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Az igazán fontos történeteknek mindössze két

témája lehet: a szerelem és a halál. 

René Barjavel velünk élô klasszikusa, A nagy

titok e két világerô összecsapását mutatja meg

nekünk. 

A hidegháború legzordabb, 50-es éveiben egy

indiai rákkutató professzor olyan élettani

folyamatokat fedez fel, mintegy véletlenül,

amelyek létezése addig csupán a mesevilágok-

ban volt lehetséges. Forradalmi tudományos

eredmény, ami azonban pánikot kelt a világ

vezetôinek körében. Rejtélyes tüzek gyúlnak

hamarosan, minden és mindenki elég, nyomta-

lanul eltûnik, aki a nagy titokkal kapcsolatba

kerül. A fiatal párizsi orvosnô, Jeanne Corbet is

egy ilyen tûzben veszíti el szerelmét, Roland-t.

Elkezdôdik az évtizedeken és az egész világon

átívelô nyomozás, amelyben a halált elfogadni

képtelen nô az ô örök szerelmét keresi.

(1911-1985) francia regényíró a sci-fi

európai nagymestere, munkásságának

jelentôsége Philip K. Dick és Ray Brad-

bury nagyságához fogható. 1943-as Le

Voyageur imprudent címû regényében ô

alkotta meg az idôutazás emblematikus

Nagypapa paradoxonát. A nagy titok címû

regényébôl az Antenne 2 csatorna készí-

tett világhírû tévésorozatot, amelyet a

magyar közönség is végigizgulhatott.

Kilenc nappal késôbb kora reggel a Pan-

ditzsi megnyitotta a minisztertanács

heti rendes ülését. A napirenden a

kalkuttai éhínség szerepelt, no meg ter-

mészetesen még mindig Bihar helyzete.

Ezúttal is megszólalt a telefon az asz-

talon. Amikor Nehru felvette, már tudta,

mit fog hallani. Tudatták vele, hogy az

éjjel egy tûzvészben porig égett Sri Ba-

hanba háza és laboratóriuma. Minden bi-

zonnyal szándékos gyújtogatás történt,

a tûz egyszerre tört ki több helyen, és a

tûzoltók képtelenek voltak beavatkozni,

mert az egész városnegyedet vízzel el-

látó fôvezetéket egy órával korábban

két helyen is berobbantották dinamittal.

Az álmából felriadt Sri Bahanba családja,

munkatársai és barátai egy részével

együtt halálát lelte. 

Nehru lassan tette le a kagylót. Bár a hír

nem érte váratlanul, le volt sújtva.

A Tervet elkerülhetetlenül végre kellett

hajtani. Öreg barátját nem látja soha

többé.
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Mint a régi Jeanne

1955. január 17-én, valamivel délelőtt 11 óra után 
Panditzsi Nehru, India miniszterelnöke 

megnyitotta a francia minisztertanácshoz hasonlítha-
tó testület ülését. Azonnal vitára bocsátotta a Bihar ál-
lamban pusztító éhínség elleni intézkedések tervezetét. 
A hatalmas észak-indiai síkságon három éve egy csepp 
csapadék sem esett. A repedezett földön az emberek és 
az állatok apránként elveszítették testük nedvét és húsát, 
és csontvázzá fogytak, mielőtt meghaltak.

A teendő egyszerű: a Gangesz vizével kell öntözni Bi-
hart. Ami fél évszázadba telne. Élelmiszert osztani. De 
nincs mit. Imádkozni az esőért. Egy örökkévalóság óta 
imádkoztak.

Körülbelül fél tizenkettőkor befutott egy telefonhívás 
Bombayből. A kormányfőt keresték. A személyi titkár 
vette fel, és azt válaszolta, nem zavarhatja meg a minisz-
terelnököt ülés ideje alatt, aminek keretében súlyos prob-
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lémák kerülnek tárgyalásra. A vonal másik végén beszélő 
férfi, akinek a nevét a titkár jól ismerte, erre azt mondta, 
hogy semmi sem súlyosabb és fontosabb a világon annál, 
amiről sürgősen beszélnie kell Nehruval.

A kormánypalota tanácstermének az asztalán meg-
szólalt a telefon, amelynek csak természeti katasztrófa, 
háború vagy tűzvész esetén szabad megszólalnia. Nehru 
felvette a kagylót, és csak hallgatott, amíg a miniszterek 
meglepődve és aggódva nézték. A vonal másik végén be-
szélő férfi, akit Nehru jól ismert, megkérte, hogy minden 
egyéb teendőjét félretéve azonnal keresse fel őt Bombay-
ben. Semmi sem súlyosabb és fontosabb a világon annál, 
amiről sürgősen beszélnie kell vele, négyszemközt.

Egy indiai számára a halál nem fontos, és nem is saj-
nálatos esemény. Sem a másoké, sem a sajátja. A halál 
nem több, mint a reinkarnációk hosszú útján egymást 
követő szakaszok egyikének a lezárása. A lélek csak ak-
kor ismeri meg végre a Békét, ha előtte megtisztult, az 
erdő faleveleinél is nagyobb számú élet szenvedései által. 
A mindenki számára elkerülhetetlen, végtelen megpró-
báltatásokat az indiaiak többsége beletörődéssel fogad-
ja, jelenlegi életének nagyobb és kisebb csapásait türe-
lemmel viseli, amely csak egy a még hátralévő milliónyi, 
ugyancsak megpróbáltató életük közül. Néhányan úgy 
próbálnak kiszabadulni a számtalan élet végzetéből, hogy 
böjtöléssel, lemondással, meditálással és lelkigyakorla-
tokkal minden tisztátlanságot letörölnek magukról, egé-
szen addig, amíg lelkük utolsó kavicsa elég finom nem 
lesz ahhoz, hogy áthatoljon a reinkarnációk alagútjának 
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a falán. Egyes bölcsek, mint Nehru és előtte Gandhi, akik 
végtelen együttérzéssel viseltetnek az élők szenvedései 
iránt, igyekeznek elegyengetni az utat, amelyet meg kell 
tenniük jelenlegi létezésük során, hogy megkíméljék őket 
a vérző sebektől. Már amennyire ez lehetséges. Megte-
szik, ami telik tőlük…

A vonal végén beszélő férfi mondanivalója olyan súlyos 
volt, hogy nem kockáztathatta, hogy akár csak egyetlen 
szavát meghallja más is, mint Nehru. Kérte a Panditzsit,  
hogy késlekedés nélkül menjen el hozzá. A világ sorsa – 
és talán még annál is több – függ attól, hogy milyen sebe-
sen keresi fel, és hogy azt követően milyen gyorsan hozza 
meg a döntéseit.

Nehru letette a telefont, és pár percig csendben ült. 
Fehér zubbony volt rajta, felülről a harmadik gomblyuká-
ban vörös rózsát viselt. Miniszterei csendben nézték, és 
várták, hogy megszólaljon. Ő nem nézett senkire, csak 
gondolkodott, ajkain nagyon halvány mosoly őrizte ál-
landó udvariassága jelét. Még alvás közben, a legsötétebb 
éjszakán is mosolygott, a fény iránti udvariasságból, az 
ellentéte iránti udvariasságból.

Végül az asztal körül ülő férfiakra nézett, és elnézést 
kért tőlük, amiért magukra kell hagynia őket. Magán-
jellegű okokból haladéktalanul Bombaybe kell utaznia. 
Folytassák nélküle Bihar problémáinak a megvizsgálá-
sát. Nehru kiment, a miniszterek utánarohantak, Bihar 
kiszáradása pedig folytatódott, és ez akkor sem lett volna 
másként, ha Nehru ülve maradt volna.

A miniszterelnök magánrepülőgépe Bombay felé re-
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pült. Az ember, akit készült felkeresni, egy idős férfi volt, 
apja barátja. Nehru tiszteletet és csodálatot érzett irán-
ta. Bölcs és szent ember volt. A belső megtisztulásnak 
arra a szintjére jutott, hogy képtelen volt akár egyetlen 
igaztalan, felesleges vagy csak komolytalan szót kiejteni 
a száján. Ezért ment el hozzá a Panditzsi.

