vele, hogy miért teszem. Úri 

passzióból tartok veled. És a passzióimba nem hagyok beleszólni. 
Vedd tudomásul, hogy nélkülem nem mégy innen sehova. Azon 
törjük inkább a fejünket, hogy mivel érhetnénk el legbiztosabban, 
hogy valóban Amharába küldjenek bennünket. 



Sokáig töprengtek. Egyik ötletet a másik után vetették el. Végre 
Agnan a homlokára ütött. 

– Ide figyeljetek, gyerekek! Most aztán igazán megvan! 
Izgatottan összehajoltak. Agnan pedig beszélni kezdett. 
– Talán ti is tudjátok, hogy Montpelliere táborszernagynak van 

egy lánya. A lány, most itt tartózkodik Oránban. Egyszer futólag 
láttam. Nagyon szép lány. Hát én arra gondolok, hogy ha 
megszöknénk és belopózhatnánk... 

Sokáig suttogtak izgatottan és titokzatosan, mint az 
összeesküvők. 

 
* 

 
Anette idegesen dobolt az asztalon. Kockás Pierre cigarettára 

gyújtott, Gaston kicsit zavartan mosolygott. A lány most felállt és 
gyors, türelmetlen lépteivel végigsietett a szobán. Aztán hirtelen 
megfordult. 

– Szóval maguk ezt az egész dolgot azért csinálták, hogy 
alaposan felbosszantsanak. Nem tudom, mit akartak ezzel elérni, 
de azt mondhatom, hogy nagyon megjárhatnák, ha nem éppen 
velem volna dolguk, aki... 

Elhallgatott és a három légionárius aggódva nézett össze. 
– Hogy... hogy érti ezt, hogy..., ha nem éppen magával... – 

mondta elhaló hangon Gaston – csak nem azt akarja mondani, 
hogy... 

– De igen! Lehet, hogy valami miatt haragudtak az apámra és 
bosszúból tették, hogy kompromittáljanak engem és rajtam 
keresztül őt. Meg tudnám érteni. Az apám kemény katona és nem 
bánik az alárendeltjeivel túlságosan kesztyűs kézzel. Éppen ezért 
én... nem teszek semmit maguk ellen. Tudom, hogy a 
légionáriusoknak néha nagyon rossz életük van, s nekem van 
szívem. Maguk viszont biztosan régen megbánták már, hogy 
belekezdtek ebbe az őrüt kalandba. Hát nem bánom. Menjenek 
innen. Nem teszek semmit maguk ellen. 

Lecsapott a bomba. Erre nem számítottak. Kifelejtették a 
számításból, hogy Anette Montpelliere-nek esetleg jó szíve van. Ez 
a kedves és szép lány most elengedi őket és halomra dönti 
minden számításukat. Mit lehet itt tenni? 

Komoran bámultak egymásra. Végre is Gaston előrelépett. 
– Nagyon köszönjük Mademoiselle..., de ezt az áldozatot nem 

fogadhatjuk el magától – mondta. 



– Nem bizony – tette hozzá Agnan – fogalma sincs róla, milyen 
kellemetlenségnek teszi ki magát! 

– Képzelje el, hogy a táborszernagy úr mit fog szólni a dologhoz! 
– ijesztgette a Kockás. 

– Azt csak bízzák rám. A papát majd én elintézem. 
Hm... a dolog kezd egyre reménytelenebbnek látszani. Mégsem 

mondhatják el neki, hogy mi a céljuk. 
– De... – kezdte újra a Kockás. Anette azonban idegesen 

közbevágott. 
– Kérem, ne vitatkozzanak annyit! Ott van az ablak. 

Valószínűleg azon jöttek be. Most távozzanak ugyanazon az úton. 
Gyorsan. – Agnan felé fordult és csendesen mondta. – Vigye őket. 
Maga látszik a legértelmesebbnek hármuk közül. Kár volna 
magáért... magukért... Menjenek szépen. 

Vállat vontak. Itt nincs mit tenni. Most törhetik a fejüket új 
terven. 

És ebben a pillanatban egyszerre sarkantyúpengés csendült fel 
a folyosón. Aztán egyszerre felpattant az ajtó és Anette halkan 
felsikoltott. 

A küszöbön Montpelliere táborszernagy állt. 
 

* 
 
Egy pillanatig nagy, dermedt csend volt. Aztán olyasféle 

horkanás hallatszott, amilyet a bengáli tigris hallat, mielőtt 
áldozatára vetné magát. 

De Agnan már előrelépett. Feszes vigyázzba vágta magát. 
– Kegyelmes uram, Pierre Agnan a harmadik gyalogezredből 

alázatosan je... 
– Állj! Csend! – a táborszernagy ordítása szinte visszhangzott a 

tágas hálószobában. Hirtelen Anette felé fordult. – Mi történik itt? 
Anette borzasztó zavarban volt. Arcára lassan felfutott a vér. 
– Hogy mondjam csak papa... A helyzet mindenesetre kissé 

szokatlan... Ezek az emberek... 
Megakadt. Most Kockás kísérelte meg, hogy megmagyarázza a 

dolgot. 
– Kegyelmes uram... – kezdte. 
– Őrvezető, maga rosszul sikerült bárgyú orángután! – harsant 

fel a nagyúr ordítása. – Ki a fene kérte magát, hogy jelentést 
tegyen? Amíg nem kérdik, addig tartsa a száját! – Megint Anette 
felé fordult. – Hogy kerültek ide ezek az emberek? Röviden, 
tömören, s csak az igazat! 



– Igen, papa..., röviden és tömören... ezek a szegény fiúk 
megsz... 

– Megszöktek?! Szóval megszöktek?! 
Ezt olyan csodálkozó hangon mondta, hogy a mérhetetlenül 

szemtelen Agnan nem állhatta szó nélkül. 
– Miért? Excellenciád azt hitte, hogy előzőleg megbeszéltük a 

feletteseinkkel az egész dolgot? 
– Tartsa a száját, mert széthasítom! És pont ide szöktek? A 

lányom hálószobájába? 
– Igen, papa... az úgy volt... 
– És hová bújtak? Tudni akarom, hogy hová bújtak! 
– Táborszernagy úr – mondta a megfélemlíthetetlen Agnan –, 

röviden és tömören kimondom: az ágy alá... 
– Micsodaaaa? – Az áldozatára lecsapó berber oroszlán hördül 

fel így, és a dzsungel fenevadjai fejvesztetten menekülnek e hang 
hallatára. – Az én lányom ágya alá? Légionisták... és mindjárt 
hárman? 

– Legyen szabad megjegyeznem excellenciás uram, hogy ilyen 
esetben egy légionárius sokkal veszélyesebb mint három... 

– Silence, maga gazember! Gardez vous, gardez vous, 
csirkefogók! Na, megálljatok csak! Ezért Amharába mentek 
valamennyien! 

– De papa, kérlek... Csak nem akarod... 
– Csendet kértem! A kisasszony is hallgasson! A kisasszonynak 

már régen segítségért kellett volna kiáltania, nemde? Szégyellje 
magát! A kisasszony ne védje velem szemben a légionistákat! Na, 
megálljatok gazemberek! 

A táborszernagy ekkor hirtelen az ablakhoz lépett és a kapu 
előtt strázsáló őrre kiáltott. 

– Hé, légionárius! Őrséget ide! 
Mikor a három szökevény, a feltűzött szuronyú őrök között 

távozott, Anette kicsit szomorúan nézett utánuk. Különösen 
Pierre Agnan után.  

– Milyen kár érte! – gondolta. – Soha nem találkoztam még 
emberrel, akinek ilyen jól állt volna a szemtelenség... 

 
  



II. FEJEZET 

 
 
 
 

Az elátkozott helyőrségben is rummal isszák a vörösbort. 
Sok különbség tehát nincs. Kockás szemrehányásokat tesz egy 

kollégájának, de mielőtt az illető belehalna, riadót fújnak. 
Jobb ma egy őrjárat, mint holnap egy gyilkosság. 

A légió fantomja a markába nevet és utána megöl valakit. 
 
 
Kockás Pierre, Agnan és Gaston már két hete Amharában 

tartózkodott. E két hét alatt lassanként tisztába jöttek a 
helyzettel. Mikor ideérkeztek egy csomó halálosan megfélemlített 
embert találtak, akik mind úgy néztek egymásra, mintha a másik 
lenne a gyilkos. Itt mindenki gyanús volt. Itt mindenki vigyázott 
mindenkire. Egy demoralizált, kétségbeesett, agyonhajszolt 
társaság volt itt együtt. Érdeklődésükre Gorcseff, a bolgár favágó 
és Müller, a cingár kis frankfurti borbély adott felvilágosítást. Ok 
ketten sok mindent meséltek, amitől az újonnan érkezetteknek 
végigszaladt a hátán a hideg. Mindamellett kitűnően érezték 
magukat. Agnan, akinek életeleme volt a kaland, Kockás, akit 
igen nehezen lehetett megfélemlíteni és Gaston, akinek minden 
gondolatát a bosszú vágya töltötte ki, egyetlen pillanatra sem 
bánta meg, hogy ide került. 

Nehéz és fárasztó nappali szolgálatuk után, estefelé mindig a 
kantinba mentek. Ez volt az egyetlen hely – Kockás szerint – 
amelyik nem különbözött a többi becsületes helyőrségtől. Itt is 
rummal itták a vörösbort. Az agyonhajszolt és megfélemlített 
katonák itt tudtak csak felderülni egy kicsit. Kártyáztak, 
pofozkodtak és szerelmi kalandjaikat mesélték el egymásnak. 

E pillanatban is ez volt a helyzet, két héttel az ideérkezésük 
után Kockás, Agnan és Gaston szokásuk szerint együtt ültek egy 
asztalnál, cigarettáztak és csendesen iszogatták a rummal kevert 
vörösbort. Meglehetősen elégedetlenek voltak, mert még egy 
lépéssel sem haladtak tovább a nyomozásban. Ez alapjában véve 
érthető is volt, hiszen őelőttük hosszú hónapokig egy egész sereg 
kitűnő szimatú detektív és rendőr sem ért el semmiféle 
eredményt. 

A szomszédos asztalnál Iljics, a szerb mészáros kártyázott 
Kellermannal, az osztrák temetkezési vállalkozóval. Miután 



mindkettő egyforma ügyességgel csalt, nem volt nagy differencia 
köztük. Időnként minden szóváltás nélkül pofonvágta egyik a 
másikat, és akkor rögtön előkerült a kérdéses ötödik ász az asztal 
alól. A játékot azonban nem hagyták abba. 

A másik asztalnál Potemkin ült, a hatalmas termetű orosz, aki 
állítólag állatszelídítő volt valamikor, de egyszer szerelmi 
bánatában elitta két tigrisét és három berber oroszlánját, és beállt 
a légióba. Ez a Potemkin minden látható ok nélkül gyűlölte a 
vézna termetű Müllert, és ahol csak tehette, belekötött. Most is, 
ahogy a borbély bejött a kantinba, az orosz hirtelen kinyújtotta a 
lábát és Müller orra bukott. Potemkin nagyot röhögött a jól 
sikerült tréfán és felhajtva a maradék borát, többé nem törődve a 
segélytkérően körülnéző borbéllyal. 

Pierre Agnan, aki az ilyesmit sosem tűrte szó nélkül, már 
mozdulatot tett, hogy felugorjon, de Kockás megelőzte. Odafordult 
az oroszhoz és szelíden, mosolyogva mondta. 

– Mondja csak tisztelt utam, megenged egy egészen egyéni 
vonatkozású kérdést? 

– Mit akar? – kérdezte az orosz, aki még nem ismerte a Kockást 
és nem tudta, hogy az ilyen feltűnő udvariaskodás rendszerint 
borzalmas pofonokkal végződik nála. 

– Csak azt akartam kérdezni, hogy nem sül-e le a bőr arról a 
redves pofájáról, mikor minden ok nélkül beleköt a gyengébbe? 

Potemkin csodálkozva nézett a másikra. Hogyan? Mióta 
merészel itt valaki beleszólni az ő legprivátabb dolgaiba? 
Felemelte egyik hatalmas öklét és a Kockás orra elé tartotta. 

– Mi köze magának ahhoz, hogy én mit csinálok? – ordította. – 
Jobb lesz, ha nem pimaszkodik, mert megismerkedhet az 
öklömmel! 

A Kockás derűsen nézegette az orra előtt táncoló öklöt. 
– Ezzel? – kérdezte. 
– Igen, ezzel, te átkozott barom! 
– Kisfiú – mondta a Kockás még mindig mosolyogva. – Magán 

igazán meglátszik, hogy nem volt gyerekszobája. Úgy értem 
kénytelen vagyok megdorgálni. 

Fel sem állt a székről, csak úgy ülve oldalt hajolt egy kicsit és 
visszakézzel úgy vágta pofon Potemkint, hogy az keresztülesett a 
kártyázók asztalán, és magával rántotta Kellermannt, az osztrák 
temetkezési vállalkozót, aki estében sem engedte el az ötödik ászt. 

Egy pillanat alatt halálos csend lett. Az óriás Potemkint eddig 
még senki sem merte megütni. Mindenünnen érdeklődő légionista 
fejek hajoltak előre. Potemkin egy pillanat alatt felugrott és 



könnyed mozdulattal Kockáshoz vágott egy hatalmas ikszlábú 
asztalt. Kockás a földrebukva kerülte el, hogy szétloccsanjon a 
koponyája és egy másodperc alatt már Potemkin előtt termett. 

Szabályos ökölcsapások zuhogtak mindkét részről. Kockás 
látta, hogy komoly ellenfélre akadt, de ez csak fokozta számára a 
verekedés élvezetét. Egyik szeme máris bedagadt, de ez nem 
izgatta. Jobbkezes lengőütése nyomán Potemkin két fogat köpött 
ki egyszerre. Azután a mellkasa reccsent meg az orosznak és 
ismét átesett az asztalon. 

– Nem akarlak agyonverni, fiam! – szólt utána Kockás 
jókedvűen. – Ha akarod, abba is hagyhatjuk! 

Hatalmas rúgás volt a felelet. Kockás úgy érezte, hogy a 
térdkalácsa szilánkokra törik. Ez már komolyan méregbe hozta. 
Nekiugrott az orosznak, könnyedén a levegőbe emelte a százkilós 
embert, megforgatta a levegőben és teljes erejéből a sarokba 
vágta. Aztán ráugrott és hozzáfogott, hogy régi szokásához híven 
„megdolgozza”. 

Ebben a pillanatban kürtjel harsant az udvaron. 
Aux Armes! 
És máris felpattant az ajtó és a vörösarcú, félelmetes hírű 

Bonnet őrmester jelent meg a küszöbön. 
– Kutyák! – bömbölte. – Nem halljátok a kürtjelet? Fegyverbe, 

gazemberek, fegyverbe! Mi van itt? Csak nem verekedni mertek? 
Úgy látszik túlságosan jó dolgotok van! Majd teszek róla! Öt 
percen belül mindenki menetkészen legyen az udvaron, mert 
kitépem a beleteket! Disznók! 

E rövid közlemény után távozott. A légionisták felugráltak. 
Kockás elengedte az orosz torkát, Iljics és Kellermann zsebrevágta 
a kártyát. Mindenki a hálótermekbe rohant és öt perc múlva 
menetkészen sorakoztak az udvaron. 

Sergeant Bonnet rövid szemlét tartott a feszesen álló 
katonasorok előtt. Aztán sarkon fordult és az udvarra lépő 
Bremont hadnagy elé sietett. 

– Mon commandante! – jelentette. – Kétszáznegyvenhárom 
ember. 

– Bon! Válassza ki a szakaszt, sergeant! Az őrjáratot magam 
vezetem. 

Az őrmester tisztelgett és a katonák felé fordult. 
– Az a két verekedő csibész lépjen ki! – Kockás és az orosz egy 

lépést tett előre. – Az a két másik új ember is! – Pierre és Gaston 
is kiállt a sorból. – Rimszky! Iljics! Kellermann! Valentin! Orsi! 
Kovács!... 



És így tovább. Felsorolt még egy csomó nevet. Tíz perc múlva 
készen állt a szakasz. Bremont hadnagy végigment előttük, aztán 
megállt és halk, nyugodt hangon mondta: 

– Légionáriusok! Valószínűleg nem újság előttetek, hogy Murza 
ibn Mohamed bej tuareg és berber hordái hónapok óta 
nyugtalanítják a vidéket. Kirabolják a békés oázisokat és 
felkoncolják a védtelen bennszülötteket. A bej birodalma 
pacifikálatlan terület, oda tehát nem vonulhatunk be. A vidéket 
azonban fel kell derítenünk. A portyázó hordák miatt ez veszélyes 
vállalkozás. Elvárom mindenkitől, hogy támadás esetén tegye meg 
a kötelességét az iránt a zászló iránt, amire felesküdött. 

Még egyszer végigment a szakasz előtt. Egy pillanatra megállt 
Gaston előtt. Belenézett a fiú gyerekarcába. 

– Ismerősnek látszol! Mi a neved? 
– Gaston Carpezan! 
– Carpezan! Hm... Rokonod volt talán az a Carpezan, akit itt 

meggyilkoltak? 
– A bátyám volt. 
– Úgy! Azért ismerős az arcod! Hm... Hány éves vagy? 
– Tizenkilenc, hadnagy úr! 
– Tizenkilenc... Még fiatal vagy ahhoz, hogy... – nem fejezte be a 

mondatot. Intett Gastonnak. – Állj ki a sorból! Te itthon maradsz! 
Gaston elvörösödött. Tudta, hogy a többiek életveszélyes 

vállalkozásra mennek. És a hadnagy őt itthon hagyja. 
Szánalomból. Mert a bátyját meggyilkolták. És mert olyan fiatal. 
Tisztelgett. 

– Nagyon köszönöm, hadnagy úr! – mondta. – De szeretnék a 
barátaimmal menni... 

– Azt teszed, amit parancsoltam! Rompez! 
Gaston elsomfordált. Nagyon sértődött arcot vágott és 

panaszosan nézett Kockásra és Pierre Agnanra, de azok igen 
elégedetten vigyorogtak, és egy csapásra a szívükbe zárták az 
emberséges gondolkozású hadnagyot.  

– Kedvemre való fattyú! – dörmögte az orra alatt Kockás. 
A kedvemre való fattyú pedig a sor elejére állt és harsány 

hangon kiáltotta. 
– A mon commandante! En avante! Marchez! 
Az oszlop megindult és kikanyarodott az erőd kapuján. A 

hadnagy mögött haladó kürtös egyre fújta a légió indulóját. 
Mentek. 
A Szahara finomszemcséjű sárga homokja besüppedt a lábaik 

alatt. Előttük terült el teljes és félelmetes nagyságában a nagy 



Bled, a sivatag délfelé nyúló része. Délután öt óra lehetett és a 
nap még nem vesztett egésznapi erejéből. A föld is ontotta a 
meleget. A viharvert öreg katonák is izzadtak egy órai menetelés 
után. Kockás csendesen mondta Agnannak. 

– Kellemes kis kirándulásnak ígérkezik! 
– Képzelheted – felelte Pierre –, ha a hadnagy is megszánta azt a 

gyereket. Azt hiszem ma még nagy lövöldözés lesz itt. 
Hamarabb következett be, mint számítottak rá. Újabb félóra 

múlva elértek egy egészen apró oázist. Néhány szegényes arab 
duár, egy tucat csenevész pálma és egy kút, a vályúnál kérődző 
négy öreg tevével. A hadnagy kikérdezte a legöregebb arabot, nem 
járt-e itt mostanában Murza ibn Mohamed valamelyik 
martalóccsapata. 

– Maga a bej járt itt! – hangzott a meglepő válasz. – Négy nappal 
ezelőtt. Nem bántott minket, mert mi nagyon sovány falat 
vagyunk a számára. Megitatta a lovakat és elvágtatott dél felé. 

A hadnagy gondterhelt arccal ült fel ismét a lovára. 
Továbbindultak. Az orosz Potemkin, mintha nem is fogták volna 
egymás torkát ma délután, barátságosan tette a karját Kockás 
vállára. 

– Nem tetszik nekem ez a dolog! – mondta. – Murza ibn 
Mohamed a legritkább esetben vesz részt a rablókirándulásokon. 
Úgy látszik tervez valamit. 

Újabb félóra telt el. Kockás és az orosz barátságosan csevegtek, 
sőt Kockás két pofont ígért Iljicsnek, mert a szerb kijelentette, 
hogy Potemkin nem úriember. 

