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Elindulok

Az ötesztendős nagy világégés üszkösö- 
d5 romjai itt is ott is lángralobbannak, mi
előtt végleg kialudnának. Forradalmak, 
ellenforadalmak szántják végig Európa nagy 
részét, mintha nem lett volna elég a gyöt
relemből. Az öt esztendőn át szünetelt nem
zetközi kapcsolatok nehezen indulnak meg 
újra, mintha a vén Európa sehogysem tudná 
elhinni, hogy újra béke van__

A  Duna partjáról Franciaországba el
jutni nem látszik könnyű feladatnak, már 
pedig én eljutok oda, ha százannyi akadály 
állná az utamat. Érett ésszel, komoly meg
fontolással határoztam el magam az elindu
lásra. Nem a gyerekes kalandvágy szólit el 
hazulról, hanem egy virágzásában letört csa
ládi élet sosem múló emléke. A  belforti te
mető közös sírjánál, az anya és kisfia 
porladó hamvai felett még nem mondott 
imát a férj, mert messzire elsodorta az 
élet...

Számot vetettem eszemmel, szivemmel 
és úgy döntöttem, hogy elindulok. Az ittho
niak nem marasztalnak, jól tudják, hogy 
hasztalan volna. Ismerős tájak felé igyek
szem, előre megállapított útitervvel. Célom 
határozott és talán őrök életre szól: első 
és egyben talán bucsulátogatás a belforti



temető magános sírjánál, onnan pedig a 
francia idegenlégió.

Utazási engedély, országok jólörzött 
határa, kisded akadályok nagycélu vándor 
előtt. A  száguldó mozdonyok világitó nagy 
szemei, mintha elcsodálkoznának néha vég
telen tájak mérhetetlen pusztulásán. Ám a 
csodálkozást magabizó büszkeség váltja fel: 
a mozdony nekirugaszkodik és a haladás 
gözbesüritett diadalával negyedóra alatt el- 
száguld rommálött városok, gránáteke szán
totta erdőségek mellett, ahol nem is olyan 
régen hónapokon, esztendőkön át gyilkolta 
egymást minden haladás büszke forrása: az 
ember.

Franciaország déli részén száguld a vo
natunk ismerős tájakon, az emlékek szinte 
őrjítő erővel lepik el a lelkemet. Ott bandu
kolok gondolatban kalandvágyó, életrekész 
gyerekember a barcelonai országúton a fran
cia határ felé. Megered az eső, a bőrigázott 
ifjú a vándorcigányok tanyájára menekül. 
Engedelmet kér, hogy a tűz mellett felme- 
legitse tagjait, de nemcsak kívülről melege
dett fel, a szive is tüzet fogott. A  bánatos- 
szemű, csodaszép cigánylány feledteti vele 
kalandos vágyódásait, szive dobbanása most 
már a Zelma nevet zakatolja és a vakmerő 
terveket tervezgető gyerekember rövidesen 
a világ legboldogabb férjévé lesz...

Elhessegetem a feltörő emlékeket, de 
amint kitekintek a vonat ablakán, százszo
ros erővel ömlenek el újra rajtam. Ezen a 
vidéken, ahol most a vonatunk robog, a 
kisebb-nagyobb falvakban, városokban, itt 
töltöttem életem legboldogabb napjait Zel- 
mával, a vándorcigányok kocsijában. Egy- 
egy állomáson, ahol a vonat megáll, még a



helyet is meg tudnám mutatni, ahol a ko
csink állott.

Nem csodálom, hogy a vonat utasai 
összesúgnak és mutogatnak felém, nyilván 
úgy vélik, hogy eszelőssel kerültek egy ku
péba. Nem bánt a dolog, hiszen nem sejthe
tik, hogy életem legnagyobb tragédiájának 
jelenetei elevenednek fel a lelkeníben.

Nem mondhatom el nekik, mert nyilván 
nem is érdekelné őket, hogy feleségem és 
kisfiam sirjához vezet a Zarándokutam. An
nak az asszonynak a sirjához, aki öt eszten
dőnek előtte egészségesen és fiatalon bú
csúzott el tőlem és annak a csöppségnek a 
sirjához, aki mintha csak azért jött volna a 
világra, hogy legyen ki másnap elkísérje 
anyját a sirba.

Minél inkább közeledünk Belíort felé, 
izgalmam annál elviselhetetlenebb. Igyek
szem beszélgetésbe elegyedni az utasokkal, 
mert attól félek, hogy magános töprengé
semben cserbenhagy az öntudatom, és or
dítozni kezdek. Az üzleti problémákról foly
tatott társalgás kissé elvonja figyelmemet 
nagy lelki vajúdásomtól. Érdekes, hogy vé
gig a hosszú utazás során, csaknem min
denki üzletről beszél a vonaton, a háború
ról alig esik szó. Az emberi lélek ösztönösen 
igyekszik kiheverni az ötesztendős szörnyű 
megpróbáltatásokat.

Nem is vettem észre, hogy Belfortba 
értünk, az utasok figyelmeztetnek, hogy 
szálljak ki. Megindulok az uccán akár az 
alvajáró, az emlékek szinte elviselhetetlen 
zuhatagban tombolnak bennem. A  vonaton 
úgy terveztem, hogy első utam a temetőbe 
vezet, most azonban érzem, hogy ehez ¡nincs 
elég lelkierőm.



Rogyadozó, félénk léptekkel a nagy tér
ség felé közeledem, ahol öt esztendővel ez
előtt a vándorcigányok kocsija állott. A] 
térségtől alig néhány lépésre, vájjon meg 
van-e még az asztalosmühely, amelynek tu
lajdonosa olyan jó szívvel segített rajtam a 
háború kitörésekor, amikor el kellett vál
nom Franciaországtól és a családomtól.

A  műhely még mefg van, sőt gyalulás, 
kopácsolás zaja hallik ki az uccára. Be
nyitok a kapun, az udvar és a ház belseje 
mitsem változott öt esztendő alatt. Hajlott- 
hátu, fáradttekintetü férfi közeledik felém, 
jobb kezének mutatóujja mereven kinyújtva, 
mintha valami nagyon komolyat készülne 
elmagyarázni. Ahogy közelembe ér, szinte 
elijedek; hiszen ez az asztalos szomszéd. 
Ugylátszik nem ismer rám, csak vizsgálj 
kissé hunyorítva, hogy jobban lásson. Az
után hirtelen megrándul a válla, felemeli 
egyre csak kinyújtott mutatóujját és a vál- 
lamra hanyatlik, könnyes, hosszú ölelésbe 
borulunk össze.

Megindul a szó, lassan, halkan, fáradt 
két ember beszélget, akik azelőtt jaj de élén
ken és vigan társalogtak egymással. Meg
tudom, hogy az asztalos szomszéd nem jó
szántából nyújtogatja szüntelen a mutató
ujját, hanem mert a harctéren úgy találta el 
a golyó, hogy azóta sem tudja begörbíteni, 
hasztalan gyógyitgatják az orvosok. Néhány 
szóval elmondom én is életem legutolsói 
ötesztendőjének a történetét, azután hirtelen 
csönd támad, az asztalos szomszéd tudja, 
hogy miért. Az őszinte részvét szomorúsága 
fátyolozza be a hangját, amint belekezd 
életem nagy drámájának elmondásába;



— A  mozgósítás után» ahogy innen men
ned kellett Zelma és nevelő szülei Belforti 
bán maradtak. Kijártuk a hatóságoknál az 
ittartózkodási engedélyt arra az időre, amíg 
a fiatalasszony lebetegszik. Ez nemsokára 
be is következett és az orvosok már előre 
megjósolták, hogy nagyon súlyos kompliká
ciókkal kell számolni. Megszületett a kis
fiad, de másnap délután már eltemették any
jával együtt. Nevelő szülei kettőtök megta
karított pénzét letétbe helyezték, az iratok 
pedig a közjegyzőnél vannak, bármikor át- 
veheted. Az öregek néhány hónap múlva el
költöztek. Mindössze annyit mondtak, ad
dig nem akarnak meghalni, amig Zelma 
apróbb kedvenc dolgait néked át nem adják.

Az asztalos szomszéd elhallgat, már ké 
szülődik is. Ismerős uccákon, elmúlt bol
dog idők ezer emléke között csöndesen bal
lagunk a temető felé. Virágban pompázó, 
gyönyörű sir előtt állunk meg, az asztalos 
szomszéd ugylátszik sokat gondolt a vándor 
cigánycsalád szomorú tragédiájára.

Nem tudom mennyi ideje állok itt meg
történ a sir mellett arra eszmélek, hogy be
alkonyult. A  temetőben senkit sem látok, 
az asztalos szomszéd nem akarta jelenlété
vel zavarni első beszélgetésemet a belforti 
temető kettős sirhalmával. A  temető kapujá
ban várakozik rám, invitál fogadjam el ven
dégszeretetét, hiszen ebben a városban az 
élők között igazabb barátra úgysem talál
hatok. Elfogadom a meghívást, hiszen még 
a közjegyzőnél is el kell járnom.

A  hivatalos formalitáson hamarosan át 
esünk, az asztalos szomszéd1 igazolásának 
nagy hasznát veszem, a pénzt kiutalják^ 
amit olyan boldog szorgalommal gyűjtöget



tünk Össze házasságunk utján. Elszorul a isIziL* 
vem, ahogy leolvassák elém, de már tudom, 
hogy mi lesz a rendeltetése: felkutatom Zelr 
ma nevelőszüleit, addig nem nyugszom, á- 
mig át nem vehetem tőlük az apró, kedve# 
tárgyakat, amelyek Zelmáé voltak és min
dig rá emlékeztetnek.

Valósággal felvillanyoz ez a gondolat, 
szinte uj tartalmat ád az életeimnek. Az őrei 
gekről ugyan ebben a pillanatban még sem|- 
mit sem tudok, de oly jól ismerem a cigá
nyok életmódját, hogy azt hiszem könnyen 
a nyomukba akadok. Az asztalos szomszéd 
megígéri, hogy segítségemre lesz. Különj- 
ben is az öregekkel annakidején úgy állapot- 
dott meg, hogy értesítik hollétükről. Egy1 
levelet kapott is tőlük nemsokkal a háború 
befejezése után, abban azt irják, hogy a 
belga határ közelében járnak.

Ötletszerűién elhatároztam, hogy észak 
felé veszem az utam. Az asztalos szomszédi 
is ajánlja, hogy nézzem meg arra felé a há̂  
ború pusztításait, mert azt mindenkinek) 
meg kellene mutatni, hadd menjen el a kled-; 
vük örökre az átkos háborúskodástól. Meg 
állapítom, hogy a szomszédnak igaza van. 
Százkilométereken át robog a vonat, szinte 
leírhatatlan pusztítás színhelyén. Nagyi 
gyártelepiek helyén görbe vasdárabok, szét
zúzott kazánok hevernek, mindössze ennyi 
maradt a gyárból. Szétroncsolt vagonok és 
mozdonyok ezrei, vizbeszédlült hidak, porL 
rálőtt országutak, letarolt erdők. És minh 
dénütt ellepi a földet a háború keserüemí- 
lékü, csúnya pókhálója: a szögesdrót.

Mindenütt lázasan folyik a romok el
takarítása, mához egy esztendőre talán sem- 
ki sem mondaná, hogy itt valaha háború volt



A  francia-belga határon rendkívül élénk a 
forgalom. Charleroi város az első állomjáf 
som, hatalmas gyártelepei szinte csalogat
ják az embert. Érdekes város, a környéken 
örök-mozijairól nevezetes. Reggel nyolc ó- 
rától éjjel egy óráig szakadatlan berregnek 
itt a vetítőgépek, csilingelnek a csengetyük), 
dolgoznak a kikiáltók. A  nép pedig tolong 
a kapukon ki-be szakadatlan.

Végigjárom a hatalmas üveggyárat, vas 
gyárakat, szénbányákat, vájjon nem lehel
ne-e itt munkát vállalni, elvégre a pénzeiml 
nem tart örökké és már unom a fiologtalán 
körforgást. Legalább egy időre letelepednék, 
néhány hónap múlva azután mennék újból 
tojvább. Csakhogy nem lehet ¡ám munkát 
kapni. Szigorúan megvizsgálják papírjaimat 
és kereken kijelentik, hogy alkalmaztatásá
ra nem számíthatok, mert először a bel
földi munkásokat kell keresethez juttatni.

Kissé lehangol a felvilágosítás, de ha 
már itt vagyok — gondolom — ellátogatok 
Brüsszelbe. A  helyzet ugyanaz, legfeljebb 
annyi a különbség, hogy jtt  még több a 
munkanélküli. Unalmamban ellátogatok a 
kolonial-iskolába, amelyről sehogy sem tu
dom megállapítani, hogy milyen célt szoU 
gálhat. Ingyenes előadások ezek, komoly és 
hozzáértő előadók a gyarmati betegségeket 
ismertetik, továbbá a trópusi férgek elleni 
védekezést. Eredeti nagyságban és óriási
ra nagyítva láthatók itt a leküglönfélébb 
szúnyogok, amelyeknek csípése borzasztó 
lázt okoz. Emitt meg apró legyet mutogatj- 
nak, akit ez megcsip úgy elalszik, hogy 
csak nagyritkán tudják életre kelteni. Szemf 
léltetően mutatják be a különböző hálók 
használatát, amelyekkel a férgek és küj-



lönböző trópusi állatok! ellen védekezni le
het. Nem éppen épületes látvány az egész 
és ha az a célja, hogy elriassza a hallgatói
kat a gyarmati élettől, úgy az iskola meg
felel hivatásának.

Érdeklődőm a hatóságoknál a letelepier 
desi és lakhatási viszonyok iránt. Azt mond! 
ják, hogy idegenek, vándorcigányok, vagy 
más hasonló foglalkozásúak, csak a legrit
kább esetben kaphatnak letelepedési engef 
délyt. Itt tehát sok keresnivalóm nincs, az 
öregeket meg nem találhatom, visszamegyek 
Franciaországba.

fi fiIW m vv



a Coarf-lestvéreh cirkusza
Villamos visz át a határon Valencienr 

nesbe. Kilométer távolságról betűbe for*- 
máit lámpasorok hirdetik, hogy cirkusz rnüir 
ködik a városban. A  Court-Zoo cirkuszi 
valóban hatalmas építmény, külön állatkert- 
tel. A  város népe valósággal lázban van, 
mintha rendkívüli szerencsének tartaná, 
hogy a Court testvérek és velük Marcel, a 
híres állatszeliditő megtisztelte a várost 
látogatásával. No akkor megnézem jómaj- 
gam is, az állatokat különben is nagyon 
szeretem. Valóban gyönyörű látnivaló a 
szebbnél-szebb állatok gyűjteménye, ugy-i 
látszik jól tartják szegényeket, hamiár az) 
emberi kíváncsiság kielégítésére szomorú 
rabságba kényszeritették őket.

Az állatkert dísze a kilenc bengália! 
tigris és a tizenkét oroszlán. Gumikerékre} 
járó három vagonformáju kocsi a lakóhe
lyük. A  pompás állatok fogságukban is mél
tóságteljesen forgolódnak a ketrecben, fö
lényesen mustrálják a nézők kiváncsi sereg
gé t, szinte bántó, milyen csekélyre értéke
lik az embert.

A  tigrisek kocsija mellett borjúnak be
illő óriási dán doggal incseleg az egyik al
kalmazott. A  pompás állat szüntelen az o- 
roszlánok kocsija felé kacsint menne is 
arrafelé, de a lánc, meg a szelídítő nem en̂ -



gedi. Vájjon mire olyan kiváncsi őkelme? 
Odatekintek az oroszlánok kocsija felé, hát 
az egyik ketreében oroszlánkölyköt szopf- 
tat egy óriási kutya. Mostmiár értem a dog! 
szokatlan kiváncsiságát. Az oroszlánköly- 
ket szoptató kutyában bizonyára élete pár
ját itiiszteli, azért kacsintgat olyan vágyó?- 
dlásteli az oroszlánketrec felé.

A jókedvű szeliditő úgy tesz, mintha a 
kutyát a párjához akarná vezetni. Megmarf 
kolja a nyakláncát és elindul vele, de â  
hogy meg/fesziül a kötél, hirtelen '̂nagy kur'- 
jantással a földre ülepedik, mintha a kötél 
rántotta volna le a lábáról. A  kutya ugyf 
látszik élérti a tréfát, félig dühösen, félig 
tréfásan vakkant, azután hatalmas fogai
val belekap a szeliditő zubbonyába és huzf- 
za az oroszlánketrec felé, mintha segíteni 
akarná a járásban.

A  jelenet klülön látványossága a sátor
nak, hangos kacagással derül rajta a kö
zönség. Megállapítom, hogy a jókedvű sze- 
liditőnek igencsak nagy türelme lehet, egy
másután annyiszor elvágódni a földön. Jó
képű barna gyerek, de... nézzük csak... ej
nye... ezt a fiatalembert ismerem valahon  ̂
nan! Vájjon hol is találkoztam vele?

Kutatok, keresek emlékeim között, hol 
is láttam ezt a bohótekintetü, játékoskedé(- 
lyü barna legényt. Sehogysem jutok a nyo
mára nem csoda, hosszuéves bolyongásaim 
során éppen elég emberrel hozott össze a 
sors. De mégis érzem, hogy tudatalatti képr 
zeteimiből már törnek felfelé a ráismerés 
mind határozottabb összetevői, szinte feszb 
tik az agyiamat, a nyelvemen van a nevet 
csak éppen nem tudom kimondani.



Mostmár határozottan bosszant a do
log, közelébe férkőzöm, hátha igy könyf 
nyebben ráismerek. Játékospa jósának a
kutyának a nevét már tudom, Szultánnak 
hívják, száz torok kiáltozza feléje. Éppfenl 
a nagy jelenetnél tartanak. A szelídítő a 
földre bukik, a kutya pedig beleharap a 
ruhájába, hogy továbbsegítse. A  nagy siet
ségben azonban ugylátszik, a kelleténél kisn 
sé nagyobbat harapott, fogai a szelídítő ru
hájával együtt, a bőréből is elcsíptek va
lamicskét.

Haragosat kurjant a pasas, azután pe
dig éktelen nagyot káromkodik, hallga csak 
spanyolul. Ebben a pillanatban ráismertem 
szeleburdi, de aranyosszivü spanyol utitárj- 
samra, akivel jó néhány esztendővel ezelőtt 
együtt utaztunk Alekszandriától Barcelo^ 
náig potyára a City of Calcutta szénraktáf 
rában. A  barcelonai ingyenes népkonyhák 
törzsvendége ugylátszik avanzsált. Az ál- 
latszelidités bizonyára nemesebb hivatás, 
mint homokot szórni az arénák kegyetlenül 
leöldösött bikáinak elfolyó vérére.

Nem zavarom, mert ha nem ismer rám 
komikus helyzetbe kerülök, ha viszont fel
ismer szeleburdi lelkesedésével olyan ri
csajt csap itt, aminőt eddig ez a niejm é jf  
pen csendes állatsereglet is aligha látottá 
Ahogy barátomat ismerem, üdvrivalgásával 
nyilván megvaditaná az állatokat, ki tudja, 
még valami szerencsétlenség történne.

Inkább megvárom amig megfogyatko
zik a közönség, bizonyára a szeliditőknek 
is van néhány óra szabad idejük. Jóidéig 
elnézem még a játékát, minden kétséget ki
záróan megállapítom, hogy spanyol banáf- 
tornmal hozott össze a különös véletlen



mostmár mozdulatairól is ráismernék. Szélr 
tében-hosszában bejárom a valóban györ 
nyöriien felszerelt cirkusz valamennyi sát
rát azután pedig kiballagok az uccára, itt 
várom meg a spanyolt.

Alig száz lépésnyire a cirkuszitól csinos, 
tiszta kis vendéglőt fedezek fel, megvan már 
a találkahely. Merthogy spanyol barátoto 
első útja ide fog vezetni, arra, hitelni mer
nék. Nem kellett sokáig várnom és beigar 
zolódott, hogy nem vagyok rossz ember- 
ismerő.

Berobog a spanyol, hegyes füttyszóval, 
ugylátszik a kutyaharapás inkább csak ha,- 
táskeltés volt. Nem egyediül jött, csinos höl
gyet kisér, artistafélének nézem. Leülnek],, 
a spanyol bort rendel, no ennek jól mehet 
a sora. Mások is vannak a helyiségben, azon 
kivül háttal ülnek felém, bizonyára észnél 
sem vettek.

A  pincértől egy szelet papirost kérek, 
azután minden ábrázolókészségemet latba,- 
vetve, a következő jelenetet igyekszem pa>* 
pirra vetni: Ferde irányban hatalmas cső 
nyúlik felülről lefelé, benne keskeny létra. 
A  létra fokain hétrét görnyedve ijedt férfi- 
alak lopakodik lefelé. Lejebb a lépcső for 
kain egy másik pasas gubbaszt szörnyen 
meghökkenve, mert a felülről jövő egyén 
pont a feje búbjára hágott. A  kép felirata: 
„Citi of Calcutta 1910.“

Remélem spanyol barátomnak lesz anyf- 
nyi sütnivalója, hogy megérti művészi il
lusztrációmat és ráemlékszik róla első ta
lálkozásunk fölöttébb izgalmas és nem min
dennapi jelenetére. Hivatom a pincért, mari
kéba nyomom a rajzot és megkérem adja át 
annak az urnák, aki ott a hölgy mellett üL



A pincér elindul, széles gesztussal, vi
gyorogva a spanyol elé teríti a rajzot. Iz
gatottan lesein a hatást. Spanyol barátom) 
az első pillanatban meghökkien> nyilván azt 
hitte, hogy valami kiegyenlítetlen számlát 
raknak elibe. Lassanként mégis nekibátorot 
dik, nézegeti a rajzot, forgatja jobbra-bab
ra látszik rajta nem tudja mire vélni a dob-» 
got. Most a feliratot olvassa éf, hirtelen ész1- 
bekap, felordit, nagyot csap az asztalra, iz
gatottan kiált a pincér után, akit ködben m|á 
sik asztalhoz szólított a hivatása.

A  terem lassan kezd1 felfigyelni a han
gos jelenetre, a pincér ijedten kacsázik a 
spanyol asztalához attól fél, nagy bajj lesz 
a közvetítéséből. A  félelemtől sunyitva múl
tat felém, magyarázza a spanyolnak, hogy 
a rajzot én küldtem. A  spanyol csak néz 
felém, látom rajta nem tudja, hova tegyen. 
Hirtelen ugylátszik ráeszmélt a dolgokra, 
feláll, lassú léptekkel közeledik felém, a- 
kár az alvajáró.

MQstmár felemelkedem, de a következő 
pillanatban ijedten visszaroskadok a szék
be. Olyan üvöltés hallik, mintha a Court 
testvérek tizenkét oroszlánja közös elhatáj- 
rozással uniszono bömbölne, még a poharak! 
is belérezdülnek az asztalon. Hirtelen két 
izmos kar nyálából át, székestől a levegői
be emel és forgat körbe őrült sebesen, úgy 
érzem, menten lepottyanok. A  vendégek ré
mülten ugrálnak fel az asztalok mellől, a 
spanyol üvölt mint a sakál, nagyon meg
bántam, már, hogy ezt a viszontlátás-jelene
tet előidéztem.

A  spanyol tán még most is forgatna, 
ha a vendéglő személyzete tulajdonostul 
közbe nem lép. A  szó szoros értelmében le



kell fogják a spanyolt, rémiült ábrázatukon 
látom, szentiül hiszik, hogy barátomon hirl- 
telen kitört az elmebaj. Őszintén szólva ma(- 
gam sem vagyok tisztában vele. Mindig tudj- 
tam, hogy kissé félnótás, de sosem hittem: 
volna, hogy ennyi esztendő alatt sem nőtt 
be a feje lágya.

Néhány pillanatig az a helyzet, mint ami* 
kor két kocsmai verekedőt széjjelválaszta
nak. Vendéglős, pincérek, vadidegen ember 
rek csoportosulnak körülöttünk, ki nevetve; 
ki bosszankodVa, de egyikük sem tudja,,j 
hogy voltaképpen miről is van szó. Spa
nyol barátom ölelésre tárt karokkal jönnjé 
felém, de útját állják. Igyekszem kimagya
rázni a helyzetet, hogy engedjék, hiszem) 
nincs rossz szándékkal, hosszas időbe telik* 
amig végre forrón összeölelkezhetünk.

A  spanyol az asztalához cipel, ölel, 
csókol, ahol csak ér. Billegeti a fejemet 
jobbrarbalra, már sajog a nyakam a nagy 
szeretettől. A  társaságában levő hölgynek 
is bemutatja az ő „madsar“ barátját és1 
sebtiben elmondja, hogy immár évtizedes 
baráti szálak fűznek bennünket egymáshoz* 
bár az évtizedből mindössze alig néhány hol
napot töltöttünk eddig együtt. Mostmár a(- 
zonban bepótoljuk az elmulasztottakat, mert 
ő engem beprotezsál a Court cirkuszba, ott 
nagyon jó dolgom lesz, mert megbecsülik 
az embert.

(Miután a jövőmet imigyen elrendlezte 
felszólít, hogy mostmár mondjam el, merre 
jártam elválásunk óta. Beszédem során itt- 
ott hatalmas kurjantással tör ki belőle a) 
meglepetés, de könnyek ülnek ki a szemé
ben, amikor kis családom szomorú pusztu
lásának elmondására kerül a sor.



A  spanyol erősitgetd, hogy az öregek! 
felkutatására a cirkuszi alkalmaztatásnál 
jobbat keresve sem találhatnék. Példa rá a 
mi találkozásunk. Ki hitte volna, hogy Bar
celonától ilyen messzire egymásra akadunk. 
Pedig nincs rajta semmi csodálni való. Spa
nyolországban szegődött a cirkuszhoz jó 
néhány esztendeje. Azóta többször bejáru 
ták nemcsak Spanyolországot, dle Francia- 
országot is, Belgiumot és Svájcot. A  cir
kusz minden valamirevaló városban tölt legf* 
alább néhány napot és minthogy előadását, 
vagy állatseregletét mindenki megnézi, egé
szen természetes, hogy a cirkusz alkalma
zottaira rátalálnak az ismerőseik.

Spanyol barátom már szedelőzködík is, 
hogy majd' beszél érdekemben az igazgatói
val. Csititgatom, hogy ne siessen, hiszen 
nem értek a vadállatokhoz, hogyan akar 
csakúgy egyszeriben közibük ereszteni. A  
spanyol rám se hederit, mosolyogva legyint. 
Emlékezzem csak rá, hogy Barcelonában is 
mennyire húzódoztam a bikaviadaltól, a ve
gén mégis egészen jól szórtam a homokot 
az arénára.

— Jegyezd meg — oktat ki nagy szeler 
burdisággal —, hogy a valóságban semmi 
sem olyan borzalmas, mint amilyennek mész 
sziről látszik. Gondolj csak vissza a hard- 
térre, hányszor sajjtoálkoztál azokon, aikî  
két tőled jobbra, vagy balra keményen vere
tett az ellenséges tüzérség, vagy pláne meg 
is támadott és ropogott a puska meg a kéV- 
zigránát. Amikor te kerültél hasonló hely(- 
zetbe téged is sajnáltak mások, mégsem Táp
láltad sorsodat olyan rettenetesnek, mert 
a legnagyobb veszedelemben is mindig a



kadt valami biztató, reiménytkeltő, ami csak 
az élettel együtt száll el az emberből.

Valahogy igy vagyunk mi is cirkuszosok 
csakhogy nekünk sokkal könnyebb a hely
zetünk. Azt mondják, hogy vadállatok köh 
zött élünk, pedig — meglásd — vadabbak 
vagyunk a vadállatoknál. Ha az (állatok kö
zött valóban vannak vadak, azokat az em*- 
ber vadította el és kajánul csodálkozik rajj- 
ta, hogy ez az állatnak nem tetszik. Hogy 
széttépi a vadászt, aki szemeláttára lelőtte 
gyanútlanul legelésző párját, hogy fogait 
csattogtatva élete árán megvédi kölykét a 
„szelid“ ember rablóvágya elől, hogy minp 
den áron táplálékot keres, ha éhes. Kérdem 
tőled1, vájjon hasonló körülmények között 
szelidebben viselkedik-e az ember?

Tudod-e, hogy ketreceinkben miért üvöl 
tenek úgy az lállatok? Megmondom. Tudják, 
érzik, hogy erősebbek, eszesebbek, erköl
csösebbek, tisztább lelküek az embernél, 
mégis ők vannak a ketrecbe zárva, amazok 
meg vihogva gyönyörködnek leigázottságuk 
bán, Majd, ha az állatokat közelebbről megj- 
ismered belátod, hogy igazam van és egy
szeriben semmi különöset sem találsz ben
ne, ha Szaharára emlékeztető tikkadt, nyá
ri éccakán az oroszlán belesir a vad meszi- 
sziségbe. Meg fogod látni nincs olyan vad
állat, amely jótéteményért hálátlansággal fi
zet. Ilyesmire csak az emberek között akad 
példa...

Szinte ijedten nézek a spanyolra, no lám 
micsoda filozófus lett az én hetrefüles ba
rátomból, mióta nem láttuk egymást. Egéh 
szen átszellemült a nagy szónoklatban ideje, 
hogy lehűtsem sietve megnyugtatom, hogy 
vállalom az állást, ha sikerül kieszközölnie»



alkalmaztatásomat. Spanyol barátom miájr 
nyargal is, magamban pedig megállapítom^ 
hogy éppen ideje már valami kereset után 
nézni. A  cirkuszos élet valóban nagyon al
kalmas arra, hogy előbb-utóbb rátaláljak az 
öregekre, ha ugyan még életben vannak'.

Félóra sem telt bele, már jön is a spa 
nyol, vigyorgó ábrázatján látom, hogy1 sike
res munkát végzett, őrömmel újságolja, 
hogy beszélt Marcellel, az állatszeüdlitöveti, 
nincs akadálya az alkalmaztatásomnak. Most 
jmindjárt be is mutat neki, és még ma efcte 
be is léphetek. A  fáradt tekintetű, de rend
kívül szimpatikus Marcel szívesen fogad. 
Az oroszlánok ketrecét kell tisztán tarta
nom, fizetésem napi harminc frank. Spanyol 
barátom majd kioktat további teendőimről, 
a tigrisek ketrece, meg a két kutya úgyis 
állandóan az oroszlánok mellett tanyáznak, 
amelyeknek a spanyol a dirigense.

Hosszú idő óta először történik, hogy 
kedVvel látok a munkához. Feladatom, valób
ban nem terhes és aránylag csekély veszödf 
séggel jár. Az emberekkel szerencsémre 
nem sok a dolgom, mert az az elv, hogy az 
állatokat lehetőleg ugyanaz a személy kef* 
zelje, tehát másnak nem igen van beleszól- 
lása a munkámba. Beosztásom az állatsereg
letbe szól, az idomított állatokat a cirkusz 
személyzete kezeli.

A  nap főeseménye az etetés. Napjában 
egyszer kapnak húst az állatok, azonkívül 
rengeteg tejet. Érdekes, hogy a tejet csak 
a fogságban született, vagy egészen fiataj- 
lon elfogott vad issza meg, a többi a viláp 
gért meg nem kóstolná. Etetés után ki kell 
tisztítani a ketrecet, friss szalmával és fü|- 
részporral behinteni. Az állatok úgy v,ár;-



ják, akár csak mi ebéd1 után, hogy leszedi- 
jék az asztalt.

Szabad! óráimban érdeklődéssel járom 
be, a hatalmas sátrakat, a többszáz idomí
tott állat táborát. Mennyivel komolyabb 
foglalkozás ez, mint például a spanyol bika 
viadalok gladiátorainak munkája, akik 
gyenge, elemyedt állatokat erőszakkal a 
¡pusztulásba hecceinek. Marcel a szeliditő 
nagyszerűen táplált, erős állatokkal dol
gozik bizonyára azért, mert a jóltáplált 
szervezet nehezebben hajlik a fegyelmeden 
kilengésekre. Marcel felesége gyönyörüszép 
korzikai asszony, szinte felíülfnulja férjét 
pompás mutatványaival. „Martha la Corzé- 
neku nevezik, szépsége is, tudása is, meg  ̂
érdemlik a dörgedelmes tapsot, amivel a 
nézőtér minden alkalommal köszönti.

A  Court testvérek, a vállalat tulajdonor 
sai rendkiviül megnyerőmodoru, szimpatikus 
emberek. A  személyzettel emberségesen bán 
nak, ennek köszönhetik, hogy a hatalmas 
cirkuszban megy minden mint a karikacsa
pás. A  fiatalabb Court naponta fellép, ido
mított medvékkel dolgozik. Rendkívül köz
vetlen modorú, a délutáni próbák előtt ma
gaköré gyűjti a személyzetet és elbeszélget 
velük, nyilván nem csupán szórakozás bók 
hanem hogy megnyugtassa idegeit a próba 
veszélyei előtt.

Most például óriási hévvel meséli, hogy 
a Bordéaux melletti állatfarmján öngyilkos 
lett egy jegesmedve, ami szinte egyedüli-' 
álló dolog, mert az állatok nem igen szok
tak öngyilkosságot elkövetni. A  farmon sze
melik ki az idomitásra alkalmas állatokat 
és már ott megkezdik velük a gyakorlatof- 
kat. Köztudomású, hogy a jegesmedve a



legszejidebb állatok egyike, ketrecükbe a 
szeliditők mindenütt villa nélkül, egyszerűi 
ostorral mennek be. A  barna med!ve már egíé 
szén más, néha ha megharagitják kutya mód 
harap óriási fogaival.

A  farm egyik jegesmedvéje sehogysem 
akart kötélnek .állni, hasztalan bajlódtak 
vele. A  szeliditő végül is türelmét vesztet
te és a medvét alaposan elpüfölte. Az éh 
lat erre váratlanul nekiugrott és karmoláh 
sával megsebesítette. Természetesen hatal
mas verést kapott érte és ettől kezdve még 
a reménye is megdőlt annak, hogy az ál
lattal valamit produkálhatnak. A  medve nem 
hajlott a szóra, a szeliditő nem sajnálta az 
ostort. Egy ilyen verés után a jegesmedve 
dühösen lebukott a medence víztartályába 
és többé fel sem jött. Eelboncolták, semmi 
szervi hibát nem találtak benne, megállapí
tották, hogy az ¡állat öngyilkos lett.

A  cirkuszosok életének is meg van a, 
romantikája, az öregebbek néha órákon át 
érdekesebbnél-érdekesebb dolgokat meséb 
nek ennek a változatos életnek megtörtént, 
vagy elgondolt eseményeiről. Annyit mán 
rövid ittlétem alatt is megállapítottam, hogy 
ha valahol, hát ebben a szakmában igazán 
fontos a lelkiismeretes munka, mert a felüf- 
letesség, vagy könnyelműség talán sehol 
sem bosszulhatja meg magát annyira mint 
ennél a hivatásnál.

A  felületes szemlélő észre sem veszi, 
hogy a cirkusz minden porcikája óraműi 
pontossággal működik, vagy legalább isi 
ilyen pontosságra van berendezve. Már a 
sátortartó cölöpök leverésénél, vagy a glen 
rendák kifeszitésénél egyetlen lazább zstí- 
negelés micsoda szerencsétlenséget okozb<



hat. Az építésnél és lebontásnál mindenki 
pontosan tudja a dolgát, korom sötétben, 
a fogásáról megérzi az ember, úgy tartja-e 
a gerendát, ahogyan kell. Az akrobata mii- 
látványok után az artista csuromvizesen» 
lihegve megy vissza az öltözőbe, nem mini' 
dig a fáradtság izzasztja, hanem a félelem, 
amit magáért, vagy partneréért mutatvány! 
közben át élt. \

Az állatokról sokan azt hihetnék, hogy 
gondozásuknál rendszerre és pontosságra 
igazán nincs szükség, hiszen az őserdőben 
sem igen szoktak hozzá a pontos életmód
hoz. Nagy tévedés. A ketrec csöndjéből az 
állat csaknem szüntelenül figyel és kör|- 
nyezétét annyira megszokja, hogy néha leg
mélyebb álmából is felriad, ha körülötte 
valamiféle bármily csekély szokatlan dolog 
történik. Az állat hallgat, de nem fielejt és 
ha valakire egyszer megharagszik, nehezen! 
bocsát meg neki. {

Itt van például az öles korzikai Carla 
esete a Rengali tigrissel. Carlo, Marcel szel- 
liditőnek volt a segédje, a mutatványok közi 
ben rendszerint a rácson belül tartózkodott, 
hogy segítségére legyen Marcelnek. Alig hui- 
szonkétesztendős jó gyerek volt, csak az 
italt ne szerette volna annyira. Mert bi
zony éktelenül vágyakozott utána. Megfi
gyeltem, hogy délután sohasem ivott, leg
alább is az előadásra mindig kijózanodott. 
Tudta, hogy itt nemcsak az állásiával, aZ 
életével is játszik.

Délelőtt csaknem szakadatlanul ivott. Az 
állatseregletbe az ebéd utáni órákban keZr 
dett gyülekezni a közönség, ha Carlo eb!-1 
ben az időben a cirkuszba vetődött, mindéin 
alkalommal ittas volt. Ilyenkor elkapta a



részeg embereket jellemző feltűnési vágy és 
Állandóan ingerelte az állatokat) hogy mar 
gára vonja a közfigyelmet. Legtöbbször 
Bengálival incselgett, a pompás tigrissel, 
amely nemcsak nevével, de minden tekintet
ben méltó képviselője volt fajának.

Bengáli sokáig tűrte Carlo goromba 
tréfáit, de az utóbbi időben észrevehető 
nyugtalanság látszott rajta, ha a korzikai 
feléje közeledett. Néha dühösen nekiugrott 
a rácsnak, szinte megremegett belé a hat- 
talknas kocsi.

Az előadás során Bengáli tréfás harcot 
vivott Marcellel, ez volt a száma a miiisoH 
ron. Marcel hatalmas fapaizzsal a kezébeml 
közeledett Bengálihoz. A  tigris hirtelen ha-1 
talmas ugrással elkapta a pajzsot, dara  ̂
borkra zúzta, majd a deszkadarabokat ősz-' 
szeharapdlálta. Kissé szimpla mutatvány) 
volt, Marcel el is határozta, hogy Bengáli- 
val uj számot tanul be. ;

A  próbákat rendszerint délután tartot
ták, ami igen nehezére esett Carlonak, mint-’ 
hogy sietni kellett a kijózanodással. Úgy) 
oldotta meg a helyzetet, hogy korábban) 
kezdte az ivást, de néha nagyon belemeleH 
gedett. Most is igy történt. A próba idejjje 
közeledett, Carlo egyre ott ténfergett az 
állatseregletnél és feltűnően sokat heccelte 
Bengálit.

Megkezdődött a próba, amelyen Carlo
nak az volt a szerepe, hogy a rácson belül 
Marcel mögött álljon husdarabokkal telt haw 
talmas tálcával a kezében és egy-egy jól* 
sikerült mutatvány után néhány jó falattal 
megjutalmazza az állatokat. Az uj szám 
volt soron, csoportjelenet több tigrissel és 
Bengálival.



A spanyollal ketten nyitogattuk a két-1 
recfolyosót, amelyen ét az állatok a mu
tatványra vonultak. Magánszorgalomból vál
laltuk ezt a munkát, mind1 a ketten szive* 
sen elnéztük a meglepő tanulékonyságot, a-< 
mellyel a szegény állatok elkerülni igye
keztek a verést, ami az idomitás sorén né
ha bizony kijárt nekik.

Marcel szokás szerint könnyű favillóH 
val és ostorral a kezében várakozott az ál
latokra. Mögötte Carlo kezében a tálcái
val kissé ingadozott, talán félt is BengálL 
tói, hiszen alig negyedórának előtte még ja
vában ingerelte a ketrece előtt. Maroel ugy- 
látszik nem vette észre, hogy Carlönál nincs 
minden rendben igaz, hogy nem is igen IkÜr 
hatta a mögötte lapitó korzikait.

A  tigrisek bevonultak mindlenik megszo
kott helyére, a félhordószerű vörös deszka^ 
►ülőkére. Most Bengáli van soron. A  pompást 
állat már a ketrec folyosón nyugtalanul léH 
pegetett, a spanyollal rögtön megállapítot
tuk, hogy az állat ideges. A  folyosóról Idj- 
érve Bengáli kigyószerüen néhány kört for<- 
dúlt maga körül, azután széjjelnézett. Mjegf 
pillantotta Marcelt és mögötte Carlot, alá 
pedig igyekezett eltűnni a szeliditő hát^ 
mögött.

Bengáli hirtelen megtorpant, nyakán a 
szőr felborzolód'ott, vészes, rekedt morgás 
tört elő torkából. Maroel meglepődötten nézh 
te az állatot, a tapasztalt, régi szeliditő rög)-; 
tön észrevette, hogy a tigris ma szokatlaj- 
nul izgatott. Látszott rajta, nem tudja mi 
az oka Bengáli idegességének. Az állat né
hány lassú lépést tett Marcel felé, mozgá|- 
sán meglátszott, hogy a szeliditő hjáta mor
gó tekintget, ahol Carlo akár a fogócskáid



gyermekek a fa körül igyekezett Marcel mö 
gött elkerülni az állat dühös tekintetét.

Marcel mostmár észrevette,, hogy miről 
van szó. Látta, hogy az állat haragja nem 
ellene irányul, de kötelességének tartotta, 
hogy megvédje segédjét, hiszen más itt az 
állatokkal bánni nem tud. Inkább félelemi- 
keltés, mint védekezés céljából Bengálinak 
szegezte a favillát és szigorúan rákiáltott.

Ebben a pillanatban szokatlan jelenet kö 
vetkezett, az ijedtségtől szinte megfagyott 
a vér ereinkben. Bengáli dühös ordítással, 
elkapta fogaival Marcel favilláját és dara
bokra harapta. A szeliditő nem vesztette ej 
lélekjelenlétét előkapta pisztolyát és né* 
hányszor az állatra sütötte. Bengáli a lö
vés zajára visszahőkölt, de mindnyájan tuda
tuk, hogy Marcel pisztolyában még legfel
jebb három töltény lehet és ha azokat ki
lövi, menthetetlenül elveszett.

A  spanyollal rémülten kiáltoztunk sep 
Igitségért, de kívülünk ezúttal senki sem 
volt a cirkuszban. A  spanyol elrohant, hogy 
segítséget hívjon, én pedig ijedtemben egy 
etető villát kaptam fel a földről. Marcel 
közben valamennyi töltényét kilőtte, a meg(- 
vadult állat ráugrott és egyetlen rántással 
leteritette. Ebben a pillanatban ráeszmél" 
tem% hogy ha itt most nyomban segítség nem 
érkezik, az állat széttépi a korzikait.

A  nagy izgalomban, félig öntudatlanul 
feltéptem a ketrec csapóajtaját és az etet8 
villát magam előtt tartva beugrottam rajta. 
Bengáli két hátsó Ijábán ágaskodott, még a 
horihorgas korzikai mellett is óriásnak tűnt 
fel. Melső lábainak körmei Carlo vállaiba 
mélyedtek, úgy álltak egymás mellett, mint
ha csárdást táncolnának.



Ebben a pillanatban értem közéltükbe 
és ahogy a ketrec állatainál szoktam, 
a villát iíengáli nyitott szájába döftem. Az 
állat dühösen felorditott, teljes erővel a vil^ 
lába harapott, de a vassal nem boldogult. 
Most ellenem fordult, de közben oldalról 
is szúrás érte. Marcel mindlen erejét meg
feszítve feltápiászkodott a földről, a közi
ben odarohanó emberek egyikétől elvette a 
villát és az állat felé döfött vele. A  vilja 
nem ejt nyilt sebet, de szúrása fájdalmas, 
Bengálit is lefékezte. Az állat sunyin össze- 
húzódott, azután nyivákolva kifutott a ket
recből, végig a folyosón, vissza a helyére.

Carlo kétségbeesetten jajgatott a földön, 
de hamarosan megállapítottuk, hogy sérü
lései nem olyan súlyosak. Annyi bizonyos, 
hogy karját többé aligha használhatja olyan 
mértékben mint eddig, de élete közvetlen 
veszélyben nem forog, komolyabb károso
dás tehát nem fenyegeti az alkohol-ipart. 
Marcelnek a balkarján ejtett meglehetősen 
mély sebet az állat karmólása, jómagam sér
tetlenül úsztam meg a kellemetlen eseményt.

Érdekes, hogy Marcel, alig hogy sé- 
bét bekötözték felkereste ketrecében Renl- 
gálit. Bátran lépett az ¡állat elé, régi biz
tosságával, mintha mi sem történt volna. 
Bengáli az első pillanatban ijedten lapított, 
de Marcel hozzálépett, megsimogatta, a tig* 
ris láthatóan megnyugodott. Marcel engem 
is behívott, simogatásomat látható megelé
gedéssel tűrte Bengáli.

Marcel igy állapította meg, minden kér 
dezősködés nélkül, hogy Carlo és Bengáli 
között történt valami, mert — mondotta — 
nagyon komoly dolognak kellett törtéiiniije> 
ahoz, hogy az állat egyszerre úgy megdü|-



hödjön. Mostmár nem volt értelmi© a to|- 
vábbi titkolódzásnak, részletesen elmon
dottuk Marcelnek, hogy a részleges Carlo 
hetek óta milyen kegyetlen játékot űzött a 
tigrissel. A  szelídítő egyre csak csóválta 
a fejét, látszott rajta a szomorúság taliáit 
nem is azért, hogy Carlo miatt életveszede^ 
lembe került* hanem, mert a korzikai any- 
nyira lebecsülte a tigrist, hogy éretlen in- 
gerléseivel csuffátette a közönség előtt.

Segitségemet Marcel egyetlen szóval 
sem köszönte mieg, úgy érezte, hogy ez kö
telességünk egymás iránt, akik sorstársai 
vagyunk a hatalmas, erős állatok szomorú 
tragédiájának. De azért helyzetem a cir
kuszban az eset után lényegesen javult. Caif 
lót kórházba szállították, helyette Marcel 
maga mellé vett kisegitőnek. Igaz, kissé vej- 
szedTelmes az uj beosztásom, de némi fize
téstöbblettel jár, azonkívül kiváltságosabb 
bánásmóddal, mert nem szolgai elbánásban 
részesülök, hanem az artistákkal egyenran
gú lettem.

Ez többek között azt jelenti, hogy a 
vándorlások sorián rendes vasúti kocsiban 
utazom, nem a cirkusz szerelvényét, vagy, 
az állatokat szállító kocsiban, azonkívül U 
cirkusz építő és lebontó munkálatok alól 
mentesültem. Több a szabad időm is, járok- 
kelek a városokban, mindenütt nyomozok, 
de sajnos eddig eredménytelenül Zelma ne
velőszülei után. Az asztalosszomszédot már 
értesítettem uj ,állásomról, meg is kapta a 
levelemet. Válaszában biztosit felőle, hogy 
szakadatlanul érdeklődik ő is, sőt a beli- 
forti rendőrségnél kijárta, hogy a délfrai<- 
ciaországi városokban hivatalosan kutatnak 
az öregek után. Ettől az akciótól egyj-két



héten belül feltétlen sikert vár. Arra kér, 
értesítsem, ha Relfort közelébe vet a sori- 
som, minden körülmények között felkeres, 
hacsak módja lesz rá.

Közvetlen főnökömmel Marcellel, igen
jói megértjük egymást, rendkívül érdekel 
ennek a talpig becsületes, csupasziv emberi
nek a lelkiüilete. Úgy veszem észre rajtad 
hogy szinte rajongója az állatoknak, sajnál
ja őket, meg is mondta nyíltan, hogy ha 
módjában iállana megtiltaná, hogy állatokat 
szórakoztatás céljából ketrecbe járjanak. 
Spanyol barátommal mostmár ritkábban ta
lálkozom, az Öreg egy kissé túlságosan rá
kapott az ivásra, többször figyelmeztettem 
már, hogy vigyázzon, baj lesz belőle.

Marcel és a spanyol között egyébként 
érdekes és különös kapcsolatot teremtett a 
cirkuszos élet sajátos játéka. A  spanyol 
gondozása alatt álló dán dog a Szultán az 
állatok közül az egyedüli ellensége Mar- 
celnek. A  szelídítő jellegzetes, szomorú mo
solyával többször mondotta tréfásan a spa
nyolnak, hogy a barátom bármely pillanat
ban büntetlenül eltehetné őt láb alól. Mind
össze annyiból állana az egész, hogy a spa
nyol egyszer szájkosár nélkül szabadon eif- 
gedné Szultánt, amikor Marcel a közelben 
tartózkodik. Bizonyosra veszi, hogy minden 
tapasztalata és állatszeliditő képességje 
csődlöt mondana a kutyával szemben.

Szultán gyűlölete Marcel ellen nem régi 
keletű. Amikor a cirkusz kis oroszlánja 
megszületett és tejjel való táplálása szük
ségessé vált Marcel volt az, aki Szultán 
párját a nőstény dogot az oroszlánkölyöfc- 
höz vitte, hogy szoptassa. A  nagy esemény 
idejére Szultánt ketrecbe zárták, de hasz^



talan, az állat csodálatos ösztönével meg
érezte, hogy családi boldogságának ki volt 
a megrontója. Azóta a szeliditö többször 
igyekezett megbékíteni az önérzetében meg 
sértett „férjet“ , de Szultán haragja engeszh 
telhetetlen. Mesélik, hogy az egyik békitő- 
kisérletnél szájkosarastul úgy nekiugrott 
Marcelnek, hogy a szeliditő az esés követf 
keztében elájult.

Szokatlannak, sőt kissé túlzottnak vé~ 
lem a dolgot. Szinte elképzelhetetlennek tar!- 
tóm, hogy a jóindulatú, játékos Szultán és 
Marcel, a kiváló szeliditő és aranyos lelkiül 
ember ne tudnának egymásra találni. Meg 
is mondtam Marcelnek, hogy komolyan alig- 
ha igyekezett megbékíteni a Szultánt, mert|r 
ha megtenné nyilván sikerülne is. A  szeli
ditő bánatosan rázza a fejét. Határozott 
lelki kint érez amiatt, hogy ellensége van 
az állatok között, maga is különösnek ta
lálja Szultán viselkedését, de legjobb aka
rattal sem tud segíteni a helyzeten. EgyébL 
ként meggyőződhetem a való helyzetről az 
esti előadás után ellátogatunk az állatse
regletbe, majd meglátom micsoda „cirkuszt“  
csinál ebben a cirkuszban Szultán.

Spanyol barátomat értesitem a közel
gő látogatásról azt mondja majd megvár 
bennünket a vendéglőben, miután neki a 
szünet után már nincs dolga a cirkusznjálL 
Az előadás után Mareellel átballagunk a 
vendéglőbe, spanyol barátunk kissé mélyeb
ben nézhetett a pohár fenekére, a pincérek 
azt mondják, hogy ez nem újság, a spanyol 
csaknem minden este becsip itt a vendéglők
ben.

A zenészek a barátunk asztala körül 
csoportosulnak bengáli fényre méltó fes



tői csoportosításban. A  prímás az asztal 
tetején áll mellette jobbról-balról egy-Mgy 
hegedűs gubbaszt, ugyancsak az asztalon. 
A  csellós kissé bizarr pózban húzza a nó;- 
tát a széken áll mig csellója a földhöz vari 
támasztva, mint ahogfy rendesen szokás.

A  spanyol széles mozdulatokkal invitál 
bennünket asztalához látszik1 rajta, -nagyon 
otthonosan érzi magát a vedéglőben. Kor
holom, hogy mit kínozza ezeket a szegény 
Zenészeket, azt mondja, hogy a muzsikusok 
önszántukból csinálják a tréfát valahány
szor líéki játszanak, mert tudják, hogy spaí- 
nyoí vendégük minden bohóságra kapható. 
Biztat bennünket várjunk csak egy keveset, 
amig megritkulnak a vendégek, majd! meg
mutatja, hogyan kell igazán mulatni.

No erre már bajosan kerül a sor, mert 
mi nem mulatni jöttünk. A  spanyol nagyi- 
busan hallgatja, hogy mára vége a miilatásf- 
nak, aminek nézetem szerint éppen itt az 
ideje, mert níár igy is kissé dülöngélve lé
peget mellettünk a cirkusz felé.

Abban állapodtunk meg, hogy hármas
ban csöndesen elhaladunk Szultán kocsija 
mellett. Ha az állat respektálja, hogy gon
dozója a spanyol velünk van és nem morogj- 
ja meg Marcelt, a spanyol eloldja és meg
kísérli, hogy közelünkbe vezesse. Ha ez is 
simán megy, Marcel a dog szemeláttára odáf* 
vezeti Szultánhoz a párjját a kölyök oroszL 
Ián ketrecéből, hogy ilymód szemléltetően 
is jóvátegye régi bűnét. A  spanyolnak; tet
szik a haditerv, Marcel szelíden mosolyog, 
úgy véli, hogy nem lesz belőle semmi.

A  sátor túlsó oldalán lépünk be az ál
latseregletbe, Szultán kocsijától mintegy 
Ötven lépésre. Szinte lábujjhegyen lépegei-



tünk. Marcel hirtelen oldalba bök. Nem a- 
karoK hinni a füleimnek, a Sztaltán kocsi
ja felől mély morgás hallatszik, mintha nagy 
dongó röpködne a levegőben. A dog megf- 
érezte, hogy ellensége közeledik.

A  morgás egyre fokozódik, mire a ko
csihoz érünk, mérges ugatás vegyül belé. A  
spanyol indul, hogy eloldja Szultánt, Mar
cel leinti. Valóban semmi értelme a dolog, 
nak, a kutya vészesen morog, szemei vádiul 
villognak a félhomályban, fogait csattogtat
ja, teljesen nekivadult. Hasztalan szólitgat- 
juk hízelgő beszéddel, Szultán haragja en
gesztelhetetlen. Belátom, hogy a helyzet 
kilátástalan, kiár erőltetni a dolgot, lassan 
bucsuzunk a spanyoltól, figyelmeztetem, ne
hogy visszamenjen a vendéglőbe. Megnyug
tat, hogy még valami csekély tennivalóját 
elvégzi, azután Szultánnal rövid1 sétára in
dul, hogy az állatot lecsillapítsa.

Alig értünk ki Marcellel a szabadba, 
már hallik is Szultán boldog csaholása, a 
spanyol nyilván most oldotta el lánqától. 
Szótlan ballagunk egymás mellett, Marcelt 
láthatóan lehangolta az ujabb sikertelen bé
kéltető kísérlet. Nem is igyekszem vigasz
talni, úgyis hasztalan még jó, hogy immár 
bucsuzunk, hogy ki-ki a lakására menjen.

Éppen csak, hogy elváltunk, hirtelen bor 
zalmas segélykiáltás süvit bele a csöndes 
éccakába a cirkusz felől. Végigfut rajtam a 
hideg a rémülettől, hiszen ez a spanyol 
hangja. Marcel is visszafordul kétségbeeset
ten rohanunk vissza a sátorba. A félhomály 
bán tájékozódni nem lehlet, az emberi és ál
lati ordítás kétségbeesett zűrzavara, szinte 
megbénítja az erőmet.



Marcel nyeri vissza előbb a hidegvérét, 
hihetetlen bátorsággal rohan Szultán ko
csija felé. Iszonyatos látvány tárul elénkr 
A  spanyol a földön fetreng, körülötte fekete 
folt, ahogy kiömlő vérét a föld beszitta,, 
mellette Szultán ugat és nyöszörög rette
netes kínjában. Hatalmas seb tátong az ol
dalán mégis erőlködik, hogy felálljon vér- 
benforgó szemeit az egyik kocsi felé for
dítja ugatna dühében, de torz hörgésbe ful
lad a haragja. A  kocsi tetején egy párduc 
nyivákol, csak úgy ömlik róla a vér, ijed
tében forogna maga körül, de csak a felső 
teste mozog, mert nem tud talpraállni.

A  rémülettől tehetetlenül állok, de Mar- 
cel már feltalálta magát. Az álmos szemmel 
előrohanó szolgáknak parancsokat osztogat, 
hogy hozzák az orvosi ládát és a hálót, hogy 
a párducot lefogják. Letérdel a spanyol 
mellé tapogatja jobbra-balra, vigasztalja, 
hogy ne féljen, mindjárt jön a segítség. 
Nagy hozzáértéssel bekötözi a szerencsét
len fiú hatalmas sebeit. Bal válláról hatal
mas husdarabot kitépett a párduc, mellén 
és hátán mindenütt mély sebek látszanak, 
ahol az állat körmei belemélyedtek. Legna*- 
gyobb csodálatomra Marcel kijelenti, hogy 
a spanyol sérülései nem életveszélyesek,, 
mert harapás sehol sem érte, de azonnal 
hivják a mentőket, mert nagyon sok vért 
veszitett.

A  szeliditő ezután a legnagyobb lelki
nyugalommal Szultánhoz lép és csodák-cso- 
dája a szegény állat szinte hálásan tekint 
gyűlölt ellenségére. Marcel óvatosan olda
lára fekteti a kutyát, a Szultán nyöszörögj- 
ve tűri, szinte visszafojtja a fájdalmát, a- 
kár a beteg ember amikor az orvos körül



lőtte foglalatoskodik. Borzalmas seb tátong 
a szerencsétlen állat oldalán, bordiái kifér 
bérlenek megtépett húsából. Marcel nagy 
gonddal bekötözi a sebeket* Lehet, hogy té- 
vedlek̂  de úgy látom, hogy Szultán kiengesz 
telődlött hálás pillantással tekint a szelídítő 
felé. Maróéi arcán boldog mosoly fut vé  ̂
gig, bizonyára érzi, hogy egyetlen nagy el
lensége megbocsátott neki.

A  személyzet nagy üggyel-bajjal lebo
ntotta a hálóival a kocsi tetején nyivákolö 
párducot. Az állat csupa merő vér, nyakár 
ról cafatokban lóg le a hús, az egyik fülel 
pedig teljesen hiányzik. Bekötözni nem le
het, mert karmol és harap, Marcel utasítja 
a személyzetet, hogy adjanak neki morfin 
injekciót.

Megjöttek már a mentők is, az orvos 
vizsgálgatja a spanyolt ő is azt mondja), 
hogy sérüléseit nem látja nagyon súlyosak
nak, bár határozott véleményt csak tüze
tesebb vizsgálat után mondhat. A  sebesült 
közben visszanyeri öntudatát, szemei járá
sán ugylátom, mintha beszélni akarna, kö
zelebb hajolok! hozlzá. Kérdem, hogy tulaj
donképpen mi történt? Megmozdul az aj
ka, erőlködik, de hang nem jön ki a torkán, 
csak suttog, mindössze ennyit értek belőle:

— A  fűrészporos kocsi helyett tévedése 
bői a párduc kocsijába nyitottam be.

Nem igen tudok eligazodni a szavain, 
elmondom Maróéinak is azzal, hogy a sze
gény spanyol bizonyára félrebeszél. A  sze
liditő azonban egyszeriben rá jön a dolog 
nyitjára. Azt mondja, ő már sejti, hogy mi 
történt, várjuk csak meg, amíg a zűrzavar 
lecsillapul, azután majd beszélünk a dologi
ról.



Szegény spanyol barátomat mentőkocsi
ra rakják, örökké mosolygó ábrázata most 
fájdalmasan szomorú, megtört tekintetével 
imintha búcsút intene felém. Szultán fájdat 
masan nyöszörög a gazdája után. Mélyen 
tmeĝ hatott spanyol barátom tragikus esete. 
Kissé könnyelmű volt, de talpig becsület 
tes, jó pajtás, adja az ég, hogy mihamar! 
kiheverje a sérülését.

Marcel izgatottan járkál a kocsik kö
rül keres, kutat, szimatol jobbra-balra. Hir
telen — nem tehetek róla — a nyomra aj- 
kadt detektivkutyát juttatja az eszembe. Nér 
ha pillanatra megáll, a homlokához kap, 
azután újra nekirugaszkodik, mintha uj öt
let jutott volna az eszébe. Majd a személy ,̂ 
zetet hallgatja ki tüzetesen, szinte csodálr 
lom, mekkora detektiv-készség szorult belé.

A  személyzet tagjai, akik a szomszéd 
sátorban vagy kocsijukban tartózkodtak el
mondják, hogy először a spanyol segélyf- 
ldáltásiát hallották. Néhány pillanattal kéj- 
sőbb a párduc nyivákoló hangját mindössze 
néhány másodpercig. Azután a kutya dü
hös csaholása hallatszott. Rögtön tudták a 
hangjából, hogy viaskodik valamivel. A  
többit már tudjuk, hiszen körülbelül egyf* 
szerre értünk a szerencsétlenség színhelyéi
re.

Marcel mostmár a következőképpen re
konstruálja az esetet: Távozásunk után a 
spanyol szabadonengedte Szultánt, hogy 
rövid sétával lecsillapítsa az állatot. Baráj- 
tünk mint tudjuk kissé italos volt, szelebur- 
di fejjel nyilván azzal is kedveskedni akart 
a kutyának, hogy friss fürészport szór a 
ketrecébe. A  fürészport a kocsi egyik üres 
ketrecében raktározták fel, amely a pár



dúc ketrecével szomszédos. A  párducot egy
magában külön ketrecben tartják, mert anyj- 
nyira vad, hogy egyelőre nem merték a 
többivel közös helyre zárni. A  spanyol kór 
tyagos fejjel, a fűrészporos ketrec ajtaja he
lyett a párduc ketrecének ajtaját nyitotta 
ki és kényelmesen belépett a ravasz és vad 
állat lakosztályába.

A  párduc vadul nekiugrott a spanyol
nak, aki csak most eszmélt rá tévedésért 
és riadtan segítségért kiáltott. A  következő 
.pillanatban Szultán gazdiája segítségére sie
tett ráugrott a párducra. Rettenetes klüizdet- 
lem után sikerült is megugrasztani az alat
tomos állatot, de közben mindhárman sú
lyosan megsebesültek. A  párduc Szultán 
harapásai elől a kocsi tetejére menekült, 
Marcellel együtt ekkor érkeztünk a szeren
csétlenség színhelyére.

A  nagy detektivkészségre valló követ
keztetés száz százalékig helytálló. A spa
nyol is megerősíti, ökelme már lényegesen 
jobban érzi magát, csupán egy a bánata, 
■hogy a kórházban nem szabad bort inni. 
Meséli az ápolónő, hogy a borzalmas es!e(t 
után másnap reggel, miután a spanyolon 
kisebb műtétet hajtottak végre és visszá- 
vitték ágyába első kérdése az volt, melyik 
kocsmából lehetne egy kis borocskát hor 
zatni, mert attól ő menten meggyógyulna.

Csöppet sem találom tragikusnak, hogy 
spanyol barátom az utóbbi időben ennyiiiei 
rákapott az alkoholra. Szeleburdiság ez ná
la nem komoly lelki és testi defektus. Távoli
ról sem alkoholista, mert nem az alkoholért 
kívánja a mulatóst, hanem a mulatósért az 
ivást. Csöppet sem lepődnék meg, ha máj- 
ról-holnapra virtusos nekibuzdulásában ki«»



jelentené, hogy többé egyetlen csepp álkor 
holt sem iszik, ellenben — mondjuk — fel
csap növényevőnek, ami minden bizonnyal' 
nagyobb hasznára válnék, mint jelenlegi 
alkohol-hóbortja.

Spanyol barátom vigan diskurál az ágy
ban, de az orvos azt mondja, hogy cirkusz- 
szolgálatra soha többé nem lesz alkalmas. 
Sérülései nem súlyosak, de rendkívül lassan 
gyógyulnak és szinte bizonyosra vehető,, 
hogy karját-lábfát nem tudja többé úgy 
használni mint azelőtt.*

Az orvos felvilágosítása mélyen lehani- 
gol, őszintén sajnálom örökbohém baráto
mat. Szomorúan ballagok hazafelé, de tisz
tán érzem, hogy ma még valami kelletmetlenr 
ség ér. Sokszor megértei az ember előre a 
ráváró kellemetlenséget és lefekvéskor szinr 
te csodálkozik, ha az ösztönösen megsejl- 
tett szomorúság elmarad.

Az enyém nem maradt eL Szobámba ér
ve levelet találok az asztalomon. A címzés
ről nyomban megállapítom, hogy Belfortból 
érkezett, az asztalos szomszéd irta. IzgaJ- 
tottan bontom fel érzem, hogy aligha tartal
maz jó hirt. A  jólelküi szomszédi sajnálko
zással kezdi a levelet, amiért a sors ugy- 
látszik őt szemelte ki arra, hogy nékem, 
akaratán kiviül is mindig szomorúságot o- 
kozzon. A  belforti rendőrhatósághoz értef- 
sités érkezett Carcassonéból, ahol évekkel 
ezelőtt Zelmával és nevelősziüleivel annyi 
viszontagságos, de végső eredményében még. 
is boldog napot éltem át.

Carcassonéban megtalálták az öregeket. 
Illetve csak Zelma nevelőapját, mert fele
sége három hónappal ezelőtt meghalt, ott 
temették el a carcassonei temetőben. A  vén



cigány nem folytatja a mesterségét, mert 
állandóan betegeskedik, tüdőbaja erősen el- 
batalmasodótt.

Eddig szól az asztalos szomszéd hivata
los értesiülése, amelyhez kedlves jóakarat
tal hozzáfűzte, hogy utólagos beleegyezé
sem reményében levelet irt az öregnek. Ér
tesítette, hogy ismét Franciaországban va
gyok, keresem őkét és hogy a találkozás 
sikerüljön meghívta, legyen a vendége Bel- 
fortban. Mostmár csak arra kér, hogy mi
előbb igyekezzem én is Belfortba eljutni, 
hiszen legfőbb vágyam beteljesülését jelenti 
találkozásom az Öreggél, aki bizonyára hű
ségesen megőrizte azokat a kedVes emlék
tárgyakat, amelyek szegény Zelma után meg 
maradtak.

A  levél mélyen lehangol, noha szomorú 
vonatkozásain felül nagy vágyak beteljesü
lését is jelenti számomra. Vágyak beteljer 
sfüiését, amelyeknek elérését életem leg
főbb céljául tűztem magam elé. Szinte elré- 
mit a gondolat, hogy ha valóban rátalálok 
az öregre és feltárul előttem kis családom 
szomorú pusztulásának mindén részlete, vaj 
jón mi célját szabjam meg életem további 
sotrának?

Elkerül az álom, a pirkadó hajnal mély 
töprengésben köszönt rám. Gyötrő, nehéz 
lelki vajúdásban telt el az éccaka, de a fes- 
lő hajnal rózsaszínű napsugarai meghozták 
a kibontakozást. A csöndles legénylakás ée- 
cakai magányában újból élet-programot ¿1-' 
kottám mint már annyiszor a múltban. De 
ezúttal érett ésszel, férfias elhatározással 
reális alapon, nem ifjonti, bohó, szalmaláng 
mejkibuzduLással.



A program egyszerű, de határozott, ész
re sem vettem, hogy ceruzám öntevékenyt 
játéka már tele is rajzolta vele az asztalter 
ritot. Két pontból áll: 1). Belforti találkozó. 
2). Francia idegenlégió. Szinte gyerekes déj- 
Sdamálással ismételgetem a két pontot nem 
mintha túlságosan imponálna, hanem mert 
annyira egyszerű, hogy szinte ö rü ln i kell 
rajta.

A végső, nagy lelki elrendezkedés mint
ha uj lendlületet adna az életemnek, csak 
egy a baj. A  cirkuszos élet mostmár nem 
illik bele jövendő programomba, talán ez 
az oka, hogy semmi kedtvem sincs az ittmara 
dáshoz. Marcelnek őszintén meg is mondom*, 
hogy a spanyol balesete és a Belfortból ér
kezett levél óta elvesztettem a lelkem nyu
galmát, nézzen más segéd1 után. A  szeliditő 
arra kér, várjak néhány hétig, akkor úgyis 
téli pihenőre megy a cirkusz, erre a rövid! 
időre hol. talál alkalmas embert helyettem.

Minthogy a cirkusz útja amugyis délfele 
vezet, elhatároztam, hogy egyelőre maradok. 
Az asztalos szomszédnak levélben megkö
szöntem szives invitálásiát és megigértemj^ 
hogy ha Zelma nevelőapja Belfortba érkes 
zik, mindén körülmények között felkeresem* 
hogy mégegyszer az életben elbeszélgessek 
vele azokról, akiket legjobban szerettem. 
Megirtam neki azt is, hogy a belforti találí- 
kozó után hosszuidőre elválunk, sőt nyilván 
Örökre, mert beszegődöm az idegenlégióba.

Bontják a cirkuszt, elballagok a kór
házba, hogy elbúcsúzzam spanyol barátom)- 
tói. A szó szoros értelmében pityereg, hogyt 
itt kell maradnia, bizony jómagam is szow 
riilást érzek a torkomban, hiszen több mint 
bizonyos, hogy utoljára látjuk egymást ez



zel a kedves, jólelkiüi, örökbobém gyerekkel. 
Amikor megmondom neki, hogy a légióba 
szándékozom kitor belőle a zokogás, per
ceken át sirva öleljiük egymást, száz vi
szontagságon átvergődött két jőbariát.

Az asztalos szomszéd ugyancsak sietett 
a válaszadással. Egyidejűleg — irja levelé
ben — Zelma nevelőapját is értesítette, hogy 
mielőbb igyekezzék Belfortba jutni, hogy 
találkozzunk. Egyelőre örül, hogy viszont
láthat, de szörnyen lehangolta az értesíté
sem, hogy az idegenlégióba szándékozom 
belépni. Annyira mégsem látja vigasztalan 
nak a helyzetemet, elvégre harcterekét járt 
férfiak vagyunk, hogy is juthatott eszembe 
az idegenlégió? Különben erről még majd 
beszélünk, db már most biztosit róla, mini
den erejével azon lesz, hogy eltérítsen sze
rencsét!en szándékomtól.

Szegény, jó asztalos szomszéd1, még nem 
ismeri eléggé a barátját. Nem tudja, hogy 
közel tiz esztendeje kisért az idegenlégió 
fátuma és az olthatatlan kalandvágy, ame
lyet talán csak a boldog családi élet fo jt
hatott volna el bennem. Családom szomorú 
pusztulása után, vájjon mi tarthat vissza 
attól, hogy legalább kalandvágyamat kielér 
gitsem, hiszen más úgysem nyújthat öröf 
met számomra az életben.