Az indiai kormány telefonjait természetesen lehall-
gatták, ahogy a világ összes kormányáét. Három titkos-
szolgálat már tudta, Nehru azért megy Bombaybe, hogy 
megtudjon valamit, „amin a világ sorsa múlhat”. A gép 
még fel sem szállt Újdelhiből, máris kódolt üzenetek in-
dultak minden irányba: jelentettek a kormányoknak, ér-
tesítették a Bombayi ügynököket, felvilágosítást kértek 
a telefonálóról, lépéseket tettek annak érdekében, hogy 
megtudják, miről fognak majd beszélni, beszereztek min-
denféle dokumentumot, mintát, fényképet, információt, 
ami kapcsolatban lehet a beszélgetéssel…

Az üzeneteket további kémek fogták el és dekódolták, 
és a nap végére már valamennyi titkosszolgálat foglalko-
zott az üggyel. Így kezdődött a hatalmas és sötét csata, 
amely aztán éveken át tartott, és számos áldozatot köve-
telt a hírszerző szolgálatok soraiból. Ám noha nemegy-
szer kézben tartották az ügy hihetetlen fontosságának 
a bizonyítékát, a hosszú háború egyetlen percében sem 
tudta egyetlen ország egyetlen ügynöke sem, hogy miről 
is van szó valójában.

A repülőgép leszállt Bombay repülőterén, a trópusi tél 
nyirkos hőségében. Nehru leereszkedett a mozgólépcsőn. 
Fehér zubbonyának harmadik gomblyukában a vörös ró-
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zsa már hervadni kezdett. A délután közepén jártunk. 
Párizsban már régen beköszöntött az éj. Az éj és a hideg. 
Jeanne Corbet megtelefonálta a férjének, hogy nem megy 
haza éjszakára. A férfi tudta, hogy miért. A felesége nem 
titkolt el előle semmit.

Jeanne huszonegy évvel volt fiatalabb nála. Akkor fi-
gyelt fel a lányra, amikor az orvosi karon az ő kardiológia-
órájára járt. Összeházasodtak, két éven át nagyon boldo-
gok voltak, még a harmadik évben is boldogok, azután 
pedig békésen éltek egymással.

Jeanne okos és szép is volt, és eltökélte, hogy sikeres 
lesz a pályáján. Férje nélkül is boldogult volna, ám neki 
köszönhetően megnyíltak előtte bizonyos ajtók, és nem 
kellett végigfutnia a tiszteletköröket. A férfi asszisztense 
lett. Szerette a munkáját, szerette a férjét. Volt egy fiuk, a 
tizenegy éves Nicolas. Jeanne-nak tizenegy hónapja sze-
retője volt. A találkozás teljes mértékben átváltoztatta.

Férjével volt része kielégülésben és még örömben is, 
amit gyengédséggel, elismeréssel, sőt vággyal is viszon-
zott. Intelligens egyetértés és egyensúly uralkodott kö-
zöttük, és a megosztott éjszakai percekben mindketten 
megtalálták a számításukat, ám Roland-nal az egyik pil-
lanatról a másikra egy új világban találta magát, mint 
amikor a repülő átszakítja az esőt, és a hirtelen ragyogóra 
váltó felhők felett felfedezzük a nap dicsőségét.

Ciklonként fog lecsapni életükre annak a találkozásnak 
a következménye, ami akkor történt Bombayben, amikor 
Jeanne Roland-hoz készült.
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A BOMBAYI REPÜLŐTÉREN egy kíséret nélküli autó 
várta Nehrut, amely kivitte a városból, egészen egy nagy 
és szép, szinte palotának is beillő régi házhoz. Szolgák 
nyitották ki a kert kapuját, majd be is csukták Nehru 
mögött. Egy sétány szelte át a hatalmas fasorokat és vi-
rágágyásokat, amelyeket forgó szökőkutak öntöztek meg-
állás nélkül. A levegőben nedves föld, mangó és szantál-
fa illata keveredett. Miután kettévágott egy gesztenyefa 
nagyságú bíbor rododendronbokrot, a sétány egy kis egy-
szintes, modern épülethez vezetett, okkersárga téglafa-
lakkal. Nehru jól ismerte ezt a házat. Járt itt korábban az 
apjával, két további alkalommal pedig utóbbi halála óta 
is, hogy beszéljen azzal az emberrel, aki itt dolgozott, és 
akinek a bölcsességét nagyra értékelte.

Kiszállt az autóból, amely azonban továbbra is az épü-
let előtt várta. Ennek köszönhetően tudta meg később 
Jeanne Corbet, amikor kikérdezte a sofőrt, hogy Nehru 
több mint öt órát töltött bent.

Az ajtóhoz érkezve meglepődött, hogy a korábbi al-
kalmakkal ellentétben házigazdája nem állt a küszöbön 
a fogadására. Az ajtó nyitva volt, az előszoba és a folyo-
só kihalt. Nehru a főfolyosón hatolt be az épület szívébe. 
A plafonon halkan forogtak a ventilátorok, a falakat fehér 
kerámialapokkal burkolták, a szakaszosan elhelyezett ab-
lakok üvegén át a tudós szorgoskodó munkatársai helyett 
ezúttal csak üres laboratóriumokat látott.

A folyosó közepe táján az egymással szembenéző fal-
fülkék két aranyozott bronzszobrot rejtettek. Az egyik 
Visnut, a világ Megőrzőjét, a másik Sivát, a háromszemű 
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Rombolót ábrázolta. A lábuknál néhány hervadt virág-
szirom hevert, a tömjénfüstölők már elégtek. Nehru ki-
vette a gomblyukából a rózsát, és Visnu lábához helyezte.

Elért a folyosó végéhez, amely a központi laborató-
riumra nyílt. Az ajtóüvegen át látta, hogy két, fehér ruhá-
zatot és fejfedőt viselő férfi egy kis üvegdoboz fölé hajol, 
amelyben egy kék és barna színben pompázó pillangó 
vergődik. A vele szemben álló férfi észrevette, és jelez-
te a másiknak, aki megfordult, és rámosolygott. A sötét, 
cserzett bőrszínű, idős arcot ragyogóan fehér szakáll vi-
lágította meg. Igencsak erős orra felett a szeme olyan 
volt, mint egy tökéletes erdő szívébe vezető ösvény. For-
rás, gyümölcs, frissesség, árnyék, fény és béke egyszerre.

Nehru összetette a kezét az arca előtt, és meghajolt. 
A két férfi viszonozta a köszöntést. Nehru be akart menni 
hozzájuk a laboratóriumba, de az ajtó kulcsra volt zárva. 
A fiatalabb, gondterheltnek és fáradtnak tűnő férfi intett 
neki, hogy jöjjön be a szomszédos laborba. Miután belé-
pett, a kémcsövekkel és műszerekkel teli asztalok között 
egy karosszéket talált, amelyet a két termet elválasztó 
üvegfal felé fordítottak. A keze ügyében egy belső hasz-
nálatra alkalmas telefonkészülék hevert egy kisasztalon. 
Az üvegfal túloldalán a fehér szakállas férfi leült vele 
szemben egy laboratóriumi székre. Felemelte a telefon 
kagylóját, és intett Nehrunak, hogy kövesse a példáját. 
Miután Nehru a füléhez helyezte a kagylót, a férfi ango-
lul szólt hozzá.