– Nem tűröm, hogy a barátaimra megjegyzéseket tegyenek! – 
mondta szigorúan, és Iljics jobbnak látta, ha elhallgat. 

Később, ha akart volna sem válaszolhatott volna semmit, mert 
egyszerre szétcsapta a karját és hörögve felbukott. Egy nagyobb 
homokhajlás mögül irtózatos puskatűz zúdult rájuk. Iljics átlőtt 
mellel nyögött a homokban és pillanatok alatt hat-nyolc társa 
feküdt melléje. Bremont hadnagy kirántotta a kardját. A 
légionáriusok előírásszerűen másodpercek alatt szétszóródtak, 
minden, a legcsekélyebb emelkedést is fedezéknek használva. 

Aztán megnyitották ők is a tüzet. Ez nem sokat használt, mert 
az arabok hatalmas tömegben nyomultak előre minden oldalról. 

Ekkor a magyar származású Kovács kezében megszólalt a kézi 
gépfegyver. Ez legalább egy kis levegőt csinált. A gépfegyvergolyók 
lekaszálták az első sorokat és a többi megtorpant egykét percre. 
Bremont hadnagy kihasználta az alkalmat és gyors szemlét tartott 
az emberei felett. Nem volt része megnyugtató látványban. 



Tizennyolc légionárius hevert sebesülten, vagy holtan a 
homokban. 

– Kissé betegeskedünk! – jegyezte meg Agnan, aki semmit sem 
tudott komolyan venni. Egyébként maga a hadnagy is 
megsebesült már. Golyó járta át a jobb karját. Kardját eldobta és 
csak a pisztolyát tartotta a bal kezében. 

Az arabok ekkor újra megindultak, vad lövöldözés közepette. 
Kovács géppisztolyostól együtt felbukott. Egy pillanatig 
reménytelennek látszott a helyzet, de ekkor Agnan minden 
utasítás nélkül odaugrott a sebesülthöz, kivette kezéből a 
gépfegyvert és lassan, félkörben forogva, kaszálni kezdett. 

Pillanatok alatt ismét burnuszosok tömege feküdt a homokban. 
Bremont hadnagy ekkor felkiáltott. 

– Szuronyt szegezz! 
Az eguille felcsapódott a puskák csövére. 
– Roham! A mon commandante! En avante! 
Egy pillanat alatt felkapaszkodtak az alacsonyabb dombokra, 

aztán lezuhantak az arabok közé. A roham gyilkos volt és 
ellenállhatatlan. Közben pedig Agnan gépfegyvere fedezte őket. 

És mégis kénytelenek voltak hátrálni. Az arabok hatalmas 
tömegükkel lépésről-lépésre szorították vissza őket. Már-már úgy 
látszott, hogy minden elveszett, mikor Kockás észrevette, hogy 
újdonsült barátját, Potemkint, aki kissé előrébb nyomult a 
többieknél, hárman is körülveszik, hogy agyonverjék. 

– Ne félj, Szása! Jövök! – kiáltotta a Kockás, mert már olyan 
jóban voltak, hogy a keresztnevükön szólították egymást. – Nincs 
semmi baj, amíg engem látsz! – Ezzel megfordította a puskát és 
másodpercek alatt négy embert vert le a puskatussal. 

A többiek fellelkesültek ezen a példán. Puskatussal vágódtak 
ismét az arabok sorai közé. Bremont hadnagy egy 
homokbuckának támaszkodva, higgadtan lőtte ki pisztolygolyóit. 
Aztán nyugodtan újra töltött és tovább lövöldözött. Pompásan 
célzott. Minden lövése talált. 

Most már az arabok kezdtek hátrálni. De nem olyan 
rendszeresen, mint ezt megelőzően a franciák. A légionáriusok 
ördögien verekedtek. Agnan, aki az áttüzesedett cső miatt 
kénytelen volt pár percre abbahagyni a tüzelést, most újra 
megszólaltatta gépfegyverét. Ez elég is volt. A támadók hátat 
fordítottak és vadul menekülni kezdtek. 

Bremont hadnagy izzadt homlokát törölgette. 
Lihegve mondta Pierre, Potemkin és a Kockás felé fordulva. 
– Nagyszerűek voltatok fiúk! Ilyen verekedést még nem láttam! 



Kockás vigyorgott. 
– Ez semmi, hadnagy úr. Látott volna délután, mikor ezt az 

orosz gazfickót vertem – és barátságosan hátbavágta Potemkint. 
Agnan közben azon fáradozott, hogy a hadnagy vérző kezét 

bekötözze. Egyébként is mindenki kötözgette egymást. Alig akadt 
három-négy a légionáriusok között, aki ne sebesült volna meg. 
Halott viszont aránylag kevés volt. Mindössze négy. A 
súlyosabban megsérülteket, köztük Potemkint bekötözték és 
felrakták a kötszereket és orvosságokat szállító ponyvás szekérre. 

Aztán megindultak visszafelé. 
Amire kíváncsiak voltak, megtudták. Murza ibn Mohamed a 

közelben van és sokkal erősebb, mint gondolták. És készült 
valamire. 

 
* 

 
Lassan, fáradtan haladtak az erőd felé. 
– Jó kis móka volt – jegyezte meg a Kockás, akinek homlokán 

széles, fehér kötés világított, melyen időnként átütött a vér, egy 
széles, arab kard vágása nyomán. – Pompás kis móka volt. Régen 
röhögtem ennyit. Hát nem inkább egy ilyen kedélyes 
járőrkirándulást, mint valami kopasz gyilkosságot? 

Agnan nem nevetett. Valami rossz előérzet gyötörte. 
És neki volt igaza. 
 

* 
 
Mikor bevonultak az erőd kapuján, rögtön látták, hogy valami 

nincs rendben. Goriot kapitány csak úgy kutyafuttában hallgatta 
meg a sebesült hadnagy jelentését, aztán karonfogta és komoly 
beszélgetésbe merült vele. A katonák izgatottan szaladgáltak. Az 
iroda előtt két polgáriruhás ember tárgyalt. A közös hálóteremben 
nem volt senki, pedig már öreg este volt, ellenben a kantin 
zsúfolásig megtelt és itt is, ott is izgatott csoportok beszélgettek. 

– Mi törént, mon chef? – szólította meg Agnan Bonnet 
őrmestert. 

– Gyilkosság! – felelte komoran az őrmester. – Megint az az 
átkozott borotva... 

A negyvenharmadik! 
– És... – kérdezte szorongva Pierre, mert nem látta Gastont 

sehol – ki az áldozat? 
– Gorcseff, a bolgár favágó. 



Pierre Agnan megkönnyebbülten felsóhajtott. De ugyanakkor 
meg is rezzent, mert eszébe jutott, hogy ez a Gorcseff volt az, aki 
felvilágosította őket az itteni helyzetről, mikor megérkeztek. És 
Gorcseff olyasfélét is mondott, hogy gyanakszik valakire. Hm... ez 
érdekes. Lehet ugyan, hogy ez a gyilkosság is olyan, mint a többi 
negyvenkettő volt, de az sem lehetetlen, hogy a bolgár favágónak 
azért kellett meghalnia, mert tudott, vagy gyanított valamit. 

Tisztelgett az őrmesternek és továbbment. A folyosó 
kanyarulatánál csatlakozott hozzá a gondterhelt arcú Kockás. 
Együtt mentek a hálóterem felé. Mikor be akartak lépni az ajtón, 
egyszerre ott állt előttük az egész testében remegő Gaston. 

– Gorcseffet... 
– Tudjuk. Meggyilkolták. 
– Borotvával... Mint a többit... – mondta Gaston remegő szájjal. 
– Azt is tudjuk – felelte megnyugtatóan Agnan. – A gyilkos bácsi 

nem szereti a változatosságot. Konzervatív ember lehet. 
– Jó, jó! – mondta kicsit türelmetlenül Gaston. – De a borotva... 

a bűnjel... 
– Az nincs meg! – mondta a Kockás. – Most sem találták meg. 

Igaz? 
– Hát ez az! – felelte tompán Gaston. – Én megtaláltam! 
Egyszerre fogták meg két oldalról a vállát. Mint két vaskapocs. 

Agnan még meg is rázta egy kicsit. 
– Megtaláltad? Hol találtad meg? 
– Az ágyamban! 
 

  



III. FEJEZET 
 
 
 
 

A legügyesebb gyilkos is követ el hibát. 
Agnan rájön, hogy lángésznek született. Ezen nem lepődik meg, 
mert számított rá. Kincset talál és Murza ibn Mohamed néhány 

üdvlövés közepette megjelenik. 
 
 
A három ember Goriot kapitány előtt állt. A kapitány kigombolt 

zubbonnyal ült karosszékében, cigarettázott és szemmel 
láthatóan ideges volt. Fürkésző pillantásokat vetett Gastonra és 
nikotintól rekedt hangon mondta. 

– Szóval az ágyadban találtad? 
– Igen, mon commandante! A párnám alatt. 
– Ismerted ezt a Gorcseffet azelőtt is? 
– Nem captain! Itt láttam először. 
– Összevesztél vele? 
– Nem, mon captain. Nem volt vele semmi bajom. 
Most egy polgáriruhás, angolbajuszos férfi emelkedett fel egy 

magastámlájú fotelből, ahol eddig láthatatlanul ült, Gastonhoz 
fordult és unott, fahangon kérdezte: 

– Mondja csak fiam... izé... mikor ez a Gorcseff a múltkor 
megütötte magát, látta azt valaki? 

Gaston elmosolyodott. 
– Kár a fáradtságért, uram! Gorcseff soha nem ütött meg 

engem. Nyugodt lehet, hogy nem én öltem meg. 
A detektív legyintett és a kapitány felé fordult. 
– Igen, ez lehetséges. Arra természetesen egy pillanatig sem 

gondolhattunk, hogy ez a fiú lehet a tömeggyilkos, hiszen alig 
néhány hete van itt. Viszont az előfordulhatott, hogy mégis ő ölte 
meg személyi bosszúból, gondolva, hogy ezt is annak a számlájára 
írjuk. De hát akkor, hogyan került az ágyába a borotva? 

Gaston vállat vont és nem felelt. Helyette Agnan szólalt meg. 
– Bocsánat... Könnyen lehetséges, hogy a gyilkos ezúttal nem 

érezte magát biztonságban. Talán attól tartott, hogy követik, vagy 
figyelik. Meg akart szabadulni a bűnjeltől... 

Bólintottak. Igen ez helyes következtetés lehet. A kapitány 
intett, hogy elmehetnek. 

Mikor a folyosóra értek, Agnan hirtelen megállt. 



– Fiúk – mondta – nekem van egy ötletem. Nem mondom el, 
mert egy kicsit hülyén hangzik. Tudjátok ha sikerül, akkor igazi 
Kolumbusz tojása. Egyszerű, csak éppen rá kell jönni. De 
tehetnétek nekem egy szívességet. Tíz percig egyedül akarok 
maradni a hálóteremben. 

– Helyes! – mondta a Kockás. – Rám kell bízni! 
Öt perc múlva igen népes volt a folyosó udvar felöli része. A 

katonák valamennyien egycsomóban tolongtak és elképedve 
nézték a fiatal, vézna, eddig szánalomra méltóan gyenge Gastont, 
amint ellenállhatatlan erővel veri az óriás, medvefizikumú 
Kockást. 

Ilyet még nem látott a világ. 
Kockás szinte szóhoz sem juthatott Gaston ökölcsapásai és 

rúgásai alatt. A fiú könnyedén táncolta körül az óriást és 
könnyedén vitte be állára a balegyeneseket és jobbhorgokat. 
Kockás ütései viszont mind a levegőt érték. 

Azt persze senki sem vette észre, hogy Kockás időnként 
utasításokat súg fiatal barátjának. 

– Most az államra egyet! Nem olyan puhán te mafla! Most a 
gyomromra! Na most egyet a lengőbordámra! Ne olyan gyengén te 
taknyos, mert visszaütlek! Most rúgj gyorsan hasba. Úgy, ez 
ügyes volt!... 

Agnan ezalatt besurrant a teljesen kiürült hálóterembe. Nem 
tudta, hogy van e valami értelme annak, amit tesz, de 
ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy átkutassa bajtársai holmiját. 
És különösen az egyik katonaládára volt kíváncsi. Lázas 
türelmetlenséggel rohant egyik ágytól a másikig és rántotta elő a 
festett faskatulyákat. Aztán az egyiknél megállt, füttyentett egyet, 
bólintott és gyorsan visszarakott mindent. 

Néhány perc múlva kint volt a folyosón. Befurakodott a 
tömegbe és kacsintott egyet a verekedők felé. Legfőbb ideje volt. 
Gaston már tántorgott a fáradtságtól. Ütései már a legnagyobb 
igyekezettel sem találtak célba. Kockás most ügyesen, odatartotta 
az állát egy jobbkezes lengőütés elé, aztán szép csendesen 
lefeküdt a földre. Gaston a látszat kedvéért lihegve még 
oldalbarúgta néhányszor, de a Kockás nem volt hajlandó 
megmozdulni. A katonák éljenezve vállukra kapták Gastont és 
diadalmenetben vitték be a hálóterembe. Csak Szása Potemkin 
állt sötéten és szótlanul a falhoz támaszkodva. Időnként 
megrándította a vállát és köpött. 

– Nem értem! – morogta kétségbeesetten. – És ez az ember vert 
engem félholtra ma délután! Kisül a szemem! 



 
* 

 
– Nos? – kérdezte a meggyalázott Kockás. – Meg vagy elégedve? 
– Pompás voltál apuskám! – felelte hálásan Agnan. – Tudom, 

hogy a legnagyobb áldozatot hoztad, ami csak kitelik tőled... 
– Hát igen... Nem merek többé az emberek szemébe nézni. Van 

fogalmad róla, mennyit fog kelleni nekem pofozkodni, hogy újra 
komolyan vegyenek? És mondd legalább érdemes volt? 

– A legnagyobb mértékben. 
– Rájöttél valamire? 
– Igen. Rájöttem, hogy lángésznek születtem. Ez persze nem lep 

meg túlságosan, mert mindig is éreztem magamban valami 
rendkívülit. Akarsz hallani valami érdekeset? Tudom ki a 
tömeggyilkos! 

Kockás megtántorodott. Őszintébben, mint mikor Gaston 
ökölcsapásai alatt tette ugyanezt. Rekedten kérdezte: 

– Komolyan beszélsz? 
– A legkomolyabban! 
– Hát akkor miért nem csípjük el? 
– Mert nem elég csak annyit tudni, hogy az illető tette. Azt is 

tudni akarom, hogy miért tette! 
– És hogyan jöttél rá? 
– Kincset találtam! 
Aux Armes! Aux Armes! 
Mi ez? De belejöttek! A mai nap folyamán már másodszor. A 

katonák kiugráltak az ágyaikból és másodpercek alatt kapkodták 
magukra a ruhadarabokat, rohanás közben csatolva magukra a 
derékszíjat. A kürtös egyhangúan és állandóan fújta a szignált: 
Fegyverbe! Fegyverbe! 

Vezényszavak harsantak. A katonák végigfutottak a 
bástyafolyosón és káprázó szemmel tekintettek le a holdfényben 
úszó sivatagra. 

Burnuszok tömege hullámzott az erődítmény előtt. Hollófekete, 
pompásan feldíszített paripán hatalmas termetű turbános arab, 
villogó szemmel és ébenszínű szakállal. Egyesek ráismertek: 
Murza ibn Mohamed bej! 

Az arabok vadul puskáztak és egy pillanatra sem álltak meg, 
hogy célpontot nyújtsanak. A kapitány parancsára négy 
golyószóróval a bástyaőrség is megnyitotta a tüzet. De az arabok 
meglehetősen sokan voltak. A golyók nem sok kárt tettek bennük. 



Aztán egyszerre oldalt fordult az egész hatalmas lovascsapat és 
két perc múlva nyomtalanul eltűnt. 

Az éjszaka folyamán még négyszer ismétlődött meg ez a furcsa 
és meglehetősen ártalmatlan támadás. Másnap újra háromszor. 
Goriot kapitány a haját tépte mérgében, és úgy káromkodott, 
hogy még Bonnet őrmester is elpirult szégyenében. 

– Nem értem, mit akar ez az őrült rabló! – csikorgatta a fogát a 
kapitány. – Átkozott gazember a nevem, ha értem! Hiszen ennek a 
hülye látszattámadásnak a világon semmi értelme sincs! 

Pedig volt értelme. De erre csak egyetlen ember jött rá. Az is 
csak azért, mert az agya már tegnap este óta lázasan dolgozott. Az 
illető Pierre Agnan volt. A kapitány szavaira hirtelen világosság 
gyulladt az agyában, és egyszerre meglátott egy csomó 
összefüggést. 

– Bocsánat, kapitány úr... – szólalt meg hirtelen. – Ha szabadna 
egy megjegyzést tennem... nekem volna egy elgondolásom... 

Goriot kapitány nem volt jó katona. Valami kötelességmulasztás 
miatt vezényelték Amharába, mint úgyszólván mindenkit, aki ide 
került. Az utóbbi időben sokat is ivott. Most pedig rendkívül 
ideges és ingerült volt az érthetetlen támadások miatt. Hirtelen 
oldalt fordult, hogy szemügyre vegye ezt a vakmerő közbeszólót, 
aki okosabb akar lenni, mint ő. 

– Mi ez? – kérdezte haragtól vörös arccal. – Újabban a legénység 
tanácsokat mer adni a tiszteknek? Őrmester! Úgy látszik, hogy 
maga nagyon szabadjára engedi ezeket az embereket. Már nagyon 
sokat engednek meg maguknak. Le fogom váltatni az altiszteket 
és apácákat hozatok ide! Azok is erélyesebbek lesznek, mint 
egyik-másik kivénült katona... 

Bonnet őrmester elzöldült mérgében. Még hogy ő nem elég 
erélyes! Hiszen azért helyezték ide, mert a felettesek már 
megunták a kegyetlenkedéseit. És apácákat... És mindezt emiatt 
a kotnyeles fráter miatt! Na megállj, te disznó! Meggebedsz a 
kezem alatt. 

Agnan értetlenül nézte a két dühös embert. Mi ez. Hiszen ő jót 
akart! És nem a saját érdekeit nézi, hanem a hazáét. Igazán 
szenzációs mondanivalója van. És meg sem hallgatják. 

Vállat vont, tisztelgett és eltávozott. Aztán leült az ágya szélére, 
mert gondolkozni akart. Elszívott három cigarettát. Akkor felkelt, 
megkereste a Kockás Pierre-t és sokáig, igen komolyan beszélt 
vele. 

 
  



IV. FEJEZET 
 
 
 
 

A Kockás Pierre ismét megszökik. Úgy látszik belejött. 
Kellermann azt hiszi, hogy a Göncölszekeret látja, pedig csak 

egy pofont kap Agnantól. Montpelliere táborszernagy kedves 
vendégeket kap, de nem vereti vasra. 

Ennyi repülőgépet még nem látott a Szahara. 
 
 
Két légionárius sétált nyugodt, ráérős léptekkel az amharai 

erődítmény déli csúcsa felé. Keskeny lépcsőlejárat vezetett itt az 
erősség titkos kijáratához. A lépcsőnél Kellerman, az osztrák 
temetkezési vállalkozó állt őrségben. Mióta Iljics megsebesült, 
nem volt kártyapartnere, s ez komorrá és hallgataggá tette. Most 
meghallotta a közeledő lépéseket és meglátta két kollégáját. 
Lekapta válláról a puskát és súlyba lökte. 

– Állj, ki vagy! 
– Ne röhögtesd ki magad, te marha! – hangzott Kockás kedélyes 

válasza. – Azt akarod mondani, hogy nem ismersz meg 
bennünket? 

– Én csak a szolgálati szabályzatot ismerem! – felelte komoran 
Kellerman. – És a szabályzat szerint, őrségben állónak nincs 
ismerőse. Állj vagy lövök! 

– Te, ha belém mersz lőni, úgy váglak szájon, hogy Indokínáig 
csúszol az orrodon. Ide hallgass, te makacs állat! Nekem most 
sürgősen meg kell szöknöm, mert beteg a nénikém és látni akar 
még egyszer. 

– Semmi közöm a nénikédhez! 
– Örülj neki! Rettentő ronda vén banya. Szóval ne vitatkozz 

testvér, mert minden perc drága. Eressz le a lépcsőn. A többi nem 
a te dolgod. 