A  cirkuszban mostmár csak immel iám- 
mai végzem a tennivalómat, de nem csak 
én, hanem a személyzet többi tagja, sőt az 
állatok is. A  cirkuszok téli pihenője netml 
üzleti szokás csupán, hanem testi és lelki 
szükség, a legnagyobbfoku idegmunkát igény 
lő nyári hónapok után. Marcel már be is 
szüntette az állatok további tanítását úgy



sem menne a dolog, pihenniük kell az állar 
toknak is.

Az artisták is tudják, hogy szerződésük 
rövideden lejár, a személyzetből csak azok 
maradnak télire is a cirkusznál, akik nélM 
ktíiözhetetlenek az állatok gondozása ka_ 
rül. Nékem nem mondtak fel, magam jelen
tettem be, hogy a szezon befejeztével megr 
válók a vállalattól. A  nélkülözhető {állatok 
egy részét már útnak is indították Bordeaux 
felé, Szultánt és a párducot is, a spanyol 
tragédiájának szenvedő hőseit. Szultán az
óta a legjobb barátságban élt TMarceUejL, 
igaz, hogy a szeliditő a kis oroszlánt végf 
lég „elválasztotta“ Szultán élete párjától és 
(ünnepélyesen visszavezette a megsértett 
„férj“ -hez. A  párduc is felgyógyult, de vad 
sága nem múlt el, azonkívül fél fülével nem 
vált díszére az (állatseregletnek. Elintézett 
dlolog, hogy a párducot a téli pihenő során 
íkivégzik, bőrét feldolgozzák.

Az asztalos szomszédot értesitetteml, 
hogy néhány nap múlva érkezem, a cirkusz 
ma tartja utolsó előadását. Van valami meg 
ható abban, amikor a cirkíuszvilág örökös 
bolyongásra kárhoztatott vándorai búcsúz
nak. A  trapézen életével játszó akrobata 
kényszer-mosolyát kesernyés, de tiszta sziv- 
ből jövő derű váltja fel, a lisztesképü ixr 
hoc most érett komolyan búcsúzik azoktól, 
akik sosem hittek a tréfájának mert közeb 
ről nagyon sokszor látták, hogy a nevetőrfe 
festett ajkát fájdalmas dacossá szorították 
Össze az élet ipegpróbáltatásai.

Kézfogásuk egyben gratuláció is. Üdívözf- 
lik egymást, hogy baj nélkül sikerült meg
úszni ezt a szezont is, a cirkuszos élet eZer 
láthatatlan veszedelmének haláltrejtő sód



iában. Nehezen búcsúznak és kissé szmpa- 
diasan, pedig a bucsuzkodás kiélése nem 
mesterkélt formalitás náluk. A néhjány hó
nap, amit együtt töltöttek pótolta számuk" 
ra az ösztönösen áhitott családi életet. Most 
ennek is vége, ujabb vándorlás következik, 
azután valahol másutt rövidf családias ösz(- 
szemelegedés, majd; megint vándorlás ki 
tudja merre, ki tudja meddig?...

Búcsúm Marceltől érzékeny volt és meg 
ható. Nagyon megszerettem ezt az erösaka^ 
ratu, talpig becsületes, tisztalelkü férfit. 
Lényegében tragikus áldozata hivatásának. 
Ostorral, szuróvillával, pisztollyal a kezé
ben irányítani igyekszik az állatok akara
tát, szinleg győzedlelmeskedik is felettük, 
valójában még is ő a legyőzött. Az állatok 
csodás belső világa mindjobban hozzjáférkőH 
zik a szivéhez, talán azért engedlelmeskedh 
nek neki olyan készséggel, mert tudják, 
hogy legnemesebb lelkű rajongójuk előtt ál
lanak. Szinte megrettent ö is, amikor el
mondtam neki, hegy az idegenlégióba szánr 
idékszom belépni .Figyelmeztet, jól gondol
jam mag a dolgot, mielőtt még nem késő.

Újból Belfort felé visz a vonat abba a 
városba, amelynek temetőjében alussza kis 
családom Örök álmát. Az asztalos szomszéd! 
kitörő örömmel fogad és biztat érezzem ma 
gamat jól nála necsak rövid időre, de amed
dig csak jól esik. Általában úgy dédelget^ 
akár a lelki, vagy testi beteget, hasztalan! 
magyarázom neki, hogy semmi bajom nin 
csen. Dehogy nincs — mondogatja erre —j, 
ha valaki józan ésszel az idegenlégióba akar 
belépni, ott valami nincs rendjén.

Közel kéthete már, hogy itt vagyok, na
ponként, néha délelőtt-délután kilátogatok



a temetőbe. Csöndesen ballagok hazafeléje 
házigazdámnak ugylátszik ma vendége érh 
kezett, mert ketten ülnek az asztal mellette 
Beesett arcú, fáradt tekintetű, összeaszott 
öregember igyekszik felállni, hogy üdvözöl
jön. Mély elfogódottságot érzek. Amikor ir
tó Íjára találkoztunk testi és lelkierejének 
teljében volt az öreg cigány, most alig is
merek rá. Ha tudom, hogy élete végét járja* 
szegény, dehogy ösztökélem a hosszú, fá
rasztó utazásra.

Hálálkodó köszönetfélébe kezdek, hogy 
a kedvemért ekkora utat megtett, lemondó, 
fáradt mosoly rá a válasz. Eljött volna ide 
amugyis, utolsó bucsuzkodásra a belfortiter 
metobe, mielőtt a hosszú, nagy útra elindul. 
Mert érzi ,hogy nemsokára örökre elmegy, 
miután ezzel a mostani látogatásával min
dent elvégzett, ami az életben elvégeznivalór 
ja volt.

Gondosan átkötött kis csomagot keres 
boldog, hogy nem hiába őrizgette. Tenyér^ 
nyi gyermekingecskék, miniatűr fehérnemű- 
darabok kerülnek elő, amit gondos aggój- 
dással készitgetett egy leendő fiatal anya, 
de akinek szánta örökre elment, mielőtt 
a ruhácskákat felvette volna. Néhány hozi- 
zámintézett levél, amelyeket Zelma megirt 
ugyan, de el nem küldhetett, mert ellenséges 
országokba szólt, a posta nem fogadta eh 
Mindenikből kiérzik a halálfélelem, minder 
nike egy  egy bucsu tőlem, leendő gyermekiéi 
tői, az élettől. I

Szomorú boldogan nézegetem a kedves 
emlékeket, hűséges kisérőit életem jövendő 
utjának. Már mennék is, de kedves házi
gazdám hallani sem akar elutazásomról. Azt 
mondja velem még komoly beszéde lesz, de
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magam is belátom, hogy nem hagyhatom itt 
a beteg öregembert az asztalos szomszédi 
terhére. Az öreggel kettesben látogatjuk! a 
temetőt de kocsin, mert szegénynek már 
nincs jártányi ereje. Ágynak is dől, az orvos 
azt tanácsolja vigyük a kórházba, egy-két 
hétnél tovább aligha birja.

Harmadnapra meghalt. Előzőleg elbú
csúzott tőlem, mert — mondotta — érzi, 
hogy nem éri meg a reggelt. Noha úgy re
mélte, hogy a carcassonei temetőben fog el
pihenni a felesége mellett, nem érez fájdal
mat ,hogy ez a vágyódása nem teljesülhet. 
Leánya, kis unokája és sógornőjének sir ja: 
közelében itt sem lesz egyediül. Megkért, ha 
Carcassonéba vet a sorom, nevében is vL 
gyek egy szál virágot a felesége sirjáira, a 
temető hatóságának pedig irjam meg, hogy 
a feleségével szomszédos sírhelyet laadhat
ják, nincs már rái szükség.

Szinte magába szuggerálta, hogy az éc- 
caka meg kell halnia, reggel hasztalan köb 
tögették. Kisded gyászmenet halad a bel- 
forti temető felé, a göröngyök gorombán 
gördülnek a fakoporsó fedelére, lepergett 
az utolsó felvonás, beteljesült családom tra
gikus pályafutása. Magamra maradtam.

Szótlan ballagunk hazafelé az asztalos 
szomszéddal, lassan csomagolok. Mostmár 
igazán semmi sincs, ami a rendes polgári 
élethez fűzne. Az asztalos nem is igyekszik; 
/marasztalni, bánatos arccal figyeli úti elő»- 
készületei|met. Látom rajta, hogy szólni a- 
kar hozzám, a 'bucsuzás ideje is elérkezik 
megkér, szenteljek rá néhány percet, hall
gassam meg. Könnyek csillannak meg a sze
mében, fátyolos, könyörgő hangon szók 
hozzám:



„Bizonyára jól megfontoltad, hogy mi
re vállalkozol, amikor az idegenlégióba be
lépsz. Nem tagadóm, mindónt elkövetnék, 
hogy eltérítselek szándékodtól, ha nem tud1- 
nám, hogy úgyis hasztalan. Az idegenlégiót 
nagyon jól ismerem napokon át beszélhet
nék azokról a rettenetes szenvedésekről, ar 
melyekben ott a légionisták gyötrődnek. Tu
dóm, hogy téged éppen ezek a szenvedések 
vonzanak, mert önkéntelen vezekelni kí
vánsz olyan sorscsapásokért, amelyek elő
idézésében semmi részed sincsen.

Fiatal vagy és erős, megrugdosott az ét
iét, nem érdemied meg, hogy ujabb, kimond
hatatlan szenvedések örvényébe sodródj. 
Azt szeretném, ha házamban várnjád ki, amig 
lelked nagy fájdalma némileg enyhül. Ám 
erre itt, a temető szomszédságában kevés a 
remény. Másutt, az élet nagy forgatagában 
azonban — hiszem — mégis enyhülésre ta 
lálsz, éppen ezért nem tartóztatlak. Menj! 
De mielőtt elindulsz fogadalmas hittel tégy 
Ígéretet őszinte, igaz barátodnak. ígérd meg, 
hogy mielőtt jelentkezel az idegenlégióbanj 
íégalább három hónapon iát önként belete- 
flnetkezel a marseillei alvilág forgatagába) 
és a marseillei kikötő tengerésznépségének 
életébe.

Ne hidd, hogy hóbort, vagy rosszindulat 
diktálja szavaimat. Marseille éccakai viláH 
.ga és kikötő-élete nagy iskola. Ha végig
jártad és mégis kitartasz a légió melletti, 
óm menj! Fájdalmas szomorúsággal kisér
lek akkor is utadon, de tiszta lelkiismereti 
tel, miért megtettem kötelességemet, amit 
testvéri, igaz baráti érzésem diktál“ .

Megilletődéssel hallgatom az asztalos 
^szomszéd rimánkodásba hajló, ihletés sza-



vait. Jóságát és szerete tét átissza a lel
kem, dle tanácsát őszintén szólva, kissé 
naivnak találom. Vájjon mi újat rejtegethet 
számomra Marseille alvilága, vagy kikötő
jének csőcselék-forgataga? Annyival mégis 
tartozom a jóságos lelkű, igaz barátnak, 
hogy utolsó kívánságát teljesitsem.

Megígérem, hogy a légióba való jelent 
kezésem előtt időmet néhány hónapon át 
Marseille söpredék-világának megismerésére 
szentelem. Az asztalos szomszéd1 szemében 
felcsillan az öröm. Mostmár bizik beimen 
hogy mégsem lesz belőlem légionista, mert 
a három hónap Marseillében meg fog győzni 
arról ,hogy nem nyújt lelki megnyugvást, 
az arra érdémetlen emberek proífitálásjára 
vállalt szenvedés.

A  francia szinte könnyedén búcsúzik!... 
azt mondja, hogy három hónap múlva úgyis 
találkozunk. Feltétlen elvár, majd’ azután 
megbeszéljük a további teendőket. Szer 
gény francia barátom, ezúttal aligha jogoí- 
sult az optimizmusa. Szokatlan elfogódlottH 
ságot érzek% könnyeim süriin törnek fel
felé, jaj dehogy lát engem Belfort három hór ~ 
nap múlva!...

mm



Marseille alvilága
Marseille: tőled! többet vártam! Sző 

sincs róla, impozáns látvány az Avennö 
*Cannabiere remek korzójával, hatalmas tőzs 
depalo tájával, gyönyörű kávéházaival. Az 
mcca a régi kikötőbe a Viey-portba vezet), 
bizony itt már nemsok a látnivaló. Marseil
le népe ugyan másként vélekedik, mert pél
dául azt állítják, hogy a Basso étterem egye 
dtülálló a maga nemében. Ilyen hallevest ser 
Ibol sem kap az ember.

Nohát, tisztelem a gusztusukat. Ren
geteg halból, különféle rákfélékből össze
vissza főzött, nyersolajszin keveréket tá
lalnak elém brr... de jó volna kiköpni. Hát 
bizony ez nem a mi gyomrunknak való. Koi- 
sárral a kezében árus sodródik az asztalomj- 
hoz, osztrigát, meg másféle kagylókat ki{- 
nál. Csöpp ecettel leöntve itt is—ott is sza
porán nyeldesik a jó marseilleiek úgy ért- 
zem, hogy a hal kikivánkozik a gyomromi
ból.

Nó ebből elég is, gyerünk egy házzal 
tovább. A  régi és uj kikötőt összekapcsolói 
Repiublique-ucca széles, csinos sétány, db 
tőle balra, az ó-várost már csak az nézz-ei 
tmeg, aki még sosem járt Konstantinápoly, 
vagy egyéb keleti városok sikátornegyedbi- 
ben. Alig négy méter széles uccák, ötrhalH



«emeletes házsorok között. Csaknem minden 
házban bár, vagy kávéház, zsúfolásig telve 
vendéggel. Az alig félméter széles járdára 
kirakták a portékát, az olajbogyótól kezd
ve a rózsaszin kombinéig, minden van itt, 
ami szem-szájnak ingere.

Odafenn a magasban, mintha tengerész- 
ünnepség volna liheglobog a százszinü zász
ló. Csaképpen ezeknek a zászlóknak ujja 
nőtt, vagy lábszára. Intim és kevésbé intim 
iehémemiüidarabok száradnak a magasban, 
a szemben levő ablakokra kipányvázott kö
teleken. Nem természetem a rosszmájúság, 
de annyit mondhatok, hogy véleményem le
sújtó a marseillei mosónők szaktudásáról.

Hogy teljes legyen a zűrzavar, mindeze
ken felül még piacot is tartanak délelőttönf- 
ként ezekben a négyméteres uccákban. Az 
árusok már bepakoltak, de a gyümölcs és 
egyéb hulladékokat itt felejtették. Nem álll- 
hatom meg szónélkiil, megkérdem az egyik 
kofát, hogy hát a szemetet mikor hordják 
el innen? Sértődötten válaszol, hogy haj
nalban, mert ha mindjárt elvinnék, reggel
re újból jöhetnének érte. Addig mindenki 
ideöntheti házából a szemetet, nézzem csak 
épp ott repül egy papircsomag le az eme
letről. Ejnye, leleményes ember lakhatik oda 
fent. Hogy megspórolja a loholást a lépcső
kön, papirosba csomagolta a szemetet és lé
gi utón juttatta el az uccára.

Mostmár ezt is láttuk, illenék valami
féle hajlék után nézni. Érdeklődöm merre 
laknak errefelé a magamfajta munkásembe
rek. Azt tanácsolják, fáradják el a kikötő 
Jelé, olt mindig találhatok szállást a baraki- 
lakásokban. Megköszönöm a felvilágosítást 
csöndesen ballagok a homályos uccákon.



Feltűnően sok errefelé a nő, pedig már rég: 
vége a háborúnak, hazajöttek a férfiak.

Sötétedik, érzem a fáradtságot is, job
ban kilépek, hogy mielőbb lepihenjek. Hir
telen, suhogást hallok a hátam mögött, a 
következő pillanatban lerepül a kalap a feh 
jemről. Ijedten kapok utána, ejnye de hir
telen szél támadt. De hiszen nem a széjl 
itt a hibás, hanem az a nő ott ni, visizi aj 
kalapomat éppen most ugírott be az egyik 
háziba. Hát ez meg már micsoda goromba
ság, szólok a nő felé, adja vissza ¡a kalapo
mat. Vigyorogva kiáltja az ablakból, hogy! 
megkapom, jöjjek be érte.

No ez már mégiscsak sok, dühös lép{- 
tekkel rohanok el, hogy rendőrt keressek. 
Elpanaszlom az esetemet, nevetve legyint 
— Menjen be érte, az a legegyszerűbb elr 
járás. Nem addig van az követelem, hogy 
jöjjön velem és szerezze vissza a jogos tuj- 
lajdonomat. Kénytelen-kelletlen elindul, 
mikor a házhoz érünk az ablakból valaki ki 
hajítja a kalapomat és legorombit úgy], 
hogy szinte szédülök a meglepetéstől.

A  rendőr a fülebotját sem mozgatja. 
Egyre csak vigyorog, azt mondja menjek er 
mezen az uccán, ott nem kell félnem attól,, 
hogy ellopják a kalapomat. Itt is sokan álE 
dogálnak a járdaszélen, de csupa férfi, egyeli 
len nőt sem látok köztük. Némelyik karper» 
recet visel, sőt fülbevalót is, amott meg 
egynek gyöngysor van a nyakán. Különös! 
népség közé vetődtem borzongást érzekf 
sietve igyekszem kijutni a beteg idegzetű! 
emberek tömkelegéből. 1

Megcsap a tenger hűvös légáramlása^ 
célhoz értem. A  kikötőrélet jólismert csőfr 
cseléknépsége zsibong körülöttem, dle nünfr



ha itt a salakja tömörült volna ennek a kü
lönben is kétesexisztenciáju nációnak. Ta
pasztalt szemmel nyomban megállapítom,, 
hogy a kikötő népe két rétegre tagozódik. 
Egyik része facér matróz, akiket kitettek a 
kikötőkbe befutó hajók, mert lusták, vagy1 
összeférhetetlenek. A  civilek legtöbbnyire 
lerongyolódott kivándorlók, elherdálták a 
hajójegy árát, vagy jegy nélkül szeretnének 
kijutni Amerikába.

Szinte megdöbbent a ziüllöttség hihe  ̂
tetlen mértéke, ami itt elibém tárul. Eléggé) 
ismerem a kikötő-életet, de azt hiszem eb 
hez fogható nem akad1 még egy a földkerek
ségen. Szégyelem bevallani, de szinte tanács
talannak érzem magam, a fertelemnek ebi
ben a rettenetes tobzódásában, az asztalos 
szomszéd! ugylátszik tudta, miért tanácsolt 
ide.

Végigjárom az úgynevezett „hoteleket“ , 
a hideglelés környékez. Senki sem kérdi, 
hogy mijáratban vagyok, a portás rám se 
hederit, ugylátszik itt mindenütt szabad a 
bejárás. A  szobák ajtaja végig nyitva, nyil
ván a levegőzés miatt, amire itt nagy szűk 
ség lehet, mert a folyosón is majd meg
fulladok a rettenetes bűztől, ami a szobák
ból árad.

Hat-nyolc ágy egymás hegyén hátán 
olyan csöpp szobában, ahova két rendes á- 
gyat aligha lehetne elhelyezni. Csakhogy e- 
zek itt alig félméteres vasalkotmányok szo
rosan egymásmellett, heringmód, keresztül -̂ 
kasul fekszenek rajta a „vendégek“ . Kivé
tel nélkül mindenik ruhástól cipőstől sejj- 
tem miért, hogy a hálótárs el ne emelje e- 
gyetlen öltözéküket. Lépten-nyomon felirat 
tok, hogy a szálloda igazgatósága a tolvaj -



lás ellen felelősséget nem vállal. Mondha- 
tom szép kilátások.

Ezeken a borzalomtanyáfcon nem lakha
tom j érdeklődésemre azt mondják, hogy 
van itt „előkelőbb“ hotel is. No, előkelőnek 
éppen nem mondható, de valamicskével még 
is csak különb a többinél. Az irodában ér- 
jdeklődöm  ̂ hogy kaphatok-e egyágyas szo
bát. A  portás mosolyog, azt mondja egyf-̂  
ágyas szoba nincs, de egy lüres ággyal szol
gálhat, a szálloda egyik kétágyas szobá
jában. Lakótársam a „kapitány“ lesz, ha 
megtűr maga mellett, jól ellakhatom itten.

Megkönnyebbülten lélegzőm fel, ki hit
te volna, hogy kapitány is akad az emberi 
söpredéknek ebben a tömkelegében. Jeles 
egyéniség lehet, ha ennyire megválogatja a 
lakótársait, igyekszem méltó lenni a bizal
mára. Érdeklődöm a portásinál, hogy lakó
társam mikor szokott hazajárni, azt mond
ja, hogy ez nag(yon bizonytalan. Néha nyolc- 
tiznapig is „pihen“ , ilyenkor bizony feléje 
se néz a szobának. Fura egy ember lehet 
— állapitom meg —, ha még pihenni sem 
jár haza.

Szekrényünk közös, akaratlanul is meg 
szemlélem a ruhatárát. Többrendbeli fehér
neművel rendelkezik, ami itt ritka dolog, 
sőt mi több alsónadrágja is van, ami meg 
egyenesen fényűzés errefelé. Mert a mar- 
seillei kikötőmunkások legtöbbje fehérneműt 
egyáltalán nem hord, itt igazán el lehet mon
dani, hogy az emberek elkártyázzák még 
az — ingüket is.

Harmadik napja lakóm már itt, a kapi
tánynak még színét sem láttam. Végre es
tefelé kopogtatnak az ajtón. Negyvenötév



kerüli pirospozsgás joviális kinézésű férfi 
lép a szobába bemutatkozik:

— Én a kapitány vagyok hát magáit 
biogy hivják?

Megmondom.
— Szóval idegen — dörmögi a kapd 

tány. No nem tesz semmit, az idegen is lehet 
becsületes ember. Kezet fogunk és megin
dul a szokásos érdeklődés. Felhasználom az 
alkalmat megkérdem, nem tud-e valamiféle 
állást számomra. Felkacag, azt mondja, hogy 
ő is csak dokkmunkás, nagyobb partiban 
dlolgozik. Lassan rájövök, hogy a kapitány; 
egészen érdékes ember. Rengeteget tapasz
talt, de az erkölcsi fertőzésnek ebben a hi
hetetlen forgatagában is megőrizte sajátos 
egyéniségét. Úgy látom rajta, hogy alapjár 
banvéve becsületes ember, ami pedig itt 
ritka, mint a fehér holló.

Ószintén megmondta, hogy egyetlen vasa 
sincs, pedig kedve volna kártyázni, szónél- 
kül átnyújtottam neki húsz frankot. Látha
tóan megdöbbent, szörnyen imponálhat neki 
a dolog Indül is már, azt mondja olyan ánr 
düngja van, hogy ma nyer. Reggelfelé jön 
meg, mosolyogva nyújtja a húsz frankot, 
azt mondja kétszázat nyert az éjjel.

Órákon át elnézem, a környék legüa- 
gyobb érdekességét az ócskapiacot. Ember 
legyen a talpán, aki olyasvalamit tudna ki
eszelni, amit itt meg ne vásárolhatna. Nagy 
halom dohányt látok, egy idősebb férfi e- 
lőtt. Hangosan hirdeti  ̂hogy az ő áruját nem 
az uccán szedték össze, hanem a négy leg
előkelőbb kávéház hamutartóiból. Eldobott 
cigarettavégekből összegyűjtött dohány a 
portékája, kitűnő üzlet. Emitt szőnyegeket 
Idnál megvételre egy gyanuskinézésü fiatal-



ember. Többen nézegetik az árut, az egyik; 
vevő hirtelen hahotára fakad’. Kisült, hogy 
a szőnyeg sarkaiba olajfestékkel beleírták 
a szálloda nevét, ahonnan elemelték. Az el
adó dühösen földhözvágja a szőnyeget és 
eltűnik a sokaságban. Csodálatos, hogy sem 
kinek sem kell az ingyen portéka, órákon 
át hever az ucca porában.

Legnagyobb a forgalom ruhafélékben. 
Alig viselt civilruhát cserélnek el régi,, 
ócska matrózzubbonyért a tapasztalatlan jö- 
vevények. Jól tudják, hogy a hajókon a fa- 
cér matrózok könnyebben kapnak napszám 
mos alkalmaztatást, mert erősek és tapasz
taltak a nehéz munkában. A  jámbor civi
lek megfeledkeznek arról, hogy a tapasztalt 
szemű hajós száz lépésről megismeri ben
nük a ¿^szerencse vadászt“ , ahogy itt a ma
gamfajta munkakeresőket nevezik. Jóma
gam is tengerészruhába bújtam, naponta vé
gigjárom mind a huszonnégy dokkot, még
sem jutottam munkához, pedig nem vagyok 
uj ember a hajó körül.

A kapitány juttatott keresethez. Elmond 
ja, hogy partijából kitettek egy máltait an
nak a helyébe jövök. Nehéz ládákat cipeh 
lünk a hajóra, figyelem, hogy partnerem 
rettenetes gyűlölettel tekint rám. Tudom 
miért dühöng, honfitársát bocsátották el, 
miattam. Förtelmes arcberendezésü arab— 
olasz keverék, szinte rossz ránézni. De az
ért csak hordjuk kettesben hűségesen a lá
dákat.

Éppen egy nehéz ládát emelünk, rossz 
fogás esik rajta, combomhoz támasztom, mi
vel nagyon vágja a tenyeremet. Ebben a 
pillanatban a máltai nagyot lök a ládáin*, 
hátraesem> a láda a lábamra, rettenetes fáj-



dalmat érzek. Mindenki látta, hogy kész
akarva történt a dolog, a kiapitány hirtelen 
odaugrott, öklével óriási csapást mért a 
máltai arcába. A  máltai felordit, felemeli 
öklét, a kapitány arca felé, a következő pil
lanatban meghajol és valósággal fejest ug
rik a kapitány gyomrába. Csakhogy a ka
pitány számolt ezzel a trtüikkel; elkapta a 
máltai fejét, megfordult körben és a táma
dót messzire elhajitotta.

A  máltai valósággal őrjöng a dtühtől̂  
előkapja kését és mesteri (ügyesen a kapi
tány felé hajitja. Nagyot koppant a réznyte- 
lü kés pengéje és zizegve .állt meg a diátok 
lyásládában, mert a kapitány idejében féh 
reugrott. A  máltai most nekirohant a kapi
tánynak, olyan vad birkózás támad, amely
hez foghatót életemben sem láttam. Boxoli- 
ják, harapják egymást szörnyűséges düh
hel, a dokkmunkások kiáltozva biztatjjájc 
őket.

Jómagam is orditok, mert a sebem na
gyon fáj, de a kutya sem hedérit rám, min
denki a rettenetes birkózást nézi. Iszonyú 
félelem fog el, hiszen ezektől itt nyugodtan 
elvérezhetem. Kétségbeesetten tekintek kö
rül, látom rendőr baktat felénk, megköny- 
nyebbülten lélegzem fel, no majd! rend' lesz 
itt mindjárt. A  rendőr alig tiz lépésre halad 
el tőlünk% látja a csoportosulást, hallja a 
rettenetes orditozást, mégis közömbös arc
cal tovább halad.

A  verekedés most hirtelen megszűnik, 
a tömeg lelkesen ünnepli az erősen vérző 
kapitány. Izgatottan mesélik, hogy a kapi
tány derekánál fogva felkapta a máltait és 
a földhöz vágta. Közben a máltai fejét vala
mi vasdarabba ütötte, most ott fekszik ér



lettelenül, szájából csöndesen szivárog & 
vér. A  kapitány odatántorog hozzám, ré
mülten látom, hogy balkezén a középső ujj 
csaknem teljesen hiányzik leharapta a mál
tai, a csonka kézből csakúgy Öinlik a vér.

Iszonyú fájdalmai lehetnek, de össze- 
szoritott ajakkal türtőzteti magát, ugylátK 
szik a tekintélyét félti, azért nem ordít. Meg 
nyugtat, hogy nemsokára itt lesznek a men
tők. Alig néhány perc múlva mentőkocsi 
robog elő orvosok, rendőrök szállnak ki 
belőle. Bekötöznek, hordágyra fektetnek, az
után a kapitány sebeit kezdik vizsgálgatni. 
A  rendőrök parancsnoka jegyzeteket készít,, 
hallom, amint diktálja, hogy „üzemi bal
eset“ történt, egy halottal, két sebesülttel. 
A  máltai tehát meghalt, errefelé könnyen el
intézik az embert. A  verekedésről egyetlen 
sZó emlités sem történt.

A  sok vérveszteség, meg a mentőkocsi 
rázása rendid vüf kimerített, elvesztettem az 
eszméletemet. Csinosan berendezett kórház
félében ébredek bábultságomból, szemüve
ges orvos bajlódik a sebemmel, két ápoló
nő segit neki. Megvárom, amíg az orvos el- 
megy, azután pedig érdeklődöm az ápoló
nőnél, hogy tulajdonképpen hol vagyok?

A  válasz érdekes és nemes; kély mér*- 
tékben tanulságos. Marseillében a munkás - 
betegsegélyzésnek egészen különös szokása 
divik. A  vállalatok külön-külön gondoskod
nak sebesült és beteg munkásaik ápolásá
ról. Rendkívül sok magánszanatórium mű
ködik, a hajózási vállalatok ezekkel állnak 
szerződéses viszonyban. A  sebesült muní- 
kást gyógyítják, azonkívül napibérének 
felét kapja készpénzben táppénz gyanánt.



A beteg munkás napidijat nem kap, csak 
gyógykezelést.

Sérülésem az ápolónő szerint egy hó. 
napon belül meggyógyulhat, de ha kívánom 
eltarthat háromig is. Nem értem a dolgot, 
az ápolónő tapintatosan megmagyarázza. A  
szanatóriumban — majd1 meglátom — na
gyon jó a bánásmód' annál is inkább, mert a 
vállalat amelynél dfolgoztam, pontosan meg 
fizeti a kezelésemért járó dijat. A szanató
rium tulajdonosa nagyon jó ember, a lába- 
dozó sebesülteknek azt is megengedi, hogy 
kijárjanak a városba, sőt napi tiz frank 
zsebpénzt és három frank villamos pénzt is 
kiutal a maga zsebéből mindenegyes beteg
nek. Fontos az, hogy az orvosi vizitnél na
ponta megjelenjen a beteg, egyébként kinn
lakhat a városban és azt teheti, ami jól e- 
sik.

Hamarosan kiszámítottam, hogy a se
besülés errefelé nem is olyan rossz üzlet. 
Napi tizenkilenc frank táppénz, tiz frank 
orvosi ajándék és három frank villamos 
pénz összesen harminckét frank, ennél töb
bet a napszámmal sem keresek. Hát akkor 
miért siettessem a gyógyulást?

Nem is siettetem. Visszaköltöztem a 
szállodába, a csonkaujju kapitány nagy gaur 
diummal fogaid. ö is sebesültáUományban 
van, de egy másik szanatóriumban keze
lik. Azt mondja fogalmam sincs róla, hogy 
az ilyesfajta sebesülés milyen lassan gyó
gyul, ha az ember nem erőlteti a dolgot. De 
azért ne essem kétségbe, majdcsak eltölt
jük kettesben az időt. Ugylátszik kapitány 
kollégám is „távgyógyitó“ szanatóriumban 
kezelteti magát.



Csaknem az egész napot szállodánk bor
jában töltjük el kettesben a kapitánnyal. 
Ilyesfajta bár itt mindlen házban van, még
pedig állandóan tömve a világ leigkétesebb 
és leggyanusabb elemeivel. Szinte határtalan 
alkalom kínálkozik az emberi romlottság 
kiismerésére, hár hosszú időbe telik és meg 
lehetősen nehéz feladat, hogy magamfajta 
idegen bepillantást nyerhessen a marseillei 
jasszok intim életébe.

Mert a kikötő környéke az apacsvilág 
tanyája, a kapitány protekciója hozzásegít, 
hogy megismerjem változatos és hányave* 
tett életük minden borzalmát. Már az első 
nap feltűnőnek találtam hogy a bárokban 
és egyéb kisebb kocsmákban rengeteg kék> 
ruhás fiatalembert látni. Reggeltől hajnalig 
csoportosan üldögélnek az asztalok mellett, 
eleinte azt hittem  ̂ hogy hajógépészek vagy 
lakatosok. A  kapitány megmagyarázza, hogy 
a kékruhás fiatalembereknek semmi köze a 
gépész, vagy lakatosmunkához, sőt másfél 
le munkájhoz sem. Tevékenységük abban 
merül ki, hogy kártyáznak és néha megt- 
lékelik egymás koponyáját, méginkább az 
idegenekét.

Jobban szemügyre veszem őket, most 
látom, hogy öltözetükön valóban nyoma 
sincs a munkának. Kék öltönyük állandóan 
frissen vasalt, csaknem kivételnélkül sárw 
ga lakkcipőt viselnek, ezüstszürke selyendU 
harisnyát. Nyakukban az elmaradhatatlan fe
hér sál, világosszinü kockás sapkájukat még 
a bárban sem teszik le. Makróknak neve
zik őket, ami tulajdonképpen egy élősdi hal 
fajtának a neve. Eléggé találó gúnynév, mert 
a makrók is élosdiek, az elesett lányok élős 
diei.



Jóideje figyelem őket, de még egyetlen- 
kegyszer sem láttam nő társaságában a mak
rókat. A  mi bárunkba nő még tévedésből 
sem fordul meg, viszont feltűnő, hogy az uc 
ea másik oldalán levő bárban meg férfit alig 
látni, legalább is makrót soha, legfeljebb 
idegent. Az a bár a nők tanyája, Jassanként 
kezdek ráeszmélni a való tényállásra. Alz 
ucca alig öt méter széles, a szemben levő 
két bár közönsége kényelmesen megfigyel
heti egymást jól lehet külön lokálban van
nak.

Majdan, ha akad1 valaki, hogy meginin- 
tázza az emberiség legaljasabb tipiusát, bi
zonyára a selyemfiuban találja meg az erre 
legalkalmasabb médiumot. Ámde az emberi 
test és lélek leghivatottabb kutatói eddig 
leginkább a férfiak közül kerülnek ki, ők 
pedig — ¡állítom — bűnösen elfogultak a 
férfi nem javára. Szinte azt mondhatnám  ̂
hogy bírálatuk forrása az a régi magyar pa
raszti szólásmondiás, amely kizárólag a fér
fit sorolja az „ember“ fogalma alá.

Márpedig ezek a makrók aligha érdem
lik meg, hogy embernek nevezzék okét. Lé- 
lekkufárok, érdemes munkát soha nem vé
geztek, tervszerűen rendezték be exiszten- 
ciájukat arra, hogy mások testén és lelkén 
élősködjenék. Egyedüli tudómén vük a vere
kedés, de ezt is gyáván csinálják, csopor
tosan támadnak egy emberre mindig hátul
ról, orozva, soha szemtől-szembe. Életet töl
tenek el teljes tétlenségben és a társadalom 
közönbösen tűri, sőt megrendszabályozásuik 
ra alig történik valami.

Az egész városnegyedet terrorizálják!, 
hiszen többezer a számuk és gyengeségük* 
gyávaságuk tudatában aljas bűnözésekkel



igyekszenek elijeszteni a polgárságot attól, 
hogy erélyes hatósági fellépést sürgessen 
elleniük. Ez a taktika jól bevált, mostnxár 
annyira elhatalmasodtak és megszerveződé 
tek, hogy a hatóságok kétszer is meggon
dolják, mielőtt valamiféle rendszabályt fo
ganatosítanának a makrókkal szemben.

Elüldögélnek naphosszat a bárban, für
késző, sunyi szemmel figyelik minden lépé
sét annak a nőnek  ̂ akivel életük sorát ideig 
óráig összefűzték. Az ucca lánya a szem
közti bárból néha félénk pillantást vet az 
„embere“ felé. Mennyi mindent elmondanak 
ezek a pillantások! őrömet, félelmet, gyiülö 
letet, fájdalmat, egy elsodort élet sápadt 
megnyilvánulásait.

A  makró felfogja a feléröppenő pillan
tást és válaszol ná. Dicsér, korhol, unszolr 
ahogy pillanatnyilag a maga érdeke megkí
vánja. Nem szerelemről van itt szó, vagy 
féltékenységről, hanem közönséges, aljas (üz
letről. A  makró csak mimeli a szerelmet. 
Hiszen a szerelem az élet legfenségesebb 
megnyilvánulásainak egyike, nem lehet öt- 
ven százalék erejéig áruba bocsájtani, a- 
hogy a makrók csinálják és kívülük még 
sokan mások is. A  makrók legfeljebb egy 
másközött féltékenyek, idegenre sohasem,, 
hiszen ebből élnek.

Nem múlik el nap, hogy véres vereke
dés, sokszor halálorditás zaja ne vemé fel 
a kikötő környékének éccakai csendjét. A  
Marseillébe érkező idegen talán kiváncsi- 
ságból, talán véletlenül elvetődik a tenger
partra. Minthogy nem vak, feltétlenül meg
akad a szeme a feltűnően, vagy tulszendén 
viselkedő nők valamelyikén, akik kitűnően 
értik a módját, hogy finoman, tapintatosan



fhagukra vonjak a magánosán sétáló férfiak 
figyelmét.

A  fejlemények ezután már gyors egy
másutánban következnek. A  férfi nem tud! 
hova lenni a csodálkozástól, hogy ime, a vé
letlen olyan nővel hozta össze, akinek kül
seje, dle főleg viselkedése mindenben meg
egyezik az Ízlésével. Csöndés büszkeséggel 
könyveli el legújabb hódítását. Eszébe sem: 
jut, hogy a férfilélek titkainak valóságos 
tudósával hozta össze a sors, akitol a leg
nevesebb lélekbúvárok is leckét vehetnének.

Első látásra megérzik a marseillei ki^ 
kötő démonai, hogy a férfinépség milyen fi
gurájával kerültek össze. Úgy alkalmazkod
nak viselkedésükkel hozzájuk, akár a hi
gany a légkör hullámzásához. Legnagyobb 
a sikere azoknak, akik eltérően a nők szo
kásától nem beszélnek sokat, hanem enge
dik a férfit beszélni, ami öntudatlanul is 
szörnyen imponál a lovagoknak. Csak néha 
szólnak közibe, ilyenkor pedig lehetőleg 
igazat adnak a férfinak, ami szintén a nők 
legritkább sajátosságai közé tartozik.

A gyors ismeretségbe belecsöppent fia
talember kitünően szórakozik. Legtöbbször 
nyíltan is bevallja, sose hitte volna, hogy* 
egy unalmasnak induló délutáni séta ityen 
kellemes csattanóval végződjék. Pedig a do
log csattanója mógcsak ezután következik.

Unalmas a séta a dokkok végtelen bi
rodalmában, a nő észrevétlen a partmenti 
uccákba irányitja udvarlóját. Csöndesen meg 
jegyzi, hogy kissé mintha kifárasztotta volna 
a séta, a férfi szinte fellélekzik, amikor meg 
pillantja a kivülről szolidnak tetsző bárhe
lyiséget. Udvariasan felajánlja, hogy talán 
jól esnék egy pohár sor, vagy málnaszörpé



a kimerítő járkálás után. Az ajánlat kény
telen-kelletlen elfogadásra talál. Meglehe
tősen diszkrét hely ez a kicsiny bár, vendlé
gei nem kiváncsi természetűek, szinte észre 
sem vették, hogy két személlyel szaporo
dott a közönség.

A  személyzet rend!kiv.ül udvarias, állan
dóan ügyel, nehogy hiányt szenvedjen a ven
dég, alig lürül ki a pohár nyomban megtöl
tik. Az ital hatása alatt — mi tagadás beniDq 
— a lovag különösképpen szépnek és ked
vesnek taLálja uj ismerősét és kötelességé
nek tartja, hogy észrevételét néhány ked- 
ves bókban kifejezésre is juttassa. Szende 
mosoly rá a válasz és szivetbizsergető méla- 
bus pillantás, majd hosszú, bánatos sóhaj, 
csak a kőszívű ember nem hatódna meg raj
ta.

Lovagunknak azonban nincs kőből a szi
ve, merthiszen egyre hevesebben dobog. A 
társalgás pillanatra megtorpan, a sziv leg
mélyebb rejtekéből feltört sóhajtás megér
tő méltánylásra talált. A  férfi hangját a 
mély részvét lágy zsongássá tompítja talán 
meg sem hallaná más, csak akinek szól. Az 
viszont meghallotta, fáradt merengéssel ké 
ri a férfit, ne kívánja tőle, hogy elárulja en
nek a sóhajtásnak indító okát. A lovagban 
most felébred az önérzet. Nem hinné, hogy 
kedrves sétapartnere kételkednék férfias 
diszkréciójában, mert bárhogy erőlteti is 
emlékezetét képtelen Önmagáról megállapí
tani, hogy bármikor indiszkréciót követett 
volna el.

Az erélyes és férfias fellépés nem ma,- 
radt hatástalan. Őnagysága formás tenyere 
Ökölbe szorulna, ha ujjai véletlenül nem a 
telt pohárra fonódnának. Hirtelen elhatáro-



zással fenékig üriti. A  férfinak hallatlan im
ponál a dolog, szentül hiszi, hogy előbbi e- 
rélyes fellépése vitte rá a nőt az alkohol él
vezésének erre a meggondolatlan túlkapá
sára. Megkéri a nőt, öntse ki előtte a szi
ve bánatát elhiheti, hogy megértő, baráti, 
lélek fogadja be szavait.

A  nő drámai mozdulattal még egy po
hár italt kér, lovagunkban elszorul a lélek* 
jaj csak alkoholmérgezést ne kapjon, hi-* 
szén elkeseredésében már a második poha
rat issza ki exre. Aggodalma szerencsére 
úgy látszik alaptalan, a nő beszélni kezd1, lo
vagunk majd1 lefordul a székről hallgatása 
közben. A  nő elbeszélése nyomán egy jó
családból való leány elcsábításának és rossz 
útra sodródásának szivettépő mozzanatai e- 
levjenednék meg.

A  finomlelküi leány gondtalan éldegélt 
gazdag családjának birtokán, egyszer az
után megjelent a csábitó és ezzel megindult 
a szörnyű tragédia. A  leány azt hitte róla, 
hogy nővérének udvarol és hősiesen magá- 
bafojtotta, az ugyancsak dúsgazdag fiatalom«* 
bér iránt ébredező szerelmét. Egyszer azután, 
szereiemíákasztó május délután, megtörtént. 
a szörnyű baj. Kisült, hogy a gyönyörű fér
fi nem nővérébe szerelmes, hanem őbelé még 
pedig igen vadul. A leány bevallja, hogy ti
tokban hónapok óta az ő szive is csak al 
fiatalemberért dobog. Hogy erre mi követ
kezett, azt már mindenki sejtheti. De a nő 
semmire sem emlékszik, teljesen ártatlan a 
dologban, tudtán kiviül történt az egész, két
ségtelen, hogy valami indiai altatószer is 
jelentős szerepet játszhatott az esetnél..

A doiog a szülök fülébe jutott, a leány 
nem vette volna a lelkére, hogy tekintélyes



családjára ekkora szégyent hozzon, elbuj
dosott hazulról. Most itt él Marseillében. 
Mindössze néhány hónappal ezelőtt történt 
az eset, részletei minduntalan visszatérnek 
emlékezetébe, különösen olyankor, amikor 
müveit és intelligens emberrel hozza össze 
a sors. Ne csodálja hát a kedves ismerős 
és bocsássa meg, ha lelkének annyira friss 
fájdalmai vissza nem fojtható sóhajtásban 
jutnak kifejezésre.

Dehogy csodálja, dehogy haragszik. Meg 
érti ő az első szerelmében csalódott ártat
lan leánysziv szörnyű fájdalmát, csak éppen 
kissé kellemetlen, hogy bánatos hölgyén 
mindjobban kiütközik a hirtelen elfogyasz
tott alkohol hatása. Most például hirtelen 
keserűen felzokog, nagyot üt az asztalra és 
kacagó sirással — további italokat rendlel.

A  lovag kezdi magát kellemetlenül érez
ni. Egyrészt anyagilag nem készült fel na- 
gyobbszabásu kiadásokra, azután meg, va
lahogy másként képzelte el a ma délutáni 
kedves ismeretség fejleményeit. De azért 
mostmár kitart, nehogy miatta esetleg kelle
metlenségei támadjanak ennek a tapasztalat
lan nőnek.

Ujabb ital kerül az asztalra, a nő foly
ton iszik, mostpedig hirtelen elhatározás
sal cigarettát kér lovagjától. A  vadonatúj 
ezüst cigarettátárca kissé nehezen nyilik, 
a hölgy türelmetlenül dobbant, majd ide
gesen kikapja a tárcát a férfi kezéből. A  
szeles kapkodással a nő lesodorja az asztal
ról a retiküijét, csengőn-bongón gurulnak 
belőle szerteszéjjel a pénzdarabok.

A  lovag udvariasan felugrik, nagy igye
kezettel hajlik jobbra-balra, szedi össze az 
elgurult pénzdarabokat. Közben a háta mö



gött, szinte tüneményes sebességgel különös 
dolog történik. A  villám is megirigyelhetné 
azt a gyorsaságot, amellyel az ezüst ciga
rettatárca itt most helyzetet változtatott. A 
hölgy kezében megcsillant a tárca, a követ
kező pillanatban a készenálló pincér ke
zében cikázott, már a második pincér is 
továbbadta az akrobatakülsejti tulajdonos
nak, a bárszekrény fiókjának zárja is le
csukódott már a tárca mögött és mindez alig 
harminc másodperc alatt.

A  személyzet segit összeszedni a retikül 
tartalmát, biztatják az udvarias férfit, hogy 
csak üljön le nyugodtan, majd ők felszedik 
a dolgokat. A  lovag nagynehezen feltápász- 
kodik, úgy rémlik neki, mintha rá akart 
volna gyújtani, a retikülös jelenet előtt. Ud
variasan kéri a nőtől a cigarettatárcát, djö 
őnagysága a világ legártatlanabb hangján 
csodálkozik, hogy miféle cigarettatárcáról 
van itt szó?

Bizonyára ittas egy kicsit a szegény — 
állapítja meg csöndesen a férfi — és a pin
céreknél érdeklődik, nem látták-e az ezüst 
cigarettatárcát. Mindenütt csodálkozó ar
cok, a tárcáról mitsem tudnak. A  csoporto
sulásra az asztalhoz lép a báros is, tagba
szakadt, erős, de kissé barátságtalan kiné
zésű férfi. Nem sokat teketóriázik kijelenti, 
hogy ilyen eset az ő bárjában mógeddig so
ha elő nem fordult. Személyzetének minden 
tagjáért kezeskedik, a tárcát csakis a ven
dég hölgy tüntethette el. Különben itt most 
nyomban mindenkit megmotoztat, a tárcá
nak elő kell kerülnie.

Őnagysága heves sirásra fakad, a lovag 
sértődötten tiltakozik, hogy a nőt lopással 
gyanúsítják. Már indül is, megköszöni a



tulajdonos szívességét, majd elnéz errefelé 
holnap, hátha megkerül addig a iárca. Köz- 
ben teljesen besötétedik, karonfogja a nőt 
és találomra mennek az ucoán, mert a já 
rást errefelé nem ismeri.

Fiatalemberek kisebb csoportja köze
ledik feléjük, turistafélék lehetnek, sapka 
a fejükön, sál a nyakukban. No majd meg
kérdi őket, hogy lehet innen legrövidebben 
eljutni a belvárosba. Indul feléjük, ebben a 
pillanátban rettenetes ökölcsapás éri az ál
lát, úgyhogy menten a földre rcgy. A met
szőén éles éccakai szél téríti magához, en 
gyedül hever a járdán, zsebei üresek, még 
a kalapját is elvitték.

íme egy szürke eset a makrók működé
sének ismertetésére, dle gyakran előfordul 
halálos végű verekedés is. Szinte csodála
tos, hogy a marseillei közönség a makróknak 
fogja pártját, igaz, hogy kockázatos dolog 
ujj áthúzni velük. Néha a gyilkosság után a 
tettes a bár terraszán ülve egykedvűen szem 
léli a kivonuló rendőri bizottság munkáját, 
amely a legtöbb esetben eredménytelen, hi
szen tanuk nincsenek.

Hát ami azt illeti, a rendőrség munkájú 
hoz bizony sok szó férhet. Talán érthető is, 
ha nem szívesen avatkoznak a makrók dol
gába. Azt itt mindenki tudja, hogy ha a mák 
rók egymásközött veszekszenek soha sem 
kell attól félniök, hogy a rendőrség beleavat
kozik a dologba. Nyilván úgy vélik, hogy 
hadd pusztítsák egymást a makrók. Csak
hogy a makrók egymással nagyon ritkán 
akadnak össze, mert ez kevés haszonnal jár. 
A fő baj abban van, hogy a rendőrség af 
gyilkosság, vagy rablások ügyében soha-



aem folytatja le a nyomozást, hanem beszüjn* 
teti azzal, hogy holtpontra jutott.

Pedig a francia törvénykönyv rendikiviül 
szigorú rendelkezéseket tartalmaz a mak
rók működése ellen. Többévi börtönbünte
téssel sújtja az olyan férfit, aki uccai növiej 
tartatja íd magát, vagy őket támogatja. No 
dekát hova jutna a francia kincstár, ha ezt 
a törvényt száz százalékig végrehajtanák? 
Miár egymagában Marseille makrótestülete 
fél Franciaország börtöneit megtöltené és 
könnyű kiszámítani, hogy az apacsvilág e- 
rélyes megrendszabályozása kimondhatatlan 
nehézségek elé allitaná a francia kincstárt.

A  törvény szigorián t ebát rés támadt, a- 
melyet a rendőrség emberei köziül sokan tá
gítani igyekszenek. Közvetlen ugyan nemi 
tárgyalnak a makrókkal, de ott van mind
két fél bizalmasának letéteményese a báros» 
aki itt sokszor szinte az élet-halál urának 
szerepét tölti be. Kivételnélkül izmos, erős 
emberek, pályafutásukat birkózással, vagy 
boxolással kezdték. Ezután többéves makro 
élet következik és ha megfelelő pénzössze
get és tekintélyt szereztek a csöndesebb hú
ros-pályára térnek rá.

Befolyásuk a rendőrség embereinél szin
te korlátlan és bajos volna elképzelni, hogy 
ez az intim viszony kizárólag érzelmi ala
pokon nyugszik. A bárosok nem tagadják» 
hogy sokba kerül nekik az ügy, de megéri, 
mert csak igy tudják fenntartani tekintélyük 
két a makrók között. Minden rablásból vagy 
tolvajlásból részesednek, mert ha nem, tü
neményes gyorsasággal eredményre vezet az 
ügyben folyamatba tett rendőri nyomozás.

jMostped&g néhány szót a marseillei a- 
pacsvilág legszomorubb típusáról: az ucca>



lányáról. Romlottságukban is, lehetetlenség 
szánalmat nem érezni irányukban. Lehetet
lenség, hogy a felebaráti érzés le ne győzze 
az iszonyadást, amit az ember közelükben 
érez, ha jobban megismeri szánalmas életük 
gyötrelmes vergődését.

ők az apacsvilág kiszipolyozott mártír
jai, belőlük él a férfi nem legaljasabb söp
redéke, sorsuk mégis a legszomorubb, ami 
embert sújthat. Őrök szégyene a civilizáció
nak, hogy amig egyrészt — teljes joggal — 
kizárja őket magából, másoldalról a hatósá
gi, üzleti és minden másfajta viszonylatban 
az átlagon felüli mértékben kiván részese
dést megalázó keresetükből. Az elesett nő 
több adót fizet, mindent drágábban vásá
rol mint más, vájjon miért?

Lesiklását a rendles polgári élet erköl
csi és társadalmi magaslatáról csaknem min- 
denik romantikus miljőbe állítja, hogy ezzel 
szánalmat, vagy elnézést nyerjen. Nagyon 
helytelen taktika. Mert ha egyáltalán van 
mentség cselekedetükre, úgy mentségük ki
zárólag a családi és egyéb életkörülmény 
lehet, amelyből a züllés útjára elindultak. 
Meglepően csekély azoknak a száma, aki
ket tisztán érzéki szenvedélyük abnormis 
fellángolása ragadott magával, legtöbbször 
a nevelés hiánya, a családi és anyagi körül
mények, sőt nemritkán a szülői kényszer 
egyengette előttük a végzet útját.

Kissé furcsán hangzik, mégis való igaz, 
hogy a francia erkölcsrendészet törvényéi 
is nagyon sokszor elzárják előlük a vissza-« 
térés lehetőségét. Franciaországban agents 
de moers névvel polgáriruhás erkölcsrendőr
ök működnek. Razziák alkalmával mindenki
nek a lehető legpontosabban igazolnia kell a



szefmélyazonosságját. Ha a nő nem tudja fel
mutatni házasságlevelét, úgyszólván már el 
is veszett a polgári társadalom számára. Ki
véted nélkül előállitjiák őket a rendőrség
re, megvizsgálja az orvos és bejegyzik ne
vüket a nyilvántartási osztályon.

Az osztály, mindenegyes nyilvántartott
ja számára igazolványt állit ki mégpedig 
fehér, sárga, vagy vörösszinüi igazolványt. 
Fehér igazolólapot az egészségesek kapnak, 
sárgát a nem fertőző, vöröset pedig a fer
tőző betegségben szenvedők. Az igazol
vány tulajdonosai hetenként kétszer jelent
kezni tartoznak, máskülönben kíméletlenül 
leicsukják őket.

Ezzel azután véglegesen megpecsételő
dött a Sorsuk. Munkát sehol nem vállalhat
nak, merthiszen ha elmulasztják a jelent
kezést, az erkölcsrendőrség emberei értük 
mennek munkahelyükre. Ha valamelyik kö
zülök férjhez megy csak hosszas utánjárás
sal tud megszabadulni a szégyenbélyegtől, 
ami korántsem biztosítéka a harmonikus hál- 
zaséletnek. Marseille több uccájián tilos 
számukra a járáskelés természetes, högy 
szatyorral vagy kosárral a kezükben mégis 
ott sétálgatnak, éppen csak a tilalom miatt.

De azért nagyon sokan közülük cégiek, 
vagy egyéb vállalatok alkalmazáséiban álla
nak. Marseille különös életének egyik ér
dekes jelenségé, hogy a munkaadók nem 
törődnek alkalmazottaik magánviszonyaival. 
A fontos, Tiogy az alkalmazott feladatát jól 
élvégezze, munkahelyén kivül, szabad órái
ban azt tehet, ami jólesik. Azt sem találja 
különösnek a munkaadó, hogy nő alkalma
zottai közül többen miért nem igyekeznék! 
munkahelyükhöz közelebb lakást kivenni,



miért laknak a város másik végében, ahon
nan villamoson is sokszor órahosszat tart 
az ut a munkahelyig.

Itt van például Sztfiizián esete. A mi szál
lodánkban lakik azt mondják mjár évek óta. 
Sokáig nem ismertem személyesen, mert 
reggel korán munkahelyére ment, nappal 
nem is jött haza. Kétesztendlos, kedves kis- 
leánykájjával naphosszat el játszogatom, egy 
öregasszony (ügyel fel rá. A  napokban az
után hasztalan vártam kis játszópajtásomra 
nem jött. Az öregasszony azt mondja, hogy 
beteg, erős láza van. Időközben Sztiizan is 
hazajött, a kisleány láza most még erő
sebb mint délután volt.

Szerettem volna meglátogatni kis paj
tásomat, d!e ismeretiemül nem állíthatok be 
hozzájuk. Pedig sírása végighallik a folyfo- 
són, olyan fájdalmas hallgatni. Hirtelen Ko
pogtatnak az ajtónkon, megjelenik SziüjZan, 
Azt mondja a kisleány láizálmában nevemet 
emlegeti. Kér, hogy jöjjek ágya mellé, amig. 
ő orvosért rohan, mert nincs aki felügyel
jen a gyerekre.

A  dolgot úgy oldottam meg, hogy ma
gam futottam orvosért, sebestült Iában már 
nagyszerűen birja az iramot. Az orvos meg 
is jött, azt mondta egyelőre nem tud eliga
zodni a dolgon, borogatni kell a kisleányt^ 
Segédkezem Szüzannak, vizet hozok, kéré
semre a kisleány mintha kisebb félelemmel 
engedné forró kis testéhez, a vízzel itatott, 
hideg borogatást.

A  betegség nem fordult komolyra, a kis 
leány néhány nap alatt felgyógyult. Azóta* 
nagyritkán, ha Sztüzannal találkozom, el
beszélgetünk néhány szót, közömbös dél-



gokról, a gazdasági viszonyokról, meglep; 
Jbogy ügyes és szellemes társalgó»

A kapitánynak elmondom, hogy meg
ismerkedtem a szomszédunkban lakó fia
tal asszonnyal. A vén róka csendesen mo
solyog, azt mondja mi van ezen dicsekedni 
való? Nem firtatom tovább a dolgot, gya
núsnak találom a mosolyát, elhallgatom le
lőtte, hogy Szüzannal abban állapodtam 
meg, hogy esténkint, ha nincs okosabb dol
ga sétálgathatunk kislányával együtt a ten
gerparton. Fáradt mosollyal fogadta el a 
meghívásomat, bár ritkán futja az idejéből, 
mert legtöbbször vacsora után is dolgoznia 
kell.

Napok óta nem láttam Sztüizant, igaz, 
hogy nem is igen kerestem. Ma este a szól 
lod'a előtt véletlenül találkoztunk. Feltűnően 
elegánsnak találom, meg is kérdem től% 
hogy talán vendégségbe készül. Azt mondja 
éppen csak lejött sétálni az uccára. 
Csöndes beszélgetéssel járjuk a dokkok 
környékét, hazatérőben különös ötletem tá
madt. Mi lenne, hogyha ennek a szolid kis/ 
asszonykának bemutatnám a bár és a mak- 
róvilág éccakai életét? Ilyet még úgysem 
látott életében, legalább kitartást nyer be
lőle, a további fárads)ágos, de becsületes 
{polgári élethez.

Megkérdem, nem volna-e kedve betérni 
egy pohár sörre a bárba? Az első pillanat
ban megdöbben, tágra nyílik a szeme, mint
ha valami rosszban tettenérték volna. Az
után kutató szemmel fordul felém, tekinte
tében mintha valami csalódlásféle ülne. Hir
telen közönyössé válik, fáradft, lemondóan 
legyint, azt mondja bemehetünk, ha ked- 
íi$em tartja.



A bárban eddig nő társaságában még 
sohasem láttak1. Ismerni jól ismernek, hi
szen mindennapos vendég vagyok, de na
gyon (ügyeltem arra, hogy túlságosan intim 
viszonyba ne jussak ennek az elsodort élet
nek züllött alakjaival. Annyira senkivel sem 
voltam itt jóban, hogy most egyszerre ál
talános üdvrivalgással fogadjanak, amint 
Szüizannal beléptem az ajtón.

Az első pillanatban azt hittem, hogy ajz 
ováció talán másnak szói, ^e meglepődés
sel látom, hogy bizony felénk integetnek a 
makrók, sőt a báros is, de nemjpsak engem 
üdvözölnek, hanem Szüzánt is. Rettenetes 
zavarban vagyok, szerencsémre itt a kapi
tány már jön is felénk, no majd most meg
tudom, hogy tulajdonképpen mi történik it
ten? A kapitány leül az asztalunkhoz, ISzü̂ . 
zán mosolyogva üdvözli, nem is tudtam), 
hogy ezek ismerik egymást.

Lassan indul a beszélgetés, kissé kijuois 
a helyzet, elvégre Szüzán előtt nem térhe
tek rá a tárgyra. Szerencsére az asszony! 
felkel helyéről, ámde legnagyobb megdöb
benésemre átmégy a harmadik asztalnál to
ló makróikhoz és otthonosan letol közibük. 
Nem akarok hinni a szememnek, a kapi
tány felkacajg, azt mondja, hogy ő csak most 
látja tisztán a helyzetet.

No pajtás elmehetsz az emberismeret
ieddel — mondja nevetve. Hát te nem tud
tad, hogy Szüizán is a marseillei apacsélet 
éccakai virágainak egyike? A  különbség 
mindössze az, hogy éccakánként a harma
dik uccában tanyázik, aminthogy az ucca 
lányai köziül legtöbben éccaka messze el
kerülik a rendes lakásukat.



Külön érdekessége Szüzannak1, hogy 
nincs makrája, de azért nem haragszanak 
rá, mert nagyon jó pajtás és szükség ese
tén mindig a makrók pártjára ¡áll.

Szédülésfélét érzek, annyira meglepnek 
a kapitány szavai. El sem hinném neki, de 
látom, hogy Sziüzan nagyszerűen szórako
zik a makrókkal, látszik a viselkedésükön, 
hogy régi jóbarátok. Széles vigyorgással a 
báros is megjelenik asztalunknál. Gratuliáh 
cióra nyújtja a tenyerét, azt mondja örök 
hogy végre énis beléptem a társaságba. Ők 
már rég „amerikaidnak neveztek el egy
más között, most legalább nyilvánosan is 
igy szólíthatnak.

Savanyu ábrázattal könyvelem el a bá
ros üdvözlését. Annyi sütnivalóm van, hogy 
nem tiltakozom ellene, mert könnyen az éle
tembe kerülhetne. Mostmiár sejtem, hogy 
Szüzan miért viselkedett olyan különösen, 
amikor felajánlottam neki, hogy térjünk be 
a bárba. Az első pillanatban megdöbbent, 
hogy tudok kétlaki életéről, amiről pedig 
még akkor nem tudtam. Azután meg kö
zönyössé vált, azt gondolta mostmár úgyis 
mindegy, elfogadta a meghívásomat.

A  kapitány azt tanácsolja, hogy ne tö
rődjem a dologgal, egészen mindegy, hogy 
a makrók miként vélekedőnek rólam. Ha mén 
tegetőzni próbálok úgyis kinevetnek érte, 
legjobb, ha belenyugszom, bajom nem szár- 
mazhatik belőle. Szüzan jóhirnevén sem ejt 
csorbát a dolog, mert annak már semmi sem 
árthat. Belátom, hogy a kapitánynak iga
za van, ha nem akarok nevetségessé válni 
a makrók előtt legjobb lesz ha szabadjára 
engedem őket, beszéljenek ami jól esik. De 
azért Szüzannal egyelőre nem kívánok ta-



lálfcozni, észrevétlen eltávozom a bárból.
Azt hittem a dolog hamarosan feledés

be mertül — sajnos tévedtem. Egyszeriben 
megváltozott eddigi helyzetem a bárban. Az
előtt, ha nagyobbfajta rablás, verekedés* 
vagy gyilkosság történt, a makrók lehető
leg elhúzódtak tőlem, amikor a dologról 
tárgyaltak. Nem nehezteltem a mellőzésért, 
sőt örvendtem neki igy legalább mentesiüilr 
tem mindenféle rendőri hercehurcától. A  
Szüzan-eset óta legintimebb baráti körűié
be fogadtak és ez az, ami valósággal két
ségbe ejt.

Szívesen lemondanék már a kedvezmé
nyes kezelésről, hotelről, bárról, menekül
nék ebből a negyedből, csakhogy nem le
het ám. Ha elmaradnék a makrók köziül 
menten gyanúsnak találnák a viselkedése
met, árulást látnának benne és rövidesen 
élteimének láb alól, hiszen bármely perc
ben rendőrkézre juttathatom őket. Nem na
gyon félek a haláltól, de azért kissé meg
alázónak találom, hogy ilyen becstelen em 
berek aljas bosszúja tegyen pontot hányar 
vetett életemre.

Napokon át töprengek, nem találok 
megoldásra, még a kapitány is tanácstalan 
a problémával szemben. Segíteni itt csak 
úgy lehetne, ha máról-holnapra eltűnnék 
Marseilléből^ de ezt is úgy kell kitervelni, 
hogy a világon senki ne tudjon a szándé
komról. Addig pedig nem marad más bátra, 
mint kénytelen-kelletlen eljiárogatni a bár
ba és akaratlanul is szemlélni a makróid 
förtelmes élete folyásiát.

A helyzetem lassan tarthatatlanná válik 
mert a makrók most már anyagilag is ki
használnak. Észrevették, hogy nem dolgo-



izom sem a makró, sempedig más szak
mában, könnyen megállapították, hogy va
lami kevés pénzemnek kell lenni. Kisebb* 
nagyobb kölcsönökért jönnek hozzám igaz, 
hogy rendszerint meg is adják. Nem is any- 
nyira a pénz miatt aggódom, hanem főleg 
azért, mert a dologinak olyan színezete le
het, mintha anyagilag támogatnám a mak
rók erkölcstelen és btiinös munkáját. Ha 
pedig ez egyszer a hatóságok előtt beigja- 
zolódik, irgalmatlanul lecsuknak, többévi 
börtönre.

A  másik körülmény, ami helyzetemet 
lassan tarthatatlanná teszi, Sziüzannal lét
rejött szerencsétlen kapcsolatom. Ismeret
ségünk a lehető legártatlanabb, hiszen kizá
rólag a gyermekét rajongásig szerető anyát 
láttam benne, amikor megismertem. A- 
mióta megtudtam, hogy ő is az ucca lánya 
szinte iszonyodom tőle. Nem erkölcsi szem* 
pontból, hanem mert rettenetes érzés kör 
zelről látni a kétlaki életnek ezt a borzai* 
más haláltánaát, amelyben a marseillei al
világ apacslányai vergődnek.

A  teremtésadta ősi anyai ösztön gyöt- 
relmes küzdelmet viv bennük az erkölcsi 
fertő lélekromboló gyehenna tüzéveL Idte
jöjjenek „tanulmányútra“ az egyke apos
tolai, vagy a szabad magzatelhajtás „mo- 
dlem“ elvének ferde vágányra siklott han
gosai. Nem ártana, ha a flapper lánytdpus 
zászlóvivői látnák, hogy a női függetlenség 
és szabadság propaganda-kultuszának vi
rágzásában, mekkora rabságot vállalnak ma
gukra Önként a marseillei alvilág leány^ 
anyái.

Az ösztönt nem lehet modernné felfújt 
elvekkel háttérbe szorítani. Ha valakire te-



her a gyermek és anyagi gond, az alvilág 
leányaira valóban az. Nappal gyárakban,, 
hivatalokban nehéz testi és szellemi munká
val keresik meg a kenyertüket, éccakai nyu
galmukat elrabolja a gyermeksirás, vagy az 
ueca szennyes élete, mégis minden vágyuk 
az, hogy gyermekük legyen. A  prostitúció 
nehéz problémáját eddig nem sikerült meg
oldani nyilván azért, mert a polgári morál 
nem mindig kristálytiszta sémáját állítják 
követendő példa gyanánt, az erkölcsöktől 
végérvényesen elrugaszkodott prostituáltak 
elé.

Az ucca lánya sosem ismeri el, hogy ön
hibájából tért le az erkölcsös élet útjáról. 
Állítja, hogy ha olyan anyagi és családi vi
szonyok között élt volna mint azok, akik 
kifogásolják ziüllottségét, ő is megmaradt 
volna a rendes polgári erkölcsiség kere
tein beliül. Senki sem győzheti meg arról, 
hogy nem robotol kevesebbet azoknál, aki
ket nem rugdosott úgy meg az elet.

Az erkölcsi fertőbe züllött nőt csupán 
az anyaság magasztos ösztönén át lehetne 
kiemelni az iszapból. Kevesen sirtafc el any- 
nyira őszinte könnyeket, mint amilyen bűn
bánó és fájdalmas a makró-leány sírása ak
kor, ha gyermeke jövőjéről faggatja az em
ber. Kevesen hiszik, pedig való igaz, hogy 
sokan köziülük anya korukban tanulják meg 
újra a rég elfelejtett imát, csakhogy gyer
mekeiket is megtaníthassák rá. Ha az ál
lam pénzügyi berendezkedése lehetővé ten
né, hogy a marseillei apacsvilág leány
anyái maguk és gyermekük eltartására biz
tos keresethez jussanak, máról-holnapra na
gyon megcsappanna az alvilág söpredlékr- 
népségének a létszáma.



Boldogságuk még igy sem volna tejv 
jes, mert nem pótolná az Isten és ember 
előtt törvényes családi élet melegét de bi
zonyos, hogy az életbe visszasegitett anyáid 
féltve óvnák gyermekeiket az erkölcsi fer
tőnek attól a mélységétől, amelyben ők csak 
nem elmerültek. Mentődeszkát kellene nyúj
tani feléjük, nem mindig csak ütni rajtuk. 
Nagyon sokan hálás sziwel térnénék vissza 
az erkölcs elvétett útjára.

Szüzánban is az anyát látom, ezért 
nincs szivem, hogy gorombán lenázzam. Pe
dig viselkedése lassan tűrhetetlenné válik 
bár belátom, hogy az ő helyzetében más is 
hasonlóképpen cselekednék. A  bárjelenet u- 
tán első találkozásunk alkalmával nyíltan 
megmondtam néki, hogy részemről súlyos 
tévedés történt. Ne magyarázza félre hogy 
meghívtam a bárba, nem tettem volna meg, 
ha tudom, hogy ott annyira baráti környe
zetre talál. A  mi ismeretségünk ezzel az 
egy sétával be is fejeződött, a jövőben ke
rülni fogom az alkalmat, hogy életének fo
lyásába beavatkozzam.

Komolyan végighallgatta a szavaimat, 
válasza is komoly, bevallom imponál. Saj
nálja, hogy az eset megtörtént, ha tudná* 
visszacsinálná a dolgot. Ámde nem ő indít
ványozta a sétát és a bárba való ellátogat 
tást. Azt sem tudhatta, hogy akad olyan 
régi lakó a hotelben, aki az ö életviszonyait 
ne ismerné. Nyilvános ismeretségünk meg
szüntetésébe azonban legnagyobb sajnálatá
ra nem mehet bele. Ne értsem félre ned 
érzelmi alapon, hanem tisztán a makrók 
miatt. Mert itt máról-holnapra tűrhetetlenné 
válnék az élete, ha az apacsok megtudnák» 
hogy szakítottam vele. Valósággal kiüildöz-



nék innen csúfolódásukkal, nem kivánha- 
tom, hogy kisgyermekével az uccára kerül
jön, hiszen őt sehol másutt be nem fogad
ják. Az egyetlen megoldás az volna, ha én 
elköltöznék a városból.

Belátom, hogy a sajfLt szempontjából 
Szüzannak igaza van. Jól tudom, hogy az 
elhagyott makró-leány sorsa itt elviselhetet
len. Közülük nem egy mérgezte meg magát, 
mert a többiek gúnyos heccelödését nem 
tudta elviselni. Magam is szivesen mennék 
innétj de jól ki kell választanom a helyet, 
hogy hová, nehogy a makrók rámtaláljanak.