A tudóst Sri Bahanbának hívták, és ekkor hetvenhét 
éves volt. Évszázadok óta gazdag és bölcs brahmin család-
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ból származott. A gyarmati időkben, Angliában folytatott 
tanulmányai során lelkesedett a biológia, a zoológia és a 
botanika és általában az élettudományok iránt. Indiába 
visszatérve idejét az élet alapelemével, a sejttel kapcso-
latos kutatásoknak és kísérleteknek szentelte. Nevét és 
munkásságát világszerte elismerte a tudományos közös-
ség. Noha nem volt orvos, számos eredményét felhasznál-
ta az orvostudomány, ahogy egy évszázaddal korábban 
Pasteurét. A mikroszkópja alatt felfedezett mindennapos 
csodák és borzalmak megerősítették hitében, és segítsé-
gére voltak lelki útján. Angolul szólt Nehruhoz:

– Köszönöm, hogy eljöttél. És köszönöm, hogy gyor-
san jöttél. Nem hinném, hogy lehallgatnának minket, 
ez a készülék nincs bekötve a telefonközponthoz, szol-
gáim figyelik a kertet, és nem engednek senkit közelí-
teni, megtettem minden lehetséges óvintézkedést, de a 
biztonság kedvéért most áttérünk erről a mindenki által 
értett nyelvről…

És azzal angol helyett szanszkritul kezdett beszélni. 
Még Indiában is kevesen voltak képesek olvasni a régi 
szent nyelven, azok pedig, akik megértették és beszélték 
is, még kevesebben. Nehru közéjük tartozott. Egyes mo-
dern fogalmak visszaadásához az idős férfinak képletes 
kifejezésekhez és körülíráshoz kellett folyamodnia, de 
Nehru tökéletesen értette Bahanba mondanivalóját. Ami-
kor öt órával később kilépett, megállt a folyosó közepén a 
két istenszobor között, összetett kézzel meghajolt előbb 
az egyik, majd a másik előtt, elvette az immár hervadt 
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rózsát a Megőrző elől, és tiszteletteljesen a Romboló elé 
fektette.

A férfi, akit az angol titkosszolgálat nyomban az ügy-
re állított, tudott szanszkritul, de nem jutott el a laborig. 
A szolgák elfogták, és kikísérték a kerítésen túlra. A má-
sok titkainak felderítésével foglalkozók dolga messze nem 
olyan könnyű, mint egyes könyvek vagy filmek alapján 
gondolhatnánk. Ráadásul 1955-ben a lehallgatási techni-
kák olyan messze álltak még a maiaktól, mint az ökrös 
szekér a holdrakétától. Senki sem hallotta, mi hangzott el 
aznap a palotában. A 307-es sziget lakóihoz később jutott 
el az információ, Jeanne Corbet pedig aztán tőlük értesült.

JEANNE FELÉBREDT az éjszaka közepén. A szoba 
másik sarkában égve hagyott egy gyenge lámpát, amely 
pont elég fényt adott ahhoz, hogy lásson valamit, amikor 
kinyitja a szemét. Szerelmére nézett. A férfi úgy aludt, 
mint egy kisgyerek, zajtalanul, nyugodtan. Jobb kezé-
vel még mindig fogta a hasáig felhúzott lepedőt, nem 
akarta, hogy Jeanne lássa nyugalmi állapotban a nemi 
szervét, mert nevetségesnek tartotta. Mellkasa, melyen 
egyetlen szőr sem nőtt, széles és lapos volt, finoman du-
dorodó izmokkal. Decemberben sikerült pár napot együtt 
tölteniük Marokkóban. Alig hagyták el a szállodát, csak 
azért szálltak ki az ágyból, hogy ússzanak egyet a me-
dencében, vagy kiüljenek a teraszra. Nem láttak semmit 
és senkit, csak egymást. A világ többi része alig kivehető 
díszlet volt csupán, kényelmes és egzotikus köd, illatos 
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vatta, amelybe bebújt a szerelmük. Amikor visszatértek, 
Jeanne bronzbarna volt, Roland bőre a friss kenyérre em-
lékeztetett. Lapos mellkasán, amelyet alig emelgetett meg 
a lélegzése, az apró mellbimbók karamellszínűek voltak. 
Jeanne odahajolt, hogy lassan hozzáérintse a homlokát 
a hozzá közelebb esőhöz, nem pont középen, hanem egy 
kicsit lejjebb, a bal szemöldökénél, ennél a tenyér köze-
péhez hasonlóan érzékeny pontnál. A mozdulatlanság és 
a simogatás határán időzött pár másodpercig, ellenállt a 
vágynak, hogy teljes testével ráfeküdjön, minden egyes 
pontján hozzáérjen. Ebben állt a meztelenség csodája, 
az egész test kézzé vált, amellyel megérinthette és meg-
érezhette a másik, a páncélját ugyancsak ledobott testet. 
Amely ugyanolyan érzékeny, éhes és kíváncsi.

De olyan szépen aludt…
Jeanne megszomjazott. Felült az ágy szélén. A szobá-

ban meleg volt, szerelem- és narancshéjillat hatotta át. 
Tegnap este narancsot ettek, és Jeanne a radiátorokra 
tette a héját. A szörnyű szilvakék bársonyfüggönyöket el-
húzták az ablakoknál. Már azokat is kezdte megszeretni, 
ahogy a Roland által a légyottjaikra kibérelt, hivalkodó 
lakás minden más részletét is. A hálószobát és a nappalit 
is túlterhelték a III. Napóleon stílusú bútorok, az egészen 
a harmincas évekig felhalmozott mütyürök és szobrocs-
kák. Az ággyal szemben, két ablak között, egy gránátvö-
rös karosszék felett, egy halványsárga selyemruhába öl-
tözött fiatal nő képe lógott aranykeretben. Fonott szőke 
fürtjei alól nagyon gyengéden nézett Jeanne-ra, megbo-
csátón és megértőn követte a szemével, akárhová ment 
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a szobában. Jeanne sosem mulasztott mosolyogni rá. Ők 
ketten megértették egymást. Felállt, kiment a konyhába. 
A hatalmas, vörös csempés helyiségben az egyik falon 
katedrálüveg ből készült elszívó volt a gáztűzhely és a 
faszenes sütő felett. Egy egész regimentnek lehetett vol-
na itt főzni.

A magas ablak a Rue de Vaugirard-ban fekvő öreg ház 
belső udvarára nézett. A vékony függöny el volt húzva. 
A szemközti, egy emelettel feljebbi ablakból a Saint-Sul-
pice-templom fiatal, álmatlanságban szenvedő lelkésze 
éppen felkelt, hogy elmondjon egy hálaimát, amikor meg-
látta a meztelen, csodálatos és szabad Jeanne-t, ahogy 
járt-kelt a vörös szobában, felnyitotta a hatalmas hű tő-
szekrényt, kivette belőle egy üveg vizet, töltött magának 
egy pohárba, ivott, megint töltött, megint ivott, hossza-
dalmasan, élvezettel, felemelt karral, enyhén hátradön-
tött fejjel, mintha egy sziklafalból fakadó forrásból inna. 
A plafon nyers fénye megcsillant a vállán és az egyenes, 
vörösbe játszó barna haján, amely elrejtette a fülét és az 
orcáját. A csempelapok tükröződése rózsaszínen szegé-
lyezte hosszú combját, az apró mahagóni háromszöget 
a lágyékán, szép kerek és hegyes kebleinek az alját és 
ágként emelkedő karját. Miután Jeanne leoltotta a lám-
pát, a lelkész a földre térdelt, hogy köszönetet mondjon 
Istennek.

Jeanne visszafeküdt. Roland meg sem moccant. A nő 
finoman elhúzta a lepedőt, és felfedezte az alvó férfi egész 
testét. Ahogy ilyen szépnek és védtelennek látta, mint egy 
gyereket, akit még senki sem rémített meg, örömköny-
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nyek tolultak a szemébe. Nem tudta megszokni, sosem 
lesz képes megszokni a csodás boldogságot, hogy ennyire 
szeretheti. Amikor várt rá valahol, és egyszer csak megje-
lent, úgy érezte, mintha ezer nap gyúlna fényre az égen, 
és átlényegítené az egész földet. A járda bíborszőnyeggé 
változott, a kávéházi asztal léghajóvá, a Roland-t körbe-
vevő emberek aranyozott árnyékbaletté, és ahogy elindult 
felé ebben a dicsfényben, ő volt a világ közepe. Odament 
hozzá, a kezét nyújtotta felé, ő pedig érezte, hogy keb-
lében duzzad egy fényfelhő, amelyet próbált hatalmas 
sóhajjal felszabadítani magából. Roland mosolyogva kér-
dezte, hogy mi történt. Azt válaszolta: „Szeretlek.”