– Szó sem lehet róla! Menjetek a fenébe! 
– Értsd meg, te elaggott teve, hogy az unokahúgom Amerikába 

utazik és el akar búcsúzni tőlem. 
– Az előbb még haldokló nénikéről beszéltél! Hogy lett belőle 

utazó unokahúg? 
– Voronoffnál volt közben! Ebből is láthatod, hogy milyen 

komoly a helyzet. Eressz te ló, míg meg nem feledkezem a 
jónevelésről! 



– Ne vitatkozz, Kellerman! – szólt közbe komolyan Agnan. – 
Kockás roppant fontos küldetésben jár. Több mint kétszáz ember 
életét mentheti meg. 

– Hm... és gyalog akarsz nekivágni a Szaharának? 
– Nem, testvér. Ahhoz nincs elég időm. Azon a motorkerékpáron 

megyek – és a sarokban álló gépre mutatott. 
– De hiszen az Bremont hadnagy motorja! 
– Na és? 
– Csak nem akarod ellopni? 
– Ejnye, de kényes lettél! Úgy csodálkozol, mintha sohasem 

loptál volna motorkerékpár. Na, na kis huncut, elpirultál! 
– Először is az nem motorkerékpár volt, hanem autó! – felelte 

Kellermann mogorván. – Másodszor nem kell mindjárt 
személyeskedni. De különben is nem tehetem ki magam 
kellemetlenségeknek. Hagyjatok bé... 

Nem fejezhette be a mondatot, mert akkora pofont kapott 
Agnantól, hogy noha fényes nappal volt, percekig maga előtt látta 
a Göncölszekeret mind a hét csillagával. Mire magához tért, 
Kockás már kitolta a motorkerékpárt és felpattant rá. 

Agnan betette utána az ajtót és visszafordult a hápogó, feldúlt 
arcú Kellermannhoz. 

– Ide figyelj, te temetkezési vállalkozó! Ha a mai nap folyamán 
egy teremtett léleknek is megmondod mi történt itt, már 
vállalkozhatsz is a saját temetésedre. És ezúttal még én sem 
tréfálok! 

Megfordult és elrohant, mert megint megszólalt az aux armes-
szignál. 

 
* 

 
Mintha az arabok teljesen megőrültek volna. Minden órában 

váratlanul megjelentek, vadul lövöldöztek, megpróbáltak egy őrt 
leszedni a bástyáról, aztán mint akik jól végezték a dolgukat, 
eltávoztak. Goriot kapitány kezdte egyszerűen rossz tréfának 
minősíteni a dolgot és egyre kevesebbet törődött velük. Hiszen 
nem okoztak semmi kárt, és egy kirohanás esetleg végzetes is 
lehet. Agnan időközben megkísérelte, hogy Bremont hadnaggyal 
beszéljen, de nem eresztették be hozzá, mert a hadnagynak 
sebláza volt. 

Így telt el a délután, meglehetősen egyhangúan. Öt óra tájban 
azonban történt valami. Olyan, amire még Agnan sem számított. 

Gaston Carpezan elfogta a gyilkost. 



 
* 

 
Az elegáns ráccsal körülvett oráni villa előtt, harsogva és 

puffogva állt meg egy agyonhajszolt motorkerékpár. Porlepte, 
verejtékben fürdő, lihegő légionárius szállt le róla. Egyenesen a 
kapu ellőtt álló őrhöz tántorgott. Az őr súlyba kapta a fegyverét. 

– Állj, ki vagy? 
– Hülye! Már te sem ismersz meg? 
– No nézd csak, a Kockás! 
– Jól van, most nem csókolózunk! Azonnal beszélnem kell a 

táborszernagy úrral! Itthon van? 
– Igen. Azt hiszem most uzsonnáznak. 
– Erről majd leszokik most egy időre! – jósolta Kockás és 

berohant a kapun. Végigfutott a kerti sétányon és megállt a 
veranda előtt. Montpelliere táborszernagy Anette társaságában az 
asztalnál ült és éppen vajat kent a pirított zsemléjére. Kockás 
vigyázzba vágta magát és tisztelgett. 

– Kegyelmes uram! – mondta – Pierre... 
Nem fejezhette be. A táborszernagy, aki híres volt 

arcmemóriájáról, már felismerte. Hátrarúgta a székét és 
felpattant. 

– Halté! Hogy került maga ide, légionárius? Magát néhány héttel 
ezelőtt megfosztották őrvezetői rangjától, elvették a 
becsületrendjét és Amharába helyezték! 

– Érdekes – felelte Kockás, aki sokat tanult Agnantól. – 
Csakugyan így történt! 

– Mit keres itt, maga szemtelen fráter? Hogy jött ide? 
– Alázatosan jelentem, megszöktem! 
– Hát... Hát én most magát... Anette szólítsd az őrséget! Ezt az 

embert azonnal vasra veretem! 
– Bocsánat! Mielőtt erre kerülne a sor, szabadjon 

megjegyeznem, hogy életbevágóan fontos ügyben járok. 
A táborszernagy okos ember volt. Tudta, hogy senki sem merne 

vele minden alap nélkül így szemtelenkedni. Egyszerre 
lecsillapodott. 

– Na jöjjön be a szobámba! Úgy látom, valami mondanivalója 
van számomra. 

Előre ment. Kockás kemény léptekkel követte, de mikor az 
ajtóhoz ért, visszafordult és suttogva mondta: 



– Mademoiselle! Agnan barátom tiszteletteljes kézcsókjait küldi. 
Nagyon jól van és azt üzeni, hogy sokat gondol önre! Bocsánat, 
azért még nem kell úgy elpirulni! 

Bement és becsukta maga után az ajtót. 
 

* 
 
Kockás Pierre mintegy tíz percig tartózkodhatott a 

táborszernagy szobájában. Tíz perc múlva a nagyúron valóságos 
telefontéboly tört ki. Egymás után tizenkét számot tárcsázott fel 
vad izgalomban. Veszekedett, tárgyalt, ordított és rendelkezett. 
Aztán lecsapta a kagylót és rárivallt Kockásra. 

– Na, mit áll itt olyan mulyán? Adja gyorsan a kardomat! 
Felcsatolta a kardját, intett Kockásnak, hogy kövesse és 

kirohant a szobából. Egyenesen az autójához futott, mint akit 
kergetnek. 

– A repülőtérre, gyorsan! Ne a sofőr mellé üljön! Ide mellém, 
maga... maga szemtelen katonaszökevény!... 

 
* 

 
Agnan csendesen ült egy elhagyatott folyosó 

ablakmélyedésében. Állandóan fülelt, hogy nem hall-e 
motorbúgást, de csak a távolodó arabok puskalövései 
visszhangoztak fel hozzá. Egyszerre felkapta a fejét. Közeledő 
lépteket hallott és csakhamar előtte állt Gaston Carpezan. 

De milyen állapotban! 
Haja a homlokába lógott, arca véres volt, ruhája teljesen át-

izzadt és mindkét ökléről lehorzsolta a bőrt. Úgy festett, mintha 
órákig verekedett volna vagy négy emberrel. 

– Mi az?– ugrott fel Pierre. – Mi történt veled? 
Gaston hangja rekedt volt. Szaggatottan beszélt. 
– Éppen az imént... meg akartak... gyilkolni! 
– Micsoda? 
– Igen. El akarták vágni a torkomat! 
Lihegve tette hozzá: 
– Borotvával... 
 

* 
 
Sokáig hallgattak. Ez még Agnant is fejbe ütötte. Aztán erőt vett 

magán és felugrott. 



– Hát beszélj végre! Mi történt? Hol van? 
– Benyitottam a jobb oldali folyosóhoz vezető ajtón. Mondták, 

hogy arra van a fegyverraktár, ahol a gyilkosságok történtek. 
Kíváncsi voltam. Alig hogy beléptem, nekem ugrott valaki. Végem 
lett volna... De az utolsó pillanatban megcsúszott. Sikerült 
elkapnom a karját. Megvágta az arcomat, de aztán elejtette a 
borotvát. Tegnap Kockás, a... verekedésnél... megtanított egykét 
dologra. Felhasználtam. Gyomron rúgtam, a lengőbordáját és az 
állát ütöttem... szinte nem is akartam elhinni, mikor összerogyott. 
Megkötöztem, idejöttem, hogy szóljak neked. Nem fogod eltalálni, 
hogy ki volt. 

– De, azt hiszem, el fogom találni! – felelte Agnan. – A frankfurti 
Müller volt az! 

 
* 

 
Ott álltak a vézna és jelentéktelen ember mellett, aki 

negyvenhárom bajtársát tette el láb alól. Összekötözve, gyűlölettől 
lobogó szemmel feküdt a földön és hörgött a visszafojtott haragtól. 

– A sors akarta, Gaston – mondta csendesen Agnan –, hogy 
éppen te fogd el. Ezt úgy hívják, hogy isteni igazságszolgáltatás... 

– Szegény Paul... – mormogta Gaston és egy könnyet dörzsölt 
szét a szeme sarkában. Azután Agnanhoz fordult. – De hát te 
honnan tudtad, hogy ő a gyilkos? 

Agnan nem felelt. Idegesen, feszült figyelemmel hallgatózott. 
Aztán rohanni kezdett. 

– Jön a repülőgép! – kiáltott vissza. – Vigyázz erre a 
szörnyetegre! 

Az udvaron ismét felcsendült a „Fegyverbe” jelzés. De ezúttal 
nem az arabok jöttek. Sokkal félelmetesebb valaki. Montpelliere 
táborszernagy. 

 
* 

 
– Köszönöm kapitány úr! Köszönöm! Majd később jelentést 

tehetsz, kérlek! Most egyelőre egy Pierre Agnan nevű 
légionáriussal akarok beszélni... Ha nem veszed rossznéven. 

– I... igenis excellenciás uram... Á... Izé... Hol az a Pierre Agnan? 
Hozzák már ide azt a Pierre Agnant! 

– Itt vagyok, kapitány úr! – mondta csendesen egy hang. 



A kapitány sarkon fordult és elsápadt a haragtól. Az a 
szemtelen fickó állt előtte, aki ma délben ki akarta őt oktatni. 
Goriot kapitányt. Egy baka! 

– Kegyelmes uram! – mondta. – Ez egy szemtelen alak, aki... 
– Jó, jó kérlek! Ezt majd én leszek bátor elbírálni! – A 

légionáriushoz fordult. – Gyere velem! 
 

* 
 
– ...Igen kegyelmes uram! Így van, ahogy mondom. Az egész 

szökési história azért volt. Tudtuk, hogy másképpen nem 
kerülhetünk Amharába. Gaston mindenáron akarta... 

– Na ez rendben is van! De hogy nyomozta ki? Hogyan jött rá? 
– Kérem... én... azelőtt sokat foglalkoztam bűnügyekkel. – 

kezdte Agnan. – Ügyvéd voltam. Bűnügyi védő. Tönkrement az 
irodám. De hát ez most nem érdekes. A gyilkos kilétére véletlenül 
jöttem rá. Elkövetett egy hibát. El akarta magáról terelni a gyanút 
és Gaston ágyába lopta az egyik borotváját. Ráismertem, mert a 
nyelén egy kis fekete folt volt. És tudja, engem már borotváltak 
egyszer azzal a borotvával. Mégpedig az a Müller, mert civilben 
ugyanis borbély volt. Azután megnéztem a katonaládáját. 
Négyszázhúszezer frankot találtam benne. Amikor a csendőrök 
kutattak, biztosan elrejtette valahová. De most nem kellett 
ilyesmitől tartania. Hogyan juthat egy ágrólszakadt katona ilyen 
vagyonhoz? Gyorsan utána számoltam. Ha egy ember 
meggyilkolásáért tízezer frankot kap, akkor éppen kijön a 
négyszázhúszezer. Murza ibn Mohamed nagyon gazdag. Telik neki 
ilyesmire...  

– Borzalmas! 
– Mégis így volt, kegyelmes uram! 
– Na, és hogyan jöttél... azaz, hogyan jött rá, hogy mi volt a 

közvetlen ok? 
– Ez még egyszerűbb! Múlt éjjel megkezdődtek ezek az 

értelmetlennek látszó arab támadások. Törtem a fejem, hogy mi 
lehet az ok. Azután végignéztem a bajtársaimon. Csupa 
tönkrement idegzetű ember. A gyilkosságok árnyékában élnek 
hónapok óta. Hasznavehetetlen roncsok. Ezek az arab támadások 
még jobban felizgatják őket. Mi lehet a következmény? Hogy egy 
komoly támadásnál nem érnek egy hajítófát sem! Ha majd a bej 
igazán el akarja foglalni az erődítményt... Figyelmeztetni akartam 
a kapitány urat, de nem állt szóba velem. Ezért küldtem 
excellenciádhoz a Kockás Pierre-t. 



A táborszernagy hirtelen felállt. Megfogta Agnan kezét és 
keményen megrázta, aztán magához ölelte a feszesen álló férfit. 

– A becsületrendet csak később kapod meg, de a vele járó 
csókot már most megelőlegezem. Pompás ember vagy... Mi ez? 

A szignál volt. Éjfél óta tizenkettedszer. 
Fegyverbe! 
Kirohantak a szobából. Most utoljára bizonyosodott be, 

mennyire igaza volt Agnannak. Mohamed bej úgy látszik 
elérkezettnek látta a pillanatot, hogy a lelkileg már előre legyőzött 
helyőrséget megostromolja. Ezúttal már egészen közel jött. És 
tizenkét pompás gépfegyvert is hozott magával. 

Perceken belül harminc ember bukott holtan vagy súlyos 
sebesülten a mellvédre. A pokoli tűzben még a vezényszavakat 
sem lehetett hallani. A fehér és tarka burnuszok már megindultak 
felfelé a falakon. 

És ekkor megcsendült egy sztentori hang a bástyasétányon. 
Jobbjában karddal, baljában pisztollyal Montpelliere 
táborszernagy érkezett a védők közé. Félretolta a teljesen 
megzavarodott Goriot kapitányt és átvette a vezényletet. Az első 
felkapaszkodó arabot ő lőtte le. Vezényszava elhallatszott a 
legtávolabbi bástyákra is. Biztatása lelket öntött az enervált 
emberekbe. Kockás, Gaston és Pierre az oldalán harcoltak. 
Kockás valósággal a testével védte az öreget, mert az arabok csak 
úgy özönlöttek már befelé. 

És ekkor rettentő dördülés hallatszott. Hatalmas búgással 
tizenkét bombázógép érkezett. Kockás megkönnyebbülve lélegzett 
fel. Ő már régen várta ezt, hiszen ott volt, mikor a táborszernagy 
kiadta a parancsot telefonon. 

Egy óra múlva minden elcsendesedett. 
 

* 
 
A három légionáriusnak egyszerre tűzték fel a mellére a légió 

nagy érdemkeresztjét. Kockás domború mellén már ott díszelgett 
a visszakapott becsületrend is. És mindhármukat soron kívül 
káplárra léptették elő. 

Pierre Agnan azonban már most tudta, hogy nem hordja sokáig 
a káplári vállrózsákat. Időnként elfátyolosodott a szeme, amint 
egy-egy pillantást vetett Anette Montpelliere felé, aki mosolyogva 
állt apja mellett az ünnepség alatt, és kezén karikagyűrű 
csillogott. 



És a karikagyűrű pontosan olyan volt, mint amilyet Pierre 
Agnan is hordott... 
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I. FEJEZET 
 
 
 
 

Néhány ember kis történeteket mesél. A hallgatóság a hátán 
végigfutó hideget több pohár rummal ellensúlyozza. Lehetetlen, 

hogy ezek a történetek megtörténhettek volna. És mégis 
megtörténtek. 

Megjelenik egy fiatalember, akinek semmi sem imponál, és 
fájdalom nem lehet megverni. Fejjel megy a falnak. 

 
 
Kockás Pierre nyugodt mozdulattal hátradőlt a székén és 

ügyesen a kocsmáros cipőjére köpte a bagót, amit eddig tűnődve 
rágott. 

– Ez mind semmi! – mondta. – Én, aki öreg légionárius vagyok, 
hiszen már a harmadik évemet szolgálom, mondhatom nektek, 
hogy a meleg és a homok még alapjában véve elviselhető. Én is 
voltam már olyan helyzetben jóegynéhányszor, amikor azt hittem, 
hogy vagy a szívem, vagy az agyam mondja fel a szolgálatot egy 
kis szívembólia vagy hőguta formájában. De ez mind semmi! 
Egyszer Ghadamestől északkeletre... Gibbs, hozz csak még két 
decit! 

A kocsmáros unott mozdulattal leseperte cipőjéről a ráköpött 
bagót és elkacsázott, hogy újabb rummal szolgáljon a légió 
hatalmas termetű káplárjának. 

– Ghadamesben, Ghadamesben! – morogta megvetően egy 
légionárius, aki fakíri soványsága mellett is borzasztó erejűnek 
látszott. – Hagyjuk már ezeket az afrikai rémhíreket. Én 
Indokínában voltam két esztendeig. Már a harmadik napon ízületi 
gyulladásos fájdalmaim voltak. Mindennap legalább tizetkét órát 
esik az eső. Utána ötvenfokos meleg párologtatja a rengeteg vizet. 
És ebben a helyzetben kellet végigcsinálni a nehéz szolgálatot. 
Egyszer három napon keresztül negyedmagammal kellett 
védenem egy erődítményt a dakojt folyami kalózok ellen. A 
második napon már félőrültek voltunk. Mikor az egyik oldalon 
beszakadt a fal, a saját bajtársaink hulláiból emeltünk fedezéket 
a becsapódó golyók és mérgezett nyilak ellen. Öt kiló kenyerünk 
volt. Három napra, négyünknek öt kiló kenyér... És semmi egyéb. 
Most nagykeresztem van és csúzom. Kigyógyíthatatlan. És néha 



álmomból arra riadok, hogy hallom a tompa puffaná-sokat, amint 
a golyók becsapódnak a halott bajtársak kihűlt testébe... 

Legyintett és verejtéket törölt le gyöngyöző homlokáról. 
– Na igen, igen – morogta valaki és gyorsan felkortyolt egy pohár 

rumot, mert fázott egy kicsit. – Hát nem mondom, néha az ember 
határozottan kínos helyzetbe kerül... Ha azonban elgondolom, 
hogy egy ízben a riffek már minden előkészületet megtettek, hogy 
elevenen megsüssenek... 

Valaki gyorsan a rumos pohárhoz kapott, mert úgy érezte, hogy 
a gyomra összeszorul egy kicsit. Kockás Pierre azonban 
fölényesen mosolygott és bagójával célbavette a közeledő 
kocsmáros másik cipőjét. 

– Ne nevettessetek, fiúk! – mondta – már az a kis elevenen 
megsütés is valami? Hiszen az nem tart egy félórát sem. Jó 
erőben lévő légionárius azt úgy kibírja, hogy közben cigarettázik. 
Mire az utolsó slukkot beszívta, már örök álomra hajtja a fejét... 
De a szomjúság, fiam! Mondom, egyszer Ghadamestől 
északkeletre mentünk, hogy felváltsunk egy előretolt helyőrséget. 
A hadnagyunk fiatal gyerek volt, alighogy kikerült a tiszti 
iskolából. Még nem nagyon ismerte a Szaharát. Nem volt baj, 
mert velünk volt Bonnet őrmester, aki már tizenkét esztendőt 
töltött itt a pokolban és minden homokbuckát úgy ismert, mint a 
tenyerét. Ettől eltekintve átkozottul rossz ember volt, nyugodjon 
békében, hacsak a hiénák nem ásták ki azóta. Hát mondom, 
Bonnet őrmester szakértelmében nyugodtan megbízhattunk 
volna, de megtörtént a baj. Valamelyik bajtársam elkezdett 
szemtelenkedni, mire az öreg Bonnet olyan dühbejött, hogy 
egyszerűen megütötte a guta. Mi ugyan már többízben sokkal 
csúnyább és főleg kínosabb halált kívántunk neki, de hát az 
ember ne legyen telhetetlen. A váratlan gyászeset feltűnően jó 
hangulatba hozott minket és örömünkben sűrűn kortyoltunk a 
kulacsunkban lévő vörösborból. Ez később megbosszulta magát, 
mint minden káröröm. De erről majd később. Az emberbőrbe bújt 
tigrisnek feltűnően jókedvű temetést rögtönöztünk, és utána 
azonnal továbbindultunk, most már teljesen a fiatal hadnagyra 
bízva magunkat. Azt hiszem, nem is lett volna különösebb baj, ha 
nem kap el bennünket a számum. De elkapott. Hát tudjátok, 
szívesebben keresem fel a szeretőm társaságában a kedélyes 
Montmartre-i mulatóhelyeket, minthogy átéljek egy számumot. 
Fölötte kínos volt a dolog. Amennyire lehetett, beástuk magunkat 
a homokba, de ez nem sokat segített. Vagy húsz percig tartott az 
egész, de a légcsövünk, a szánk, orrunk, fülünk teljesen megtelt a 



finom sárga porral, mely beleette magát a bőrünk minden 
pórusába és azonnali fulladásos halállal fenyegetett. Mindegy, 
kibírtuk azt is. Hanem aztán rövidesen beütött a baj. Mikor 
nagynehezen összeszedtük magunkat és megállapítottuk, hogy 
senki sem hagyta ott a fogát az átkozott szélviharban, a hadnagy 
– aki fiatal kora ellenére kemény gyereknek látszott – kihúzta a 
kardját, krákogott egyet-kettőt, hogy kijöjjön a torkából a homok 
és elkiáltotta magát: 

– A mon commandante! En avante! Marchez! 
Elindultunk újra. Én, aki elöl haladtam, közvetlenül a hadnagy 

mögött, kis idő múlva észrevettem, hogy sűrűn veszi elő zsebéből 
az iránytűjét és a fejét csóválgatja. Ötperces pihenőkkel mentünk, 
erőltetett meneteléssel, és már rég el kellett volna érnünk egy kis 
oázist, ahol pihenni akartunk, és fel akartuk frissíteni 
vízkészletünket. Ez az oázis azonban nemigen akart előbukkanni. 
Egyszer csak a hadnagy hátrafordult és intett nekem. Melléje 
léptem. 