Abban egyeztünk meg, hogy a bárban, 
vagy a hotel környékén, ha véletlenül talál
kozunk, nem kerüljük el egymást. Egyebek
ben természetesen semmi közünk egymás
hoz, mindenki megy tovább, a maga utján. 
Szüzan megköszönte a jóságomat és becsü
lettel állja a megállapodást, mert messziről 
elkerül, ha valahol véletlenül megpillant. 
Magam is helyesnek találom a megoldást 
adkhg, amig szökésemre kedvező alkalom 
nyílik. '

Ámde a makrók hada sehogysem haj
landó napirendre térni a dolog felett. Nem 
reméltem, hogy ilyen nagyra értékelik sze
rény személyemet, valósággal kikérik taná
csomat különösen ha nyelvi, vagy földrajzi 
nehézségeik támadnak. Az arcátlanabbak 
közülük tapintatosan, vagy modbrtalanul 
gyakorta hecceinek Szüzannal különösen a 
vén Biribi, akinek viselkedése már-mátr 
tűrhetetlen.

Ez a vén csirkefogó egyébként össze
férhetett en természetű, állandóan köteke
dik. Valódi nevét itt senkinek sem ismerik, 
„Biribi“ az egyik szörnyűi katonai fegy-



háznak a neve, amelynek hosszú éveken lát 
lakója volt ez a rekedthiangu, sovány, szu- 
rótekintettüí börtöntöltelék, innen kapta a 
nevét. Régóta rebesgetik róla, hogy a bá- 
ros rövidesen .„kiadja“ Biribit, ami azt 
Jelenti, hogy börtönbe kertül, mert öreg 
mór és semmire sem használható.

Biribi érzi, hogy kifelé áll a rudJja, 
igyekszik érdemeket szerezni, hogy behí
zelegje magát. Az utóbbi hónapok minden 
verekedésében résztvett, sőt a múlt héten 
agyonszurt egy embert, mégsem javult a 
helyzete. Legjobban az bántja, hogy nem tud 
pénzhez jutni és nem kártyázhat, mert min
den lecsúszott makrónak a kártya a végső 
reménysége. Régebben néha adtam neki ki
sebb kölcsönöket, de minthogy soha egyet
len fillért meg nem adott, legutóbb megta
gadtam tőle a kölcsönt.

A  vén csirkefogó gúnyosan megjegyez
te, hogy bizonyára Szüzan őrzi most a kasz- 
szám és azóta lépten-nyomon keresi aiz al
kalmat, hogy belémkössön. Valójában vézna* 
sovány, beteges legény ez a Biribi, de ezt 
a hátrányát hihetetlen vakmerőséggel és el
vetemültséggel pótolja. Érzem, hogy ket
tőnk között előbb utóbb kenyértörésre kertül 
a dolog, amennyire tehetem, kertülöm a ta
lálkozást. Feltűnően nem szabad, hogy fce- 
ilüljem, mert ha észrevenné rajtam, hogy 
meghátrálok élőle, szemtelensége tűrhetet
lenné válna.

Szerencse, hogy a kapitány állandóan 
figyeli a ravasz Biribirit és nyomban lefé
kezi, hla túlzásba megy a szemtelenkedésé
vel. Az egész makróhad utálja már tolako
dásáért, mostanában a legveszedelmesebb 
feladatokkal bízzák meg, hátha rajtaveszt*



valamelyikein. Biribi nem idős, alig múlha
tott harmincnégy éves, de beteges, fáradt 
tekintetű, ezért nevezték el öregnek.

Ma este meglepő csöndesen viselkedik, 
gyanúsnak találom sunyiságlát. A harmadik 
asztalnál ül, a kapitány azt mondja, néki 
sem tetszik Biribi ábrázata. Indítvány azzá, 
hogy sétáljunk egyet a kikötőben, igy leg
alább elkerüljük a fickó kellemetlenkedé
seit. Fekáhelődünk, indulunk kifelé, ebben a 
pillanatban nyilik az ajtó és megjelenik SzJü 
zan. Nagyon meglep a dolog, a bárjelenet 
óta most találkoztunk először nyilvánosan. 
Örömmel láttam eddig, hogy tőle telhetőén 
igyekszik alkalmazkodni megállapodásunk
hoz.

Elképzelni sem tudom mi lelte, hogy 
most eljött ide, noha tudta, hogy ebben az 
időben jómagam is itt vagyok. Egyenesen 
felénk igyekszik, érdeklődik, hogy miért hi 
vattam? Ebben a pillanatban átláttam, hogy* 
Biribi keze van a dologban, mert hiszen 
Sziüzant csak ő csalhatta ide a neyemben- 
Már jön is felénk, kezében a féligtelt sörös- 
pohárral. Kajlán vigyorgással füvölt, hogy 
mindenki hallja:

— Nem az amerikai, hanem én hívtalak! 
Sziüzan, hogy szemedbe mondjam itt min
denki előtt, hogy az embered közönséges 
gyáva kutya és megfutamodik a Biribi ök
le elől.

Szóizan szeme haragosan villámokat szór 
látom, hogy rém goromba válaszra készül, 
de mielőtt megszólalna, Biribi elibénk ug
rik és poharának tartalmát Szüzan arcába 
lóccsantja. Az üres poharat felém akarta 
hajítani, dfe megakadályozták, a kapitány 
pedig az én karomat fogta le, pedig a szé



kemmel azt hiszem hosszú időre ártalmat 
lanná tettem volna az aljas csirkefogót. Ő 
kést kapott elő, de elszedték tőle.

Biribi olyan dolgot cselekedett, ami 
makró-törvények1 szerint is vért kivan. A  
saját asszonyát itt mindenki kedve szerint 
verheti, ebbe senkinek nincs beleszólása. 
De a más asszonyát megütni a legnagyobb' 
bűn és csak a báros közbelépése mentette 
meg Biribit, hogy a makrók le ne üssék. 
Így csak kipöndöritették az ajtón és már 
tuszkolnak engem is utána, mert Francia- 
országban nem lehet kocsmában verekedni.

Pillanatok alatt átvillan az agyamon, 
hogy most itt nagy leszámolás következik, 
amelyből magamat ki nem vonhatom. Nem 
érzek félelmet, db minden idegszálam fe
szül, most jól össze kell szedjem magam'* 
mert az életem forog kockán. Kétségtelen, 
hogy a makrók szimpátiája mellettem van, 
szinte mosolyognom kell ha rágondolok, 
hogy mire vittem...

Biribi kényelmesen elhelyezkedett a ten
gerpart szélén a járda mellett, még a kabát 
ját is levetette. Hasonlóképpen cselekszem, 
mert semmi előnyt nem adhatok néki. rKö- 
ríüjöttünk a makrók, az éji vadak, kéjes 
gyönyörrel várják a harc kezdetét. A ka
pitány titokban megszorítja a kezemet, azt 
súgja nem lesz semmi baj, csak ne vészit^ 
sem el a fejemet.

El sem helyezkedtem még, Biribiri már 
is rámront, gyakorlott boxütései egymás
után ¡ülnek a fejemen. Egyik csapása a sze
memet éri, hirtelen elborul a látásom, meg- 
tántorodom. Biribiri örömteljesen felordit, 
nem (ügyel magára, visszakézbol hatalmas 
ütést mérek az áliára, szinte belésajog az



ökldm. Érzem, hogy boxolásban felettem áll; 
hirtelen {átkarolom, birkózni kezdjünk. Itt 
már enyém a fölény, a fickót ugy viágom 
a földhöz, hogy csakúgy nyekken. Csak-« 
¡hogy Biribinek is van ám magáhozvaló eszer 
kisiklik alólam mint a esik és talpra ugf- 
rik. Fogvicsorgatva fejjel ugrik a gyomromé 
nak, ezt a trükköt már ismerem, mégiist 
csak! az utolsó pillanatban tudtam kivédeni. 
Kétkézzel elkapom a fejét, egyik kezemmel 
a hajába kapaszkodóm, a másikkal a szája 
szélibe. Erőset csavarok a fején, de Biribi 
megfordul a saját tengelye körfül és deré
kon Kap.

Rettenetes dühhel fetrengünk a földön* 
az őrjítő szuszogásban is hallom, hogy a ka* 
pitány és a makrók hangos üvöltéssel a ned
vemet kiáltják. A biztatás megkétszerezi 
az erőmet, érzem, hogy néhány ökölcsapáH 
som Biribi szemeit éri. Valahogy újra talpfa 
ráálltunk, látom, hogy Biribi feje vérzik*) 
szemei bedagadtak, kissé mintha tántorog
na, ezt a pillanatot ki kell használnom. Fe
jemet előreszegezve mpst én kísérlem meg 
a gyomorütést érzem, hogy puha felületet 
értem, Biribi nem tudta parírozni támadá
somat.

Meginog, de a lendület engem is vele* 
visz, három-négy métert bukdácsolunk mind 
ketten tehetetlenül, azután hirtelen csob
ban valami, viz hatol a számba, fülembe^, 
mindketten a tengerbe estünk. A viz itt nem 
mély, de Biribi valósággal a hátamon fek
szik, a fuldokló kétségbeesésével kapaszko-« 
dik a ruhámba érzem, néhány pillanat és 
minldkettejn a vizbe fulladunk. Mostmár köl
csönösen elült a haragunk, megbocsátanánk 
egymásnak, de érzem nincs menekvés. Az



baléit embert nem tudom lefejteni magam- 
Tói, a halálfélelem kétségbeesésével nyelem 
a sós vizet, lassan emyesztő bugjás önti el 
taz öntudatomat.

Most valaki megragadja a lábamat és 
húz a part felé, Biribit lassan lesodorja há
tamról a v í z . A  kapitány és néhány makró 
segítenek a partra, Biribit ellenben hagy
ják, ha utána nem kapok végleg elviszi a 
v í z . Néhány perc mindössze és teljesen ma
gamhoz térek, bár erősen kóvályog a gyom
rom, szememet is nagyon bántja a sós viz- 
Mégis feltápászkodom, a kapitány támogat 
a makrók ujjonganak, támolyogva elindulok 
hazafelé. Többhelyen vérzik az arcom, ret
tenetes fáradtságot érzek. A  kapitány csak' 
mosolyog azt mondja ez semmi, holnapra 
kutya bajom. A  lő  az, hogy végleg lepzáb 
moltam Biribivel, mert az ő helyzete a mai 
naptól kezdve lehetetlenné vált.

Aludni szeretnék, de kopogtatnak az 
ajtón. Álomból felvert, pityergő kislányá
val a karján Sziizan jött el hozzám. Kéír, 
hogy ne haragudjam rá az esetért, semmi 
része sincs benne. Feljöttek hozzá azzal, 
hogy kéretem jöjjön le a bárha. Különösnek 
találta a dolgot, de teljesítette a kérést, hi
szen nem jelentett számára különösebb fá
radtságot. A  jövőben mindlen igyekezettel 
azon lesz, hogy utaink ne találkozzanak^ 
még ha megalázást is jelent ez számára a 
makrók előtt.

Megnyugtatom, hogy nem haragszom, 
aminthogy valóban haragot nem érzek inán 
ta, inkább mélységes szánalmat. Különös 
és bizarr kapcsolatunk ne okozzon néki to
vábbi gondokat, mert amint csak tehetem



örökre elbúcsúzom a makró viliágtól, sőt 
Marseille városától is.

Tervem az volt, hogy végleg! elkerülöm 
a bárt, a kapitány nem osztja a vélemé
nyemet. Lassanként kell elmaradnom a mak
rók köziül, máskülönben szerepem gyanús
sá válik. Biribi erre a vidékre többé vissza 
nem jöhet, a makrók sértőnek találnák, ha 
elzárkóznék gratulációjuk elöl. Biribi legyő
zése nagymértékben növelte tekintélyemet 
a makrók előtt. Most már nem igen mernek 
gyanakodni rám, mert a bátorság és a ke
mény ököl, igen impozáns argumentumok 
a makró-világban.

Valóságos diadalorditással fogadtak ma 
este a bárban. Köribém sereglenek, gratu
lálnak, szorongatják a kezemet, néhjány fia
talabb makró szemében határozott megha
tottságot vélek felfedezni, ahogy rám te
kint. Elmesélik a nagy harc apró részleteit, 
egyöntetűen megállapítják, rosszul tettem, 
hogy Biribit kiemeltem a vizből, hagynom 
kellet volna. Szeretnék látni azt a detektívet 
aki kinyomozta volna, miképlpen kertült Biri
bi a tengerbe.

Elmondják, hogy amikor félholtan a bár 
ba vitték, alig volt élet a vén fickóban. Af 
báros csak nagy könyörgésre adbtt egy kis 
rumot, ezzel azután sikerült életre kelteni. 
Amikor magához tért meghatottan elbúcsú
zott a makróktól, mert — mondotta — jól 
tudja, hogy ezek után ide vissza az életbefn 
többé már nem jöhet. Azt iiizeni nékem' 
elismeri, hogy erősebb vagyok nála, van 
benne annyi zsiványbecsüiet, hogy ökölre 
többé vélem ki nem áll. De ne higyjem^ 
hogy végleg megszabadultam tőle. Biribi nem 
felejt, még találkozom véle az életben.



őszintén szólva nem rémit meg a vén 
csirkefogó fenyegetőzése. Téved, ha azt 
hiszi, hogy az életben még találkozunk. Mert 
már végérvényesen elhatároztam, hogy ha
marosan itthagyom a mafcróvilágot és Mar- 
seillét. Legfeljebb légionista egyenruhában 
láthat újra Biribi, mert most már végérvénye
sen elhatároztam, hogy az idegenlégióba lé
pek. Hasztalan volt szegény asztalosszom
szédi kísérlete. Amit itt láttam csak arról 
győzött meg, hogy nincs keresni valóm az 
emberek között. A polgári élet csendes egy
hangúsága nem az én esetem, mert üiz, hajt* 
sodor a végzetem, a becstelen életre pedig 
talán ha akarnék sem tudnék rákapni. A  
szürke, hétköznapi élet a megnyugvás szim
bóluma, már pedig úgy érzem, hogy nem 
$zabad megnyugodnom. Nem a sors rende
lése ellen lázadozom, de az a rögeszmém, 
hogy vezejkelnem kell egész életemen át a 
magam, vagy mások bűneiért.

Úgy értesültem, hogy Parisban is elfo
gadnak jelentkezést az idegenlégióba, bár 
valószínű, hogy onnan ismét ide kell vissza
jönnöm, mert a légió központi irodája Mar- 
seillében van. Légionista minőségben köny- 
nyebb lesz elkerülnöm a makrók figyelmét, 
azután meg a katonasággal nem igen mer
nek kikezdeni. Rövid időre azonban fel
tétlen el kell tűnnöm Marseilléből. Tervemet 
a kapitány elfogadhatónak találja, bár be
vallja, nem igen bizik a sikerben.

A  makrók között az utóbbi napokban 
hihetetlen izgalom uralkodik, valósággal for
radalmi a hangulat. Váratlanul ujult erővel 
tört ki az ellenségeskedés a négerek és a 
makrók között, ami pedig már annyi sok 
vérontásnak volt az okozója. A színesek



inváziója valót>an exisztencdális veszedelmei 
jelent a makrókra. A  négerek nagyobb tö
megben, a báboru után jelentek meg Mar- 
seóllében. A  háború alatt mundérba bujtatva 
elhozták őket a gyarmatokról, akarva-akárat 
lan megizlelteítték velük az európai kultu,** 
iát. A  feketéknek tetszett az ügy, annál is 
inbább, mert feltűnésük exotiklimot jelentett 
a szertelenségek felé szívesen hajló francia 
férfiak, de még inkább a hölgyek számára.

Mindenki jól bánt a négerekkel egyw 
részt mert csöndes belenyugvással menteki 
a géppuskák elé, másrészt mert nem voltak 
hálátlanok, amiért a fehérek nagykegyesen 
leereszkedtek hozzá jók. A  háború elmúlt* 
de a négereknek nem akarodzott visszar 
menni az egyhangú és kulturátlan gyarma
tokra úgy érezték, hogy ha a háborúban jók 
voltak, jók lesznek a háború után is.

Évszázados felnyomóttságuk szerénnyé, 
igénytelenné tette okét, kevéssel beérték, 
nem voltak kulturigényeik, mint a franciák
nak. Lassanként felszívódtak Franciaország 
vérkeringésébe, az öslakók csak akkor kap
tak észbe, amikor már az olcsó néger mun
kaerő kikonkurrálta őket az állásukból.

A  legnagyobb sikeréket a négerek az 
artista világban és a hasonló szakmákban 
aratták. Kapóra jött nekik az uj táncdivat 
amelynejk ősét kétségtelen a négerek nem
zeti táncaiban kell keresni. Mindezek fe
lett állott a fehér nők hisztériás vonzódása 
a négerek felé, amivel szemben — a történe
lem ezer példája is tanúsítja — meddő fár 
iladozás harcba szállni.

A  négér férfi romlatlan ösztöne nem 
hajlott arra, hogy a nőt anyagilag is kihasz
nálja r Beérte azzal, ha a fehér nő egyen



rangú munkatársává válhatott, mert tudat 
alatt ebben is az elnyomott fekete faj előre
törését látta. Egészen természetes, hogy a 
véksőkig kiszipolyozott és megkínzott mak
ró lányok hihetetlen szimpátiával fordultak 
a négerek felé. Egymásután hagyták! faképi
nél a makrókat, ami azután rövidesen en
gesztelhetetlen gyűlölködésre vezetett a né
gerek és a makrók tábora között.

A  háború utáni években hihetetlenül ke
gyetlen és véres harcokat vivtak egymás
sal a makrók és a négerek. A  rendőrség 
szinte tehetetlen volt a gyűlöletnek ekkora 
tobzódásával szemben. Sok kedvesképp 
ímarseillei rendőr búcsúzott el családjától, 
kedvesétől a négerek, vagy a makrók alat
tomos késszurásai nyomán. A  rendőrség vé
gül úgy döntött, hogy külön negyedét je
lölt ki a négerek számára a tőzsde mögött, 
nem messze az ócskapiactól. Erre azután 
megritkultak a véres összecsapások, d!e a 
kölcsönös gyűlölet változatlan szenvedéllyel 
Idbogott.

Néhány nappal ezelőtt olyan megaláz
tatás érte a makrókat, ami a hónapok óta 
lappangó gyűlölködést hatványozott mérték
ben robbantotta ki. Az történt, hogy 
Temeumak, a marseillei makrók valóban 
délceg vezérének kedvese a csodaszép Mar
gó, Gaud!e Loupihoz a négerek táborának 
atlétatermetül vezetőjéhez pártolt át.

Olyan sérelem és gyalázat érte ezzel a 
(makrókat, aminőre Marseille alvilágában ed
dig aligha volt példa, őszintén szólva nem 
csodálom, hogy az eset valósággal forra
dalmi lázba hozta a makrókat. Margót láh 
tásból jól ismerem, hiszen a makrók áhí
tattal mutogatták, akár a megtestesült cső



diát. Valóban ennél az olasz nonél formád 
sabbat és csinosabbat keveset láttam 
életben.

Történetüket itt mindienki ismeri, innen 
származik a Le Terreur — a „rém“ — elne
vezés is. A  délceg makrót nem sokkal a 
háború után egy Pépére nevű társa beárul
ta a rendlőrségen, amely heteken át eredi 
ményteleniül kutatott a tőzsde mögötti vak
merő bankrablás tettese után. Le Terreur 
megneszelte a dolgot, Margóval együtt Bue
nos Airesbe vitorlázott, de bosszúálló keze 
az Óceán másik oldaláról is elérte az áruló 
Peperét. Egy szép napon, kora hajnalban 
az uccán találták meg holtan. Kés állt ki 
a szivéből, a nyelén felirat: „Le Terreur 
bosszulja.“

Nem bizonyos, hógy az eset valóban 
megtörtént, vagy ha megtörtént is, tényleg 
ilyen romantikus volt-e a lefolyása. Akár
hogy történt is tény az, hogy Le Terreur. 
évek óta koronázatlan királya a makró had
seregnek, valósággal rajong érte az alvilág. 
Szégyenében most minden makró osztozik 
és fogadkoznak, hogy életük érán is elég
tételt szereznek vezérük meggyaláztatástáért#

Kénytelen-kelletlen napok óta hallgatom 
szenvedélyes tanácskozásaikat, bár megval
lom, az eset kissé felcsigázta érdeklődése
met. Mindén igyekezetük oda irányul, hogy 
Margó hollétét felkutassák1. Már meg is kí
sérelték, de próbálkozásuk súlyos kudarcba 
fulladt. A  néger negyedet elválasztó Canne- 
biere és Repiublique uccáki semleges tertül- 
let, azontúl egyik fél sem lépheti át aZ) 
utat a riválisok városrésze felé. A  makrók 
két társukat álruhában átküldték kémlelő 
útra a néger negyedbe, de felismerték őket



és úgy összeszurkálták, hogy alig tudtak 
ház^vánszorogini.

Már pedig Margó lakását feltétlen ki 
kell nyomozni. Egymásután jelentkeznek a 
fiatal makrók, hogy vállaljják a dolgot, de az 
ö(rege|bbek leintik őket. Makró erre a fel
adatra nem alkalmas, mert a négerek a ^sza 
gjáról“ megismerik — mondják nevetve a 
tapasztaltabbak. Olyan embert kell ezzel 
megbízni, aki nem makró* mégis lelkiismeh 
rettel ellátná a megbízatást.

A  kapitánnyal együtt csöndesen hallga
tom a makrók nagy tépelődését, de mi leli 
szobatársamat, hogy az asztal alatt állan
dóan böködi á térdemet? Egy óvatlan pilla
natban azután a 'fülembe súgja: ,7VállaId 
el a dolgot, ne félj: nem lesz semmi baj..“

Semmi kétség, a kapitány hirtelen meg- 
tébolyodott, pedig amúgy egészen normá
lisnak hinné az ember. Már minthogy én 
yáUaljam a kémkedést? Vállalja a nehézségi, 
mi közöm nekem a makrók ügyesbajos dol
gaihoz? A  kapitány1 látja felhevült ábráza- 
tomat, a szemét hunyorítja, hogy ne izgul
jak, maradjak nyugodtan.

Titkos beszélgetésünket mintha csak ki- 
lésték volna a makrók. Az egyik hirtelen 
feláll, ünnepélyes pózzal felénk fordul: t

— Az amerikai és a kapitány — mond
ja — már rég kiérdemelték a makrók leg
teljesebb elismerését. Különbek bármelyik 
kékruhásnál, ezt pedig a makrók kevés ,̂ ei- 
vil“ -röl állapították meg eddig. Marseille 
makrótáírsadálmáiiak egyhangú bizalmát 
tolmácsolja, amikor most felkér bennün
ket arra, vállaljuk el, hogy felkutatjuk Mar
gó lakását. Általános üvöltés fogadja az in
dítványt.



Úgy érzem imbolyog alattam a szék, ta
lán le is szédülnék róla, de a kapitány hir
telen a váltamra csap és szólásra emelke
dik. Beszéde rövid, de a vesémbe markol; 
Nevemben is elfogadja a megbízatást és re
méli, hogy az eredmény méltó lesz ahoz a 
bizalomhoz, amellyel a makrók bennünket 
megtisztelnek.

Az asztal alatt ökölbe szorul a kezem, 
de a tekintetem sem lehet a legbarátságo
sabb, mert a kapitány rémülten hunyorít, 
hogy türtőztessem magam. Egyebet sajnos 
nem is tehetek, pedig kedvem volna lekenni 
neki egy hatalmas nyaklevest. Ehelyett mo
solyognom kell, mert a makrók mindkettőn
ket a vállukra kapnak és hordoznak körül a 
bárban, mintahogy a góltrugó futballistákat 
szokás a pálytán. «

Végre elcsendesül a lelkesedés, újból a 
kapitány veszi át a szót. Azt mondja bíz
zák csak ránk a dolgot. Nem telik bele hu
szonnégy Óra és a makrók megtudják Mar
gó lakását. Most azonban reméli, érthetőnek 
találják, ha mindketten eltávozunk, hogy 
kellőkép előkészítsük a haditervet. Ujabb 
tapsvihar, a makrók áradozó lelkesedéssel 
helyeselnek, a kapitány és jómagam, az uj
jongó tömeg sorfala között hagyjuk el a 
bárhelyiséget.

Alig várom, hogy felérjünk a szobába, 
¡majd lelohasztom én a kapitány vállalkozó 
kedVét. Csakhogy a vén róka már tudja mi 
következik. Komoly néhány szót szól és be
látom, hogy igaza van. Félreértettem az asz
tal alatt továbbított jeladását. Nem buzdí
tani akart vele a jelentkezésre, hanem előre 
jelezni, hogy ne lepődjem meg, ha a mak
rók választása reánk esik. Azzal pedig,



hogy vállalta a dolgot nem követett el hí 
bét, mert hiszen próbáltuk volna meg nem 
vállalni.

Belátom, hogy a kapitánynak igaza van% 
dle még igy sincs semmi kedvem átlyuggat-* 
tatni a bőrömet a négerek késével. A  kapi
tány megnyugtat, hogy ne búsuljak, bízzam 
rá a dolgot. Három napja tudja miár̂  hogy 
Margó a rendőrőrszobával szembenlevő bár
ban lakik. Senki előtt sem titok ez, min
dén rendőr és minden néger megmondja szí
vesen, ha megkérdik tőlük. Csakhogy a 
makrók nem érdeklődnek, hanem kémszolgá 
latot szerveznek, ami természetesen felkelti 
a négerek gyanúját.

Tapsolok örömömben pompás, hiszen 
akkor nem kell behatolnunk a négerek tűz
fészkébe. A  kapitány mosolyogva leint, azt 
mondja csak lassan az Örömmel. Pillanatig 
se higyjem, hogy a makrókat félre lehet ve-* 
zetni. Ügyelnék ők most nagyon reánk, e«* 
gészen bizonyos, hogy az ajtónk körül most 
is itt settenkedik egynéhány közülük. Éppen 
ezért elmegyünk bizony a néger negyedbe, 
hiszen oda bárki biántatlan elmehet, aki nem 
makró. Csakhogy nem kémlelődünk, hanem 
végignézzük az esti táncot abban a bár
ban, ahol Margóék laknak, azután pedig) 
szépen visszasétálunk ide és elmondjuk aj 
(makróknak, hogy megtaláltuk a nagy el
lenség fészkét. Ez az eljárás nem jár koc
kázattal, azután meg nem árt, ha növeljük 
tekintélyünket a makiók előtt.

Elfogadom a kapitány, indítványát, de 
magamban megfogadom, hogy ez lesz az u- 
tolsó marseillei nyilvános szereplésem. Ab
ban állapodunk meg, hogy holnap este hat 
óra tájt kettesben meglátogatjuk a néger



negyedet. A  kapitány már megy is vissza & 
bárba, hogy közölje haditervünket a mak
rókkal. Hamarosan visszajön. Elmondljay 
hogy a makrók óriási lelkesedéssel fogadták 
a közlését, mostpedig bizonyára kijelölik 
az ellenőröket, akik utunkat holnap titok-* 
bán figyelni fogják. A  kapitányt megkérték, 
hogy holnap az indulás előtt menjen még le 
a bárba és mondja el pontosan, merre vezet 
az utunk, vagyhogy nem változott-e a szán
dékunk.

Nyugodtan aludtam csöpp félelmet sem 
érzek, a kapitány elismeri, hogy jó makrói 
lenne belőlem. Egykedvűen ballagunk a Re- 
publique uccában, a néger-makró ,yd!emarká- 
eiósu vonalon. A  kapitány figyelmeztet, hogy 
egyáltalán ne tekintgessek hátra, hadd! lás
sák a makrók, micsoda legények vagyunk.

A  tőzsde mögött az ócskapiacon átha
ladva könnyen rátalálunk Margóék bárjára. 
Szemben vele a rendőrőrszoba, biztonságo
sabb helyre valóban aligha menekülhetett vol 
na a szép szökevény. Odabent már nagy
ban táncolnak, leginkább négerek, de fehé
rek is szép számmal vannak. Nyugodtan be  ̂
lépünk az ajtón, hirtelen jobbról is, balról 
is polgáriruhás detektívek lépnek hozzánk. 
Udfvariasan felszólítanak, hogy adjuk át nej- 
kik megőrzésre boxertünket, revolverünket. 
Megmondtuk, hogy nincs nálunk fegyver 
nem hitték el, csak miután átkutatták a zse
beinket és jól körültapogattak. Mindez csak 
azért van — mondották mosolyogva — ne
hogy odabenn baj történjék, ha netalán ősz 
szekiülönböznénk egyikmásik csinosabb no 
miatt. {

A  táncoló közönség nem éppen bizalom 
geirjejsztő, de sok jólöltözött férfit és nőt



is látni. Mindenki tudja, csupán» azért jöt
téik el ide, hogy Margót lássák. Valóban gyö
nyörű] teremtés, megáll a tánc, amikor a né
ger karján megjelenik a teremben. Kár* 
hogy a kapitány már jeltadbtt az indulásra, 
szívesen gyönyörködnék még egy* kicsit en
nek ,a pompás teremtésnek a táncában.

A  makrók óriási lelkesedéssel fogad
nak, a kapitány érti a módját, hogy izgal
mas részletek hozzáadásával emelje csele
kedetünk értékét. A makrók minden sza
vát elhiszik, mert embereik már jelentették, 
hogy valóban a néger negyedben jártunk, 
de hogy a feketék bárjában micsoda „iz
galmakon“ estünk át, azt a kémek nem el
lenőrizhették.

A szobában boldogan fellélekzem, végre 
megszabadultam a makróktól. Holnap meg 
utoljára ellátogatok a szanatóriumba fel
veszem járandóságaimat, az éccakai vonat
tal pedig elutazom Párizsba. Tegnapi nagy 
nekibuzdulásukban a makrók elmondták* 
hogy Riribi állandóan figyeltet és fogadkb- 
zik, hogy még visszaadja a kölcsönt. Leg
főbb ideje, hogy végleg megszabaduljak 
Marseillétől.

A szanatóriumban bejelentettem, hogy 
egészségesnek érzem magam, az orvos kény
telen-kelletlen tudomásulvette. A hotelbe 
érve szobánk ajtaját zárva találom, ami ed
dig még sosem fordult elő. Kopogtatásom
ra a kapitány nyit ajtót és közli, hogy ven
dégünk van. Jó megjelenésű, rendkívül csi
nos fiatalember üdvözöl, megismerem: Le 
Terreur, a makrók hírhedt vezére. "Azért 
jött el hozzánk, hogy személyesen is meg
köszönje azt a nagy szivességet, amit néki



és a makróknak tettünk azzal, hogy kinyo
moztuk Margóék lakását.

Őszintén szólva csöpp* meghatottságot 
sem érzek, ezt a látogatást szívesen elen
gedtem volna. Különben is a vezér nagyon 
ideges. Erős a gyanúm, hogy a hálálkodjáson 
kiviül, egyéb célja is lehet neki. Sajnos nem 
tévedtem. Nagy fontoskodva elmondja, hogy 
Margó beárulta őt a rendőrségen, igy akar 
megszabadulni tőle. Csakhogy a rendőrség 
nem ment lépőre, hanem úgy döntött, hogy 
holnap délelőtt mindkettőjüket elővezetteti.

Ennek nem szabad megtörténnie, mert 
akkor jó néhány esztendőre kóterbe kerül. 
Éppenezért elhatározta, hogy ma este bosz- 
szut áll Margón és végrehajtja rég tervezett 
támadását a négerek bárja ellen. Bennünket 
mindössze arra kér, hogy úgy mint tegnap, 
ma is menjünk el a néger negyedbe, ahol 
estére nagyszabású bált hirdetnek. Abbap 
a pillanatban, amint Margó és a néger meg"
Î'elennek a táncteremben távozzunk onnan. 
Cz lesz a jeladás arra, hogy Margó és a né

ger odahaza vannak, máskülönben semmi 
értelme sem volna a támadásnak. A  többi
vel azután ne törődjünk, ők majd elintézik 
a dolgot.

Mondhatom csöppet sem tetszik az ügy 
a kapitány is aggodalmasan rángatja a szem 
Óldökét .Azt mondja ezen a dolgon könnyen 
rajtaveszthetünk, de sajnos vissza nem uta
síthatjuk. Le Terreur elmondotta néki, hogy 
autókon igyekszenek eljutni a bár elé ott 
lövöldözni kezdenek és a nagy riadalomban 
elrabolják Margót.

A  kapitány véleménye szerint a hadi- 
terv túlontúl naiv, aligha fog sikerülni. De 
ezt csak nékem mondta, a vezér előtt hőjr



csen elhallgatta, nehogy gyávaságnak! minő
sítse magatartását. A  kapitánnyal kettejs* 
ben mi is haditervet dolgozunk ki. Elme* 
gyünk a néger bárba, de abban a pillanat
ban, amint Margóék megjelennek sietve el
távozunk, nem bámészkodunk az ucaán, ha
nem behúzódunk valamelyik közeli ház ka
pualjába és ott várjuk meg az ütközött lev 
folyását. Magamban elhatároztam, hogy a 
néger negyedből egyenest a pályaudvarra 
megyek, nehogy holnap ujabb feladattal biz- 
zanak meg.

A  néger bár előtt a tegnapinál jóval na
gyobb a forgalom, ugylátszik tényleg bál
ra készülődnek. Az ellenőrzés ma még szi
gorúbb, a detektívek nagy buzgalommal' 
vizsgálgatják zsebeinket. A  közönség ma1 
is meglehetősen kevert, szinte zsúfolásig 
megtölti a termet. A  kapitánnyal kettesben 
közel a kijárathoz állapodunk meg, de már 
indulhatunk is kifelé, mert a csodálkozás 
moraja fut végig a termen, pompás estélyi 
ruhájában megjelent Margó és a néger.

Éppen csak! megállapíthattam, hogy Mar 
gó szebb mint tegnap volt, már is indul
nom kell, mert a kapitány nagyon sürgeti 
Az uccára érve gyors léptekkel sietünk a 
Republique ucca felé. Akár észrevesznek 
berniünket a makrók, akár nem teljesen mind
egy, mi teljesítettük azt, amire vállalkoz
tunk. Jó néhány száz lépést haladtunk már, 
a kapitány hirtelen oldalbabök. Egymás
után két taxiautó robog el mellettünk, a 
kapitány azt mondja figyeljek, most kez
dődik a tánc.

Az autók tényleg a bár előtt állapod
nak meg, több férfi száll ki belőlük. Ez
után egyszerre eszeveszett lövöldözés hal



latszik, csak annyit látok, hogy a bár el
sötétül, valaki elvághatta a villamosvezejÉé- 
két. A  lövöldözés egyre tart, őrült kiálto
zás hallik. A  kapitány azt mondja túl so
kjáig tart a dolog, a rendőrök meglepik! őket.

Végre felzug a bár előtt álló autók mo
torjának bugása, a kocsik elindulnak. Csak1 
hogy most robog el előttünk egy nagy vö
rös autó, a rendőrség géppuskás autója., 
A  két taxi szembejön a vörös autóval, ki 
akarja kerülni, csakhogy a vörös autó e- 

- gyenesen nekihajt az első taxinak. Az erős 
iüités a taxit a járdára nyomja, a vörös ko
csiról rendörök ugrálnak le, lövés is hallat
szik, azonkivül őrült ordltozás.

No de ebből éppen elég. Kezet szorítok 
a kapitánnyal és szinte rohanva igyekszem' 
az állomás felé, irtózva menekülök a mar- 
seillei alvilág rettenetes poklából. Alig né
hány uccával tovjájbb ragyogó csillogással 
tündököl a nagyvárosi élet. Egyszerűen nem 
vesz tudomást róla, hogy nem messze aljas 
gyűlölettel öldösik egymást az emberek.

A  pályaudvar forgatagában kissé elül az 
izgalmam. Megnyugtató érzés, ha az ember 
olyan helyen van, ahol senki sem törődik 
vele, ő sem tartozik törődini másokkal. Sie
tek a jegypénztárhoz megváltom a Párizs
ba szóló jegyet, csak mielőbb el innen a 
makrók szörnyű birodalmából.

A  jeggyel a zsebemben a váróterem fe
jé ballagok, hátulról hirtelen megszólít egy 
hivatalnok forma fiatalember:

— Pardon uram a jegypénztáxos kül
dött ön után. Kéri szíveskedjék megmonda
ni, vájjon azt a jegyet kapta-e, amelyet 
kért, mert a pénztáros azt hiszi, hogy téve
désből máshova szóló jegyet ad!ott.



Megnézem a jegyem, azután pedig meg
nyugtatom a fiatalembert:

— Nem nálam történt a tévedd. Én Pá
rizsba szóló jegyet kértem, azt is kaptam.

— Köszönöm — mondja a fiatalember 
és már rohan is vissza a pénztár felé.

Csak most kapok észbe. Tytüi az áldióját 
hiszen ennék elárultam, hogy hova utazom. 
Rohannék utána, de az őrölt emberforgatag- 
toan eltűnt mint a kámfor. No nem baj ezen 
már úgysem segithetünk. Párizs messze van 
azonkívül éppen elég nagy ahoz, hogy az em 
bér észrevétlen maradjon benne.

Alig várom a reggelt, hogy elolvassam 
az újságokat, mert erős a gyanúm, hogy a 
tegnapi marseillei verekedés nem fog hiá
nyozni a lapok szenzáció rovatából. Itt is' 
van, mégpedig vastagbetüs eimekkel, izga
tottan olvasom. Részletesen közük a mak
rók automobilos támadását és azt is, hogy 
a rendőrség vörös autója nekiment a mene
külő makrók kocsijának. Az autóiban Le 
Terreur lült a makróvezér mellette volt Mar
gó, akit a makróknak sikerült a négerbár
ból elhurcolni. A  vezért azonban nem talál 
ták meg az autóban, sikerült elmenekülnie, 
dé annyi ideje még volt, hogy golyót röpít
sen Margó fejébe. A  beszámoló megemlíti., 
hogy a rendőrség rendkívül erélyes meg
torló lépésekre készül, hogy egyszersmin- 
denkorra végetvessen a marseillei makró
néger háborúskodásnak.

Titokban gratulálok önmagámnak, hogy 
idejében elmenekültem. Arassa le a kapi
tány a makrók eÜsmerését, néki még baszna 
lehet belőle, én már nem vágyom efajta di
csőségre.



A párizsi SzanttfKM
—o—

Valósággal lenyűgöz Párizs nyüzsga 
forgalma, testi és lelki felüdülés, a tespe- 
désben eltöltött marseillei hotelélet után. 
Csöndes kis szállodában lakom a harmadik 
kerületben a Bd. Sebastopol közelében. 
Havi 180 frankot fizetek melegvízzel, gőz
fűtéssel felszerelt elegáns kis szobámért, 
ami meglehetősen olcsó*

A  szállodában annak rendje-módja sze 
rint bejelentkezem, jól esik végre becstüie- 
tes, nyűt életet élni. Igaz, hogy kereset nél
kül itt hamarosan felkopik az állam, de a 
portástól már megtudtam, hol kaphatok fjel- 
világositást a légióra vonatkozólag. Első 
szavuk az, hogy a központ Marseillében van 
Ők legfeljebb útmutatással szolgálhatnak. A  
felvétel mostanában meglehetősen könnyűi, 
mert Marokkóban mozgolődkiak a törzsek, 
sok veszteség érte a légiót. “Várjam meg, a 
míg több jelentkező akad!, akkor azután 
csoportosan elszállítanak bennünket Mar- 
seillébe.

A  válasz nem éppen a legkedvezőbb, 
egyhamar nem kívánkoznék vissza Mar- 
seillébe. Legjobb volna valami kereset után* 
nézni legalább két-három hétre, amíg a mar 
seillei makrók kissé elfeledkeznek rólam*.



Csakhogy nagyon nehéz itt alkalmaztatást 
találni. Napok óta loholok, d!e mindénütt 
elutasítanak azzal, hogy még a párizsiakat 
Bem tudják felfogadni, nemhogy idegennek 
adjanak állást.

A  szakadatlan lótásfutás kimerített, ma 
a szokottnál tovább aludtam. Arra ébredlek 
hogy kopogtatnak az ajtómon, vájjon ki le
het? A  portás. Azt mondja, egy ur vára
kozik rám a társalgóban, fontos tügyben bér 
szélni szeretne velem. Bizonyára a légiá 
lögyben, mert megkértem őket, hogy értesít
senek, ha kellőszámu jelentkező akad1.

Sietve öltözöm, nehogy megvárassam 
vendégemet. Kilépek az ajtón, néhány gyors 
lépést haladok a lépcső felé, hirtelen erős 
karok ölelnek át hátulról. Nem is annyira 
ölelésről van szó, mert lefogják a karomat^ 
egyszerre hárman megrohannak, fél perc 
sem telt bele, vékony bilincset raknak a 
{csuklómra.

Mi történik itt — kiáltom izgatottan, az 
egyik leint, hogy csöndesebben viselked
jem, ellenkező esetben szigorúbb rendsza
bályokat lesznek kénytelenek alkalmaznia 
Visszavezetnek a szobámba, összevissza 
forgatják a holmimat, még a falon függő ké 
pék hátulját is megnézik, mondhatom ala
pos házkutatást tartanak. Ebből látom* 
hogy a rendőrség emberei közé kerültem* 
ami némileg megnyugtat.

A  folyosón ugyanis amikor lefogtak, az 
első pillanatban az a gondolatom támadt, 
hogy a makrók jöttek el utánam, vagy ta
lán Biribi, akitől kitelik ilyesfajta bosszú. 
A  párisi rendőrség aligha találhat kifogár 
solni valót a viselkedésemen, itt csak téve- 
dlésről lehet szó. Mostmár egész könnyedén*



veszem a dolgot, de hirtelen elröppen a jö- 
¡kjê d̂ vem.

A  detektívek vezére, aki a folyosón há
tulról lefogott, iratot vesz elő a zsebéből és 
legnagyobb rémületemre felolvassa a rólam 
kiadott elfogató parancsot. No ennek már 
a fele sem tréfa. Kérdem a detektívet, hogy 
kát tulajdonképpen miért adtak ki ellenem 
elfogató parancsot? Azt válaszolja, hogy 
mindezt majd megtudom a rendőrségen, a- 
hová most bekísérnek.

Taxiba ülünk, az egyik detektív mel
lém telepszik, a másik szembe velem. Any- 
nyira érthetetlennek találom a helyzetet, 
hogy hajlandó volnék tréfának venni, ámde 
hallom amint az egyik detektív kiadja az 
utasítást a sofőrnek, hogy vigyen bennün
ket a rendőrség bűnügyi osztályára. Magja- 
sábbrangtu rendőrtiszt elé vezetnek. Vala
mi irást nézeget nagy figyelemmel, közben 
néhányszor végigmustrál, a végén kijelen
ti, hogy én vagyok az akit keresnek.

Szerényen megkérdem, hogy tulajdon
képpen miért is hoztak ide? A  tisztviselő 
azt mondja legyek nyugodt majd megtudom 
annakidején. Ugylátszik jó emberismerő, ész 
revehette, hogy nem vagyok bűnös, szinte 
udvariasan beszél velem. Most átküld a „de 
poba“ , mert az utasítás szerint minden elő
állított egyént oda kell bekísérni. Ő is mind 
össze annyit tud, hogy a marseillei rendőr
ség körözőlevele alapján tartóztattak le.

Ennek már fele sem tréfa, kezd nagyon 
melegem lenni. Csak tudnám, hogy milyen 
ügyben keresnek? Ha a makró-néger hábo
rúskodásból kifolyólag, akkor jó néhány hó
napra, sőt esetleg még tovább búcsút mond
hatok a szabad életnek. Lehetséges azon-



bán, hogy Biribi keze van a dologban, etzí 
kedvezőbb volna, mert a vén csavargó bi
zonyára alaptalanul vádolt be és ártatlan
ságom ki fog derülni. Hátha az ő embere 
volt az, aki a marseillei állomáson íiigyesl 
furfanggal kivette belőlem, hogy hova uta
zom?

Sok idő nincs a töprengésre, kis szo
bába tuszkolnak, néhány ziüllöttkinézésü fér
fi rémült tekintete fogad. Megtudom tőlük, 
hogy a „Violon“-ban vagyok. A  violon ma
gyarul hegedűt jelent, a hasonlat eléggé ta
láló, mert a violon a párisi rendőrség val
lató helyisége. Sorstársaim borzalmas dol
gokat mesélnek arról, ami itt reám vár, 
mostmár megértem, hogy mi az oka rémült 
tejkinteitfüknek.

Fiatal suhanckiülsejü legény telepszik 
mellém, kérdi, hogy miért hoztak ide? El
mondom, hogy Marseilléből köröznek, de 
fogalmam sincs, hogy miért. No akkor sze
rencséd1 van — mondja —, mert nem aprí
tanak dohánnyá. A  „passé a tabac“ kifeje
zés nyilván a vallatás módijára vonatkozik^ 
Észreveszem, hogy amig a suhanccal beszél
getek, a többiek kínosan feszengenék, mint
ha szólni akarnának, de nem mernek. Nyí
lik az ajtó, az őr a suhancot szólítja.

Alig csukódik be az ajtó, a többiek hoz-* 
¿ámrohannak. Vigyázzak, mert ez a fiatal
ember a rendőrség kéme. Azért van itt, 
hogy bizalmas beszélgetés során kivegye a 
delikvensekből, hogy mit követtek el, az
után pedig odabent beárulja a detektivek- 
nek. Besúgója a „flikkeku-nek, ami itt 
jassznyelven rendőrt jelent. Ugylátszik tény
leg van valami a dologban, mert nem boly
gattak egészen délig.



Pontosan tizenkettőt mutat az óra, nyi- 
clik az ajtó intenek, hogy gyerünk. Óriási 
butorszáüitó-forma kocsit látok, hátul nyit
va az ajtaja. Egyenként ugratnak be bennüm 
két az ajtón, érdekes a kocsi belső beren
dezése. A  közepén sziük folyosó, jobbra- 
balra elkerített fülkék éppen csak, hogy 
elfér benne az ember. A  fülkéket lezárjad 
e rendőr, o a folyosón marad1, elindul a ko
csi. A párisi lófogatu tolonckocsi.

Négyszögletes, óriási udvarban szál- 
lünk ki, innen pedig váróteremhez hasonló 
nagy szobába irányítanak. Vagy százan áll
dogálnak itt, meglehetősen bizalmatlan kül
sejű férfiak. Hamarosan felvilágosítanak, 
hogy a csavargók bírósága elé kerülünk, 
amely majd megállapítja rólunk, hogy csa
vargók vagyunk-e vagy sem. Csavargó azf 
akinek nincs állása, azonkívül legalább 
nyolc napjá bejelentett lakása és nem tudí 
felmutatni legalább nyolc frankot.

Csavargásért elsőizben tizenötnapi el
zárással büntetik az embert, másödik eset
ben három hónapra és igy tovább, esetleg 
több évre is. A  bánásmód' nem éppen a leg- 
kifogástalanabb, úgyhogy a hajléktalanok in 
kább meghúzódnak a párisi ligetekben vagy 
csatornákban, nem kívánkoznak ide. Ej
nye — gondolom — ez egészen elmés meg
oldása a munkanélküliség probléma jónak, 
itt nem igen mernek jelentkezni a munkát- 
lanok. Pedig Párisban is éppen elég a mun
kanélküli, talán a kelleténél is több.

A  hivatalos eljárás eléggé rövid és ér
dekes. Vékony bilincset csatolnak az em
ber csukló jár a, a lánc másik végét a rend
őr fogja — önkéntelenül is a majomtánoolta
tát juttatja az eszembe, Visszajövet több



/delikvensről már leveszik a láncot, ami an-* 
nak a jele, hogy szabadonbocsátották okét. 
Mindössze néhány percig tartott a kihal Iga- 
tásom, azután levittek a pinceszobába. Kis 
helyen összezsúfolva várjuk itt az elszállí
tást, mert a többiek már tudják, hogy a 
depóban csak néhány óráig tartjiáik az em-i 
bért.

Felsorakoztatnak bennünket az udva
ron, nagybajuszu őrmester tartja a külö
nös névsorolvasást. Elkiált egy vezetékne
vet, a keresztnevet annak kell visszakiál
tania, akit a keresztnevén s'zólitott. Nem 
rossz trükk, mert aki hamis papírokkal iga
zolta magát, rendszerint elfeledte, hogy mi
lyen néven szerepel az Írásokon. Itt is vála
szolásán marad néhány vezetéknév, de a 
-Jkollégáim“ már ismerik ezt a trükköt* 
Egymásután hamis nevet kiáltanak vissza az 
öregnek, vagy egyáltalán nem válaszolnak; 
Az őrmester észreveszi, hogy becsapják, dü
hösen abbahagyja a névsorolvasást, mást 
•mit is tehetne?

Itt a nagy kocsi, újra beszállunk, de ez
úttal ugylátszik hosszabb az utunk, végre 
mégis megállunk. Óriási épiület főbejárata 
előtt szállunk ki, a Szantében vagyunk, Pár- 
rizs hires börtönében, őrök sorfala között 
irodába jutunk. Itt csak nevünket irják fel 
és megszámoznak bennünket, máris tovább 
vezettek az épület másik szárnyába.

Négyemelet magas, óriási épület a Szán 
té. Az üvegtetővel fedett középső udvarról 
csillag alakban ágaznak szét az épületszár
nyak, külön-külön üveggel boritott szűk 
udvarokkal. Skatulyának hívják a franciák, 
az elnevezés valóban találó. így első szem



pillantásra kívülről minden ragyog a tiszta
ságtól, nem tudom a belseje milyen leszl?

Az épület jobbszámyának egyik föld
szintes szobájába vezetnek. Itt azután át
kutatnak, megvizsgálnak úgy, hogy alapo
sabban aligha lehetne. Mindenekelőtt le
vetkőztettek teljesen pucérra. Azután tető- 
től-talpdg végig vizsgálták a bőrömet, nyil
ván, hogy nincs-e valami „különös ismerteti? 
jel“ rajtam. Kinyitoggatták a számat is, 
nincs-e benne valami elrejtve?

Most az adatok felvétele következik. A  
vizsgálgató detektív pontosan jegyzőkönyv
be diktálja, hogy hány fogam hiányzik, meg 
mérik a fülemet, orromat, karjaimat kö
nyöktől csuklóig, majd) az ujjlenyomat kö
vetkezik, végiül pedig fényképezés több 
pózban. Közel félóráig tartott ez a művelet 
annyi bizonyos, hogy alapos fogadtatásban 
részesítik itt az embert.

Hozzák vissza a ruhámat, alig ismerlek 
rá. Felfejtve a bélése, cipőimből hiányzik! 
a fűző, ingemről a nyakkendő1. Ezután 
legnagyobb meglepetésemre útnak indítanak 
— egyediül. A  számomat úgyis tudom, 133* 
menjek fel az első emeletre. Különösnek ta
lálom, hogy a fogházban egyedül útnak in
dítják az embert, de hamarosan rájövök* 
hogy itt ugyan nyugodtan elengedhetik e- 
gyedtüjl a foglyokat.

A  lépcső az emeletre vezet, itt már vá* 
rakozott rám az őr. Becsapódott a vasajtó, 
napsugaras, világos szobába jutottam, ket- 
ten (üldögélnek itt csendesen, legalább nem 
unatkozom. Az egyik csavargásért került 
idle, a másik valami verekedésért. Savanyú 
ábrázattal fanyalognak, mert az étkezés 
csapnivaló, a szalmazsák szinte emelkedik



a sok féregtől, séta naponta félóra az udi- 
varban, de beszélni nem szabad! egymással, 

Szerencse, hogy csak egy-két napig le
szek a Szánté lakója, amig a reámvonatkozo 
ügy iratai a depóból ide átkerülnek. A má
sodik éccakát töltöm a kellemetlen cellá
ban, a börtönőr jelzi, hogy holnap délelőtt 
kihallgatásra megyek. A  tisztviselő megle
hetősen fideg ember, felszólít, hogy mond
jam el mit tudók arról a nagyszabású rab
lásról, ami a marseillei palotában történt. 

Szinte kiáltani szeretnék örömömben, 
most már egészen bizonyos, hogy Biribi a- 
dbtt fel a rendőrségen. A  világ legártatla
nabb ábrázatával kijelentem, hogy fogal
mam sincs miféle rablásról van szó. A tiszt
viselő szinte felhorkan a dühtől végigmér, 
de mintha enyhülne a haragja, úgy látszik! 
ő sem néz ki rosszat belőlem.

Elmondja, hogy egy marseillei villában* 
előkelő hölgyek és férfiak találkozó helyén, 
pagyszabásu betörés történt. A merényiéit 
során egy angol diplomata is súlyos káro
sodást szenvedett, ezért diplomáciai utón 
is intézkedés történt a legerélyesebb nyo
mozás meginditásiára. A  betörők köziül né
hányat el is fogtak, egyik közülük rámval- 
lott, hogy résztvettem a betörésben.

Újból a leghatározottabban tagadom, 
bogy a betörésben bármi szerepem volt, a 
hivatalnok azt mondja neki mindegy. Ha ár
tatlan vagyok, Marseillében majd szabadon 
bocsátanak, mert innen még ma oda tolon- 
colnak. Rendlesen felöltözhettem, sőt még a 
pénzemet is visszaadták.

A  vasútállomásra ismét a hosszú kocsi
ban utaztunk. Itt külön erre a célra készült 
rabszállitó vagonba raktak bennünket, mert



többen vannak, akiket ezen a vonalon to- 
loncolnak. Kis cellákra van beosztva a va
gon, négy csendőr vigyáz ránk. A  forgalom 
meglehetősen élénk, útközben több rabofc 
kiszállítanak, helyettük újak jönnek.

Marseillében autó vár ránk az állomá
son. A városból nagyon keveset látok, o- 
szintén szólva nem is vagyok rá kiváncsi. 
A  fogházban valósággal fényűző lakosztályt 
bán helyeztek el, a párizsihoz viszonyítva. 
Tiszta, levegős szoba, az étkezés is igen jól 
A  börtönőr azt mondja, hogy vizsgálati fo
goly vagyok, a többiek nem részesülnek 
ilyen kellemes elbánásban.

Kitűnően aludtam, a börtönőr ébreszt 
fel azzal, hogy hivat a vizsgálóbírót Kivülef 
négyen vannak! a szobában azonnal mégis-* 
merem köztük Biribit. Tehát mégis ő jelen
tett fel! Beváltotta Ígéretét, hogy még ta
lálkozunk az életben. Fáradt arcán némi kár
öröm látszik, bár nyilván tisztában van ve
le, hogy komoly bajom ebből az (ügyből 
kifolyólag nem igen lehet.

Alig félóráig tartott a hivatalos aktus. 
A  vizsgálóbíró kérdésére Biribi cinkostár
sai kijelentették, hogy egyáltalán nem is
mernek és szemébe mondták Biribinek, hogy 
soha sem fordultam meg társaságukban. A  
vén Biribi zavartan dadogott, a végén olyas
félét mondott, hogy valószínűleg tévedett^ 
amikor azt vallotta, hogy résztvettem a be-* 
törésben. A  vizsgálóbíró nyomban kijelent 
tette, hogy másnap délelőtt szabadlábra he*' 
lyez. í

Teli tüdővel élvezem a marseillei ucca 
levegőjét. Szinte csodálatos, hogy az embe
rek nem ujjonganak örömükben, hogy sza
badon járhatnak. Aki nem próbálta, nem is



tudja megérteni mit jelent négy fal között 
élni. Nem az a tragikus benne, hogy fog
ház, fegyház, vagy börtön, hanem az a tu
dat, hogy innen nem szabad! kimenni. Azl 
emberi élet egyik éltető eleme a vágyako
zás a tilalmas, vagy nehezen elérhető után. 
Sok igazság van abban az állításban, hegy
esek az a kedves, ami elérhetetlen.

Félnapon át jómagam is eszelős módjá
ra szaladgálok céltalanul leföl az ucoán, él
vezem a régsóvárgott szabadságot. Halálra 
fáradtam az észnélkiüli loholásban, csak 
most eszmélek rá, hogy jó lesz vigyáznij 
hiszen itt könnyen kellemetlen ismerősök
kel taLálkozhatom. Nagy örömem nagyot 
csappan erre a gondolatra, messze a mak
ró negyedtől kis szállodában bérelek szo
bát, hogy meghánnyam-vessem, mitévő le
gyek.

Hosszú levélbe öntöm „¡civil“ életem u- 
tolsó, nagy vallomását. Bucsusoraim az asz
talos szomszédnak szólnak. Ne érezzen lel- 
küsmeretfurdalást, hogy utolsó kísérlete is 
csődöt mondott, amellyel a rendes, polgári 
életnek szeretett volna megmenteni. Nem tán 
toritott el szándékomtól a marseillei alvi
lágban eltöltött három hónap. Nem az em
berek rosszasága, mert aki belső egyéni é- 
letet él azt nem befolyásolja a környezet. 
Láthatatlan választófal elkülöníti tőle, a 
végzete pedig viszi... viszi., feltartóztatianul 
jtoMább...

Engem is visz az idegenlégióba. Ne ejt
sen értem könnyet, hanem a szeretetet, a- 
mit irántam érez plántálja át a belforti te
mető kettős sirjára. Ha eszébe jut néha 
bolyongó, szerencsétlen barátja, keresse fel 
azt a kis sírt a temetőben, ott mindig talájl-



kozunk. Tüizzön néhány szál, virágot amr 
a két keresztre. Majd! megérzi, hogy hirte
len langyos szellő támad1, simogató; hájjáfs 
sóhaj, Afrika messzi sivatagjából.

Hosszú idő után, hosszú időre, jól esett 
kisírni magam. Az asztalos szomszéd1 bizo
nyára kiérzi a levélből, hogy őszinte,, igaz 
barát búcsúzik tőle. A belforti kettős síron 
nem hervad el a virág, megbékélt lélekkel 
indulhat végzetes, hosszú útjára a fáradt 
vándor...



Nehéz befutni a francia lúefón- 
légióba

1923. augusztus hónapja.

A  Fort St. Jean katonai propaganda iro
dájában művészi plakjátok buzdítják a fia
talságot a hadseregbe való belépésre. Az öt 
lettes plakátok felső része hazafias felhí
vást tartalmaz, alul reális anyagi feltétele
ket. Kfülön fel van tüntetve, mennyi a dija» 
a két, három, négy vagy ötévre jelentkezőké 
nek. Egészen csinos összegek. Az ötévre je
lentkezők közel ötezer frankot kapnak, a- 
zonkivül természetesen zsoldot.

Csakhogy ezek a felhívások a francia 
gyarmati zsoldos hadsereg plakátjai. Ke
resem-kutatom a felhívást, amely az ide* 
genlégióba való belépés feltételeit hirdeti. 
Az idegenlégióba nem hívják az embereket, 
mégis nagyon sok a jelentkező. Érdeklődöm 
jobbra-balra, hogy tulajdonképpen hol kell 
jelentkezni a légióba, immel-émmal iga#^ 
tanak el. Az egyik őrmester felvilágosit, 
hogy a légióba nem olyan könnyű ám be
jutni, mintahogy sokan gondolják.

Kissé kiábrándít, hogy a légió irodájá
ban is szinte rideg fogadtatásra találok. Az 
irodavezető altiszt megmagyarázza, hogy 
mostmár nem olyan könnyű bejutni a légió



bá, mint közvetlen a háború befejezése u~ 
tán. Valósággal eltanácsol, szinte erélyesen 
kellett fellépnem, hogy beírjon a jelentke
zők közé. Elmondom neki, hogy nem tekin-. 
tem játéknak ezt a lépést, hanem komoly 
szándékom, hogy a légióba szegődöm. Rürí 
lönben is benőtt már a fejem lágya, mond
ja meg számíthatok-e felvételre, vagy sem?

Erélyes fellépésem nem maradt hatásta
lan. Az altiszt azt mondja jól van, megpró
bálhatom, adjam át neki az irataimat. T(ür 
zetesen átvizsgálja a papírjaimat, régi ka
tonakönyvemet, azután megkérdi, hogy 
nincs-e ellenem valamiféle rendőri eljárás 
folyamatban? Megmondom, hogy nincs, er
re legyint a kezével, mintha azt mondaná* 
hogy ezt mindenki állíthatja. Azután uta-' 
sit, hogy menjek a laktanyába, ott lakha-, 
tóm, étkezést is kapok, a továbbiakról majd 
annakidején értesítenek.

Érdekes társaságba jutottam. Európa 
minden tájáról összesereglett népség várja 
itt a jószerencsét, hogy bejusson az idegen
légióba. Naponta uj arcok tűnnek fel való
ságos népvándorlás a kaszárnya légió-ne
gyede. Ma még vigan nótázik a rekrufca-je- 
l|ölt, másnap szomorú ábráizattal csomagol 
és megy tovább szerencsét próbálni másutt, 
jmert a légióba nem vették fel. őt napja va
gyok itt és megállapítom, hogy a körülbe
lül száz jelölt közül, >a kik öt nappal ezelőtt 
itt voltak, mindössze heten maradtunk.

Lassanként rájövök, hogy tulajdonképp* 
pen mi történik itt a kulisszák mögött. A  
jelentkezőket a kaszárnyában szállásolják 
el, de azután egyáltalán nem törődnek ve- 
je. Kimehet a városba ha kedve tartja, sen
ki sem keresi, ha nem jön vissza. Étkezésre



a laktanyában (állomásozó gyarmati eZredl 
különböző századaihoz vagyunk beosztva, 
senki sem ellenőrzi, hogy ott vagyunk-je a 
xnenázsi osztásnál vagy sem. Ez a néhány 
nap amoljyan gondolkodási idő féle, ezalatt 
mindenki revízió alá veheti a szándékát.

Közben azonban, anélkül, hogy sejtenék 
a hatóságok egész sora foglalkozik véljünk. 
A  légió iroda átir a rendőrséghez külön-kür 
lön mindlen jelentkező (ügyében és megkérdi, 
nincs-e ellenük rendőri eljárás folyamatban 
belföldi, vagy nemzetközi körözőlevéllel 
nem kutatnak-e utánuk? A  válasz néhány 
nap múlva megjön, sok jelentkező a lakta-i 
nyából egyenesen a rendőrség fogdájába 
kertül.

A leggyakoribb eset, hogy a jelentkező 
francia vizűm nélkül „csúszott“ át a hatá
ron. Velük kissé humánusabban bánnak el, 
a szökésért nem büntetik őket, de irataid 
kát fokozott szigorúsággal vizsgálják át. Ha 
kisül, hogy okmányaik hamisak, kiméletle 
wül átteszik őket a határon.

Nyolcadik napja, hogy itt vagyok, ma 
végre hivatnak az irodába. Az orvosi szobá
ba vezetnek, a laboratóriumba. Három or
vos forgolódik körülöttem, no itt ugylátszüd 
nagy súlyt helyeznek becses egészségemre. 
Mindenekelőtt megcsapolják a karomat, ez 
a vérvizsgálat céljából szükséges. Azután 
vizelet próbát vesznek, majd Ürülék-Vizs
gát. Ezután azt mondották, hogy mára elégj 
holnap jöjjek el ismét.

Alig várom a reggelt, most már érdekel 
a szigorú vizsgálat folytatása. Egyöntetűién 
megállapítottuk azt, hogy akit a mai 
vizsgálat után egészségesnek találnak, 
valóban szerencsésnek érezheti magát. A



második vizsgálat nem a laboratóriumban, 
hanem a rendes orvosi szobában folyt le. 
Sorjában itt állanak a tegnapi laboratórium 
próba edényei, mindeniken cédula és rajta 
a vegyvizsgálat eredménye. Akinél az ered
mény kedvezőtlen, már mehet is, tovább nem 
via(sgálják.

Az egyik orvos int hogy vetkőzzem, eb* 
bői látom, hogy a tegnapi vizsgálat ered
ménye kielégítő. A párisi Szantében lefolyt 
vizsgálat, selejtes felcsermunka volt ehez 
képest. Valóságos tükörkiállitást rendlezS 
nelc a fülemben, orromban, számban, alig 
győzöm kapkodni a fejemet. Most a szem, a 
sz ív  és a tüidő következik, a  különleges müL 
szerék egész serege dolgozik rajtam. A  vé
gén azt mondták, hogy rendben van, alkal
mas vagyok a légió-szolgálatra.

Az orvosi vizsgán ma ötven jelentkezőt 
néztek meg, velem együtt mindössze heten 
váltunk be, a többiek szomorúan csoma
golnak. Néhányat közülük mindössze azért 
utasítottak vissza, mert odvas volt az egyik 
foguk. Az orvos azt mondotta, hogy a gyar
matokon nincs fogorvosi műterem, fogfá
jós légionistára pedig semmi szükség.

Nem tudok örvendeni, hogy „tauglich“ 
lettem, a többiek hangosan hencegnek vele. 
Nagyon kemény erőpróba várhat arra a 
szervezetre, amelyet ennyire átvizsgálnak 
Érdekes, hogy mind a heten akik beváltunk  ̂
kivételnélkül középtermetüek vagyunk és 
inkább soványak, mig az alkalmatlanok kö
zött néhány valóságos óriás akad. A szi* 
goruság érthető, hiszen a gyarmatokon a 
betegek kezelése rendkiviül költséges lehet, 
sőt sokszor nyilván egyáltalán lehetetlen.



Továbbra is a laktanyában tanyázunk, 
meg kell várni, amíg pje újoncok létszáma 
kiegészül. Nagy érdeklődéssel, tanulmányod 
zom a francia sorkatonaság belső életét. A  
szolgálat és a kiképzés nagyjában egyezik 
a volt osztrák-magyar katonaságéval, de a 
belső élet merőben más. Itt például nincs 
meg az altiszt és a közlegény között az a 
rideg elkülönülés, mint volt az osztrák— 
magyar hadseregben. Ezeket az intelligenr 
cia és az öntudat tartja össze, amazokat a 
vak fegyelem. Mind a kettőnek meg vannak 
az előnyei és hátrányai, sokat lehetne vi
tázni arról, hogy melyik az előnyösebb.

Annyi bizonyos, hogy a mi fogalmaink 
Szerint elképzelhetetlen volna a pajtáskodó 
viszony, ami itt a közember és az altiszt* 
vagy a tiszt között fennáll. Lópten-fhyomon 
látni itt olyan függ elem sértést, amiért a ré
gi osztrák-jmagyar hadseregben sötétzárka, 
sőt lefokozás járt volna. Itt fel sem veszik. 
A  francia hadsereg teljesitménye a világhá
borúban mégis elsőrangú volt, mert a vas 
szigorral kitermelt, dróton rángatott fe
gyelmet itt a kulturáltság és az intelligen
cia helyettesiti. Annyi bizonyos, hogy a jö
vő katonai nevelése, csak a francia mód
szer lehet.

A  gyarmati hadsereg háromnegyed ré
sze színes katonákból sorolódik, érdekes a 
viszony a fehér és a néger katonák között. 
Ebben az ezredben háromféle színes kato
nát látni. A  hatalmas szál szenegáli fiuk! 
kedves, jóképű gyerekek. Szeretik is őkét 
a franciák „gobi“-!íiak becézik, ami a Szene
gálok nyelvén „uram“ megszólítást jelent. 
Az arabok és az indokínai sárga bőrű ana- 
miták már kevésbé szimpatikusak, de úgy-



látom nem is igen keresik a fehérek ke-’ 
gyeit.

Meglehetősen éles a határvonal a fehér 
és a színes katonák szolgálati és szolgála-' 
tonkivüli viszonyában. A fehérek különván 
lasztva gyakorlatoznak, külön laknak és 
étkeznek. A  fehérek szobáján ott a felirat, 
hogy a „fehérek szobája“ . Igaz, hogy a né
gerekén meg az van, hogy a „színeseké4*, 
de bajos volna megállapítani, hogy ezek a 
feliratok a négerek kívánságára létesültek 
volna.

Annyi bizonyos, hogy egymás szobáján 
nak küszöbét a négerek és a fehérek soha
sem lépik át. A négerek szobáját a felirat 
nélkül is felismerné az ember a — szagróL 
Csakhogy ez a szagelmélet is nagyon külö
nös dlólog ám. Mi fehérek azt valljuk, hogy 
a néger bőrének különös szaga van és bi
zonyára meglepődnénk, ha valaki azt állí
taná, hogy a mi fehér bőrünk is meglehe
tősen intenziv szagot áraszt. Mert mi a sa
ját szagunkat nem igen érezzük, aminthogy 
a néger sem érzi a magáét. Mi a néger szar. 
gát kellemetlennek tartjuk, pedig a szag 
többé-kevésbé i zlés dolga és nyugodjunk bej
le, sokszor — tudtunkon kivül — a szag. 
is szerepet játszik abban, hogy némely em
bert érthetetlenül és minden különösebb ok 
nélkül antipátikusnak találunk.

Legalább is ezt vallja marokkói spa
nyol barátom, aki itt a laktanyában, a min- 
dienes szerepét tölti be. Amolyan fél civil, fél 
katona, senki sem tudja, hogy tulajdonkép
pen mi a beosztása. De azért mindenki sze
reti mert nem árt senkinek és hihetetlen élet 
tapasztalattal rendelkezik. Bejárta az e-



gész világot, beszél vagy tizenöt nyelvet, 
még magyarul sem lehetne eladini.

Meghitt beszélgetésünk sonán ismertet
te előttem különös szagelméletét. Az em-> 
berek nem is tudják — mondotta —, hogy 
a szag milyen fontos szerepet játszik a# 
életükben. Pedig való igaz, hogy két, vagy 
több ember — akármelyik nemből valók — 
azért szeretik egymást, mert ugyanaz a 
szaguk. Ha két ember nem tudja megérteni 
egymást annak egyik lényeges oka, hogy 
a szaguk eltér egymástól. Persze ezt az em
berek nem tudják, mert a dolog ösztönön 
alapszik.

Nem állhatom mosoly nélkül a házi
spanyol szagelméletét, dé a mester hamaro
san döntő bizonyítékokkal szolgál. Azt mond1 
ja itt éppen elég matéria akad, hajlandó 
bebizonyítani, hogy ő a szagáról felismeri 
a négert, az arabót, a kínait sőt a franciáit 
és az oroszt is.

No szaván fogjuk a spanyolt. Az időnk
ből bőven futja, ez egyszer ráolvassuk, hogy 
igencsak elvetette a sulykot. Hirtelenében 
szervezőbizottságot alakítunk, a főkolom* 
pos egy borihorgas német, mert a szervei 
zés nekik már a vérükben van. Anyag akad 
bőven, de a német azt mondja* hogy ez még 
nem elég, bízzuk csak rá a dolgot.

A  „szagtudós“ spanyolt mindenekelőtt 
bezárta az egyik sötét legénységi szobába, 
az ajtó kulcsát kaján gyönyörrel zsebre- 
vágta. Azután pucérra levetkőztette az öt 
népfaj jeles képviselőjét és szappanos ke
fével alaposan lesikálta őket. Azután be
ment a spanyolhoz, bekötötte a szemét úgy* 
hogy szegénynek majd behorpadt a feje és 
a sarokba állította, háttal a bejáratnak.