Halkan, gyengéden és hálásan nevetni kezdett, ahogy 
nézte az alvó nemi szervet. Úgy nézett ki, mint egy kime-
rült madár, amely az aránytalanul nagy tojásokon kotlik 
egy habfészekben. Lassan ráhelyezte a kezét a fészekre és 
a kincseire, mintha egy második fészket akarna képezni. 
Mire a madár és Roland is felébredt.

ÉRDEMES FELIDÉZNI Panditzsi Nehru tevékenysé-
gét a következő hónapok során. Alighogy visszaért Új-
del hibe, máris mozgósította a diplomáciai szolgálatokat, 
hogy minél hamarabb tárgyalhasson a legfontosabb ál-
lamfőkkel. Először az Egyesült Államokba utazott. Mu-
száj volt ott kezdenie. Kétszer beszélt Eisenhowerrel, majd 
Oroszországba ment, ahol Bulganyin és Hruscsov fogadta, 
aztán Kínába Maóhoz, majd Európába Adenauer német 
kancellárhoz, őfelsége II. Erzsébet angol királynő höz és 
Coty francia elnökhöz. Titokban felkereste De Gaulle-t 
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Colombey-ben. Emlékszünk az indiai miniszterelnök-
nek erre az utazásaira. Az újságok és a televízió mindig 
ugyanazokban a pózokban mutatták, kedélyesen szoron-
gatta valamelyik államfő kezét – Hruscsov meg is ölelte – 
vagy mosolyogva szállt ki a repülőgépből. Ekkor nevezték 
el az újságírók rózsás embernek az állandóan a zubbonya 
gomblyukában viselt virág, valamint a világ valamennyi 
népe által kifejezett rokonszenv miatt. Mindenki úgy vél-
te ugyanis, hogy Nehru utazásaival a hidegháború ellen 
harcolt, s igyekezett segíteni a lezárásában. Mindent meg 
is tett annak érdekében, hogy ezt elhitesse, sőt talán va-
lóban volt ilyen törekvése, ám ezeknek a találkozóknak a 
valódi tárgya fontosabb volt, annyira fontos, hogy olyan, 
egymással szemben álló embereknek az azonnali jóvá-
hagyását is megkapta az eléjük tárt döntésekhez, mint 
Mao, Eisenhower és Hruscsov.

Sri Bahanba javaslatai csak akkor lehettek hatékonyak, 
ha a legnagyobb titokban, a legszigorúbb titoktartás mel-
lett valósulnak meg. Nehru megkapta a vezetők ígéretét. 
Valamennyi tárgyalópartnere megértette, milyen követ-
kezményekkel járna akár csak a legapróbb kiszivárog-
tatás. Azt is megértették mindannyian, hogy Bahanba 
terve teljes és fenntartás nélküli együttműködést kíván 
mindazoktól, akiket Nehru felkeresett ezzel a kéréssel.

A siker harmadik feltétele az intézkedések azonnali-
sága volt. Ezért már abban a pillanatban elkezdték fo-
ganatosítani ezeket, hogy Nehru elhagyta az adott fő-
várost. Az Eisenhowernél tett látogatása utáni héten a 
Fehér Ház közleményt adott ki, amelyben bejelentette, 
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hogy bár nem tartja megalapozottnak a japán és kanadai 
kormányok által megfogalmazott félelmeket, az ameri-
kai főparancsnokság lemond a következő hónapban az 
Aleut-szigetek egyikén tervezett nagy erejű, föld alatti 
kísérleti atombomba-robbantásról.

Ez a döntés volt a Bahanba-terv kulcsa, ez tette lehe-
tővé a megvalósítását. Ennek dacára a tervnek nem volt 
köze sem a hideg vagy valódi háborúhoz, sem a nukleá-
ris kísérletekhez.

Az állandóan Oroszországra irányított amerikai raké-
ták közül kettőnek új célpontot jelöltek ki. Miután Nehru 
megjárta Moszkvát, két orosz rakétát is ugyanarra a cél-
pontra állítottak át. Néhány évvel később pedig, amikor 
az első nagy hatótávolságú kínai rakéta készen állt a kilö-
vésre, ennek a számára is ugyanezt a célpontot jelölték ki.

Már Nehru 1955-ös utazásait követően kialakították a 
Moszkva és Washington közötti közvetlen kapcsolatot, 
amelynek a létezését csak Kennedy elnöksége alatt hozták 
nyilvánosságra, és amelynek a „forró drót” nevet adták. 
Hasonló, ám titokban maradt kapcsolat jött létre Moszkva 
és Peking, illetve Peking és Washington között is.

Mindhárom nagy ország vezetője mindig, a legkisebb 
fenyegetés jelére készen állt teljes harci erejének a beveté-
sére a másik kettő ellen, akár a világnak a pokol fenekére 
taszítása árán is, ám Nehru közlendője annyira súlyos volt, 
hogy a félelem és a remény ezen szintjén a nemzetek és 
ideológiák közötti szembenállás nem maradhatott fenn.

A bombayi találkozó óta az üggyel foglalkozó titkos-
szolgálatok utasításba kapták, hogy ezentúl közvetlenül 
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az államfőiknek kell jelenteniük. Gyakran használták fel 
őket olyan részletkérdéseket érintő műveletekre, amely-
nek nem voltak tisztában az értelmével. Összecsaptak 
vagy együttműködtek egymással anélkül, hogy tudták 
volna a miértjét. Pár ügynököt eltettek az útból, mert túl 
közel jutottak – ha nem is az igazsághoz, de legalább a 
titokhoz. Az Egyesült Államokban több alkalommal még 
a Maffiát is felhasználták, amely akár Európába is elküld-
te a kommandósait abban a hiszemben, hogy kizárólag a 
Cosa Nostra érdekében tevékenykednek. Nem is volt soha 
ennyire találó a „mi ügyünk” kifejezés.

Az államfők közötti találkozókat nem lehet olyan gyor-
san rögtönözni, mint egy rokoni látogatást. Bármennyire 
is siettette a protokollt, Nehru csak 1955 novemberére fe-
jezte be a körutat. Amikor véglegesen visszatért Újdelhi-
be, olyan szorongás fogta el, amely haláláig társa maradt.

Minden egyes utazásánál elkísérte egy másik repü-
lőgép, amely az övé után szállt le, és vele együtt indult 
vissza. Soha senki nem látta, hogy leszállt volna róla akár 
csak egyetlen utas. Ellenben minden országban egy vagy 
több látogató ment fel a fedélzetre, majd órákkal később, 
aggodalmaskodó vagy roppant komoly arckifejezéssel 
távozott, lelki szemei előtt egy kék foltos barna pillangó 
képét őrizve.

Amikor Nehru visszatért utolsó, Berlinbe és Párizs-
ba vezető útjáról, és a gépe leszállt Újdelhiben, a másik 
repülő, amely addig mindenhová elkísérte, továbbment 
Bombaybe.

Kilenc nappal később kora reggel a Panditzsi megnyi-
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totta a minisztertanács heti rendes ülését. A napirenden 
a kalkuttai éhínség szerepelt, no meg természetesen még 
mindig Bihar helyzete. Ezúttal is megszólalt a telefon az 
asztalon. Amikor Nehru felvette, már tudta, mit fog hal-
lani. Tudatták vele, hogy az éjjel egy tűzvész során porig 
égett Sri Bahanba háza és laboratóriuma. Minden bizony-
nyal szándékos gyújtogatás történt, a tűz egyszerre tört ki 
több helyen, és a tűzoltók képtelenek voltak beavatkozni, 
mert a fővezetéket, amely az egész városnegyedet vízzel 
látta el, egy órával korábban két helyen is berobbantot-
ták dinamittal.