– Magának van iránytűje, káplárt? – kérdezte. 
– Igenis, mon commandante! 
– Mutassa! 
Elővettem és odaadtam neki. Figyelmesen nézte és megint 

megcsóválta a fejét. Gondolkozott, aztán megszólalt. 
– Nagyon nagy baj van, káplár! – mondta. – Az iránytűk valami 

megmagyarázhatatlan módon elromlottak ebben a számumban. 
– Elromlottak? – bár hatvan fokos hőség volt, mégis végigfutott 

a hátamon a hideg. – Azt akarja mondani, mon commandante, 
hogy eltévedtünk!? 

– Nem akarom mondani, öregem – felelte a hadnagy –, de 
csakugyan eltévedtünk. Iránytű nélkül csak öreg szaharai rókák 
ismerhetik ki magukat ebben az egyforma homoktengerben. 

Megdörzsölte a homlokát. 
– Jobbra kanyarodunk! – mondta aztán. Még megpróbálunk 

valamit. Ha a legénységet megijeszti azzal, hogy elmond nekik 
valamit, hát keresztüllövöm! Na, menjen a helyére fiam! 

Nem mondom imponált nekem a nyugodt biztonsága, és hogy 
ebben a helyzetben is erélyes tudott lenni. 

Mentünk tovább, kissé jobbra kanyarodva. De én akkor már 
tudtam, hogy csak a csoda segíthet rajtunk. Ez a csoda azonban 
egyre késett. 

– Állj! – ezt a hadnagy kiáltotta. 
Megálltunk. A hadnagy intett, hogy verjük le a bardákat, mert 

az este erősen közeledett és amúgy is halálosan fáradtak voltunk. 



A hadnagy, akit Jean Lecoqnak hívtak és mindeddig elég kemény 
gyereknek bizonyult, egy óriási félkörben maga köré gyűjtötte a 
legénységet és rövid beszédet intézett hozzájuk. 

– Fiúk – mondotta –, nincs semmi értelme, hogy tovább 
titkoljam a dolgot. Sajnos, Bonnet őrmester, ez a vén afrikai 
tömeggyilkos, idő előtt beadta a kulcsot. Porter közlegény, ne 
röhögjön ezen, mert ez nem is olyan nagy öröm, mint az az első 
pillanatban látszik. Mi ugyanis eltévedtünk. Nem mondom, az 
őrmester halála még nem lett volna egészen végzetes számunkra, 
mert egy jó iránytű segítségével el tudtam volna magukat vezetni 
utunk céljához. Sajnos azonban, Bonnet őrmester halálánál 
sokkal nagyobb szerencsétlenség történt. Ebben az átkozott 
számumban valami egészen érthetetlen módon elromlottak az 
iránytűk. A vízadag igen szomorú állapotban van, és maguk a 
remélt közeli oázis és őrmesterük korai elhalálozása miatt érzett 
örömükben a vörös borukkal sem takarékoskodtak. Most tehát itt 
letáborozunk, hogy új erőt gyűjtsünk, de nem hallgathatom el 
hogy negyed vízadaggal sem húzhatjuk ki holnap esténél tovább. 
Holnap még mindent megpróbálunk, amit csak lehet, mert a 
reményt nem szabad feladni. Gyűjtsenek köveket és csinálják meg 
az előírásos falat a tábor körül. Jó éjt! 

Ezzel eldobta a cigarettáját, pontosan három korty vizet ivott a 
kulacsából, betakarózott a köpenyébe és olyan nyugodtan elaludt, 
mintha a legénylakásán lett volna a Champs-Élysées-en. 

– Nem zúgolódunk! – mondta Kockás Pierre a többieknek. 
A légionárius sohasem veszíti el a fejét a halál küszöbén. 

Pontosan elláttuk az őrséget. Odaállítottam egy legényt a kőfalra 
fektetett gépfegyver mellé és lefeküdtünk. Nem tudom álmodtam-e 
valamit, de tény, hogy az éjszaka meglepően hamar eltelt. Reggel 
veszettül tűző napsütésre ébredtünk. A torkunk száraz volt, mint 
a kartonpapír, de alig mertünk egy kortyot is inni. Feketekávé 
főzéséről persze szó sem lehetett. Takarékoskodnunk kellett 
minden csepp folyadékkal. 

Felcsavartuk a bardákat és ismét nekiindultunk a végtelennek 
látszó homoktengernek. Mentünk a rettenetes napon, egy-egy kis 
szellő, mely hivatva lett volna, hogy némi enyhülést hozzon, 
telefröccsentette a szánkat porral, és a keresett oázis csak nem 
akart felbukkanni. Néhányan már kidőltek közülünk. Porter, az a 
vidám közlegény, aki tegnap még olyan jót röhögött Bonnet 
őrmester temetésén, most félájultan fetrengett a földön. A 
szomjúságtól kirepedezett a szánk és égett a torkunk. Lég– és 
nyelőcsövünk elszorult és megvastagodott. Halántékunkban vad 



indulót dobolt a vér. Tüdőnk úgy fújtatott, mint valami fáradt 
gőzkazán. Egy volt bolgár díjbirkózó minden külön értesítés 
helyett kibukott a sorból és meghalt. Lecoq hadnagynak még 
kotyogott a kulacsa alján néhány csepp víz, de nem itta meg, 
hanem odaadta Bergernek, a tizennyolcéves svájci diáknak, aki 
már félrebeszélt. Ez olyan nagy dolog volt, hogy ettől a pillanattól 
fogva férfinak tartottuk a hadnagyunkat és nem éretlen 
tacskónak, mint azelőtt. Déltájban megpihentünk és 
megkíséreltük, hogy néhány falatot együnk, de kihasadozott 
ajkunk határozottan tiltakozott a dolog ellen. De hiszen ez már 
nem is volt olyan fontos. Meglehetősen letargikus állapotban 
voltunk, amikor az evés már határozottan hatodrangú kérdéssé 
válik. Ebéd után a hadnagy intett, hogy induljunk tovább, de 
többen énekelni kezdtek, ahelyett, hogy felálltak volna, és kettő-
három harsányan nevetett. Még én is, aki meglehetősen kemény 
legény vagyok, többször sírva fakadtam és valami gyermekkori 
imát mormoltam magam elé, monoton hangon, szinte oda sem 
figyelve. Lecoq hadnagy ekkor nagy nehezen feltápászkodott és 
alig hallható hangon, de határozottan néhány szót szólt. 

– Légionáriusok! – mondta. – Azt hiszem, befejeztük az 
ütközetet. Most már csak az utolsó nagy menetelés van hátra, de 
ez olyan természetű, hogy ettől már nem kopik a bakancs. 
Rövidesen megérkezünk abba a fényes garnizonba, ahol nem kell 
nehéz szolgálatot teljesíteni, ahol egész nap heverhettek az 
ágyaitokon és csak egyszer, nagysokára fúj majd ébresztőt 
aranytrombitáján az ezredkürtös, hogy jelezze a feltámadás 
napját. Jó katonák voltatok, s én büszke vagyok, hogy köztetek 
halhatok meg Franciaországért! 

Ennyi volt az egész, aztán csendesen lefeküdt és cigarettára 
gyújtott. Mondom, nagyon nyugodt fiatalember volt. Gondoltam, 
én az öreg marseilles-i jassz sem maradok el mögötte ílegma-ság 
dolgában. Kiemeltem én is egy cigarettát a zsebemből és 
rágyújtottam. Érdekes, hogy a cigaretta rendkívül nehéz volt. 
Valósággal lehúzta a kezemet. Később rájöttem, hogy nem a 
cigaretta volt nehéz, hanem én vagyok gyenge. De akkor már 
időnként félrebeszéltem. Nem tudom, mennyi idő telt el. Már 
láttam azt a fényes garnizont, amit a hadnagy említett. Láttam 
magam, amint kényelmesen ott fekszem az ágyon és egyszerre 
meghallottam az ezredkürtös ébresztőjét. 

– Na, mi az! – gondoltam. – Máris itt van a feltámadás napja? 
Hiszen még nem is olyan régen haltam meg!... 



Aztán kiderült, hogy egyáltalán nem haltam meg. Ezt igen 
nehezen hittem el. 

Félszázad szaharián érkezett ugyanis abból a helyőrségből, 
ahová indultunk. Aggódtak értünk, hogy nem érkeztünk meg 
idejében. Kiderült az is, hogy már közvetlenül a helyőrség 
közelében vagyunk, mert bolyongásunk folyamán megkerültük 
azt az oázist, ahol vizet akartunk felvenni. A szahariánok, akik a 
leváltásra érkező katonák helyett egy sereg haldoklót találtak, 
azonnal ápolás alá vettek minket, és amikor úgy ahogy 
magunkhoz tértünk, felültettek minket a saját tevéikre, mert nem 
volt jártányi erőnk sem. 

A Kockás Pierre hátradőlt a székén és nagyot hörpintett a 
rumból. 

– Hát így történt, gyerekek! – mondta. – Ez a legborzasztóbb 
légiós eseményem. Azt hiszem ehhez képest Indokína kellemes 
gyermekjátszótér. Ilyen közel van a halálhoz a légionárius és nem 
kell hozzá egyéb, minthogy néhány iránytű elromoljon, s a 
parancsnok egy tapasztalatlan gyerkőc legyen. 

– Úgy vettem ki a szavaiból, hogy az a gyerkőc pompás férfinak 
mutatkozott a halál pillanatában! – szólalt meg egyszerre a 
szomszédos asztalnál valaki. 

Mindenki odafordult, hogy megnézzék, ki az a vakmerő, aki bele 
mer szólni öreg és harcedzett légionáriusok beszélgetésébe. 
Különösen ilyen emberekébe, mint akik itt ültek. Kockás Pierren 
kívül jelen volt még Rettenetes Iván, tisztességes polgári nevén 
Iván Dobrovszky, aki ukrán származású mészáros volt, s aki arról 
volt nevezetes, hogy nevetve ütött agyon egy ökröt puszta ököllel, 
s utána jóízűen megivott egy félliter rumot. Itt ült még a 
„Megvadult Légionáriushoz” címzett kocsma tarkaterítős 
asztalánál Ted, a volt cirkuszi tűznyelő, aki egyízben, nyilván 
szórakozottságból, tűz helyett egy tízkarátos gyémántot nyelt le. S 
mivel a gyémánt egy a nézőtéren ülő hölgy tulajdona volt, Ted 
jónak látta, ha a gyémánttal együtt sietve külföldre távozik. A 
felsoroltakon kívül itt láthattuk még Johnsont, az angol 
származású, sovány termetű, de bikaerős légionáriust, aki 
szolgálati ideje legnagyobb részét Indokínában töltötte. Itt volt 
még Morgan, aki amerikai gengszter, illetve gunman, úgynevezett 
ágyúember, aki a bandában bizonyos hóhérféle szerepet játszott, 
mivel revolvere sohasem tévesztett célt. Rendszerint elő sem húzta 
annak idején ezt a veszedelmes kis szerszámot, csak úgy a zsebén 
keresztül sütötte el. Itt volt még Gibbs, a kocsmáros, aki öt év 
alatt egyetlen előléptetésben sem részesült és mint közlegény 



szerelt le, mert négy altisztet vert félholtra szolgálata folyamán. Itt 
volt Brock, a volt erőművész és Curtois, a bretagne-i útonálló akit 
néhány kisebb-nagyobb rablógyilkosságért köröznek. Ennyi, azt 
hiszem, elég róluk. 

Most pedig szóljunk néhány szót a közbeszólóról. Arról az 
emberről, aki bele mert kötni az imént, azt hiszem megfelelően 
jellemzett társaságba. A közbeszóló egy előkelő idegen volt, s 
nyilván véletlenül vetődött ide, Orán legrosszabb hírű 
kocsmájába. Vannak előkelő idegenek, akik élményre, vagy 
kalandra vágynak. Mikor belépett a kocsmába, letagadhatatlan 
úri külsejével és szemmel láthatóan gondos eleganciájával 
általános és osztatlan undort váltott ki a helyiség közönségéből. 
Az új vendég középtermetű és nem is túlságosan széles, de 
arányos alakú fiatalember volt. Ruhája a legújabb divatú kétsoros 
szmoking, selyeming, vörös szekfű a gomblyukban, lakkcipő és 
fehér bőrkesztyű. Merész sasorra volt, vidám kutyaszeme és 
gondosan elválasztott frizurája. Szemtelenül mosolygott, 
fütyörészett és cigarettázott. Valami édes likőrt kért, amit Gibbs, 
a kocsmáros úgy vitt oda az asztalához, hogy messzire eltartotta 
magától, mert még a szagát is utálta. Ezzel az édes likőrrel 
végképp levizsgázott a törzsvendégek előtt, akik ettől a pillanattól 
kezdve már nem is vették emberszámba. Annál nagyobb volt most 
a meglepetés, mikor a Kockás elbeszélése végén mégis megszólalt, 
sőt ami még borzasztóbb, egyenesen ellentmondott a félelmetes 
Pierre-nek. Valamennyien előrehajoltak székükön, hogy jobban 
szemügyre vegyék a vakmerőt. A vakmerő most is szemtelenül 
mosolygott és füstkarikákat eregetett aranyvégű cigarettájából. A 
higgadt Kockás Pierre méltóságán alulinak tartotta, hogy 
válaszoljon neki, de Rettenetes Iván lassan felemelkedett a 
helyéről és odaállt a szmokingos elé. Pár pillanatig szótlan 
undorral nézte a manikűrözött körmöket, aztán rekedt, borízű 
hangján megszólalt: 

– Te kis sakál, hogy mersz belepofázni idegen urak 
társalgásába? 

A szmokingos kedélyesen bólogatott, mintha valami bókot 
hallott volna, és a likőrös üveget udvarias mozdulattal Iván felé 
tolta. 

– Részemről a szerencse! – mondta jókedvűen. – Parancsol egy 
pohárkával? 

Rettenetes Iván félmázsás ökle az asztalra csapódott. 
– Azonnal takarodj innen, mert a fülednél fogva hajítalak ki! 
Az úri külsejű egyén neheztelően csóválta a fejét. 



– Magának igazán fogalma sincs az úri modorról! Hát szabad 
ilyen udvariatlannak lenni a gyengébbel szemben! Na, de igazán, 
igyon már egy pohár likőrt! 

– Mars ki, te disznó, mert felrúglak! – ordította Rettenetes Iván 
a dühtől vörösen. 

– Borzasztó modortalanság! – mondta csendesen a szmokingos. 
– Úgy érzem, kénytelen leszek önt illemre tanítani. 

Rettenetes Iván felhördült és ismét felemelte hatalmas öklét 
mielőtt azonban üthetett volna egyszerűen elrepült. Mindenki 
érdeklődve és nyitott szemmel figyelte a jelenetet, de a 
szmokingos manővere olyan villámgyors volt, hogy mindenki 
másképpen okolta meg Iván elrepülését. Az egyik verzió szerint 
Rettenetes Iván rálépett egy banánhéjra és attól bukott fel. Volt, 
aki esküvel állította, hogy a szmokingos fiatalember álcsúcson 
ütötte az óriást. Maga Rettenetes Iván később kijelentette, hogy 
földrengés volt és ez mozdította ki a helyéről. Tény, hogy mikor 
felemelkedett, kissé szédült, és vér csepegett a szája szögletéből. 
Fájdalom, sok ideje nem volt a tűnődésre, mert az előkelő idegen 
úgy ugrott rá, mint egy párduc. Karcsú, fekete alakja valósággal 
átsuhant a levegőn és a simára fésült fej nagy erővel vágódott az 
ukrán mészáros gyomrába. Iván újra felbukott és rekedten 
hörgött. Megkísérelte, hogy ismét feltápászkodjon, de olyan rúgás 
érte a csípőcsontján, hogy elájult. Ted, a tűznyelő és Morgan, a 
gunman kicsit megkésve társuk segítségére akartak sietni, de 
még mielőtt megüthették volna a szmokingost, a vörösszekfűs, 
lakkcipős dendy két villámgyors jobbegyenessel kiütötte őket és 
jókedvű mosollyal fordult a társaság felé. 

– Szabad kérnem a következőket? – De ezt úgy mondta, mintha 
táncra hívná a bálkirálynőt. 

Kockás Pierre, aki eddig tátott szájjal figyelte a másodpercek 
alatt lejátszódó jeleneteket, lassan felemelkedett és két lépést tett 
a szmokingos felé. Az idegen kicsit rosszkedvűen nézte a közeledő 
vastag bikanyakát és faldöntő, roppant vállait, de a mosoly egy 
pillanatra sem tűnt el az arcáról. Szabályos bokszállásba 
helyezkedett. 

– Egy szóra kérem, monsieur! – mondta a Kockás. Ezek az urak 
itt egy kissé elhamarkodták a dolgot. Ön valójában hozzám szólt 
és nekem kellett volna elégtételt vennem... Feltéve, ha sérelem ért 
volna. Engem azonban nem ért sérelem. Nem mondom, szokatlan 
egy kicsit, hogy ön belebeszélt a társalgásunkba, de szerintem 
felesleges emiatt a légió legkülönb katonáinak hülyére veretni 



magukat. Ön, gondolom, azt sérelmezte, hogy gyerkőcnek 
neveztem Lecoq hadnagyot? 

– Úgy van! – mondta a szmokingos. – Az ön elbeszélése szerint 
ez a fiatal tiszt pompásan viselkedett. 

– Lehet. De önnek még sincs igaza. Civil ember nem tudhatja, 
mi az légionistának lenni. Maga kitűnő verekedő, amint láttam, de 
ez nem jelenti azt, hogy például a Szaharában is megállná a 
helyét. Sőt, valószínűleg nem állná meg. Ez a szmoking rendkívül 
elegáns, de biztosíthatom, hogy a légionista egyenruha sokkal 
tiszteletre méltóbb. 

A szmokingos büszke mozdulattal felkapta a fejét. 
– Úgy látom, ön kioktat engem, uram! 
– Jól látja, uram! 
Egy pillanatig úgy festett a dolog, mintha mégis 

összeverekednének. Az idegen azonban egyszerre elmosolyodott. 
– Szép dolog, ha valaki ilyen kevély az egyenruhájára, de el kell 

oszlatnom, azt a tévhitet, hogy az uniformisban joga van lenézni a 
szegény civilt. Elismerem, hogy a légionisták fenegyerekek, de 
észrevehette, hogy bármelyikkel hajlandó vagyok felvenni a 
versenyt. 

Kockás Pierre megvetően végigmérte. 
– Nem minden az, ha valaki pofozkodni tud. Ott mutatná meg... 

a Szaharában... 
Nem is fejezte be a mondatot, úgy érezte, ez felesleges. 

Legyintett egyet és faképnél hagyta a szmokingos idegent. 
– Várjon csak, káplár! 
Kockás visszafordult. A szmokingos fekete szemében lobogott az 

indulat, de kicsit kihívó csibészmosolya most sem tűnt el az 
ajkáról. 