Ezután megkezdődött a szag-vizsga, mi 
pedig, a bizottság tagjai, vihogva lestük a 
nagy kudarcot. Először a didergő néger je
lent meg az ajtóban. Átsem lépte a küszö
böt, a spanyol miáris elkurjantotta,, hogiy1 
néger szagot érez. Egymásután következett 
ezután a többi négy, közben ugyanazt két
szer is bevezettük, a spanyol pontosan mejg« 
mondta, hogy melyik náció képviselője lé
pett a szobába.

Csúnyán lefőzött bennünket a spanyol, 
a német kolónia valóságos nemzeti gyászt 
tül a nagy csalódlás felett. A  spanyol tekin
télye nagyot nőtt az eset után, tény igaz, 
hogy kivételes képességei még ebben a ve
gyes környezetben is egyedülállók.

Szinte sajnálom, hogy itt kell hagynom 
a laktanya rendkivtül érdekes és szindus éle-» 
tét, mert a légió tulajdonképpeni depójábâ / 
a Fort. St. Nioolába vezényeltek. Ez az ide
genlégió nagy elosztó központja. Rövid1 ki
képzés után innen szállitjják él a légionistá
kat a nagy továbbképző központba az al
gériai Sidi Bel Abesbe, majd tovább a négy 
ezrecf valamelyik zászlóaljiába, Marokkóba* 
Sziriába, Indókinába, sőt a Szaharába, 
vagy a Kongóba is. *

A  rekruták álma Indokina. Itt a leg
nyugodtabb a legionista élete, azonkívül — 
ami a fő — piaszterben fizetik a zsoldot, 
ami nem csekély dolog, hiszen egy indokinai 
piaszter tizenhárom frankot ér.

Szimpatikust kapitány a depó parancs
noka, az érkező újoncokat töviről-hegyire 
kikérdezi életük eddigi soráról. El kellett 
mondjam! neki mi a nemzetiségem, milyen 
rangom( volt a katonaságnál, hol, merne jár
tam, milyen nyelveket beszélek. Meglehető-



senl érdekelte eléggé változatos pályafutá
som, csak akkor csóválta kissé a lejét, ami
kor azt állítom, hogy Európa kilenc nyelvén 
meg tudom magamat érttetni.

Küldöncöt szalajt a laktanyáiba, hivatja 
a spanyol szagtudó ezermestert, hogy ellen
őrizze nyelvtudásomat. A  spanyol kijelenti, 
hogy tényleg több nyelvet beszélek, ha nem 
is éppen tökéletesen, de annyira minden
esetre, amennyire itt szükséges. Megörül a 
kapitány, azt mondja egyelőre itt maradok a 
depóiba tolmács gyanánt.

A  spanyol gratulál a szerencsémhez  ̂
egyelőre nem tudom elképzelni, hogy mi 
ebben, a szerencse. Megkapom a matrikula 
számomat is, amivel kapcsolatban, annyira 
romantikus) legendák szállingóznak a légió 
életét közelebbről nem ismerő laikusok kö
zött^ Az a hir járja ugyanis, hogy a légió 
katonáinak nevét hivatalosan nem használ
ják, csupán a számát, mint a nagyobb fegy- 
házakban a fegyencekét.

Ez a feltevés erősen túlzott. Annyi bi
zonyos, hogy a törzskönyv számnak itt na
gyobb a jelentősége, mint más csapattestek
nél, de ennek is meg van a magyarázata. A  
világháborúi után nagyon sok elsodort em
ber menekült a légióba szerencsétlen csalá
di, exisztenciális, politikai, vagy más okok
ból. Akkoriban nagy volt a légióban az em
berhiány, nem igen kutatták, hogy valódi 
nevén jelentkezett-e felvételre a rekruta. 
Azonkívül sok az egyforma név, a könnyebb 
megkülönböztetés és irodai kezelés céljából, 
a számozás különösen alkalmas módszernek 
bizonyult.

A  marseillei depó nemcsak az újoncok 
elosztását végzi, hanem a gyarmatokról visz



szaérkező leszerelt, vagy beteg légiónisték 
ügyeit is. Hát bizony itt nagyon különös dől 
gokat; tapasztalok. Általában megfigyeltem, 
hogy a transzportok inditása, vagy érkezése 
kivétel nélkül mindig éjjel történik. Hama- 

; rosan rájövök, hogy miért. Marokkóiból nem 
éppen megnyugtató hirek érkeznek, nincs 
értelme, hogy a közönségben felébredjenek 
a világháború keserű emlékei ha látnák, 
hogy újból viszik a katonákat a géppuskák 
elé. De talán még ennél is lehangolóbb lát
vány a leszerelt légionisták csoportja. Szür
kés posztóruhában bocsátják útnak a legio- 
pista obsitost. Körülbelül ez minden; amire 
ai kiszolgált legionista a parancsnokságtól 
számíthat.

Szomorú, elfáradt, fásult emberek, mint 
ha csak a világháború szabadsiágos katonáit 
látnám, akik sokhónapos harctéri szolgálat 
ufán hirtelen visszacsöppentek a normális 
életbe. Hasztalan kérdezgetem őket, mesél
jenek már valamit a legionisták gyarmati 
életéről. Busán legyintenek, majd meglátom 
még, lesz belőle részem bőven.

Kissé meglep, hogy őket is leginkább 
éccaka hajózlzák ki, akár a betegeket, pe
dig nagyonsok hős és rengeteget szenvedett, 
önfelálddzó katona van köztük. A munka
ügyi minisztérium fennhatósága alatt mű
ködő munkaközvetitő iroda gondoskodna el
helyezésükről, csakhogy az elhelyezésük 
rendkívül nehéz. A munkaadók szinte iszo
ny odlnak a kiszolgált lógionistától, mert 
bizony a gyarmati élet szenvedései túlontúl 
megviselték ezeket a szegény embereket.

Csaknem kivételnélkül alkoholisták ami 
nem csoda. A gyarmat gyotrelmes életveszé
lyei között egyetlen szórakozásuk az ivás.



Legjobban aZ járt közülük, akit alkalmat
lannak minősítettek a szolgálatra, mert né- 
mi csekély rokkantilletményt élvez negyed
évenként néhány száz frankot. Nyugdijat 
csak azok kapnak, akik tizenkét esztendőt 
szolgáltak a légióban, ilyen pedig bizony 
niagyon kevés akad.

Régebben a kiszolgált légionista számá
ra a légió parancsnoksága járta ki a fran
cia iállampolgárslágot. Ma már a legionista 
csak a saját költségén kérheti a honosítást, 
ha kedve tartja. Az eljárás bonyodalmas 
diplomáciai utón történik, rengeteg pémzíbe 
kertül, nem jelent valami nagy előnyt, ép
pen ezért nagyon kevesen kérik. Egyetlen 
kiváltság amit a leszerelt légionista élvez, 
hogy az uccán, ha részegen találja a rend
őr nem kiséri be és nem állitja csavargó 
sért a bíróság elé. Gyenge kedvezmény, még 
is — sajnos — nagyon gyakran él vele a le 
szerelt légionista.

Nem maradinak sokáig egy helyen, 
nyugtalan vérük még itt is egyre hajtja ő- 
ket. Nem messze a várostól egy hatalmas 
téglagyár munkásainak nyolcvan százalé
ka leszerelt legionista. A  tulajdonos szive- 
seii felfogadja őket, mert olcsón dolgoznak, 
munkájuk szaktudást nem igényel, a vál
lalat meg sem érzi, hogy szinte havonként 
cserélődik a munkásállomány. Mert a sze
gény légionisták lassan eltűnnek, sebzett  ̂
fáradt, meggyötört lélekkel el a nagyvilág
ba. Talán csöndesen, bűnbánóan kopogtat
nak az elhagyott otthon ajtaján, talán el
merülnek végleg az alkohol és a züllés sö
tét fertőjében.

Lassan megértem miért szállítják el in
nen olyan sébtiben az újoncokat. A marseil-



lei depó tapasztalatai a legkevésbé sem al
kalmasak arra, hogy megkedveltessék a lé
gió-életet. Rekrutatársaimat már kivételnél-) 
kül útnak indították, engem a kapitány nem 
enged1 el. Bevezényelt az altiszti iskolába, 
ami határozottan kitüntetésnek sziámit, még 
sem érzem jól magam. Az iskola növendé
kei kivételnélkiil végigszenvedték a gyar
mati élet viszontagságait, fölényesen ke
zelnek, mert zöldhasu vagyok, hiszen eddig 
mindössze Marseillében vitézkedtem.

Az altiszti iskola hallgatói kivételnél- 
kül szolgáltak már más hadseregben is és 
magukkal hozták a csipkelődő és heccelö 
modort, ami pedig a francia hadseregben is
meretlen fogalom. A tisztek itt még tiszti
szolgát is csak nagyritkán tartanak, mert 
élelmezésükről és fizetésükről ők tartoznak 
gondoskodni. Éppenezért a legtöbb tiszt ci
vil szolgát fogad, mert olcsóbb és könnyebH 
ben szabadulhat tőle, ha megunja.

Az iskola egyik beosztott oktatója Ku- 
csera József sergeant, budapesti gyerek, 
jókedélytü kitűnő kolléga. Napok óta óriási 
izgalomban van, az öccsét várja Pestről a 
Pista gyereket, aki néhány barátjával fel
csapott légionistának. Strassburgból irtak 
utoljára, jelezték, hogy az ujonccsoporttal 
elindultak Marseille felé. Meg is jöttek, a 
Pista gyerek és két pécsi fiú, emigránsok.

Nagy az öröm, a sergeant kiadjja a jel
szót, hogy ma este bemutatjuk a fiuknak 
Marseillét, mert hiszen jó néhány esztendő
re úgyis elbúcsúzhatnak a városi élettől. 
Meghiv, hogy tartsak velük, őszintén .szólva 
nem szívesen teszem nagyon szomorú ta
pasztalataim vannak Marseille éccakai éle



téből. De a sergeant nem tjágit, csak nem 
rontom el a fiuk jókedvét?

Péntek van és tizenharmadika, a szer- 
geant szinte megdöbben, amikor figyelmez
tetem rá. Jól tudom, hogy ő is babonás,, 
mint kivételnélkül mindén legionista. Meg
számlálom a társaságot, pontosan. tizenhár
mán vagyunk. Ezen a szergeant könnyen 
segit, meghív egy tizennegyediket is, de a 
péntek és a tizenharmadika sehogysem tet
szik neki. Azt mondja, ha nem az öecséröl 
volna szó el nem menne a világért sem, dfe 
mostmár mindegy.

Egyre-másra járjuk a bárokat, néha meg 
rettenek, mintha ismerős arcokat látnék a 
sunyin kémlelődő makrók között. Köppie- 
nyem gallérját felhajtom, sapkámat a sze
memre húzom, az orromhegye alig látszik 
ki belőle. A Pista gyerek és társai nem szók 
ták meg a marseillei vörösbort, aggódással 
látom, hogy be vannak csípve, óriási lár- 
piát csapnak az ucoán.

Az ivásban a szergeant vezet, hihetet
len tömeg ital csúszott le máris a torkán, 
Kiadja a jelszót, hogy gyerünk a kikötő 
felé, a lélekzetem eláll a rémülettől. Nem 
ellenkezhetem. Belémkarol, úgy húz magá
val, azt mondja nékünk kell vezetni a fia
talokat. A legionista tömeg felvonulása nagy 
feltűnést kelt, mert errefelé máskor nem 
igen látni őket. A  legionistának kevés a 
pénze, azonkívül nem ijed meg a maga ár
nyékától, igyhiát a makróvilág nem ig(en 
sziveli őket.

A  kékruhások gyanúsan kémlelnek ben
nünket, sőt észrevettem, hogy néhányan kö
zülük állandóan a nyomunkban vannak. Nó
gatom a szergeantot, hogy gyerünk már ha



za, hiszen ránkpirkad a hajnal, nem hajlik 
a szóra. A  hotel környékét járjuk, pedig 
csöpp vágyat sem érzek régi lakóhelyem 
után.

Igyekszem eltűnni a tömegben, a szer- 
geant neheztel, hogy nem vállalom a vezető 
szerepét. Hirtelen megtorpan a társaság, 
Pista gyerek nagy beszédbe keveredett 
egy hölggyel. A társalgás meglehetősen é- 
lénk, jóllehet az érdekeltek egyetlen betűt 
sem értenek egymás szavából, minthogy a 
kis Kucsera nyelvtudása éppencsak a ma
gyar szóig terjecf.

A* nő viselkedéséből rögtön látom, hogy 
veszekedést akar kierőszakolni. Könyörgök 
a szergeantnak, az ég szerelmére lépjen 
közbe, csalja el az öccsét. Rettenetes bab 
sejtelem gyötör: a makrók felismertek. Gyá
va sunyin innen is—onnan közelednek fe
lénk és mintha legjobban engem vizsgálná
nak. A szergeant jól tudja, hogy mi követ
kezik, de eszeágában sincs, hogy meghját- 
ráljon: Mostmár itt az alkohol diktál.

A Veszekedés egyre élénkebb, a nő hir
telen leüti a kis Kucsera fejéről a sapkát. 
Ugylátszik ez volt a jeladás. Mindenoldalról 
megrohannak bennünket a makrók, lehetnek 
vagy harmincán. Borzalmas tülekedés tá
mad, hirtelen lövések dördülnek el, a szer
geant kapta elő a revolverét. Most borzal
ma ’̂ jajkiáltás hangzik, szinte megdermesz
ti az inakat, a makrók hanyatthomlok me
nekülnek.

A Pista gyerek jajgatva támogatja a 
bátyját, de hasztalan. A szergeant a föld
re roskad, elnyúlik, rézmarkolatu kés nyele 
áll ki a melléből. Automobilon rendőrök ér
keznek, néhány perc múlva a mentőkocsi.



Az orvos a szergeant fölé hajlik, azt mond
ja vége, a kést senki se bántsa, mert ujj
lenyomatok lesznek rajta. Kucsera József 
szergeant már csak annyit sziámit a viliág
ban, hogy ujjlenyomatokat vehetnek arról 
a késről, amelyet a szivébe döftek.

A  katonai j árőr is itt van már, a lakta
nyába kisérnek bennünket. A kapitány ék
telenül haragszik. Ugylátom nem annyira 
a verekedés bosszantja, hanem, hogy ilyen 
csúnyán elbántak velünk a civilek. Délelőtt
re már kissé lecsillapult a haragja. A rend
őrség jelentette, hogy a kora reggeli órák
ban a makrók is „kitettek“ egy halottat az 
ucoára, akinek golyó járta át a fejét. A 
makrók megölt társaikat egyszerűen kite
szik az ucca valamelyik félreeső zuglába, 
ahol azután a járókelők ráakadnak és jelen
tik az esetet a rendőrségnek. Ilymód a ha
lott házigazdája elkerüli a nyomozó rend
őrség zaklatását, azonkivül nem kerül pénz
be a halott makró eltemetése.

A  légióban megindult ellenünk az eljá
rás, de nem nagy szigorral. A kapitánynak 
bejelentettem, hogy kérem el vezénylésemet 
a gyarmatokra. Azt mondja kérés nélkül 
is ez lett volna a sorsom-nemcsak az enyém 
hanem valamennyiünké, akik a verekedés
ben résztyettünk. A legelső szállítmánnyá] 
útnak indulunk.

Mindössze három nap múlt el a vereke
dés óta, délután megkaptuk a parancsot* 
hogy az éjjel indulunk. Piszkos kis gőzösre 
szállítottak bennünket, a fedélközön szo
rongunk összezsúfolva, mert dühöng a 
misztrál szele, nem lehet felmenni a fedél
zetre. Azt már tudjuk, hogy Oránba uta
zunk, ami rendes gőzösön harminchat óra



Marseillétől, mi meg már negyedik napja 
hánykolódunk a Földközi tengeren.

Végre valahjára feltűnik Önán kikötője, 
de meg kell várni az éccakát, mert itt is a 
sötétség lovagja a legionista. Pontosan hat- 
vanan vagyunk, de egyenruhában mindössze 
hatan, a többiek civilben. Sziük ucoákon ke
rülővel jutunk el a légió kaszárnyájába, mit 
sem láttunk a csinos városból. Meleg leves, 
hús, fejenként fél liter bor, egészen jó fo
gadtatás. «

Úgy tudjuk, hogy innen vonaton me
gyünk tovább Sidi bel AbesbeA tehát most 
hatalmas alvás következik a jó vacsora u- 
tán. Tévedtünk. Nagy berregéssel vadonat
új teherautók gördülnek a laktanya udva
rára, se szó se beszéd, egyszerűen beszál
lítanak bennünket. Még arra is alig futja 
az időből, hogy naplómba bejegyezzem első 
oráni látogatásom dátumát: 1923. december 
2 .

A Berliet autó rugószerkezete kitűnő, 
hely is bőven akad, jó alvás esik az eny
hén hűvös, csillagos éccakában. Néha fel
ébredek, de mindig ugyanarra: robog aZ 
autó, rohannak mellettünk a fák, ,meg a 
bokrok. Ezért ugyan nem érdemes ébren ma 
radini.

Pontosan tizenhat órája utazunk, az au
tók hatalmas, modem épület udvarába haj
tanak, a légió sidli bel ahesi kaszárnyáját- 
nak udvar|ába. Óvatosan érdeklődünk, hogy 
tulajdonképpen mi fog velünk történni, az 
öregebb legionisfák megnyugtatnak, hogy 
a marseillei verekedés miatt itt már semmi
féle kellemetlenségünk nem lesz. Csak igye
kezzünk kiélvezni a város gyönyöreit, mert 
aligha töltünk hosszabb időt Sidi bel Ables-



'ben. A  marokkói fronton súlyos vesztesé
geik vannak, előfordul, hogy két-hiárom napos 
kiképzés után útnak indítják a legionistiát 
a tiüzvonalba, pedig jóformán még a vezény- 
s|ziavakat sem ismeri.

Ha igy áll a helyzet, akkor nézzünk egy 
kicsit körtül ebben a viárosban. Mintha Mar- 
seillében járnék, vagy Európa bármely na
gyobb Marosában. Az európai negyed1 mint 
mindenütt itt is teljesen elkülönül, mind
untalan francia beszédet hall az ember. Mert 
a francia nő bizony elmegy a katonák után, 
nem törődik a viszontagságokkal.

Kávéhjázak, mozik, mulatók, telve sza- 
badságos légionistákkal, ők a legjobb ven
dégek, mert megtakarított pénzüket itt költ
hetik el legelőször. Élnek is az alkalommal, 
gavallér vendégei a mulatóknak és a piompájs 
termetű arab táncosnőknek. A legionista 
szabadsága évenként egy hónap, erre az 
időre ide küldik, hogy kipihenje magát. Sem
mit sem dolgozik, a laktanyában lakik, é- 
lelmezést is kap, azonkívül a rendes napi 
Zsoldot, 75 centimest.

Ez persze nem sok, éppen ezért legtöbb 
ben másfélévi szolgálat után veszik ki a 
szabadságaikat. Ekkor kapják meg ugyanis 
az ötszáz frankot egy összegben, ami a lé
gióba való belépésért jár. Ebből sem futja 
sokáig, mert hiszen a mulatósra szívesen a- 
kad segítőtárs. Talán jó is, hogy hamaro
san elfogy a pénz, több idő marad pihenés
re. A  laktanyában szépen berendezett könyv
tár, játékterem, fürdő és egyéb szórakoztató 
alkalmatosságok teszik kellemessé a légio
nista szabadságát. Mégis sok olyan akad 
köztük, aki nem kéri ki a szabadságot, mejrt 
igy csak négy és félévet kell szolgálnia, hat



hónapot elengednek neki, a ki nem vett sza- 
btijdsájgj kárpótlására.

Érdeklődéssel járom az ucoákat. Nagy 
általánosságban jólét tükröződik vissza 
Bel Abes életén, csupán a lakosságnak egy 
rétege sínylődik szinte döbbenetes nyomor
ban: a zsidó. Százával lepik el a laktanya 
környékét, éjjel-nappal ott tanyáznak, hogy 
megvásárolják a legionista újoncok civil- 
ruháját, vagy bármit, amin azután csekély 
keresettel túladhatnak.

Életnívójuk itt nem emelkedhet, mert az 
arab nagyobb üzleti képességével és hatalmi 
terrorjával elnyomja őket. A kereskedések 
kivétel nélkül arab kézben vannak, a zsidók 
csak olyan üzletágban érvényesülhetnek, a- 
melyeket az arab méltóságon alólinak tart- 
Külsőleg nem igen különböznek az arabok
tól, némelyek közülük héberül beszélnek  ̂
de leginkább arabul. A tekintetükből kiára
dó mélységes szenvedés és nyomorúság azon 
bán csalhatatlan ismertető jelük. A marok
kói francia csapatok legveszedelmesebb e- 
lőretolt állásait is felkeresik, szamárhátra 
szerelt portékájukkal. Szánalmas páriái Ma
rokkó különleges életének.

A laktanyában erősen szervezik a me
netszázadokat, úgy hírlik, hogy egy-két nap 
múlva indulunk. A légionisták között óriá
si a drukk, hogy ki milyen beosztásba ke
rül. Nagy figyelemmel tanulmányozom a lé
gió szolgálati és szervezeti szabályzatát, 
vájjon hová sodor, a vak sors?

A légió négy gyalogezredből áll, azon
kívül lovasságból, tüzérségből, sőt hajóha
da is van. Az első e zred székhelye Sidi Bel 
Abes, ahol jelenleg tartózkodónk, a légió 
törzse. A második ezred székhelye Kinifra,



a harmadiké Fez, a negyediké Marekechj 
vagyis Marokkó. A lovasság ereje két ősz 
tály, de Tuniszban és a Szaharában tevés
osztagok is vannak. A  tüzérség négy üteg
ből áll, a hajóhad mindössze két cirkálóból 
és két tengeralattjáróból. Hozzászámítva a 
megfelelő trént, az óriási tömegű kétkere
kű öszvérfogatot, a légió emberállománya 
mintegy tizenkétezer fő.

Ma kiosztották a vadonatúj tábori ej- 
gyanruhát, ami annak a jele, hogy holnap 
legkésőbb holnapután indulunk. A szerel
vény nem nehéz, ugylátszik nagyon hosszú 
gyalogút előtt állunk. A hátizsákra rászer 
relve a takaró és a sátorlap, benne a fehér
neműn kivül mindössze egy zsinegtalpu vá
szonfélcipő, olyasféle, aminőt odahaza a gőz 
fürdőkben használnak. Ezt a cipőt akkor 
viseli a legionista, ha gyaloglás közben a 
bakkancs annyira feltöri a lábát, hogy jár
ni sem tud és kocsira kell tülnie.

Teljes felszereléssel felsorakozunk az 
udvaron, felolvassák, hogy kinek mi a be
osztása. Megtudom, hogy a negyedik ez
redbe osztottak, őszintén szólva nem örü
lök neki. Az osztrák-magyar hadseregben 
bejiémrögződött az a felfogás, hogy a leg
jobb az első zászlóaljban szolgálni, mert 
mindenütt az a legkedvesebb. Pedig egé
szen bizonyos, hogy az első zászlóaljbeli 
meg a többi zászlóalj sorsát irigyelte, mint
hogy a magáéval senki sincs megelégedve.

Úgy gondolom, hogy itt az ezredek kö
zött is az első a kedvenc. Az öregebbek ha
marosan felvilágositanak, hogy tévedek. El
sősorban, jó dolga a légióban senkinek sincs 
hiszen az arabok guerilla harcot folytatnak, 
velük szemben hasonlóképpen kisebb egysé



¡gekre tagozódó kötelékeket kell tüizvonal- 
ba lállitani.

A menetzászlóalj holnap reggel hat óra
kor indul. Érdeklődéssel figyelem az öreg 
légionisták készülődéseit, tapasztalatból tu
dom, hegy érdemes alkalmazkodni hozzájuk. 
A bakkancsot vastagon bezsirozzák, általá
ban a lábukat igyekszenek minéljobban rend1 
behozni. Ugylátszik nagy szükség lesz itt 9 
lábra a jövőben. Nagy gyakorlattal tekercs
be göngyölgetem a köpenyemet, az öregek 
mosolyogva leintenek, azt mondják felesle
ges munka.

Nehezen alszom el, az elindulás izgal
mai elűzik az álmot. Kissé k)áíbultan ébre
dek, nagy a sürgés-forgás az egész vonalon. 
December elejét tapossuk, de itt nyoma 
sincs a télnek, erősen tűz a nap. Sietve öl
tözöm, de ugylátszik ráérünk, mert az öre
gek köztül néhiányan csaknem teljesen mez
telen forgolódnak körülöttem.

Egészlen különös az öltözködésük rend
je. Ha nem tudnám, hogy az éccaka mellet
tem aludtak, hajlandó volnék azt hinnî j 
hogy talán beszeszeltek valahol, mert amit 
itt csinálnak, azt józan fővel aligha tennék 
meg. A bakkancsot rendesen felhúzzák, eb
ben nincs is semmi hiba, ámde a bakkancs 
előtt nem húzták fel a nadrágot. Pucér lá
bukra csavargatják ezután a lábtekercset 
azt mondják, hogy ezzel be is fejezték az 
öltözködést. Most még csak a köpenyt kell 
magukraölteni és már mehetünk is.

No ezek tisztára megbolondultak. Viá- 
rom, hogy a tisztek, vagy az altisztek majld 
rájuk pirítanak. Semmisem történik, egy
kedvűen tűrik, hogy az öreg legionisták, 
fehérneműiket, zubbonyukat, nadrágjukat a



hátizsiákba csomagolják. Teljesen meztelen 
testűikre most nagyhetykén felveszik a kön 
penyt, hirtelen nem tudom, hogy vélem tör
tént-e baj, vagy ők bolondultak meg?

Kérdem az egyiket, hogy tulajdonkép
pen mi történik itt, azt mondja ne kérdez
zek semmit, majd rájövök magamtól. A z 
udvaron sorakozik a társasjág, mindemkí 
köpenyben van, igy kívülről meg sem lát
szik, hogy sokon közülünk a köpeny alatt 
semmi sincsen, minden ruhadarabjuk a cipő 
és a lábszár védő, más semmi.

Már a sorakozó rendjéből megállapítom, 
hogy szigorúan előirt ütközetmenetet for
málunk, mintha nyomban a megindulás u- 
tán ellenséges támadással kellene számol
nunk. Elsőnek a lovasság kanyarodik ki a 
laktanya kapuján, majd a századok. Min
den század után gépfegyver osztag, végül a 
tüzérség, a trén és a konyha.

Széles országúton haladtunk, szinte ke
délyes a gyaloglás. Hirtelen a menet eleje 
levág az útról és toronyiránt neki a mező
nek. Nem tudom mire vélni a dolgot, hogy 
elhagyjuk a pompás utat és kisebb erdősé
geken, mezőkön iát, rossz és fárasztó tala
jon haladunk tovább, a hegyek felé. Az ut- 
baeső kisebb falvakat elkerüljük, lassan 
kezdem megérteni, miért tértünk le az or- 
szágutról. Itt tulajdonképpen máris ellensé
ges területen vagyunk, mert az őslakók 
szivvel-lélekkel a lázadó törzsek pártján ál-f 
lanak és az épkézláb férfiaik részt is vesz
nek harcaikban. A vidék teljesen kihalt, a 
hegyoldalba épített sárkunyhökból kiköl
töztek a lakók.

Pontosan két órája gyaloglunk, amikor 
megáll a menet. No — gondolom —, most



majd! egy jót pihenünk, boldog sóhajtással 
helyezkedtem el a domboldalban. Az öre
gebb légionisták mosolyogja figyelnek, kü
lönösnek találom, hogy le sem ülnek, tálján 
bizony állva akarják kivárni a pihenőt?

Pontosan öt percig álltunk, mjár indu
lunk is. Mostmár sejtem, miért nem ülték 
le pihenni az öreg bakák. Kérésemre elma 
gfyarázzák a légió menetbeosztását. A me
netelő léglió-különitmény naponta átlag négy 
ven kilométert gyalogol. Néha vannak rö- 
vidébb etapok is aszerint, hogy hol talál
ható v í z  a csapat számjár a. A rövid etap ok
ban nemsok a köszönet, mert a következő 
napra eső utgzakasz annál hosszabb lesz. 
Kétóránként öt-öt percre megáll a menet
oszlop, amint az imént is láthattam. A négy 
vejnkil ómé teres gyaloglás sortán kétszer pi
hen a légionista minden alkalommal negyed1 
ónáig. Ez egyben az étkezés ideje.

A beosztás eléggé egyszerű, de kevés
bé kellemes. Kezdek elfáradni és ujonckol- 
légáimon is látom, hogy szívesen pihenné
nek. Pedig mindössze alig három órája gya- 
loglunk. Alig hiszem, hogy kibirjuk a negy
ven kilométert. Végre jelzik az öregek, 
hogy közéig az első negyedórás pihenő, mert 
vizre akadtak az előreküldött járőrök.

Ilyen rövid tizenöt percet keveset él
tem át eddig. Mintha repült volna az idő. 
Még arra sem futotta, hogy az egyik német 
kollégának segítsék bepólyázni a lábát, 
mert a cipő bizony alaposan feltörte. Az 
felindulás a pihenő után, a leggyötrelme- 
sébb dolgok egyike. Szinte csikorog az em
ber térde, sehogy sem akar beletörődni ab
ba, hogy tovább kell menni. A német baj
társ erősen biceg, sőt ha jól látom egykét



öreg baka is sántít. Bizonyára szimulálnak, 
hogy felvehessék a strandcipőt és felülhes- 
se(nek a kocsira.

Szokatlan melegséggel tűz a decemberi 
napsugár, megkérdem az egyik öreget, mi
lyen lehet itt az idő nyáron. Akasztófahu
morral jegyzi meg, hogy nyáron a meleg 
ritkán haladja meg az ötven fok Celziust. 
Még a gondolatától is szinte kábulok, de 
nemcsak jómagam, ugylátszik a többiek is, 
mert szinte ömlik róluk az izzadtság.

Kész őrültségnek tartom, hogy ilyen me
legben ne lehessen levetni a köpenyt, az őre 
gek már megint lehűtik az izgalmamat. A 
menetelő légionista a köpenyt soha le nem 
vetheti, még ötvenfokos melegben sem. En
nék többféle oka van. A köpeny mindenek
előtt meggátolja, hogy a nap tüze közvet
lent érje a testet, tehát véd a napszurás el
leti. A  köpeny az izzadtságtól átnedvesedik 
és állandóan párolog. A párolgás hőt von 
el, tehát a köpenyt viselő test egyenletes és 
Kissé híüvös hőmérsékleten van állandóan.

Lehetséges, hogy ennek a kötelező vise
letnek egy másik indokolása az, hogy a le- 
gionjsta a sokszor tűrhetetlen melegben el
dobná a köpenyét, ha a hátizsákjára volna 
csavarva. Márpedig a köpeny nagy érték, 
mert éccakánként akár kettő is elkelne be
lőle.

Eltűnődöm az érdekes felvilágosításon, 
lassan rájövök, hogy van valami a dolog
ban. Jó magamról és még néhány kollégáról 
itt körülöttem szinte patakzik az izzadtság, 
a ruhán iát még a köpenyt is átnedvesitil* 
mintha eső esnék. A nyelvünk szinte félmé
ternyire lóg, fejünk bágyadtan hulldogál 
jobbra-balra, mintha nem a gazdájáé volna.



Ezek a minden hájjal megkent öregek itt 
mellettem, kik meztelen testükre vették fel 
a köpenyt, olyan frissen ballagnak, mintha 
alig félórája indultak volna útnak.

Szinte csodálatos, hogy a kimeritő gya
loglást aránylag milyen jól bírják a fiatal 
légionisták. Alig néhány maradt le eddig 
a hatalmas menetoszlopból, hogy bevárja a 
kocsikat, mert felhólyagosodott lábával to
vább nem tudott gyalogolni. A német kar- 
társ is alig birja már, *atz egyik öreg buz
dítja tovább kitartásra, pedig ő is sántít. 
Bizonyára irigyli a fiataltól a pihenést, meg 
is mondom neki, hogy mi élvezet lehet fo
kozni a más szenvedéseit? Az öreg nem 
haragszik a támadásért azt mondja, várjam 
meg az estét, majd megváltozik a vélemé
nyem erről a dologról.

A menetoszlop most az ut szélére tere
lődik, nagy üggyel-bajjal a konyhakocsik 
róbognak el mellettünk. Jó jel, közeledik a 
második negyedórás pihenő. Az ebéd ki
elégítő: Egy csajka leves, jókora darab hús
sal. Valamicske csokoládé mindig akadcse 
mege gyanánt, azonkívül vízzel felhígított 
bor a kulacsban. Az ellátásban nem is vol
na hiba, csak azzal nem vagyok megbékél
ve, hogy már megint indulunk.

Az öregek azt mondják, hogy ma nyil 
ván nem lesz hosszú az ut, mert az újon
coknak egy kissé meg kell szokniók a gya
loglást. Annyi bizonyos, hogy premiernek 
éppen elég volt a ma megtett ut. Alig váj- 
rom, hogy a végére érjünk, ma este azt hi
szem itt senkinek sem lesz szüksége altatásá
ra. Csakhogy az alvástól ugylátom még na
gyon messzi vagyunk. Kis patak közelében 
vezet az utunk, a nép vénei megállapitjiák*



hogy ez alkalmas hely a táborozásra, mert* 
a konyháktól nem kell messzire menni a 
vízért.

Végre torlódik a menet akár a harmo
nika, jó jelnek veszem. Valószinü, hogy az 
élen rendezkednek, terepszemlét tartanak, 
beosztásokat végeznek, a letáborozásra, 
Nagysokára végérvényesen megállunk kö
rülnézek, alig akarok hinni a szemeimnek. 
A menetoszlop szinte hajszálpontos egyenlő- 
szárú háromszöget formál, mintha valami 
érdekesebb játékra, vagy más eféle pará
dés gyakorlatra készülnénk.

Most az altisztek lépnek elő, felolvas
sák azoknak a nevét, akik ma a konyha kö
rül, vagy őrszolgálatra nyertek beosztást. 
Szerencsére egyik üstján sem szerepel a ne
vem, boldogan készülök a jó alvásra. Most 
fegyvert gúlába, szerelvény le következik. 
Mondom az egyik öreg kollégának, hogy 
ha akarja megeheti a vacsorámat, mert nem 
várom meg, nyomban lefekszem aludni. Na
gyot kacag a pasas, azt mondja, hogy az a1- 
vás még messze van, addig kétszer is meg- 
fölhet a vacsora. Mert itt most előbb tábor
helyet kell építeni, ami nem csekély dolog.

Rémülettel látom, hogy a katonák még 
ki sem szuszogták magukat máris megkezd
ték az építés munkáját. A parancs az, hogy 
a háromszög alakban álló menetzászlóalj 
arcvonala elé ugyancsak háromszög alakú, 
legalább félméter magas kőfalat kelj emelni 
Hegy a ¡követ honnan szerezzük, az nem fon
tos. A lényeg az, hogy a falnak meg kell len
nie, addig pihenésről szó sem lehet.

Itt nincs helye a töprengésnek, kényte
len-kelletlen nékidürálom magam a munká
nak, nehogy elhordják az orrom elől a ke



vés követ, ami a környéken található. Köny 
nyrü kieszelni, hogy a háromszögalaku vé
dlett táborhelyre miért van szükség. Ha az 
alvó tábort váratlanul meglepnék az ara
bok, csekély erővel rettenetes vesztesége
ket okozhatnának. A kőfal némileg véd1 a 
rajtaütésszerű meglepetésektől, hiszen az 
araboknak nem igen van ágyújuk, a puska
golyót meg felfogja a kőfal.

A háromszög sarkaiba a géppuskákat 
helyezték el, melyek igy hatalmas területet 
pásztázhatnak. Bámulatos, hogy az öregebb 
legionisták milyen beletörődéssel és gyor
san épitik meg a maguk falrészét. Dicsérem 
a munkájukat, de most is lemosolyogtnak. 
Majd' megtanulom én is a táborépitést, 
mert hiszen ennek meg kell lennie éccaka, 
nappal, esőben, sárban, ötvenfokos meleg
ben, vagy ha kisbalták esnék az égből, ak
kor i s. Az arabok ellen csak igy lehet ered
ményeden védekezni, mert rendkiviül alatto
mosak és mindig ott támadnak, ahol legke
vésbé várják.

Lassanként elkészült a félméteres kőfal, 
most a sátrak leverése következik. Ez miár 
a munka kisebbik fele. Felvonul az őrség is, 
amely a tábor éccakai ¡álmára hivatott vi
gyázni. A legnagyobb meglepődéssel látom, 
hogy csupa sántifeáló katona biceg el előt
tünk. Oldalba bök az egyik öreg légionista, 
tudom-e kik bicegnek ottan ? Azok, akik me-v 
netjkozben lemaradtak a sorból cipő tör és, 
vagy kimerültség miatt. Beismerem-e váj
jon, hogy nem irigységből beszélte le a né
metet arról, hogy útközben felszáll jón a 
kocsira. Annak a rövid kocsikázásnak na
gyon drága az iára, mert a tábor őrszolgá
latát a lemaradóknak kell elliátniok. Amig



a többiek alszanak, ők négyórai felváltás
sal silbakot állnak. Ezért oly kevés a „ló
gós“ a légióban.

Megjött a vacsora is, bizony jóizüen 
falom, nem mondok le róla. De most már 
azután valóban alvás következik. Hirtelen 
metsző hűvösre fordul az idő. A  menetelés 
alatt átizzadt ruha nyirkos hidegen tapad 
a testhez, szinte didergek belé. A  meztele
nül menetelő öreg rókák figyelmeztetnek, 
nézzük meg mit csinálnak ők most. Háti’ 
zsákjukból előszedik a fehérneműt, zub
bonyt, nadrágot és pompás száraz, szellő
zött ruhát öltenek éccakára. Milyen boldog 
érzés lehet. Elhatároztam, hogy felcsapok 
én is a meztelenül menetelők csoportjába.

Korai ébredések, fárasztó gyaloglások* 
csekély pihenések egyhangún ismétlődő nap
jait éljük. Sajnos pontosan azt sem tudjuk 
merre járunk, mert az útirányt még velünk 
altisztekkel sem közlik előre. Valószínű, 
hogy taktikai okoból, mert az araboknak 
nagy előnyül szolgálna, ha valahol előre el
készített állásokból tudnának harcot vivni 
ellenünk. Azt már az elinduláskor tudtuk, 
hogy utunk végcélja Marokkó városa, a ne
gyedik ezred székhelye.

Az Atlasz hegy ösvényeit járjuk, bo
zótszőtte, embernemjiárta lejtőit. Derékvas- 
tagságu, mohos fatörzsek hevernek a föl
dön. A  hatalmasnak látszó rönk a leggyen
gébb érintésre korhadtan széthull, jeléül an
nak, hogy az erdőnek ezen a részén nagyon 
rég nem járt élő ember. Az időjárás egyre 
szeszélyesebbé válik, sokat szenvedtünk 
miatta. Nappal szinte ontja magából a me
leget a kopár szikla, az ember ájuldozik



a hőségtől, éccaka majd megvesz bennünket 
az Isten hidege.

Legutóbb is két napig egyfolytában szin 
te megfőttünk a nagy melegben, amig fel
jutottunk az egyik magasabb fensikra. A 
tábor építésnél még javában izzadtunk. A 
hajnali órákban olyan hózivatar támadt, 
hogy a parancsnokság visszavezényelte a 
csapatot völgybe, mert a rettenetes hófú
vásban lehetetlen volt megmaradni a hegy 
gerincén. Nagy szerencsénk, hogy errefelé 
már sokhelyütt jártak előttünk francia csa
patok, mert sokszor akadunk megépített tá
borokra. Ez a felfedezés általános örömé
re szolgál a legionista társaságnak.

Szinte megdöbbent, hogy e végtelen er
dőségekben sehol semmi nyoma az életnek. 
Mintha még a vadállatok is elmenekültek! 
volna, sőt madarat sem látni az erdő ágai 
között. Pedig a növényzet különösen ked
vez az ¡állatok életkörülményeinek. Öles kak
tuszok, kitűnő és védett búvóhelyül szol
gálnának mindenfajta állatnak. Elhagyott 
házak egész sora mellett vezet el utunk, se
hol semmi jele az életnek. Különös szen
vedély tüzelheti ezeket az embereket, hogy 
(elhagyják lakásukat, szétszórják családju
kat, otthonukat. Nagy bosszuállás vágya ég
het bennük, nem csodálom már, hogy eny- 
nyire óvatosan haladunk előre.

Immár közel egy hónapja menetelünk, 
de ellenségnek mégcsak a nyomát sem lát
tuk. A  tapasztaltabb öregek azt mondják, 
hogy ez nem sokat jelent. Az arabok isme
rik ezeknek a hegyeknek minden fájtát, bok
rát, pontosan figyelnek bennünket, de olyan 
ftjgyesen, hogy ember legyen, aki észreveszi 
őket. Csak egyszer mulasztanék el a védlel-



mi berendezkedéseket, majd meglátnám, 
mennyi fegyveres ember bujkál ezekben a 
kihaltnak látszó erdőségekben.

Szakadatlan és rendkívül kimerítő me
netelésünk sivár egyhangúságát növeli az a 
körülmény, hogy utunk irányát pontosan 
tudjuk. A meglehetősen hiányos térképek
ből mindössze azt állapítottuk meg, hogy 
Tazától délfelé haladunk. Éppen harminc 
napja, hogy Sidi bel Abesből elindultunk  ̂
végre erőditményszertüi, emberlakta helyhez 
értünk. Alt Amunak hívják a helységet, azt 
mondják, gyarmati francia katonaság tartja 
megszállva, nagyobbrészt négerek.

Közel az erőditményhez táborozunk le, 
alig hogy elrendezkedtünk, az erődítmény 
egyik szergeantja keresi fel tanyánkat. Úgy 
bámuljuk, mintha legalább is földöntúli lény 
lenne, éppen egy hónapja ő közöttünk az 
első ember, aki nem lógionista egyenruhát 
visel. Azért jött, hogy megtudja mi újság 
Taza környékén, mert valósággal rémhíre
ket kaptak onnan. Elmondja, hogy már er
refelé is mozgolódnak az arabok.

Menetelésünk mostmár az eddiginél is 
óvatosabb, egymásután futnak be a jelenté
sek arról, hogy a közeli és távolabbi hely
ségekben és az erődítmények körül erős 
arab különítmények portyiáznak. A jelenté
seken sajnos nem igen tudunk eligazodni,, 
mert civil térképeinken nem szerepelnek a- 
zok a nevek, amelyekről a jelentésben szó 
van. Csupa Sidi kezdetű név, Sidi Melala^ 
Sidi Kufra, Sidi Mulujja és más hasonlók  ̂
ki tudná észben tartani? Valamennyi köi- 
zött a Sidi Ze'bu tetszik a legjobban, ezt a 
nevet könnyen meg is jegyeztem.



Az Atlasz hegység: egyik nyúlványára 
értünk, a neve Dzsebel Üld! Sid'u. A rajta 
épített tábort is Üld! Sidunak hívják, mint
hogy legtöbbször a helység nevét adják a 
tábornak is, a könnyebb tájékozódás cél- 
j&ból.

Hetek óta esik az eső, a menetelő ka
tona legnagyobb ellensége. A  nyirkos idő
járás megfekszi az ember kedélyét, szinte 
életuntságot okoz. A gőzölgő ruha és az ál
landó testi kipárolgás elviselhetetlen sza
got áraszt, nincs hol megsziáradni a nyirkos 
ruha újra, meg újra átázik.

Üld Szidu ugylátszik szerencsét jelent 
számunkra, kisütött a nap, nagy üdvrival
gással üdvözöljük, sokszor ócsárolt kísé
rőnket. A bakák valósággal kéjelegnek a su
garaiban, nagyszabású ruhaszáritgatás és 
tömegbor otválkoziás folyik az egész vonalon. 
Ezúttal először szinte jókedvvel szedelőzkö- 
döm embereimmel a szolgálatra, mert éppen 
rámkerült a sor, hogy táboriőrsre menjek.

Jókedvvel ballagunk fel a dombtetőre 
ideális őrhely, gyönyörű kilátás nyílik mesz- 
szi vidékre. A parancsndk adjutant sorra 
megmutogatja a különösen fontos pontokat, 
amelyeket állandóan figyelnünk kell. Ott 
van például az a nagy fehér szikla, maga
sabban fekszik a mi dombunknál, onnan 
pompásan kikémlelhetik lállásainkat az ara
bok. Az adjutant hosszú látcsövével szem- 
lélgeti a sziklát, azt mondja nem lát semmit 
nézzek bele én is. Semmi gyanúsat sem lá
tok, csupán hatalmas kaktusibokrokat.

Készülök visszaadni a látcsövet, bucsu- 
zásul mégegyszer végigsétáltatom a szik
lán, nini... hiszen ott valami fehéres mozog 
a kaktuszok között. Kissé megbizsereg. a



vérem, most pillantottam meg az elsőt ra
vasz és alattomos ellenségeink kö2ül. Az 
adjutant idegesen kapja szeméhez a látcsö
vet, tisztán látja ő is, ketten vannak. A ka
tonák bambán állnak mellettünk, bárhogy 
erőltetik is a szemüket, semmit sem látnak 
a nagy távolság miatt.

Az adjutant hivatja a hadnagyot, ő is 
megállapitja, hogy arabok mozognak a túl
só hegyen. Sőt észre is vettek bennünket, 
mert mutogatnak errefelé, már adjiák is a 
jeleket, valamelyik szomszédos hegyen levő 
társaiknak. Szerényen megjegyzem, hogy 
az arabok aligha vehettek bennünket észre, 
hiszen szabad szemmel mi sem látjuk ő- 
ket. A kapitány mosolyog, azt mondja jó 
szemük van az araboknak, minden pilla
natban várhatjuk a támadásukat.

A tábori őrsöt megerősítik, bár az öreg 
bakák úgy vélik, hogy felesleges óvatosság. 
Sokkal ügyesebbek az arabok, semhogy a 
tábort támadják meg, hiszen a géppuskák
kal megerősített tábor, valóságos bevehetet
len erődítmény. Menetelés közben vigyázni 
kell nagyon, mert a szűk ösvényen haladó 
csoportban csekély erővel, kevés kockázat
tal nagyon nagy veszteségeket lehet okoz
ni.

Az éccaka tényleg nyugodtan telt el, 
semmi mozgolódást nem észleltünk. Miár in
dulunk is, de ezúttal csekély átcsoportosi- 
tást végeztek. A géppuskákat a szekerek 
mellé osztották be külön őrséggel, mert a 
kocsikon levő felszerelés, lőszer és élelmi- 
cikk óriási érték az arabok szeméjben. A 
menetelés ezúttal kényelmes, a csapat szin
te sétál, mert a hegyoldalba kiküldött ob 
dalvédek csak nagy üggyel-bajjal tudnak



előrehaladni. Alig két órája, hogy elindul
tunk, hirtelen több lövés dördül el a völgy 
jobb oldalán, a hegyek ezerszeresen vissz
hangozzák a dörrenést.

Nagy izgalom támad, ugylátszik most 
már komoly a dolog, de az idegesség alig 
néhány percig tart. A tisztek máris rohan
nak előre neki a hegynek, nyomukban raj- 
vonalba fejlődve a legénység. Lihegve be
fut az oldalvéd néhány embere, hirtelen e- 
szembe jut, hol maradt a többi, hiszen erő
sebb osztaggal indultak el. Mostmár sza
porán ropog a puska, mi is megnyitjuk a 
tüzet vakon felfelé a hegynek, mert senkit 
sem látni. Pedig vannak odafönt, fütyül
nek a golyók, mostmeg valóságos kőlavina 
zudul lefelé, alig győzöm kerülgetni a sze
szélyesen lefelé bukfencező szikladarabokat. 
Hirtelen megszűnik odafönt a lövöldözés, 
a tisztek azt mondják, csak kisebb járőr* 
próbálkozott, nyugodtan mehetünk tovább.

Menni megyünk, de nem nyugocltan. Az 
újoncok egyre aziránt érdeklődnek, hogy 
hol maradt az oldalvéd többi embere? Bi
zonyára lelőtték őket, vagy megsebesültek^ 
de hát hol vannak a sébesültek? Az öreg| 
legionisták keserűen mosolyognak. A lé
gióban csak az számit sebesültnek — mond 
ják —, aki a maga lábán tovább tud1 menni, 
mert az arabok sebesültet nem ismernek 
Akit elér a golyójuk, vagy a szuronyuk az 
élve nem menekül. Attól ne féljetek, hogy 
fogságiba estek — sóhajtják keserű guny- 
nyal —, mert az errefelé nem divat. Mi sem 
kegyelmezünk nekik, ők sem nekünk. Aki 
pedig olyan sebet kap, hogy vissza tud ván
szorogni a légió vöröskeresztes kocsijához, 
még nem menekült meg. Merthiszen milyen



ápolásban lehet része a hegyen-völgyön át 
diöcögő sebesültszállító kocsin? Jobban jár 
ha mindjárt végez vele az arabok golyója.

A  felvilágosítás nem valami bizalomger
jesztő, már pedig a dolog nyilván úgy állj 
ahogy az öregbakák mondják. Végignézek 
a szakaszomon, mégj óbban elfancsalodom. 
Kivételnélkül örmények és görögök, a lé
gió leggyengébb katonaanyaga. Lustasjáguk 
és gyávaságuk közmondásos, még szerencse, 
hogy kevesen vannak, mert nem igen veszik 
fel őket a légióba. A háború óta a franciák 
ut|án legszívesebben a németeket látják, ők 
alkotják' a légió zömét, azonkívül a magya
rokat és nagy előszeretettel a szerbeket, 
csakhogy közülük igen kevesen jelentkez
nek felvételre. í

Fatális véletlen, hogy éppen az örmé
nyek és görögök közé kerültem. Közülük 
nagyon kevesen viszik fel a káplárságig, 
ezért kell másnemzetiségü altisztet beosz
tani közéjük. Pedig mennyivel könnyebb 
volna az élet ismerősök között. Ezeknek 
a szavát i s alig értem, mert állandóan sug- 
dolóznak, szüntelen csak a kártya jár az e- 
sízfükben.

Egyetlen vigaszom, hogy tisztjeink való
ban elsőranguak. Az idegenlégió tisztikara 
előtt mindenki kalapot emelhet. Hihetetlenül 
bátrak, valóban vezetők nemcsak a hival
kodásban, de a veszélyben és a nélkülözé
sekben is. Azonkívül közvetlenek és szívé
lyesek, sohasem fitogtatják alantasaikkal 
szemben a rangkülönbséget. Kedélyesek és 
nem sértődnek meg érte, ha a viccelődésbe 
az ő személyüket is belevonják.

Itt van például a mi csöpp kis szőkéi 
Hadnagyunk. Alig látszik ki a földből, még



is De Long a neve, ami hosszút jelent. De 
ez még semmi. Alantasát, a közel két mé
teres marseillei adjutantot Courtnak hív
ják, ami viszont rövidet jelent. Valószínű^ 
hogy hazájukban aligha ezen a néven is
merik őket, die a légióban az ilyen dolgo® 
nem igen firtatják. Nehéz megállni mosoly
gás nélkül, ha az ember egymás mellett 
látja őket, hát még ha a nevükre gondol, 
látják ők is a különös helyzet komikumát, 
hallják a róluk szállongó szójátékokat, de 
nem haragszanak érte, sőt legjobban ők 
nevetnek, ha valamilyen uj viccet hallanak 
a Hosszú-rövid hadnagyról és a Kurta-Jioszfr 
szu adjutantról.

Most is egymásmellett lépegetnek, ku
tatva kémlelik a környéket. Összetorlódik 
a • menetoszlop, majd rövidesen megáll. A 
völgy itt rendkívül összeszűkül, veszedel
mes terep, fokozott óvatosságra van szük
ség. Erős járőröket küldenek ki egyrészt, 
hogy a völgyet átkutassák, másrészt, hogy 
oldalról biztosítsák az előrejutást. Szaka
szommal a kocsik mellé osztanak be, hogy 
szükség esetén segítsük, ha elakadnak és 
gondoskodjunk védelmiükről.

Az előreküldött járőr jelenti, hogy a 
völgyszükület üres, a csapat továbbmehet. 
Meg is indulunk, de hirtelen két hatalmas 
robbanás hallatszik. Az egyik nem lehetett 
messze, mert a szikladarabok itt röpköd
nek körülöttünk. Ágyúval lőnek a bikok, 
állapítják meg az öreg légionisták, jóma 
gam is nyomban ráismerek a háborúban na
gyon is megszokott bugásra.

Az lágyutüiz ugylátszik jeladás volt, 
mert most egyszerre megszólaltak a puskják 
minden oldalról, ugylátszik bekerítettek ben



írünket az arabok. Néhány pillanatig ujabb 
riadalom támad, de a tisztek miár vezény
szavakat kiáltoznak, egy szergeant futva 
igyekszik felém és utasit, hogy ziárkózzam 
fel a századhoz.

A  zászlóalj négy részre oszlik, két szá
zad két oldalt a hegyet támadja a többi a 
völgyre vigytáz. A kis szőke hadnagy futó
lépésben indül neki a hegyoldalnak, mi meg 
utána. A menet éléről géppuskatüz hallik, 
messziről az arab géppuska válaszol rá. Az 
pldalvéd néhány embere rohan lefelé a hegy 
ről, a hosszú adjutant magamellé veszi őket* 
hogy mutassák az utat. A szőke hadhagy is, 
az adjutant is puskát szorongatnak a ke
zükben, pedig egyébként nem hordanak 
fegyvert. Erősen ropognak a géppuskák és 
a gyalogsági fegyverek, mostmér csak kúsz
va lehet előre jutni.

A  dolog nagyjában nem újság előttem, 
aránylag higgadtan gondolkodom. Gyakor
lott füllel megállapitom, hogy az arabok 
mindössze négy tábori ágyúval lőnek, in* 
kább morális eredhiénnyel, mert a lapos röp- 
pályájn lövedékek a hegytetőről nem tud
nak eljutni a völgybe. Bakalov, az egyéb
ként is  ideges orosz szergeant állandóan 
előrét kiabál, pedig szükségtelen, mert megy 
itt mindenki előre amúgy is. Néhiányan el
maradnak közülünk szótlan, mások hangos 
jajkjjáltással, szegények már megkapták az 
obsitot. A sebesüitvivők védettebb helyre 
cipelik az elesetteket, kishalom követ rák
nak rájuk, sirt itt nem lehet ásni. Ilyen Ma
rokkóban a légionista temetés.

Váratlanul lapos fensikra érünk, gya
nús kőpárkány húzódik végig rajta, mint
ha emberkéz munkája volna. Egyelőre sem



mi mozgás sem látszik mögötte, óvatosan 
kúszunk arrafelé. Hirtelen össztűz dördül 
el a kőfal felől, utána rendkivül erős pus- 
katüz, csak úgy porzik a golyó. Itt-ott 
hér pont tűnik fel a kövek mögött: az arab 
harcos fehéres rongyba csavart feje.

Mon Dieu feu... feu... kiáltja kétségbe
esetten az adjjutant és húzza visszafelé a kis 
hadnagyot, akinek szőke fején torz fekete 
foltnak látszik a vér. Hirtelen elhallgat az 
orosz szergeant is, sebtében feléje pillan
tok, széles lendülettel éppen most terül el 
a mohos sziklán. A bakákat megdöbbenti a 
két tiszt elvesztése, félénken megbújnak a 
[kiövek mögött, szinte gépies gyorsasággal tű* 
zelnek az arab állások felé.

A  köpiáikjány mintha himbálózna, a szik
ladarabok felbillennek a golyóütéstől. A  bi- 
kok most őrült üvöltésbe kezdenek és e- 
gyenként futnak le a völgybe. Vad orditás- 
sal rohanunk utánuk. Itt is ott is turbjános 
alakokba botlunk, a légionisták belélőnek 
a halott arabokba, vagy szuronyukkal dö
fik át őket. Értem miár, miért nem ismer ha
difoglyot a marokkói gyarmati háború kró
nikája....

A  keskeny, de mély völgy túloldala er
dős, onnan most géppuskatüzet Zúdítanak 
ránk. Meglapulunk az arab födözékek mö 
gött, tovább miár aligha jutunk, mert este
ledik. Lassan leszáll az alkonyat, a lövöl
dözés teljesen eltilt, szinte dermedt csönd 
váltja fel.

Parancs érkezik, hogy álliást kell épí
teni, megindul mögöttünk az utánpótlás ap
parátusa. Lőszert, élelmet szállítanak fel* 
azonkívül vizet, ami most mindlennél töb
bet ér. A  tisztek végigjárják a szakaszokat,



biztatják a legénységet, hogy reggelre hire 
sem lesz már az araboknak, de valami kü
lönös érzésem azt súgja, hogy itt még na
gyon nehéz percek várnak ránk.

A berendezkedés hangosan történik, a 
légionisták tudják, hogy az arabok éccaka 
nem támadnak. Nem mintha félnének, ha
nem kizárólag azért, mert fehér ruhájuk a 
holdfényben kitűnő célpont, elárulja moz
gásukat. Néhány órás alvásra is futja, de nem 
érzek álmosságot, inkább nagyon komoly 
aggodalmat. A sötétség beállta előtt a lö
vések hangja után megállapítottam, hogy a 
hegytetőt környeskörül az arabok tartják 
megszállva, a légió századai a miénket ki
véve mindenütt lejjebb vannak. Könnyű 
megállapítani, hogy helyzetünk tarthatatlan. 
Itt legfeljebb csak az segithet, ha az éj 
sötétjében valahogy sikerűül kijutni a tá
madók gyűrűjéből és elérni az erődöt, a- 
mely alig néhány kilométerre lehet innen.

A  völgyből kocsizörgést hallok, ugylát- 
szik a trén már megkezdte a visszavonulást, 
jobbanmondva a szökést. Nyilván azért lát
tak el bennünket olyan bőségesen lőszerrel 
meg élelemmel, hogy kisebb legyen a ko
csik megterhelése. Küldönc jelenti, hogy az 
adjutant hivat. Komolyan, meggondoltan be
szél, de a félelemnek nyomát sem látom raj 
ta. A szőke hadnagy elesett, az orosz szer- 
geant súlyosan megsebesült, mostmár ő az 
egyetlen tiszt. Az a parancs, hogy az egyes 
osztagok kűlön-külön igyekezzenek túljut
ni -az arabok gyűrűjén.

Innen még az éjjel feltétlen el kell indul 
nunk, mert hajnalban szitává lőnék bennün
ket. A  völgybe nem ereszkedhetünk le, mi
után az araboknak van annyi eszlük, hogy



a völgyet valahol elzárják. A legjobbnak' 
azt tartaná, ha leereszkednénk ugyan a 
völgybe, de nem ott folytatnánk az utun
kat, hanem felhuzódnánk annak a hegynek 
a lejtőjére, amelyen az arab gyalogság és 
az ágyuk vannak. Valószínű, hogy az ara
bok ekkora vakmerőséget nem tételeznek 
fel rólunk és a szomszédos lejtőt figyelik, 
arra nem is gondolnak, hogy a feléjük eső 
lejtőn is fehet közülünk valaki.

Kissé tulmerésznek találom az adjutant 
elgondolását, de válogatni — sajnos — nem 
igen lehet. Nekünk — úgy érzem — lénye
gében már úgyis mindegy. Nehezen megy az 
elindulás, alig lehet lelket verni a fáradt 
emberekbe. A menetet az adjutant vezeti 
úgy látom inkább ösztönszerüen. Közel két 
órája csúszkálunk lefelé , a lejtőn, sokkal fá
rasztóbb a hegymászásnál. Igyekezni kell, 
mert ha a hajnalpir előtt nem érjük el a 
szomszéd1 hegyoldalt, mindannyian elvesz
tünk.

Végre elértük a völgyet, szinte jólesik 
kicsit már felfelé menni. Az erdő itt sűrűbb, 
könnyebb lenne elrejtőzni. Óvatosan lépke
dünk libasorban, szinte csodálatos, hogy a- 
lig csapunk zajt az erdőben. Az adjutant az 
elinduláskor azt mondta, hogy szerencsénk 
van, mert a völgy aas erődítmény felé vezet* 
mig a többi osztag csak kerülővel érheti 
el ezt az irányt.

Lassan pirkad, mindenki érzi, hogy ma 
nagyon nehéz napunk lesz. Nem bánnánk, 
ha ma kivételesen nem virradna meg. Ámde 
lassan világosodik, lomha ködcsomók szür
kéiknek az erd'ő fái között, hideg harmat 
hull alá, szinte didergőnk. Közel félórája 
figyelem már, hogy Telettünk, a hegygerinc-



röl állandó zörgés hallatszik, mintha kere
kek csikorognának.

Jelentem az adjutantnak, azt mondja, 
hogy ő is hallja, sőt még) azt is tudja, 
hogy mi történik odáfönn. Az arabok uj ÜK 
tegállásba viszik az áglyukat, nyilván úgy 
akarják elhelyezni, hogy pásztázni tudják 
a völgyet. Néha a zörgés egészen közelinek 
tűnik, mert a hegygerinc nem egyenletes^ 
mintha a lovak dobogását is hallanám.

Itt-ott is eldördül egy-tegy lövés első 
hírnökei az eljövendő nehéz óráknak. Tájé
kozódni sajnos nem igen lehet, hiszen igy 
is bármely pillanatban észrevehetnek ben
nünket az arabok, miáír pedig akkor végiünk.. 
Felettünk a zörgés szakadatlanul tart, az 
adjutantnak az a véleménye, hogy az (üteg 
egymagában halad, gyalogság nincs körtülr 
lőtte, ugylátszik jóval előttünk vannak vala
hol a völgyben.

A  hegy lejtője hirtelen éles kanyarulat
tal balfelé fordul, óriási szakadék tátong e- 
lőttünk, tovább nem méhétünk. Az adjutant 
hirtelen megtorpan, ijedten int, hogy áll
junk meg. Borzalmasan szép panoráma tá
rul elénk. Balra tőlünk a kopár fensikon a 
légió többi osztaga látszik rendezetlen ösz- 
szevisszaságban. Köröskörül, amig a szem 
ellát szinte nyüzsögnek a fehérturbános a- 
rabok.

Az adjutant gyorsan határoz, ezúttal is 
merészen. Innen tovább nem mehetünk a 
szakadék miatt. A menekülés egyetlen mód
ja, ha feljutunk a gerincre, ahol jelenleg az 
arab tüzérek rendezkednek. Minthogy a tü
zérek mellett gyalogság nincs, úgy gondolja 
támadjuk meg az ágyukat, a tüzéreket köny- 
nyen megugraszthaljuk. A hegytetőn köny-



nyen védekezhetünk annál is inkább, mert 
az araboknak á közelben több ágyúja nincs, 
ki nem lőhetnék bennünket a hegytetőről.

A katonáknak megmagyarázzuk a pa
rancsot, azután lassan, kúszva megindulunk 
felfelé a begyen. Az arabok nagy munkában 
vannak, epitik az ütegállásokat, kedélyesen 
beszélgetnek, annyira biztonságban érzik 
magukat. Az adjutánt össztüzet vezényel, 
rémült orditozás hallik az lágyuk felől, már 
rohannak is ész nélkül. Mire felérünk a ge
rincre márcsak néhány bukdácsoló arabot 
látunk, amint öszvérhiáton csodálatos ü- 
gyességgel menekülnek a fák között. Nagy 
lelkesedéssel elfoglaltuk az ágyukat, az ad- 
jütant rövid terepszemle után kijelentette;, 
hogy innen ugyan ki nem ugrasztanak ben
nünket.

A sziklacsucs valóban yárszerü, ide u- 
gyan bajosan jutnak fel a bdkíok. Csak egy 
oldalról közelithető meg keskeny lejtőn, 
köröskörül mély szakadék övezi. Azt is meg
állapítottuk, hogy a hegyen arab gyalogsiág 
nincs, az adjutant nyoníban kiadja a pa
rancsot, hogy állitsják be az ágyukat, mert 
lőni akarja az arabokat.

A  bikok a völgyben és a szomszédos lejj- 
tőkön észrevették, hogy baj van az lágyuk
kal, de egyelőre nem tudnak segiteni, alul
ról lövöldöznek felfelé csekély eredménnyel. 
Rögtön megállapítjuk, hogy sorsunk attól 
függ, meddig tartja magát a fensikra szo
rult legionista csoport? Ha ők estig kitartás
nak, ugy mi az éccaka sötétjében talán meg 
menekülhetünk innen, de a helyzet ódáját 
sajnos szinte vigasztalan.

Az arabok koncentrikus támadásra ké
szülnek a fensik ellen, óriási tömegben.



Még lovas-ok is feltűnnek köztük. Az öreg 
légionisták azt mondják, hogy azok parancs
nokok, személyesen akarják vezetni a győz 
tes rohamot. Az adjutant aggodalommal ta
nulmányozza látcsövével a helyzetet. Kije
lenti, hogy azok ott a fensikon végleg el
vesztek, közben — látom — könny göidlül 
végig az arcán.

Az lágyukat beigazitják, hirtelen megin
dítják a tüzelést az arabokra. A hatás óriác- 
si. Az első pillanatban ijedten forgolódnak 
a turbiánosok, nyilván azt hiszik, hogy tü(- 
zérségük túl rövidet lő. Hamarosan felis
merik a való helyzetet, általános zavar tá
mad "köztük, de sajnos nem tart sokjáig. A 
légionisták jelentik az adjutantnak, hogy a 
muníció fogytán van, az arabok menekülés 
közben ugylátszik néhány láda ágyulövedé- 
ket a völgybe gurítottak.

Az adjutant kiadja a parancsot, hogy az 
ágyukról minden kötelet le kell szedni, az
után hármat a völgybe taszitani az arabok 
közé. A  negyedik egyelőre maradjon, úgy
szintén a még meglévő csekély lőszer is. Az
után általános ebédét rendel el, azt mond[|a 
mindent megehetünk, mert most már úgyis 
mindegy.

A  fensik ellen most indul a támadás. 
Az arabok óriási tömegekben nyomulnak a 
fensik felé, gyürüjük egyre szükül. A lé
gionisták kétségbeesetten védekeznek, de 
innen tisztán látjuk, hogy minden erőlkö
dés hasztalan, ekkora tömeggel nem bol
dogulhatnak. Egyre gyengül a puskatüz, 
mert fogytán a légionisták lőszere, pótlást 
pedig nem kaphatnak.

Az arabok most általános rohamra in
dádnak, elfordulunk, hogy ne lássuk a bor-



zalmat, ami ott történik. Csak az adjutant 
vizsgálja távcsövével a terepet, hátraszól* 
hogy készítsék lövésre az ágyút. A  légionis
ták odaát leszorultak a dombról, ott most 
turbános lovasok jelentek meg: az arab ve
zérkar. Az adjutant most kilöveti az ágyút, 
tisztán látni, hogy parányi fehér füst cso
mó jelenik meg odaát a dombtetőn, a lova
sok ijedten szétrebbennek, egykét ló gaz
dátlan rohan el. Alkalmi tüzéreink jól dol
goznak, néhány telitalálatunk volt, de ki
fogyott a lőszerkészletünk. Mindössze öt 
srapnellt és egy gránátot küldhettünk sa
ját ágyújukból az arabok felé.

Most mi következünk — állapítja meg 
lemondóan az adjutant. Valóban mozgoló
dás látszik a völgyben. A délelőtti ütközet: 
színhelyéről több osztag igyekszik felénk,, 
hosszú sorokban kanyarognak a hegyháton 
a fehér hangyák. Minden reménységünk az, 
hogy erősen sötétedik, az arabok talán el
halasztják a támadást. Biztosak lehetnek 
a dolgukban, erről a hegyoromról elmene
külni szinte lehetetlennek látszik.

Az adjutant megállapítja, hogy a mene
külés egyetlen lehetősége, ha a 'legmerede
kebb sziklacsucsról leereszkedünk a völgy
be. Az arabok a sziklát nyilván nem őrzik, 
mert hiszen emberi számitás szerint arra
felé lejutni lehetetlen. Az adjutanttal kettes
ben haditanácsra ülünk össze, minthogy 
már csak ketten vagyunk „sarzsik“ a külö
nítményben. Mindenekelőtt a létszámot ál
lapítottam meg, összesen harminchármán va 
gyünk. Az adjutant azt mondja, hogy ez 
szerencsés szám az araboknál, hátha most 
meg nekünk hoz szerencsét. Furcsa logika, 
de megteszi a hatását, mert lelki megköny-



tiyébbülést nyújt, amikor már úgyszólván 
«emmi sem segit. Ezért olyan babonás itt 
minoe nk a légióban.

A  haditerv a következő: Az ágyukról 
leszerelt köteleket összekötjük és leeresz
kedtünk rajta a völgybe, ahonnan igyek
szünk átlopózni az arabok gyűrűjén és el
jutni az erődbe, amelyet francia gyarmati 
katonaság tart megszállva. Az ágyuk lő
szerkocsijában taljált dinamitpatrónokat az 
arabok felé eső sziklacsucson, egymástól 
bizonyos távolságra szikla alá tesszük és 
gyujtózsinórral kötjük össze. A zsinór majd1 
lassan elég, egymásután felrobbantja a pat
ronokat, a völgybe löki a szikladarabokat^ 
az arabok azt fogják hinni, hogy még min
dig itt vagyunk, talán csak hajnalban jön
nek rá a szökésünkre.

Minden a terv szerint történik, úgy be
széltük meg, hogy elsőnek én ereszkedem 
le a völgybe, az adjutant lesz az utolsó} 
hogy meggyujtsa a robbantó gyutacsot. A 
kötél felső végét az ágyú talpához kötjük, 
a másikon hátizsákomat eresztem le az el
ső próbautra. A hátizsák szerencsésen föl
det ér, a kötél elég hosszú. Óvatosan eresz
kedem lefelé, bizony erősen kalimpál a szi
vem, a torkomat feszegeti. Szerencsésen le
érek, széttékintek, semmi nesz. Megadom a 
jelt, a kötél játékán érzem, hogy elindült 
u következő.

Egymásután érkeznek a bakák, mostmár 
-csak az adjutant van hátra. Sokáig késik, 
dé végre mégis megérkezett. Azt mondja 
minden rendben van, de most már gyerkünk, 
majd ő vezeti a menetet, én meg maradják 
leghátul. Harminchárom ember nem sok, de 
libasorban bizony elég hosszú, különösen



ha menekül az ember és tudja, hogy möjr 
götte nincs senki, legfeljebb a halál. Hir
telen nagy dörrenés hallatszik, felrobbant 
az első dinamittöltény, a szikladarab óriási 
robajjal bukdácsol lefelé, az arabok sorai
ba. Rövid időközökben megismétlődnék a 
robbanások, az adjutant kitűnő munk|át végj- 
zett.