Az álmából felriadt Sri Bahanba – családja, munkatár-
sai és barátai egy részével együtt – halálát lelte. Nem volt 
mód megkezdeni a romok átkutatását, mert még mindig 
nem sikerült elállítani a tüzet.

Nehru lassan tette le a kagylót. Bár a hír nem érte vá-
ratlanul, le volt sújtva. A Tervet elkerülhetetlenül végre 
kellett hajtani. Öreg barátját nem látja soha többé.

1955 TAVASZA Jeanne és Roland szerelmének a má-
sodik tavasza volt. Úgy érezték, még csak most kezdenek 
élni. A világ első napjának találkozásuk napját tekintették, 
amely minden újabb találkozásukkor elölről kezdődött. 
Nehéz akadályok választották el őket: Roland-nak három 
gyereke volt, egy fiú és két lány, és a felesége sosem fog 
belemenni a válásba. A férfi ennek ellenére egészen biz-
tos volt abban, hogy valami csoda folytán minden rend-
be fog jönni egy napon, talán nemsokára, és hogy végre 
együtt élhetnek egy végtelen, boldogabb, fényesebb éle-
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tet, mintha egy folyamatosan táguló úton haladnának a 
horizont felé. Örökké. Valóban így gondolta. El sem tudta 
képzelni, hogy a halál véget vessen valaha is ennek a tö-
kéletes boldogságnak. Teljes férfierejével és egy serdülő 
frissességével és naivitásával szerette Jeanne-t. Találko-
zásukkor harminckét éves volt, Jeanne harmincöt, most 
harminchat. Roland miatt csordult túl a szíve, ő nyűgözte 
le intelligenciájával, és olyannyira feldúlta testével, hogy 
amikor Jeanne visszanyerte az eszméletét, úgy gondolta, 
sosem érezheti még egyszer ugyanezt. Ez egyszerűen le-
hetetlen. És aztán amikor megint megnyílt előtte, a férfi 
még magasabbra vitte, még messzebbre, a gyönyör vörös 
fényébe és éjszakájába.

A léte minden vetületét átölelő boldogság valóságos 
csoda volt, és Jeanne tudta is ezt. Azt is tudta, hogy a 
közös élet talán veszélybe sodorná a csodát. Ha két vagy 
három napig nem látta Roland-t, néha fizikailag képte-
len volt még levegőt venni is. Ha a hiánya még tovább el-
nyúlt, úgy szenvedett, mint egy kábítószeres az elvonási 
tünetektől. És tudta, hogy Roland is szenved, és hogy ta-
lán éppen a távollétek szenvedése tartja igazán életben a 
szerelmüket. Nem alakulhat ki közöttük sem a fásultság, 
sem bármilyen megszokás, amelynek a fokozatosan fel-
gyülemlő terhe hétköznapivá teszi a különleges dolgokat, 
elveszi előlük a levegőt. Főként azt nem akarta, hogy bár-
mit is megbánjanak. Szeptemberben, a túl hosszúra nyúlt 
szabadság után a férfi azt mondta, nem bírja tovább, el-
hagyja a családját, vele akar élni, még ha nem is tud elvál-
ni. Ha ekkor Jeanne biztatta volna, talán meg is teszi. De 
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hallgatott, és Roland soha többé nem hozta szóba. Tudta, 
mennyire szereti a gyerekeit, és ha arra kényszeríti, hogy 
miatta váljon meg tőlük, azzal, hogy megszerzi magának, 
valójában elveszíti.

A tél nagyon hideg volt, a tavasz késett. De április vé-
gére hirtelen kivirult, mint egy menyasszony. Jeanne és 
Roland megszervezett egy ötnapos közös kiruccanást 
Normandiába, hogy lássák kinyílni a virágoktól kerekedő 
fákat és felszökkenni a talajból a százszorszépekre frissen 
és sűrűn rácsodálkozó füvet, mintha sietne az égig érni, 
mielőtt visszatér a tél.

De az indulás előtti este Roland kisebbik, hároméves 
lányának begyulladt a füle, magasra szökött a láza, így 
az apja vele maradt. Az alkalom nem tért vissza. Ez a 
tavasz elveszett, ami nagy kár, mert több ilyenben már 
nem is volt részük.

Nehru éppen akkor hagyta el Moszkvát. A következő 
napokban a „fehérköpenyesek perének” az egyik túlélőjét 
Hruscsov parancsára ismét letartóztatták, és az orvost 
egész családjával és a legközelebbi munkatársaival együtt 
felrakták egy Szibériába induló repülőgépre. A gép meg-
állt üzemanyagért egy katonai reptéren, majd keletre vet-
te az irányt, az Ohotszki-tenger felé, és nem tért vissza.

ROLAND NAGYON SZÉP VOLT, magas, karcsú, me-
leg, rövid és göndör barna hajjal, érzelgős gazellaszemek-
kel, vékony orra még őrizte egy gyerekkori törés nyomát, 
a combja, a válla, a csípője Tutanhamonéval vetekedett. 
És a hosszú keze egyszerre volt finom és erős. Hamb lain 
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professzor, akinek a csapatában dolgozott a villejuifi Rák-
kutató központban, mondta neki egyszer:

– Magának olyan a keze, mint egy állatorvosé, akár te-
heneknek is segíthetne szülni, akár kismacskákat ápol-
hatna…

Tanulmányait megzavarhatatlanul végezte a belé bo-
londult lányok forgatagában. Nem sikerült akadályoz-
niuk a munkában, és nem vált belőle a Latin Negyed Don 
Juanja sem. Némelyikükre rászánt egy kis időt, s bár egyi-
kükbe sem volt igazán szerelmes, annyira azért mégis, 
hogy ezek a kalandok megmaradjanak az összefekvések 
vízszintjén.

A legmakacsabb csináltatott magának vele egy gyere-
ket. Elvette feleségül. Buta egy házasság volt, a nőnek is, 
neki is. Feleségének nagyon barna, sápadt, vékony, hatal-
mas, monoklisan fekete szeme volt, úgy nézett ki, mint 
egy büntetésből a földre visszaküldött angyalfióka, ami-
ért az orrába dugta a szárnya végét, és azóta minden éjjel 
az elveszett Paradicsomot siratja. Levetkőzve azonban 
felfedte jó nagy fenekét, birtokló, kicsinyes, neheztelő, 
fecsegő, sérelmeken lovagló alkat volt, képtelen osztozni 
Roland egyetlen gondolatán is, akit közös életük első nap-
jaitól kezdve megajándékozott az ostoba emberek konok 
ellentmondásaival. Hiába ereszkedett le hozzá, képtelen 
volt megtalálni vele a hangot. Az asszony harciasan ha-
ragudott rá, amiért más, mint ő.

A szerelemben nagy örömét lelte a férjével, amiért Ro-
land hálás volt. A bőre kissé szemcsés és rugalmas volt, 
eleinte hűvös, aztán forró, apró melle előbb agresszíven 
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emelte fel a fejét, mielőtt lekonyult, mint egy virág a túl 
élénk naptól. Az ezekben a pillanatokban elejtett szavai 
voltak az egyetlenek, amelyekkel nem sebezni akarta. Ro-
land nem haragudott rá azért, hogy olyan, amilyen. Gyen-
gédséget érzett iránta, néha szomorúan, néha vidámab-
ban, és hálát, amiért ilyen szép gyerekeket csinált vele. 
Továbbra is szeretkeztek, amikor csak az asszony jelét 
adta vágyának. Bűntudatot érzett iránta, és úgy gondolta, 
nincs joga megfosztania az egyetlen örömtől, amelyben 
még részesítheti. De ő maga nem osztozott az örömben, 
még akkor sem, amikor elvesztette az irányítást a teste 
felett. 