– Szóval ön úgy gondolja, hogy én nem állnám meg a helyem a 
Szaharában? Csak azért, mert nem rongyos a nadrágom és 
címeres gyűrű van az ujjamon? Ha nem veszi rossznéven a 
kifejezést, ön kissé elfogult. Hát tudja mit öregem, én teszek 
magának egy ajánlatot. Hajlandó vagyok önnel tíz frankba 
fogadni..., azért ilyen kevésbe, mert tudom, hogy a légionistákat 
nem igen veti fel a pénz... tehát tíz frankba fogadok önnel, hogy 
beállok a légióba és pompásan megállom a helyemet. Sőt 
továbbmegyek: kiteszem magam három komoly halálveszélynek! S 
csak, ha mind a hármat megúsztam, akkor nyertem meg a 
fogadást. Mit szól hozzá? 

Kockás ajkán elhalt a mosoly. 
– Maga tréfál... – mondta. 



– Igaza van. Én mindig tréfálok. De azért beállok a légióba. 
Tréfából. Tartja a fogadást, vagy nem? 

– Ne gyerekeskedjen már. Nem úrnak való az. Inkább 
elismerem, hogy tévedtem. Maga csakugyan különb legény, mint 
a többi. De azért nem muszáj fejjel rohanni a falnak. 

– De mikor én úgy szeretek fejjel rohanni a falnak. Ez nálam 
sport... 

– Tudja mit – mondta jóindulatúan a Kockás. – Akkor inkább 
ússzon vagy pingpongozzon. Az is sport. 

– Szóval nem mer tíz frankot kockáztatni? Ez gyávaság! 
Kockác komolyan méregbejött. Őbelőle csakugyan a jóindulat 

beszél, amikor vissza akarja tartani ezt a szmokingos őrültet a 
féktelen marhaságtól. És akkor ez a hála? Egye meg a fene, 
csináljon amit akar! 

– Tartom a fogadást! – mondta komoran. 
– Ez már beszéd! – A szmokingos a többiekhez fordult. – Az 

urak hallották a feltételeket. Három halálos veszély! Ez a 
leglényegesebb. 

– Mondja... – kérdezte Rettenetes Iván, aki időközben magához 
tért és végighallgatta az egész beszélgetést. – Hát marha maga, 
nem ember?! Mi értelme van ennek. Magának biztosan van miből 
élni, hát minek állna be!? Talán megölt valakit? Na, csak vallja be, 
nem szégyen az! 

– Vigasztalhatatlan vagyok öregem, de nem öltem meg senkit. 
Beállok, mert be akarok bizonyítani ennek az úrnak egyet-mást. 
Most úgysincs egyéb dolgom. Tudja, örököltem egy kis pénzt a 
Hermina néni után... 

– És azért kell öt évet, abban a pokolban... 
A szmokingos vállat vont. 
– Nézze, ha nem tetszik a dolog, majd legfeljebb megszököm! 
– Megőrült? Hát maga még beugrik annak, amit a regényekben 

írnak? Maga azt hiszi, hogy a légióból csak úgy meg lehet szökni? 
Ezer ember közül, ha kettőnek sikerül! 

– Na és! Hol van az megírva, hogy én nem lehetek a között a 
kettő között! 

 
  



II. FEJEZET 

 
 

Néhány szó egy fenevadról és egy őrmesterről. 
Utóbb kiderül, hogy a kettő egy és ugyanazon személy. 

Megismerkedünk az Állatszelídítővel és jelen vagyunk egy 
vitánál. 

Haláleset nem történik. Ez kissé szokatlan. 
 
 
– Maga piszok! 
Néma csend. 
– Hé, maga akasztófára való, úri csirkefogó! 
Mély, még az előbbinél is súlyosabb, szinte kísérteties csend. 
– Mondja, maga pimasz, hát már süket is? Maga légió-

szégyenfoltja! Nem hallja, hogy magához beszélek? Maga ott, 
maga vörösképű! 

Lecoq újonc előlépett. 
– Nem tudtam, hogy hozzám beszél az őrmester úr! 
– Hát? Azt hitte, hogy saját magamhoz beszélek? 
– Alázatosan jelentem, az elmondottakból ítélve, igenis azt 

hittem! 
Hát ilyen még nem volt. Rouban őrmester, a legrosszabb hírű 

kiképző altiszt arca egészen váratlanul lilásan kék lett. A nagy 
gyakorló téren, ötvenfokos hőséget árasztottak a merőlegesen 
hulló napsugarak. Könnyű sárgás por szálldogált a tér felett, mint 
a Szahara figyelmeztető előszele. Az emberek hátán azonban a 
nagy forróság ellenére is végigfutott a hideg. Rouban őrmesterrel 
már megpróbáltak néha szemtelenkedni, elszánt és semmitől 
vissza nem riadó egyének, de nem sokan élték még túl az ilyen 
játékos szeszélyt. 

Ott álltak egymással szemben a lila arcú altiszt, és a 
mosolygóképű légionárius. Prokopp, a morva díjbirkózó csuklást 
kapott a rémülettől és Romeryt az angol rablógyilkost az ájulás 
környékezte. 

– Úgy! Szóval maga azt hitte, hogy saját magamhoz beszélek? 
– Igenis, alázattal! 
– Úgy. Szóval maga szemtelenkedik a parancsnokával? 
– Nem, alázattal! Csak tetszik tudni, a társaim elmés fickónak 

tartanak és néha kell ilyen jókat mondani, hogy röhögjenek. 
– Úgy! Hogy röhögjenek! 
– Igenis, alázattal mon chef! 



– Na várj csak, te piszok bleu! Hát csak várj! 
– Igeni... 
– Ne igenisemezz, te bitang, mert széttiprom a fejedet! Hát ezek 

szerint téged kedélyes fickónak ismernek? Ez mindenesetre 
megnyugtat! Határozottan éreztem az ilyeneknek a hiányát! Az 
ilyen fickókat direkt gyűjtöm a légió számára. Haláluk után ki is 
tömetem őket! Mert meghalnak! Légy nyugodt, hogy valamennyien 
meghalnak. Mégpedig rövidesen! 

– Valamennyien meghalunk egyszer, mon chef! Még talán az 
őrmester úr is. 

– Hát!... Hát én most... Ábeledet!... A torkodat!... Gazember! ... 
A század egy árnyalattal még sápadtabb lett. Ronky, a 

nyolcszoros családirtó közel állt ahhoz, hogy sírógörcsöt kapjon. 
Ilyen még csakugyan nem volt. Rouban őrmester, akit a 
„Vadállat”-nak becéztek, minden megnyilvánulásával naponta 
többször kiérdemelte ezt a nevet. Az újoncok közül néhány már 
megőrült attól az embertelen bánásmódtól, amelyben részük volt 
tőle. 

Rouban őrmester a legkisebb fegyelmi vétségért karikába 
kötötte (ecrapoudin) a légionáriust. Vagy bedobatta egy levegőtlen 
és piszkos odúba, ahol negyven fok volt a meleg és az ember 
mellén vad táncokat lejtettek a patkányok. Esetleg megtette azt is, 
hogy két órára kiköttette a napra azt a szerencsétlent, aki kivívta 
a haragját. És mosolyogva nézte, amint az ájult embert újra és 
újra magához térítették egy-egy vödör víz segítségével. Hogy 
egyetlen percet se veszítsen el a két óra szenvedéseiből. 

Ennyit az őrmesterről! 
Lecoq közlegény viszont, amint már tudjuk, nem volt könnyen 

megfélemlíthető egyén. Állandóan mosolygott és nem fogott rajta 
sem a légió, sem a meleg. Rendszerint fütyörészett és sokszor 
énekelt. És olyan szemtelen volt, hogy a szenegáli néger lövészek 
fekete arca is elsápadt tőle. 

Ennyit viszont Lecoqról! 
Az azonban, amit most merészelt, az minden képzeletet 

felülmúlt. Ilyen nyíltan és kihívó módon belekötni a Vadállatba, ez 
azért túlzás. Ezt nem lett volna szabad. 

Hiszen rendben van, tudta mindenki, hogy bosszút akar állni az 
embertelen őrmesteren, de hiszen ez egy szamárság! Saját magán 
áll bosszút... Úgy is van, már fel is csendül a farkasordítás: 

– Hát egyszóval, maga olyan vidám fickó! Na, én most elveszem 
magának a kedvét a vidámságtól! Úgy ahogy van, teljes 
felszereléssel ötvenszer körülfutja az udvart! En avante! Marche! 



Az emberek felszisszentek. Ötvenszer? Ezt az óriási udvart? Ez 
egy fél halálos ítélet. 

Az őrmester felkapta a fejét és a század felé fordult. 
– Mi az? – ordította. – Valami kifogásuk van az uraknak? 

Segíthetnek neki, ha akarnak! Megengedem, hogy bárki vele 
tartson! Többen talán jobban bírják majd!... 

Senki sem felelt. 
– Na ugye! – mondta a Vadállat diadalmasan. – Mindjárt 

gondoltam! 
Ezzel visszafordult Lecoq felé: 
– Mi lesz, gazember? 
Lecoq kedvesen bólintott és úgy mosolygott, mintha valami 

kellemes bókot hallott volna. Azután leszegte a fejét, mellére 
szorította a kezét és futni kezdett. 

Az őrmester megsodorta a bajuszát és elégedetten nézte. 
Lábdobbanásaihoz a fejével ütötte a taktust. 

Lecoq pedig futott. Hosszú, egyenletes léptekkel. Ő tudta, amit 
az őrmester nem. Hogy három évig egyetemi hosszútávfutó bajnok 
volt. 

– Gyorsabban, maga disznó! – ordította el magát néha Rouban. 
Lecoq ilyenkor erősítette a tempót, de rövidesen visszazökkent a 

maga által diktált iramba. Sportember volt és nemigen hagyott 
beleszólni tréningjébe. 

– Szedje a lábát, maga bárgyú teve, mert odalövök! – bömbölte a 
Vadállat, mert bosszantotta, hogy ez az ember még most sem ájult 
el. 

Dehogy ájult. Megint gyorsított egy kicsit. 
És nom du nom! Még csak nem is liheg. Sőt mosolyog. Miből 

van ez a szemét fráter. 
Az őrmester arca megint gyanúsan lilás színt vett fel. Lecoq, 

akinek volt ideje, meg ereje időnként odanézni, örömmel 
állapította meg, hogy most már biztosan megüti a guta. 

Sajnos Roubannak is nagyon erős volt a szervezete. Nem megy 
az ilyesmi olyan könnyen nála. 

Még tíz kör, még nyolc, még öt. 
– Gyorsabban, maga piszok kékhasú, mert kiköttetem! 

Mocskos! 
Még két kör. Még egy. 
Kész! 
Hát ez valami kábító. Alig liheg. Az arcszíne sem igen változott. 

Hosszú, szabályos lélegzeteket vesz és kemény, határozott 
léptekkel odamegy az őrmesterhez. 



Bakancscsattanás, szabályos jelentkezés, merev, előírásos 
tisztelgés. 

– Mon chef! Alázattal jelentem... 
– Ne jelentsen, maga disznó! Ne jelents, te nyomorult gazember, 

mert keresztül megyek azon a kaján, fekete lelkeden, hogy az a... 
– És mégsem üti meg a guta! – gondolja elkeseredve Lecoq. 
Elkeseredése az egész századra átragad. 
– Hát ez csinos volt légionárius. Határozottan csinos volt. Olyan 

csinos volt, hogy szeretném még egyszer látni. Az embernek nincs 
mindig alkalma az ilyen pompás sportteljesítményekhez. Hát, ha 
szabad kérnem, akkor legyen szíves, most kezdje elölről. Igen 
tanulságos és mulatságos dolog volt. 

Megsodorta a bajuszát és kedélyesen bólintott. 
– Hát ahogy mondtam, légionárius! Még ötvenszer! De szedje a 

lábát, maga disznó, mert lecsukatom! 
Most már Lecoq is elsápadt egy kicsit. Százszor körülfutni ezt 

az udvart egy maratoni futónak is sok. 
A többiek összeszorított fogakkal nézték. Ez már egyenesen 

gyilkosság. Nem fogja kibírni. Az sem bírná ki, aki vasból van. 
Nincs az a szív és tüdő, amely ne pattanjon meg ettől... 

– En avante! Marche! 
És Lecoq újra futott. Pedig most már ő is tudta, hogy nem fogja 

kibírni. Csak az ő kitűnő sportbéli tulajdonságainak, a 
kitartásnak, a helyes és legbiztosabb erőmegtakarításnak, minden 
felesleges mozdulat elkerülésének és a leggazdaságosabb 
lélegzetvételnek tulajdoníthatja és köszönheti, hogy az első ötven 
kört ennyire bírta. De mindenesetre elhasználta minden 
energiáját. Talán még tíz kör megy, de az is csúcsteljesítmény 
lenne, amit legfeljebb a finn Nurmi csinálna utána. Többet 
azonban ő sem. 

– Gyorsabban, maga disznó, mert kitépem a torkát! Gazember! 
Csak nem elvágódni. Ne legyen meg ennek az állatnak az 

öröme. Ha még három kört kibír, talán mégis megüti a guta. 
Hiszen az arca már nem is lila, hanem sárgásszürke a dühtől. 

De nem. Az őrmester is vasból van. És Lecoq végre elvágódik. 
Úgy érzi, mintha a szíve a fülében dobogna és szeretne ebben a 
pillanatban elaludni... 

– Talpra! Talpra, te piszok, mert leváglak! 
Feltápászkodott és tovább futott, már nem is nagyon számolta a 

köröket. Egy idegen, kemény hang éppen akkor szólalt meg a 
háttérben mikor úgy érezte, hogy ismét el kell vágódnia. 

– Halté! Fixez! 



– Gardez vous! – ordította az őrmester és a lassan előlépegető 
főhadnagy elé sietett. 

– Mi az őrmester? – kérdezte a főhadnagy lágy hangon. 
– Alázatosan jelentem, mon adjoutant!... Ez a piszok bleu... 
– Hányszor fut? – kérdezte a főhadnagy nem várva be a mondat 

végét. 
– Én..., illetve... ő..., hogy is mondjam... 
– Hányszor fut maga légionista? – fordult a tiszt a már mosolygó 

és elégedetten bólogató Lecoqhoz. 
– Azt hiszem, hogy hatvanadszor – felelte Lecoq. 
– Hatvanadszor? – Ilyen veszett ordítást még nem hallott ez a 

tágas kaszárnyaudvar, mint most ettől a gyerekképű tiszttől. – 
Őrmester! Maga sakálok és viperák keresztezéséből származó 
őrült csörgőkígyó! Hát én most kardélre hányhatnám, ha 
akarnám! 

– Mon adjoutant! 
– Tartsa a száját! Holnap ötvenszer körülfutja maga is az 

udvart! Azért holnap, mert már nem elég erős a nap! 
– Akkor sem fogja megütni a guta! – gondolta szomorúan Lecoq. 
A főhadnagy elment. Az őrmester komoran fordult az újonchoz. 
– Maga ismeri ezt a tisztet? 
– Igenis, mon chef! 
– Ki ez? 
– Az öcsém, mon chef! Mi az, rosszul van? – Mosolyogva fordult 

a többiek felé. – Sikerült gyerekek! Mégis megütötte... 
Egymásra néztek és elhallgattak. Mit vitatkozzanak egy 

közveszélyes őrülttel? Ezt úgysem lehet most már kijózanítani. 
Csináljon amit akar! 

 
* 

 
– Hát rendben van! – mondta a Kockás –, akkor igyon velünk 

egy pohárral, de lehetőleg ne abból a cukros vízből! Ha akarja, be 
is mutatkozhat. Persze nem muszáj, csak ha akar. 

– Ennek semmi akadálya, öregem! – mondta a szmokingos, és 
maga alá húzott egy széket. – Armand Lecoq vagyok... Annak a 
bizonyos gyerkőchadnagynak a bátyja!... 

 
  



III. FEJEZET 

 
 
 
 

Néhány üdvlövés közepette megjelenik egy szakállas úriember. 
Egyeseket ez határozattan bosszant, de nem ölik meg. Ez nagy 

baj. 
Mindamellett ne veszítsük el a reményt, hogy jelen lehetünk még 
halálos ágyánál. Egy közlegény kitünteti magát, s ezen többek 

között három frank harminchárom centimest keres. 
 
 
A nap merőlegesen szórta hatvan fok meleget ontó sugarait 

Kufra oázis erődítményeinek fehér falaira. A légionáriusoknak 
ilyenkor az egyetlen védekezési mód, ha a hatalmas közös 
hálóterem ágyán fekszik, teljesen mezítelenül, nedves kendővel 
törölgeti a testét és lehetőleg keveset mozog. Az ablakokat is vizes 
pokrócokkal takarják le ilyenkor, mely hivatva van némileg 
megtörni a napsugarak eréjét. Mondom, ez a szokás és így 
aránylag kevés hőguta-eset fordul elő az ilyen egyszerű, 
hétköznapi délutánokon. 

Ezúttal azonban minden védekezés lehetetlen. Lehetetlen pedig 
ama egyszerű oknál fogva, hogy Kufra erődítmény fehérre meszelt 
falai alatt fekete és tarkaburnuszos kabil és berber csapatok 
vágtatnak szélvészgyorsasággal fel és alá, gyilkos puska-tüzet 
zúdítva a lőréseknél álló katonákra, akik amúgy is fuldokolnak a 
melegtől sűrű levegőben. 

A támadás meglehetősen váratlanul érte az erődítmény 
parancsnokát, Montolon századost. Váratlanul és érthetetlenül, 
mert a napokon keresztül pontosan küldött járőrök mindig 
negatív hírekkel tértek vissza. És ez a legalább ezer főt számláló 
kabil és berber sereg mégis megjelent, valósággal a földből nőve 
ki. Montolon kapitány és Lamm hadnagy másodpercek alatt 
fogták fel a helyzetet, és a kisszámú, mintegy százhúsz főből álló 
helyőrség élére álltak. Az első támadás nyolc ember életébe került 
és megfosztotta őket Ropp káplártól, miáltal az altiszti kar két főre 
csökkent: Moreaux őrmesterre és Bronc káplárra, más néven a 
Kockás Pierre. A kapitány intézkedésére ez a két altiszt, húsz-
húsz embert vett maga mellé, hogy az erődítmény külső falait 
védje. A kisszámú legénység zöme az udvarban és a bástyatetőn 
gyülekezett, arra a pillanatra várva, hogy kirohanjon és egy 



rettenetes szuronyrohammal elsöpörje a támadókat. Az ilyen 
esetekben rendszerint beváló stratégiai fogás azonban ezúttal 
késett. A támadók kitűnően felfegyverzett és remekül felkészült 
katonák voltak, és támadásuk egyetlen pillanatra sem csökkent. 
Bronc káplár, vagyis a Kockás Pierre, ordítva adta ki 
vezényszavait, és sűrű káromkodásokkal próbált lelket önteni az 
embereibe. Időnként elismerő pillantásokat vetett arra a 
középtermetű, napbarnított arcú légionáriusra, aki a jobb oldali 
utolsó bástyafokon állt, és a mellvédre támaszkodva egykedvű, s 
kissé kihívó mosollyal kattogtatta golyószóróját. Ez a fiatalember, 
Armand Lecoq volt, a fogadásból lett légionárius, aki háromhetes 
oráni kiképzés után egyenesen ide került Kufrába. Pokoli ember 
volt. A legszörnyűbb meneteléseket is fütyörészve állta. A 
legvadabb hőségben is kedélyesen dohányzott és énekelt. És 
mindezek tetejében még el tudta viselni Moreaux őrmestert is, 
amire légiós körökben még nem volt példa. Moreaux őrmester 
ugyanis, ha valamelyik alantasa kihozta a sodrából, nem 
elégedett meg azzal, hogy megmondja véleményét az illető 
családjáról, felmenően a dédapáig, hanem ráadásul még 
többnyire gyomron is rúgta a szóbanforgó egyént. Ezt a módszert 
akarta alkalmazni Lecoq légionáriussal szemben is. Sajnos 
azonban igen megjárta, mert az ördöngös Lecoq villámgyors 
mozdulattal elkapta a lábát és akkorát csavarintott rajta, hogy az 
öreg altiszt ordítva bukott fel, és még akkor is sántított, mikor 
Lecoq két hét múlva kiszabadult az ügyből eredő 
kaszárnyafogságból. Igaz, hogy ettől fogva nem nagyon mert 
kikezdeni a veszedelmes közlegénnyel, aki a büntetéseket kutyába 
sem vette, és kétórai kikötés után tangódalokat fütyörészett, 
érzelmesen, kedélyes hastánccal fűszerezve az egészet. 