Hirtelen megeréd az eső. Ez egyszer 
kincseket ér, mert zörgésével elfojtja lép
teink zaját, ködös homályával segíti a me
nekülőket, azonkívül csökkenti az arab fi
gyelők éberségét. Csörgedező patakocska 
mellett vezet az utunk, közel három óriájay. 
hogy elindultunk. A völgy most széttágul,, 
pompás látvány tárul elénk, csak ne volna» 
olyan halálszagu a helyzet.

Több kilométer bosszú körben előttünk 
csillognak az arab tábortüzek. A nagy kör 
közepe sötét, tudjuk, hogy ott az erőd1, a- 
hova el kellene jutnunk. Az arabok ostrom-r 
gyűrűje nem egységes raj vonal, hanem ki
sebb támpontokra tagozódik, a ködös haj
nali félhomályban talán át lehet lopózni 
köztük észrevétlen. A tábortüzek könnyű 
tájékozódást nyújtanak, hogy merre nem 
szabad menni.

Az adjjutanttal rövid megbeszélést tar
tunk. A kis patak, amelynek szélén eddig; 
jutottunk, az erődítmény legkíülsőbb övéig 
vezet, ott elkanyarodik, ezt térképről ¡ál
lapította meg az adjutant. A partot két ói
déit síitrü bozót övezi, amely helyenként 
összeér a viz "felett. Az adjutant úgy véli, 
hogy talán legjobb volna a sekély vízben 
megpróbálni az ¡átjutást, erre az arabok 
nyilván nem számítanak. Viszont az is egé
szen bizonyos, hogy valahol a viz partján



is lesz nekik tábori őrsiük, vagy ha az nem; 
a konyhájukat bizonyara a partmentén ü- 
tjötték fel.

Nem igen futja az időből a sok töpren
gésre, úgy döntünk, hogy a vízben folytat
juk tovább az utat. Miár indulunk is. A  
beosztás maracf az előbbi, az adjutant vezet, 
jómagam leghátul ballagok. Kissé kényel
metlen a korahajnali lábfürdő, de célszerű* 
mert a viz csobogása teljesen elnyeli lépr- 
teink zajiát.

GyÖtrelmes félóra múlt el. A tábortüzek 
helyenként alig néhány méternyire a part
tól vérvörösre festik a patak vizét, mintha 
aranyban lépkednénk. Hirtelen vonitásszerüí 
elnyújtott ordítás hallatszik, dermedten tor
pan meg a lopakodó csapat. Az öreg lé
gionista előttem oda súgj a, hogy nem kell 
félni, a kiáltás csak őrségváltást jelent az 
araboknál. A  bokrok nyílásain át néha ó- 
riási árnyék libben át, amint nem messze a 
parton, a tűz mellett elhalad egyik-másik 
arab őrszem.

Újra elcsendesül minden, óvatosan folyt 
tatjuk utunkat. Nagy bokor mellett haladunk 
el, olyan közel van hozzá az arab tábortűzi* 
hogy szinte hallik az égő ágak recsegése. 
Hirtelen, alig két lépésre előttem, nagy zör
géssel megnyílik a bokor, turbános, fehér 
fej kémlelődík be rajta, rémiült tekintetünk 
egymásra mered1. Érzem, hogy most minden 
pillanat az életembe kerülhet, nem is cél
zok, csak rásütöm előretartott puskámat.

Óriási üvöltés sikit bele az éccakába, 
a hátratántorodó arab mögött lövésre e- 
melt puskával egy másik igyekszik kilá
tást találni, hogy lőhessen. El is dördül! 
a puskája, szomszédom, a szegény öreg lé



gionista szótlan zuhan a patakba. Egy pil
lanatra dermedt csönd, hirtelen az adjutant 
ordítását hallom, hogy utánam.

Eszeveszett rohanással igyekszem elér
ni a többieket, látom, hogy kiutálnak a 
patakból, kis ösvényen őrült iramban ro
hannak előre. Oldalt és mögöttünk elnyúlt 
kiáltozások hallatszanak, riadÓztatják az 
arabokat. Amennyire a vad1 rohanásban tá
jékozódni lehet, megállapítom, hogy előttünk 
már nincs tábortűz, ingoványos mesgyén 
vezet az utunk, ugylátszik közeledünk az 
erődítmény legkülsőbb övéhez.

Hátunk mögött egyre erősbödlik az fii* 
vőltés, de alig néhány lövés hallik, az is 
messze elkerül bennünket, még a fütyülé
sét sem hlallom, örömmel állapítom meg, 
hogy a maradi tábortűz-módszer most talán 
az életünket menti meg. Az arabokat u- 
gyanis teljesen megvakitja a tűz, világosság- 
íiőz szokot szemük nem tud tájékozódni a 
sötétségben, mig mi nagyszerűen tájékozó
dunk a gyengén derengő hajnalban. Tisztán 
látni, hogy ugrándoznak a láng körül, akár 
a tüzimádó dervisek. Halomra lőhetnek ő- 
ket, ha kissé többen volnánk és ismernők 
az erődbe vezető utat.

Előttünk hirtelen rakéta röppen a ma
gasba, az erődben észrevették, hogy mozgo
lódnak az arabok. Hatalmas reflektor nyújt
ja szét óriási fény csóváit keresi-kutatja, mi 
ujsiág? Most már valamennyien egy csomó
ban futunk, az adjutant hirtelen feküldjüt 
vezényel, mert a reflektor fénye most erre
felé forog, az arabok észirevennének ben
nünket, ha a fénycsóva reánk esik.

A  reflektor fénye alig ötven lépésre e- 
lőttünk, ágasbogas drótakadályokon ciká



zik, csaknem felorditunk örömünkben. Az 
adjutant azt mondja megmenekültünk, most- 
már csak a bejáratot kell megtalálni. Nem 
könnyű feladiat. A drótkerítésen hagyott kes
keny kapuk nyílása cikcakos irányban ha
lad1 úgy, hogy kívülről nem is látni. A 
reflektor siet segítségünkre, ötven lépes-» 
nyire balra hirtelen megállapodik fénykévé
je, ott kell legyen a kapu, merthiszen az 
erődhol nyilván azt figyelik, hogy ki jön be 
rajta.

A  következtetés bevált. Az adjutant ö- 
les alakja valóságos góliátnak látszik a 
reflektor fényében, az arabok is észrevet
ték. Óriási puskatüz zudul felénk hátulról, 
lehetetlen továbbmenni, hiszen igy megvi
lágítva valósággal feltálaljuk magukat e- 
lőttlük. Szerencsére az erődben is észrevet
ték, hogy miről van szó. A reflektor fé
nye hirtelen ellibben, mintegy száz méter
rel balra állapodik meg újra. Az arabok 
puskatüze természetesen feléje irányul, mi 
pedig aránylag nyugodtan értük el az erő
döt.

Az erődítmény két század erejű védőr- 
sége riadokészrültségfben áll. Mikor meg- 
fialljáífc, hogy Iégionistáfc étkezték, megro
hannak bennünket, ölelgetnek jobbról bal
ról, belőlünk is artikulátlan üvöltésékben 
vezetődik le a legutóbbi napok hallatlan 
idegizgalma. A gyötrő menetelések idején 
hányán kívánták a halált, most mégis meny
nyire örül mindenki az életnek. Örömöm
ben jómagam is összecsókolom az egyik 
katonát, csókjaim nyomán széles fehér csík
ban vakít felém a vigyongó néger bajtárs* 
alabástrom fogsora.



Az adjutant újságolja, hogy az erődpa
rancsnok őrnagy hivat valamennyiünket a- 
hogy vagyunk, csurom vizesen. Tisztikara 
élén vár bennünket és olyan beszéddel kö
szönt, mintha legalább is fél Marokkőt meg
tisztítottuk volna az araboktól. Azután so- 
rakozót rendel el és diszmenetben elvonul
tatja tiszteletiünkre az erőd védőrségét. A 
franciák szeretik a parádés külsőségeket és 
megállapítom, hogy ennek is meg van az elő
nye különösen ilyenkor, ha az ünneplést a 
tiszteletünkre rendezik.

Nagyszerű vacsorával vendégéinek meg* 
csekély borocska is jár hozzá, igy már majd 
csak kibírjuk valahogy. Megtudjuk, hogy a 
huszonnégyes gyarmati ezred két százada 
őrzi az erődöt, a legénység fele néger, fele 
francia, parancsnokuk Le Grave őrnagy» 
Nagy kövekből vannak összetákolva a meg
lehetősen primitív házacskák, a tetejük! 
ondölált vaslemez. A házakat mindenütt 
földhiány ás, vagy kőpárkány övezi részben, 
hogy megvédje a lövedékektől, másrészt pe
dig mindenegyes ház egyben külön tám
pontot jelentett, valóságos kis erődítményt»

Köröskörül néhány száz méternyire 
többsoros drótakadály húzódik futóárkök- 
kai átszelve. Az erődből csillagalakban ki
ugrók nyúlnak szét minden irányban, ezek
ben vannak a géppuskaállások. Az erőd 
nyolc géppuskával rendelkezik, azonkívül 
két tábori ágyúval, ami itt óriási érték, hi
szen az ostromló arabok csak a legutóbbi 
napokban szereztek valahonnan néhány ár 
gyut.

A  védőrség közel kéthónapja van itt, 
arra számítottak, hogy taliáú mi leváltjuk 
őket. Fogytán van már a lőszerkészletük,



sőt az élelmük is, most, hogy a mi zászló
aljunkat az arabok teljesen megsemmisiteit- 
ték, könnyen nagy hajók lehetnek. A  le
génység ezt abból sejti, hogy az erődnek 
már mindössze két postagalambja van és 
ha azokat is elrepítik, megszakad az ösz- 
szeköttetés.

Parancs és bátorító üzenet, szinte na
ponta érkezik. Pontosan megjelennek a re* 
pülőgépek, ejtőernyővel ledobják a postát, 
ami ha kivülesik az erődön, nagy harc tá
mad birtokáért az arabok és a védőrség 
között. Egyébként eddig sikerült visszaver
ni a bikok támadásait, igaz, hogy nem vol-i 
tak valami sokan és koncentrikus, nagyobb 
szabású támadással nem kísérleteztek.

Mióta mi is itt vagyunk, megtízszerező
dött az arabok harci tevékenysége. Ugy- 
látszik sejtik, hogy bajok vannak idebenn 
és ki akarják használni azt az előnyüket, 
hogy szétverték a felváltó csapatot. '’Csak
nem naponta támadnák, néha éjjel is, ami 
elég ritka dolog. Most már valamennyien 
szakadatlan vonalszolgálatot teljesítünk, a 
veszteség is elég nagy, mert az arabók va
lahonnan ujabb (ágyukat szereztek.

A tisztek gondterhes arccal járnakkel- 
nek, ma azután felröppent a két utolsó pos
tagalamb, nyilván az erőd végső segélyké
rését viszik magukkal. A  bakák szomorúan 
vizsgálják röptűket, látszik rajtuk, szívesen 
elmennének innen ők is. A postagalambok 
hűséggel teljesítették feladatukat. A  kora 
délutáni órákban kilenc hatalmas repülő
gép tűnik fel a láthatáron, szinte elsötétül 
a nap ha elibe kerülnek. Lomha repüléssel 
egyre lejébb szállnak, rettenetes dörrenést 
számláltunk meg, a nehéz ekrazitbombák



szinte nyögtek belé, mikor az arab állások 
körül felrobbantak.

A  védlőrség határtalan lelkesedéssel ö- 
rtül a gépeknek, mégsem vagyunk elhagyot
tak. Az egyik gép az erődítmény fölé repül 
több csomagot és postát dob le. Alig hogy 
a repülők eltűntek a láthatáron, sorakozót 
rendéi el az őrnagy. Kitartásra' buzdít ben
nünket, a felváltó csapat miár útban, néhány 
napon belül feltétlen megérkezik.

Két napja szokatlan idegesség látszik 
az arabok viselkedésén, valamire készülőd
nek. Távolról ágyudlörgést hallunk, min
denki érzi, hogy ma, vagy holnap sorsdöntő 
események lesznek. A felmentő csapat köze
ledik, az araboknak sietniük kell, ha itt e- 
redményt akarnak elérni.

Alig pitymallik, ijedten hívogatnak az 
őrszemek, nézzük csak meg mi van az erőd' 
körül. Mintha hó esett volna, ameddig a 
szem ellát, kísértetiesen hullámzó arab tö
megek ’bontják a mezőt. Szólnak a gép
puskáink de hasztalan, a bikok hihetetlen 
bátorsággal Rohamoznák a drótkerítések el
len, lehetetlen őkét feltartóztatni. A tüzér
ségi lőszerünk a kora délelőtti órákban el
fogyott, a tüzérek gyalogsági puskával be
álltak közibénk segiteni.

Mindén hasztalan, délre a mjásodik övét 
is elfoglalták az arabok, mostmár itt van
nak előttünk egész közel, lőszerkészletünk 
takarékosan is, mindössze félnapra lesz e- 
lég. Ujb|ól itt vannak a repülők, még a teg
napinál is erősebb raj. Vakmerő bátran e- 
gész közeire leszállnak tisztán látni, amint 
a géppuskás kihajol a gépből, hogy figyelje 
a lövedékek becsapódását. A  bombák is 
szakadatlan hullanak, őrjítő a hangzavar,



nemcsodá, hogy még az arabok sem bír
ják. Kisebb nagyobb csoportokban visszahú
zódnak az erdő felé, a repülők szinte enge- 
dik őket és csak gyúrják tovább kegyetlenül 
az erődővbe behatolt bikókat.

Szinte páholyból élvezzük a harcot, so
sem hittem volna, hogy a repülők ennyire 
segítségünkre lehetnek. A  szó szoros értel
mében tönkreverték az arabokat. Tiámadjár 
suk morális hatása mindent felülmúl. Bom
báik, vagy géppuskájuk golyója elől nem 
lehet elbújni, hiszen felülről jön. A  gépeld 
motorjainak fülsiketítő berregése helyette
síti a tüzérségi előkészítés^ méglpedfigl tel
jes sikerrel. És a harcot nem lehet felvenni 
velük. A puskagolyó csak úgy árthat nekik,, 
ha a motort találja el, vagy a pilótát^ de 
ennek nagyon csekély a valószínűsége.
_ JVlegállapitottuk, hogy egyidejűleg nem 
messze innen, a hegyekben is harc folyik.. 
Ügylátszik mégis közeledik1 a leváltó sereg 
és a hegyek közé szorítja vissza az arabo 
kát. Az est beálltával teljesen elcsendesül 
a tájék, nem csillannak fej az arab tábod+ 
tüzek, végigzug az örömkiáltás: visszavo
nultak a bikok!

Járőr indul el az erődből, hogy megálla
pítsa a helyzetet. Szorongva lessük, mikor 
dörren el az első puskalövés az arabók fe
lől, de mindenütt a legnagyobb csönd, pe- 
cfíg a járőrnek miár rég el kellett érnie az 
arab állásokat. Telnek-mulnak az órák. 
egyszerre jelenti az őrszem, hogy jön visz- 
sza a járőr, de sokkal többen vannak, mint 
amikor elindultak.

Rövidesen tisztázódik a helyzet, eget
verő üdvrivalgás tölti be az erődöt, szinte 
emelkednek belé az apró kőházak. A  jáír-



őriünk útközben találkozott a felmentő csa
pat járőrével, egyik részét el is hozta ma
gával. Az araboknak nyoma sincs, csupán 
halottjaik maradtak szerte széjjel a mezőn 
jeléül annak, hogy jól dlolgoztak a bomba- 
vető repülőgépek.

Csak most látjuk világosan, miért pá
rologtak el oly hirtelen erről a vidékről az 
arabok. Tüzérséggel felszerelt teljes had
osztályt vezényeltek ki elleniük, hogy hosz- 
szabb időre megtisztitslák a vidékét, mert 
az arabok mtár kezdtek túlságosan kellemet
lenkedni. A  kis erőd egyszeriben szűknek 
bizonyult, teljes zászlóalj váltott fel ben
nünket, illetve a megcsappant létszámú két 
gyarmati századot.

Derűs kedvvel bucsuzunk a felszabadító 
csapattól, elindulunk Marokkó, vagy ahogy 
itt nevezik Marakech felé, a légió negyedik 
ezredének állomáshelyére. Nyolc-tiz napos 
menet előtt állunk, mi az nekünk, közel há
romhónapos szakadatlan menetelés utján? 
A  hegyek egyre laposodnak, gabonával be
vetett sik lapjályon vezet az utunk, szinte 
jólesik a szemnek a siksiág, a kilátást gátló 
szakadatlan hegyvidék után. •

Minden jó volna, csak a meleg kezd 
tűrhetetlenné válni. Újból visszatérünk a 
meztelen-rendszerhez, de még igy is sokan 
kidőlnek a rettenetes forróságban. Érdekes, 
hogy innen is elmenekült a lakosság, b i
zonyára nehéz szívvel, hiszen a kulturált^ 
termékeny vidéket nem szívesen hagyja el 
az ember. “De ezeket az arabokat űzi-hajtja 
szenvedélyük, nemcsak elhagyják az ott
hont, de neki a géppuskának, drótkerítés
nek, h!al|ájtmegvető elszántsággal.



Negyednapja menetelünk, hirtelen hatal
mas porfelhő tüinik fel a távolból. A tisztek 
aggodalmasan figyelnek, járőrök indulnak e- 
lőre megnézni, hogy milyen csapat jön ve
lünk szemben. Ezúttal kedves meglepetés 
ért bennünket. A légió egyik lovas escadi- 
ronja közeledik, hatalmas üdvrivalgással 
köszöntjiük egymiást. Hirtelenében azt hit
tem, hogy tréfás felvonulást rendjez valami 
félnótás társaság, kacagnia kell az ember
nek^ ha végignézi őket.

Szabályszerű katonás rendben lovasok 
vonulnák el, lápolt szép lovaikon jól feste
nék a slramm légionisták. Hanem minden
egyes ló után egy-egy gyalogos légionista 
is halad, sőt nemcsak, hogy halad, de nagyh 
komolyan fogja a ló  farkát, akár a gyerer 
kék, ha ketten kívánnak részesedni az egy- 
személyre szabott hintaló gyönyöreiben. Jó
magam és velem együtt a többi újonc han
gos nevetéssel derült a látványon, de az ö- 
regek leintenek bennünket, hogy sose ne
vessünk, nem is olyan tréfa dolog ez a) 
Jkombiniált lovasság“ , mint amilyennek az 
első pillanatban gondolná az ember. A  lé- 
'gíoiust|ák óránként váltogatják egymást. Az 
egyik a lovon tül, a másik pedig a ló farká}- 
ba kapaszkodna aránylag könnyen gyaloi- 
gol úgy, hogy néha nyolcvan kilométert is 
bejárnak naponta a blédben, Marokkó ren
geteg sivatagában. Igaz, nem éppen a leg
kellemesebb dolog a lé- után ballagni, ele 
a pompás, ókos állatok már megtanulták 
ezt a módszert, gondosan ügyelnek arra, ne- 
ífogy kellemetlen meglepetésekkel szolgál
janak a mögöttük ballagóknak. Az escaldl- 
ront nyolc, modern géppuska kiséri, szinte 
csodfával határos eredményt értek el a Sza



hara szélén a benszülött beduin törzsekkel 
megvívott harcaikban. Mostmjár komolyab
ban nézegetem a jóképjü lovasokat, kiálto
zásaimra i tt is—ott is magyarul válaszolnak* 
az mondják sokan vannak köztük, akik a lé
gionista zübonnyal cserélték fel a huszár 
egyenruh|áit.

A  vidék valósággal délszakivá változik* 
hatalmas pálmaerdők mentén vezet az u- 
tunk. Messziről mintha tornyok sziluettjei 
látszanának, a légionisták üdvrivalgásban 
törnek ki. Háromhónapos gyaloglás után 
igy köszöntik a megváltást jelentő várost, 
Marokkot. Még néhjány apró falu mellett 
vezet el az utunk, errefelé „dinár“ néven tisz
telik őket. Végre ucqákba formálódénak a 
szélesen elszórt házak: Marokkóba érkez
tünk.

Valóságos beépített pálmaerdő ez a 
kedves és csinos város. Lakosainak száma 
meghaladja a százezret, ezenkívül azt mond 
ják van itt még vagy húszezer európai. Gyö- 
gyöitü laktanyában szállásolnak el bennün
ket, mindén szinte ragyog a tisztaságtól. 
Nagy szeretettel fogadnak, vadonatúj vá- 
szonegyenruKáit kapunk és ami a fő, szabad1 
járáskelésre szóló engedélyt, jutalmul az 
arabokkal szemben tanúsított bátor maga
tartásunkért.

Mintha Marseillében járnék annyi a bár, 
tánchelyiség és egyéb szórakoztató alkal
matosság, az .európai negyedben. A külön
legességre vágyó magamfajta nyugtalanvértü 
európai természetesen inkább az arab ne
gyedet keresi fel, de a szórakozás itt nem 
valami épületes. Az arab táncosnőket fél
napig is elnézné az ember. Exotiküs szép
ségű, csodás termetű, pompás táncosnők és



ami a fő, nem nagyon idegenkednek az euró
paiaktól, a rumik-tól, ahogy ők itt bennüjn-i 
két neveznek.

Az arab nőkkel imigyen csak megvol 
mánk valahogy, hanem a férfiaknál utála
tosabb nációt keveset láttam életemben. Á- 
polatlanok sőt határozottan piszkosak tes
tileg, lelkileg, irigy, féltékeny, bosszúálló 
fajzat, nem csodálom  ̂ hogy annyira utálják 
őket a franciák. Minden életmegnyilvánulá
sukat a betegesen fanatikus szívósság jel
lemzi, félelemmel vegyes undort keltenek az 
emberben.

Állati szexualitással vonzódnak a fehér 
nők iránt. Elegendő, ha tánc közben vala
melyik nő pusztán udvariasságból rájuk 
mosolyog, már kidülled a szemük és meg
villan a kezükben a rövidnyelü kés ha lát
ják, hogy a nő mitsem sejtve másokhoz is 
kedves, vagy udvarias.

Azt hiszem már rég kiverték volna in
nen őket, ha nem volna olyan fontos szere
pük a lázadó arab törzsekkel folyó harcok
ban. Az itteni arabok ugyanis törzSfőnöh 
keikkel együtt a francia hatóságok szolgá
latában állnak. A törzsfőnökök, a caidok 
kisebb-nagyobb csapatokat szerveznek beJ 
lőlük és szabad rabljás ellenében együtt har
colnak a franciákkal a lázadó arabok ellen. 
Itt partizánoknak hivják őket, a lázadó a- 
rabok bizonyára árulóknak.

Erkölcsi és etikai érzékük éppenséggel 
nem áll valami magas nivón. A légionistákl 
úgy tudják, hogy a marokkói törzsek láza
dása előtt, tehát „civilben“ dologkerülő, tol
vaj népség voltak, fő tevékenységük a bir- 
kalopásban merült ki. A törzsek lázadása 
a tulmagasnak tartott adózás miatt robbant



ki. A partizánokat nem igen izgatta az adó- 
ziás problémája, tehát úgy találták, hogy 
nem sokat kockáztatnak vele, ha jó  ellátá
sért és szabadi lopás, vagy mondjuk hará- 
csoljás ellenében a franciák szolgálatába 
szegődbek.

A  francia hatósjágok természetesen kész* 
séggel elfogadják a partizánok ajánlkozá- 
siát. A  marokkói viszonyokat jól ismerő ve
zetőket nyertek bennük, akiket az előnyo
mulás során az első rajvonalba küldenek', 
nem olyan nagy szerencsétlenség ha a lá
zadó arabok és a partizánok egymást pusz
títják. Főnökeik aligha szolgálhatnának a 
nép önzetlen vezéreinek mintaképül. Meg
lehetősen elhanyagolt, sőt határozottan pisiz- 
kos ruhjázatuk merő ellentétben áll népve- 
zéri hivatásukkal. Erkölcsi és lelki tulaj
donságaik viszont egyáltalán nem üt el a 
k(ülsejüktől.

b e  azért mégis csak szép itt az élet Mán 
rokkoban, csak éppen úgy hírlik  ̂ nem so
káig tart az arany szabadság. Sietni kell té
kát elkölteni a hosszú menetelés idején ösz- 
szegylült Zsoldot, mert ki tudja, lesz-e rá 
alkalom mégegyszer az1 életben. Káplári mi
nőségemben napi huszonkét szu, azaz egy 
frank és tiz centimes a Zsoldom, ami elég 
csinos összeg. Érdekes, hogy itt a frank el
nevezést csak Ötfrankostól felfelé használ
ják. Addig mindenki szuban beszél.

A  városban nagyon kedélyesen múlnak 
a napok, de a laktanyába érve egyszeriben 
lelohad a jókedvünk. Nagy előkészületek 
folynak, hatalmas lőszer és más hadianya
gokat halmoznak fel, úgy hirlik, nagyobbsza- 
;básu büntetőexpedició készül. Parancsba is 
jött, hogy mindenki igyekeznék rendbehoz



ni ruházatát és szervezetét, mert á jövő
ben hosszú ideig nem igen lesz rá alkalma.

Napok óta eljjáirogatok a kórházba, mert 
szemeimet kissé megviselte a tulerős nap
fény. A kórház a volt marokkói pasa pom 
pás palotája, szinte széditőek az arányai. 
Nagy élvezettel sétálgatok naponta pompás 
parkjában, most is oda készülök, de hirte
len őrült sikongás veri fel a délután tik
kasztó csöndjét. Jajveszékélő arab asszony 
rohan be a kórhiáz kapuján, három-négyest 
tendRs fiúgyermeket cipel a karján. Sikong- 
va kéri az orvosokat, segítsenek a gyerme
kén, megmarta a kis fekete kigyó.

A gyermek arca halálsápadt, a betegek 
azt mondják, hogy nincs segítség, mert a 
kis fekete kigyó marjása néhány percen be
lül halált okoz. Az orvosok mégis gyors ke
zelés alá vészik a gyereket, az anya szepe- 
gő sírással figyeli munkájukat. A betegek az 
asszony köré gyülekeznek siránkozva jaj
gatják, hogy hasztalan mindén, a gyermek
nek miár úgyis vége, hiszen máris kilehel
te a lelkét.

Kedvem volna szétverni a sopánkodók 
között, az anya is látható idegességgel hall
gatja jajgatásukat. Most hirtelen átnyalá- 
bolja az elalélt gyermeket és karjaiba kap
va kirohan a kapun, mielőtt útját állhatták 
volna. Az orvosok közül egy sincs a közel
ben, de azt hiszem különösebben akkor sem 
igyekeznének megfékezni az asszonyt.

Elindulok hazafelé, nem messze a kór
háztól asszonyokból álló nagyobb tömeg 
jajgat, mintha a bőrüket nyuzpák. Megtu
dom, hogy ebben a házban lakik az az asz- 
szony, akinek gyermekét a kigyó halálra 
marta. Megállapítom, hogy a siratóasszo



nyok szokása itt is dívik és csöndesen bal
lagok tovább. Hirtelen két alak rohan el 
mellettem, egy asszony, mögötte pedig a 
szerzetes. Csak igy hívtuk azt a rettentően 
sovány, magas férfit, akiről itt senki sem 
tudja, hogy tulajdonképpen mi a foglalko
zása.

Fehér turbánt, hosszú barna szerzetesi 
ruhát visel, a derekán széles zöld1 övét. Ru
hája nem ért bokáig, tenyérnyi szélességi
ben barna nadrág látszott ki alóla, cipője 
és a nadrág között kifehérlett a lába. Rendl- 
kivrül érdekes és intelligens arckifejezése ra
gadta meg miár régebben a figyelmemet. Fe
kete szemeinek tekintete mindig a messzi 
távolba merengett, elnézett az emberek fe
je felett, mintha lélekben messze járna.

Az asszony és a szerzetes utat törnek a 
jajgató népség tömegében, bemennek a ház
ba, ahol a halott gyermek fekszik. No itt 
valami érdekeset láthatunk, szaporán lép
kedek a szerzetes után. A  kisgyermekről 
lefejti ingecskéjét, azután vizsgálva nézi a 
fiú testét, nyilván a harapás helyét keresi. 
Most kis csomagjából vöröses szinü port 
szed elő és szertartásos gesztusok kíséreté
ben a gyermek szétnyitott ajkai közé önti. 
Megszámláltam, hétszer nyúlt a kis doboz
ba, ugyanannyiszor mondta el ismeretlen 
nyelven ugyanazt a könyörgést.

Most a gyermek fölé hajlik, két vgjával 
felfesziti szempilláit és mereven néz a fe- 
héredő szemekbe. Hirtelen kiegyenesedik fé
lelmeset ordít, összerezzenek a különös 
hangra. Mozdulatain hihetetlen izgalom lát
szik, szinte extázisbán van. Most késével a 
hajtásban bemetszi a gyermek karját, üteme



sen néhányszor meghajlít ja, néhány csöpp 
vér szivárog a sehből.

A  dervis most hirtelen náhajol a sebre 
és ajkaival felszívja a gyermek vérét. Ki-' 
monidlhiatatlan undort érzek, de ha már itt 
vagyok, végignézem ezt a kegyetlen hókusz
pókuszt. Most a gyermek két karját kezdi 
lóbtálni, mint a mesterséges lélekzésnél szo
kás. Közben néhiány csöpp vizet önt a fiucs 
ka szájába, vérvörös hab ömlik a gyermek 
ajjkjáj!. s

A  dervis tovább tornásztatja a szegény 
kisfiút, hirtelen órijási sikongás támad az 
asszonyok között. Meglepődve látom, hogy 
a gyermek karjából ott, ahol a dervis meg
sebezte, vékony sugárban folyik a vér. A si
kongás egyre fokozódik, az asszonyok fél- 
őrülteji üvöltik, hogy él a gyermek. Odlafu- 
rakodom, a kisfiú melle lassan emelkedik; 
szempillája néha megrebben, ajkai is meg
mozdulnak, csöndesen alszik.

A  dervis most kiegyenesedik, szemei 
vad tűzben lobognak. Széles gesztussal ki
tárja karjait, Allah nevét dícsőitŐ imát re- 
öeg, mire az asszonyok levetik magukat a 
iöldre és csúszva igyekszenek megérinteni a 
dervis ruhájának szélét. A dervis egyre fo
hászkodik, kissé kínos a helyzet, hogy a 
nagy tömegben egyediül állok, a többiek ki
vétel nélkül a földlön kuporognak.

Éppen i ndulni akarok, a dervis tekintete 
most felémfordül. Átható pillantása szinte 
lenylügöz, nem tudok szabadulni tőle, önkén 
telenlül térdre ereszkedem. A  dervis most 
hozzám lép, szavaiból úgy veszem ki, hogy 
Allah jószivvel látja, hogy rumi létemre le
borultam előtte és ezért a szerencse nem 
lesz hűtlen hozzám.



A beszéd veleje az, hogy most már nytír* 
godtan elmehéték, sietve élek az engedély- 
lyel. A  laktanyában nem merem elmondlani 
az esetemet, mert lecsuknának érte, ha meg 
tudnák hogy légionista létemre térdréborul- 
tam egy rongyos dervis előtt. De azért fél 
éccakámat elrabolta a délutáni jelenet. Ki 
íudniá megmondani, vájjon a kórházi orvo
sok kezelése, vagy a dervis taátrális eljá
rása keltette-e életre a halottnak látszó kis
gyermeket? Érzem, hogy különös nyugta - 
lansiág és szorongás fog el, ha a dervis te
kintetére gondolok.

Ma újból találkoztam a dervissel, a te
mető mellett. Rjám ismert nyilván a sötét 
szemüvegemről. Majd elámulok, a legtöké
letesebb francia szóval érdeklődik, hogy mi 
a baja a szememnek. Elmondom, hogy meg
ártott a tulerős napsugár, szavaimra gú
nyosan felkacag a dervis:

— Ó, a maguk orvosai mennyire kontá
rok az indiaiak és a tibetiekhez képest. Nem 
is sejti, hogy nem a szemben, hanem a fül
ben van itt a baj. Meggyógyítom a fülét, 
ha kívánja.

Felém hajol olyan meggyőzően beszélj 
hogy nem tudok ellenjállni. Parányi pléh- 
szelencét szed elő a zsebéből, azután te
nyérnyi fujtatót és valami fehér port fuj 
a szemeimbe. Erős viszketést érzék, de azt 
mondja ne dörgöljem, elmúlik magától. Mjost 
a fülemben motoszkál, sajnos nem figyel
hetem a keze járását, mert a szememet nem 
tudom kinyitni. Hidegségét érzék a fülem
ben, mintha valami folyadékot öntöttek vol
na belé. A dervis már búcsúzik is, azt mondl- 
;fa, "holnap jöjjek el ide, rendben lesz a fü
lem, meg a szemem.



Egyelőre bizony erősen viszket mind a 
kettő, nehezen aludtam el. Reggelre kelve 
szinte mosolyognom kell önmagámon, hogy 
pompásan látok, a hallásom pedig olyan 
kitűnő, hogy a csendes beszédet kiabálás
nak hallom. Lehet, hogy béképzelés az e- 
gész, annyi bizonyos, hogy szememből a 
véraléfutás teljesen eltűnt, az idegesítő ál
landó könnyezés megszűnt.

No ebéd! után megköszönöm a dervis
nek az orvosi segitséget. Hűségesen meg
vár a tegnapi helyen, finom mosollyal köny
veli el hjálálkodásomat. Azt mondja, bizto
san ható, kitűnő gyógyszerei vannak Indiái
ból és Tibetből származnak. Ezután várat
lanul m|ás témára tereli a beszélgetést. Az 
iszlám rettenetes erejéről beszél és azt 
mondja, megremeg a világ, ha egyszer meg
mozdul az iszlpm népe. Pedig ez az idő már 
nincs messze.

Kissé megrökönyödve hallgatom a fej
tegetéseit, de a dervis mindjobban beleme
legszik, szinte ihlettel magyarán. Gondol
kodtam-e m|ár róla — kérdi —, hogy tulaj
donképpen micsoda kegyetlen dolog, hogy 
a franciák tűizzel-vassal, meg akarják iosz-t 
tani a marokkói törzseket szabadságaiktól 
és eltiltani vallájsuk gyakorlásától. Pedig 
a marokkói törzsek nem olyan kegyetlenek, 
mintahogy ¡általában hiszik. A légionistát 
például, ha átszökik hozzájuk nem bántják, 
s ő t  háromszáz durót fizetnek mindén átho
zott fegyverért. A  szökevényeket pedig1 éjt- 
hiajózzák Európába mindeniket oda, ahová 
Icivápaja.

Ohó — kapok észbe — hiszen itt tulaja 
dóriképpen veszedelmes propiagátorral ke
rültem össze. Gyerünk innen mielőbb, mert



könnyen a fejembe kerülhet, ha rajtacsip- 
nek, hogy a dervissel beszélgetek. Búcsúz
nék már, de a dervis visszatart. Azt mond
ja, fogadjam el tőle ezt a hjánomszogrüi csonti 
lapocskáit, akasszam a nyakamba, minden 
bajtól megóv, még a fogsjágban is, ha fel
mutatom.

Elfogadóm, hogyne fogadnom el. Nem 
annyira babonjából, hanem inkább előrelá
tásból. A dervis nyilván több ilyen csont- 
lapocskát osztogatott már szét a légionis
ták: között. A lapocska alighanem kettős 
eélt szolgál. Egyrészt enyhíti a fogságbaju- 
tfástól való félelmet, másrészt igazolja az 
arabok előtt a dervis propaganda munkáját. 
Merthogy a dervis ezért a célért fáradozik, 
az kétségtelen. Az is bizonyos, hogy esze
sebb, képzettebb és alkalmasabb propagá- 
tort aligha találhattak volna.

Azzal búcsúzik, hogy mi még találko
zunk. Az életben — mondja mosolyogva — 
csak a hegyek nem találkoznak. Őszintén 
szólva nem nagyon vágyódom a találkozás 
után, de a kis csontlapocskát mindén eshe
tőségre jól megőrzőm.



A leglonisfék harcai JVDd el KHm 
hadseregével

♦ A laktanyában minden menetkészen áll, 
vége a marokkói vig napoknak, hajnalban 
indulunk. Ezúttal az utóbbi esztendők e- 
gyik legnagyóbbszahásu büntető-expedíciój a 
kezdődött. Közel harmincezer főnyi a had
seregünk, gyarmati sorkatonaság és légionis
ták vegyesen, jól felszerelve lovassággá!, tü
zérséggel, azonkivfil mindenféle miás műsza
ki alakulatokkal.

Az Atlas hegységben, Marokkótól é- 
szakra rendkívül megélénkült a lázadó ara
bok harci tevékenysége. Hirszerint közös 
hladíterv alapján harcolnak fővezérük Abd 
el Krim, aki a jelentések szerint hatalmas 
támadásra készül Fez környékén.

Az expedíció eglyszerre indult el több 
útvonalon azzal a közös céllal, hogy szét
szórja az Atlas hegyláncain portyázó ara
bokat, mielőtt egyesülnének Abd1 el Krim 
seregével. Első szempillantásra az egész ha
talmas expedició azt a benyomást keltheti, 
mintha 'katonák züllött csavargókat 'kísér
nének. Az egyes menéioszlopok elején u- 
gyanis az átpártolt partizánok haladnak 
caidjaik vezetésével.

Mezítlábas, piszkos, rongyos népség ez 
a partizán társaság, szégyenére válnék a lé



giónak, de sajnos szükségünk van rájuk- 
Bár ne lenne, mert ennél ocsmányabb Ban
diét életemben sem láttam. Számuk megha
lad1 ja a kétezret, vezéreik és egyéb ^előke
lőségeik“ száma mintegy ötven. A vezérek 
öszvéren utaznak, szolgasereg viszi utánuk1 
szamáirháton a sátrakat és élelmiszert.

A légiónak az a rendkívüli megtisztel
tetés jutott, hogy a partizán banda legfőbb 
vezére Sidi ben Abdullah és szorosabb test
őrsége vezeti menetét. Borzas szakállu, csú
nyát ekintetü ember ez az Abdíullah, méltó 
vezére seregének. Piszkos humuszt visel, 
sarkatlan, sárga félcipőt, amelyből kifityeg 
a rikító vörös szokni. "Hej, ha a mozikör 
zönség látná, hogyan is fest a valóságban 
a sejk. Mennyire más, mint ahogy a filmen 
például Valentino alakítja.

A  többi caid mindössze annyiban kü|- 
lönbözik a vezértől, hogy még piszkosabb» 
No és a partizán közemberek? Ősszfelszere
lésük és ruházatuk! egy nadrág és egy tér
dígérő ing. Mindkettő rongyos és szinte fan
tasztikusan piszkos. Fegyvert csak a leg
megbízhatóbb ak kapnak közülük. Eleinte a 
franciák rendlesen felszerelték őket, de a pár1 
tizjánok egymásután átszöktek az arabok
hoz, ahol a puskáért és felszerelésért nagy 
pénzt fizetnek.

Azóta a partizánok kizárólag zsákmá
nyoló tevékenységükre vannak utalva. Me
netközben tőlünk élelmiszert nem kapnak!. 
Bizony előfordul, hogy kétháírom napig e- 
gyetlen falatot sem esznek, ha ritkjálüakott 
területen menetelünk és nincs módi a rab
lásra. A partizánok ugyan mindent elkövet
nék, hogy a katonákon kárpótolják magái
kat, de velünk nehezen boldogulnak. Mind



untalan előfordul, hogy a légionisták leszúr
nak, vagy fejbekólintanak egy-egy partizánt* 
mert lopfájson érik őket. Baj nem lesz a do-' 
logból, mert a partizánoknak köztünk sem
mi keresni valója sincs.

Még szerencse, hogy egyelőre egészen 
„jól megy“ a partizjánioknak'. A Marokkot 
övező gabonatermő, kulturált vidéken ve
zet az utunk, ahova közben visszajött a la
kosság, hogy földjét megmunkálja, termé
nyeit összegyűjtse. Csodják-csódája, hogy* 
nem menekülnek el előlünk, hanem egymás
után megadják magukat „amanta-kémek, a-r 
hogy itt mondják. Tehát az arabokra is ér
vényes az az i gazság, hogy nincs kedve lá
zadozni a népnek, ha biztosítva látja a meg
élhetését.

Lényegében nem fontos, hogy behódo- 
lásuk őszinte-e vagy csak látszólagos a fő  
az, hogy nem harcolnak elleniünk. Behódo- 
lásuk jeléiül az élelmiszerek egész tömegét 
hordják elibénk, úgy látszik tudják* hogy 
mi kell a partizánoknak. Sidi ben Abdullah 
pöffeszkedő gőggel fogadja az ajándékokat* 
a legjobb falatokat kiválasztja magának, a 
többit a partiziánoknak adja. Az öreg lé
gionisták azt tanácsolják nekik, lakjanak 
jól néhlány hétre, mert a hegyek között fel
kopik az álluk. A hegyi lakosságnak ugyan
is nincs veszíteni valója, nem kell félteni 
a gabonáját, ott bizony nem adják meg ma
gukat, igyhját nem lesz hadisarc sem.

Minél inkább közeledünk a hegyek felér 
a partizánok arcátlansága annál elviselhet 
tétlenebb. Táborozáskor szinte körülfogjuk 
őket őrséggel, mert igy könnyébb az el
lenőrzés. Órákén át elnézem ennek a pisz-: 
kos népségnek állati életét. Az éccakák rend



kiviül hidegek, szinte csodával határos, hogy 
egyszál ingben minden takaró nélkül nem 
veszi meg őket az Isten hidege. Sátruk sin
csen, ez a kiváltság csak a caidoknak jár. 
Élnek is vele, most is csiklandó kávészag 
áramlik errefelé Sidi bel Abdullah sátrából.

Most hirtelen őrült üvöltés hallatszik a 
sátor felől. Bizonyára rajtakapták valame
lyik éhes partizánt, hogy lopni akart a ve
zér éléskamrájából. Ugylátom azonban, hogy 
ezúttal valami komolyabb dolog történt, 
mert szokatlanul nagy az üvöltés a vezéri 
portán. Egy vörösszegélyü humuszos nagy 
izgalommal újságolja, hogy kémet fogtak a 
partizánok. Tuszkolják is nagy igyekezet
tel a vezér sátra felé.

Félrehúzzák a sátor bejáratát odabent 
csücsül a vezér és környezete. Kávéznak 
mint mindig, reggeltől estig szakadatlan. A 
vezér elé cipelik', Abdullah1 mester a földön 
ülve szolgáltatja az igazságot. A  szegény 
delikvens ellen a bizonyíték mindössze any- 
nyi, hogy az inge alatt találták meg a ké« 
sét,a mit pedig minden „jószándéku“ arab 
az Övében tart látható helyen, hogy szük
ség esetén kéznél legyen. Ez éppen elég bi
zonyíték bűnössége mellett, a vezér int, 
hogy vihetik az elitéltet.

A  szerencsétlen flótás ugylátszik tudja 
mit jelent a főcaid méltóság erőteljes tag-* 
lejtése. Jajgatva a vezér lába elé roskad, 
de most viáratlan jelenet következik. Si-4 
di Ben Abdullah vezéri mivoltának teljes 
tudatában, sárgafélcipős, pirosszoknis lá
bával, csak úgy (ülő helyzetben, teljes erő
vel belérug, a jajgató delikvens gyomrába. 
Nem tehetek róla a jelenet annyira komikus, 
hogy hangosan elnevetem magam, a sátor



felől villogó szemek korholó tüze lövel fe
lém.

A  szegény kémet mér viszik' is a vezéri 
sátorból. Útközben az egyik partizán lekap
ja nyakáról szennyes humuszát. Szomszéd!-, 
ja hasonló terveket forgatott agyában és 4ddü
hében, hogy megelőztek gorombán oldlalba 
vágta az űgyeskezü zsákmányolót. Vadl ve
rekedés támad'. Alapjában suttogó bariton 
hangon veszekszenek az arabok, dé hang
lejtésükben rettenetes gyűlölet izzik, lökés
szerűen köpik ki a szavakat, lehetetlen u- 
tiánuk csinálni.

A  kémet közben távolabbvezették a ve
zéri sátraktól, a partizánok csak erre vár
tak. Nekiestek összevissza verték, a sze
rencsétlen ember jajveszékelve hull a föld
re. Most borzalmas jelenet következik. Az 
éhenkórász partizánok kisebb-nagyobb kö
veket kapnak fel a földiről, szinte ünnepé
lyes pózban elmasiroznak a félhalott ember 
mellett, leköpdösik és a kezűikben tartott 
követ reá hajitják. Az embertelen játék sza
kadatlan tart, lassanként kis halom emelke
dik a halálra kövezett ember felett.

Néha úgy tűnik, mintha gyengén meg
mozdulna a kőrakjás, a halálraítéltben ugy- 
látszik feléled a végső életösztön. De hasz
talan erőlködik, mindímagasabb lesz a kő
halom, immár örök békesség honol alatta. 
Ökölbe szorul a kezem, légionista kollégáim 
tartanak vissza, hogy közibűk ne vágjak a 
puskámmal. Nagy kellemetlenség származ
nék belőle. Szigorú parancs tiltja ugyanis, 
hogy beleártsuk magunkat a partizánok dol
gába, még akkor sem, ha rakásra gyilkolják 
egymást. A tendencia valószínűleg az, hadd 
hulljon a férgese.



Szigorú parancs érkezik, hogy a lehető 
legjobban vigyázzunk a puskánkra. A  se
besültet ne hagyjuk magáira, vagy szedjük 
el fegyverét, minthogy egy puskáért három
száz durót fizetnek az arab lázadok. A  fi- 
igyelmeztetésből arra következtetünk, hogy 
harcra van kilátás, bár partizán „bajtár
saink“ is elcsennek egy-egy puskát hacsak 
tehetik és tátszöknek véle a lázadókhoz, a- 
Köl bezsebelik érte a hjáromszáz durót.

Ellenségnek egyelőre semmi nyoma, csu
pán felperzselt házcsoportok jelzik, hogy a 
lázadók egyidőre elhagyták lakóhelyeiket. 
Ezzel csupán azt akarják elérni, hogy meg
nehezítsék előnyomulásunkat, mert a fel
égetett fah|ázak helyébe később könnyen u- 
jat építhetnek, anyag akad itt bőven.

Éecakánként azért néha heves puska tűz 
fejlődik ki, de hamarosan megállapítottuk, 
hogy a partizánok nemlétező ellenségre tü
zelnek, hogy csekély pénzhez „jussanak. De
rék renegát barátaink ugyanis pénzt kap
nak az ellőtt töltényekért, de egy partizán 
napi díj-megtérítése nem lehet több húsz 
tölténynél.

Ellenség nincs, de azért a menetelés 
mindinkább elviselhetetlenné válik. Óriási a 
meleg, átlag negyven fok, szinte megbénit- 
ja az embe r gondolkodását. Néha rettenetes 
vihar kerekedik, de nincs köszönet benne, 
mert olyan gyorsan támad, hogy a sátorépi-' 
tésre sem akad időnk. Mert esőben megáll 
a menet és sátortábort üt. Ez pedig azért 
történik, mert a vihar után minden átmenet 
nélkül újra óriási meleg támad, amely szin
te megfőzi az embert, ha vizes a ruhája.

Lassanként rájövök, hogy a felvételnél 
miért válogatták ki előszeretettel a magam



fajta középtermetű jelentkezőket. A  néger 
órijások egymásután dőlnek ki a soriból, 
hosszú, vékony liábaik nem birják a menete
lést. A  közbeeső erődökben otthagyják ő- 
ket és helyüket az erőd legénységével egé
szítik ki.

Harmadik hónapja gyalogúink miár ret
tenetes megpróbáltatások közepette, ellen
séget azonban mjáig sem láttunk. Pedig már 
Taziával egy magasságban vagyunk, hatvan 
kilométernyire maradt el délkeletre. Az ö- 
.reg légionisták figyelmeztetnek, hogy so
se örvendjünk ezen, mert a lázadók nem 
haltak ki. Sőt hosszú hónapok után végre 
megszervezték őket, ami hihetetlen mérték-» 
ben növeli ellenálló erejüket. Fővezérük Abd 
el Krim röviddel ezelőtt óriási vesztesége-* 
két okozott a franciáknak, bennünket most 
azért küldtek ide, hogy megakadályozzuk 
a fővezér további térhódítását.

Azután elmondják, hogy tulajdonképpen 
hogy is róbbant ki ez a nagy háborúskodás. 
A Kis Atlasz hegységben, amelynek nagyobb 
része a spanyol zónába esik, több arab 
törzs lakott szétszórtan. Közülük a legha
talmasabb volt a Béni Hasszán törzs. Ez 
a törzs abban a szerencsés helyzetben volt, 
hogy a spanyol-francia gyarmatok határának 
mindkét oldalát lakta, viszont sem a fran
cia sempedig a spanyol fennhatóságot nem 
volt hajlandó elismerni. Ha az egyik kért 
tőle adót azzal tagadta meg, hogy a mlásik- 
nak már fizetett. Ezt a kisded játékot meg- 
köimyitette az a körülmény, hogy a spa
nyol fennhatóság alatt élő törzsek szaka
datlan harcot viselték a megszjálló spanyo
lokkal, akiknek igy éppen elég más bajuk 
is akadt, semhogy firtassák a Béni Hasz-



szán törzs adóügyét. A  franciák sem eről
tették a dolgot, mert a Kis Atlasznak erre 
a részére állítólag a németek is igényt tar* 
tottak.

A  világháború után a németek ígényjo- 
gosultsága természetesen megszűnt, a fran
ciák egyszeriben kezdtek komolyabb fi
gyelmet szentelni a Kis Atlasz problémájá
nak. Mindén okuk meg volt r)á, merthiszen 
a hegységben már a háború előtt gazdag érc- 
telepeket fedeztek fel, amelyek kiaknázásra 
váirtak. A franciák elhatározták, hogy most 
már végérvényesen behódolásra kényszerí
tik a határmenti törzseket. Ám a terv végre
hajtása komoly akadályokba (ütközött, mert 
a törzsek egyszerűen spanyol területre me
nekültek a hóditó franciák elől majdpedig, 
amikor a francia különítmények éltávoztak 
a hegyekből, újra visszatértek régi tanyá
jukra.

A franciák erre valóságos erődítmény- 
vonalat építették ki végig a határon. így 
keletkezett többek között a Fort St. Jean 
erőd, amely messzihordó ágyúival, csaknem 
az egész vidéket uralta. Egészen természe
tes, hogy ez a berendezkedés nem tetszett 
a hiát|ármenti törzseknek, mert elvágta ő- 
ket régi lakóhelyeiktől. Kisebb-nagyobb rab- 
lóktülönitményeket szerveztek, amelyek az 
erődVonalat itt is—ott is áttörték, megtá
madták és kirabolták a határmenti bánya* 
vidéket, majd pedig visszatérték spanyol 
területre.

A francia hatóságokat természetesen 
bosszantotta a dolog. Diplomásai tárgya
lásba kezdtek a spanyolokkal, aminek az 
lett a vége, hogy a spanyolok irtóhadjáratot 
indítottak az állandóan lázadozó törzsek



ellen. Közel harmincezer fabői {állott a spa
nyol gyarmati hadsereg, ezenkiviül mintegy 
négyezerre rúgott a spanyol idegenlégió lét
száma.

Hatalmas hadierő volt ez és nagyon köny 
nyen elbánt volna a szétszórt és egymással 
is folyton torzsalkodló arab törzsekkel. EkJ, 
kor tűnt fel a Béni Hasszán törzs eglyik fő
nöke Abd el Krím. Első ténykedése az volt, 
hogy kitűnő szervezőképességével egyesí
tette a két pártra szakadt Béni Hasszán tör
zset, majd jószóval, ha kellett erőszakkal 
egy táborba tömöritette az összes riff ka- 
bilokat.

A  spanyol támadócsapat közben lassan 
nyomult előre, egyszerre azonban szemben 
találta magát Abd el Krim hadseregével, a- 
mely számbelileg is meghaladta a spanyolok 
haderejét. A  vállalkozás sorsa ezzel eldőlt 
A  spanyolok hihetetlen veszteségekét szen
vedtek, végül i s megadták magukat. Az ex
pedíció főparancsnoka hirszerint öngyilkos 
lett, a tiszteket és a legénység egy részét 
nagy pénzáldozat árán váltotta vissza a spa
nyol kormány.

A  nagy balsiker után a spanyol nép 
hallani sem akart arról, hogy ujabb hadlse-1 
reget Küldjenek Marokkóba. A kabilok vér
szemet kaptak a sikeren és a spanyoloktól 
zsiákmányolt fegyverekkel érzékeny veszte
ségeket okoztak a franciáknak. Erre Fran
ciaország megegyezett Spanyolországgal, 
hogy a fráncia csapatok spanyol területen 
is üldözhetik a kabilokat, majd megkezdő* 
dött a franciák hatalmas megtorló akciója.

A. Földközi tengeren erős blokádot vont 
a francia flotta, hogy lehetetlenné tegye a



fegyverek becsempészését. Tüzérségi tűz 
védelme alatt nagyobb csapattesteket sz|ál
lítottak partra, hogy koncentrikus támadást 
indítsanak a törzsek ellen.

Abd el Krím átlátta a helyzet komolysá
gát és döntő lépésre határozta el magát. 
Mielőtt befejeződött volna a francia had
erő felvonultatása, csapataival átszivárgott 
a határon és megtámadta a gyenge létszá
mú erődöket és a felvonuló segédcsapatokat.

Az erődöket körülzárta, a főcsapattal 
pedig elindult, hogy elfoglalja Fezt, Marok-' 
ko fővárosát.

A  támadás meglepte a francia hadveze
tőséget, nagy sietve Marokkó valamennyi 
gyarmatából megindult a csapatszállitás Fez 
felé. Vonaton, gyalog és lóháton, a legtá-í 
volabbi helyőrségekből is erőltetett menet
ben igyekeztek az ezredek Fez felé és ennek 
a felvonuló haderőnek egyik láncszeme a 
mi csapatunk is.

Nem (áll módomban ellenőrizni, hogy va
lóban megfelel-e az igazságnak az öreg léf 
gionisták elbeszélése. Annyi bizonyos, hogy 
fcétnap óta szakadatlan lágyumormolást hal
lunk. Gyakorlott tüzérfüleink csalhatatlanul 
megállapítják, hogy komoly harcok folyhat
nak ott, ahonnan ez a dübörgés hallatszik.

Érdekes, hogy minél közelebb jutunk 
Fezhez, az lágyutüz ereje egyre csökken. 
Megtudjuk, hogy négynapos hatalmas ütkö 
zet folyt huszkilométerrel Fez előtt Abd el 
Krim és a vjárost védő francia csapatok kö
zött. A harc a franciák győzelmével végző
dött, Abd el Krim (állítólag hétezer halot
tat hagyott á csatatéren. A franciák veszte
ségéről hallgat a jelentés, mindössze néhjáuy



száz sorkatona haláláról emlékezik meg. 
Mi azonban immár második napja szállítjuk 
szakadatlanul, kocsikra rakva a halottakat.

A napiparancsból megtudjuk, hogy Abd 
el Krím visszavonulóban van, de megtámad
ja az útjába eső kisebb francia erődlöket. 
Tiz^tizenkét ilyen kisebb erőd került mjár-i 
is a birtokába, amelyeket most nékiünk 
szent kötelességünk visszahódítani. A  pa
rancs nagy dicsérettel emlékezik meg az e- 
rődlök védőseregéről, de megemliti azt a 
sajnálatos tényt is, hogy a védők közül 
sokan (átpártoltak az ellenséghez.

Jól tudjuk, hogy ez az utolsó kitétel lég 
főképpen a légiónak szól. Akárhogy szépít
jük is a dolgot, bizony miár eddig is észre
vettük, hogy éjszakai táborozás után, a 
másnapi induláskor, hiányzik néhány em
berünk, akik pedig tegnap még teljes egész
ségben itt voltak. Cselekedetüket legfel
jebb magyarázni lehet, menteni nem. Sza
badulni vágytak a hihetetlen testi megpró
báltatásoktól, azonkívül ki tudja, hány o- 
lyan dervis működik Marokkóban, mint a- 
milyennel én találkoztam a marokkói kór
házban lejátszódott mérgezéses jelenet után.

A  légió négy zászlóalja önálló kiilö- 
nitmény gyanánt indult el az erődök felsza
badítására. Az első erőd védőrségének lét
száma a hivatalos kimutatás szerint mind
össze száz ember volt, dre puskalövéseikből 
aligha lehet tizenötnél több. A kabilok mint-, 
egy négyszáz főnyi különítménnyel támad
ják az erődöt. Számbelileg túlsúlyban va
gyunk, mégis hihetetlen szivósiággal véde 
keznek. Többórás szakadatlan tüzeléssel 
tudtuk csak elűzni őket.



Az erőd halálosan kimerült legénységét 
felváltottuk, a száz főnyi megszálló csa-* 
patba a szakaszom is beleszámít. Hat ágyút 
is kaptunk. A légió többi része tovább megy 
a legközelebbi erőd1 felszabadítására. Nagy 
kényelmesen berendezkedtünk, most lega
lább jól kipihenjük magunkat. Kissé kü- 
lönösnek találjuk ugyan, hogy rendkívül e- 
rős puska és ágyutüz hallatszik a hegyek 
közül, nyilvián kemény ellenállásra bukkant 
a légió többi része.

Az erőd nemrégiben kisebb b)ámya te-* 
lep volt, lapostetejü kántinja félig-nied!dig 
épségben maradt. Az erődnek Sidi Rarucb 
a hivatalos neve. A katonák hamarosan ki- 
tapasztalják az erőd mindén zegét-bu l̂át, 
azutján lelkendlezve jelentik, hogy civilek is 
vannak itt velünk. Hihetetlennek látszik az 
ügy, de elvezetnek a kantinba és tényleg 
csöndesen ott üldögélnek ódon karosszé
keikben a kantinos meg a felesége.

A  férfi teljesen béna, idős felesége bizo
nyára nem akarta magára hagyni az urát, 
azért maradtak itt. Jelentem az ügyet pa* 
rancsnokunknak Dubios kapitánynak, a leg
aranyosabb emberek egyikének, akikkel va
laha összehozott a sors. Arról nevezetes, 
hogy ha uj föd'özékben, vagy sátorban meg
telepszik első dolga, hogy kiragasztja a fal
ra feleségének és két gyönyörű ¡gyermekének 
fényképét. Ki tudja, az életnek milyen ke
serű játéka sodorta ide?

Az volna a rendje, hogy elibe vezessék' 
a civileket, de a kapitány maga ballag el a 
kantinban. Néhány szót vált az öregasz-’ 
szonnyal, azutján azt mondja itt maradhat-r 
nak, de semmiféle felelőséget értük nem



vállalhat. A bakák élénken érdeklődnek, 
hogyha mér kantin van sőt kantinosné is, 
legaljább egy skátulya gyufát adjanak a kan 
tinból. Fjéradt mosollyal jegyzi meg az ö- 
regasszony, hogy ebből a kantinból ők sem
mit sem (árulhatnak, legfeljebb az életüket, 
azt meg szivesen odaadják, úgysem sokat 
ér mjáir.

Minthogy a gyufánk régesrég elfogyott, 
a légiónistjálk leleményes módszerét alkal
mazzuk a rágyújtásnál. Egy darab zsineg, 
egy acélgomb, égetett rongyból készitetttaR 
ló, kis kovakő s egy levitézlett dpőkenőcs- 
doboz — ez a tüzszerszémunk. A gomb 
szembeniévé két lyukán áthúzza az ember 
a splárgát, amelynék egyik végét a fogai kő 
zé szorítja, a mjásikát pedig jóbbkézzel úgy 
forgatja, hogy a zsineg Összecsavarodjék. 
Azutján hol húzza, hol meg visszaengedi a 
spárgát, mire a gomb nagy bugással őrült 
forgásba lendül ezután a balkezébe fogja 
a cipődóbozban elrendezett taplót és kova
követ, de úgy, hogy a forgó gomb a kova
kőbe ütközzék. Az acél és a kő találkozásé 
ból szikra pattan, meggyujtja a taplót és 
már ég is a cigaretta. Ez a szikra játék jel
adásra is kiválóan alkalmas.

Hosszú idők utján végre az éjjel nyu-> 
godtan aludtunk, de hajnalban riadót ren
déi el a kapitjány. Az egyik őrszem ugyanis 
esküdözve erősitgetd, hogy a szemközti domb
oldalon néhány arabot látott, lehettek vagy 
nyolcán. A  dolog kissé különösnek tűnik, 
díe nem lehetetlen, hogy valamelyik eltévedt 
arab különítmény erre vette utjiát. Nagy
ban tárgyaljuk az esetet, hirtelen tompa 
dörrenés hafiik, majd bugás és jókora grá-» 
mát csapódik a drótkerítés ködé.



E n n e k  a fele sem tréfa, deh|át ha az a 
r a b o k  v is s z a jö t t e k ,  mi történt a légió többi 
r é s z é v e l?  A kapifájny attól fél, hiogy vala
milyen egérfogóba csalfák őket és nyilván 
nagy veszteséget szenveditek. Az ágyutüiz 
egyre erősödött, szerencse, hogy a bánya ̂  
bejjáiratok nagyszerű fedezékül szolgálnak! 
veszteség edldig nem igen van. 'Estefelé mjár 
pusfcjával is lövöldöznék a kabilok, az erdő 
fái mögül.



A M  cl Krím MtsWMHM
Éccakára erősebb táboriőrsöket állítunk 

ma rajtam van a sor. Teljes csönd1 az egész 
vonalon, pompás rókalyuk a táboriőrs bet 
iye, ketten odakint figyelnek, négyen kellek 
mesen kártyázgatunk, a pislákoló gyertya# 
viliág fényénél. Egyszerre megjelenik az aj
tóban az egyik őrszem int, hogy jöjjek ki
felé, valami gyanús zörgést hall. Felugróm,, 
néhlány lépést megyek előre, tisztán hallom* 
az acélolló jellegzetes ropoglását, — vág
ják a kabilok a drótkerítést.

Kinn van már az egész tábori őrs, a- 
mig szemünk a sötétséget megszokja, meg- 
tárgyaljuk a haditervet. Ketten jobbra me
gyünk, ketten meg balra és bekerítjük a 
drótvágó bikokat. Éppen indulnánk1, ebben 
a pillanatban rettenetes csattaniáissal kisik
lik alólunk a talaj, a légnyomás ereje a 
földire vág érzem, hogy szemem-szám tele 
lett porral. Néhány pillanatig kábultan fek
szem, csak azt hallom, hogy hullik vissza a 
magasból a sok ködarab. A kabilok felrob
bantották a drótkerítés egy részét.

Felugróm, félkábultan rohanok az erőd! 
felé, legalább is azt hittem, hogy vissza, pe
dig ugylátszik éppen az ellenkező irányba 
futok, hiszen teljesen elkeverődtem a drót
ban. Rövid, dé erős puska tűz hallatszik;



az erődben észrevették a robbantást és most 
idegesen lövöldöznek, mert félnek az arab 
tiámadástól. Lehasalok a földre, hogy tájé
kozódjam, majd óvatosan kúszni kezdje, 
hogy valamiféle utat találják visszafelé. 
Most veszem észre, hogy a puskjámat i s el
hagytam a nagy ijedtségben.

A drótakadlályból már kijutottam, a pus 
ka tűz is megszűnt, jóideje jiárkáíok, hirte* 
len sajjátos fényjáték tűnik fel előttem. Ni- 
;ni... hiszen jó helyen járok, légionisták ad-# 
iáik' a fényjelet a gombbal, meg a kovával. 
Mostmiár bátran kiegyenesedem, megindul 
lók a jel irányában, de a tűz éccaka na
gyon csalékóny. Azt hittem alig harminc mé
terre van tőlem, de ugyljátszik tévedtem, jó
val messzibbe kell mennem.

Újra felcsillan a jel, dle mostmár való
ban itt a közelben, rohanok, nehogy elté
vesszem az irányt. Hirtelen valami ismeret
len kiáltást hallok, szurony csillan a sötét
ben, rémülten látom, hogy fehér ruhás ka- 
bdl tartja rám a fegyverét. Megdermedek az 
ijedtségtől, körülnézek, hogy talán téved
tem, de a kabil óvatosan lépeget felém, pus-* 
kláját lövésre tartja. Kiabál valamit, mire 
hárman-négyen rohannak elő, félköralakban 
jközcledínek felém.

Menekülni mostmár nem lehet, — fog
ságba estem. Várom, hogy melyik pillanat-' 
bán vágják belém a szuronyt. A kabil ugy- 
tátszik meg is tenné, de a többiek leintik. 
Szemeim lassan megszokják a sötétséget lá
tom, hogy kísérőim közül csupán kettő ka-rf 
bil, a többiek a spanyol légió átpártolt ka- 
toniád. Mostmár értem a tűz jel esetet. Ta
lán véletlenül, talán készakarva a spanyol 
dezertőr légionisták gyújtottak cigarettára



a gomibHmódszerrel, hogy idecsaljanak, ez 
okozta a vesztemet.

Nem bántanak, csak kézzel lökdösnek 
előre, látvillan agyamon a gondolat, hk>gy e- 
zek talán szökevénynek néznek, hiszen meg* 
tehetik, fegyvertelenül érkeztem. Kisebb 
szakadékféléhez érkezünk több siátor van 
itt, úgy látszik a parancsnokság tanyája. A 
caid! siátrában felélesztik a tüzet, ami nyil
ván a szúnyogok miatt és világítási célok
ból égett, a törzsjfőnök is feltápászkodik? 
int, hogy motozzanak meg.

Nagy gyakorlatuk lehet az ilyesmiben. 
Azzal kezdik a dolgot, hogy teljes mezíte
lenre levetkőztetnek, azután ruhám minden 
zegét zugát, a lehető legtüzetesebben átku  ̂
tátják. A zsebeimben talált apróságokat, 
pénztjárcát a zsebkendőbe gyiüjtik és a caid 
elé rakják. Az öreg különösen a pénztárcá
mat vizsgálja nagy előszeretettel nem cso
dálom, közel ezer frank van benne. A  lég-* 
kisebb rekeszét is átkutatja, hirtelen a- 
zonban szinte kővé dermed1, hjátrahőköl és! 
elejti a tárcámat, mintha villamosiíités érte 
volna.

Riadtan tekintek rá, hiszen pillanatnyi 
rossz kédVe könnyen az életembe kerülhet. 
R|ám se hederit, a tűz fényénél görnyedje 
nézeget valamit, amit a tárcámból vett ki. 
Nagyot dobban a szivem, a kis csontlap 
van a főnök kezében, amit Marokkóban a 
díervistől emlékbe kaptam. Mostm|ár áldom 
a sorsot, hogy összehozott vele, jelvényét 
ugyljátszik itt is nagyon jól ismerik.

A  caid arca egészen átszellemül, ugylá 
tóm miár nem haragszik. Kérdez valamit 
tőlem nem értem, hogy mit, mert különös 
tá|jszólással beszél. Arabul válaszolok neki,



dé déli tájszólással, mert én azt be-4 
szélem. Tolmá/csfélét hivat és mostmár meg 
indul a beszélgetés. Kérdi, hol taljáltam ezt 
a csontlapocskját.

— Nem taljáltam — válaszolom —, há- 
nem kaptam egy szent embertől.

— Hogy nézett ki az a szent ember és 
hol találkoztál vele? — hangzik a követfce-' 
zo kérdés.

Részletesen elmondom marokkói taljál- 
kozásomat a dervissel, úgy ahogy valóban 
történt. Most különös dolog következik. A  
eaid feláll, homlokára és szivére tett kéz&el 
hajladozni kezd a sátor egyik sarka felé. 
Azt hittem tálján magas vendég jött be az 
ajtón, de nincs itt senki, a meghajlás ujgy-i 
látszik a dervisnek szólt. A  caid most int 
a szolgáknak és a legnagyobb meglepeté
semre visszaadják ruhámat és dolgaimat az 
utolsó szemig még a pénztárcát is, azt hi
szem ez fiáj a legjobban a főnök urnák.

Haragot nem látok rajta, sőt leültet ma
gamellé és feketével kinjál. Titokban hálál
kodom önmagámnak, mégiscsak okos dolog 
volt megőrizni a dervis ajtándékát. Már tu-r 
dóm mi a tennivalóm. Azt mondom, hlogy 
átszöktem a légióból, mégpedig a dervis 
rábeszélésére. A lényegen ez nem sokat 
változtat, viszont megkonnyitbeti a helyze
temet a fogságban.

A  caid jielzi, hogy indulunk. Nem me 
gyünk messzire, diszes, nagy sátorba ve-t 
zetnek. Rendkívül szimpatikus fiatalember 
fogad, az első arafy akit hosszú ittlétem óta 
tiszta ruháiban látok. Szemeiből rendkívüli 
intelligencia sugárzik, szinte természetes
nek találom, hogy franciául szól hozzám i



— Szóval jobbnak gondolja a mi olda* 
lünkön — mondja —, pedig itt sem kedé
lyes az élet, sőt helyzetünk rosszabb mint 
a mjási'k táboré. Vagy talán nem kiván a 
sorainkban harcolni? — kérdi hirtelen, mint* 
ha észrevette volna megrökönyödésemet.

őszintén válaszolok, elmondom néki* 
hogy bizony legjobban szeretnék végérvé-1 
nyesen elbúcsúzni a katonáskodástól és 
elvitorliázni más tájak felé. Azt mondja, 
hogy erről is lehet később beszélni. Egy
előre a légionistjáík közé utal, ott pihenjem' 
ki magamat és majd1 később megmondom, 
hogy mi a további szándékom. Ha nem ki-! 
vjánok harcolni, úgy a foglyok között is jó 
dolgom lesz, mert a dervis csontlapocskjár 
ja örökidőkre kiváltságos elbánást biztosit 
szjájmomra.