Egy nap Jeanne rákérdezett, és ő elmondta neki. A nő-
nek nagy erőfeszítésébe telt elfojtani a szívét és testét 
elöntő vad féltékenységi hullámot. Ám az intelligenciája 
és a szerelmük tudata felülkerekedett. Tudomásul vette 
Roland magyarázatát, és már nem érzett fájdalmat. Az ő 
oldaláról nem volt probléma. Minden, ami nem Roland, 
immár lényegtelennek tűnt a számára, ugyanolyan va-
lószerűtlennek, mint a gyerekek játékos életutánzásai. 

„Mondjuk azt, hogy te vagy a férj, én meg a feleséged…” 
Csak két felnőtt létezett, Roland és Jeanne, csak ők vol-
tak valódiak a fiktív és súlytalan mocorgások közepette. 
Még a fiától is eltávolodott. Nem szerette kevésbé, mint 
azelőtt, de ő is csak „utána” jött. Pontosan tudta, ha vá-
lasztania kell közte és Roland között, nem színlel ha-
bozást és szétszakítottságot. A döntését már meghozta. 
Egyszer s mindenkorra Roland-t választotta a világ többi 
részével szemben.
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Nem került volna semmibe hazudni a férjének, vagy 
nem elvenni tőle minden reményt. De nem történt sem-
mi drámai. Az igazság magától szökött ki, ahogy a lám-
paégőből a fény. Miután találkozott Roland-nal, pár nap 
alatt teljesen átváltozott. Porként rázta le magáról a kort, 
amely az elmúlt pár évben utolérte, visszatért a serdülő-
koránál is ragyogóbb fiatalság. A szeme csillogott, az arca 
kicsattant a boldogságtól. Kihúzta magát, mindig szép 
mozdulatai finomabbak, gyorsabbak lettek. Szüntelenül 
mosolygott és dalolt, jobban, gyorsabban és nagyobb 
örömmel dolgozott. Szabadidejében a boltokat bújta, a 
színeket mérlegelte, csokorban hozott haza új ruhákat, 
vagy éppen egy csodás kis fekete kosztümöt, amely mögé 
húzódva megkérdezte a férjétől:

– Milyennek találsz?
– Mi történt veled? – kérdezett vissza a férje. 
Jeanne elmondta. 
Férje azóta soha többé nem kereste fel a szobájában, de 

ha bejött volna, lett volna elég bátorsága elküldeni? És 
ha nem küldi el, nem fogadta-e volna nagyobb örömmel, 
mint azelőtt? Olyan fantasztikus boldogságot érzett a 
szívében és a testében, hogy talán megajándékozta volna 
ennek a lakomának egy részével anélkül, hogy megrövidí-
tette vagy bemocskolta volna. De nem jött be soha. Akár 
jön, akár nem, nem volt semmilyen jelentősége, ahogy az 
sem számított, hogy mit csinál Roland a házastársával 
töltött éjszakákon. Csak ők ketten voltak, semmi más.
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1955 JÚNIUSÁNAK első szombati napján egy kiemel-
kedő angol biológus, a negyvenkét éves Adam Ramsay 
professzor Brüsszelbe repült, ahol egy lengyel gépre szállt, 
és átlépte a vasfüggönyt. A világsajtó nagy lármát csapott 
a távozása körül. Katonai szakértők kijelentették, hogy 
Ramsay a bakteriológiai hadviselés szakértője. Az angol 
kormány cáfolatot adott ki. Az állítás valóban nem volt 
igaz. Kitudódott, hogy Ramsay három munkatársát titkos 
helyre szállították, családjukkal együtt. A letartóztatási 
hullám még a kutatóközpont takarítónőjét és a kifutófiút 
is elérte, csakúgy, mint Ramsay személyes sofőrjét és an-
nak feleségét. Ami pedig a saját nejét illeti, még időben Ju-
goszláviába utazott a gyerekeivel, ahol nyomát vesztették. 
Úgy vélték, a férje után ment, de senki sem jelezte, hogy 
Ramsay vagy bármelyik társa felbukkant volna Moszkvá-
ban vagy egy másik szocialista ország fővárosában.

Egy kiszivárgott értesülésből mínuszos hír lett, amely 
sokkal jobban felháborította a brit közvéleményt, mint a 
tudós „disszidálása”: a letartóztatások idején a labor kis-
kutyáját, egy Jeep nevű skót terriert lelőttek a rendőrök, 
a tetemet pedig elégették.

Június 17-én egy Japánba tartó különgép, fedélzetén a 
doktor Galdos harvardi professzor vezette tudósokból és 
orvosokból, az amőbák és az amőbiázis szakértőiből álló 
küldöttséggel, megszakította az útját Hawaiin, és tizen-
két óra hét perckor ismét felszállt. Az ég tiszta volt, az 
időjárási előrejelzés kedvező. Fél órával később megsza-
kadt a rádiókapcsolat. Sem a gépnek, sem az utasainak 
nem találták nyomát.
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Július 8-ról 9-re virradó éjszaka, a Massachusetts ál-
lambeli Cambridge-ben. Hajnali negyed négy. Hét gép-
kocsi hatol be a Harvard Egyetem területére, és megáll 
az eltűnt küldöttséget vezető doktor Galdos háza előtt, 
ahol még mindig lakik a felesége és a két – tizennégy 
és tizenkilenc éves – fia. Legalább tizenöt ember tör be 
a házba, elrabolják Galdos asszonyt és a fiait, valamint 
a két fekete háziszolgát. Egy diák, akinek gyanús a sok 
autó felvonulása, riasztja a rendőrséget. A távozó kocsi-
kat feltartóztatják. Lövöldözés tör ki. A rendőrség nem 
képviseli magát elégséges erővel. Két rendőr meghal. Az 
emberrablók egyik autóját találat éri, és az egyik iroda-
épület falába vágódik. Csak a gépkocsivezető holttestét 
találják meg benne. Egy jelentéktelen gengszterét, aki 
szerepel a New York-i rendőrség nyilvántartásában, és 
akit a Maffia piszkos munkákra szokott használni.

Szeptember 2-án Nehru Párizsba érkezik. A Champs- 
Élysées zászlórúdjain India piros-fehér-zöld lobogói rep-
desnek, rajtuk a lótuszvirággal. Egy elegáns fekete autó 
befut Villejuifbe Hamblain professzorért, Roland főnö-
kéért: Nehru kíséretének az egyik tagja találkozni óhajt 
vele. A meglepődött, de kíváncsi Hamblain elfogadja a 
meghívást. Az autó elviszi Orlyba, behajt a reptérre, átjut 
több rendőrkordonon, és megáll egy elkülönített repü-
lőgép előtt, a kifutópálya végén, egy rendőrségi roham-
kocsi közelében. Hamblaint megkérik, hogy szálljon be a 
repülőbe. A lépcső alján egy francia rendőr és egy indiai 
férfi ellenőrzi a személyazonosságát. Egy órával később 
feldúltan jön le a lépcsőn. Másnap összehívja azokat a 
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munkatársait, akikkel az utóbbi időszakban együtt dol-
gozott. Megkérdezi tőlük, hogy nem szenved-e valame-
lyikük látászavarban pár napja vagy hete. Az egyöntetű 
nemleges válaszra látszik rajta az óriási megkönnyebbü-
lés. Nem ad semmilyen indokot a kérdésre, hanem meg-
jegyzi, hogy ő viszont nagyon fáradt, és kivesz egy hó-
nap rendkívüli szabadságot. Távollétében az asszisztense, 
Roland Fournier veszi át a munka irányítását. Hamblain 
azonnal távozik anélkül, hogy bárkivel is kezet fogna. 
Egyszerre látszik gondterheltnek és felvillanyozottnak.

Roland csodálkozik. Előző nap Hamblain még azt 
mondta neki, sosem érezte magát ilyen remek formában, 
bár pár napja megmagyarázhatatlan látászavarai vannak. 
Ha nem múlik el, tette hozzá, felkeresi Ferrier barátját 
egy szemfenékvizsgálatra.

