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Immár csaknem ötven esztendő telt el a két legőrületesebb 
expedició óta, melyre valaha emberek vállalkoztak és melyet 
végre is hajtottak. Az egész ügy már csaknem feledésbe 
merült, mikor egy szép napon egy kopenhágai újságban 
az ottani csillagvizsgáló asszisztensének egy cikke jelent 
meg, amely mindennek az emlékezetét újból felidézte. 
A szerző azt állította, hogy hirei vannak az ötven esztendő 
előtt a holdba kilőtt expedició őrületes résztvevőinek a 
sorsáról. Az eset sok port vert fel, noha eleinte nem vették 
nagyon komolyan. Azok, akik annak idején a feltűnést 
keltett vállalkozásról hallottak, vagy olvastak, tudták, hogy 
a merész kalandorok életüket vesztették és a vállukat vono-
gatták arra a hirre, hogy a holtnak hittek nem csupán élnek, 
hanem állítólag híreket is küldöznek a holdról. 

Az asszisztens mindazonáltal ragaszkodott az állításához. 
A kíváncsiaknak egy negyven centiméter hosszú, elől kicsú-
csosodó vas-lövedéket mutatott, melyben állítólag egy a 
holdon készült kéziratot talált. A lövedék, mely különleges 
módon volt felnyitható, belül üres volt, kivül pedig vastag 
korom- és salakréteg borította; mindenki megnézhette és 
megcsodálhatta, a kéziratot ellenben az asszisztens senkjnek 
sem akarta megmutatni. Kijelentette, hogy a papírok erősen 
meg vannak szenesedve s tartalmukat csak nagy fáradságot 
és elővigyázatot igénylő mesterséges fényképezési eljárás 
segítségével tudja elolvasni. A titokzatosság és méginkább 
az asszisztens makacs hallgaiása, hogy miként jutott a misz-
tikus lövedéknek a birtokába, gyanakvóvá tette az embereket; 
a kíváncsiság azonban állandóan növekedett. Bizonyos két-
kedéssel várták a kilátásba helyezett részletes tudósításokat 
és az ötven esztendő előtti közleményekből kezdték az akkori 
eseményeket visszaidézni. Közben mindenki csodálkozott, 
hogy minden mily gyorsan feledésbe merült . . . Pedig 
akkoriban nem volt napilap, heti vagy havi folyóirat, mely 
éveken át kötelességének ne tekintette volna, hogy hasábjai 
egy részét a hallatlan és valószínűtlen expedíciónak ne 
szentelje. A felfedező út előtt minden az előmunkálatok 
állására vonatkozó tudósításokkal volt tele; szinte minden 
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srófját leírták a „vaggon"-nak, mely arra volt hivatva, hogy 
a világűrön átrepüljön és a merész utasokat átröpítse a hold 
felületére, melyet addig leginkább a Licke-obszervatoriumban 
készült kitűnő fényképfelvételekről ismertek. A vállalkozásnak 
minden részletét élénken megvitatták. Az utasok arcképei és 
életleirásai széltében-hosszában megjelentek. Majdnem meg-
botránkozást keltett a hir, hogy egyikük az utolsó pillanatban, 
nem egészen két héttel az „elutazásra" kitűzött határidő 
előtt visszalépett. Ugyanazok, akik még rövid idővel azelőtt 
gúnyolódtak az „ostoba és kalandos" expedíciónak a tervén 
s résztvevőit bolondoknak nevezték, akik megérdemelnék, 
hogy életük fogytáig valamely elmegyógyintézetbe internálják 
őket, megbotránkoztak egy embernek a „gyávaságán és 
meghátrálásán", aki nyíltan megmondotta, hogy nyugodtabb 
és mindenesetre későbbi sirgödröt remél a maga számára 
a földön, mint társainak a holdon. A legnagyobb érdek-
lődést keltette az a személy, aki a szabaddá vált helyre 
jelentkezett. Az általános vélemény az volt, hogy új részt-
vevőt nem lehet felvenni, mert az idő már nagyon rövid 
arra az előzetes tréningre, melynek a többiek magukat 
szükségszerüleg néhány éven át kénytelenek voltak alávetni. 
Végezetül hihetetlen eredményeket is értek el. Azt beszélték 
róluk, hogy teljesen könnyű ruhában ugyanúgy tudják állni 
a negyvenfokos fagyot, mint a negyvenfokos hőséget, hogy 
napokon át kibírják viz nélkül és egészségük veszélyez-
tetése nélkül megélnek olyan levegőben, mely sokkal ritkább 
a legmagasabb földi hegycsúcsok atmoszférájánál. Épen 
azért nagy volt a csodálkozás, mikor hire ment, hogy a 
„lunatikusok" egy újoncot fogadtak be maguk közé, hogy 
számukat kiegészítse. A laptudósitók kétségbe voltak esve, 
hogy a kalandnak erről a titokzatos résztvevőjéről nem 
tudtak közelebbi adatokat szerezni. A riporterek minden 
erőlködése mellett sem sikerült, hogy hozzá jussanak, sőt 
még arcképét sem küldte meg a lapoknak és levélbeli meg-
keresésekre sem válaszolt. Őt illetőleg az expedíció többi 
tagjai is hallgatásba burkolóztak s csak két nappal az elutazás 
előtt jelent meg róla egy közelebbi, nagyon fantasztikusan 
hangzó híradás. Nagy erőlködések után egy újságírónak 
sikerült az uj résztvevőnek közelébe férkőzni s azt a meg-
lepő hirt bocsájtotta világgá, hogy az illető tulajdonképen 
férfiruhába öltözött nő. A közlés nem nagyon talált hitelre, 
de egyébként már nem is volt sok idő, hogy vele behatóbban 
foglalkozzanak. A nagy pillanat közeledett. A lázas vára-
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kozás tetőpontjára hágott. A Kongó torkolatánál, honnan az 
expedíciónak „el kellett indulni" merész útjára, valósággal 
az egész civilizált világ jött össze találkozóra. 