Megköszönöm a rendkívül kedvesmodo- 
ru fővezér jóságát és elindulok1, hogy fel
keressem a légiókülönitményt. Csaknem ki- 
vételnélkül a spanyol idegenlégiónak voltak! 
a katonái, a legutóbbi harcokban fogság
ba estek, vagy átszöktek az arabokhoz. Na
gyon gyenge bőrben vannak, rongyokban 
lóg róluk a ruha, azt hiszem szívesen vissza
pótolnának, ha tehetnék. De nem tehetikj 
mert fejükön a fehér turbán, szemöldökeik 
között ott van már a parányi, keresztféle 
fekete jel, amit a gyanakvó kabilok az o- 
lyan fehér emberek arcára tetoválnak, akik 
a soraikban harcoltak. Ennek1 a szokásnak 
az a haszna mindenesetre megvan, hogy 
nem mehet vissza simán innen senki, mert a 
tetovált jel elárulja, hogy a kabilok sorai* 
bán harcolt.

A  légionisták keserűen panaszkodnak^ 
átkozzák a pillanatot, amikor otthagyták



a légiót. A  jobbérzésüek könnyezve pana
szolják, hogy rettenetes érzés azok ellen har 
colni, akikkel azelőtt}, ha m^s parancsnok
ság alatt is, d!e végeredményében egy ke
nyeret ettek. Suttogva beszélgetünk, mert 
a renegát légionisták között több kabil al
tiszt teljesít szolgálatot és állandóan f i 
gyeli őket.

Parancs érkezik, hogy félóra múlva per
gőtüzet kell inditani az erőd! ellen. A bal- 
szjáimyon már meg is indult az ágyúzás. 
A  megfigyelőhelyről tisztán látom, miként 
csapódnak le a gránátok az erőd külön
böző pontjain. Iszonyú lelki vajúdást ér
zek.

Eddig — bevallom — titokban, némi 
szimpátiát éreztem az arabok mozgalma 
iránt. Elvégre a létükért küzdöttek, asz- 
szonyaik, gyermekeik boldogulásáért. Most 
mégis határtalan gyűlöletet érzek irántuk, 
mert látom, hogy baj társaimat gyilkolják, 
átpártolt ellenség öldöklő fegyvereivel.

Az erődből mindössze egykét áigyulö- 
vés a válasz, elfogyott a lőszerük, vagy 
kilőtték az (ágyúikat. Micsoda rettenetes peflr 
ceket élhetnek most át bajtársaim, Dubois 
az aranyszivü kapitány és a magával tehe
tetlen öreg kantinospár. Itt is—ott is feke
te füstfelhők gomolyognak az erőd! külön
böző pontjain, sötét kavargásukat fehére^ 
sen világítja meg a feltörő láng.

Most minden oldalról megindul a gya
logsági támadás, csakúgy fehérük a meJ 
ző a kabilok ezreitől. Az erődből mindössze 
egykét puskalövés hallatszik, reménytelen 
kísérletezése a közeli hálál katonáinak. A 
kabilok egymáshátán igyekszenek elsőnek



bejutni az erődbe, hogy megkaparintsiák a 
zsákmányt.

Az üteg parancsot kap az előnyomulás
ra, az elfoglalt erődben, kell ütegállást éjpi- 
teni az esetleges ellentámadás visszaveré
sére. Undorító kinézésű kabilok kisérik az 
ágyukat, vigyorgó pofájukból kifehérlenek 
nagy agyaraik. Elérjük az erődöt, a lát
vány rettenetes, elszorul a szivem. Levá
gott fejek a drótakadály karóira tűzve, ha- 
lálrameredt szemek tekintenek felém, mint
ha segítséget kémének. Mindenütt meztelen 
re vetkőztetett legionisták hevernek1, mert 
a kabilok az utolsó inget is lehúzzák a 
halottakról.

A borzalom szinte megbénítja az agya
mat. A haliál birodalmában járok, kívülem 
egyetlenegy élő katonája sem maradt az e- 
rődnek. A spanyol légionisták elfordulnak 
a rettenetes látványtól, szótlan komoran ké
szítik az ütegállást. A  kabilok szüntelen 
turkálnak a szétlőtt fedlezékekben, vad1 rab
lás vágyuk nem tud betelni.

Lassan alkonyul elhatározom, hogy meg 
keresem a kapitány födözékét. Óvatosan búj 
kálók a romok között, szerencsére a ka- 
bilokat most teljesen lefoglalja a zsákmá
nyolás. A födö'zék szinte teljesen eltűnt a 
föld sizinéről. Szétfeszítem a keresiztülka- 
sul ágaskodó gerendákat, a födözék üres. 
Szétszórva néhány papírlap hever a földlön, 
ami nem kellett a zsákmányoló kabiloknak, 
azonkívül egy könyv.

Az újság a Figaro egyik régebbi szá
ma, a könyv pedig, hinni sem akarok a 
szememnek — cirilbetüs nyomjásu. Mostmár 
érdekel a dolog, hiszen tudomásom szerint 
Dubois kapitány francia volt. Felszedege-,



tem a földről a szétszórt lapokat, a címla
pon jobboldalt a felső sarokban ceruzával 
irt néhlány sor: Ilics Rranko I. R. L. E. 2. 
bat. A  könyv, ahogy futólagosán megálla
píthatom, a szerb hadseregnek a világhá
borúban véghezvitt haditetteit ismerteti. Egy 
fénykép összetépett darabjai hevernek sza
naszét, jól tudom kiket (ábrázol, Dubois ka
pitány kis családját. Boldogságtól csillo
gó szemmel, többé miájr nem szögezheti ki 
a fedezék faijára az asszony és a két gyönyö 
ríi gyermek képét.

Vájjon hova tűnt a kapitány? El nem 
menekült, merthiszen itt nem hagyta volna 
katonáit semmi áron. Rettenetes balsejtel
mem támad, a kapitánnyal valami iszonyú 
dolgot cselekedhettek ezek a lelketlen vad
állatok. Érzem, hogy fejembe szökik a vér, 
addig nem nyugszom, amíg a kapitány holt
testét meg nem tal(álom.

Az erőd1 közepe táján van a kút, körü
lötte kis térség. Szinte ösztönösen megin-' 
dúlok a kút felé, a döbbenet megdermeszti 
a lelkemet. Az egyik derékban kettétört o- 
lajfán, valósággal felfeszitve lóg a kapitány 
meztelen holtteste. Álla alá kétoldalt hatal
mas szögeket vertek, úgyhogy feje feltá
masztva mered előre, testét drótkötéllel e- 
rősitették a fáhioz. Ballábszára a térdtől 
lefelé teljesen össze van roncsolva, nyilván 
griájnát érte.

Felorditok tehetetlen dühömben, félig 
öntudatlanul rettenetes szitkokat kiáltok a 
gyilkosokra. Szegény jó Dubois kapitány, 
mennyire igazságtalan volt veled a sors. 
Mást nem tehetek, minthogy eltemetem, lég 
alabb a parancsnokot, hamar a többieket a 
sakálok prédájául szánják a kabilok.



A szögesdrótot több helyütt belevet
ték! a fáiba a lelketlen gyilkosok, kissé ne
hezen megy a lefejtése. Hirtelen dühös kiál
tás zavar meg kegyeletes munkámban. Fel
tekintek, ufálatos kabil ar<c vicsorog fe
lém, nyilván kifogásolja, hogy a holttestet 
le akarom venni a fáról. Rá sem hederitek, 
de a kabil közelebb jön, egyre üvölt, szin
te tajtékzik a dühtől.

Hirtelen vállához emeli a puskáját, cél- 
bavesz. Elengedem a drótot, még lelő ez 
a vadállat, néhány lépést haladok feléje. 
Gyors mozdulattal elkapom a puskája csö
vét iszonyút rugók a hasiába, a fegyvert ki
csavarom a kezéből. Megtjántorodik, de a 
következő pillanatban a késéhez kap. Itt 
most gyors cselekvésre van szükség, a 
puskatussal teljes erővel a fejére sújtok.

Az arab hangtalanul elterül, hirtelen 
tátvillan az agyamon, hogy ha ezt a jelene
tet valaki látta, elbucsuzhatom az élettől. 
Ijedten tekintek jobbra-balra senkit nem lá
tok a közelben, de mostmár azután innen 
gyorsan menni kell. Még egy bucsu pillan
tást vetek a szegény kapitányra. Sajnos itt 
kell hlagyjam, nem temethetem el. De leg
aljább megbosszultam a halálát, az arany- 
szivü, bátor katonának, távoli országból 
idevetődött földimnek.

Gyors léptekkel, szinte futva igyek
szem a segélyhelyre, mert az utasítás sze
rint ide tartozom. Az erőd egyik' féligmed- 
dig épségbemaradt süppedt kőházában van 
a segélyhely, mindössze egy renegát spa
nyol lógionista van benne, könnyű sebesü
léssel. Izgatottan tekíntgetek körül, min
den pillanatban várom, hogy értem jöjje
nek az arabok. Jól tudom, hogy a kabil



halfáiéért rettenetes bosszút állnának, már 
pedüg ezt nem vagyok hajlandó bevárni.

A  sebesült lógionista derékszijján re
volvertáskát látok, megkérdem nem ad
ná-e el a pisztolyát, néki már úgy sincs rá 
szüksége. Belemegy az üzletbe, kétszáz 
frankért vásároltam meg a tizlövetü pisz
tolyt. Az a szándékom, hogy ha értem jön
nek, addig védekezem^ amig! a pisztolyt 
használni tudlom, az utolsó golyót pedig a 
fejembe röpítem.

Nem messze a segélyhelytől gyors egy
másutánban két hatalmas robbanás dördül 
el. Kitekintek az ajtón, ljátom felfelé san
dítanak ijedten a kabilok. Pompás francia 
gépmad|ár kering felettünk, majd felkiál
tok örömömben, pedig bombjája engem is 
elérhet. A rendkívül szimpatikus parancs
nok a dey idegesen j|ár-kel sátra előtt. Las-i 
sanként eloszlik a félelmem a kutjelenet 
miatt. Az esetnek ugylátszik nem volt szem-, 
tanúja, ha pedig most ráakadhak azt hihe-» 
tik, hogy a repülőbombiák szilánkja sebez
te halálra.

Ugylátszik körülöttünk erős harcok 
folynak, rengeteg mezítlábas kabil menetel 
az erőid1 mellett. A  francia tüzérség nehéz 
¡ágyukkal dolgozik, de nem mifelénk, ha
nem jó néhány kilométerre balra. Az ide
gesség azonban itt is elég nagy, Hanselmann 
kapitány az üteg parancsnoka állandóan or
dít ha kell, ha nem. Tőlem is megkérdezte 
hogy mit keresek az ütegnél. Megmondom, 
hogy a dey, a fiatal parancsnok ide osztott 
be. A  békaképü kapitájny dühösen felfor- 
tyan, hogy ingyenélőre nincs szüksége. Je
lentem az esetet a d'eynek, azt mondja ma



radjak a sátra körül a további intézkedés 
aig.

Hanselmann kapitányt katonái is szív* 
bői utálják. Nem tudta ihogy került ide, de 
nyilván szökevény őkelme, utálatos jelleme 
legalább is erre mutat. Pedig a legritkább 
esetiben fordul elő, hogy tiszt megszökik a 
légióból.
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Találkozásom Abfl el Krímmel
Naphosszat kényelmesen heverészek a 

sátor körül, ugylátszilc a deynek sincs vala
mi sok dolga, gyönyörű almásszürkéjével 
játszadozik. Most egy kabil rohan hozzá 
jelentéssel, a dey arca hirtelen elkomorul. 
Hosszú öszvérmenet közeledik az erőd fe
lé, nyilván ezt jelentette az arab a deynek. 
Az öszvéreket külön gyalogos fellahok ve
zetik, ami azt jelenti, hogy előkelő vendé
geink érkeznek. ,

Fehér humuszaikba csomagolva moz
dulatlanul ülnek az öszvéren a caidok, mint 
ha nem is volna bennük élet. Pedig van, 
mert most egymásután leugrálnak nagyfü- 
lü paripáikról és félkört formálnak egy a- 
lacsony, köpcös, kecskeszakállu emberke 
fciörül. Nyilvánvaló, hogy a deyhez jöttek. 
A fiatal parancsnok a s<átra előtt áll, de rá
juk sem hederit, mintha egyáltalán nem 
érdekelné az ügy.

A kis köpcös most megindul a dey 
felé, a félkör nagy áhitattal ballag a nyomá
ban. Itt haladnak el mellettem, jól szem- 
ügyre vehetem ezt a főcaidot, fene nagy ur 
lehet, ha ennyien kisérik. Külseje egyálta
lán nem árulja el előkelő származását. Egy
szerű gyolcs burnuszábán, viharvert rongy- 
gyal a fején, nem valami megnyerő alak. Ha



sa hirtelen ugrik előre, mégpedig eléggé te
kintélyesen, nem is tudlom hogy bírják el 
a papucsbabujtatott pipaszár lábak. Ha 
nem látnám apró, feketés kecskeszakállát 
szentül hinném, hogy kabil asszony lépeget 
mellettem, ki nagyon szivén viseli népének 
számbeli gyarapodását.

A  menet most megállapodik a dey e- 
lőtt, aki megsem mozdul, úgy Látszik nem 
hajlandó hétrétgörnyedni a kis emberke e- 
lőtt. A  köpcös beszélni kezdi, fekete képe 
csöppet sem megnyerő, mikor kivillannak be 
lőle fehér fogai. Valami korhoLásfélét mond
hat a déynek, mert a kedves, fiatal parancs
nok egyre húzogatja a vállát, majd sarkon 
fordul, bemegy a sátrába, csúnyán fakép- 
nél hagyta ezt a kis emberkét.

A Idséret tagjai között a megbotránko
zás moraja hallik, a kis köpcös zavarában 
gúnyosan felnevet, nagy gyűlöletet vélek kb 
olvasni rikácsoló nyögdécseléséből. Valamit 
mekeg embereihez, akár a kecske, azután 
elindulnak pontosan felém. Ijedten húzódom 
az egyik fa mögé, a magas látogatók ugy- 
látszik az üteget akarják megtekinteni.

Hanselmann kapitány az utálatos stré
ber ütegparancsnok már lohol is errefelé, 
azt sem tudja hova legyen a borzasztó tisz
telettől. Feszes vigyázzban megáll a kis 
köpcös előtt, alig néhány lépésre tőlem és 
hallom, amint nagyhangosan leadja a jelen
tést. „Felséges szultán'4 — mondja spanyo
lul, majd leülök ijedtemben. „Felséges szul
tán4 ‘ — ismétlem magamban, debát csak 
nem Abd el Krim ez a gyanuskinézésü tök
mag emberke?

Nem akarok hinni a füleimnek, de azért 
mostmár jobban figyelem az esetet. Ha már



ilyen nagy tisztesség ért, hadid! lássam a 
„szultán“ díszes kíséretét. Egytől-egyig jól 
táplált egyének, látszik rajtuk, hogy fő-* 
gondjuk az evés, a népről való gondoskor 
dlás és más egyéb apróság csak ezután kö
vetkezik. Leginkább alacsony, pöttöm em
berkék, csak egy horihorgas sovány van köz 
tűk, — ejnye de ismerős ennek a hosszú, 
nak az ábrázatja.

Ezt a markáns arcot láttam valahol, es
küdni mernék ná. Igen, már tudom is hol. 
Hiszen ez a dervis, áld Marokkóban fel
élesztette a kigyómarta gyereket és meg
gyógyította a szememet. Ijedten tapogatom 
a zsébemet, meg van-e még a kis csontiap* 
amellyel, a dervis megajándékozott? Vájjon 
felelevenitsem-e ismeretségünket — töp
rengek magamban. Megpróbálom, miért ne 
próbálnám, különösebb bajom aligha szár- 
mazhatik belőle.

De miképpen lehetne a dervis közelé
be férkőzni. Légionista egyenruhámban nem 
léphetek eléje, esetleg halálra rémülne a 
„szultán“ és kísérete, azt hinné, hogy itt az 
ellenség. A dervis komolyan figyeli, hogy 
az arab szultán mit mond1 a kapitánynak, 
önkéntelenül is oda fülelek. Spanyolul be
szélgetnek, hallom, amint a szultán közli 
a kapitánnyal, hogy kinevezi a riffkabil hadi- 
sereg tüzérségi főnökévé. A  mai naptól kezd 
ve — mondotta — megszűnt a dey parancs
noki méltósága, mert éppen az imént is na
gyon tiszteletlenül viselkedett legfőbb urá
val szentben.

Lehet, hogy tévedek de ugylátom, mint
ha a dervis szeme haragosat villanna a szul
tán szavaira. Kémlelődve tekintget körül, 
*az az érzésem, hogy szeretne innen nyomtala



nul eltűnni. Lassú léptekkel észrevétlen az 
erdő felé húzódik, alig nyolc-tiz lépésre van 
már tőlem. Csak gyere — gondolom — nem 
is sejted, milyen régi ismerősöd várakozik 
itt rád.

Hirtelen repülőgép bugása hallatszik! a 
levegőben, a szultáni kihallgatás pillanat a- 
latt végetér. A kis köpcös fővezér és kisé- 
rete, hirtelenében ugylátszik megfeledkez
tek méltóságukról, hanyathomlok ugrálnak 
a fák alá, akár a megriasztott bakkecskék. 
A  dérvis ajkán gúnyos mosoly jelenik meg, 
fölényesen lállva marad a szabad tisztáson 
«egyedül a nagy kíséretből.

Már süvit is a bomba, óriási nyögéssel 
alig harminc lépésre innen robban. Hirtelen 
erős ütést érzek a jobblábamon, minthla 
nagy szél kisöpörte volna alólam a földlet. 
Fájdalmat nem érzek, ijedten vizsgálom, mj 
történt velem, rémületemben hangosan fél
időtök. Jobblábamról teljesen eltűnt a 
bakkancs alja, csak a szára maradt meg* 
a vér csak úgy ömlik a lábamból.

Bágyasztó gyengeséget érzek és őrült 
vágyat, hogy leheveredjem aludni a fűbe. 
Nem megy az alvás, érzem, hogy valaki se
besült lábamat babrálja és valami erősszagu 
folyadékot keneget a homlokomra. Nehe
zen mozognak a szempilláim, kissé ködös
nek látom a világot, de hirtelen megembe- 
relem magam, mert látom, hogy a dervis 
bajlódik sebesült lábammal.

Franciául szólitom meg, ijedtemben szin 
te elhadarom marokkói találkozásunkat, mi
előtt még levágná a lábamat. A dervis gya
nús tekintettel vizsgál, ugylátszik nem biz
tos felőle, hogy észnél vagyok-e, vagy félre* 
beszélek. Hatalmas kötést bagyulál a Iá-



bamra, határozottan jobban érzem magam. 
Itt a döntő pillanat — gondolom — és orra" 
elé tartom a tenyeremben szorongatott osont 
lapocskát.

A  dervis szeme felcsillan, mosolyra nyí
lik az ajka. Megveregeti a vállamat, azt 
mondja sose féljek, a sebesülésem mindleit 
pénzt megér. Nem tudom mire céloz, annyi 
bizonyos, hogy szivesen átruháznám rá ezt 
a sok pénzt jelentő sebesülést, hamár olyan 
nagyra van vele. A  dervis letelepszik mel
lém a földre és szuggesztiv, monoton hang
ján beszélni kezd.

A  sebesülésed' azért ér sokat —  mond
ja —, mert ezzel bármikor igazolhatod, hogy 
nem szöktél át ide, hanem sebesülten kerül
tél fogságba. A lábadnak semmi komolyabb 
baja nincs, csak a húst vitte le a bomba- 
repesz, néhány hét múlva akár táncolhatsz 
is rajta. Addig együtt leszünk a talemba- 
disi kórházban, ott majd megbeszéljük a 
további teendőket.

Már intézkedik is, hogy állítsanak elő 
két öszvért, azután pedig hozzámlép és 
gyakorlott kézzel percek alatt, olyan kabil- 
lá maszkíroz, hogy szinte kétségeim támad
nak származásom felől. Vadonatúj gyolcs 
humuszt térit rám, törülközőfélét csavar a 
fejemre, azután pedig azt mondja, hogy 
mostmár mehetünk nem kell félnem attól, 
hogy a vad hegyilakók námtámadnak.

Talembadis jó néhánynapi járásra van 
innen, sebesült lábam nem igen örvend1 az 
öszvéren való lovaglásnak. Szerencse, hogy 
a dervis pompásan gondomat viseli, mégis 
csak orvos ez, akárki mit mond. Szakadat
lan ömlik belőle a szó, annyira leköti a fi



gyelmemet, hogy szinte elfeledkezem a se
bemről.

Nem csoda, mert szinte fantasztikusnak 
látszik, amit a dervis mesél. Nem tévedtem, 
valóban Abd el Krím az a kis köpcös em
berke, akinek ő is a kíséretében volt. Kü-i 
lönösnek találom, hogy a dervis szeme ha
ragosan felvillan, amikor Abd1 el Krímről 
beszél. Megkérdem, hogy miért haragszik 
riá? Nem felel a kérdésemre, csak morog va
lamit, ha nem tévedek átok-féle lehet. Majd 
nagy szomorúan beszélni kezd1, úgy érzem 
mintha előbbi kérdésemre válaszolna:

Rövidesen vége lesz a kabilok szabad
ságharcának. Pénzzel dolgoznak ellenünk, 
sok pénzzel. A  pénz pedig pártoskodást 
szül közöttünk. Pénzért a kabil mindénre 
kapható, jó pénzért hogyne adnák el a cai- 
dok ezt a nyomorult, buta népet? Láttad 
ugye, hogy menekültek a bombától, akár 
a kukacok. Ezektől nincs mit remélnie a 
pusztulásra kárhoztatott kabil népnek, pén
zért még a tulajdon apjukat is áruba bocsá
tanak.

— A  déy is? — vágok a szavába szinte 
ingerülten.

Felcsillan a dervis szeme, tekintetéből 
¿hitatos boldogság sugárzik:

— Nagy örömödre szolgálhat, hogy jó 
emberismerő vagy. 0, a déy nem adná el a 
népét élete árán sem. Csakhogy a déyt al
jas intrikákkal lehetetlenné akarják tenni, 
mert benne látják — joggal — egyetlen a- 
kadályát, árulásuk aljas tervének. Mert Si- 
di Ben Ali si Aicha si dey Talem egyenes 
leszármazottja annak a Hussein Talem ka- 
lózvezémek, akiről csodás regéket mesél 
az arab néphagyomány.



A kései utód, a mi fiatal deyünk Pa
risban tanult, kitüntetéssel szerezte meg a 
mérnöki diplomát és értékes tudásával ha
talmasan megnövelte amugyis mesésértékü 
családi vagyonát. Előkelő származása, ha
talmas vagyona és rendkívüli képzettsége 
előtt nyitva állottak Páris felsőbb tízezré
nek szalonjai. A  deyt elkápráztatta a siker, 
azt hitte szegény, hogy valóban az, aminek 
látszik, egyenrangú, egyenjogú tagja az elő* 
kelő társaságnak.

A  dey szerelmes lett és azt hitte, hogy 
szenvedélyes, mély férfiszerelmét valóban 
úgy fogadja, ahogy mutatja a szőke pári
zsi szépség. A d'ey boldog volt, titokban ké
szült az esküvőre. Tombolt benne a fel
korbácsolt, szenvedélyes arab vér, a leány- 
kérésnél kijelentette, hogy az egymásiránti 
hűség egyben az életet is jelenti és ha meg
inog a hűség megszűnik az élet is, mert a 
Talem nemzetség más szerelmet nem ismer.

Hűvös mosoly volt rá a válasz és a 
dtey lelkében összeomlott életének legszebb 
reménysége. Már nem volt ura tettének, 
szenvedélyesen követelőzni kezdett, mire 
azután a leány tudtára adta, hogy minden 
tudása és műveltsége ellenére mégiscsak 
félvad bikónak tekinti, akin bármely pilla
natban erőtvehet ősi, vad ösztöne. Jobb, ha 
többé nem foglalkoznak egymással.

Talem dey lelkében rettenetes fájdalom 
dűlt, megpróbálta csititani. Elhagyta Pá
rizst Nizziába utazott, hogy feledjen. Talán 
sikerült volna, de egy szép nap ifjú nász
utas pár érkezett a szállóba. Talem az# 
hitte megalázó kihivás a szőke szépségtől, 
hogy férjével idejött. Mostmár tudta mi a 
tennivalója, férfi áll szemben a férfival.



Beküldte névjegyét a fiatal férjnek, — go
rombán elutasították.

A  fiatal dey mostmár végérvényesen é- 
rezte, hogy származásának bélyegét soha 
le nem moshatja, hasztalan a tudása, gaz
dagsága, lelki magassága. Rettenetes csa
lódás ülte meg a lelkét, bosszúra gondolt, 
rettenetes bosszúra. Pénzzé tette minden va
gyonát és eljött ide a hegyek közé, hogy 
élére álljon népének, a szabadságért, e-̂  
gyenjoguságért megindult nagy harcban.

A  rendkívüli tudáisu fiatal dey te- 
Jdntélye egyre növekedett. Megoldotta a 
fegyverszállitás szinte lehetetlennek lát
szó problémáját, egyéni képességeivel, tör
hetetlen bátorságával rövidesen Abd el 
Krím bizalmasa lett. Ámde amonnan elin
dult az arany mindent elárasztó hömpöly- 
gése és hódító útjában lehengerelt hűséget, 
kitartást, fajszeretetet.

Mindenki megingott, csak a dey áll 
szilárdan, ezért törnek most ellene. A  dér* 
vis mindent lát — mondja titokzatosan — 
és jól tudja, hogy Abd el Krim is eladta ma
gát. A  szultán mostmár csak a kellő alkal
mat lesi, ezért löki el utjából azokat, akik 
talán beláthatnak a kártyájába. De téved 
a kis köpcös és tévednek odaát, ha azt hiJ 
szik, hogy Abd el Krim megvásárlásával 
elintézhetik a kabil kérdést.

A  Talemek nem halnak ki és nem hal- 
pák ki a dervisek sem. És minthogy az igaz
ságtalanság is  örökéletü, a talemek és a 
dervisek mindig összetalálkoznak az igaz
ságot keresőkkel. Ne feledd el a szavamat, 
ha valaha visszakerülsz a hazádba ezer, 
vagy tízezer kilométerre innen, sose hidd



j
el, bárhogy hirdetik is, hogy elintéződött m 
marokkói kérdés.

A  dérvis szinte extázisbán beszél, a? 
hangja próféta szózatként harsog végig a 
csöndes völgyeken. Úgy érzem, hogy őszin
tesége engem is őszinteségre jogosít. Meg|- 
kérem, ne haragudjon, ha ihletés szavaira 
reális és üzleti kérdéssel felelek. De h$ 
nem sértés a szavam mondja meg, ki finan
szírozza a marokkói arabok szabadsághar
cát, merthiszen ez rengeteg pénzbe kerül?

A  dervis ajkán finom mosoly játszik, 
,azt mondja egészen jártas vagyok a -világ- 
politikában. De határozott választ erre a 
kérdésre ne várjak. Mostmár izgat a do
log, firtatom^ hogy talán London, avagy 
Olaszország, Oroszország, esetleg mind a 
három? A dervis nem válaszol, csak moso
lyog titokzatosan, nem tudok eligazodni 
rajta.

Talembadis meglehetősen népes város
ka. Nemrégen* spanyolok is lakhattak ben
ne, mert sok uccáranyiló szobaajtót látok* 
ami kimondottan spanyol jellegre vall. 
Pontosan a városka közepén épült laposte- 
te$ü hatalmas „kaszba“ a kórház, egyben a 
hadifoglyok tábora. A ház valóságos la
birintus számtalan szűk folyosójával, vi
szont érdekes arab stílusát mintaképül le
hetne ábrázolni az iskolakönyvekben.

Marokkói viszonyokhoz mérten csino
san berendezett nyolcvan ágyas kórházba 
jutottam. Herz dr. a kezelőorvosom élénken 
érdéklődik a marokkói viszonyok és főleg 
a légió élete iránt. Negyedfriagával nemrég 
érkezett Berlinből, eddig úgyszólván sem
mit sem látott a gyarmati háborúból, kivé-; 
ve néhány sebesült és fogoly katonát.



Szívesen válaszolok kérdéseire, hálá
ból kijelenti, hogy egyetlen európai betege 
mellé szállásol, talán majd elszórakozunk 
kettesben. Kopasz bácsi mellé kerültem, de 
aligha lehet európai, szine után inkább réz
bor ü indiiánusnak nézem. Ágya mellett fran
cia egyenruhát látok a széken, de megálla-» 
pitom, hogy a francia szót meglehetősen 
gyengén uzoválja. A főorvosunkkal folyé- 
konnyan beszélget angolul, mert Williams, 
az igazgató főorvos tulajdonképpen angol, 
noha ezenkívül még vagy öt nyelvet beszél 
tökéletesen.

Mostmár érdekel, hogy ki lehet ez a 
kedélyes bácsi. Igyekszem szólásra birni, 
d!e nehezen áll kötélnek. Vetkőzés köziben 
gyors mozdulattal párnám alá rejtem a s pa-, 
nyol légionistától vásárolt pisztolyt, amiti 
eddig sikerült eldugdosnom. Meglátja a 
szomszéd, erre hirtelenében megjön a sza
va. Sokat ugyan nem mond, mindössze any- 
nyit, hogy húsz livre sterlingért megveszi 
a pisztolyt, eladó-e? Hogyne volna eladó. 
Húsz livre sterling szép pénz, nékem egy-v 
előre pisztolyra aligha lesz szükségem.

Csöndésen átcsusztatom hozzá a pisz
tolyt, a szomszédi viszont a pénzt nyújtja 
át hozzám, ezzel az üzlet perfektuálódiott. 
Az öreg mostmjár közlékenyebbé válik és 
megszólal, mégpedig szintiszta magyarul. 
Elmondja, hogy Hajduskának hívják, bács
kai ő is, noha jóideje elkerült onnan. Szu- 
boticáról vetődött Délafrikába, egyik öcs- 
cse most is ott él, gazdag ember, családja 
is van.

Elmondötta még az öreg, hogy a világ
háborúban az angolok Ausztráliába intern 
málták. Közben meg is nősült, de angol fe-



lesége elpártolt tőle és most Angliában él 
leányával. A  háború befejezése után járt 
már Pesten is, Szuboticán is, de visszavá
gyott idegenbe. Csak arról nem beszél a 
szomszéd!, hogy miképpen jutott ide? Úgy- 
látom kerüli ezt a témát, nem firtatom te
hát. Különben is búcsúzik már, megy to
vább, egyelőre nem tudja, hogy hová. Sze
gény öreg bajtárs hasztalan keres megnyug  ̂
vjást, hajtja a vére.

A dervis gyakran meglátogat. Azt ta
nácsolja próbáljak járkálni, hadid erősöd
jön sebesült lábam. Megfogadom a taná
csát annál is inkább, mert az öreg Hajdíus- 
ka elmondbtta, hogy az épület másik részé
ben, a fogolytáborban több légionista van. 
Kissé kétlem a dlolgot, mert tudom, hogy a 
kabilok inkább a gyarmati francia ezredlek 
katonáira, dé főként tisztjeire pályáznak, 
mert értük óriási váltságdíjat zsarolhatnak 
(ki. A  légionista nem üzlet, mert sok van be
lőle és csekély az ^árfolyama“ .

Mégis elballagok a fogolytábor felé. Az 
épület másik szárnyában laknak, udvarukat 
hatalmas kerítés választja el a miénktől. 
Óvatosan belesek a kerítésen, leginkább 
francia tisztet látok, dle amott mintha legio- 
nista egyenruhás katona söprögetne köz
tük. A  kerítés mellé somiordiálok, az egyik 
díeszka hiányzó csomójának helyébe bele- 
Csücsörítem a számat és halkan elffütyülöm 
a légió hívseiét.

Felkapja fejét a koma, mereven néz erre 
felé, nyilván azt hiszi, hogy valami rossz vé-, 
letlen tréfálkozik a dobhártyájával. Erre 
mostmár hangosabban fütyürészek, egy
szeriben meggyorsul a seprő járása és köze 
lég errefelé, pedig a járda egyáltalán nem



erre vezet. Söprés közben válaszol a kéa> 
d'ésemre nehogy észrevegyék a bdkok. Fi* 
scher Árpádinak hívják földiek vagyunk, 
Szubotioáról került idle ő is.

Elmondja, hogy harmadmagával fogták 
el a kabilok, miután negyven főből álló fel* 
deritőosztaguk többi tagját ^gytől-egyig le
mészárolták. Fogalma sincs róla, hogy őket 
miért kímélték meg. Örömmel újságolja, 
hogy van itt még egy bácskai, azonkívül 
egy pesti fiú. Már sompolyognak is errefe* 
lé, mind1 a ketten, mintha ösztönösen érez* 
nék, hogy ismerősre akadnak.

Cigányfeketére sült, magas barna fiú 
az egyik, azt kérdi ismerem-e, hiszen ő is 
noviszádi? Itt Puskás Bélának hívják, ott
hon is használta már ezt a nevet, pedig va
lójában Ivko Bélára keresztelték. Ezt csak 
azért mondja meg, mert harmadik társukat 
is Puskásnak hívják, nehogy összetévesszem 
őket. De ez igazi Puskás — mondják ne
vetve — Puskás István és Budapestről ke
rült a légióba.

Fischert és ívkot most láttam életemben 
először, de a pesti Puskást hírből már is
merem. A  negyedik ezredben szolgált ő is, 
általában gorilla-embernek nevezték. A ke
rítésen át is megállapítom, hogy ez az el
nevezés valóban találó, mert a Puskáséhoz 
hasonlóomlberi testalkatot életemben sem lát 
tam. Felsőteste valóságos monstrum, irtó
zatos izomerőt sejtet. Óriási feje csaknem 
nyak nélkül nyugszik a rettenetes viállakon, 
karjai a szó szoros értelmében térdéig ér
nek.

Az egész ember inkább alacsonynak 
mondható, mert vastag lábai meglehetősen 
kurták. Az orvosok és a tisztek az idegenek--



nek megmutatták a légió csodáját. A  két 
bakra fektetett .ágyucsövet karjaiba vette, 
úgy vitte el az .ágyúhoz. Másik nevezetessé
ge az volt, hogy hihetetlen mennyiséget meg 
tudott enni. Legkedvesebb eledele a bab, 
amit itt mindenki szívből utál, egy ülté
ben három csajkával megfal belőle. Az ivás 
bán is rekordteljesitményt produkált, bár 
ebben a szakmában egy német volt az ez
red' büszkesége, mert egy-egy hajtásra, egjM 
másután három, néha négyliter bort meg
ivott. Puskás, a gorilla-ember egy liternél 
többre nem igen vitte.

Puskás barátunk ma nagyon rosszked
vű, kihallgatásra viszik, néhány napi szi
gorított kóter vár rá. Délben keveselte az 
ebédet, ami nem csoda, mert az evés dol
gában itt nem igen kényeztetik el a fog
lyokat. Ujabb adagot kért a szakács nem 
adott, mire Puskás szétverte az egész kony
haszemélyzetet és valamennyiök kosztját 
megette. Feljelentették érte és rövidesen bi
zonyára vasra verik, mert itt rendkívül szi
gorúan büntetik a foglyokat.

Puskás tehát néhánynapra búcsúzik tő
lünk, de azt mondja nem valószinü, hogy 
itt találkozunk. Az éhséget nem birja to
vább és olyan dologra készül, ami vagy az 
életébe kerül, vagy megszabadul innen. Már 
jön is érte a biko és viszi a kihallgatásra,. 
Fischer utána ballag, azt mondja kilesi,; 
mennyi büntetést szabnak ki Puskásra. 
Lassan elballagok, visszafelé jövet füttyen
tést hallok a kerítés mögül. Fischer újra az 
udvart söpri, de kabilok is vannak körülöt
te. Csak az ujjával mutat felém kettőt, az- 
után keresztbeteszi a csuklóját, ami azt



Jelenti, hogy Puskjás barátunk karpereccel 
suiyo^bitoU kétnapi egyest kapott.

Tikkasztó a meleg megállapítom, hogy 
Puskásnak nem lenne valami rossz dolga a 
„hűvösön“ , ha a zárka valóban hűvös vol
na. Ámdle egyáltalán nem hűvös, mert egy
szerű fabódé, minden oldalról nátűz a nap. 
Ma Jár le Puskás büntetése, úgy számítom, 
hogy estefelé, kémlelő sétára indulok a ke
rítés töviben.

Éppen indulni akarok, hirtelen őrületes 
üvöltés hallatszik a foglyok udvaréiból. Né
hány lövés is hallik, azután rettenetes pü- 
föiés zaja, hangosan üvöltenek azok, aki
ket vernek. Williams főorvos ijedten rohan 
iát, hallom, hogy hangos parancsokat oszto* 
gat, lassan lecsillapul az izgalom. Kisebb 
lovasjárőr fordul ki a kapun, szélsebesen 
elvégtat a hegyek felé.

Jön a dervis, szokatlanul izgatottnak lát 
szik. Elmondja, hogy mi történt a foglyok 
udvaréban, szinte hinni sem akarok a sza
vának. Puskást az orangutang-embert a ko* 
ra délutáni órákban kiengedték a fogdából, 
ahol két nap alatt bizony mindössze két
szer kapott enni, mert többször nem Jár 
a kóterben ülőnek. Puskás csöndlesen töltöt
te a két napot, senki sem hitte, milyen bor
zasztó tervet forgat az agyéban.

Az óriási melegben a kabilok félájultan 
heverésztek őrhelyükön, senki sem ügyelt 
a foglyokra. Puskás az őrszobához lopózott 
és kívülről .bedrótozta az ajtaját úgy, hogy 
belülről ne lehessen kinyitni. Ezután a kapu 
felé sompolygott, ahol három kabil teljesít 
őrszolgálatot. Az egyik az őrszoba előtt a 
fiának dőlve szunyókált, a másik kettő a 
szobában aludt. Puskás hátulról elkapta az



őr nyakát és egyetlen rettenetes szorítással 
megfojtotta. Azután leakasztott egy pus
kát a szegről, bement az őrszobába és a két 
alvó kabilt agyonverte.

Hogy ezután mi történt azt pontosan 
nem tucfni. Mintegy két órának előtte fel kel 
lett volna vá tani a kapuőrséget. Az őrszoba 
altisztje ki akart jönni az ajtón, de nemi 
tudta kinyitni. Dörömbölni kezdett, majd 
a többiek segítségével kifeszitette az ajtót, 
azt hitte, hogy valamelyik kollégája tréfából 
drótozta be a kilincset. Elindult, hogy fel 
váltsa a kapuőrséget, a fa tövében ott ta-> 
llálta a megfojtott őrszemet, a szobában pe
dig az agyonvert két kabilt.

Rögtön riadót fuvattak, sorakoztatták! 
a foglyokat és hamarosan megállapították, 
hogy a két Puskás és Fischer hiányzanak. 
Kétségtelen, hogy a ¡gyilkosságot Puskás kö
vette el, azután megszökött a társaival. A 
felbőszült kabilok erre nekiestek a többi fo 
golynak és talán mindnyájukat agyonverik, 
ha Williams főorvos közbe nem lép.

Szinte megdermedek a kegyetlenségnek 
rettenetes tobzódásától. Nem hittem volna, 
hogy valaki ennyire kivetkőzzék emberi mi
voltából. Itt ugyan most már nem sdk jó 
válhat reánk, megkérdem a dervist mit 
gondol, mi lesz velünk? Azt mondja ne fél
jek, bízzam rá a dolgot, mert ő még sosem 
hagyta cserben a barátait. Három nap múl
va újból eljön, akkor majd megtudok min
dént.

A  kórházban rendkívül izgatott a han
gulat, mert a járőr holtrafáradtan tért visz- 
sza anélkül, hogy a szökevényeknek nyomá
ra akadt volna. Ezt sejtettem, mert a légio
nisták nagyon jól tudják, miként lehet el



bújni az üldözők szeme elől, akiket a lovuk 
is akadályoz az üldözésben. Nem merek 
(kimozdulni a betegszobából, pedig a lá
bam már csaknem teljesen meggyógyult.

A  dervis szinte percnyi pontossággal 
megjött. Jókedvűnek látszik, azt mondja 
nagyon komoly beszélni való ja van velem. 
Két-három napon belül fogolycsere lesz, â ' 
mi itt elég gyakori dolog, merthiszen ez a 
kabilok legfőbb jövedelmi forrása. A  tisz
tekkel együtt mintegy ötven foglyot adnak 
vissza a franciáknak, de természetesen csak 
gyarmati katonákat, mert a légionistákért a 
franciák nem hajlandók fizetni. A  légionis
ták közül csak a tiszteket veszik át és ő 
úgy intézte a dolgot, hogy engem is a tisz
tek névsorába vegyenek fel.

A  csalást márcsak majd akkor veszik 
észre a franciák, ha kifizették az értem já
ró váltságdijat, de akkor már mit sem te
hetnek, mert a kabilok előbb jó messzire 
elviszik a pénzt és csak azután adják ki 
a foglyokat. Biztosíték gyanánt a franciák 
a csere befejezéséig ott tartjják a három ka- 
bil főembert, akiket három magasabbrangu 
francia tiszttel cserélnek ki. Mindössze ar
ra kell ügyeljek, hogy ne nagyon mutogas
sam magam odaát addig, amig a fogolycse
rét be nem fejezik.

Nagy megkönnyebbüléssel hallgatom a 
dtervis szavát, alig figyelek rá, hogy a to
vábbiakban mit is mond. Csak látom, hogy 
köziben átszellemül az arca, mégiscsak taná
csos lesz meghallgatni. Arról beszél, hogy 
most visszamegyek a légióba és remélhe
tőleg nem feledkezem meg róla. Arra kér, 
csináljak propagandát a légionisták között, 
hogy hagyják abba a számukra érdektelen



öldöklést, adják meg magukat a kabilokiLak. 
Lláthattam, hogy itt jól bánnak a szökevé
nyekkel, a jövőben mindannyiukat hala
déktalanul hajóra ültetik és Európába szál
lítják, ott pedig mehetnek, ahova jól esik.

Ijedten tekintgetek körül, nem hallja-e 
valaki a dervis beszédét, mert könnyen az 
életembe kerülhet, ha odaát megtudnák, 
hogy elfogadtam az ajánlatát. Mást mit is 
tehetnék? Szegény dervist nagyon elfogulttá! 
tette a fajtája iránt érzett ideális rajongás 
sa. Nagy emberismerete máskülönben fel
tétlenül megsúgta volna neki, hogy szavai 
terméketlen talajra hullanak. Meghatottan 
búcsúzik, azt mondja vigyázzak a csontla- 
pocskámra, még jó hasznát vehetem.

Jó kedvvel indul útnak a foglyok kis
ded tábora, elszorul a szivem, ha az ittha* 
gyott légionistákra gondólok, vájjon mi lesz 
a sorsuk? Fiárasztó a menetelés, dle most 
alig érzem a kötést a lábamon. Nagy fe- 

^hér zászlót lenget a szél, alatta különös 
társaság. Freindenberg francia ezredes és 
néhány tiszt látszólag békésen tárgyal a 
kabil törzsfőnökkel, bár néha hangos vita 
támad köztük.

A beszélgetés tónusa egyre hangosabbá 
vélik, a kábilók valóságos árverést rendez
nek felettünk. Egyenként megvitatják a tisz 
tekért fizetendő viá tságdij nagyságát, még 
jó, hogy le nem mérik őket kilóra. A vita 
hangos orditozjássá fajul, mikor a kabi- 
lok kijelentik, hogy a pénzen kivül bizo- 
nyosszámu fegyvert és lőszert is követel
nek. Az ezredes szinte toporzékol dühében, 
rettenetesen káromkodik, merthát, hogy 
adjon fegyvert az ellenség kezébe?

A kabilok pofátlanul kitartanak köve-



keléseikkel, azt mondják, ha nem tetszik, 
vissza az egész, majd' tudni fogják, hogy 
mit cselekedjenek a foglyokkal. Végül is 
engedett az ezredes, de látszik rajta, hogy 
ezért az üzletért még megfizettet az artâ  
hókkal.

Fellélekzem, végre tehíát megszabadul 
lünk, de mi az, hogy még most sem indulhat 
tünk? A  francia tisztek távozni készülnek, 
búcsúzéban tátkiabálnak hozzánk, hogy hol
nap folytatódik a dolog. A  kabilok néhlány 
száz méterre visszaterelnek bennünket, az
után lehe veredünk, erős őrség vigyáz az 
álmunkra.

Arra ébredek, hogy a kabilok vigyori 
pofjával sürgölődlnek körülöttünk, ugylát- 
szik valami jó hirt kaptak. Újra kiballa
gunk a „demarkációs“ vonalra, hatalmas 
francia teherautók állanak ott egymás mel
lett, azonkívül Freindenberg ezredes a fran
cia bizottság többi tagjaival. Most különös 
jelenet következik. Megnyitják az autók olt 
dialát,e zrével hullik ki belőle az ezüst pénz. 
Az arabok kéjes gyönyörűséggel söprik a 
pénzt a ponyvákba és nyomban körülülik. 
Fehér turbánjaikban úgy festenék, mint a 
bálványimádók a nagy istenség, az Arany
borjú körül.

Csak most látóin, hogy komoly munkát 
végeznek. Számolják a .pénzt. Százezer dia
rab ötpezetást, mert papírpénzt az arabok 
-el nem fogadnak. Szinte csodálatos, hogy 
-ezek a félvad emberek egyetlen tapintással 
megérzik, ha hamis pénzdarab kerül a ke
zükbe. A biztonság okáért agyarukkal belé- 
harapnak és ha enged az ólom, kaján mo
sollyal visszadobják a hamis érmét.

Végre evvel is elkészülnek, már viszik



is az öszvéreik az értékes terhét, de ránkf: 
a kutya sem hedlerit. A  franciáikat odaát nem 
nagyon idegesíti a dolog, a három kabil fő- 
ember ugylátszik jó garancia a pénzre. Las
sacskán ugylátszik mégis mintha szedelőz- 
ködnének odaát, a kabilok is mintha moz
golódnának az indulásra.

A fogolycsere szinte ideges gyorsaság-? 
gal történik, ami érthető is, hiszen utána 
vége a kényszer barátságnak. Bennünket 
autóba ültetnek, már megyünk is. Örvendek 
neki, igy legalább nem dérül ki, hogy túl- 
drágán megfizettek értem. Óvatosan a le
génység autójába szálltam, hátha sikerül ész 
revétlenül meghúzódni közöttük.

Utunk Taza városába vezet, a korház 
udvarán állnak meg az autók. Felsorakoz
tatnak bennünket külön a tiszteket, külön 
a legénységet, a fogadtatás nem valami el
ragadó. Egy tiszt valami listát szorongat a 
túlsó csoportnál egyenként számlálja meg a 
jövevényeket, kezdem magam nem jól é- 
rezni. Számlál, számlál, nem stimmel a do
log, újra kezdi, megint csak hiba van vala
hol.

Most átjön hozzánk, látszik rajta, hogy 
bosszantja a dolog. Tudom miről van szó, 
de lapítok ameddig lehet. Két sorban állunk ,̂ 
könnyem ' megy a számlálás, a tiszt élkál- 
romkodja magát, azt mondja itt eggyel töb
ben vannak, viszont a tisztek közül egy 
hiányzik.

Végigmustrál bennünket, legionista e- 
gyenruhám nyomban elárulja a csalafinta
ságot. Dühösen rámförmed, sőt egyszerre 
hárman faggatnak, de én angol hidegvérrel 
védekezem, hogy fogalmam sincs mit kíván
nak tőlem. Látom, hogy a tiszteket a guta



kerülgeti, de a dolgon már nem segíthetnek!, 
összesúgnak, azután faképnél hagynak. Há-j 
la Istennek — gondolom magamban.

A  tisztek előtt most kihirdetik, hogy 
korházi kezelésre utalják őket, sőt a legény
séget is Fáradtnak érzem magam, a Ián 
bam is sajog, indulni akarok, de a népszám- 
]|áló tiszt leint, hogy sose siessek'. Mutatom 
neki a lábamat, hogy kötés van rajta, azt 
mondja, majd mindjárt megvizsgál az or
vos. Gyenge kis vizsgálat volt mondhatom. 
Az orvos kijelenti, hogy kutya bajom, hob 
nap reggel bevonulok az ezredhez.

Hosszú idő után újra vállamon a háti
zsák, benne három rend ruha, bakkancs, 
szandál és egyéb apróságok, összesen hu
szonkét kiló. Mostmég a fegyver, a kör 
peny, a lábam is fáj, majd leroskadok, any- 
nyira elszoktam a fárasztó meneteléstől. 
Négyen ballagunk, negyvenfokos melegben,, 
félig öntudatlanul támolygok, patakokban 
ömlik rólam a veritek.

Még szerencse, hogy az ezred! nincs 
messze, itt is meglehetősen rideg fogad
tatás vár. Jegyzőkönyvet vesznek fel fog- 
ságbajutásomról, vadidegen emberek' közé 
kerültem a században. A  kapitány majd 
átszűr a tekintetével, nem nagyon bánt a 
dolog, majd megbékél. Komolyabban ag
gaszt az a hir, hngy az ezredét ujtépitésre 
vezényelték ki, a marokkói katonaélet leg- 
rettenetíesebb szolgálatára.

Az útépítést végső ütőkártya gyanánt 
rendelte el a francia hadvezetőség a fel
kelők ellen. „Diplomáciai előnyomulásnak“ 
nevezik a marokkói hadviselésnek ezt ,a 
legújabb módszerét, amelyről el kell ismer



ni, hkygy kitünően bevált. Az ecMig szinte- 
járhatatlan hegyi ösvények helyébe ember- 
feletti szenvedések árán sziklába robban
tott pompás utakat épitettek, amelyen a 
modém hadviselés mindenfajta eszköze 
’könnyen és akadálytalanul közlekedhet.

A  felkelők bevehetetlennek hitt szikla- 
várai egyszeriben elvesztették jelentőségü
ket. A  guerilla harc lehetősége megszűnőt/, 
a tervszerűen megépített utak lassanként 
áttörhefbelen gyűrűvel vették köriül az ara
bok rejtekhelyeit. A  franciák fényszórói* 
vagy messzehordó lágyui behatoltak a vadon 
sűrűjébe, lassanként láthatatlan fantomgya- 
nánt ülték meg a marokkói hegyekéit. El
vágták az összeköttetést az arab törzsek 
között, amelyek egymiás után hódloltak be.

A  hadvezetőség szinte percnyi ponjtoos- 
tággal kiszámította, hogy az útépítés élőbb 
rehaladásával egyik, vagy másik vidék la
kossága mikor kér „amantu, vagyis békét. 
A  törzsek mindén eszközzel megakadályoz
ni igyekeztek az útépítést, de mikor látták* 
hogy hasztalan az igyekezetük, behódoltak. 
Törzsfőnökeik a tríbuk" nem mulasztották 
el üzletileg is kihasználni az alkalmat, be- 
hódolásukat csinos summa pénz, azonkívül 
néhányszáz birka kiutalásától tették füg
gővé.

A hadVezetőség szívesen honorálta a 
törzsfőnökök kívánságát, mert nem kellett 
attól tartani, hogy a francia csapatok elvo
nulásával a behódolt törzsek újból ellenük 
fordulnak. A  pompás országutak mentén 
már nem probléma többé egy-egy fellázadt 
törzs leverése, a „kültura“ térhódítása itt 
is utat nyitott a fegyvernek.

„Abd el Krím hatalma és a felkelők



ereje mindlen méter ut kiépítésével csök
ken* — állapítja meg nagybüszkén a hadi- 
vezetőség hivatalos jélemtése és egészen bi
zonyos, hogy az útépítés gondolatát szerte 
a világon hadvezér és jámbor civil egy
aránt zseniális elgondolásként dicsőíti. Ke
vesen tudják, hogy a mérhetelen szenvedé
sek mekkora'tömkelegé borítja be láthatat
lan gyászfátyollal a marokkói országutak 
lisztfehér poriát. i

A  légionista tudja és titkos fohászában 
csak azt esdekli a sorstól, hogy kímélje 
meg az útépítés viszontagságaitól. Bárho
va rendelje inkább, véres ütközetbe, gyöt
rő menetelésre, szakadatlan csa|tyározásraj 
étlen-szomjan bolyongásra, csak egyetlen 
egy dologra ne, — útépítésre.

Márpedig reánk ez a sors vár. A  le
génység lelkületét kéltségbeeséssel határos 
depresszió lepi el. Az emberek szótlanul ül 
nek órákon át, valami megmagyarázhatat
lan felki fájdalom gyötrf Őket. A tisztek 
idegesek, szokatlanul ingerlékenyek, min- 
mindenki jól tudja, hogy most éle(tének lég 
fájdalmasabb korszaka következik. >

A  hadvezetőség sürgeti az indulást, a 
máskör ezer veszélybe is dlerüskedélytü lé
gionisták úgy kullognak egymásmellet^, le- 
horgasztott lejjel, akár a leprások. Néhá- 
nyan röviddel az elindulás előtt nyomtala
nul eltűntek, inkább az ékhalált választ
ják. Az öregebbek azt mondják, hogy a 
szökés itt nem használ. Ha elfogják az em
bert nyolc esztendőt kap érte, ha meg el
kerüli az emberlakta vidéket éhenhal, vagy 
a szomjúság öli meg.

A  szökevény légionistát a kabilok a- 
gyonverik, mert a puskájáért jó pénzt kap



nak. Akit szökés közben elfognak visszía- 
viszik' az útépítéshez, büntetésének idejét 
ott kell ledolgoznia. A három évnél nem na
gyobb büntetést utána kell szolgálni a lé
gióban. A hosszabb büntetést nem, mert azt 
úgysem éli túl senki.

A  légió századai máskor a biztos ha
lál elé is énekelve mentek, erről híresek. 
Most roggyant térdekkel, lehorgasztott fej
jel botorkálnak az utón, min|tha nem indul
nának, hanem hosszú évek sanyargása u- 
tán visszatérnének az útépítésből. A csa
pat menetteljesítménye sokkal kisebb a ren
desnél, pedig ugyancsak erőltetik a mene
telést, mert a felsőbb parancsnokság a mun
kát rendkívül sürgősnek jelezte.

Őszintén szólva kissé érthetetlennek ta
lálom a szinte pánikszerű félelmet, ami a 
társaságon erőtvett. Megállapitom, hogy a 
félelem legfőbb előidézője az a néhjány ö- 
reg légionista, aki régebben már résztvetot 
az útépítő munkákban. Eddig harcokban, 
menetelés közben az öregek tartották a 
lelket bennünk tréfás, vagy komoly, de ha
tározott viselkedésükkel. Most ők is el
vesztették a fejüket.

Mondom is az egyiknek, hogy kissé 
nyilván túlozzák a dolgot. Elvégre nagyobb 
baj nem élhet bennünket, minthogy megha
lunk, ez a lehetőség pedig eddig sem tar
tozott a ritkaságok közé. Keserű mosoly 
a válasz szavaimra, az öreg légionista fáj
dalmas sóhajjal, fáradtan legyint:

— Nem a haliál a legnagyobb baj pajtás, 
hanem amíg eléri az embert. Majd1 meglátod 
hányszor fogod kívánni titokban, hogy jöj
jön már és mennyire megbarátkozol majd 
a gondolatával. Az öngyilkosságtól az tart



ja vissza az embert, hlogy a gyilkolást szív
ből megutálta, dle a csöndes halált kiegyen
lítő, boldog megnyugvásként áhitozza.

Ugyliátszik mégiscsak rettenetes napok 
vjárnak ránk, hamár az öregek is annyira 
oda vannak. A hadvezetőség nagyon komo
lyan veszi az útépítés ügyét, mert úgy hall
juk, a légió mind! a négy ezredét erre a 
munkára vezényelte ki. Néha távolról lá
tunk is egy-egy menetoszlopot, vájjon ott 
is annyira tragikusnak látják a helyzetet?

Éppolyan tragikusnak, sőt talán .még 
kétségbeejjtőbbnek. Az egyik uttaljájkozió- 
mál pihenő légionista menetoszloppal talál
kozunk, mi is megpihenünk rövid negyed' 
óriára. Alig lehet egy-két szót kivenni be
lőlük, valóban a halálraítéltek légiója va
gyunk. Nem is bolygatom tovább a szomo
rú sorstársakat, de hitelen magyar szó üti 
meg a fülemet.

Kisebb csoport heveredik körbe tele
pedve, egyetlen egy áll közülük és beszél 
széles gesztusokkal, egy kurtalábu, hosz- 
szukaru, bikanyaku ember. Ejnye hiszen ez 
Pusklás, a gorilla-ember, aki a borzalmas 
tömeggyilkosság után megszökött a talem- 
badisi fogolytáborból. Jobban odatekintek, 
hát látom, hogy Eischer is ott van, aki e- 
gyütt szökött meg Puskással.

Érdékéi a dolog, hogy jutottak vissza 
a légióba, odalépek hozzájuk. Nemcsoda 
hogy nehezen ismernek rám, hiszen mind
össze a kerítés résein át láttuk egymást. 
De néhány részlet említése után már mind
ketten vissza emlékszenek viszontagságos ta
lálkozásunkra. ,

Elmondják, hogy a fogolytáborból való 
megszökés után, kerek tizenegy napig bo-



lyongtak anélkül, hlogy élő emberrel talál
koztak volna. Igaz, hogy nem is keresték- 
a találkozást, dé nem ez volt a legnagyobb- 
baj, hanem, hogy az első négy nap semmi 
táplálékuk sem volt.

Itt Fischer veszi át a szót és magyaráz
ni próbálja, képzeljem el mit jelent Puskás
nál négy napi koplalás. Éjszakánként — 
meséli tovább Fischer —, ha valahol elpihen 
tek nem mert elaludni, mert attól félt, hogy 
Puskás álmában megfojtja és — megeszi.

Nem tudni tréfál-e Fischer, vagy komo
lyan gondolja amit mond, Puskás nagyot rö
hög rajta. Menekülésük negyedik napján- 
végre megpillantották az első élőlényt, egy 
jól kifejlett makimajmot. A szerencsétlen 
állatt kukoricával jól megrakva baktatott 
nyilván hazafelé, amikor Puskás golyója le- 
teritette. A  kukoricából természetesen nagy 
lakomát csaptak, de ez Puskásnak meg se 
kotyant. Kemencét rögtönöztek tehát és meg 
sütötték a makit.

A lakmározás után a maradék húst ma
gukkal vitték és ujabb ötnapi bolyongás u- 
tán elérték a francia zónát, ahol spahikkal 
találkoztak, akik azután útbaigazították ő- 
ket. Visszajöttek a légióba, db ha tudták 
volna, hogy itt az útépítés vár reájuk, bi
zony nem kockáztatták volna meg a mérés# 
vállalkozást. Azzal bucsuzunk, hogy leg
közelebb miár csak a másvilágon találko
zunk.

Végre elértük a számunkra kijelölt ujt- 
szakaszt. Megkezdődött a munka, testet, lel 
ketölo, embertelen kínszenvedése, fegyenc- 
sorsra kárhoztatott szerencsétlen páriák
nak. A  feladat: legalább nyolc méter széles  ̂
utat teremteni gyalogszerrel is szinte jjár-



Ihatatlan hegyoldalba, vagy a napitól kiper- 
zse.t végnélkülinek látszó sivatagba.

Ezredünknek az utóbbi feladat jutott, a 
nehezebb. A talaj összetétele szinte szeszé
lyesen különböző. Néhol robbantani kell a 
sziklát, másutt viszont földdel feltölteni az 
egyre süppedő talajt. Egyszerűi feladaft, nem 
kell hozzá magasabb képzettség, csak eror ., 
akarat és néhány szerszám. Minthogy pe
dig az erő és az akarat meg van a l^gio- 
nisbábán, a szerszámból is van elég, az út
építésnek — mondhatnák a laikusok — sem 
mi akadálya sem lehet.

Csakhogy... csakhogy nem egészen igy 
áll a dolog. Mindenekelőtt parancsba jön, 
hogy a munka rendkívül sürgős, további 
intézkedésig nemcsak a közemberek, ha
nem az adjutant rendfokozatig az altisztek 
és a tisztjelölték is dolgozni tartoznak. Ez 
még nem volna annyira tragikus, ámdle az 
utasítás egyelőre napi tizenkét órában álla
pítja meg a munkaidőt, ami bizony kissé 
sok.

N A  meleg átlagosan 40—45 fok, de néha 
őtvenre, sőt ötvenötre is felszökik, a hő
mérő higanya miár nem méri. Megfogja az 
ember a csiákányt a munka megindulásá
nak napján, görnyedve kalapál vele estig, 
azután undorral eldobja. Másnap, harmad
nap, heteken, hónapokon, éveken át ugyan
úgy fogja a csákányt, ugyanúgy görnyed ve
le és ugyanolyan undorral dobja le estén
ként.

A meleg, a munka, az evésivés, lefek
vés, felkelés hajszálpontos ismétlődése, az 
eseménytelen, lélekgyilkos, monoton szür
keség lassan az idegekre megy. A  tiszte
ken jelentkeznek legelőször a rendkívüli ide-



gesség tünetei, ami a légió tisztikarában e- 
gyébként ismeretlen fogalom. Ugylátszik ér
zik a visszásságát annak, hogy kivételnél- 
kül mindenki dolgozik csak ok nem. A 
többiek bizonyára ifigylik őket, azt ki- 
szik, hogy nekik jobb, pedig őlc szívesen 
megfognák a csákányt, vagy a lapátot, hogy 
a muiikiával elűzzék a lélekölő tespedés tűr
hetetlen kínjait.

Lehetséges, hogy a bakiák közül töb
ben irigylik a tisztek tétlenségét, de épp
úgy irigyelnék őket, ha dolgoznának is, 
mert itt miár mindenki haragszik minden
kire. A tisztek nyilván felsőbb uítasitásra 
a kegyetlenségig szigorúak, szinte rájuk 
sem ismer az ember, úgy megváltozott a 
modoruk. Gorombaságban, igazságos és 
igazságtalan megfegyelmezésben, durva bá
násmódban messze felülmúlják a régi osz
trák-magyar hadsereg legvadabb tényleges 
tisztjeit ^is. Eleinte erőltették magukra a 
szokatlan és vad szigorúságot, később aai 
idegesség teljesen megfosztotta őket a jó
zan gondolkodástól.

Nem csodálom. Nyugodt 1 clkiismere^tel 
állitom, hogy köztünk itt már egyetlen ép
eszű, normális ember sincsen. Igyekszem 
analizálni a lelki átalakulást, ami bennem 
történik és arra a szomorú felfedezésre ju
tok, hogy a lelkiállapot, amelyben mi itt é- 
lünk rég elkanyarodott a normálistól. Nem 
csoda, hogy a tisztek szinte vad kegyetlen
séggel bánnak velünk. Idégesek ők is, az! 
idegesség pedig nem jár egy utón a jóság
gal és a miások iránti türelmességlgel.

Idegorvos felbecsülhetetlen tapasztala
itokat szerezhetne most itt köztünk. Önma
gámon is, másokon is, a kedélyhangulat egy-



mástól elütő különböző változásait állapi 
tóm meg. Néha szívesen résztveszek ebéd! 
alatt, vagy este a beszélgetésben, máskor 
nem akarok szót hallani, legjobban szeret
nék ordítva elmenekülni a sivatagba. Még) 
az is  rettentően idegesít, ahogy sátortár- 
sam, jó barátom a cipőjét húzza, vagy ci
garettáját tartja. Néha csak ezért gondol
kodás nélkül le tudnám lőni, pedig jóltu
dom, hogy nagyon finomlelkü gyerek.

Nemcsak én vagyok igy, a többiek is, 
Telnek-mulnak a hónapok, egymásután is
métlődnek meg azok az apró tragédiák, a- 
melyélcnek okait megmagyarázni senki sem 
tudja. Nyugodtan dolgozik egymásmelleit 
két légionista. Az egyik csiákányoz, a má
sik lapáttal elhányja a csákányvágta kő
darabokat. Ma még talán egyetlen szót sem 
váltottak egymássál, mert a beszéd1 itt las
sacskán teljesen kimegy a divatból. Mos'i 
sem beszélgetnek, de a csákányos hirtelen 
hátrafordul és a szerszám hegyes ágát nye
léig, a bajtársa fejébe vágja. Jól tudja,' 
hogy még ma főbelövik érte minden kü
lön birói eljárás nélkül, mégis megtette.

Néha a légionista szónélkül leteszi a 
szerszámot. Odajön hozzá az altiszt kérdi 
mi baj, a katona nem válaszol. Nógatják,, 
hogyhát gyerünk tovább dolgozni, de a mi 
bakánk csak áll akár az eszelős, bárgyún, * 
mozdulatlanul. Néha hagyják egykét napig, 
dó ha azután sem javult bíróság elé állít
ják. Az engedelmesség megtagadása miatjt 
legalább két évet kap.

Az ilyen esetek némi élénkséget visz
nek az egyhangú életbe, sőt a századok to
vábbadják egymásnak az ilyesfajta híreket. 
Megtudjuk például, hogy a tőlünk nem



messze dolgozó század egyik altisztje le
lőtte a tisztet, aki hónapok óta piszkálta. 
Az altiszteket nem végzik ki azonnal, ha
nem hadlbiróság elé állítják. Néha a légio
nista szóváltás közben, vagy anélkül meg
üti a tisztet, vagy az altisztet. Tiz-tizenöt- 
évet kap érte. Az idegek rettenetes meg
próbáltatásai közepette mégis, átlag havon
ta előfordulnak ilyen esetek.

Néha reggel, munkábaállás után je
lenti valaki az altisztnek, hogy hiányzik a 
szomszédja. Ez már komolyabb dolog. Nagy
szabású kihallgatások következnek, jegy
zőkönyveket vesznek fel, hogyan volt le
hetséges, hogy hálótársa, vagy jóbarátja 
nem tudott a dologról? A  szökevény sor
siát mélységes részvét kiséri. Nem juthat 
el messzire, mert vagy agyonverik az ara
bok, vagy éhenhal, vagy elfogják. Ebben az 
esetben nyolc évet kap és visszaviszik az 
útépítéshez.

Akiről a kihallgatás során kisül, hogy 
tudlott a készülő szökésről az megismer
kedik a crapaudin-nel, a békaverem nemes 
intézményével, ami itt a fogdát helyettesíti. 
Komolyabb fenyitőeszköz ez és csak na
gyobb fegyelemsértéseknél használatos. Ki
sebb dolgokért egyszerűen megvonják az 
ombertől a napi boradagot, vagy nem kap 
ebédet, esetleg vacsorát sem. Az ilyen bün
tetés a legcsekélyebb dologért is kijár.

A békaverem igen egyszerű, célirányos 
intézmény. Vermet ásnak a földbe mint
egy másfélméter mélyet, hevenyészett tetőt 
szerelnek rá. A „fogda“ berendezése ha
sonlóképpen egyszerű. Mindössze egy ka
rót vernek jóerősen a földbe, miás azután 
semmi nincs a crapaudinben. A karó itt az



őrszemet helyettesíti. Az elítéltet vasra ved
lik és a gödörben a karóhoz láncolják, 
jugyhogy a veremből el nem mozdlulhat.

Kisebb vétségekért csak éccakára zár
ják ide az embert, nappal dolgoznia kelL 
A szigorított fogságra ítélt légionista éjjel- 
nappal itt van, mégpedig igeh különös póz
ban. A kezei hátra vannak kötve és hozzá- 
láneolva, a lábait összekötő bilincsekhez, 
így azután fel sem állhat, legfeljebb fel
váltva a hasán, vagy a hátán fékhet, amíg 
.a karóhoz kötött lánc hosszúsága engedi.

A békaveremben aludni éccaka nem i- 
.gen tanácsos. A  hatalmas varangyos békák, 
a  skorpiók és egyéb csuszómászójk óriási 
tömegben vizitelnek a békaveremben, sőt 
néha egy-egy hiéna is bevicsorog a nyila
son. A szomszéd1 osztag egyik1 békavermé
ben egy reggel hirszerint széttépett légio
nistára akadtak, azóta nagyon megnőtt a 
crapaudin becsülete. Éccakánként messze 

, eihallik, amint a megbilincselt légionista 
csörgeti a láncát, viaskodik a békákká ly 
skorpiókkal és nem csekély mértékben az 
álmossággal. Nappal néhányszor megtekin
ti az őrség a béka verem foglyát, fellocsol
ják, ha elájul, éccaka azonban a kutya sem 
törődik vele.

A hiéna a marokkói éccakék alattomos 
kártevője. Egyébként gyáva féreg, de annál 
szemtelenebb. Éccakánként nagy terüle
teket bebarangol és szemtelenségében any- 
nyira megy, hogy a mozdulatlanul fekvő 
embert is körülszagláissza. A  múltkor még 
a sátrunkba is ellátogatott egy, a nyitott 
konzervdoboz szaga csábította felénk. A- 
mint később a nyomokból megállapítottuk, 
már jól bentmotoszkált a sátor belsejében,



amikor az ajtónál alvó bosnyák katona,, 
iáiméban megmozdult. Az utálatos féreg 
megijedt, menekülésre fogta a dolgot, de 
futtában jól beleharapott a bosnyák lábá
ba. A kolléga felorditott, de a hiéna ak
korra meglépett. A bosnyák a segélyhelyre 
sántikált, ott bekötözték a sebét és teta
nusz injekciót kapott.

A íeggyülöletesebb vendége a tábor
nak a 'sakál. Az utálatos féreg merészsége 
egyenesen bámulatos. Szigorú parancs tilt
ja, hogy az őrség a hiénákra, vagy a saká
lokra rálőjjön, mert a lövéssel felzavarná 
az^alvó tábort. A sakálok mintha csak is
mernék ezt a tilalmat, éccakánként olyan 
tömegekben lepik el a tábort, hogy való
sággal beléjük botlik az ember. Ez még, 
talán nem is volna olyan nagy baj, de a sa
kálok förtelmes orditása szinte kibírhatat
lan. Az utálatos állatok kullancs módjára 
ragaszkodnak a táborhoz, lehetetlen elűz
ni őket.

Néha tréfás jeleneteket rögtönöznek a 
táborban. Gyakorta megesik, hogy a lé
gionista a hajnali ébresztőkor hasztalan, 
kutat a bakkancsa után, seholsem találja. 
Hamarosan kiderül, hogy a cipőt egy sa
kál lopta el, a bőrfoszlányokat a tábor- 
zelében rendszerint meg is találják.