Hamblain ekkor ötvenkét éves. Nőtlen. Esetleges vi-
szonyáról sem tudni. Munkatársai tréfálkozva állítják, 
hogy még mindig szűz. Évek óta egy bejárónő megy hoz-
zá mindennap takarítani, egy gyermektelen özvegyasz-
szony, akinek a számára könnyebbség, hogy a háztartási 
munkákban nem kell egy hölggyel vetélkednie. Hamblain 
közli vele, hogy magával viszi nyaralni Bretagne-ba. Most 
azonnal indulnak. Az asszony tiltakozik, nem mehet el 
csak így, nem szereti Bretagne-t, nem szereti a tengert, 
meg fog fázni. Hamblain erre azt válaszolja, hogy szüksé-
ge van rá, segítenie kellene idős szüleivel, őket fogja fel-
keresni. Nem fog fázni, jót is tesz majd neki az út. Szinte 
erőnek erejével vonszolja magával, de az izgatott hölgy-
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nek még van ideje beszámolni a kalandjáról a péknek és 
a tejesembernek, amikor hazamegy összepakolni.

Roland megtelefonálja Jeanne-nak a rossz hírt: a főnök 
helyettesítése sok idejét fogja lefoglalni. Alig fognak tud-
ni találkozni. Bárcsak legalább esténként hozzá mehetne 
haza! Egyre elviselhetetlenebb a helyzet. Jeanne csitítgat-
ja, megnyugtatja. Vasárnapra megbeszélnek egy rande-
vút. Otthon majd azt mondja, be kell mennie a laborba.

Délután Nehru három órán át tárgyalt Coty elnökkel, 
majd visszatért a nagykövetségre. Este kilenckor egy hát-
só ajtón át távozik megint, és beszáll egy autóba, amely 
Colombey-be viszi.

Miután Nehru magára hagyta, Coty elnök hívatja P. ez-
redest, a titkosszolgálat közvetlenül az elnökhöz ren-
delt osztályának a vezetőjét. Pontos utasításokkal látja 
el, amelyek hatására az ezredes zavarodottan néz. Nem 
érti a parancs célját, és magyarázatot kér. Az elnök azt 
válaszolja, hogy nem szolgálhat magyarázattal, és kéri, 
lásson hozzá azonnal az első lépések végrehajtásához. 
Az ezredes ellenveti, hogy a második lépcsőhöz nem ren-
delkezik elégséges emberi erőforrással. Az elnök azt vá-
laszolja, hogy gondoskodni fog róla. Az ezredes távozása 
után telefonon megkéri Koenig tábornok honvédelmi mi-
nisztert, hogy diszkréten fáradjon át az Élysée-palotába. 
Megkéri, hogy hívjon vissza Algériából egy ejtőernyős ro-
hamosztagot, és 48 órán belül bocsássa a rendelkezésére. 
Ezek a katonák már soha nem térnek vissza Algériába, és 
nem látják többé a családjukat. Fokozatosan, egyesével 
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eltűntnek vagy a háborús harcokban elesettnek nyilvá-
nítják majd őket. 

A döbbent tábornok tiltakozik, megtagadja a kérést, 
felvilágosítást követel. Republikánus lévén nem hajlan-
dó titkos akcióban részt venni. Mit jelentsen ez az egész? 
Mi lesz a sorsa ezeknek az ejtőernyősöknek? Mit kell 
tenniük?

Az elnök komoran közli vele, hogy még Franciaország 
vagy a köztársaság léténél is fontosabb dologról van szó. 
Többet nem mondhat, de mivel az alkotmány értelmében 
ő a hadsereg főparancsnoka, engedelmességet és hallga-
tást követel a tábornoktól. Halkan hozzáteszi:

– Mondja, úgy nézek én ki, mint aki puccsot akar vég-
rehajtani?

Koenig tábornok végigméri a kedélyes elnököt.
A feltételezés pont ugyanolyan abszurd, mint hogy va-

lamilyen kalandban legyen része. A tábornok meghajol, 
megteszi, amit kell.

Három nappal később a Le Bourget repülőtéren földet 
ér egy Algériából érkező katonai gép. Massu tábornok 
egységének nyolc ejtőernyőse és egy hadnagya száll ki 
belőle. Civilben vannak. P. ezredes emberei már várják, 
és egy minibusszal egy külvárosi villába viszik őket. Előző 
nap csavarhúzóval leszerelték a villa nevének és házszá-
mának a tábláját. Itt kell parancsra várniuk.

Villejuifben az L épület – ahol Roland és Hamblain 
professzor csapata dolgozik – valamennyi telefonvona-
lára ráállnak. A gázművek furgonja reggel nyolc órakor 
beállít, hogy munkásbrigádjával „kicserélje a beérkező 
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gázvezetékeket”. Két „gázszerelőnek” sikerül minden he-
lyiségben elhelyeznie rejtett mikrofonokat, még a labor 
személyzetének érkezése előtt.

A többiek senkit sem zavarva dolgoznak a pincében. 
Délután közepe táján az egész csapat távozik a furgonnal. 

Az elnöki hivatal titkosszolgálatának az elmúlt hét so-
rán folytatott tevékenysége nem kerüli el a többi francia 
és külföldi titkosszolgálat figyelmét. Az L épület rövide-
sen kémek és kémelhárítók őrült nyüzsgésének a köz-
pontjává válik, senki sem tudja, hogy mit keres, de min-
denki mást azzal gyanúsít, hogy ő igen. Ha Roland sejtene 
bármit is ebből az aktivitásból, meg lenne döbbenve.  
Ő aztán igazán tudja, hogy az L épületben folytatott mun-
ka abszolút nem titkos. Közönséges, rutinszerű vizsgá-
latokat és kísérleteket ismételgetnek meg újra meg újra 
laboratóriumi állatokon. Ha pedig véletlenül kiderítené-
nek valami újat, egy pillanatig sem akarnák rejtegetni a 
felfedezést, hanem azonnal megosztanák a hasonló ku-
tatásokat végző kollégákkal a világ minden táján.

És mégis, ügynökök éjjel-nappal hallgatják mindazt, 
ami elhangzik az L épületben, Roland Fournier és va-
lamennyi munkatársa lakásán, a reggelenként takarí-
tó két asszonynál, valamint a Rue de Vaugirard-i lakás-
ban, Roland és Jeanne szerelmének barokk palotájában. 
A lehallgatóknak néhány kulcsszót kell fejben tartaniuk, 
jelez niük kell, ha ezek bármelyike bármely körülmények 
között bárkinek a szájából elhangzik anélkül, hogy a szót 
kimondó személynek bármi fogalma lenne a fontossá-
gáról.
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Itt lép be a képbe Samuel Frend, az Egyesült Államok 
párizsi nagykövetségének a tisztviselője. „Kulturális at-
tasé”, ám valójában a közvetlenül a Pentagon alá rendelt 
egyik katonai hírszerző szolgálat tagja. A felszabadító 
hadsereggel érkezett Franciaországba, és Párizsban ma-
radt. Miközben mély érzelmeket táplál Amerika iránt, 
gondolkodásában és szokásaiban franciává vált. Átho-
zatta a feleségét és a gyerekeit, egy fiút és egy lányt, és 
azóta még két fiuk született, immár Párizsban. Alacsony, 
vékony férfi. Negyvenkilenc éves, az arca kicsit sovány és 
mosolygós, szája mindkét szélén a vastag, függőleges rán-
cok inkább jóindulatot, mint gondokat jeleznek. Erőteljes 
tonzúrája körül még bőven nőnek világosbarna, sima és 
engedelmes hajszálak. Kicsit túlságosan is körbenyírt füle 
nagynak látszik, apró, fekete szeme csillog a rövid, ha-
jánál sötétebb színű szemöldöke alatt. Olcsón, nagyáru-
házakban öltözködik. Mivel a férfiosztályon nem talál 
magának méretet, a „fiatalember” osztályra szokott járni. 
De ami ott van, mindig egy kicsit szűk valahol. A rövid 
ingujjak és a mosolya miatt nagyon kedvesnek nézik, ami 
igaz is, és egy kicsit butának, ami viszont nem. Az évek 
során számos barátot szerzett, és mindenhol elhelyezte 
az antennáit. A francia titkosszolgálatok természetesen 
tisztában vannak tevékenysége valódi jellegével, de nem 
tekintik különösebben fontosnak. Tény, hogy nem ki-
emelt ügynök, csak egy egyszerű, közönséges hírszerző. 
Időről időre jó eredményeket szállít, amit udvariasságá-
nak, intelligenciájának és főként kíváncsiságának köszön-
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het. És szükség esetén tud nagyon aktívnak is mutatkozni, 
ahogy az alacsony emberek szoktak.