Jules Vernenek fantasztikus gondolata került megvaló-
sulásra, — de száz esztendővel az eszme kitalálójának 
halála után. 

Az afrikai tengerparton, körülbelül húsz kilométernyire 
a Kongó torkolatától, tátongott egy erre a célra öntött 
acélból készült aknának a széles torka, melynek néhány 
óra múlva az első lövedéket öt vakmerő felfedezővel ki 
kellett röpíteni. Egy külön bizottság mégegyszer ellenőrizte 
az összes komplikált számításokat, valamint az élelmiszer-
készleteket és eszközöket: mindent rendben és készen 
levőnek talált! 

Másnap, közvetlenül napfelkelte előtt a robbanás által 
előidézett fülsiketítő dörrenés adta tudtul néhány száz kilo-
méteres körzetben a .világnak a minden utazások legkalan-
dosabbikának a kezdetét . . . 

A végtelenül pontos számitások szerint a robbanás 
merőleges lökőerejének, a föld vonzásának és a hajtóerőnek 
a hatása alatt, mely a földnek tengelye körüli mindennapos 
forgásából származik, a lövedéknek nyugatról keletre hatal-
mas parabolát kellett a világűrben Ieirni, egy meghatározott 
ponton és időben belejutni a hold vonzási körébe s majd-
nem merőlegesen lezuhanni a felénk fordított félgömbnek 
a közepén, a Sinus Medii tájékán. A lövedék utja, melyet 
a föld különböző pontjairól száz meg száz teleszkóp figyelt 
meg, pontosan egybevágni látszott a számításokkal. A meg-
figyelők megállapították, amint a lövedék az égen keleti 
irányból nyugat felé elhajolt, először a napnál sokkal las-
sabban, majd folyton gyorsabban, amint a földtől távolodott. 
A láíszólagos irányváltozás a föld forgásának volt a követ-
kezménye, mely a lövedékhez viszonyítva visszamaradt. 

Sokáig figyelték, mig végül, már a holdhoz közel, a 
legerősebb teleszkópokkal sem lehetett meglátni. Mind-
azonáltal az összeköttetés a föld és a lövedékbe zárt 
utasok között hosszabb időn át egy pillanatra sem szakadt 
meg. Egyéb műszereken kivül legelsőrangú drótnélküli fel-
szerelést vittek magukkal, melynek a megejtett számítások 
szerint háromszáznyolcvannégyezer kilométer távolságra is, 
amennyi a földet a holdtól elválasztja, működnie kellett. 
Ezek a számitások azonban helyteleneknek bizonyultak; az 
utolsó híradást a csillagászati állomások kétszázhetvenezer 
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kilométer távolságból kapták. Nagyobb távolságból a táv-
iratozás, vagy a levegőhullámok áramerejének elégtelensége, 
vagy pedig a felszerelés nem tökéletes volta folytán nem 
sikerült. De még az utolsó távirat is biztatóan hangzott: 
„Minden rendben; aggodalomra nincsen ok." 