A Icgtonlsfák szerelmi Clele
Tegnap délután az őrszem jelentette, 

hogy a sátortábortól nem messze egy ólál
kodó asszonyra bukkant. Éppen befejeztük 
a munkát, halálrafáradtan pihenni készül
tünk, amikor a hír végigfutott a t|ábororu 
A  fáradtság eltűnt az arcokról, felcsillan
tak a szemek, néhány bakának rángatózni 
kezdett az arca különös, olaj,szerű nedv ho- 
mólyositoitta el a látást, az emberek szinte 
tébolyodlott vakon elindultak az asszony feló

A készültséget közben már riadóztatták^ 
Félkörben lezárták a külső sátrak egy ré
szét, a tisztek idegesen rendelkeztek, hogy 
mindenki menjen vissza a sátrába. A(z e- 
gyik szerszlámosbódé mellett ott állt az asz- 
szony. Csenevész, fejletlen teremtés, messzi 
rol leritt róla, hogy beteges szenvedélye 
űzte el ide. Ki tudja hányadik táborába s 
szexuális élettől hosszú évekre elzárt fér
fiaknak? Normális körülmények között un
dort, legfeljebb szánalmat érzett volna irán
ta az ember, semmint érzéki ingert. Csont
vázzá soványodott, keshedt testét rázta a 
hisztériás köhögés, halálfejéből beteges esi! 
lógással feketéUett a mélyen fekvő szem
pár.

Ijesztő látvány, a készültség emberei 
mégis csupán szuronyt szegezve tudják visz

ik



szatartani a katonákat. Senki sem megy 
vissza a sátoriba. Kiszáradt torkokból ké
jes sóhajok törnek fel. Félelmetesen izasó 
a hangulat, ha hamarosan nem történik va
lami, az '(állati ösztönök rettenetes kitöré
se fenyeget. Az egyik tiszt elindlul az asz- 
szony felé, nem szól hozzá, a jövevény még
is utána lépked', piszkos testéről cafatokban 
lóg a rongy. Eltűnnek a közeli d'ombhajlá* 
mögött.

A  hajnali órákban borzalmas halálor- 
«ütás veri fel a tábort. A  dombhajlatban 
szuronytól támadt rettenetes sebbel fefc- 
rengett egy altiszt, a másik halálrarémülf 
arccal állt mellette, összevesztek az asszo
nyon, akit már nem talált ott az őrség, el
tűnt nagy Zűrzavarban. Az eset néhány 
napra a szenzáció erejével szolgált, a ka
tonák vad) gyűlölettel beszéltek a tisztek
ről, mert csak magukkal törődtek, mássaS 
nem gonflfoltak. A gyilkosságról alig esik 
szó legfeljebb annyi ,hogy amiatt ment ej 
az asszony és itt hagyta kielegittetlen vajú
dásban a nemi élettől elzárt félőrültek gyöt
rődő seregét.

Mert a fajfenntartás ősi ösztönének 
kényszerű elfojtása lassanként kibírhatat
lan súllyal nehezedik ránk. Az érthetetlen
nek látszó gyilkosságok, az egymással szem 
ben minden ok nélkül megnyilvánuló gyűlő 
letes idegesség mind erre vezethető vissza. 
A  szexuális ösztönök visszafojtsa sosem 
tapasztalt, tűrhetetlen idegességben vezető
dik le. Ez még az enyhébb lehetőségek kö
zé tartozik, sokkal cifrább dblgok is lesz
nek még itt — mondják az útépítésben 
mér résztvett legionisták.

A szexuális elfojtottság miatt jelentke-



:söö testi és idegbeli visszahatások főként 
azért jelentkeznek köztünk ilyen rettenetes 
mértékben, mert eddigi katonáskodásunk «so
rján a légióban, természetesen semmi aka
dályt sem gördítettek nemi ösztöneink ki
elégítése elé. Sőt, amint az már a katonaság; 
mól mindenütt szokás, rendszerint humoros 
vonatkozás okban, állandó beszéd témája 
volt a tisztek és a legénység között. Szkfii 
Bel Abes és a többi marokkói város, ahol 
a légió megfordult, intézményesen és magá- 
mosok révén szinte berendezkedett erre az 
eshetőségre.

Valamennyi marokkói városban nagy 
számban élnék francia és spanyol telepeseik, 
akik természetesen hazájukból elhozták fér
fi és nő alkalmazottaikat is. A  legtöbb 
vendéglőben női kiszolgálás divatos, csinos 
pincérlányok szívesen fogadják a stramm 
legionisták udvarlását. Még nagyobb szim
pátiával vannak a legionisták iránt az arab) 
asszonyok és lányok. Bár vallásuk és erkölcsi 
törvényeik szigorúan tiltják a rumikkal va
ló barátságot, a városok arab lakossága meg 
lepő könnyedséggel függetleníti magát a val
lási és erköcsi korlátozások alól. Ezt an
nál könnyebben megtehetik, mivel a nők 
száma sokszorosan meghaladja a férfiakét. 
Feltűnő sok köztük a fiatal özvegy vagy 
szalma özvegy. Férjüket felőrölték a fran
ciaországi gyárak mérges gázai, mert a 
franciák úgyszólván kizárólag arab mun
kásokkal dolgoztatnak azokban a gyárak
ban, melyekben ólom vagy másfajta mérges 
gázai gyorsan megtörik az emberi szervezet 
ellenállását.

A  női természet pedig ugyliátszik vi
lágszerte egyforma. Odahaza Európában, n



bérvándorolt néger vagy arab térfiaknak ha
tártalan szerencséjük van a nőknél. Itt pe
dig ugyanolyan mértékben bennünket, fe
hérekét tüntetnek1 ki kegyeikkel. Az arab 
no kórján 'kezdi az életet, de gyorsan el- 
virtágzild Nem ritka a 12—13 esztendős tel
jesen kifejlett lélány, viszont álmélkodva hall 
ja az ember, hogy 30 esztendős az az asz- 
szony, akit fáradt, ráncos arcbőre után i- 
télve hatvan esztendőre taksál az európai 
szem. A  zisidó lányok társadalmi elnyomott" 
ságuk ellenére zárkózottab'bak, erkölcsi óe- 
élefcnivojukat, nehéz helyzetükben is függet
leníteni akarják az arabokétól. /

A városokon kivül, az úgynevezett bűn- 
flétőéxpedicdófc sonán sincsen legyőzhetetlen 
akadjálya a nőkkel való érintkezésnek. Csu
pán Mssé körülményesebb és veszedelmer 
sebb a dolog. A  városi élettől elkülönített a- 
rab nők nagyjában betartják az erkölcsi 
élőitéletéklet, kissé idegenkednek a rumi
tól, de azért korántsem hozzáférhetetlenek. 
Súlyosbítja a helyzetet, hogy a katonaság 
rends25ériht ellenséges szándékkal jelenik 
meg á vidéken, előlük légtöbbnyire meg
szökik, vagy kunyhóiba bújik a benszülötyt 
lakosság.

Bávátklozás csak olyankor fordul élő, ha 
a katonaság hosszabb ideig táborozik la
kéit terület közelében. Ilyenkor az ara
bokból kiütközik a kalmiár ösztön, férfiak, 
nők], nagyobb csoportokban jelennek meg a 
tjábor mellett, hogy egyetmást vásároljanak, 
vagy eladjanak. A  legionisfák ilyenkor az(t 
igyekszenek 'megtudni, hogy a nők közül 
melyik leány, vagy özvegyasszony. A fér
jes asszonyokkal nem jó kikezdeni, mert? 
az arab Térj rendkivül féltékeny termesze-



~t£k Még igy is többször előfordult^ hogy a 
légionistáit, aki egy leányt, vagy özvegy- 
asszonyt elkísért hasztalan vártuk vissza a 
táborba. A  parancs szigorúan tiltja az ilyen 
kiilájidulásokat, mert a parancsnokság jól 
tudja, hogy hasztalan kiitat az eltűnt légio
nista után. A  nőre féltékeny arab leszúrja 
a légionistát és holttestét úgy eltünteti/ 
hogy lehetetlenség megtalálni.

Néha a nő megbosszulni igyekszik a 
légionista halálát és a .gyilkost feljelenti a 
parancsnokságnál. Ilyenkor szigorú napi- 
parancsot olvasnak fel, de lényegében min
den marad a régiben. Á  parancs rendszerint, 
utal arra, hogy az arabok házában a légio
nistának semmi keresni valója sincs, ami 
azt jelenti, hogy magjára vessen, aki nem 
szíveli meg a figyelmeztetést. A  gyilkosság 
ügyében mégcsak vizsgálatot sem indítanak.

A  helyzet az útépítő különítményben 
lassan tarthatatlanná válik. Kibírhatatlan 
forrongás lappang a lelkekben. Senki sem 
szítja, mégis mindjobban terjed, minden pil
lanatban kirobbanhat, ami pedig elképzel
hetetlen borzalmakat és vérontást jelentene.

A tisztek és a tapasztaltabb légionisták 
nyíltan hangoztatják, hogy valaminek tör
ténnie kell, mert ez igy toviáfob nem mehet. 
Noha semmi jel sem mutat arra, hogy sivár 
helyzetünk jobbra forduljon, az öregebbek 
egyre készülődnek. Lassanként reiájnik is át- 
ragad az optimizmusuk. A  kirobbanásig fe
szült izgalmat némileg mérsékli, a közeli 
változásba vetett, beteges bizakodás.

w m w



AM el Krím a leglonlstóK 
fogságéban

1926. március 25.
Ez a dátum ugyhiszem egész életre szó

ló nevezetes napja lesz az ütépitő légio
nista Jtólbor tagjainak. Megjött az indulá
si parancs és vele a szabadulás, a gyöt
relmek valóságos poklából. Hónapok óta 
érezte mindenki, hlogy a helyzet tarthatat
lan, valaminek történnie kell. Az elfojtott 
indulatok fékezhletetlen erővef szabadultak 
fel a lelkekből, sókan sirógörcsöt kaptak*, 
órákon át fetrengtek a földön sírva és ne
vetve, mások szinte emberfeletti erővel, lá
buk egyetlen erőfeszítésével kettétörték a 
csákány földhöz feszített nyelét.

A végső kétségbeesés az örömmámor 
elementáris tobzódásába csapott át. Évek 
óta először füttyszó csendül a sátortábor
ban, artikulátlan hangon énekelnék a ka
tonák összevissza. A tisztekkel együtt a- 
lig tudjuk csillapítani a katonák hisztériá
ba átcsapó lelkesedését.

Senki sem gondol arra, hogy talán ko
rai a nagy öröm, hiszen a parancs ismétel
ten utal arra, hogy a légió kipróbált vitéz
ségére, a riffkabilok utolsó ellenállásának 
letörésénél lesz szükség. Hát hogyha a  
poklok megostromlására vinnének bennun-



%
két, nem mennénk szívesen? A  mostaninál 
rosszabb helyzetbe nem kerülhetünk, hi
szen ennél gyötrelmesebb megpróbáltatáso
kat emberi agy ki nem eszelhet.

Az öreg légionisták hónapok óta sut
tognak arról, hogy Abd el Krim hadsere
gében bajok vannak. Eleinte azt hiittemy 
Hogy csak bennünket akarnak vigasztalni 
végső kétségbeesésünkben, bár szavaik nyo 
mán gyakran eszembe jutott a dervis pa
nasza Abd el Krímre, a csábitó francia a- 
ranyra és Talem dey gyűlölete Abd el Krim 
ellen. Az öregek azt is tudíni vélték, hogy 
a légió flottája megszállta a tengerpartot 
és hősi küzdelemben megsemmisítette Abd 
«1 Krim fegyvercsempész flottáját.

Kétkedésemre nagy titokban elmondot 
tiák, hogy értesüléseiket a flottában szol
gáló légionistáktól , szerzik, de hogy mi 
uton-módon, azt nem voltak hajlandók el
árulni. Híreik voltak arról is, hogy Abdl 
el Krímnek fogytán a lőszere, a törzsek 
egymásután adják meg magukat a franciák
nak. Abd el Krim békét ajánlott, die 
a béke megkötése körül bajok vannak. A  
spanyolok ugyanis gondolkodás nélkül fel
kötnék a jeles szultánt, viszont a franciák 
úgy okoskodnak, hogy ezzel újból elmér- 
gesitenék a helyzetet és nem érnének célt 
vele, mert a törzsek esetleg újból egyesül- 
nének és folytatnák a harcot.

Mióta az "indulási parancsot megikap-i 
tűk, az öreg légionisták becsülete száz szár 
zalékkal megnövekedett. Értesüléseiket most 
már nyíltan hangoztatják, sőt ujabb rész
letekkel is  fűszerezik. Azt mondják, hogy 
Abd el Krim rokonsága és háremje, már 
francia hadihajón várja a szultánt, aki a



zonban sokat ad' a „külszínre“ és csupán 
formális harc árán hajlandó megadni ma
gát. A  franciák száműzik ugyan, de feje
delmi ellátást biztosítottak számára élete 
végéig.

Nem tudbm mi igaz, mi nem az öreg lé
gionisták elbeszéléséből, annyi bizonyos*, 
hogy bennünket a tisztek is úgy informál
nak, hogy Abd el Krímért megyünk. Csak
hogy a tisztek szerint nagyon kemény har
cokra van kilátás, de ez már lényegében 
mindegy, a fődolog aẑ  hogy megszabadul
tunk az útépítéstől.

A  tisztesség azt diktálná, hogy némi 
megilletődéssel búcsúzzunk attól a tájék- 
tólj ahol éveken át laktunk. MegiUetődésf- 
ben nincs is hiány, csakhogy ez nem a la
kóhelynek szól, hanem a tőle való megsza
badulásnak. Amikor elindultunk valaki a? 
élen elkezdte és a többiek végig, a mene
tet bezáró tisztesekig undorral kiköpitek e 
tábor felé. Csúnya diolog, de aki ezt a kál
váriát megjárta, nem találhat benne ki
vetni valót.

A  menetelés kissé erőltetett ütemben fo
lyik, mégis nótaszó hallik itt is> ott is> 
Talán csak a közelmúlt rettenetes szenve
déseinek emléke tartja 'bennünk' az erőt 
és tompítja a menetelés fáradalmait. A 
trénkocsik már igy is megteltek lemaradók 
kai, ugyhirlik, hogy katonát már nem is 
vesznek fel többet, csak fegyvert és háti
zsákot. Aki lemarad, aligha menekül meg 
a pusztulástól, mert menetoszlopunkat az 
éhenmaradt sakjálok és hiénák egész tö~ 
mege kiséri, éccakánként borzalmas ordÜ- 
iozás sál b ömbölnek.

Hetek óta tart már a rohanásszerü me



netelés, ellenségnek sehol, semmi nyoma, 
Dehát akkor miért ez az őrületes iram? Az 
öreg légionisták azt mondják sietnünk kell, 
nehogy a kabilok közben kibéküljenek. 
Most ugyanis két pártra szakadva állanak 
egymással szemben: Abdí el Krim vezetése 
alatt a béke párt, Talem déy fővezérségie 
alatt pedig a béke ellenes párt.

Néhány nap hijján két hónapja menete
lünk, ma hajnalban messzi ágyudörgés mo
raját hozta felénk a szél. A  táj is megélén
kült, a hegy túlsó lejtőjén gyarmati katona
ság menetoszlopát láttuk. Jelentőlovasok is 
érkeztek a parancsnoksághoz Írásos utasí
tással. Az éccakát partizánok gyülevész tá
bora mellett töltöttük el, alig győztük tár 
voltartani őket. Panaszkodnak, hogy már 
nem reflektálnak a segítségükre. Ugylát- 
szife ezúttal tényleg komoly az ügy, hamár 
a partizánokra sincsen szükség.

Reggelre azután megkaptuk a határo
zott utasítást. A  parancs úgy szól, hogy a 
riífkabiloknak a szomszédos lejtőt meg
szállva tartó csoportját holnap hajnalban, 
minden áron cl kell fogni. Nem tudom, hogy 
.a szomszédos osztagok milyen parancsolt 
kaptak, az öreg légionisták azt mondj,ák̂ / 
hogy Abd el Krim csoportjának foglyul ej
tése a fő, a többi nem fontos.

Rajvonalba fejlődVe megindulunk az el
lenség felé, gyenge puskatüz, alig néhány 
srapnell zavarja előnyomulásunkat. Lassan 
pirkad, nehéz a tájékozódás, nem tudni, 
hogy odaát, vagy tőlünk jobbra-balra mj 
történik. Mindössze anyit ljátok, hogy tő
lünk jobbra a légió három százada halad, 
azontúl ugyhiszem gyarmati katonaság.

Mintegy másfél órája bukdácsolunk ne



héz terepen, a lejtő jobbszélén hirtelen éles. 
puskatüz támad; Ugylátszik nem nekünk, 
szól, mert a golyók nem erre fütyülnek. Aa 
előnyomulás kissé mégis megtorpan, a jobb 
szárny lassitott, leheveredünk a hegyoldal
ban, hogy bevárjuk őket. Jobbra tőlünk 
hirtelen nagy orditozás támad, hallom, hogy 
rohamra mennek a légionisták. Nem értem a 
helyzetet, előttünk egyáltalában nem mofr 
golódiiiak a kabilok.

A  parancs az, hogy egyelőre kitartani/ 
ami ilyen esetben igen kellemes feladatta 
Csöndesen sütkérezünk a felkelő nap su
garaiban, a kiáltozás is megszűnt tőlünk) 
jobbra, de semmi jelentés nincs arról, hogy. 
tulajdonképpen mi történt. Telnek múlnak 
az órák, egyszerre csak látom, hogy a tőlünk 
jobbra eső támadó sorunk felfelé kanyaro
dik a lejtőn ott, ahol néhány órával ezelőtt 
még kabilok tanyáztak. Tisztán nem látom 
a helyzetet és különösnek találom, hogy 
túlnyomórészt gyarmati katonák nyomulnak 
ott előre, pedig az elinduláskor a légió há
rom százada csatlakozott hozzánk jobbróL

További néhány óra múlik el bizonyta
lanságban, amit katonai nyelvein úgy hiv- 
nak, hogy „a helyzet tisztázatlan“ . Ptánk- 
nézve a fődolog az, hogy egyetlen lövés sem 
hangzik, csak nagy Jón messziről lármaféle 
nődé ezt ki lehet bimi az ilyjen háborús vi
lágban. A  tisztek is meglepően nyugodtak, 
azt mondogatják, nem lehetetlen, hogy tör
ténelmi órákat élünk át itt a hegyoldal
ban, mert talán most zajlik le a marokkói 
gyarmati háború utolsó felvonása.

A  nap delelőre áll, amikor az előre kül
dött járőrök nagy lelkendezve újságolják, 
hogy öszvéreken fegyvertelen arabok jönr



nek felénk a kegyről, légionisták és gyar
mati katonák kisérik őket. Végigzug a pa
rancs, hogy nem szabad1 tüzelni az arabok
ra, mert megadták magukat.

Sokezer torokból egyszerre felharsan 
a hurrá. Senki sem adott rá parancsot, de 
a katonák ösztönösen megérezték, hogy itt 
nagy dolog történt, a völgyek százszoro
sán visszhangozzák a díadalorditást...

Hirtelen 'benépesül a lejtő, öszvérháh 
tón, gyalogszerrel százával jönnek lefelé a< 
kabilok. A  völgyben sorakoztatják őket és 
erős fedezettel hátra kisérik. A légió né
hány századát rendelik ki őrzésükre, szi- 
vesen vállalom a megbízatást, hiszen volt 
ez már megfordítva is, amikor ők kisértek 
engem.

Különösnek találom, hogy a légiónak 
a tüzvonalban tőlünk jobbra állott száza
daiból alig néhány embert látok. Megkér
dem az egyiket, mondja el, hogy tulajdon
képpen mi történt? Elbeszélése nyomán ér  ̂
dekes megvilágításban rajzolódnak ki a 
délelőtti harcok körülményei:

Amikor a támadás megindult, a tőlünk 
jobbra levő osztagok előreküldött felderítő 
járőrei jelentették, hogy a hegytetőt erős 
kabil osztag tartja megsziállva. A kabilok 
észrevették a légionista járőröket, hirtelen 
erős ágyú és puskatüzet indítottak, csak
hogy nem a mi arcvonalunk ellen, hanem a 
hegy másik lejtőjén tömörült saját csapa
tukra. A járőrök jelentették észrevételü
ket a parancsnokságnak, mire olyan uta
sítás érkezett, hogy meg kell támadni és 
elűzni a társaikra lövöldöző kabilokat.

A  jobbszárny ekkor előrenyomult. A - 
mikor a kabilok észrevették, hogy a tárna-



dlás ellenük irányul, hirtelen frontot vál
toztattak és a mi támadóoszlopunkat vet
ték puskatüz alá. Tüzelésük óriási vesz
teséget okozott sorainkban. A dolog vége 
az lett, hogy a légió két százada gyarmati 
katonákkal megerősítve rohamra indult. A 
kabilok elkeseredetten védekeztek, a két 
légiós század csaknem egy szálig ottver 
szett.

A  kabilok végül is megfutamodtak, mi
re a jobbszárnyunk folytatta az előnyomu
lást a riifkabilok másik csoportja felé, a- 
melyikre társaik az imént lövöldöztek. Itt 
nagyon csekély ellenállásra találtak, a ka
bilok alig néhány puskalövés után megadd 
tálc magukat.

Most hát végre magyarázatát lelem a 
délelőtti érthetetlen eseményeknek, amelye
ket száizadom szinte páholyból nézett vé
gig. A szakaszomban levő öreg légionisták' 
hencegve dicsekszenek, hogy mostmár is
merjem el, hogy mégis csak övék az igaz
ság. A  kabiloknak az a csoportja, amelyik 
a riffeket lőtte és amelyet a mieink megro
hamoztak, a Talem dey vezetése alatt álló 
békeellenes kabilok társasága volt. A  má
sik pedig, amelyik könnyen megadta ma
gát Abd1 el Krím békepárti hadserege. Egé
szen bizonyos, hogy Abd' el Krím is a fog
lyok között van és ezzel be is fejeződött a 
marokkói háború, nekünk itt már nem sok 
•dolgunk akad.

Mit tagadjam, a pillanatnyi helyzet tény 
lég mintha igazolná a vén bakák fanltasfr 
tikus elgondolását. Nem állhatom meg mo
soly nélkül, a véletlen különös jiáftékátj 
mert bár Abd el Krímet személyes tapasz
talataim után nem 'becsülöm valami nagy-



ra, mégis hihetetlennek tartom, hogy ilyen 
cirkuszi beállításban adlná meg a méljtat- 
lan és lealacsonyitó kegyelemdöfést, hátor 
és önfeláldozó népe szabadságharcának.

Legnagyobb meglepetésemre újdonsült 
kabil foglyaink is egyre erősitgetik, hogy 
Abd! el Krim egész vezérkarával együtt igen 
is a foglyok között van. Kiáltozva mutogat
nak előre, hogy a vezérnek valahol ott kell 
lennie. Egyelőre nem tudom megállapítom, 
mi igaz a dologból, mert a menet rendkivül 
megnyúlt a sok sebesült miatt.

Lassan ballagunk hátrafelé, közeledtünk 
a táboihoz, ahol az előző éccakát töltöt
tük. Hirtelen megtorpan a menetoszlop, a- 
lig akarok hinni a füleimnek, néhány puska
lövés hallatszik, azonkívül óriási orditozás. 
Nem értem a dolgot, ki lövöldözhet itt fél
napi járásra a rajvonal mögött, ahol ellen
ségnek nyoma sincs? Megítélésem szerint a 
lövöldözés körülbelül onnan hallatszik, a- 
bol tegnapelőtt a partizánokkal találkoztunk 
A táborhely közel van ide, de látni nem 
lehet, mert a hegyhajlat eltakarja.

Nagyobb légionista osztag jön velünk 
szemben, útközben egyre fogy a csapatuk* 
mert beállnak ők is a fogolykisérők közé. 
A  mi csoportunknál is megkettőződik az őr
ség. Megkérdem, hogy mi lelte őket, hiszen 
a kabiloknak eszük ágában sincs megszök
ni tőlünk. Azt mondják nem is amiatt kel
lenek ők, hanem mert a mi dérék partizán
jaink megtámadták a foglyul ejtett arabo
kat. Az első pillanatra érthetetlennek taLá- 
lom a dolgot, de a kollégák elbeszélése nyo
mán lassanként kibontakozik előttem az 
arab mentalitás ujabb szégyenbélyege.

A partizánok tegnapelőtt keseregve pa--



naszolták, hogy mellőzik őket. Tolvaj ösz
tönük megsúgta nekik, hogy itt sorsdöntő 
•dolog van készülőben, amelynél azonban 
semmi szükség sincs a partizánok kétesér- 
tékü szolgálataira. Hamarosan ráeszméltek, 
hogy ha a rablásnak befellegzett, miből fogL 
nak ők megélni? Sanda gyanújukat meg- 
erősitette az a hir, hogy az arabok meg|- 
adták magukat és vége a gyarmati hábo
rúnak.

Partizán barátaink kezdték magukat 
rosszul érezni. Ma azután megpillantották 
az óriási fogoly szállítmányt, amely több 
órája otthalad el táboruk mellett. A derék 
legények hirtelen összeröffentek és alig egy 
órának előtte néhány puskával, késsel és 
botokkal felfegyverkezve megtámadták a 
kabil foglyokat. Néhányat le is szúrtak kö
zülük, dé a támadást természetesen hama
rosan visszaverték és most erős őrség vi
gyáz a partizánokra.

A dolog immár világos és könnyen ért
hető. A  partizánok ráeszméltek, hogy a 
gyarmati háború befejezése után szerepük 
megszűnt, sőt helyzetük tarthatatlanná vá
lik, amint ez az árulókkal rendszerint tör
ténni szokott. Eddig is éppen csak hogy 
megtűrték őket a franciák, a jövőben nyu
godtan éhen pusztulhatnak, a kutya sem 
bederit rájuk. Tehetetlen dühükben rátá
madtak fajtestvéreikre, mert Őket hibáz 
tátják a háború befejezésében.

A megerősítésre érkezett légionisták a 
leghatározottabban állítják, hogy Abd 
ol Krím valóban a foglyok között van. Ezt 
már mindénki tudja, csak ide hátra nem ér
kezett még el a nagy esemény hire. Abd' el 
.Krímmel együtt elfogták a vezérkarát iŝ



ott haladjak a menet élén, magasrangu fran 
cia tisztek kisérik őket. Különben saját 
szememmel is meggyőződhetem a dologról, 
hiszen néhány óra múlva elérjük azt a he
lyet, ahol Abd el Krím és vezérkara megál
lóit nyilván éccakai pihenőre.

Sajnos erősen sötétedik már és igy a- 
ligfaa lesz alkalmam viszontlátni a kabilok 
nagy szultánját, ami talán nem is olyan 
nagy szerencsétlenség. Ellenben nagy ö- 
römmel látom, hogy jobbra-balra letáboro
zott a fogolykisérő társaság, elkelne egy 
kis nyugodt éccakai alvás. Mindenütt erős 
táboriőrsök szállják meg a környező ma
gaslatokat. Feladatuk, hogy ügyeljenek ál
munk nyugalmára, mert fogolyőrség nem 
teljesít más szolgálatot. Feljegyzem a dátu
mot:

1926. május 26.
Kabil foglyaink nagy nyugalommal hajt

ják álomra fejüket, láthatóan jól esik ne
kik, hogy végre nyugodtan kialhatják ma
gukat. Bennünket is ugyancsak elnyomott 
az álom, ‘talán arra sem éhredltünk volna 
fel, ha foglyaink szökés köziben magukkal 
vittek volna bennünket. Ámde itt senki sem 
gondol a szökésre. Hajnaltájt nagy ordi- 
tozásra ébredtem. A  kiáltozás a lecsúszott 
partizánok tábora felől hlallikL Erős a 
gyanúm, hogy a légionisták most adják 
vissza nékik kamatostul a sok bosszanko- 
djást, amit ocsmány viselkedésükkel a had
viselés idején nékünk okoztak.

Reggel óta nagy rendezkedés folyik a 
fogolytáborban. Az előkelő riffkabilokalt 
gyűjtik össze a kollégák. Azt mondják^ 
hogy Abd el Krímmel együtt kíülon szállít
ják el őket. Itt is vannak már a pompád



Citroen autók, csakhogy bajok vannak iám: 
az elszállítás körül. Az öreg riffkabil cai- 
dbk az ég világáért sem hajlandók autóra 
ülni, hasztalan bátorítják őket a francia tis® 
tek, hogy ne féljenek nem esik bajuk. Az  ̂
sem hatja meg Őket, hogy főnökük Abd! el 
Krim nem ilyen maradi legény, vezérkará
val együtt miár rég elkocsikázott, barátsá
gosabb vidékre. Az öreg caidiok hajthatat
lanok. Nem marad1 más hátra fel kell őkefc 
ültetni öszvéreikre, igy azután betekig el- 
kocoghatnak, amig városba érnek.



Vtra az tttepltO pokolban
Hetek óta valóban úri életet élünk. El

lenségnek híre sincs, eszünk, iszunk, viga
dtunk. Csak az öreg légionisták akadékos
kodnak már megint, azt hajtogatják, hogy 
nem fog ez örökké igy tartani. Úgy látszik: 
van valami a dologban, mert a táborunk 
lassanként megfogyatkozik^ ggyremjásra ma
síroznak el a légió századai. Senki sem tud
ja, hogy hová mennek, ok maguk sem, ami 
éppen elég ok1 arra, hogy megcsappanjon 
az optimizmusunk.

Jelentés érkezik, hogy a riffkábilok ujr 
ra mozgóiénak, itt is, ott is megtámadják 
a menetelő osztagokat és vad kegyetlenség
gel lemészárolják őket. A  kabilok taktikát 
változtattak. Nem bocsátkoznak frontális 
harcokba, hanem guerilla mód küzdenek* 
ami sokkal veszedelmesebb. A  napokban 
Feztől nem messze támadtak meg egy autó- 
kolonnét, a katonákat legyilkolták, az autó
kat felgyújtották.

Parancsot kaptunk az indulásra, álta
lános a vélemény, hogy a lázadozó kabilok 
üldözésére megyünk. Különösnek találom, 
hogy nem egészítik ki felszerelésünket, a- 
zonkivül elmaradnak az ütközet előtt szo
kásos egészségügyi rendelkezések is. Me
netelünk a hegyek ,főzött, de nem az él-



lenség felé, hanem egyre jobban a front 
mögé. A  menetelés kényelmes, már ameny- 
nyire itt kényelmes lehet. Néha kétnapig 
is pihenünk' egy táborban. A  tisztek azt 
ifrdndjiák, ugylátszik a magasabb parancs
nokság sem tudja, hova tegyen bennünket.

Dehogy nem tudta, — sajnos nagyon 
jól tudta. Újonnan épitett orsziág utón ban
dukolunk két napja, gyakorlott szemmel 
rögtön megállapítottuk, hogy ezért az utért 
is a légionisták verejtékeztek. Egyszerre 
hirtelen megszakadt az ut, mintha a föld 
nyelte volna el. Ember nem járta erdő állja 
el a továbbjutást, mostmár tudjuk mi vár 
ránk. Nem messze az úttól elhagyott tábor
hely, a légionisták jólismert építménye.

Az ijedtség szinte megdermesztette a 
lelkünket. Sokan hangosan felzokogtnak, mjá 
sok félőrülten rettenetes szitkokat szór
nak, de hasztalan minden. Folytatni kell 
az útépítést, nem kerülhetjük el a végze
tünket, hadd őrüljön bele hát az is, aki-- 
nek a lelkében megmaradt még valami em 
béri, az előző útépítés szörnyűségei után.

Újra zuhan hát a csákány, pattog a pah
názsforró szikladarab, újra a szenvedések 
szenvedését nyögi, a gyötrelemre kárhoz
tatott legionista. Egyetlen szerencse, hogy 
a munkát a parancsnokság nem erőlteti, 
de azért a kegyetlenségig menő szigorúság 
itt is megvan ,̂ ^

Telnek, «*k a hónapok, pontosan 
megismétlődnek a szörnyű jelenetek épp
úgy mint az első útépítésnél. Szinte elö- 
irásszerüen jelentkezett eleinte az általá
nos idegesség, később a tűrhetetlen gyű-



lölet, vérengzés, békaverem, és a szexuális 
élet rettenetes eltévelyedései. A  táborpa
rancsnok kapitány már nem is birja. Tes
tileg, lelkileg teljesen megtört, kórháziba 
szállították.



Homoszexualitás az 
Idegenfégióban

Az érzéki élet teljes visszafojtása, újból 
szinte félelmetes visszahatásokat eredmé
nyez. Hónapokon át töprengek rajta, hogy 
tulajdonképpen mi a magyarázata annak  ̂
hogy itt a leggyötrőbb testi és lelki szenve
dések ellenére is, szinte patologikus inten
zitással jelentkeznek az absztinens életmód 
visszahatásai. Hiszen odahaza önkéntes vál
lalás, vagy kényszerhelyzet folytán nagyon 
sokan hosszú évekre, vagy örök időikre le
mondanak a szekszujális életről anélkül/, 
hogy hátrányait éreznék1. Csakhogy ehez az 
életberendézkedéshez lelki és testi előkészít 
let és adottság szökséges. Ha valaki erőis 
akarattal, szisztematikus lelki és testi elő
készület után vállalja az önmegtartóztató 
életmódót, úgy a szexualitás kiküszöbölé
se talán nem jár ránézve nagyobb vissza
hatással. '

A  légionista és láltaláb'an a katonaélet 
sok mindenre alkalmas, csak éppen arra 
nem, hogy a nemi önmegtartóztatás propa
gálója legyen. Sőt ellenkezőleg. A  légionis
ták egymással folytatott társalgása, a sze
xuális szempontokból a parancsnokság ré
széről engedélyezett korlátlan szabadság, a 
csaknem teljes elszigeteltség a valláserköl-



esi behatásoktól mind-mind! táplálói az ér
zéki szenvedélyek korlátlan csapó ligásának. 
Semmiféle parancs sem tiltja például, hogy 
a légionista a pornografikus és az érzéki vá
gyakozást ingerlő fényképek és lenyomatok 
valóságos tárháziát ne hordja a zsebében.

A  leginosták élnek is ezzel a szabad
sággal, gyötrelmes elszigeteltségükben. A 
rendes polgári életiben s okán talán undorral 
fordulnának el a pornografikus és sikamlós 
fényképektől, amelyekben pedig a francia 
^képzőművészetct olyannyira gazdag. Itt a- 
zonban órijási kelendőségnek örvendenek e- 
zek a felvételek. Esténkint, a munka befe
jezése után összebújnak a sátrak lakói* álla- 
tiasan kidülledt szemekkel kéjelegnek a kéí- 
pekben. Nyomasztó forrósiág izzik a levegő
ben, elfojtott sóhajok lihegnek. Gyötrelmes 
látvány. Munka köziben az ásó földbemélye
dése, az állatok1 párzása, betegesen kéjies ér
zéki ingert kelt az emberben.

A z  érthetetlen gyilkosságok* sorozatos 
verekedések újra napirenden vannak, azon
kívül olyan Jelenségeket tapasztalok, ame- 
lyeK nossziüat\g érthetetlennek tűntek előt
tem. Egy Rerger nevűi uji hadnagyot helyez
ték ide nemrég. A  légióban franciás kiejtésr 
sel „Rerzsé“-nek hívják, de hamarosan meg
tudtam, hogy nem francia, hanem német 
Megérkezése után már az első napokban fel
tűnt, hogy tulsiágosan barátkozik a lányos- 
képű fiatal közemberekkel és altisztekkel. 
Néha még sátrukban is felkereste Őket es
ténként. Ilyenkor a sátor néhány lakója dü
hösen szidalmazta a hadnagyot,, hogy nem 
hagyja őket nyugton, állandóan a sátor e- 
gyik katonája körűi settenkedik.

Két héttel a megérkezése után, Berger



hadnagyot bezúzott fejjel súlyosan sebesült 
(állapotban találták,1 a sátrak körül. Vizsgá
lat indult az: ügyben, de meglepődéssel lát
tam, hogy a parancsnokság meglehetősen 
lanyhán kezeli a dolgot Csodálkozásomra 
az öreg légionisták mosolyogva tájékoztat
nak a való tényiálásról. Bergemek a baráfb- 
ja volt egy fiatal légionista, akire viszont 
féltékeny volt az egyik lakótársa, ezért tör
tént a „szerelmi 4 dváma. Nyissam ki job
ban a szemeimet, láthatok ennél sokkal cüü- 
rjáOb'b dolgokat is.

Hát bizony látok. Förtelemmel vegyes 
iszonyod|ással figyelem a hömoszexuálitás 
beteges szenvedélyének rettenetes elfajuljá- 
sját. Nem szervi elváltozásról van szó, hir 
szén a légióba való felvételnél feltétlenül 
megállapították volna ezt a szörnyű beteg 
séget az orvosi vizsga során. A  légióban egy 
től-egyig makkegészséges emberek szolgál
nak;, a szexuális kilengéseket, nem szervr 
betegség, hanem a visszafoj,thatatlan érzéki 
inger váltja ki belőlük. Inkább kölcsönös 
fajtalankodjásról van szó, amely normális é- 
letviszonyok között nyilván sosem jutott vol 
na kifejezésre és bizonyára meg is szüniki 
ha az életkörülmények újból lehetővéteszik 
a nemi ösztönök természetes kielégítését.

A  szexuális eltévelyedés szörnyű, hábor- . 
gásában a németek viszik a főiszerepet ,igaz, 
hogy ők alkotják a légió zömét. De azért a 
mjás nemzetiségűek között is minduntalan 
Ijátni, hogy ketten állandóan együtt vannak, 
sugdolóznak, éccakánként a sátrakból női 
becézőnevek, nőiesen trillázó kacagások, be
tegesen kéjes sóhajok hallatszanak. Napi
renden vannak a fétlékenységi jelenetek. Szfc 
lárd meggyőződésem, hogy ha ez a helyzet



hamarosan meg nem változik, rettenetes e- 
eemények következnek.

Annyi bizonyos, hogy az! utépitö klülör 
nitmény igy ahogy van, tisztestől, bakástól 
mindenestől, már is nyugodtan bevonulhat
na valamilyen elmegyógyintézetbe. Lelki és 
idegállapotunk, már rég túljutott azon a mér 
téken, amit a rendes polgári életben az „ép- 
elméjiü“ jelzővel tisztelnék.



Gyötrelemből 
alább guötrelniekbe

A  szörnyű tespedéslbe némi élénkséget 
visz a kíváncsiság, hogy ki lesz az uj pa
rancsnok? Az öreg legionisták már megint 
okvetetlenkednek. Azt mondják visszasír
juk még a kapitányt, mert az útépítéshez 
jó  tisztet soha nem vezényelnek. Ami ért
hető is. Itt lassan mindenki állattá süllyed 
emberi bánásmóddal, vájjon ki boldogulna 
köztük?

Az öregek ezúttal sem tévedtek. Doloc, 
tíz uj kapitány embernek tényleg aligha 
mondható, nálánál gyűlöletesebb, rosszlel- 
kübb embert keveset láttam életemben. A l
gíri származású mulatt, néger-francia ke
verék. A  négerek általában jóindulatú em
berek, de a mi kapitányunk messze el
ütött a fajától. Állandóan hosszai lovagló
korbáccsal jár, szüntelen ordit, még tiszt
jeire is, valósággal réme a tábornak'. {A- 
zonkivül állandóan részeg, józannak itt még 
senki sem látta.

Egymás között csak mulatre-nak hív
juk, senki sem szólítja más néven. Hogy, 
hogy nem a kapitány megtudta, hogy csuf- 
neve van a táborban, dörgedelmes parancs
ban megtiltotta, hogy bárki mulatre-nek hiv-



ja. Természetes, hogy most miár csak) az
ért is úgy hívjuk, még az is, akinek ré
gebben esetleg az igazi neve állt jobban a 
szájára. Néha megesik, hogy munka közben 
ha ott üvöltöz közöttünk, távolabbról vala
ki elorditja magát: „Mulatre“ ! A  kapi
tány ilyenkor szinte örjöng dühében, de 
mitsem tehet, senki sem árulja el, »hogy 
ki volt a tettes. Ned, a segédtisztje hason
mása a gazdájának, mindmiben egymáshoz 
illenek.

Mindenki tudja, hogy a kapitánynak 
itt nem jó vége lesz, mert viselkedése va
lóban kibírhatatlan. Magamban csak azért
fohászkodom, hogy a következő hat hóna
pon belül az én századomban semmi ne 
történjék, asm tán nem bánom, ha halomra 
dőlnek is a hegyek.

Titokban számitgatom már a napokat, 
mert hiszen miár csak egy esztendő van hát
ra az ötből, amennyire szerződésem a légió
hoz köt. Tulajdonképpen nem is egy esz
tendő, hanem mindössze hat hónap. Éven
ként kijáró egyhónapos szakadtságomat u- 
gyanis nem vettem ki, márpedig annak, aki 
egyszer sem volt szabadságon hat hónapot 
elengedjek az öt évből, tehát csak négy és 
felet kell szolgiálnia. Mostmár mindén na
pot tizesztendő hosszúnak találok, olyan 
nehezen múlik az idő.

Boldog titkomat nem mondóm el senki
nek, nehogy fiájditsam vele az amúgy is meg 
gyötört emberek szivét. Csak Spanics tud 
róla, a szakaszomban lévő fiatal bosnyiákj 
aki mindössze egy esztendéj,e, hogy itt van. 
Nagyon jó fiú, jaj de megbánta, hogy nem 
féltig bőrébe és felült a kis bosnyák vonat
ra, hogy viliágot lásson. Néha levelet kap



az édesanyjától, ilyenkor éccaka is hallom^ 
ÍDogy sir a sátorban.

Tapasztalataimmal sokat segitek a hely 
zetén itt a légióban, de magamnak is jó i 
esik elbeszélgetni a földivel, mert jóéiteé- 
sü becsületes gyerek. Ma délben is leveleit 
kapott* ilyenkor egy-két napra meg van a. 
beszéd1 térnénk, mert részletesen megtár
gyaljuk a levél tartalmát és az otthoni hí
reket. Spanics nagy mester a sziklarobban
tásban, a robbantólyuk megfúrása közben 
jó alkalom adódik a beszélgetésre.

Belemélyedünk az ábrándos tercierébe, 
egyikünk sem vette észre, hogy a többiek! 
körülöttünk hirtelen elhallgattak. Spánics 
éppen arról beszél, hogy édesanyja tehenét 
potom olcsón akarják megvenni, de meg
írja neki, hogy a világért se adja. A bos- 
nyiák itt egyszerre szinte ösztönösen oldalt 
pillant, belészorul a szó, azután gyorsan 
¿mondja felém:

— Vigyázz itt a mulâtre!...
A  következő pillanatban vadiállati üvöl

tés hallik: „Mulâtre vagyok én neked, hát 
nem tudod a nevemet?%‘ bömböli szinte ex
tázisbán a részeg kapitány. Most ütésre 
emeli a korbácsát és háromszor egymás
után Spanics arcába sújt. Az ijedtségj- 
től dérmedten állok, Spánics arca krétafe
hér, de hűséges szemében nem látok hara
got. Talán még a korbácsütést is elviselné* 
csak engedje a kapitány, hogy tovább be
szélgethessen az édesanyjáról, meg a tehén
kéről.

A  kapitány is mintha megbánta volna, 
hirtelen haragját, valamit szólni készült* 
ebben a pillanatban gyűlöletes röhej hang  ̂
zott fel. Ned1, a segédtiszt ugyljátszik észre-



vette, hogy szadista hajlamossága több ki
elégülést itt már nem talál, kárörvendlően 
felkacagott. Nem tudta! kinek szólt a rö
högése. A  kapitánynak-e  ̂ hogy meghátrál^ 
vagy a haliálra ijedt szegény Spánicsnak?

Most olyan jelenet következik, hogy 
nem tudom észnél vagyok-e, vagy talán té
bolyult látomás az egész. Spánics arcát 
hirtelen elönti a vér, odaugrik a gúlába rá
kot fegyverekhez, egyet kiragad belőle és 
szuronyát markolatig az ad'jutant mellébe 
döfi. A  részeg kapitány iszonyút hörögj 
a pisztolyához kap, a bosnyákra emeli, Spá
nics ugrik feléje, döf is, a pisztoly eldör
dül, mind a ketten földre zuhannak.

Fél őrülten ordítok embereimnek, de a- 
mujgyis rohannak1 jobbról-balról, senki 
sem tudja mi történt. A  földön óriási vér
tócsában három ember hörög, búcsúzik be
lőlük a lélek. A  légionisták Spánicsot se
gítenék, de hasztalan, a kapitány golyója 
a szemét járta át, lelke talán már a bos- 
nyák hegyék felett lebeg. A  tisztek az adl- 
jutant mellett forgolódnak, de miár itt is 
minden késő. A  kapitányt mintha nem igen 
féltenék, alig egykét ember topog körű-* 
lőtte. Igaz, hogy rajta sem segíthetnek^ 
Spánics szuronya a szivét járta át. Egy
szerre dördült el a pisztoly a szurony vil
lanásával, mjnd a kettő egész munkát vég
zett.

Dermedt kábulatban állok, nem is tu
dtam mi történik körülöttem. Arra eszmé
lek, hogy jobbról-balról szurony csillan a 
napfény'ben, a szomszéd' század katonái va
lósággal bekerítenek bennünket. A tiszt azfö 
imondja, hogy akik az esetnél jelen voltunk^



valamennyien rakjuk le fegyvereinket és a- 
zonnal induljunk el velük.

A  zászlóaljparancsnoksághoz kísérnek,, 
<az őrnagy engem vesz elő elsőnek. Mosolyog 
ni tudnék a kérdésein. Hogy miért nem aka 
¡dlályoztam meg altiszt létemre ezt a láza
dást, tudnom kellett volna, hogy szaka»- 
szómban gyilkosságot készítenek elő? Csak 
dadogok előtte, nagy meglepetésemben gon
dolkodni sem tudok. Szeretném megmonda 
ni, hogy kérem itt mindennek a tehén az o- 
ka, amit túlságosan olcsón akartak elkó
tyavetyélni. Nincs itt szó gyilkosságról. Ne 
nevették volna ki a Spiánicsot, hanem en
gedték volna tovább beszélgetni a tehénről, 
nem bánta volna ő szegény még az ostor
osa piást sem.

De az őrnagy ezt úgysem értené meg, 
nem is erőltetem a dolgot. Érzem, hogy nem 
vagyok bűnös, tegyen velem azt, ami jól 
esik. A  többiek sem vallanak a dologról, 
mert hiszen az egész jelenet alig néhány per 
cig tartott, nem volt itt szó összeesküvés
ről, vagy Lázadásról. Az őrnagy végül kije
lenti hogy kilenc vádlott társammal együtt 
beküld Fezbe, a hadbiróság elé. Kollégáim 
szeme felcsillan az örömtől, merthiszen né
hány hónapra megszabadulnak az útépítés
től, amipedig nagy szó.

Szuronyos kísérettel, egymástól négy
öt lépésre elkülönítve szállítanak bennün
ket hol autón, hol gyalog, vagy kocsin. A  
hadbíróságnál egy főhadnagyot rendeltek ki 
véd-őm gyanánt. Elmondom neki a dolgot 
belátja, hogy igazam van, ami azonban még 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy felmenter 
nek. Ilyen esetekben már csak elrettentő pél



da gyanánt is elitélik az altisztet, hogy el
vegyék a katonák kedvét a gyilkolástól.

Elpanaszlom neki, hogy immár alig há
rom hónap választ el a leszereléstől, Uoszr 
szas gondolkodás után a főhadnagy kije
lenti, hogy csupán egy lehetősége van annak 
hogy felmentsenek. Igaz, hogy nehéz felté
tel, de sziáz százalékos sikerrel jár: jelent
sem be a parancsnokságnak, hogy hajlan
dó vagyok ujabb öt esztendőt szolgálni a 
légióban és irjam alá az erről szóló szer
ződést.

Majd elájulok ijedtemben, de a jószán- 
déku tiszt meggyőz arról, hogy mást nem 
tehetek. Ha bűnösnek mondanak ki — ami 
valószínű— legalább három-négy esztendőt 
kapok, azonkívül lefokoznak és egészen bi
zonyos, hogy a lehető legkomiszabb szolgá
latra osztanak be. Hogyha viszont aláírom 
a szerződést, kieszközli a parancsnokságnál 
hogy ne küldjenek vissza az útépítéshez;* 
mert nem lenne jó hatással a legénységre 
ha látná, hogy büntetlenül kerültem ki az 
ügyből.

Elfogadtam az ajánlatát, aláírtam az 
ötéves szerződést sajgó szívvel, mert úgy 
érzem, hogy saját halálos Ítéletemet irtam 
alá. Egy tollvonással elröppent a közeli sza 
baduJiás boldog reménysége érzem, hogy 
a következő öt esztendőt túl nem élem. 
Nem tudom mivel érdemeltem ki a sorstól, 
hogy ilyen kegyetlenül sújt le rám...

A  hadbirósági tárgyalás többé-kevésbó 
formalitás volt csupán. Vádbeszédében még 
az ügyész is kiemelte, hogy mentő körül
ménynek tudja be; hogy büntetlenül leszol
gált öt esztendő után, ujább öt esztendőre 
leszerződtem a légióhoz. A  védő terme-



szetesen nyomatékosan kidomborította ezt 
• a körülményt. Rövid tanácskozás után fel

mentettek valamennyiünket.
A  büntetéstől tehát megszabadultam}, 

de most itt vagyok szürkülő hajú, koravén 
zupás-legionista. Egyetlen vigaszom a nagy 
keserűségben, hogy főhadnagy védőm be
váltotta ígéretét, örömmel újságolja, hogy 
bevonulok az ezredhez Marokkó városába. 
De nem gyalog, hanem autón, kocsin, vagy, 
lóháton, mert Franciaországiból ujonckülö- 
nitmény érkezik, engem pedig a kíséretük
höz osztottak be.

Szegény fiatal bajtársaim. Mekkora jó
kedvvel, mekkora életbizakodással dalolnak 
itt mellettem az autóban. Panaszkodnak, 
hogy még eddig nyomát sem látták az el
lenségnek. Miért rontsam el a kedvüket? 
Majd megtudják úgy is, hogy nem a látható 
ellenség a légionista igazi ellensége, hanem! 
a láthatatlan, ami a lelket gyilkolja. Jóked
vükből valami mégis rámragadt, katonásko
dásom legkedvesebb heteit éltem át köztük.

Az ezrednél már vártak bennünket, az 
én esetemet is tudják, de senki sem említi. 
Három napig szabadjára élveztem Marokkó 
örömeit, jól esett felújítani a régi emléke
ket, hiszen magam sem hittem, hogy még- 
egyszer idekerülök. Ma azután kihallgatásra 
rendeltek. A  parancsnok mosolyogva be
szélt velem, azt mondja a jó légionistának 
minden fegyvernemet ki kell tapasztalnia, 
tehát a lovassághoz oszt be.



Szahara
A  beosztásnak szívből örülök, mert ta

pasztalatból tudom, hogy a lovasságot út
építésre sohasem vezényelik ki. Mindössze 
négy napot töltöttem a lovaglóiskolábian, 
mert rögtön észrevették, hogy tudok lo
vagolni. Csupán a ló farkába kapaszkodó 
tt,komhin!áltu gyaloglást kellett megtanul
nom. Ötödik nap a ruhatár elé sorakoztat
tak bennünket, vadonat uj ruhába öltöz
tettek. Csakhogy nem a régi szürke mun
dérba, hanem fehérbe. Még kepi-sapkánkat 
is kicserélték, gombaalaku, úgynevezett tró
pusi, vagy ahogy itt mondják kolóniái tök- 
födőt kaptunk helyette.

A  dolgot felette gyanúsnak találom, itt 
valami ravasz ügy készül. Nincs kitől ta
nácsot kérjek, én vagyok itt a legöregebb 
légionista, a tiszteket pedig még nem is
merem annyira, hogy esetleg félre ne ma
gyaráznák okvetetlenkedésemet. Node nem 
is lényeges az ügy, elvégre kívülem közel 
négyszáz embert szereltek fel hasonlókép
pen a mi eska drónunkban.

A  felszerelés kiosztása után hivatták 
az altiszteket az ezredes elé. Szűkszavú, 
mogorva kinézésű ember, amolyan pléh-áb- 
rázatu féle, sohasem lehet tudni róla, hogy 
haragszik-e, vagy jókedvű. Részletesen tá*



jékoztatott (bennünket altiszteket is az es~ 
kadron feladatáról, szavai nyomán egyik 
iámulatból a másikbá esem.

Elmondja, hogy a Citroen gyár rend
szeres autójáratokat akar rendszeresíteni 
a Szaharán át, de az autó ut kijelölését és 
a terep tanulmányozását a benszülöttek meg 
akadályozzák. A  légió lovassága azt a fel
adatot kapta, hogy fegyverrel biztosítsa a 
Szahara műszaki tanulmányozását és az u- 
tak kijelölését. Az eskadron holnap haj
nalban indul. Létszáma háromszázhatvan le 
génységi állományú, kilenc tiszt és a pa
rancsnok.

Az eligazítás meglehetősen rövid volt, 
de velős. Tudja Isten, semmi csalódást sem 
érzek, pedig az ember ösztöne rendszerint 
megsúgja, ha valami baj kerülgeti. Sőt 
mondhatom, szinte örülök az uj beosztásnak 
meit miár unom az alattomossagot rejtegető 
hegyeket. A Szahara jobban hasonlít a mi 
nyilt, sik, bácskai alföldünkhöz.

Meglehetősen keshedt lovakat adnak a- 
lánk, no ezeken aligha legénykedhetünk a 
Szaharában. Az elindulásunk is meglehetős 
szürke miljőben történt, az az érzésem* 
mintha nem közvetlenül a Szaharába men
nénk. Az Atlasz hegység nyúlványain po- 
roszkálunk, meglehetősen kényelmes mene
teléssel. Úgy látszik nagyobb csapattestet 
mozgósítottak, mert többször látunk messzi 
menetelő lovas és gyalogos osztagokat.

A  hegy utolsó nyúlványai már a Sza
hara végtelen sivatagába vesznek, egyszer
re megélénkül a tájék. Mindenütt táborozó  ̂
csapatok1 látszanak, lovasok, gyalogosok 
egyarfánt. Azonkívül rengeteg teve, egy pu~



pu, kétpupu, ezerszámra. Most már sejtem, 
hogy mi fog történni és miért csak gebé
ket kaptunk Marokkóban.

Piszkosbőríi egypupu teve a „paripáim“ , 
mondhatom nem nagyon örvendek a szeren
csének. Az iskolában úgy tanultam, hogy 
a tevét kitartó „egyenletes“ jiárása miatt 
kedVelik, pedighát tevéje válogatja. Az e- 
nyém úgy náz akár a jófajta hideglelés, kélt 
órai „lovaglás“ után tengeri betegséget kap 
tam rajta. A  derekamat miár nem érzem* 
olyan kényelmetlen ülés esik rajta. De mit 
tegyek, tisztek, bakák kivételnélkül itt 
gömyedhek körülöttem és káromkodnak 
szakadatlan.

Az eskadronom legénysége kivételnélkül 
orosz, egymagám vagyok köztük miás nem
zetiségű. Legtöbbnyire volt tisztek, (általá
ban kedVes emberek. A vezényszavakat ki
véve a társalgás oroszul folyik, szerencse* 
hogy értem a nyelvükét. Szomorúan állapi- 
tóm meg, hogy mégis csak a szegény gya
logos becsülete a legkissebb, mert itt való
sággal úri életet élünk.

Lassanként kibontakozik az egész me- 
netoszlopi, hiát bizony vagyunk itt jó né
hány ezren. Lovasság és gyalogság szabiályo* 
san váltakozik, hosszan elnyúlt óriási him
bálózó sávban, végtelennek létszó karaván
nak1 tűnik. Azt mondjiák, hogy itt kivétele
sen a gyalogsiágnak lesz a legjobb dolga, 
mert az oiázisoknál mindenütt lemarad egy- 
egy csoport és hónapokig ott táboroz," ha 
szerencséje van harc nélkül, mig mi lovas
ság állandó felderítő és összekötő szolgá
latot teljesítünk a Szaharában.

Csöndésen spekulálgatok magamban, de 
már régebben figyelem, hogy púpos paripám



ugyancsak fészkelődik alattam. Néhány
szor jól oldalba rugóm, oda se neki, izeg}- 
mozog, nem tudom mi leli? Most ljáj- 
tom csak, hogy a többi teve is igencsak) 
türelmetlenkedik, de nicsak a gazdáiknak 
sem mindegy a dolog. Kiáltoznak össze
vissza, szinte felbomlik1 a rend, mindenki 
sietve húzódik a sziklák és a dombok mö
gé. Nem tudom mire vélni a dolgot, hiszen 
ellenségnek1 nyoma sincs, mi ütött ebbe a 
tjájrstaságba ?

A tevém ugyliátszik teljesen megbolon
dult. Hozziá sem nyúltam, hirtelen ügetni 
ni kezd és fut „öntevékenyen“ a távoli szik
lacsoport felé. Ott meg összezsugorodik fe- 
lenagyságnyira, akár a kutya, mikor érzi, 
hogy verést kap. Érdekes, hogy valamennyi 
teve egyirányba forditja a hátulsó fertá
lyát, mintha összebeszéltek volna.

Hirtelen óriási csattanás, erre igazán 
rá lehet mond'ani, hogy derült égből villám 
csapás. Mostmeg akkora szél kerekedik, 
hogy szinte érezzük, mint emelget bennün
ket tevéstől, mindenestől. A  számum... a 
számum... nyögnek keservesen a bakák. 
Hirtelen megered1 az eső, hatalmas, forró 
csöppék, szinte égeti az ember bőrét. Ijed
ten lapulok a tevém mellé, no most vége a 
világnak...

Mindössze tiz percig tartott az egész, 
de éppen elég volt. Mostmár értem, miért 
türelmetlenkedett annyira a tQvém, meg
érezte a számum közeledését. Ösztönösen 
hátat fordítok a szélnek, de még igy is meg 
telt a szám, tüdőm, homokkal. Mintha vér
eső esne, vöröses barna homok terjeng a 
levegőben, beeszi magát a bőr alá, iszonyú 
viszketést okoz. Fehér hólyagok támadnak



a kezemen, megkaparom mert rémesen visz
ket, sebek támadnak a nyomában.

Nem kapok levegőt, kmkogok, prüsz
kölök, a tevém is betegesen nyögdécsel. A 
tiz perces számum teljesen kimerítette a 
társaságot, mindenki sápadt, elnyűtt, mint
ha tüdőbetegek lennénk. Nehezen megy az 
indulás, meglepődve látom* hogy valóságos 
hegyek támadtak ott, ahol az imént tükör
sima volt a homok. Nem tréfa dolog ez a 
számum, ments Isten, hogy a nyílt síkságion 
érjen utói bennünket.

No a fogadtatás nem volt valami barát
ságos — állapítom meg magamban, dle sze
rencsénkre a Szahara megbecsüli magfíjt. 
A  hegyek miár teljesen eltűntek, végtelen 
síkságon menetelünk, sehol egy facsoport,, 
vagy bármi más növény. Különösnek talá
lom, hogy minden biztosítás nélkül mene
telünk már napok óta, de a tisztek felvi
lágosítanak, hogy előttünk halad egy két
száz főből álló partizán lovas felderítő osizh 
tag. Miár jelentették i s, hogy ellenséges be
duin csoportra bukkantak, csak bennünket 
várnak, hogy megkezdjék ellenük a harcot.

Gazellák libbennek el előttünk, a ta
pasztaltabb Szahara-ismerők azt mondják, 
hogy nem messzire víznek kell lennie. Csak
ugyan messziről néhány pálmafa szerény
kedik a láthatáron. A tevék önszántukból 
gyorsabban kocognak, ugylátszik patakhoz 
közeledünk. A patak elnevezés kissé túl
ságosan merész ugyan, mifelénk pocsolyá
nak hivjiák az ilyen itt-ott feltünedező vi
zes gödröket. Nem messze innen, nagy sö
tét főit látszik az esti szürkületben, a tisz
tek azt mondják, hogy nagyobb oázis, 
Ksare Szűk a neve.



A patak partján heverésznefc partizán
jaink, válogatott, érdekes társaság. Egy- 
től-egyig hatalmas sziál legények, mindenik 
szakállas, homlokukon bizarrvonalu tetová
lás látszik. Nem aféle éhenkórász, tolvaj 
népség mint a gyalogos partizánok, de az
ért a zsákmányolást azt hiszem ezek sem 
vetik meg. Apró kis lovaikról alig hinné az 
ember, hogy elbírják ezeket a behemot ara
bokat, pedig a telivér állatok szinte röpül
nek velük.

A partizánok parancsnoka jelenti, hogy 
az oázisban rabszolgaszállitó beduinokra 
bukkant. Megközelítették őket, de géppus- 
katüzet kaptak', a beduinok nagyszerűen 
fel vannak fegyverkezve. A  tisztek arca egy 
szeriben elkomorul, már hivatnak is bennün 
két megbeszélésre. A  parancsnok elbeszé
léséből érdekes képe rajzolódik ki a Sza
hara sajátos életének.

Afrika egyes részeiben, például Abesz- 
sziniában, Arábiábán, Hedzsaszban nyiltan 
vagy burkoltan ma is dívik a rabszolgake
reskedés, hasztalan küzd ellene a Népszö
vetség. Legtöbbet még a franciák értek el 
ezzel az embertelen aljassággal szemben, 
bár nem tisztán humanitárius szempontbóL 
A  rabszolgakereskedők a legtöbb „árut“ a 
francia gyarmatokról szerzik mégpedig any- 
nyira eredményesen, hogy több francia 
gyarmatot a közeli elnéptelenedés veszélye 
fenyeget.

Csapatunknak nemcsak az autóut kije
lölése a feladata, hanem főleg a rabszolga- 
kereskedés megakadlályozása. A  rabszolga- 
kereskedők rendlkivül veszélyes, mindenre 
elszánt ellenfelek mert tudják, hogy kímé
letre nem számíthatnak. Fogolyra nincs-



szükség — mondtatta a parancsnok, viszont 
közüliünk se számítson senki arra, hogy a 
beduinok megkegyelmeznek az életének. A 
légió az éjszaka folyamián bekeríti az oázist 
és hajnalban koncentrikus támadást intéz 
a rabszolgakereskedők ellen.

Már indülunk is, szakaszom szerencsé
re a közelben marad1, még az alvásra is jut 
néhány óra. A haditerv az, hogy a lovas 
partizánok színlelt támadást vezetnek aZ 
oázis ellen, hogy igy könnyebben felfejlőd
hessen a légió támadó rajvonala.

A  partizánok már szedelőzködlnek is, 
de hirtelen tevéscsapat bukkan elő az oázis 
pálmái közül. Ugylátszik a rabszolgakeres
kedők folytatni szeretnék az útjukat és fel
derítő útra küldték ki a tevéseket. A  par
tizánok hamarosan lóra kaptak és most o- 
lyan jelenet következett, amelyet életem vé
géig sem felejtek el.

A  tevések és a lovasok észrevették egy
mást, de mintha misem történt volna, nyu
godtan közeledtek, mintegy ötszáz lépés
nyire. Most hirtelen vágtába csapnak át a 
partizánok, de a beduinok tevéi is ugyan
csak szedegetik hosszú lábaikat, vadul ro
han egymásfelé a két csapat. No ez cifra 
kis találkozás lesz — gondolom magamban 
—, de nem kertült sor az összecsapásra.

Ugylátszott, hogy már-már összeérnek, 
amidőn hirtelen megtorpantak a lovasok is, 
a tevések is és mindákét oldalon, szinte egy
szerre össztűz dördült el. A  következő pil
lanatban mindákét társaság visszafordult, 
néhány száz lépést futott hátrafelé, azután 
megismétlődött az előbbi jelenet.

Négyszer ujrtáztálc meg ezt a különös 
rohamot, azután minda(két csoport vissza



vonult. Néhány lelőtt teve maradt a csata
téren utasiával együtt, azonkívül egy-két 
ló a mi oldalunkon, de partizán egy sem. A  
lovasok ugyanis amikor észrevették, hogy 
valamelyik társukat golyó érte, ketten hir
telen mellé ugrattak, lekapták a lováról,} 
egyik a karját fogta, a másik meg a lábát 
és hátravágtattak vele csodálatos ügyes
séggel. A  beduinok1 is nyilván szívesen meg
mentették volna sebesültjeiket, csakhogy te
veháton nem lehet ilyen lovasitott sebesült- 
vivő szolgálatot végezni.

Alig negyed óra telt el az érdekes jele
net, után, túl az oázison hirtelen vörös rakéta 
röppent a magasba. Ez a jel a légió »általá
nos támadására, azt jelenti, hogy a jobb- 
rólJbalról elindult bekerítő osztagok össze
találkoztak. A  rakéta felröppenése óriási 
izgalmat keltett a beduinok táborában. Itt 
is—ott is ujabb tevésosztagok1 jelennek meg 
de mindenütt puska tűz fogadja őket, kény
telenek visszavonulni.

Közben a gyürü egyre szőkébbre szo
rult az oázis körül. Már csak alig három
száz lépésre vagyunk tőle, különösnek talá
lom, hogy egyetlen lövést sem küldtek fe
lénk. Egyszerre csak látom, hogy három 

 ̂ partizián lovas indul e l a mioldalunkról az 
oiázis felé. Nagy fehér zászlót lobogtatnak, 
megadásra akarják felszólítani a beduino
kat. Sziáz lépésre lehetnek a pálmaerdőtől, 
hirtelen sortüz dörren, két partizán lefor
dul a nyeregből, a harmadik sebesülten vág
tat visszafelé, ide hallik az ordítása.

Mostmiár tudom mi következik. „En 
avant, vive la Francé!“ kiáltja a kis Fedor, 
hadnagy és a lelkes csatakiáltást átveszi 
az egész rajvonal. Futva rohanunk előre, de



a beduinok gyilkos puskatüze, óriási pusz
títást végez a sorainkban. Mégis megy a 
támadás feltartóztathatatlanul előre. A mi 
oldalunkról egyetlen lövés sem hallik, merít 
a beduinok úgy elrejtőztek, hogy egyet sem 
látni közüliük.

A  roham három oldalról egyszerre in
dult meg az oiázis ellen, majd a rettenetes öl 
döklés percei következtek. Negyed óra 
múlva egyetlen élő beduin sincs az oázis
ban. De rabszolga sem. Itt hever egymá(s- 
{mellett leöldösve közel sziáz férfi és nő, aki 
két a beduinok legyilkoltak, mikor látták* 
hogy nincs menekvés.

A  fűben szerteszéjjel vászondarabok' he
vernek, a partizánok felvilágosítanak, hogy 
ezek a beduinok imaszőnyegei. Olyankor te
rítik ki, amikor a halált várják és abba is 
kell őket eltemetni. A  temetéssel itt nagyon 
sietni kell, mert a nagy melegben az oszlás 
nak indult hullák megfertőznék a levegőt. 
A  leöldösött rabszolgákat néhány hatalmas 
közös sirba temettük, a beduinokat a par
tizánok, imaszőnyegbe csavarva ülőhelyzet
ben, arccal kelet felé. Határozottan impo
nál a partizánok kegyelete mohamedán hit
testvéreik iránt. Ruhástól temették el ő- 
ket ami pedig nagy szó, mert a partizánok 
felszereléséről itt sem igen gondoskodik a 
francia hadvezetőség.

Az embertelen tömeggyilkolás nyomasz 
tóan megölte a kedélyünket. Csodálatos ni- 
vótlansága az emberi öntudatnak, hogy 
mindenütt talál rá módot, hogy egymást 
gyilkolja. A tisztek jókedvét is ugyancsak 
megtépázta az eset, bár azt mondják, hogy 
az ilyen ütközet mostaniéban elég ritka. Re



méljük, hogy hosszúidéig nem lesz részünk! 
benne.

A parancsnok megdicsérte a tisztikar 
és a legénység magatartását, de rajta is 
meglátszik, hogy harc helyett inkább a 
Szahara turista-élményeire viágyik. Utipjro- 
gramot is adott. Csakúgy foghegyről kije
lentette, hogy Bilmiába megyünk. Szinte a 
hideg rázza az embert, ha látja a térképen 
hogy mekkora ut vár még ránk odáig.

Hamisitatlan szaharai egyhangusjágban 
menetelünk, kellemes beszélgetéssel tölt
jük a napokat, om|ár amennyire a Szahara ho
mokján kellemesnek mondható a beszélge
tés. Ám'bár a meleg nem elviselhetetlen, töb 
bet vártam a Szaharától. A  nyári hónapok
ban Marokkóban sem volt sokkal „hűvö
sebb“ az idő és minthogy itt teveháton rójr 
juk a kilométereket, különösebb -okunk iga
zián nem lehet a panaszra.

Utunk Rio dél Oro spanyol gyarmat 
mellett vezet el, a franciák nem nagy lel
kesedéssel beszélnek róla. TMem annyira a 
gyarmatról, mint inkább a spanyolokról, a- 
kik nem tudnak, vagy nem akarnak rende  ̂
teremteni a Szaharának ezen a részén. A 
gyarmat körül tanyázó nyakas és büszke 
beduin törzsek, nagyon is szabadon gariáz- 
dlálkodnak errefelé, a kezükbe kerülő ci
vilekért, vagy repülőgépekért valóságos va
gyonokat követelnek váltságdíj gyanánt. A 
franciák nyiltan hangoztatják, hogy a transz 
szaharai vasútiból, vagy a Citroen autóárak
ból semmi sem lesz addig, amig Rio dél 
Oroban a spanyolok az urak.

Apró kis telepítéseken át vezet az ir
tunk, szaharai viszonylatban valóságos vá
rosnak számítanak. In Sallah-Tuat, Taude-



ni, Arauan, Valata> továbbá Timbüktu, a- 
hol miár rendes helyőrségek is állomásoZ- 
jiak. Timbuktuban érdekes mendemondát 
hallottunk a Citroen expedícióval kapcso
latban. Valószinü, hogy fantázia szülemé
nye, de azért jellemző az itteni erkölcsök
re.

Állitólag arról volt szó, hogy a Citroen 
autójárat első utján a belga király is részt- 
vesz. A  tervet valahogy megneszelték a be
duinok és hamarosan elhatározták, hogy 
elfogják a királyt, már előre örvendtek* 
hogy micsoda váltságdíjat zsarolnak ki ér
te. A  benszülöttek tervezgetéséről a fran
ciák is tudomást szereztek és elmaradt a 
királyi premier. Egészen bizonyos, hogy 
a rendszeres autójáratból sem lesz semmi.

Mi azonban csak bandukolunk szaka
datlan. Timbuktutól keletre vágtunk le, 
hirszerint a Tsád-tó *felé igyekszünk. Hosz- 
szu, sivár menetelésünk unalmát Gogo „vá
ros“ érdekességei enyhítik. Helyőrsége kö
zel kétezer fő Szenegál néger, a város min
dennapi élete érdekes keveréke a benszü- 
lött és a bevándorolt nyugati civilizáltak 
életmódjának. A horihorgas négerek jól 
festenek kissé szakadt kaki vászonruhá
jukban mezítláb, fejükön a magas piros 
fezzel. Meg vannak elégedve a sorsukkal, 
hiszen feleségeik is itt vannak, ami nagy 
szó ebben a szaharai pusztaságban.