Fél órán belül értesülést szerzett arról, hogy Coty el-
nök magához hívatta Koenig tábornokot, és jelen volt 
Le Bourget-ban Massu ejtőernyőseinek a kiszállásakor. Az 
L épületet figyelő vagy figyeltető ügynökök közül egye-
dül ő tudja, hogy az ott lapuló rejtély aggasztja a Francia 
Köztársaság elnökét. Ezzel még P. ezredes alárendeltjei 
sincsenek tisztában. Ám Hamblain professzor Orlyban 
tett látogatása elkerülte Samuel Frend figyelmét, és nincs 
tudomása Sri Bahanba létezéséről, még a nevéről sem. Az 
ő olvasatában az L épület ügye, ha ügy ez egyáltalán, ki-
zárólag a franciákat érinti. Az elnökkel és a katonákkal 
kapcsolatos vonatkozásai keltették fel a kíváncsiságát. 
Megfigyelteti a külvárosi villát, amely az ejtőernyősök 
otthonául szolgál, és hírszerző csápjait kinyújtja a Ville-
juif körül sürgölődő hálózatokba. Nem tud meg tőlük 
semmit. Nem történik semmi. Bosszúsan elhatározza, 
hogy felkeresi a Bretagne-ban vakációzó Hamblain pro-
fesszort, majd tudományos újságírónak adja ki magát. 
Elég egy mondat, egy szó, hogy a rejtély nyomába vet-
hesse magát.

De Quiberonban a professzor szüleinek kis egyszintes 
házát üresen és zárva találja. Szomszédjuk, egy alkalmi 
horgász, aki egy baleset miatt sántít, és csak jó időben 
tud kimenni a házából – két kiruccanás között zöldsé-
geket termeszt, és a turistákat figyeli –, habozás nélkül 
szolgál felvilágosítással. Ez Frend különleges tulajdonsá-
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ga: az emberek szívesen beszélnek vele, mert mindig ér-
deklődve hallgatja őket, és egyetért velük. Így tudja meg, 
hogy a professzort két nappal korábban angol barátai lá-
togatták meg, egy kisebb, eléggé öreg jachttal érkeztek. 
Franciául volt ráírva a neve, Sourire du Chat, furcsa egy 
név ez a „Macska mosolya” egy hajónak, de stabilnak és 
kényelmesnek látszott, ahogy az angolok szeretik. És hát 
bizony, tegnap reggel mindenki ezzel a jachttal ment el.

– Ki mindenki?
– A professzor, az apja, az anyja, és még egy takarító-

nő is, akit Párizsból hozott magával. Elkísértem őket a 
kikötőbe, és láttam, hogy elmennek. Az öreg Hamblain 
nem látszott valami jókedvűnek, reumás, tudja, és nem 
ez a legmegfelelőbb időszak a sétahajózásra. Nyugdíjas 
tanító. A felesége számára viszont amit a fia mond, az 
maga a Szentírás. Na de az a párizsi csoroszlya! Hallotta 
volna, miket mondott a főnökének! „Maga megőrült! Én 
sosem jártam hajón! Tengeribetegségem lesz! Rosszul 
leszek!” Az meg csak kacagott, jól kinevette. Olyan bol-
dognak látszott, mint aki nászútra indul. Csak nem egy 
ilyen bolond vénasszonnyal… Micsoda ötlet, hogy a be-
járónőjét viszi magával hajókázni. Inkább hagyta volna 
itt, hogy rendet tartson a házban. Persze én ezt csak úgy 
mondom, semmi közöm hozzá…

– Tudja, merre mentek?
– Portugáliába, aztán ki a Földközi-tengerre… Ebben 

az évszakban nyilván melegebb éghajlatra megy az em-
ber, bár idén igazán nem lehet panaszkodni az időjárásra, 
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már majdnem itt van a nagy dagályok ideje, és már olyan, 
mintha augusztus közepén járnánk…

Párizsba visszatérve Samuel Frend azonnal elküldi a 
jelentését a Pentagonnak, kódolt táviratban. Megadja a 
Sourire du Chat leírását, és javasolja, hogy „véletlenül” 
keressék fel a hajót a tengeren. Például összeütközhet-
nének vele. A hajótörés ürügyén „kimenthetnék” Hamb-
lain professzort, aki minden bizonnyal valami hihetetlen 
fontos információk birtokában van, amit már az angolok 
is tudnak. Az utóbbi félmondattól a jelentést fogadó tiszt 
felpattan a székéről. Természetesen semmit sem tud a 
Bahanba-tervről és az abban az Egyesült Államoknak be-
töltött kiemelkedő szerepéről. A Pentagon úgy vesz ben-
ne részt, hogy nem is tud róla. Ennek köszönhető, hogy 
a Sourire du Chat roncsát már hat nap után megtalálják, 
pedig különben akár heteken át sodródhatott volna a ten-
geren. Egy tűzvész teljesen elpusztította a jachtot, amely-
ből nem maradt más, csak a félig szénné égett hajótörzs. 
A hét utasnak semmi nyoma. A tengeralattjáró-parancs-
nok, aki a roncsot felfedezi, rádióüzenetben kér utasítást, 
és alámerülve követi a délkeleti irányba sodródó roncsot. 

Egy másik amerikai tengeralattjáró, amely egészen 
konkrét okokból még mindig a közelben tartózkodik, 
vagyis több mint 12 ezer kilométerre hivatalosan meg-
határozott pozíciójától, veszi és dekódolja az üzenetet, 
majd maga is küld egyet Washingtonba.

Három órával később az első tengeralattjáró parancs-
noka azt az utasítást kapja, hogy gyújtsa fel megint a 
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Sourire du Chat még megmaradt roncsát, de úgy, hogy 
a hajó süllyedjen el teljesen, aztán pedig felejtse el az 
incidenst. Sem a jacht roncsának a megtalálása, sem az 
elégetése nem szerepelhet sem a hivatalos, sem a bizal-
mas hajónaplóban.

Amikor 1955. szeptember 21-én Roland, akinek sike-
rült szabaddá tennie magát délutánra és éjszakára, mind 
a munkájától, mind a családjától, beül Jeanne-nal egy 
martinique-i specialitásokat kínáló Rue Marbeuf-i étte-
rembe, mit sem tudván igazgatójának sorsáról. Azt hiszi, 
a professzor vörös orral és fagyott bokával, békésen ha-
lászgatja az aprórákokat.

CSUK AFÁNKOT, TÖLTÖTT R ÁKOT és sült banánt 
ettek, és puncsot ittak. Így fedezték fel apránként Párizs 
egzotikus éttermeit, amíg nem nyílik rá mód, hogy a vi-
lágot fedezzék fel együtt. Egyikük sem volt nagy utazó, és 
már előre örültek, milyen sok csoda várja, hogy egy napon 
majd felkeressék őket. Egy napon, egy napon… Mikor? 
Nem tették fel maguknak ezt a kérdést. Ez is a homályos, 
de ragyogónak ígérkező jövő része volt. Nem tartották 
lehetségesnek, hogy ne tűnjön tova egy napon minden 
akadály, és ne nyíljon meg előttük végre a közös örömök 
és utazások, az együtt alvások útja, minden rejtőzködés 
és bármi másra elvesztegetett órák nélkül. Roland egy 
gyerek meggyőződésével hitt ebben a jövőben, fel sem 
tette magának a kérdést, hogy miként valósulhatna meg.  
Jeanne is erről a jövőről álmodott, de nem igazán hitt 
benne.
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