Most tehát ott állt a korridoron, kattogtatta a golyószórót és 
időnként egy-egy arra vágtató arab fejére köpött. A puskagolyók 
vadul záporoztak körülötte, de ennek a szörnyű alaknak a szeme 
sem rebbent tőlük. Kockás ámulva nézte és még káromkodni is 
elfelejtett. Sok ideje azonban nem volt a tűnődésre, mert egy golyó 
éppen átfúrta a képijét. 

– Nono – morogta a Kockás. – Ez már igazán túlzás! 
Hátra sem fordulva kérdezte: 
– Hányan vagyunk még, gyerekek? 
– Kilencen – hangzott a válasz. – A többiek elestek! 
– Csak nem bolondultak meg! – Ezt meglehetősen sápadtan 

mondta. 



De már jött is az udvarból az utánpótlás. Montolon kapitány 
úgy látszik feladta a kirohanás tervét. Újabb húsz ember 
sorakozott fel Kockás mögé és az egyik elmesélte, hogy Moreaux 
őrmester emberei már az utolsó szálig harcképtelenek lettek. 

Alattuk, az alsó bástyafokon most Lamm hadnagy jelent meg 
harminc emberrel. Ideje volt, mert az arabok ekkor már létrákkal 
kísérleteztek, hogy megmásszák a falakat. Most tehát itt is 
megszólaltak az önműködő Lebel karabélyok. Lamm hadnagy 
revolvere szüntelenül szólt és az arabok rettenetes rohama 
megtorpant. De ez csak pár pillanatig tartott, mert csaknem 
ugyanekkor legalább száz újabb feketeburnuszos berber bukkant 
elő a dombhaj lások mögül. Lamm hadnagy intett a kürtösnek: 
Riadót! A harsány trombitaszóra minden tartalék felvonult, 
élükön Montolon kapitánnyal. Két perc múlva gyilkos gépfegyver 
és puskatűz űzte vissza a támadókat. 

Tízperces szünet következett. Lamm hadnagy és Montolon 
kapitány néhány szót váltott. Megállapodtak abban, hogy a 
helyzetük teljesen tarthatatlan. Itt nincs más hátra, mint a hősi 
halál, a trikolor árnyékában. 

– Hát akkor meghalunk! – mondta nyugodtan Montolon, aki 
márki volt és állítólag a légió legvitézebb katonája. 

– Úgy van! Meghalunk! – mondta ugyanolyan nyugodtan a 
hadnagy, aki ugyan nem volt márki, de vitézség dolgában nem 
maradt el a kapitány mögött. 

– Bocsánat, hogy közbeilletlenkedem – szólalt meg mögöttük 
egy hang szerényen, de tiszteletlenül – nagyon szeretném tudni, 
hogy ez végleges elhatározása-e a parancsnok uraknak? 

Megfordultak. Az imént leváltott Lecoq közlegény állt mögöttük. 
– Mi ez! Mit akar ezzel mondani? Mi lenne a mi végső 

elhatározásunk? 
– Hogy tudniillik meghaljunk. Épp az imént tetszettek 

mondani... Ismételten bocsánat, hogy közlegény létemre... 
– Hagyjuk ezt! – legyintett a kapitány – Rövidesen nem lesz 

köztünk rangkülönbség, azt hiszem... 
– Úgy méltóztatik érteni, hogy odafent... az örök 

vadászterületeken?... 
– Úgy értem, fiam! 
– Kár. Azt hittem arra gondol, mon commandante, hogy soron 

kívül kapitánynak neveznek ki engem is. Tudniillik ez is egy 
módja annak, hogy a rangkülönbség megszűnjön köztünk. 



Montolon kapitány nem jött dühbe, csak elámult. Mégis csak 
különös, hogy valaki egy-két órával a halála előtt ilyen feltűnően 
szemtelen legyen... 

– Tulajdonképpen mit akarsz, fiam? – kérdezte nyugodt hangon. 
– Arra gondolok tisztelettel..., hogy az egész félrecsúszott 

helyzetet meg lehetne menteni, ha Ogla oázisának szahariánjait 
ide hívhatnánk. 

Lamm hadnagy összevonta a szemöldökét. 
– Honnan tudod te, hogy Ogla oázison szahariánok vannak? 
– Alázatosan jelentem, az ember hallgatózik néha, ugyebár... 
– Mi ez? Micsoda válasz ez? Miért hallgatózik az ember? 
– Alázatosan jelentem, mert kíváncsi! 
– Hát ez..., hát ez... Őrmester ezt az embert sürgősen vegye a 

gondjaiba! – fordult Bonnet felé. 
Bonnet őrmester a közelben volt, de nem felelt. Ez annál is 

könnyebben ment nála, mert akkor már egyáltalán nem volt feje. 
– Hm... – mondta a kapitány még jobban elkomorodva. – Már ez 

is... Nem volt rossz altiszt az öreg... 
– Csak rúgott néha! – jegyezte meg Armand Lecoq. – De attól 

még elélhetett volna száz évig is. De térjünk vissza az én 
vasraveretésemhez. Ne méltóztassék függelemsértésnek venni, de 
tudnék én ennél most sürgősebb teendőt is. Nem volna helyes a 
szahariánokat mégis... 

– Maga marha! Hogyan lehetne értesíteni őket? Hát nem tudja, 
hogy a rádiós szoba már a támadás elején beomlott? 

– De igenis tudom. Én úgy gondolom, hogy esetleg valaki 
kimehetne és elszaladhatna értük. 

Montolon kapitány kesernyésen mosolygott és lemutatott az 
ordítozó, lövöldöző és ide-oda vágtató arabokra. 

– Látja ott, azt a fekete szakállú úriembert? Ha nem tudná, az 
Hamir bej. Az arab Napoleon. Ő találta ki, hogy az emberei ne egy 
oldalról támadjanak, hanem vegyék körül az egész erődítményt. 
Egyszer meglátogatott bennünket bizonyos tárgyalások miatt. 
Akkor módjában állt körülnézni alaposan. Leghelyesebb lett 
volna, ha rögtön felkoncoljuk, akkor most nem tudná, hogy hol 
van a titkos kijáratunk. 

– Ami késik, nem múlik – jegyezte meg Lecoq. – Még 
felkoncolhatjuk. De azért ki lehet szökni. Ha parancsot kapnék 
rá, én szívesen megkísérelem. 

– Ilyen parancsot én nem adhatok ki! – mondta szárazon a 
kapitány. – Nem kergethetem öngyilkosságba az embereimet. 



– Kérem! Ez tiszteletre méltó álláspont! De én nem ragaszkodom 
a parancshoz. Nekem elég, ha a kapitány úr nem tiltja meg. 

– És akkor kimenne? Ember! Hiszen pillanatok alatt széttépik! 
– Sohasem ambicionáltam, hogy egy darabban érjem meg a 

feltámadás napját! 
Vigyorgott. A két tiszt csodálkozva nézte. Aztán Lamm hadnagy 

vállat vont. 
– Hát, ha azt meg tudja csinálni légionárius... Legyen nyugodt a 

jutalma nem marad el!... 
– Köszönöm! – Lecoq tisztelgett és elsietett. Megkerülte a 

bástyafokot és lenézett. A kabil és berber csapatok némileg 
megfogyatkozva, de még most is hatalmas számbeli fölénnyel 
vezették egyik támadásukat a másik után. Az egyik odatámasztott 
létrán, a legfelső fokra borulva, egy berber harcos feküdt holtan. 
Armand Lecoq könnyedén beemelte a mellvéden és levette róla a 
burnuszát. Elszedte a fegyvereit is, és magára vette az egészet. 
Azután egy érzelmes párizsi tangót fütyörészve, könnyed léptekkel 
elindult a titkos kijárat felé. 

 
* 

 
Óvatosan, halkan nyitotta ki a kiskaput. Feketeburnuszos 

alakja beleolvadt a titkos kijárat sötétjébe. Odakint tombolt a 
harc. Lecoq lassan felemelte hosszúcsövű arab puskáját és 
higgadtan célzott. Eldördült a fegyver és egy közelben vágtató 
kabil lovas lefordult a magas nyeregből. 

Egy pillanatig várt, azután kisurrant a kapu nyílásán. Ügyesen 
elkapta a gazdátlanul maradt ló kantárját és egy lendülettel a 
hátára pattant. Már el is vegyült a tömegben. Behúzta a fejét és 
elrejtette az arcát burnusza ráncai mögé. Attól nemigen tartott, 
hogy felismerik, inkább arra gondolt, hogy bolondjában eltalálja 
itt egy francia golyó. Mindenesetre azon igyekezett, hogy minél 
jobban eltávolodjon az erődtől. Pillanatnyilag ez nagyon nehezen 
ment, mert Hamir bej újabb rohamot vezényelt. Lecoq most látta 
életében először a rettegett kabil vezért. A halálveszedelem sem 
akadályozhatta meg, hogy egy-két másodpercig figyelmesen 
megnézze. Kétségtelen, hogy bámulatos ember volt. A berberek és 
kabilok szedett-vedett hordáiból pompás, jól kiképzett és 
fegyelmezett lovaskatonákat nevelt. El kellett ismerni, hogy jó 
munkát végzett. 

A roham időközben őt is elsodorta. Kelletlenül látta, hogy 
ahelyett, hogy távolodna az erődítménytől, még közeledik is hozzá. 



Vaktában lövöldözött, és egy-egy pillanatra, elmosódottan ismerős 
arcok villantak a szemébe. Ott van Bronc káplár, mármint a 
Kockás Pierre, akivel azóta nagyszerűen összebarátkozott, mert 
meggyőződött róla, hogy ez a volt marseilles-i jassz a legjobb 
bajtárs és legbátrabb katona, akivel eddig dolga volt. Aztán ott 
van Ted, a tűznyelő... Na, ez most elemében érezheti magát! Van 
itt elegendő tűz, csak győzze nyelni. És hm... ez már 
kellemetlenebb. Ott van Morgan, az amerikai gunman. És a 
marha, mintha pont őrá célozna! Nem, arra a barnaképű 
polgártársra itt, tőle jobbra. Még szerencse. De milyen szerencse! 
A barnaképű polgártárs már le is fordult a nyeregből. A gengszter 
golyója pont a homlokát fúrta át. Na, most ki következik? Úgy 
látszik, az a szakállas ordítozó cimbora. Kellemetlen egy alak. 
Valami alvezér-féle lehet. Mindegy, már nem sokáig. Hamir bej 
gondoskodhat a pótlásáról. Úgy is van. A gunman olyan 
könnyedén szedte le a nyeregből, mintha egy ligeti 
mutatványosbódéban lövöldözne, hármat húszért. Hopp, de most 
aztán csakugyan őt vette célba ez a megveszekedett hülye! Na, 
szervusz világ! 

Az utolsó tizedmásodpercben eszébe jutott egy fogás, amit 
valami cowboy-regényben olvasott. Hirtelen felágaskodtatta a 
lovát. Már el is dördült a lövés és a ló vészeset nyerítve nagyot 
ugrott. Armand Lecoq kirepült a nyeregből, közvetlenül a 
halálosan eltalált paripa messzire vágódó teteme mellé. Ha egy 
másodpercet késik, akkor ő kapja a golyót. Ez az eszeveszett 
Morgan nem hibázik. Mondják, hogy a híres Al Capone egyszer 
teljes három napra kibérelte, és Morgan ez alatt az idő alatt öt 
ellenségétől szabadította meg a rettegett bandavezért. Na jó, de 

Armand Lecoq-on mégsem tudta kipróbálni a tudományát. Egy 
percig mozdulatlanul feküdt a ló teteme mellett azután óvatosan 
próbálgatni kezdte, nem történt-e valami baja. Semmi! Mégcsak a 
bokája sem ficamodott ki. Lassan feltápászkodott. Arra nem volt 
gondja, hogy hol vesz megint egy alkalmatos lovat. Elég gazdátlan 
paripa szaladgált fel és alá a közelében. Felpattant az egyik hátára 
és körülnézett. Elszoruló szívvel hallgatta, hogy odafent, a 
bástyák mögött már gyérebben szólnak a puskalövések, mint 
azelőtt. – Ritkulunk, sajnos! – gondolta és utat keresett, hogy 
kivágtathasson a tömegből. Legfeljebb, ha négy-öt óra hosszat 
tarthatja magát az erőd. Ennyi idő alatt oda-vissza meg kell járnia 
az utat. Hát akkor gyorsan, amíg nem késő. 

Ebben a pillanatban villanyáram futott át a testén. Hamir bej 
feléje intett. Igen, semmi kétség, határozottan intett neki. Oda kell 



menni! Hát vége! A terv nem sikerült. Mégsem éri meg egy 
darabban a feltámadást. Ha most sarkantyúba kapná a lovát! – 
szamárság! A hátába kapná a golyókat... Oda kell mennie; ehhez 
nem fér kétség. Lesz, ami lesz. 

Nagyot fohászkodott és elindult a bej felé. Biztos, hogy 
felismerte és személyesen óhajtja szétvágni a fejét. Na jó, de ő is 
ott lesz ennél a kellemetlen lefejezésnél. A ló oldalába nyomta a 
sarkát és a bejhez ügetett. Felderülve látta, hogy a bej nem is igen 
néz rá, hanem gyors, pattogó hangon néhány szót mond neki, 
természetesen arabul. 

Lecoq bólogatott, mintha értené és közben lázasan dolgozott az 
agya. Kétségtelen, hogy a bej valami parancsot adott. De mit? Ha 
nem teljesíti, akkor elárulja magát. Szerencséje volt, a bej ismét 
szólt pár szót és a jobbszárny felé mutatott. Úgy látszik, futárnak 
akarja felhasználni és oda kell vinni valami parancsot. 

Ismét bólintott és ujjait a homlokára és mellére tette üdvözlésül. 
Azután megfordította a lovát és vágtatni kezdett a jobbszárny felé. 
Mikor kikerült a bej lőtávolából, hirtelen megfordította lova fejét 
és őrült galoppba kezdett. Ogla irányába. Az arabok nem vettek 
észre semmit. A bej már mással volt elfoglalva. Nincs semmi baj. 
Megmenekült. Ebben a pillanatban kis ütést érzett a karján. 
Odakapott. Golyóhorzsolta apró sebet érzett. Mi ez, hisz az arabok 
nem lőnek rá! Hátrafordította a fejét. Az az átkozott Morgan! A 
fene egye meg, ez úgy látszik, feltette magában, hogy ma végez 
velem. Jó lesz vigyázni! 

Sarkait a ló oldalába nyomta, s közben vadul rángatta a 
kantárt. Ezzel elérte, hogy a ló megvadult és furcsa 
bakugrásokkal szökellt jobbra, balra. Igaz, hogy kockára tette vele 
testi épségét, mert bármelyik pillanatban kirepülhetett volna a 
nyeregből, de Morgan ellen csak ez az egy orvosság használhatott. 
Még két golyó süvített el a füle mellett, egy pedig átfúrta a 
burnuszát. Pokoli, hogy hogy céloz ez a gazember! Most már nem 
ugráltatta a lovat, lehajolt a vágtató állat nyakára és behányta a 
szemét. Most már nem törődött semmivel. És ha Hamir bej 
észreveszi! Legfeljebb azt gondolja, hogy elragadta a ló. Az ilyen 
rettenetes harci zajban ez előfordulhat. Percek múlva nézett csak 
körül. Az erődítmény ekkor már messze elmaradt mögötte, és az 
arabok kis mozgó bábuknak látszottak. Nagyot lélegzett, de nem 
csökkentette a tempót. 

 
* 

 



Kockás Pierre megtörölte verejtékes homlokát és megállapította, 
hogy olyan rekedt, hogy már káromkodni sem tud. Körülötte 
sebesült és halott bajtársak hevertek és a tíz-tizenkét ember, aki 
úgy, ahogy épkézláb volt, már alig mozgott a fáradtságtól. 

– Jó kis marhaság! – morogta és nagyot húzott a kulacsban 
kotyogó állott vízből. – Szépen megfogyatkoztunk. 

– Bronc káplár – hallotta most az alsó mellvédről. 
Montolon kapitány volt. Kockás egy bajtársa kezébe nyomta az 

áttüzesedett csövű golyószórót és lerohant. Kapitányát 
lőporfüstös, véres arccal, az izzadságtól gőzölögve találta, amint 
éppen azzal foglalkozott, hogy a sebesült Lamm hadnagyot biztos 
fedezékbe támogassa. 

– Káplár – fordult feléje a kapitány. – Tulajdonképpen hány 
embere van még magának odafent? 

– Tizenkettő, mon commandante! 
Montolon a szájába harapott. 
– Ezek a disznók itt most visszavonultak! De ez nem jelent 

semmit. Negyedóra múlva itt lesznek megint. És azt hiszem, az 
lesz az utolsó roham. Olyan kevesen vagyunk már, hogy nem is 
juthat minden helyre ember. És a barátja nem jön... 

– Micsoda barátom, mon commendante? 
– Ez a Lecoq! 
– Lecoq? Hát az él még? Órák óta nem láttam! Hol van? 
– Önként vállalkozott rá, hogy kiszökik és ellovagol Oglába a 

szahariánokért! 
– De hiszen az az ember megőrült! Ezt képtelenség 

végigcsinálni! 
– Mindenesetre kijutott. Jól esik remélni, hogy átvágta magát 

valahogy, mert ezen kívül aztán nincs is már sok reményünk. 
Viszont, ha eljutott oda, akkor már itt kellene lenniük. 

És mintha csak válasz lett volna a kapitány szavaira, 
valahonnan a távolból egyszerre felreccsent a trombita. Kockás 
nagyot ugrott örömében. 

– Itt vannak! 
Egy század tevés szaharián alakja vált el a szemhatártól. Aztán 

egyszerre felropogtak a rövidcsövű szaharián karabélyok. A tevés 
század oldalba kapta Hamir bej csapatait. A váratlan roham 
lenyűgöző erejű volt. Az első sortűz több mint száz kabil és berber 
harcost emelt ki a nyeregből. Vad ordítozás és kétségbeesett 
puskatűz volt a válasz, melytől tíz-tizenkét teve nyerge 
könnyebbült meg. De most már hiábavaló volt Hamir bej minden 
erőfeszítése. A csapatok egysége felbomlott. A második sortűz 



aztán megadta nekik a kegyelemdöfést. Hamir bej fogcsikorgatva 
volt kénytelen belátni, hogy a biztos győzelem küszöbén fel kell 
adnia a harcot. Harsány vezényszavára pillanatok alatt 
összeverődtek a fehér- és feketeburnuszos lovasok, és magukkal 
cipelve sebesültjeiket, csakhamar eltűntek a sárga porfelhő 
mögött. 

– A kaput! – kiáltotta Montolon százados a fáradtságtól 
elfulladva, de hallhatóan megkönnyebbült hangon. Rettenetes 
Iván, akinek öt sebesülésén virított a fehér kötés, lerohant, hogy 
kaput nyisson. Hatalmas karjaival könnyedén emelte ki nyergéből 
Armand Lecoq-ot és két cuppanós csókot nyomott az arcára. 

– Hát ez a hála? – védekezett kétségbeesve Lecoq. – Ezért 
hoztam nektek ezeket a szép tevés katonákat? És hol az a 
gazember Morgan, a fene egye meg, ahol egy gengszter is van a 
világon! 

– Itt vagyok! – jelentkezett Morgan, bekötött fejjel, átlőtt karral, 
sántítva és vigyorogva. – Hát ellenem mi kifogásod van? Hiszen én 
nem csókoltalak meg! 

– Nem, csak majdnem rostává lőttél! Hol a lovamat kellett 
feláldozni, hol keservesen ugrálni, ide-oda, míg sikerült 
megszabadulni tőled! Ne vigyorogj, mert felrúglak! 

– Hát te voltál az? – kérdezte Morgan és tovább vigyorgott. – 
Nem tudhattam, de mondhatom, éppen eleget mérgelődtem 
miattad. Hogy egy embert végképp ne lehessen eltalálni. Ilyet még 
nem láttam. 

– Majd hülye leszek megállni neked! No nézd csak, a Kockás! 
Hát te is élsz! Hiába, ezek az arabok sosem tudnak rendes 
munkát végezni! 