A  laktanyául szolgáló sokszáz kunyhóit 
sáncárok és szögesdrót övezi, azonkivül ál
landó őrség vigyázza. A polgári lakosság 
szénakazal formájú sárkunyhókban lakik, 
nagyon kevés a kőből épült ház. A  város 
főterén egy ilyen kőből épített házban la
kik a francia helytartó, akit itt „szultán“



néven tisztelnek'. A  kormányzói „palota“ e- 
lőtt rendőr ügyel a rendre, amolyan köz
lekedési rendőr-féle, hosszú botjával na
gyokat sóz a néger csemetékre, akik szí
vesen megnyergelnék' az egy két autót, ami 
néha idevetődik.

A  városon kivül tarka beduinsátrak so 
rakóznak. Legtöbbje hiázilag készült bar
na gyapjuszőnyeg, de akad1 köztük fekete- 
sárga, vagy kék-vörös csikókkal díszített, 
némelyiken még rajt a védjegy is: „Made 
in Germany“ . Ki tudná megmondani, milyen 
viszontagságon át kerültek ide? A város 
főterén állandó vásár, amelyen jóformán 
minden európai áru fellelhető. Még lacikony 
ha is, azonkívül mézből készült sör, sőlfc 
vándorcirkusz. A lárma tipikusan vásári. 
A pöttöm néger rajkók olyan szájharmonika 
hangversenyt rendeznek, hogy csak győz
ze füllel az ember. Haragszanak is rájuk 
érte az arabok, akik a zenét nem nagyon 
kedvelik, a négereket meg egyenesen nem 
szenvedhetik.

Mondják, hogy most azután jól néz
zünk meg mindent, mert hosszú hónapokon 
át homokon kivül aligha látunk egyebet. A  
monoton, sivár menetelésbe a kisebb kato
nai őrtelepek nyújtanak silány változatossá
got. A nagy meleg és a szakadatlan menete
lés kezdi megviselni a szervezetet. Itt is— 
ott is letesznek a homokba egy bakát, a 
jó szerencsére bízzák'. Szegényeket lázas 
betegség lepte meg, egykét nap alatt végez 
velük. Meg kell tőlük válni, mert félő, 
hogy,a ragály átterjed1 a többiekre is. Csak 
a szerelvényt veszik el tőlük, meg a pus
káját.

Éjszakiánként kilométerekre elliaUatszó



oroszLáribőgés zug át a sivatagon. Mennyire 
rosszul ismertük iskolakönyveinkből az o- 
roszljánt, a sivatag félelmetes királyát. Tu
lajdonképpen nyugodt állat szegény, nem 
bántja az embert, még ha egymagában ta
lálja akkor sem. Csodálkozva végignézi, aẑ  
után megfut előle. Csakhogy az embert nem 
hagyja nyugton gyilkoló ösztöne és hogy 
igazolja vad hajlandóságát, vérengző vad
állatnak tünteti fel az oroszlánt. A tisztek 
sokat lelőtték közülük, igy űzik el a sza- 
harai karaván-élet unalmát.

mm



Szerelem a Szaharában
A  Szahara végtelen homoksivatagának 

„társadalmi“ élete sokkal érdekesebb ama- 
lokkoi önsanyargató, fakir tespedésnél. A  
férfiak, de főleg a nők erkölcsi felfogása 
itt is helyenként és fajtánként különböző. 
A  nomád beduintörzsek népe általában ide
genkedik1 tőlünk. Szinte kerülik az erű
be r eket. Nemcsak bennünket, rumikat, db 
a Szahara más törzsének képviselőit is. 
Vándorlásaik során ha idegenekkel talál
koznak, elbújnak a nők, sőt a férfiak is. Be
duin asszonyt, vagy lányt szemtől-szemben 
közelről egyet sem láttam.

Az oázisok sárkunyhóiban tanyázói ál
landó beszülött népség már közvetlenebb, 
a féltékenység ördöge sem bántja őket kü
lönösebben. Egy kis házasságtörésért bi
zony nem verik félre a harangokat. Igaz vi
szont, hogy a férfiak könnyen kárpótolhat
ják magukat, mert igen gyakori köztük a 
többnejüség. A  férfiak naphosszat guggol
nak tétlen a konyha előtt, tevetejből koty
vasztott italfélét szürcsölgetnek. Az; asszo
nyok nem viselnek fátylat, itt a férfiak bon
tanak kendőt az arcukra, hogy a nagy sem
mittevés nyugalmát a napfény se zavarja.

A  néhány kecskéből, tevéből, esetleg 
szamárból álló „nyájat“ a feleségek egyike



hajtja ki a satnya legelőre, mégpedig az a 
feleség, aki legkevésbé élvezi férjuram sze- 
retetét. Legelni való alig akad, a kiéhezett 
állatok messzi vidéket bebolyonganak, igy 
esik azután, hogy a legeltető asszony leg
többször éjszakára sem jöni haza.

Az éjszakai kimaradásnak azonban nem 
mindig a legelőhiány az oka. Ilyenkor tör
ténnek ugyanis azok a csalafintaságok, a-* 
melyek az európai törvények szerint alapo
san kimentik a házasságtörés tényálladé- 
kát. A  más-más családi otthonból elindult 
legeltető-asszonyok, hogy hogynem összeta
lálkoznak a sivatag dombhajlattal övezett 
védettebb katlanaiban. Kis csomóba verőd
nek és az éjszakát sajátos zümmögő, halk 
nótázással töltik.

Egyhangú dalolásukat néha látogatók 
zavarják meg. Egészen „véletlenül“ ideté
vednek néhányan az oázist megszállva tar* 
tó légionisták, vagy másféle katonák közül. 
Az asszonyok nem ijednek meg tőlük, a ka
tonák pedig már hivatásuknál fogva sem 
ijedős emberek. így azután csoda-e, hogy 
a férjek másnap hasztalan várják haza a 
nyájat és őrzőjét?

Még szerencse, hogy a feleség-szaktár- 
sak között meglehetős egyetértés uralkodik. 
A  legeltetés gondterhes, fárasztó munkáját 
végző feleség nem marad éhen, mert más
nap valamelyik ottho(nmaradt feleségtársa 
ételt, italt hoz néki. A  viszontlátásnak any- 
nyira megörül a két asszony, hogy az ételt- 
hozó feleség elfelejt hazamenni és ottmarad 
ő is éccakára.

Másnap már a harmadikszámu feleség 
hozza az ebédet. Érdekes véletlen, hogy



legtöbbször néki is annyira megtetszik a 
pásztor élet, hogy néhány órát ő is áldoz 
ennek az érdekes szórakozásnak. Magától 
értetődik, hogy a Szahara egyhangúságának 
ez a romantikus viáLtozatossáqa, a lehető» 
legnagyobb érdeklődést váltja ki a legionis- 
ták között is.

Gyakorta előfordul, hogy közben a mi
nimumra csökken a férj körül legyeskedő 
feleségek létszáma. Amikor azután már a 
feleségek legkedvesebbike is célozgat arra, 
hogy illenék ebédet vinni a legeltető család
tagoknak, férjuramat elönti a pujkaméreg. 
De azért nem veszti el önuralmát. Szép csen 
desen elballag a katonai parancsnokhoz, leg- 
többnyire nem egyedül, hanem többedmagá 
val a „szalmaözvegy“ férjek közül.

A  parancsnok már tudja, hogy miről 
van szó. Felnyalábolja az) erre a célra jó- 
előre kikészített cigarettadobozokat és ará
nyosan elosztja a bánatos férjek között. 
Azután hirtelen riadót fuvat. Mire a férjek 
a bánatemésztő cigaretta boldog pöfékelése 
közben hazaérnek, már komplett feleség-gár 
dát találnak otthonukban. A  helyőrségben 
is minden rendben, teljes a létszám, lénye
gében tehát semmi különösebb esemény nem 
történt...

A  délibb vidékek négerlakta területein 
teljes asszonyközösségben élnek az embe
rek. A  férj, ha szívességet akar meghálál
ni, felajánlja a feleségét. A  többnejüség er
refelé is divik, de a feleségek száma itt a 
férj vagyonának nagyságától függ. Általá
ban érdekes az üzletszerűség a kufárszeb 
lemü négerek szerelmi életében.

Megtetszik a leány a férfinak, meghív
ja  a kunyhójába. Ha beválik a próbaházas



ság, visszaküldi a leányt a szüleihez és meg
kezdődik az alku. Sokszor megtörténik, 
hogy a jövendőbeli após kevesli a felaján
lott vételárat, mire minden különösebb 
komplikáció nélkül visszamegy a, parti.

A  katonák tudják, hogy a négerek kö
zött nincs féltékeny férj, legfeljeíbb félté
keny apa. De azért az apákkal is lehet be
szélni. A  cigaretta, a csokoládé, de mégin- 
kább a pálinka minden bonyodalmat megold. 
Házasságtörésnek itt az számit, ha az asz- 
szony véglegesen egy másik férfi kunyhójá
ba költözik át. Csakhogy ez a legritkább 
esetben fordul elő, mert nem valami jó üz
let. Az uj férjnek ugyanis kétszeresen meg 
kell téríteni elhagyott elődjének, a hűtlen 
asszonyért kifizetett vételárat.

Sajnos, a „kultúra“ a szaharai négerek 
között is erősen hódit. Az asszonyok, lá
nyok, férfiak rászoktak az ivásra, a züllés 
és a különböző betegségek kiveszéssel fe
nyegetik az elszórt törzseket. Jól tudják ezt 
a francia hatóságok és a megszálló néger 
gyarmati katonák között úgynevezett szüle
tési prémiumot osztanak ki. Minden boldog 
néger katona-papa száznyolcvan frank ju
talmat kap rajkónként.

A születési prémium nemcsak a négerer 
két illeti meg, hanem a légionistákat is. A  
kényszerítő körülményeket mérlegelve a ha
tóságok nem igen kutatják a házasság kö
rülményeit. A  közöskunyhó is elég alibi. 
Csakhogy a lakásmegosztás kedvezménye 
csupán altiszttől felfelé illeti meg a légio
nistát. Kiterjed természetesen a tisztekre iŝ  
akiknek nagyobb háztartása megköveteli^ 
hogy két-hiárom női alkalmazott gondoskod
jék a rendbentartiásáról.



Szökés az idegenlégiókor
Pontosan hétszáz kilométert haladtunk 

Gogotól keletre, a tisztek mondogatják* 
hogy nagyobbfajta helyőrséghez közeledjünk, 
a Szoko oázishoz. A partizánok már jelen
tik is, hogy elérték1, de nagy baj, van, mert 
a megszálló katonaság megszökött belőle, 
mindössze egy szergeant maradt ott a csa
ládjával. Tulajdonképpen nem újság, hogy 
a legénység otthagyta az oázist, edldig is 
több „garnizont“ találtunk üresen, mert a 
négerek megunták a tétlen életet és kere
ket oldottak. Csakhogy innen miár nagyon 
kockázatos dolognak látszik a szökés, ez
ért okoz általános meglepetést a partizá
nok híradása.

Kietlen, köves pusztaságában tenyérnyi 
zöld folt, a Szoko oázis. Alig egy négyzeít- 
kilométer a területe, vagy még annyi sem. 
Mindössze nyolc beduinsátor van rajta, a- 
zonkivül köböl összehordott erőd1 és az u- 
gyancsák kőből épült „laktanya“ . Kenyér- 
formájú hatalmas szikla emelkedik a köze
pén, a tövében kis patakocska, az oázis 
lelke.

Mindenekelőtt a friss víznek estünk ne
ki. Vizünk útközben miár fogytán volt és 
megroshadt, megszomjaztunk. Főleg a 
partizánok1, akik zsákmányoló ösztöneiknél



lógva nem igen szeretnek semmit felrakítap
rózni. De azért nem estek neki a víznek' 
nyakló nélkül úgy mint mi. A szemük majd! 
kiugrott a vágyakozástól, előbb azonban 
mégis elmondták rövid1 imájukat, csak az
után hasaltak le a viz mellé. Az arabok 
ugyanis szent dolognak tartják a vizet, a 
viliágért nem innának meg egy kortyot sem 
mielőtt ne imádkoznának hozlzá.

A  tisztek között nagy tanácskozás fo
lyik. Alig széledtek széjjel, Fedor had
nagy, a szőke kis orosz lelkendezve rohan 
felém. Nagy örömmel újságolja, hogy a mi 
szakaszunk marad itt hátra az oázisban. Ő 
lesz a parancsnok, én az őrmester, azonkí
vül negyven ember és a néger szergeant, 
aki itt maradt a családjával. Nem nagyon 
örülök a megtiszteltetésnek, mert a Szoko 
oázis nagyon silány szórakozást igér. De 
nem rontom el a kis hadnagy jókedvét, mo
solyogva gratulálok néki, különben sem 
segíthetek a dolgon, ha a parancsnokság 
igy intézkedett.

Annak rendje-módja szerint átvesszük 
az „erődöt“ , a leltározással hamarosan meg 
voltunk. Az oázis természeti kincse a nyolc
vanhét pálma. A pálmának itt óriási a be
cse halálbüntetés vár arra, aki akár egy 
pálmát kivág, vagy tönkretesz. Az arabok
tól ebből a szempontból félni nem ke 11  ̂
hiszen állítólag a korán is tiltja a pálma 
kivágását, közülünk pedig mindenkinek vau 
annyi sütnivalója, hogy ne bántsa az egye
dül árnyat adó kincset.

JAz oázist kőből összetákolt erődítmény 
féle övezi, ugyancsak kövekből rakták 
össze a tábort is. Apró kis házak ezek la
pos födéllel, amelynek lapos tetején homokf-



kai kevert kövecsek tartják vissza a mer 
leget. Ajtó vagy ablak1 nincs, kis lyukon 
jön be a világosság, ami szintén célirányos 
intézmény, mert az épületek belsejében a- 
r|á|nylag hűvös a levegő.

A csapat továbbment, mi pedig lassan 
berendezkedtünk, a lélekölően egyhangú 6- 
letre. Az ^őslakók“ a néger szergeant, a 
felesége és a fia szívesen kezünkre jfámakl 
Elpanaszoljjálk, hogy leányuk is megszökött 
a helyőrség legénységével, mert a férje egy 
Szenegál káplár nagyon megunta a tétlen 
életet és elment a többivel. Nem nagyon 
bántja az eset, sőt bevallja örül, hogy fe
hér légionisták érkeztek a négerek helyé
be.

A  orosz legénység ugylátszik megbé
kélt a sorsával, csak a pálinka hiányzik 
nékik nagyon. Csititgatjuk őket, hogy majd
csak idéér valamilyen élelmiszerszállitó osz
tag, akkor azután pálinkában sem les» 
hiány. Második hete, hogy itt vagyunk, a» 
egyik őrszem lelkendezve jelenti, hogy em
berek közelednek az oázis felé. Nagy ese
mény ez, mindenki kirohan, tényleg jövevé
nyek közeleditek, de mindössze ketfcen. A  
régi szergeant üvölt örömében, mert meg
ismerte bennük ú leányát és megszökött 
férjét. «

A  Szenegál káplár egykedvűen meséli* 
hogy meggondolta a dolgot. Csöppet sem ta 
gadja, hogy főleg azért fordult vissza, mert 
neje őnagysága túlságosan összebarátkozott 
a szökevény bajtársakkal, ami férjuramnak 
egyáltalán nem tetszett, hát faképnél hagy- 
ta őket. Jól tudja, hogy egyidőre lecsukják 
érte, de annyi baj legyen.

Le is csukták. A békaverem Itt is divik



akárcsak a légióban. Mindenki természetes
nek találta, hogy a káplár jó néhány napra 
lakója lesz, sőt — ami kissé meglepett — 
a felesége is hamarosan helenyugodbtlt^hogy 
egyidőre szalmaözvegység vár rá.

Határozottan csinos nő a Szenegál fe
lesége és úgy látom feltűnően tiszteli a 
^sarzsitu. Alig dutyizták' be a férjét, ö- 
nagysága máris összekomázott a kis Fe- 
dor hadnaggyal. A  hirtelen támadt barát
ságot még a légionisták is tulgyorsnak táp
lálták, pedig az ilyesféle nem nagy ritka
ság a Szaharában. Mindenki tudja már, 
hogy Koyotte a szép fiatalasszony és Fe- 
dior hadnagy megértik egymást, inostmár; 
csak az a kérdés mit szól mindezekhez férj; 
uram, a Szenegál káplár?

A  büntetés lejárt, a káplár elfoglalta 
a helyét a szakaszban és többé kevésbé a 
családjában is. Koyotte azonban továbbra 
is éppúgy sétál a hadnagy oldalán mint az
előtt. Csakhogy mostmár hadnagy uramra 
is gunyoros szemmel kacsintgatnak titok
ban a bakák. Nevetve mondogatják, hogy 
a Szenegál káplárnak már nincs oka Fedor 
hadnagyra féltékenykedni, mert ha félté- 
kenykedni akar, nem kell olyan magas ran
gig fáradnia, csak1 széjjelnézni a helyőrség 
legénysége között.

A  káplár hallgat, de látom rajta, hogy 
bántja a dolog. Régebben észrevettem, hogy 
különös előszeretettel teljesít őrszolgálatot 
a szikla mellett. Ma például az ő raját más
hova osztottam be, de megkért, hogy cserél
jem fel a beosztást és engedjem őt a szikla 
mellé. Megtettem a kívánságát, elvégre nem 7 
«esik nehezemre.

Közéig az ősz, kissé rövidülnek a napojk



előre örvendtek! a közelgő esős ictőszaknakL 
Esténlcént a meleg is elviselhetőbb, lám Fe- 
dór hadnagy és Koyotte miár a sétára is kecí 
vet kaptak. Szorosan egymáshoz simulva an- 
dalognak a szikla felé, nyilvián hüsitőre 
vágynak.

Hirtelen belémszorul a lélegzet. Lövé
sek d)örd»ülnek el egymájsután egészen kö
zelről, a szikla irányából. Eszeveszetten ro
hanok a lövések irányába, közben hallom*, 
hogy a clairon már fújja a riadót, pedig), 
senki sem adatott rá parancsot. Irányt vál
toztatok, a laktanya felé futok, érzem, hogy! 
ott szükség lesz rám. A legénység a lakta
nya előtt sorakozva áll. Jelentik, hogy a 
hadnagyot seholsem találják, vegyem át a; 
parancsnokságot.

Rettenetes balsejtelmet érzek1. F el tűzött 
sízuronnyal futólépésben rohanok a készült
séggel a szikla felé. Sejtelmem valóra vájt. 
Egymás mellett feküsznek Fedlor hadnagy 
és Koyotte élettelenül. A hadnagyot három* 
golyó érte, az asszonyt kettő. A  Szenegál 
káplár nyomtalanul eltűnt, hasztalan kutat
juk, pmgjába fogadta a Szahara végtelen ten
gerének alkonyodé homálya.

Nem nehéz rekonstruálni az esetet. Fe- 
dor hadnagy és Koyotte bizalmas beszélge
tésben közeledtek a patakocska felé. A  
Szenegál néger őrhelyéről titokban figyel
te Őket. Nyilván olyat látott, ami elvette a 
józan eszét, vagy talán már régebben ké
szült arra, hogy leszámoljon a hűtlen asz- 
szonnyal. Jól célzott, mindenik lövése ta
lált. Megdöbbenve állapítom meg, hogy a 
Szenegállal együtt rajának két embere is- 
megszökött.

A  holttesteket bevittük az erődbe, az*



«esetről jegyzőkönyvet vettem fel, minthogy 
az erődnek mostmár én vagyok a parancs
noka. «Járőröket küldtem ki az éccakába 
inkább csak a forma kedlvéért, mert egé
szen bizonyos, hogy hasztalan kutatnak a 
szökevények után.

Fedlor hadnagy és a fiatalasszony holt
testét el kell temessem, mert mindnyájunk 
számára életveszélyt jelent a bomló hullák! 
fertőzése. Érzem, hogy az eset miatt sok! 
kellemetlenségem származik, vájjon mit te
gyek? A  legénység visszafojtott indulatait 
is felajzotta az eset, kihivóan követelik* 
hogy hamiár én vagyok a parancsnok, gon
doskodjam arról, hogy pálinkát* vagy borjt 
kapjanak.

Merész dologra határoztam el magam. 
Az éccaka kilövettem hiánom vörös rakétát 
és elhatároztam, hogy ezt megismétlem ad
dig, amig valamilyen segitség nem érkezik. 
Jól tudom, hogy a vörös rakétát csak végh 
ső szükség esetén harc köziben szabad hasz
nálni, de ezzel mostmár nem törődöm. A  
vörös rakéta a szaharai katonasjág S. 0. S. 
jele, óriási távolságra ellátszik a fénye ¡a 
végtelen sivatagiban.

Harmadnapja lövöldözöm a vörös ráké 
iákat, ma hajnalban azután jelentik az őr
szemek, hogy tevés csapat közeledik. Ütkör 
zetmenetJben jönnek, látszik rajtuk, hogy 
.harcra számítanak. Az előljárőr már itt is 
van, csodálkozva kérdi, hogy miért lőttünk 
vörös rakétát, hiszen itt minden csöndes?

A  kapitány meglehetős gorombán rám- 
förmed, amikor jelentem neki az esetet. Azt 
tnondjja, hogy a rakétázás helyett inkább 

szökevényéket igyekeztem volna elfogni, 
.^akiket mindlen körülmények között kézre



¡kell keríteni. Minthogy pedig miás altiszt 
itt nincs aki a szökevényeket ismerné, né
kem kell elindulnom kézrekeritésükre. Vá
lasszak ki öt embert és induljak el azonnal« 
Tevéket kapunk azonkívül több napra szó
ló élelmet.

Jól tudom, hogy a kapitány rendelkezé
se tulajdonképpen büntetés szlámomra, db 
nem sokat törődöm vele. Egy kis kirucca
nás ebből az unalmas miijéből semmiesetre 
sem fog (ártani. Az öt kísérő légionistát a 
szökevény káplár rajából választom ki, leg
alább nem jelentenék fel, ha útközben ész
reveszik, hogy a szökevény elfogadását nem 
nagyon erőltetem. Őszintén szólva sajnálom 
a Szenegál káplárt, úgy érzem nagy igjaiz*- 
sjágtalanság volna, ha csapodár feleségle 
miatt főbelőnék.

A két tartaléktevét alaposan megrakjuk 
élelemmel és vízzel. Átveszem a kapitány
tól az inásos parancsot, azonkívül aZ útba
igazítást. Meglep, hogy mennyire ismeri a 
Szaharának ezt a részét. Pontosan megmond 
ja, hogy melyik irányba haladjunk, mert ha 
a szökevények másfelé menekülnek, feltét
lenül elfogja Őket a cirkáló katonaság va
lamelyik osztaga.

Utunk iránya Rio dél Oro felé vezeti 
de Orot természetesen el nem érhetjük, hi
szen sokszáz kilométerre van idb. A  kapi
tány nem határozza meg távollétünk ide
jét. Olyasfélét morog, hogy addig vissza ne 
jöjjünk, amig a szökevényeket el nem fog
juk.

Elindul a kisded menet, az időjárás a- 
hánylag kellemes, mert őszre jár.. Eleinte nó 
gátjuk a tevéket, de ahogy az oázis eltűnt a 
Ijátóhatárról, a bakák azt javasolják, hogy



ne siessünk! olyan nagyon. Jó jelnek veszem 
az intelmüket. A  beszélgetés során hama
rosan kitűnt, hogy a rövid néhány nap a- 
latt nagyon megszerették ezek a fiatal o- 
rosz legények a káplárjukat. Sajnálni saj
nálják Fedor hadnagyot, de úgy vélik nem 
kellett volna néki annyira kihivóan flörtöl
ni azzal a rossz asszonnyal.

Tevéink kétségbeejtően gyorsak, abból 
a fajtából valók, amely még a lóval is fel
veszi a versenyt. Gyakran és nagyokat pi
henünk, de már látom, hogy ha a szökevé
nyek ebbe az irányba menekültek, két há
rom napon belül feltétlen beérjük őket. 
Megpendítem embereim előtt a dolgot, ti
tokzatosan összenéznek, nem tudom mire 
vélni a viselkedésüket.

Jóslatom valóra viált. Harmadik napja* 
hogy elindultunk, nagy messzeségből kisded 
csoport látszik, amint hangyamód mozog
nak a homokban. Letérni az iitir(ánytól 
miattuk, valamennyiünk életébe kerülhet. 
A távolság egyre fogy, ugylátom a mene- 
kiülök miár alig vonszolják magukat.

Cselhez folyamodom, hogy kiismerjem 
embereim eszejiárását. Kettőt közülük előre 
küldök, mondják meg a szökevényeknek* 
hogy ne lőjjenek ránk, úgyis hasztalan. A 
két küldönc szivesen vállalkozik a feladat
ra, hamarosan elnyargalnak1 tevéiken.

lElérjük a menekülőket, szegényekben 
már alig van élet. Nem beszélünk a dolog
ról, megitatjuk, megetetjük őket, lassan ma
gukhoz térnek. Csak most eszmélek rá, hogy 
a fegyverük még mindig a vállukon lóg, 
szólok az egyik orosznak, hogy fegyverez
zék le őket. A katona elpirul, nem mozdul. 
Zavartan a torkát köszörüli, majdl elibem



éli, mintha felköszöntőt akarna mondlani és 
megszólal:

„ — Szergeant! Mi ezeket az embereket 
nem fegyverezzük le, hanem mi is velük 
megyünk, mert ilyen alkalmat a szökésre 
többé keresve sem találunk. Élelmünk, fegy 
verünk és tevénk van elég, az évszak is ked
vez. De ne kapkodjon a revolvere után, merft 
rosszul jár. Ha eddig nem bánt volna jól 
velünk, hát most egyszerűen leütnénk, dle 
igy nem bántjuk, tegye azt ami jól esilc 
Forduljon vissza, ha kedve tartja,, mi nem 
megyünk.“

Érzem, hogy akadozik bennem a léleg
zet, no most azután mit tegyek? Vissza egy
magámban nem mehetek, hiszen nyomban 
főbelőnének. De miért is mennék vissza? E- 
lőbb-utóbb úgyis megőíröl a Szahara homok
ja, mert négy esztendőt itt az ember ki 
nem bir. Ha úgy rendelte a Sors, inkább 
pusztuljak1 el a Szahara sivatagában. Ámdie 
miért kéllene elpusztulnom? Hiszen tevénk  ̂
élelmünk, fegyverünk tényleg bőségesen van 
azonkívül ha bajba jutunk az irésos pa
ranccsal még mindig kimenthetem maga
mat.

Nincs sok idő a töprengésre, odaszólok 
a katonáknak:

„ — Fiuk határoztam! Veletek megyek!“ 
Diadalorditás a válasz, az öröm hal- 

vény pirt csal a szökevények arcába. Hálá 
san szorongatják a kezemet, ölelnek, csó
kolnak ahol érnek nemcsak a szökevények, 
hanem az „üldözők“ is.

Szükségesnek látom, hogy lehűtsem a 
fiuk lelkesedését, mert ekkora adag fiata
los könnyelműséggel nem lehet ilyen ko
moly dolgot végrehajtani. Ismerem az oro-



szokat jól tudtom, hogy* könnyű a fantáziá
jukra hatni, no majd1 elveszem a kedvüket 
a hebehurgya legénykedéstől.

Mindenekelőtt figyelmeztetem őket, 
hogy ha nem viselkedjek óvatosan és meg
gondoltan elcsípnek bennünket, akkor pedig 
soha meg nem ljátják hüvöslevegőjiü hazá
jukat. Mindegy, hogy ki fog el bennünket 
a katonák, vagy a benszülöttek, sorsunk min 
-Idenesetben a halál. Útépítő koromban együtt 
voltam egy öreg Káplárral, aki régebben a 
Niger partján teljesített szolgálatot, az e- 
gyik határmenti erődben a Szahara szélén. 
Hallgassák meg, hogy mi történt vele.

Egyszer tizenöt légionista megszökött 
és sokáig nem hallottak hirt felőlük. Végre 
az erőd repülőgépe megtalálta a nyomukat 
és jelentést dobott le észleletéről a legkör 
zelebbi oázis katonai parancsnokának. A 
helyőrség létsziáma nagyon csekély volt az 
üldözésre, a parancsnok tehát a legköze
lebbi néger törzsfőnököt értesítette a légio
nisták szökéséről. Köztudomású ugyanis, 
hogy a benszülötték háromszáz frankot kap
nak minden élve elfogott szökevényért, sẑ áz 
ötvenet pedig a szökevények holttestéért.

Egy szép napon több néger csónak e- 
reszkedett le a Nigeren az erődítmény felé, 
amelyből a tizenöt légionista megszökött. 
Az őrség parancsnokától bebocsáttatást kér
tek az erődbe, mert mint mondották, szö
kevényeket hoznak. A  csónakok végén háncs 
csal odakötözve ott úszott a tizenöt szöke
vény légionista holtteste. Álmukban lepték 
.meg őket a négerek és leöldösték.

Az őrség parancsnoka besziállt a csónak 
ha, a táboriőrs parancsnokságát visszatér
őiéig káplár barátom vette iát. Hogy az őrsé-



gén mi történt, azt nem tudni. Elég az hozzá* 
hogy néhány óra múlva nagy vigan eveztek! 
visszafelé a szökevény szállító négerek. Az 
őrségnél megpihentek, büszkén mutogatták! 
a halottakért kapott pénzt, majd lassan el
indultak felfelé a párton, húzták a csónako
kat, mert igy könnyebb az előrejutás.

Alig haladtak 80—100 lépést,, megszó
lalt a tábori Örs géppuskája.

A  nyolc négert pillanatok alatt szitává 
lőtték, pénzüket elvették, a holttesteket pe
dig behajigiálták a vizbe. A  négy csónakot a- 
zonban közben levitte az ¡ár az erődítményt 
felé. Odabenn gyanúsnak találták a dolgot- 
Megindult a vizsgálat, kiderült az eset, a 
káplárt hosszú kényszermunkára Ítélték.

Embereimre láthatóan nagy hatást gya
korolt az elbeszélés annál is inkább, merfti 
szavaimból kiérezték, hogy nem kitalált me
sét mondok el nékik. Figyelmeztetem hát Ő- 
ket, hogy jól vigyázzunk. A  leusztatástól itt 
félnünk ugyan nem kell, de drótrafiüzött fü
leinkért és ruháinkért is szép pénzt kapnak! 
itt a benszülöttek. Ha másért nem, hát a ná
lunk levő kilenc fegyverért feltétlenül, ler 
gyilkolnak bennünket, ha rámktalálnak.

A  következő haditervben ¡állapodtunk 
meg: Ha benszülöttekkel találkozunk, igye
kezünk békésen kiegyezni velük, esetleg fel
ajánljuk nékik fegyvereinket. Ha erődítmény 
hez érünk a káplárt és két szökevénytárséit 
megkötözzük, mintha nemrég fogtuk volna 
el, de eltévesztettük az utat, nem tudjuk el
szállítani őket a Szoko > oázisra. Útbaigazí
tást kérünk és élelmet, azután pedig foly
tatjuk a szökést. A további teendőket maj,<f 
útközben beszéljük meg.

A  terv egyszerű és magától értetődő, ál-



taljános helyeslés fogadba. Az élelemszállitó 
tevék terhét arányosan elosztjuk, a legerő
sebbnek ketten ülnek a hátára és megindul 
a menet. Négy napja baktatunk már anélkül, 
hogy élőlénnyel találkoztunk volna.

Ma azután nagy távolságban oázis kör
vonalait pillantottuk meg. A  társaság nyom
ban fogolysziállitó különítménnyé vedlett át, 
a három szökevény fegyverét gondosan el
rejtettük az élelmiszeres csomagban. A  ka
pitánytól kapott vázlatról megállapítom* 
hogy a Mirhám oázis felé közeledünk. Az 
oázis őrsége hetven ember, egy főhadnagy 
parancsnoksága alatt.

Nagy örömmel fogadnak bennünket és 
megnyugvással, mert messziről azt hitték 
rólunk, hogy portyázó beduinosztag köze
ledik. Jelentem a főhadnagynak, hogy há
rom szökevényt szállítunk, felmutatom az 
iiásos parancsot. Amint láthatja óriási utat 
telítünk meg, élelmiszerünk, ivóvizünk el
fogyott. Engedje meg, hogy egykét napig ki
pihenjük' magunkat, azután pedig pótoljuk! 
élelmiszer adagunkat. '

A parancsnok és két-három altiszt ki
vételével az egész helyőrség néger, nagyon 
örülnek jöttünkön fehér kollegáink. Jól é- 
lünk, csak az a baj, hogy a Szenegál kápf- 
lárt és két „szökevényu társát a béka veremé
ben szállásolták el. Enyhíti a körülményt, 
hogy az én embereim vigyáznak rá, az éc- 
cakla legnagyobb részét a foglyok is bilin
cseiktől feloldva töltik az árok partján be
szélgetéssel.

A  szolgálatvezető szergeant lakásán 
szállásoltak1 el, nagy kíváncsisággal nézege
tem a kartárs írógépét. Mondogatom, hogy 
széretnék megtanulni gépelni, azt feleli,



hogy tessék, kedvemre zongoriáízhatom rajta, 
Az irógépasztal fiókjában százával hevernek 
a hivatalos nyomtatványok. Egy nyílt paran
csot óvatosan a gépbe csúsztatok és amig 
házigazdám odakünn az élelmiszert adagol
ja, ldjállitom a magam nevére azzal, hogy a 
Mirhám oázistól a Ksare-Kuka posztig tar
tozom osztagommal portyázó utat végezni.

Kissé túlméreteztem a dlolgot, mert leg
alább tizennégynapi járóföldiet utaltam ki 
magamnak, dle — gondolom — mit takaré
koskodjam, ha miár benne vagyok a dolog
ban. Végcélom nem messze fekszik a spa
nyol Riótól, ami nem éppen vigasztaló küjáí- 
tás, dle másfelé úgysem menekülhetünk. A  
Ksare-Kuka nagyobb erődítmény, megszál
ló csapatának' létszáma ezerhatszáz fő.

Két éccakán jól kipihentük magunkat, 
jelentem a főhadnagynak, hogy mostmár in
dulhatunk. Gavallérosan megrakták élelmi
szerrel a tevéinket, szűkösen akiáx három hé
tig is elélünk belőle, azonkívül lőszert is 
adtak bőségesen. Nyugtázom a dolgok át
vételét, megköszönöm a szives vendéglátást 
és szívélyes bucsuzkodjás után elindulok kis
ded csapatommal.

Ugylátszik a Sors mellénk szegődött, 
szinte csodával határos, hogy ellenségnek 
nyomát sem látjuk1. Az évszak is rendídvül 
kedVezlp, néha annyira nekiblátorodunk, hogy: 
egykét mélabus orosz nótát is megeresz
tünk. A tevék pompásan haladnak, de men
nél tovább jutunk, annál jobban kinoz 0 
kétség, hogy miképpen jutunk el a tenger
hez?

A menekülésnek ugyanis ez az egyetlen 
lehetősége. Rio dél Oröb'a valahogy tálján 
.még sikerül észrevétlen bejutnunk, ha le-



pénzeljük!, vagy fegyverünkkel megajándé
kozzuk az erőd! körül lakó arabokat. De in
nen tovább jutni szinte lehetetlenségnek lát
szik. A  spanyolok, vagy a franciák feltétlen 
elfognak bennünket, ami nagyjában egyre 
megy. A  spanyolok (átadnak a franciáknak!, 
ami pedig egyet jelent a halállal.

A  terep lassanként sziklássá vált, tái> 
saim egyre erősitgetik, hogy a sziklák kö
zött emberek mozognak. Mostmiár mindlegy, 
előbb-utóbb úgyis találkoznunk kell élő
lénnyel, bízzuk sorsunkat a jó szerencsére. 
Kissé szétszóródva közeledünk a sziklák 
felé, nehogy a csomóba haladó osztag tüze
lésre csábítsa a sziklák között portyázó 
társaságot.

A szenegjál káplárral előre lovagolunk, 
hirtelen eláll bennem a lélegzet. Mintegy 
negyven főnyi beduin csapat tűnik elénk at- 
egyik kanyarnál, alig egy kilométerre lehet
nek tőlünk. Hirtelen felugrottak, tevéiket a 
sziklák mögé terelték, maguk is elbújtak. 
Ijedelmüket jó jelnek veszem, számunkra 
mindenesetre előnyösebb, ha beduinokkal ta
lálkozunk és nem katonasággal, vagy parti- 
Dánokkal.

Megfutamodni mostmiár nem lehet, nem 
is lenne értelme. A  káplárral együtt seré
nyen billegetjük fehér nyakvédő szallagun- 
kat, amivel azt kívánjuk jelezni, hogy ész
revettük a sziklák lakóit, de a szándékunk 
békés. Csakhamar fel is tűnt egy arab az e- 
jgyik szikla peremén, integet vissza. No most 
dől el a sorsunk!

A  káplárt visszahagyom, egymagám in
dulok az arab felé, ő is megindul felém, ö- 
szintén e lmondom neki , hogy szökésben va- 
gyunk, jó pénzért hajlandó-e kezünkre jáx^



ni? De mennyire hajlandó — mondogatja a 
szaktárs, — hálát adhatunk a Sorsnak, hogy 
éppen velük hozott össze. Merthját ok egy 
nagy rabszolgakereskedő vállalatnak az 
„exponenseipompásan kiépített szerveze- 
tük van a szüntetésre. Jelenleg „áruért“ mén 
nek, de a felhajtás nagyon gyenge. Úgy el
kalauzolnak bennünket a tengerpartig, hogy 
a végén magunk i s csodlálni fogjuk.

Bárcsak már a csodálkozásnál tarta,- 
niánk — gondolom magamban. Az ajánlatok 
mindenesetre örömmel fogadom, de meg
kérem az arabot értesitse jósziándékunkról 
többi szaktársát, én meg majd beérkező 
kollégáimat informálom a helyzetről. Az 
oroszok majd kiugranak bőrükből örömük
ben, azt mondják mostmár biztos a mene
külés. Csititgato^i őket, de maganiban most 
már kezdek reménykedni.

A  caid feltűnő udvariasan fogad, gaval
lér üzletembernek látszik. Nem sokat al
kudozik, kimondja a végső feltételeket: El
vezet bennünket a tengerpartig, ott átad egy 
olyan halászbárkának, amely európai Spa
nyolország valamelyik városába szállít ben
nünket. Ezenkívül megveszi tevéinket, ru
hánkat, fegyvereinket és lőszerünket, ame
lyékért fejenként háromszáz durót fizet. A- 
kinek revolvere van megtarthatja, mert an
nak Ők nem nagy hasznát veszik.

Gondolkodás nélkül elfogadom az aján
latot, a caid felesküszik a koránra éhből 
látom, hogy komolyan beszél. Nyomban meg 
kezdjük az üzlet gyakorlati részének lebo- 
nyolitását. Kissé komikusán festünk félig 
arab, félig európai „kombinált“ ruházatunk
ban, de a fődolog az, hogy megszabadultunk 
a légionista egyenruháitól, ami minden pil-



tartatban árulónk lehetett volna.
A  hosszú hetek izgalmai után végre né

mileg nyugodtan aludtunk. Kora hajnalban 
elindul a csapat. A caid nyolc—itizes cso
portokra osztja a társaságot. Azt mondja 
hogy neki nincs kitol félnie, de a biztonsiág 
kedVéért jobbnak tartja, ha bennünket széj
jel oszt a beduinok között. Belátom igaza 
van, sőt hamarosan meggyőződöm arról is, 
hogy a rabszolgakereskedelem valóban el
sőrangúan organizált társaság.

A caid' úgy ismeri a vidéket, akár a te
nyerét. Azt mondja errefelé nem vicc el
bújni, mert a spanyolok rendkívül gyámol
talan társaság, tehetetlenségük szinte boszr 
szántó. Egészen más a helyzet a franciák
nál, velük nemigen lehet tréfálni. Szeré
nyen megjegyzem, hogy lehetőleg a spanyol 
területeket tiszteljük meg jelenlétünkkel, a 
caid megértőén bólongat.

Ha rajtam lállna, díszoklevelet állítanék 
ki a caidinak, olyan pompásan elvezetett ben 
minket a tengerpartra. Ingoványos, mocsa
ras partvidékre érkeztünk, a caidot a ve
vők egész tömege várja. Feltűnően jól öl
tözött, intelligens kinézésű férfiakat látok 
köztük. Erős a gyanúm, hogy a rabszolga
kereskedésre is a ,,kultur|ált“ fehérek vit
ték ná a benszülötteket.

A  caid aránylag csekély haszonnal ado1(t 
túl tevéinken, ugylátszik beéri a „tisztes
séges“ üzleti nyereséggel. ígéretéhez hiven 
már hozza is a bárkatulajdonost. Elszánt 
fickónak llátszik, de az ábrázata nem vala
mi bizalomgerjesztő. A  bemutatkozás u- 
íjéin nyomban referenciával is szolgál # ön
magáról.

Elmondja, hogy tulajdonképpen halár



szafctal foglalkozik, legalább is ez a „hi
vatalos“ mestersége. Nem szégyenli azonban, 
bevallani, hogy állandóan a zavarosban ha
lászik, a partmenti ingoványbán, mert ide 
a katonai cirkáló hajók el nem juthatnak. 
Bárkáját nem annyira halszállitásra ren
dezte be, hanem főleg személyszállításra^ 
mégpedig meglehetős kényelemmel. Vállal
kozik arra, hogy átszállít bennünket az 
európai spanyol part valamelyik forgalma
sabb pontjára, fejenként háromszáz chiró- 
ért. •

Nyomban megállapítom, hogy a caid és 
a merész csónakos üzleti összeköttetésben 
állanak egymással. Aligha kérne a bárkái» 
pont háromszáz durót, ha nem tudná, hogy 
annyit kaptunk a caidtól. No de mostmár 
mindegy. A  báxkás kötelezően vállalja, hogy 
az utón élelemmel i s ellát bennünket, ami 
— mondogatja — nem csekély dolog, mei$ 
esetleg kéthónapot is elcsónakjázhatunk 9 
tengeren, ha a szerencse nem szegődik mel
lénk.

A  bárka berendezése várakozáson felül 
kielégít. Húsz méter hosszú, mintegy hét 
méter széles faalkotmány, a berendezése el
sőrangú. Kívülről valóban szerény halász
bárkának látszik, de idebenn megállapítom^ 
hogy a vitorlán kívül, elsőrangú francia 
gyártmányú motorja is van, nyugodtan rá
bízhatja bárki az életét. Szinte érthetetlen, 
hogy a spanyolok mitsem tudnak gyarma
taik csempészkereskedésének szervezeté
ről? Erős a gyanúm, hogy nem akarnak 
tudni. A  franciák és a spanyolok „egyetér
tése“ úgy vélem aligha lehetne iskolapéld|áí~~ 
ja, két nemzet ideális barátságának és meg
értésének.'



Egymiásután három bárka vágott neki 
a nyílt tengernek, mi a középsőben utazunk» 
Barátaink valóban kitünően ismerik a ten
gert, úgy manövriroznak a partmenti záto
nyok és sziklák között, hogy bármelyik 
vén tengerész tanulhatna tőlük. A  baj csak 
abban van, hogy az utazás kissé lassú. Ha 
gőzhajó füstje jelenik meg a láthatáron, a 
csempész-flotta nyomban átalakul szelíd 
halászkülönitménnyé. A bárkákat a part
felé irányítják és a hajósok oly buzgalom
mal rendezgetik a hálókat, mintha életük- 
ben sem csináltak volna mást.

A  hajókázás másik hátránya, hogy az 
„élelmezés * szinte kibírhatatlan. Félig rot
hadt, ehetetlen halakat adnak elénk, ha csak 
a szagát érzem kedvem volna a vízibe ugra
ni. A  halászok meglehetősen gorombák, az
zal torkolnak le bennünket, hogy örüljünk* 
ha az életünket megmentjük. Érzem, hogy 
az unalom, de főleg a rettenetes élelmezés 
borzalmasan legyengít testileg, lelkileg. A  
többiek is annyira lesoványodtak, hogy 
szánalom rájuk nézni.

Valamennyien lázas betegek1 vagyunk, 
mondom a kapitánynak, hogy szálljunk ki 
valamilyen elhagyott vidéken, pihenjünk 
egykét napig. Hallani sem akar róla, az|t 
mondja talán megér az életünk néhámyheti 
kényelmes hajókázást? De hogyha sehogy 
sem férünk a bőrünkbe, majd' partra tesz 
bennünket valahol és mehetünk ahová jól
esik.

Lassan rájövök, hogy a báricások mi
lyen aljas taktikával dolgoznak. Eszük á- 
gjában sincs, hogy bennünket Európába vi
gyenek, hiszen a vidékről és az éghajlatról 
is megállapítom, hogy alig távolodunk va



lamit az afrikai parttól. A  gonosz! kalól- 
zok ki akarnak éheztetni bennünket, hogy 
tűrhetetlenné váljék számunkra a csóna- 
kázás és végül magunk kérjiük, hogy part
ra tegyenek bennünket.

Közlöm a többiekkel észrevételemet, azt 
mondják erre gyanakszanak ők is. Talán 
jobb volna, ha mielőbb megszabadulnánk a 
bárkásoktól, máskülönben még leöldösnek 
bennünket egy éccaka. Abban állapodunk 
meg, hogy valamelyik nagyóbb tengeri ki
kötőben sziállunk partra, ott könnyebben el 
lehet keveredni az emberek között, azután 
majdcsak látjutunk valahogy Európába.

A kapitánnyal közlöm a kívánságunkat, 
látszik rajta, hogy örül az uj fordulatnak. 
Tettetett szomorúsággal sopánkodik, hogy 
bizony még messze vagyunk az európai pár 
toktól, de ha mindenáron szárazra kívá
nunk jutni, hát majd kitesz bennünket Tan
gerben. Angol fennhatóság alatt álló nem
zetközi város, ha ügyesek leszünk onnan 
könnyen átjuthatunk Európába.

A kikötés simán sikerült, de szinte el
feledtünk járni, imbolygunk a szárazföldön 
akár a berugottak. Igaz, hogy valameny- 
nyiünket erős láz gyötör, a bárkások koszt
ját ugylátszik örök életre megemlegetjük. 
Mindenekelőtt egy partmenti kiskocsmáiba 
megyünk, hogy megbeszéljük a további ten
nivalókat. Az oroszok természetesen pálin
kát rendelnek, hasztalan mondogatom ne
kik, hogy vigyázzanak, a hosszú szünet u- 
tán hamar megárt az alkohol.

Az ital teljesen elvette józan eszüket, 
alig hallgatnak a szavamra. Az egyik asz
talnál tengerészek iszogatnak, románul be
szélgetnek. Nagy örömmel üdvözölnek,



hogy románul szólítom őket, elmondom né
kik, hogy mi Járatban vagyunk. Elázomyü- 
ködnek ijedtükben, szökevény létünkre 
hogy merészelünk ilyen feltűnően viselkcxb 
ni? Tangerben az angolok az urak, dle a 
szökevény légionistát minden további nél
kül átadják a franciáknak, vigyázzunk az 
ég szerelmére.

Csakhogy az oroszokkal miár nem le
het szót értetni. Hasztalan csititgatom ő- 
kei, azt mondják senkitől sem félnek. 
A  kocsma egész gyülevész népe bennünket 
figyel már, jó lesz innen továbbmenni. Az 
ajánlatot az indulásra örömmel fogadják, 
azt mondják Tangert még úgy sem látták. 
Magyartázgatom nekik, hogy kettesével men
jenek az uccán, a párok jó messzire marad
janak el egymástól, nehogy feltűnést kelt
sünk.

így is indítom el őkét kettesével, de ré
mülten látom, hogy a dolgot nem veszik' 
komolyan. Az előreküldött piárok röhögve 
integetnek hátrafelé, akár a fegyelmetlen 
iskolásgyermekek. Ennek nem lesz jó vé
ge, de magukra vessenek én márcsak mesz- 
sziről követem őket. Ruházatunk, vagy arc 
színünk egymagában még nem volna feltű
nő ebben a kevertlakósu városban. Log- 
feljébb soványságunkkal tűnhetünk fel, 
mert mindannyiunknak kivétel nélkül szin
te zörögnek a csontjai.

A  baj csupán az, hogy az oroszok be 
vannak csípve, egyik-másik tántorog. Ré
mülten látom, hogy már együttvannak mind 
a nyolcán, a korábban elindultak egysze
rűen bevárták1 a többit. A  horihorgas rendl- 
őrőrszemek már igy is feltűnően figyelik



a társaságot. Most azután olyan jelenet kö
vetkezik, ami belém fojtja a lélegzetet.

A  szökevények természetesen oroszul 
társalognak egymással mégpedig jó han
gosan. Hirtelen eléjük lép egy ismeretlen 
félig katona, félig civil, magunkfajta világ
csavargó. Színészi mozdulattal szétveti a 
karjait és oroszul valami üdvözlésfélét ü- 
völt. Több se kellett a szökevényeknek. 
Tapsolnak a tenyerükkel, lengetik a sapkár 
jukat és ordítanak, hogy szinte megáll az 
ucca forganlma. A bámész csőcselék kö- 
rülállja őket, tetszik nekik a cirkusz.

Nem telt bele két perc egyszerre két 
hosszú rendőr közeledik az üvöltő társá- 
sjághoz, jobbra-balra tologatják félre a bá- 
mész tömeget. Mostmár tudom mi követ
kezik, nem viárom be a végét. Szinte futva 
igyekszem a mellékuccába. Szegény, sokat 
szenvedett orosz gyerekek nyilván az éle
tükkel fizetnek a néhány korty gyűlöletes 
pálinkáért.

Most azonban életkérdés, hogy Tanger 
bői mielőbb továbbjussak. Legjobb volna 
visszamenni a kocsmába, de kérdés nem vár 
e o tt rám rendíőr, hiszen a részeg légionis- 
ták talán kikotyogták, hogy merre jártak 
eddig. Nem is megyek be a kocsmába, az 
udvarából látom, hogy a román tengeré
szek még mindig iszogatnak. Végre nagy- 
nehezen cihelődnek, miár jönnek is kifelé.

Odalépek hozzájuk, megszólítom aztr 
akivel délután beszéltem. Elmesélem neki, 
hogy mi történt, azt mondja igyekezzem 
mielőbb kereket oldani innen, mert az an
goloknak nagyszerű a detektivszolg|álata. 
Szívesen elvinnének, de csak hetek múlva in 
dúlnak, akkor is Olaszország felé. Hanem



¡közvetlen mellettük1 láll egy spanyol gő
zös, már beraktározták rá a fát, egykét 
nap múlva indul Barcelona felé. Megpró
bálja, hátha csinálhat valamit, addig is 
jöjjek fel hozzá, a hajóra.

A  hajón tudóm meg, hogy pártfogóm,} 
mjásodkormányos, nagyon szeretik a mat
rózok. Hamarosan a markomba nyomnak 
egy kihajóziási jegyet, ócska matrózruhát 
is adlnak rám, azzal, hogy most már nyu
godtan sétálgathatok a kikötőben. Csak
hogy csöpp sétálhatnékom sincsen, megké
rem a kormányost, ha teheti juttasson fel 
valahogy a spanyol hajóra. Itt láll közvet
len mellettünk, ha jól llátom már az indulást 
jelző zászlót is felhúzták az árbocára^

Eljjárt-e érdekemben a kormányos vagy 
sem, nem tudom. Annyi bizonyos, hogy este 
hét órára a kormányosfíülkéhez rendelt az
zal, hogy a többit bízzam rá. A  kormányos 
és hjárom matróz várakoztak rám, mesélik, 
hogy bucsulátogatásra megyünk a spanyol 
hajóra, engem azonban majd ott felejtenek. 
Nem sok jót várok ettől a különös látoga
tástól, de habozás nélkül elfogadom az a- 
jjánlatot, mert nem sok veszéllyel jár.

A  spanyol hajón szívélyesen fogadtak 
bennünket, ugyljátszik előre tudtak a lá
togatásról. Végigjárjuk az épületfával ,desz 
kával rogyásig megrakott hajót, majcDpedig 
letelepszünk kedélyes borozgatásra. Másfél 
órája, hogy itt vagyunk, egyszerre feláll a 
román alkormányos, int, hogy jöjjek utána, 
A  hajó fara felé vezet egy magában álldo
gáló alakhoz, nem igen látom a sötétben 
die azt hiszem a spanyol hajó egyik matróza. 
A  kormányos kedélyesen elbúcsúzik tőlem, 
.azt mondja menjek csak a matróz után és



az indulásig húzódjam meg ott , ahová elve
zet.

Bukdácsolunk a <jeszka-labirintus kö
zött egyszerre megáll a vezetőm, int, hogy 
foglaljak helyet. Megköszönném a szívessé
gét, de miár megy is vissza, nyilván nem a- 
karja felfedni inkognitójiát. Szűk kis fülke 
a lakóhelyem, a deszka berakás során ön
magától támadt. Itt ugyan aligha akadnak 
riám, az idő is kellemes, részemről már in
dulhatnánk. Egyelőre alszom egy kevese|t 
uj lakosztályomban.

Arra ébredek, hogy a hajó a nyilt ten
gert hasit ja, ugylátszik jól elaludtam. Bol
dogan élvezem a tenger üde levegőjét, hat 
esztendő szenvedései után végre szabadnak 
érzem magam. A hajó Spanyolországig meg 
nem áll, márpedig Spanyolország nem adja 
ki a katonaszökevényeket Franciaországnak 
Hosszú évek óta először gondolok bizako
dással arra, hogy élve hazakerülök.

Elhagytuk Gibraltár csodás panorámá
ját, elhatároztam, hogy jelentkezem a ha
jón. A  matróz, aki idekalauzolt, ugylátszik 
nem mer felkeresni, hogy egy kis élelmet 
hozna, de különben sem crzem jól magam*, 
a bárfcások kosztja ugylátszik tönkretette 
a gyomromat.

A  matrózok nagyot néznek, de különö
sebb haragot, vagy meglepetést nem látok 
rajtuk. A kapitány is meglehetős közöny
nyel fogad, csak azon káromkodik, mikor 
lesz már olyan útja, amelyiket potyautas nél 
kül fejez be. Kissé megenyhül a haragja* 
mikor elmondom, hogy nem az ő matrózai 
csempésztek fel a Tiajóra, hanem a román 
mátrózok után sompolyogtam be észrevét
lenül, mintha hozzájuk tartoznék.



A  kapitány azt mondja, hogy Barcelo
náiban köt ki és megerősíti azt az értesülé
semet, hogy a spanyol hatóságok nem adják 
ki a legionista szökevényeket. Alig hiszi, 
hogy Barcelonáiban munkába állhatok, de 
írni bajom, hogy olyan rossz bőrben vagyok? 
Magam is érzem, hogy (állandó láz gyötör, 
napról-napra gyengülök, márpedig semmi 
kedvem sincs idegen ország kórházában be
tegeskedni.

Barcelona érdekes kikötőélete, koldu
sokkal és rendőrökkel tel iucctái most nem 
érdiekeinek. Minden gondolatomat az a kér
dés köti le, miként juthatnék haza, a leg
gyorsabban? A hajón valóságos hadjtervejt 
eszeltem ki, csak erőm legyen a végrehajt 
sához. Lehetőleg ismert útvonalon szeretnék 
Jugoszláviába jutni, mert a járt utakon 
könnyebben tájékozódom.

Merész, de sikert igérő módszert válasz
tottam. Felkeresem a barcelonai francia 
konzulátust és bejelentem neki, hogy be 
akarok lépni a francia idegenlégióba. Ezt 
a kísérletet egyszer már végigcsináltam, 
minden csinját-binját ismerem az eljárás
nak, nem érhet meglepetés. A konzulátus 
segítségével valahogy eljutok Franciaország 
ba, onnan Svájcba, azután pedig már nem 
lesz nehéz Jugoszláviába eljutnom.

A  konzulátuson udvariasan fogadtak, 
dle nagy szánakozással mértek végig, mi* 
kor elmondottam, hogy legionista szeretnék 
lenni. Ilyen beteges külsővel — mondogat
ták — aligha juthatok a légióba. Láttam,! 
hogy veszélyben a tervem, nagy fölényesen 
elmosolyogtam magam és kijelentettem, 
hogy hiszen öt esztendőt már szolgáltam a 
légióban, jól ismerem az ottani viszonyokat.



Egyszeriben megváltozott a konzulátusi tiszt 
viselők viselkedése, mert az újra jelentkező 
légionistának nagy a becsülete. Azt termé
szetesen bölcsen elhallgattam, hogy milyen 
körülmények között váltam meg a légiótól.

Azt taniácsolják, hogy kissé szedjem 
össze magam, azután jelentkezzem újból. A 
francia frontharcosoknak van itt valami szö
vetsége, a konzulátus igazolványával menjek 
el oda, ott majd gondomat viselik egyideig. 
Valóban nagyon kedvesen fogadtak. Csak 
maradjak egész nyugodtan, lakást, élelme
zést kapok és ha eléggé erősnek érzem ma
gam, gondjuk lesz rá, hogy akadálytalanul 
eljussak Marseillébe a légió központjába.

Jól esik a nyugodt, gondtalan élet, bár 
érzem, hogy gyomorbetegségem nagyon ko
moly, egykét heti pihenés nem gyógyítja meg 
Orvost is hivattak, csóválja a fejét, azt 
mondja rettenetes dolgokon eshettem iát, lég 
jobb volna, ha kórházba mennék. Köszönet
tel elhárítom a szives ajánlatot, majdcsak 
kilábalok valahogy a betegségből igy is. Az 
élelmezés itt nagyon jó, egész nap fekszem^ 
sokkal többet a kórház sem nyújthat.

Negyedik hete, hogy itt vagyok, álla
potom valamelyest javult, közlöm vendég
látóimmal, hogy most már indülni szeret
nék. Igazolványt állítanak ki számomra az
zal, hogy felmutatása ellenében a francia 
határrendőrség átenged a határon. A kon
zulátusra óvatosságból nem megyék visz- 
sza, mert ott a romján alkormányostól ka
pott kihajózási jegyen szereplő álnéven je
lentkeztem. Hátha időközben érdeklődtek 
irántam a légiónál és kiderül a csalafinjtar 
s|ág.

Hálásan megköszönöm a kedves ven-



dléglátást, kiballagok a vasútállomásra. A 
határvizsgálat meglehetősen enyhe, a fran
cia finjáncök udvariasan beérték a Barcef 
léniáiban kapott igazolvánnyal. Az egyik 
még meg is kérdezte, nincs-e valami ba
jom, mert nagyon sápadtnak talál.

Megköszönöm az érdeklődését azzal, 
hogy jól érzem magam, pedig valójában a- 
lig állok a lábamon. Ugylátszik igaza volt 
a barcelonai orvosnak, a betegségem na
gyon komoly. Tulkorán keltem fel az ágy
ból, a rövid) pihenés ugylátszik csak sú
lyosbította a betegségemet. Rettenetes gyo
morrá jdalom gyötör, rendkívül magas le
het a lázam, néha kihagy a gondk>lkodá|- 
som, szédülés fog el.

Relfortba igyekszem, ismerős tájakon 
át, életem legfájdalmasabb epizódjának a 
-színhelye felé. Az emlékek őrült összevísz- 
szaségban rajzanak agyamban, szinte fizi
kai súllyal nehezednek rám, le kell dőljek 
a fülke padjára. így azonban még rosszabb, 
az a blakok és az utasok vad összevissza- 
slagban keringnek kürölöttem. Felülnék in
kább, de nem futja az erőmből.

Az utasok beszélgetéséi

lem, a következő pillanatban az emlékek 
bizarr összevisszasága rohan el lázas fan
táziámban. Ismerős arcok vigyorognak rám 
kegyetlenül, a cigányok vándJorkoesijában 
fuldoklóm, mert nincs levegő, a légió hivó- 
jelét hallom, most meg süllyed velem a 
bárka, de bárhogy erőlködöm is, nem tu
dom úszásra lendíteni a karomat.

Néha felriadok a saját hangomra, az 
utasok közül többen fölém hajlanak. Ajánl
ják, hogy szívesen értesítik valamelyik ál

egy ismerős állomás nevét



lómáson az orvost. Elhárítom a jóságukat* 
múló ros szüli ét az egész, majdcsak jobban 
leszek. Különben is Belfortba utazom nem 
messzire, ott már ismerősök várnáik. Csak! 
arra kérem őket, hogy figyel mezjte ssenek* 
ha oda érünk.

Őszintén szólva magam sem tud!omr 
hogy jutottam el Belfortba. Néha mintha 
emberek támogattak volna, lehet, hogy 
is szálltunk, de talán csak álmodtam az 
egészet. Most itt ülök az {állomás egyik 
padján, a hüvöses őszi levegő nagyon jól 
esik. Lassanként visszatér az öntudatom,, 
belforti. emlékeim szomorú sokasága iszo
nyt! súllyal nehezedik a lelkemre.

Hívogatnak a temető keresztjei, az asz
talos szomszédot is fel kellene keresni. In
dülnék, de lábaim sehogysem engedelmes
kednek a szándékomnak. Kissé felemelke
dem, de azután megint visszarogyok, szin
te mosolyogni való ez a komikus próbálko
zás. Az utasok közül többen máris rám fi
gyelnek, egy fiatalember le is telepszik 
mellém, kérdi nincs-e szükségem autóra? 
Hogy ha ráér — mondóm neki — várjon 
egy kicsit, majd! gondolkodom a dologról.

Hosszas töprengésre most nincs idő* 
sőt úgy érzem nagyon is gyorsan és erélye
sen kell oöntenem. Ha ellátogatok a bel
forti temetőbe kis családbm sírjához, ha 
felkeresem az asztalos szomszédot, nem 
tudom megválok-e valaha ettől a várostól* 
vagy a temetőtől. Betegségemet gyógyke
zelni kell és igy a hatóságokkal is bajba 
keveredhetem, hiszen még igazolni sem tu
dom magamat.

Itt csak nagyon gyors és nagyon, 
kegyetlen elhatározás segít. Odaintem a so



főrt, mondtam neki, hogy a svájci határba 
szeretnék eljutni mégpedig olyan helyen, 
ahol könnyű az átjutás és a közelben vas
útvonal húzódik. Azt mondja vállalja a 
dolgot, a határnak olyan pontjára visz el, 
ahonnan tíz percig sem kell gyalogolnom, 
hogy vasútállomásra akadjak.

Besegit a kocsiba. Jólesnék csöndesen, 
talán örökre búcsúzni Belf orttól. A  teme
tőitől, az asztalos szomszédtól, a mérhe
tetlen fájdalmaktól, a sápadt örömöktől, 
amelyekben Franciaországban részem volt. 
Csakhogy a csukott kocsi benzingőzös le
vegője pillanat alatt ránehezedik a mellem
re, már arra sincs erőm, hogy kopogjak a 
sofőrnek, nyissa ki az ablakot, mert meg
fulladok.

Újra láizálmok kínoznak, beteg ember 
a tükörsima utón való autózást is rettene
tes gyötrelemnek érzi. Néha kissé vissza
tér az öntudatom elhatározom, hogy öklöm 
mel bezúzom az autó ablak|á(y álljon 
meg nem bírom tovább. De a karomat nem 
tudom emelni. Különben sem biztos, hogy 
még mindig az autón vagyok, mert kava
rogva forog körülöttem mindén, a szem- 
pillám is ólomnehéznek tűnik.

Végre friss levegőt érzek, valaki iilő- 
helyzetbe igyekszik segíteni. A sofőr lelke
sen magyarázza, hogy csak menjek tovább 
ezen az utón, negyedórán belül állomás
hoz érek, ott vonatba szállhatok és utaz
hatom, ahová jól esik. Félig öntudatlan, lá
zas gyámoltalansággal egyre csak számlá
lom a bankókat, végre a sofőr megsokalja 
azt mondja, hogy elég.

Az autó már rég elrobogott, magam 
se tudom mióta üldögélek itt az ut mentén*



De jól esik. Érzem, hogy lassanként tisztul 
az agyam, miár a karomat is mozgatom, fo
kozatosan mindjobban erőre kapók. A 
távolból tényleg mintha lámpák' fénylené
nek, botorkálva, lassan, elindulok feléjük.

A  sofőr becsülettel helytállt a szavá
nak. Tényleg kisebbfajta vasútállomáshoz 
közeledem. Mostmiár csak azt volna jó tud
ni, futja-e a pénzemből Genfig, mert az ot
tani jugoszláv konzulátus segítségével a- 
karok hazajutni. Szorongva sziámiálom ösz- 
sze maradók pénzemet, azután a pénztárnál 
a vasúti jegy iára iránt érdeklődöm. Éppen 
hogy ki tudom fizetni a jegy árát, de hogy 
azután mi lesz, csak a jó Isten tudja.

Alig helyezkedem el a kupéban, újra 
iszonyú szédülést érzek. Meglehetősen hű
vös a szeptember eleji éccaka, az ablakot 
nem lehet kinyitni, a kocsi füstös, ételgo- 
zös levegője rettenetesen gyötör. Félig ön
tudatlanul lehanyatlom a padra, az utasok 
ijedten húzódnak el tőlem.

Lázálmomban mintha embereket láttam 
volna körülöttem, talán válaszoltam is kér
déseikre, de pontosan nem tudnám megmon 
dani, hogy jutottam el a genfi kórháziba. 
Arra ébredek, hogy ápolónők, orvosok moz
golódnak körülöttem, tőlük tudtam meg, 
hogy Geníben vagyok. A nevemet kérdik, 
bemondom mostmiár a valódit, továbbá azt 
is, hogy mi szándékban vagyok. Azután újra 
forogni kezd velem a viliág. Nem tudom, 
meddig aludtam, újból felnyitom a szemem, 
rendkívül szimpatikus ismeretlen arc ha
jol felém. Mintha pincéből jönne szavakat 
hallok: jugoszláv konzulátus... möszjö Pelt- 
rovics... de a láz már megint emel felfelé, 
libegő lengéssel...



Mesélik, hogy telefonjáltak ügyemben a 
jugloszláv konzulátusra. Möszjö Petrovica 
személyesen jött el és úgy intézkedett, hogy 
részesítsenek kórhiáizi kezelésben, amíg a 
konzulátus a továbbiakról nem intézkedik. 
Még jelenteniük kell a konzulátusnak kör 
zelebbi, pontos adataimat, hogy hol lakom 
Jugoszláviában és hova kívánok eljutni?

Az orvosok itt is fejcsóválva állapít
ják meg, hogy a gyomrom teljesen felmond
ta a szolgalatot. Nyolc-tiz napig ki sem 
mozdulhatok az lágyból, azután is csöndes 
pihenésre van szükségem, hogy elbírjam a 
hosszabb vasúti utazást. A  nyugodt pihe
nés, a gondos kezelés nagyon jól esik ér
zem, hogy testierőm napról-napra gyarap
szik.

Letelt a tiz nap, jelentem, hogy elég e- 
rősnek érzem magam, elhagyom a kórhfár 
zat. Első utam a jugoszláv konzulátusra ve
zet, hogy megköszönjem az irántam tanush 
tott szívességüket és további támogatásu
kat kérjem. Megtudom, hogy időközben a 
konzulátus érdeklődött Noviszádon bemon
dott adataim valódisiága iránt és mindén te
kintetben kielégítő választ kapott. Mint
hogy azonban az elindulás előtt még pihen
nem kell, a konzulátus lakást és ellátást 
biztosított számomra az Üdv Hadseregének 
genfi székházéban.

Különös, de határozottan imponáló és 
megható ennek az érdekes emberbaráti in
tézménynek belső élete. Esténként össze
jönnek, francia  ̂német és olasz nyelven imjár 
kát énekelnek. Bizonyára rut hálátlanság 
tőlem, de nem tehetek róla, hogy a légió 
ezer viszontagságai után kissé naivnak ta
lálom csillogó egyenruháikat, öntudatos fe



gyelmezettségüket. A  komoly katonásdit 
ebben a békés városban. De azért misszió
juk komoly és nemes célokat szolgái, ér
demüket nem csökkentheti, ha kissé teát- 
náüs beállításban szolgálják embertársaik 
javát.

Egészségi állapotom örvendetesen ja
vul, órákon át sétálgatok a gyönyörű tó 
partján, élvezem a fehér, fekete, kékes
szürke tollú hattyúk bájos enyelgését. A 
tó közepén kis szigeten mesebeli kastély, 
Jkörnyeskörül szebbnél szebb paloták, a 
\|áros csodálatosan szép fekvése valósága 
gal elbűvöl. Nem csodia, hogy a Népszövet
ség ebben a környezetben kíván ihletet me
nteni, a ferde utakra tévelyedett emberi
ség megmentésére.

Autó gördül az Üdv Hadseregének szék- 
háza elé. Petrovics konzul személyesen jö»tt 
•el, hogy kikisérjen az állomásra. Érzéke
nyen búcsúzom kedVes vendéglátóimtól, e- 
gész életre kötelező hálával köszönöm meg 
a konzulátus jóságát. Már repül velem a vo
nat, a kékes lilaszinben pompázó svájci he
gyek között és visszi a megtért vándort, 
rég elhagyott otthona felé...

Jeszeniöán pecsétet nyomnak az igazol
ványomra: 1930. szeptember 25. Mohó ér
deklődéssel szemlélem a tájat, figyelem az 
utasokat, mindenikben ismerőst vélek fel- 
Jedezni. Lelkemben vad erővel viharzanak 
az emlékezés messzi ködből visszajáró á- 
lomképei. Vádolnak, megbocsátanak, elta- 
szitanak, megölelnek, messzi útról hazaté
rő, könnyelmű vándorát a szülői házinak...

Közeli állomások nevét mutatja a sá
padt lámpafény, izgalmam egyre fokozódik, 
nem birják el áz idegeim. Gyötrő félálom-



tva kjáibit a kimerültség, öntudatlan úgy 
rémlik, mintha többször hallaniám: Novi-
jsziádL.. Noviszád...

Hirtelen érces k iáltás ébreszt a valóra: 
„  - Ovamo iz la z ! ‘...

VÉGE!

Olvassa el a
SZABO-ANDRÉE:

E6ü
Icglönista naplója

cimü regényt, amely a

„Hat esztendő a francia idegenlégióban“
cimü könyv bevezető része.

Megrendelhető a Reggeli Újság kiadóhivatalá
ban Növi Sad, Kralja Petra ucca 30. szám 
Ára fűzve 20,—, vászonkötésben 35.— dinár.