Egy légionárius jött. 
– Lecoq, a kapitány úrhoz! 
– Ennek becsületrend lesz a vége akárki meglátja! – jósolta 

Morgan. 
– Becsületrend? – csodálkozott Lecoq. – Miért? Hiszen én igazán 

nem azért csináltam végig ezt a mókát! 
– Jó, jó, tudjuk. Hazaszeretetből, de azért... 
– Nem csak hazaszeretetből. Anyagi érdekeim is voltak. Na, mit 

csodálkozol, Kockás? Talán nem tudod, hogy ez a dolog nekem 
három frank és harminchárom centimet jövedelmezett? Igen 
öregem, a lefogadott tíz frankból ennyi most már mindenképpen 
jó nekem. De most már megyek és learatom a tiszti 
kézszorításokat. 



És ment. Mintha csak egy pókerpartit nyert volna meg az 
imént. Egy érzelmes párizsi tangót fütyörészett... 

 
  



IV. FEJEZET 
 
 
 
 

Armand Lecoq rájön arra, hogy azért könnyebb dolog is a 
világon, mint légionistának lenni. Otthagyja a fogát, de mégsem hal 

meg, hanem leleplez egy kémet. Ez viszont majdnem a Kockás 
életébe kerül, de közbelép Morgan. 

 
 
Két hét telt el az emlékezetes és könnyen végzetessé válható 

ostrom óta. A megrongált erődítményt az egyenesen erre a célra 
érkezett árkász és műszaki csapatok rendbehozták. A legyengült 
és megfogyatkozott helyőrséget megerősítették egy század 
szenegáli vadásszal, és Lecoq légionárius érdemkeresztje is 
megérkezett. A veszedelem azonban, úgy látszik nem múlt el még 
teljesen, mert Montolon százados egyre sűrűbben küldte ki 
Kufrából a felderítő járőröket. Ezeknek az őrjáratoknak a 
folyamán Armand rájött, hogy nem is olyan egyszerű és könnyű 
dolog légionáriusnak lenni. Az ilyen járőröknek harminc-negyven 
kilométert kellett megtenniük a rekkenő hőségű Ghidi-sivatagban, 
ahol egyetlen szellő sem rebben, heteken keresztül nem esik az 
eső, és a nap olyan erővel ontja sugarait, mintha mindent be 
akarna hozni, amit például az Északi- és Déli-sarkon elmulaszt. 
Ezeknek a meneteléseknek a végén minden ember, a legerősebb 
éppúgy, mint a leggyengébb, félájultan, gutától környékezetten 
roskad össze, és úgyszólván annyi ereje sincs, hogy a 
legszükségesebb élelmet magához vegye. 

Mindamellett, noha lefogyott egy kicsit, nem veszített semmit a 
kedélyéből. Egyik bolondságot a másik után követte el, és nem 
adta naponta két függelemsértésen alul. Az altisztek a hajukat 
tépték és csak az elkövetett hőstette, no meg Kockás Pierre 
barátsága mentette meg néha a legszigorúbb büntetéstől. 
Egyébként erős volt, vidám és szolgálatkész. És folyton 
viccelődött. Igazából nem lehetett rá haragudni. Lerbier őrmester 
azonban, aki Bonnet sergeant helyére került ide, erősen 
fogadkozott, hogy előbb-utóbb felhasítja ennek az eszeveszett 
disznónak a gyomrát. 

Közbejött azonban valami, mely egy időre elodázta az őrmester 
kedvenc tervének végrehajtását. A helyőrségben különös hír 
terjedt el. Eleinte csak az altisztek beszéltek róla suttogva és 



titokzatosan, kélőbb már a legénység körében is elterjedt a hír. 
Kufrában áruló van. Montolon kapitány semmiképpen sem akart 
belenyugodni abba, hogy véletlennek minősítse Hamir bej 
támadását, éppen akkor, amikor az erődben aránylag kisszámú 
katona tartózkodott. 

Aztán valaki egy gépírásos levelet talált, amelynek a dátuma 
megegyezett a sejk támadásának napjával. Egyelőre ennyi 
támpont volt csak. Nem sok, de már megszülethetett belőle a 
gyanú. Később akadt valaki, aki egyik hajnalban fehérburnuszos 
arabot látott az erődítmény közelében. Mintha várt volna 
valamire, vagy valakire. 

Az ilyen gyanú aztán gyorsan terjed, mint a futótűz. Montolon 
kapitány maga is elrendelt egy házi nyomozást. Mikor ez nem 
vezetett semmi eredményre, jelentést tett az oráni katonai 
parancsnokságnak, és onnan kiküldtek egy szakértőt, hogy 
nézzen szét. Ez a szakértő szét is nézett. Hatalmas termetű, kövér 
ember volt, vezérkari kapitány és Solle-nak hívták. Solle kapitány 
nyomozása semmilyen eredményt nem hozott. Haza is ment 
rövidesen, de előzően azonban mondott néhány szót 
Montolonnak. 

– Hát nem találtam semmit, kérlek. Igazán semmit, kérlek 
alássan. Ne vedd rossz néven, öregem, de azt hiszem, a sértett 
hiúság... izé... beszélt belőled, mikor azt állítottad, hogy... ugye 
értesz, kérlek?... 

Montolon márki elvörösödött a haragtól. 
– Azt hiszem, értelek, kérlek! – válaszolta – Azt akarod mondani, 

hogy az esetleges rám bizonyítható mulasztást akarom magamtól 
elhárítani azzal, hogy egy mondvacsinált kémre tolom a dolgot? 
Hogy engem ne hibáztassanak? 

– Hát... ez így egy kicsit túl erős kérlek... De lényegében valami 
ilyesmire gondoltam valóban... 

Montolon nagy erővel nyelte le haragját. 
– Solle kapitány! – mondta hidegen. – Te most hivatalosan vagy 

itt, tehát meg kell várnom, míg más alkalommal találkozhatunk. 
Ugyanis be kell jelentenem, hogy ezért a gyanúsításért minden 
körülmények között le kell vágnom a füledet. Mihelyt szabadságra 
megyek, ez lesz az első dolgom. 

– Nagyon helyes! – gondolta magában Lecoq közlegény, aki régi 
szokásához híven most is hallgatózott. – Én ugyan nem elégednék 
meg egy füllel, de azért ez is valami!... 

 
* 



 
Másnap ismét járőrbe kellett mennie. Nehéz, kimerítő út volt, 

de valahogy ennek is végére jártak. Mikor visszafelé jöttek, Lecoq 
közlegény rálépett egy kőre és egyenesen egy Marelli nevű 
bajtársa nyakába esett. Marelli alacsony, zömök nagyon 
szélesvállú és hirtelenharagú ember volt. Noha Lecoq, miután a 
nyakába esett, mosolyogva biztosította, hogy nem volt szándékos 
a dolog és rendkívül sajnálja, hogy a terhére volt. Marelli nem 
elégedett meg ezzel, hanem rettentő káromkodásra fakadt és 
hatalmasat lökött a népszerű Armandon. Lecoq kis híján ismét 
elesett és most már ő is komoly méregbejött. Azonnal óriási 
pofonnal válaszolt, amiből természetesen hatalmas verekedés lett. 
Kockás Pierre ugyan borzalmasan ordított rájuk, és biztosította 
őket, hogy ennek legalábbis kikötés lesz a vége, amibe feltétlenül 
belegebednek, ez azonban már nem tudta lecsillapítani a két 
verekedőt. Pofonok, ökölcsapások, rúgások követték egymást. 
Lecoq, a híres verekedő látta, hogy ezúttal méltó ellenfélre talált. 
Ezt a megállapítást csak megerősítette az a tény, hogy most 
akkora pofont kapott az olasztól, hogy azonnal kiköpte egy fogát. 
Viszont az az ökölcsapás sem volt kutya, amivel azonnal válaszolt 
erre a pofonra. Morelli szemöldöke azonnal felrepedt és a zömök 
ember ettől a pillanattól kezdve nem volt többé komoly ellenfél. 
Armand még bevitt neki egy jobb és egy balegyenest, aztán 
megkoronázta a dolgot egy szép keresztülvitt gyomorszájütéssel, 
amitől Morelli eldőlt mint egy darab fa, és Kockás Pierre percekig 
rugdosta, mire végre magához tért. 

Ez a kis intermezzo igen különös eseményekre adott később 
alkalmat. 

Armand Lecoq jókedvűen itta a kantinban a vörösborát. 
Otthagyta ugyan egy fogát a Szaharában, viszont mégsem halt 
bele a dologba. Tehát semmi akadálya nem volt annak, hogy 
jókedvű legyen. Később pókért játszott félcentimes alapon 
Morgannal és Rettenetes Ivánnal, és a két okleveles hamiskártyás 
fogcsikorgatva volt kénytelen belátni, hogy Armand szerencséjét 
még az ő szemérmetlen csalásuk sem tudja ellensúlyozni. A 
három frank, amit elvesztettek igazán nem volt nagy összeg, de az 
erkölcsiek! Tessék csak elgondolni! Hát már rendes, becsületes 
hamiskártyások is veszíthetnek? Hová jutunk így... 

Armand aki nem sokat törődött az előírással, nem ment aludni 
a többiekkel ezen az éjszakán. Egy kis friss levegőre vágyott és 
kisétált a bástyára. Két ujjal odaszalutált az őrnek és lassan 
továbbment. Gyönyörködött a hűvös, holdvilágos afrikai 



éjszakában. A sötétkék égbolt, mint egy nagy porcelánbura borult 
a sivatag fölé. És olyan csend volt, hogy vágni lehetett volna. 

De nem! Mintha neszt hallott volna most odalentről. Unott és 
közömbös pillantással lenézett a bástyáról. Lent, a titkos kijárat 
közelében egy fehérburnuszos arabot látott. 

Az arab mozdulatlanul állt és csendesen szívta a cigarettáját. 
Ugyan mit akarhat ez itt? Semmiféle olyan szándékot nem 
mutatott, mintha fel akarna jönni. Talán vár valakire? 

És ebben a pillanatban mintha áramütés érte volna, Lecoq 
egyszerre megelevenedett. A mozdulatlanul álló arab mellé 
odalépett egy légionárius. Semmi kétség, egy bajtársa! 
Fegyvertelen volt, de teljesen felöltözve. Képijét kissé félrecsapva 
hordta és ez valahogy ismerős volt Armandnak. Sajnos a katona 
úgy állt, hogy az arca árnyékban maradt, de a távolság miatt 
amúgy sem ismerte volna fel. Lecoq féltestével kihajolt a 
mellvéden, de nem mert nagyon mozogni, mert félt, hogy azok 
meghallják odalent. Lobogott a vére és szíve vad indulót vert. 
Tudta, hogy megtalálta az árulót, akire a derék Montolon 
kapitány gyanakodott. Azt is tudta, hogy itt van az az ember, aki 
miatt annyi derék bajtársa esett el egészen rövid idővel ezelőtt. 
Most itt az alkalom, hogy leleplezze. Talán az utolsó alkalom. 

És mégsem mert egyelőre megmozdulni. Várt. Maga sem tudta 
mire. Talán egy hangra, amelyről felismerheti az árulót. A két 
ember azonban nagyon halkan beszélt. 

Most! Lecoq úgy érezte, hogy már órák óta áll a mellvéd fölé 
hajolva. Teste zsibbadni kezdett. Aztán a légionárius kilépett a 
holdfényre. Lecoq kimeresztette a szemét, a távolság azonban 
olyan nagy volt, hogy nem ismerhette fel az arcvonásokat. De 
valamit látott mégis, és ez elég volt. 

Az áruló légionista jobb szemöldökét nagy fehér sebtapasz 
szorította le. 

 
* 

 
Armand Lecoq egy pillanatig mozdulatlanul állt. A meglepetéstől 

földbegyökerezett a lába. Az erőd árulója tehát Morelli! Igen, 
ehhez most már nem fér kétség. A verekedésnél felrepedt a 
szemöldöke. Apróság, de a legtöbb bokszmeccsen előfordulhat. 
Ezúttal, úgy látszik, végzetes volt. 

Néhány másodpercig tűnődött, hogy most mi a leghelyesebb. 
Megvárja, míg Morelli feljön, s hagyja futni az arabot? Nem, ez 
nem lesz jó. Viszont így egyedül... Nem, ez kockázatos volna... 



Lábujjhegyen, ahogy csak tudott, visszalopózott az altiszti 
hálótermek felé. Megkereste a vadul horkoló Kockás Pierre-t. 

– Kockás! Hé, Kockás, ébredj! Itt vannak az arabok! – súgta, 
mert ilyen súlyos pillanatban is illetlenségnek tartotta volna, ha 
egyszer életében komoly marad. 

– Mi? Mi van? – dünnyögte álomittasan Pierre. – Kik vannak itt? 
– Az arabok! – súgta ismét Lecoq. – De ha nagyon álmos vagy, 

megmondom nekik, hogy jöjjenek inkább elsején! 
Kockás végre felült az ágyon. 
– Na, csak kelj fel gyorsan, mert megsértődöm! És gyere 

gyorsan, mert Hamir sejk meghívott egy feketekávéra és már 
nagyon türelmetlen! 

Kockás Pierre egy pillanatig eltűnődött rajta, hogy felpofozza-e 
ezt a közveszélyes őrültet vagy csak egyszerűen kirúgja. De aztán 
látott Lecoq szemében valami fényt, amitől egyszerre megértette, 
hogy a buta viccek mögött komoly izgalom rejtőzik. 

Szótlanul kimászott az ágyból, magára kapkodta a 
legszükségesebb ruhadarabokat és elhagyták a hálótermet. Lecoq 
egyenesen a hátsó bástyára vezette és lemutatott. 

– Látod? 
Kockás Pierre csendesen bólintott és kicsit fulladva mondta: 
– Látom! Ez a keresett áruló? 
Csodálatos, hogy némelyik altisztnek, aki úgy szemre nem is 

látszik kimondottan okos embernek, milyen éles az esze! 
– Fogd be a pofád! A pimaszkodást tedd el nyugodtabb időkre! 

Ki ez az ember? 
– Kedvenc bokszpartnerem, Morelli testvér! 
– Hogyan ismerted fel? 
– Hát nem látod a szemén azt a tapaszt! Az az én mai operatív 

beavatkozásom eredménye. 
– Remek! Te csakugyan pompás fic... Különben hagyjuk, mert 

még elbízod magad, és akkor végképp nem bírok veled. 
– Jó hagyjuk! A tömjénezés már úgyis untat. Azért hívtalak ki, 

mert egyedül nem tudtam volna ártalmatlanná tenni őket. Gyere. 
Megindultak a Lecoq által már ismert hátsó kijárat felé. Lassan, 

a legkisebb zajt is kerülve, lopóztak le a lépcsőn. Már hallották a 
két ember elfojtott suttogását. Aztán egyszerre ott álltak a kapu 
előtt. 

Lecoq az arab felé intett és Kockás megértette. Egyetlen 
hatalmas lendülettel az arabra vetette magát. A fehérburnuszos 
alak nyögve roskadt össze az óriási súly alatt. Csaknem 



ugyanakkor Lecoq is munkába lépett és a kissé távolabb álló 
Morelli felé ugrott. 

– Délután elfelejtettem a másik szemedet is kiütni, öregem! – 
mondta jókedvűen. – így nincs meg az összhang. Most pótolom. 

Morelli keményen védekezett. Ismét szabályos bokszpárbaj 
kezdődött köztük. Egyik pörölycsapásszerű ütés a másikat 
követte. Morelli időnként a revolvertáskája felé kapkodott, amit 
nem vett le éjszakára. Ő tudta miért. A fogait csikorgatta, hogy 
nem tudja kinyitni. Lecoq dühös volt, amiért sietségében nem vett 
magához semmiféle fegyvert. Ezzel az emberrel már délután is 
nehéz volt elbánni, hát még most, amikor életre-halálra megy a 
harc. 

Most elvágódott Morelli egyik jól sikerült ütésétől. Az áruló 
egyenesen a nyakába ugrott és két kézzel ütötte, ahogy bírta. 
Lecoq összeszorított fogakkal védekezett. Aztán egyszerre 
kieresztett egyet a híres jobbkezes lengőütései közül. Kis 
reccsenés hallatszott és Morelli teste tehetetlenül legördült 
ellenfeléről. 

Már ideje volt. Armand körülnézett és látta, hogy Kockás még 
mindig nem végzett a hatalmas termetű arabbal, aki 
kétségbeesetten rúgott és harapott. 

Aztán egyszerre dermedten állt meg. Kockás ugyanis ebben a 
pillanatban irtózatos erőfeszítéssel felkapta a közel százkilós 
embert a levegőbe és hatalmas lendülettel messzire hajította. 
Cirkuszba illő erőmutatvány volt, de a szívós és elpusztíthatatlan 
arabnak még ez sem volt elég. Csak úgy fektében előrántott 
valahonnan egy hosszú, vékony kést és látszott, hogy a következő 
pillanatban Kockásra hajítja. Mondom, Lecoq dermedten állt, 
mert tudta, hogy akkorát nem tud ugrani, hogy megelőzze a kés 
elrepülését. És akkor Kockásnak vége. Tudta, hogy az arabok 
remekül értenek a késsel való célzáshoz. Itt minden hiába. 
Másodpercek tizedrésze és beteljesül a derék káplár végzete. 

Ebben a pillanatban lövés dördült valahonnan. Az arab arcán 
meglepett értetlenség látszott. Aztán elejtette a kést és lassan 
hátrahanyatlott. Mire Lecoq hozzáugrott már halott volt. A golyó 
pontosan a homloka közepébe ment. 

Most már Kockás is magához tért. Néhány lépést tett a földre 
hanyatlott arab felé. Ekkorra Lecoq már felegyenesedett és 
csodálkozva mondta: 

– Így csak egy ember tud lőni! Különösen ebben a félhomályban! 
– Köszönöm! Még a nagy embereknek is jól esik néha az 

elismerés! 



Mindketten a hang irányába fordultak. A titkos ajtó nyílásából 
Morgan, a gunman vigyorgó feje bukkant elő. 

– Bocsánat a beavatkozásért! – mondta. – Álmatlan éjszakám 
volt, meg aztán valami járást-kelést hallottam a folyosón. Hát 
kijöttem, hogy megnézzem mi történik. Láttam, hogy ti 
settenkedtek itt a hátsó kijárat felé. Azt gondoltam ugyan, hogy 
valami bennszülött szépséggel van randevútok, de azért minden 
eshetőségre számítva magammal hoztam a revolveremet. 
Mesterem, a nagy Al Capone tanított erre. Azt mondta mindig: 
„Fiacskám, jegyezd meg magadnak, hogy revolver nélkül aránylag 
nagyon rövid a gengszter élete. Ha viszont nálad van a revolvered, 
akkor az ellenségeid élete lesz rövid. És ez így sokkal 
kényelmesebb neked!” Ezt mondta mindig a mesterem, és én 
megfogadtam a tanácsát. Revolver nélkül nem teszek egyetlen 
ballépést sem. 

Kockás és Lecoq keményen megszorították a jókedvű és 
bőbeszédű gengszter kezét. 

– Köszönöm, öregem! – mondta a Kockás. – Te mentetted meg 
az életemet! 

– Remélem a legénység, már úgy értem, hogy az alantasaid nem 
fognak ezért meglincselni! – felelte Morgan. 

– És most vigyük be ennek a drámának az igazi főszereplőjét – 
mondta Lecoq, hogy elejét vegye a nagyobb vitának, ami Morgan 
megjegyzése miatt már elkerülhetetlennek látszott. – Ez a Morelli 
érdekes egy ember. Foglalkozzunk vele egy kicsit! 

Megfordultak, hogy a leütött embert visszavigyék az erődítmény 
falai közé, de ámultan hőköltek vissza az eléjük táruló látványtól. 

Morelli, az áruló, aki az imént még eszméletlenül hevert a 
földön, most nem volt sehol... 

 
  



V. FEJEZET 

 
 
 
 

A hős biztosítja megélhetését és ezt még Kockás sem veheti tőle 
rossznéven. Elhatározza, hogy őrült vállakózásba kezd. De ő már 

csak ilyen, és kölcsönkéri Morgan revolverét. 
 
– Mi az, emberek, mi történik itt? 
Kapitányuk, Montolon márki állt előttük. Meghallotta a 

revolverlövést és lesietett a nyitva hagyott titkos kijáraton 
keresztül a dráma színhelyére. 

– Gardez vous! – kiáltotta kissé megkésve a Kockás, de a két 
közlegény akkor már feszes vigyázzban állt. A kapitány Lecoq-ra 
nézett, mint aki tudja, hogy az utóbbi időben a dolgok rendszerint 
tőle indulnak ki. Lecoq egy lépést tett előre és elmondta a 
történteket. Montolon kapitány kerekre nyílt szemmel hallgatta, 
és arcán nagy megkönnyebbülés látszott. 

– Maga megint óriási szolgálatot tett a hazájának légionárius – 
mondta, aztán csendesen kezet nyújtott Armandnak. – És meg 
kell mondanom, hogy személy szerint is igen lekötelezett engem. 
Azt nem mondhatom meg, hogy milyen módon, de egyszer majd 
megtudja azt is. 

– Bocsánat mon commandante, tudom így is! 
– Tudja? – A kapitány összevonta a szemöldökét. – Honnan 

tudja? 
– Bocsánat még egyszer! – mondta neheztelve Lecoq. – Hát el 

tetszett felejteni, hogy én hallgatózni szoktam? 
Ettől a kábítóan szemtelen választól egy pillanatra nagy csend 

lett. A kapitány aztán elmosolyodott. 
– Tudja, Lecoq – mondta aztán –, ha nem volna ilyen 

használható ember, hát már régen lecsukattam volna! 
– Igen, tudom! – mondta Lecoq. – Azért igyekszem magam 

hasznossá tenni. A szemtelenségről ugyanis nem tudok leszokni. 
És hát így igyekszem elkerülni a következményeket. De ha 
szabadna megjegyeznem, most inkább kapcsoljuk ki szerény 
személyemet. Talán utána kellene nézni ennek a csirkefogó 
Morelli-nek! 

A kapitány bólintott. 
– Úgy van! Fegyverbe hívom az őrséget és elindítom őket Morelli 

után. 



– Bocsánat! – mondta Lecoq. – Ha nem volna kifogása a 
kapitány úrnak, akkor én magam szeretnék utána menni! 

– Egyedül? 
– Igenis. Amíg az őrség fegyverbe állna és elindulna, nagyon 

értékes időt vesztegetnénk el. Félek, hogy mégis megmenekülne. 
Viszont én máris indulhatok! 

– De vigye legalább ezeket az embereket. – mutatott a Kockásra 
és Morgan-re. 

– Megtenném, de nincsenek társaságképes állapotban. Hátha 
útközben valami előkelő hölggyel találkozunk. Na, de én már 
inkább mennék is! 

– Hát jó! Menjen, még mielőtt még nagyobb marhaságokat 
beszélne! De vigyázzon magára! 

– Igenis! Az az egyik kedvenc szórakozásom! Morgan, vén 
orgyilkos, add ide légy szíves a revolveredet! 

Elvette a fegyvert és Kockáshoz fordult. 
– Káplár úr – mondta a jelenlévő kapitányra való tekintettel 

ezúttal tiszteletteljesen. – Nagyon kérem, hogy ezt a mai apróságot 
írja a számlám javára! A fogadásból hat frank és hatvanhat 
centimes jó nekem! Igaz? 

– Igaz! – felelte komoran a Kockás. 
– Csak azért teszem szóvá, mert ha el fogom ezt a szökevényt, 

akkor be is fejeztem a feladatomat és esedékes lesz a tízes. Ne 
vegye rossz néven, de előrelátó és gondos embernek gondolni kell 
a megélhetésre is! 

Ezzel tisztelgett, és gyors léptekkel elindult a sivatagba. Még 
hallották, hogy szokásához híven egy tangódalt fütyül. 

 
* 

 
Armand szapora léptekkel ment. Felfedezte Morelli lábnyomait 

és nem kellett mást tennie, mint ezeket a nyomokat követni. Az 
árulónak nem lehetett még olyan nagy előnye, és Armand futni 
kezdett. Kezében keményen szorongatta a revolvert, mert tudta, 
hogy a dolog ezúttal nem megy már vér nélkül. Pár perc múlva 
lassított és kifújta magát. A távolban feltűnt néhány csenevész 
pálmafa, Kufra oázis legszélső határa. Morelli semmi esetre sem 
juthatott ennél tovább, hiszen a verekedésnél nyilván megsérült 
és veszített is az erejéből. Lecoq erőltetett menetelést diktált 
magának és lassanként érezte, hogy az izzadtság ellepi az arcát és 
a testét. 



Végre! A pálmán túl vagy kétszáz méternyire felfedezett egy 
mozgó pontot. Ez nem lehet más, mint Morelli. Ismét gyorsított a 
tempóján, pedig már enyhe szúrást érzett az oldalában. A távolság 
egyre fogyott. Morelli, aki a verekedésnél úgy látszik 
megrándíthatta a lábát is, sántikálva, de azért elég gyorsan 
haladt. Mindamellett nem vehette fel a versenyt az éplábú Lecoq-
kal. 

Egyszerre eltűnt egy homokdomb mögött. Armand utána. 
Mielőtt azonban odaért volna, valami furcsa érzés vett rajta erőt, 
amit semmiképpen sem tudott megmagyarázni magának. Valami 
kényszerítette, hogy tegye el a revolverét. Nem a pisztolytáskába 
tette, hanem a nadrágja zsebébe, de akkor még nem is sejtette, 
hogy milyen hasznát veszi csakhamar ennek az 
elővigyázatosságnak. 

Mikor ő is befordult a homokdomb mellett, egyszerre azt érezte, 
hogy óriási súly zuhan rá, és kemény karok kapják el a lábát. 

Aztán egy ütést kapott a fejére, amitől azt hitte, rázuhan az 
egész sötétkék mennyboltozat. 

Mielőtt lecsukódtak volna a szemei, elmosódottan néhány fehér 
burnuszt látott és hallotta Morelli ismerős rekedtes hangját. 

– Tépjétek le a pisztolytáskáját! 
Aztán elvesztette az eszméletét. 
 

* 
 
Montolon kapitány és Kockás lassan elindultak, hogy 

visszamenjenek az erődbe. Morgan csendesen követte őket. Már 
átkutatták a lelőtt arabot és minden bizonyíték a kezükben volt 
Morelli árulására vonatkozólag. A kapitány intett nekik, hogy 
menjenek utána a szobájába. 

– Üljetek le, fiúk! – mondta barátságos hangon. – Ma olyan 
dologban vettetek részt, hogy megérdemeltek egy pohár jó 
konyakot. Itt van cigaretta is. Együtt fogunk várakozni erre a 
fiúra. Bevallom, szívesebben utána küldenék máris egy járőrt, de 
attól tartok, rossz néven venné. Úgy láttam, ragaszkodik hozzá, 
hogy ő maga végezze el ezt a feladatot. 

– Igen – mondta a Kockás –, meg akar nyerni egy fogadást! 
– Lehet! Mindamellett, ha egy órán belül nem érkezne vissza, 

utána küldök valakit vagy valakiket. 
– Természetesen mi ketten mennénk! – mondta a Kockás. –

Kérem kapitány urat, hogy ne gondoljon másra. 
– Helyes! 



Vártak és cigarettáztak. Időnkint ittak egy-egy pohárral. A 
kapitány egyre idegesebb lett. Felállt, majd újra leült. 

– Az igazat megvallva, mégse kellett volna hagynom, hogy 
egyedül menjen. De el akarnám kerülni, hogy a legénység 
tudomást szerezzen a dologról. Nem hasznos az ilyen példa, mint 
ezé a Morellié! 

Ismét az órájára nézett. Aztán újra felpattant a helyéről, ahová 
az imént ült le. 

– Nem várunk tovább, gyerekek! Öltözzetek fel normálisan. De 
gyorsan! Utána megyünk! 

– A kapitány úr is jön? – kérdezte meglepődve Morgan. 
Montolon meglepődve nézett rá. 
– Már hogyne mennék! – felelte. – Nem gondolod, hogy ez 

kötelességem? 
Tíz perc múlva elindultak. 
 

* 
 
Lecoq úgy érezte magát, mintha álmodna. Mintha azt álmodná, 

hogy Bonnet őrmester feltámadt és éppen vele ordítozik. Aztán 
erőteljes rúgásokat érzett. Ez egészen Bonnet őrmesterre vallott. 
És Armandnak most már nem volt semmi kétsége afelől, hogy 
csakugyan az öreg altiszttel gyűlt meg a baja. 

– Nesze, te gazember! Te átkozott disznó! – hallotta. 
Aztán egyszerre rájött, hogy ez nem is álom, hanem kellemetlen 

és eléggé fájdalmas valóság. Nagy erőlködve kinyitotta a szemét, 
és megállapította, hogy valaki csakugyan hatalmasakat rúg az 
oldalába, de ez a valaki nem Bonnet őrmester, hanem Morelli. 

Hunyorogva felült. 
– Na végre! – kiáltotta dühösen az olasz. – Már legfőbb ideje, 

hogy kegyeskedsz felébredni. Nincs időnk ilyen sokáig. 
Tápászkodj fel! Gyerünk! 

– De hová? – kérdezte kábultan Lecoq. 
– A barátomhoz, Hamir bejhez. Gondolom, egy kis örömet 

okozok neki, ha elviszem azt az embert, aki úgy kijátszotta. Na, 
igyekezz már, mert a fejedre lépek! 

Armand körülnézett és lassan feltápászkodott. Három villogó 
szemű arabot látott és mérgében az ajkába harapott. Erre 
gondolhatott volna. A fehérburnuszos vendégnek, akivel Morgan 
golyója végzett, voltak kísérői. Ez természetes. És Morelli ezekkel 
találkozott. Ő pedig szépen besétált a csapdába. Baj van. 
Rendkívül komoly baj van. 



Aztán egyszerre valami őrült elszántságot érzett. Tudta, hogy 
nem mérkőzhet meg négy jól megtermett emberrel, de tudta azt is, 
hogy ha Hamir bej táborába kerül, az arab vezér igen körültekintő 
módon és ötletesen fogja halálra kínoztatni. Köszönte alássan, de 
ebből nem kért. Inkább itt pusztul el becsületes verekedés 
közben. 

És mielőtt a többiek a legcsekélyebb támadásra is gondoltak 
volna, úgy szájon vágta az egyik arabot, aki vigyázatlanul a 
közelében álldogált, hogy az inzultált egyén törött állkapoccsal, 
felhasadt arccal és agyrázkódással terült el a földön. Lehet, hogy 
meg is halt, mert nem mozdult. 

Morelli felordított és egyetlen hatalmas ugrással Armandra 
vetette magát. Ma már harmadszor verekedett ezzel az 
elpusztíthatatlan emberrel, és a torkában furcsa szorítást érzett. 
Már nem ment olyan biztosra vele szemben, mint az első és a 
második alkalommal. Megtanulta becsülni Lecoq ökleit. 
Mindamellett tudta, hogy volt bajtársának semmi esélye sincs 
ellene, hiszen itt van ez a két ember, aki a segítségére lehet. 

Csakugyan, amikor az első ütések meglehetősen hatástalanul 
elpuffantak, az arabok egy alkalmas pillanatban Lecoq háta mögé 
kerültek. Az egyik habozás nélkül elkapta a fejét és teljes erejéből 
hátrafelé húzta. A másik ilymódon, szerencsére nem fért hozzá. 

Lecoq egy pillanatra elfulladt, és úgy érezte, hogy nyakizmai 
megpattannak. De aztán eszébe jutott az a jelenet, mikor néhány 
évvel ezelőtt, egyetemi hallgató korában legyőzte McAllant, az 
egyetem addig veretlen birkózóbajnokát. Ezt a fogást most is 
kipróbálhatja, ha még nem felejtette el. 

Nagyot lökött Morellin, hogy egy kis szabad helyhez jusson, 
aztán hátranyúlt mindkét kezével. Elkapta az arab nyakszirtjét és 
villámgyors mozdulattal előrehajolt, anélkül, hogy a szóbanforgó 
nyakat elengedte volna. Az arab felszisszent és egy hatalmas 
szaltóval átbukfencezett a légionárius feje fölött, közben pedig 
teljes erejéből orrbarúgta Morellit, aki ugyanakkor ismét 
előrelendült. A rúgásról nem tehetett, hiszen az arab lába 
tehetetlenül kalimpált a levegőben, de Armandnak mindenesetre 
jól jött a dolog, mert Morelli a barna lábszár rúgásától 
káromkodva és vérző orral tántorodott hátra. 

Az arab egy pillanatra mozdulatlanul terült el a földön. Morelli 
ugyanakkor szédülve és remegő kézzel előrántotta a revolvert és 
Lecoq felé lőtt. 

Nem talált. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a rendkívüli 
erőfeszítéstől egyáltalán nem volt ura az izmainak. Most Lecoq is 



a revolvere után kapott. Áldotta a pillanatot, mikor nem a 
pisztolytáskába tette a fegyverét. A táska tartalmát nem nézték 
meg, s így nem kutatták át a zsebeit. A revolver minden tétovázás 
nélkül a levegőbe emelkedett. Egy durranás hallatszott és Morelli 
légionárius, Kufra erődítményének árulója véres fejjel hanyatlott 
hátra. 

Egy pillanatig nyugalom volt. De igazán csak egy pillanatig. Az 
arabok meghökkentek, mikor látták, hogy Morelli, a „bej barátja” 
holtan zuhan a földre, de aztán annál veszettebb dühvel vetették 
rá magukat Lecoqra. 

A támadás ismét olyan hirtelen és olyan erővel történt, hogy 
Armand kezéből kirepült a fegyver. Ez nagy baj volt. Lecoq érezte, 
hogy nem bírja már tovább. Irtózatos testi munkát végzett ma, 
úgyszólván reggeltől, másnap reggelig, hiszen már pirkadt. Még az 
ő acélfizikuma is kimerült végül. És amikor az egyik arab gáncsot 
vetett neki, nagy erővel a földre vágódott, nem is a fájdalomtól, 
hanem a fáradtságtól vesztette el az eszméletét. 

Eszméletlensége csak egy-két másodpercig tarthatott, mert mire 
az arab ráugrott, hogy végezzen vele, már tudta, hogy mi történik. 
Mindamellett mozdulni sem bírt, és mikor látta, hogy ellenfele 
felemeli a kezét, melyben egy kés pengéje csillant meg a búcsúzó 
hold fényétől, már az ujját sem mozdította meg, hogy még egyszer, 
utoljára megkísérelje a védekezést. 

Olyan kábult volt, hogy talán a lövést sem hallotta. Csak azt 
érezte, hogy az arab lassan legördül róla, mielőtt a döntő 
késszúrást elvégzi. Aztán hangokat hallott és futó lépések zaját... 

Kinyitotta a szemét és nagy erőfeszítéssel felült. Ekkor látta, 
hogy a másik arab vad iramban elrohan, de alig tesz néhány 
lépést, lövés dördül az ébredő reggelben, és a fehér burnusz 
hatalmas bukfencet vetve elterül. 

– Azért ez sem volt rossz, kapitány úr! – hallotta Morgan 
hangját. 

Most már felismerte a jövevényeket. Montolon kapitány, a 
Kockás és Morgan voltak azok. Kockás Pierre hozzáugrott és 
minden oldalról tüzetesen megvizsgálta. 

– Egészben vagy még? – kérdezte váratlanul gyengéden. 
A válasz egészen meglepő volt. 
– Légy szíves, add ide a tíz frankomat! 
Kockás egy pillanatig mozdulatlanul állt. Elakadt a szava. 

Azután a zsebébe nyúlt és egy ezüstpénzt vett elő belőle. Közben a 
kapitányra nézett. 

– Hát ilyen ember ez! – mondta. 



Montolon kapitány az oldalát fogta nevettében. 
– Micsoda? Magának most pénzen jár az esze? Hiszen csak 

most menekült meg a biztos haláltól! És ez a bagatell összeg... 
Lecoq nyugodt hangon válaszolt: 
– Bocsánat, mon commandante! Egy úriembernek tökéletesen 

mindegy, hogy milyen összegben fogad. A fontos csak az, hogy 
nyerjen. Hiszen ez sport. 

– Sport! Hát persze, sport! És én ennek az embernek 
ajánlottam, hogy inkább ússzon vagy pingpongozzon! 

Lecoq végre felállt. 
– Hálásan köszönöm a kapitány úr gondosságát! – mondta. – 

Nem volt rossz ötlet, hogy idejöttek utánam. Jobban örültem 
volna ugyan, ha egyedül intézem el a dolgot, de hát... 

– Tudom, hogy jobbam örült volna! Erről az oldaláról már 
ismerem. Hiszen azért engedtem el egyedül. De azért jobb, hogy 
így történt. 

– Hát tulajdonképpen hogy történt? – kérdezte Armand. 
– Aggódtunk magáért, fiam. Aztán elindultunk a káplárral és 

Morgannal. Vagy húsz lépésnyire lehettünk a homokdomb másik 
oldalánál, mikor megláttuk, hogy milyen bajban van. Morgan 
elővette céllövő tudományát és leszedte magáról ezt a késelő 
fickót! Egy pillanatig sem kellett attól tartani, hogy véletlenül 
magát találja el. Tud ez a fiú. 

– No, azért a kapitány úr sem panaszkodhat! – jegyezte meg 
elismerően a gunman. – Ahogy a másik arabot leszedte futtában! 
Öröm volt nézni! Ha nem volna vége sajnos a szép 
gengsztervilágnak, egyik-másik nagyfejű odaát tudná használni a 
kapitány urat! 

Montolon márki nem sértődött meg a kétes értékű bóktól. 
Elnézően és jóindulatúan mosolygott, mint amikor egy apa 
mosolyog, akinek a kisgyereke csupa szeretetből valami nagy 
szamárságot mond. Aztán intett Kockásnak, aki könnyedén a 
vállára kapta a harmadik arabot, akit a nagy csetepaté elején 
Lecoq leütött, de mégsem halt meg, csak elájult. 

– Úgy! – mondta a kapitány. – Vigyük haza a fickót! Talán 
mondhat majd nekünk valamit, aminek hasznát vesszük. 

– Ha esetleg vonakodna beszélni – mondta Morgan –, majd én 
ráveszem, hogy megszólaljon. Van erre vonatkozóan egynéhány 
fogásom, amit mesteremtől, a nagy Al Capone-tól tanultam. 
Csalhatatlan! 



Aztán lassan, de a jól végzett, becsületes és kemény munka 
tudatával elindultak vissza, a sok bajtárs vérével megvédett 
erődítmény felé. 
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NAGY KÁROLY  

(1909-1942) 
 
 
 
 
CHARLES LORRE, CHARLEY LONG, CHARLES GREAPH, KOCKÁS PIERRE, 

RONEY-ROPPE 
 
 
Sajnos nagyon keveset tudunk róla. A lexikonok is csak így 

jelzik adatait: 7-1942. 
 

Neked adom... című verseskötete 1928-ban jelent meg a 
Szivárvány Irodalmi Vállalat kiadásában. A dátummal jelzett 
költemények egyikének a címe Tizenkilencedik születésnapomon 
(1928. február), így a költő születési évét 1909-re rögzíthetjük. Ma 
már ritkaságnak számít a szerelemmel vívódó ifjú verseinek 
gyűjteménye, érdemes idéznünk az előszavát: 

 

„Midőn másfél év előtt »AZ ÉLET RENEGÁT«-ját útnak indítottam, 
Karinthy Frigyes mesterhez fordultam előszóért. Abban a 
kitüntetésben részesített, hogy »Előszó«-ként levelet írt hozzám, 
melyben nem tudta végleg eldönteni, hogy első verseim 
tehetségtelenül jók vagy zseniálisan rosszak-e? Azonban 
rámutatott bizonyos korán mutatkozó oroszlánkörmökre. 

Köztudomású, hogy Karinthy Frigyes kritikái tárgyilagosak. 
A »Neked adom...« című verses könyvemben igyekszem 

bebizonyítani, hogy a Mester által felfedezett oroszlánkörmök – 
megerősödtek. 

Budapest, 1928. február  
Nagykároly” 
 
A MK jegyzék 156 bűnügyi, kalandos és többségében légiós 

kisregényét közli. Kockás Pierre alakja a vidám magyar légiós 
regény egyik klasszikus figurája. 

Mint munkaszolgálatos halt meg 1942 végén, Ukrajnában. A 
szerző családját, hozzátartozóit nem tudtuk felderíteni. Neve nem 
szerepel a magyar sajtó mártírjai között. (Kőmíves Imre: A magyar 
sajtó mártírjai. Magyar Újságírók Országos Szövetsége kiadása, 
Budapest, 1981.) 



[Rapcsányi László (szerk.): Járőr a Szaharában és más légiós 
történetek. Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, 
Budapest, 1987.] 

 