Hat héttel később, megállapodás szerint, elindult a 
második expedíció. Ezúttal a lövedékben csak két személy 
foglalt helyet; ezek azonban annál nagyobb élelmiszer-
készleteket és sokkal több műszert vittek magukkal és 
sokkal erősebb drótnélküli felszerelést is, mint úttörőik. 
Biztosra lehetett venni, hogy elég erős lesz ahhoz, hogy 
vele hireket lehessen küldeni a holdból; mindamellett onnét 
ezúttal sem érkezett távirat. Az utolsó híradást közvetlenül 
az expedíció célja, a hold felületére való lezuhanás előtt 
bocsájtották útnak. Ez a hir nem hangzott valami kedve-
zően. A lövedék, valamely ismeretlen ok következtében 
némileg eltérült az útjából s ennek következtében nem 
eshetett merőlegesen a holdra; ferdén zuhant, meglehe-
tősen éles szögben s minthogy nem ilyen esésre volt szer-
kesztve, a benne tartózkodók attól tartottak, hogy össze 
fognak zúzódni. Ez az aggodalom megvalósulni is látszott, 
mert ettől fogva már több híradás nem érkezett. 

Ilyen körülmények között a következő harmadik expe-
díciónak a tervét elejtették. Az első szerencsétlenek sorsa 
tekintetében nem foroghatott fenn kétség, miért áldoztak 
volna fel még több emberéletet? A „planétaközi közle-
kedés" leglelkesebb hivei is elnémultak s mindinkább olyan 
hangon irtak az expedícióról, mintha bűnténnyel határos 
őrültség lett volna. Végül néhány esztendő múlva az egész 
eset feledésbe merült. 

Újólag csak akkor bukkant fel ismét az emberek emlé-
kezetében, mikor a kis obszervatórium addig teljesen isme-
retlen, de rövidesen az érdeklődés középpontjába emelkedő 
asszistensének az emiitett cikke megjelent. Ettől fogva min-
den hétnek megvolt a maga újdonsága. Az asszisztens 
kezdte titkának a fátyolát fellebbentem s bár a hitetlenek 
nem hiányoztak, mégis kezdtek az üggyel komolyabban fog-
lalkozni. Nemsokára az egész világ érdeklődött iránta s végül 
az asszisztens is nyilvánosságra hozta, hogy mi módon jutott 
t̂z értékes kéziratnak a birtokába és hogyan olvasta el a 

tartalmát. Szakembereknek még azt is megengedte, hogy 
a megszenesedett maradványokat, valamint a tényleg bámu-
latra méltó fénykép-levonatokat megtekintsék. 



A kéziratot tartalmazó lövedék esete a követkevő volt: 
„Egy délután, — adta elő az asszisztens, — mikor a napi 
meteorológiai megfigyelések feljegyzésével voltam elfog-
lalva, az állomás szolgája jelentette, hogy egy fiatal ember 
kiván velem beszélni. Kollégám volt és jóbarátom, egy 
közeli birtoknak a tulajdonosa, aki csak ritkán jött be a 
városba. Meg kellett őt várakoztatnom, hogy előbb a mun-
kámat befejezzem; azután kimentem hozzá s ő nyomban 
közölte, hogy olyan hirt hoz, mely kétségtelenül nagyon 
meg fog örvendeztetni. Tudta, hogy én évek óta erősen fog-
lalkozom a meteoritek vizsgálatával s azért jött, hogy közölje, 
hogy néhány nap előtt egy valószínűleg nagyobb méretű 
meterorit zuhant le a birtokán. A követ, mely valószínűleg 
mélyen belefúródott a mocsárba, nem találták meg, amennyi-
ben azonban kívánom, kiemelése céljából szívesen bocsájt 
munkásokat a rendelkezésemre. Természetesen birtokába 
akartam jutni a kőnek s miután rövid szabadságot kértem, 
a helyszínére utaztam, hogy a kutatásokat személyesen irá-
nyítsam. A követ azonban a pontos adatok dacára, minden 
fáradozásunk mellett sem találtuk meg. Csak egy ágyúgolyó 
formájú mesterségesen kidolgozott vasdarabot sikerült 
kiemelnünk, melynek e helyen való találása nagy bámulatba 
ejtett. Már kételkedni kezdtem az eredményben és beszün-
tettem a további munkát, mikor barátom figyelmemet a löve-
dékre irányította. Tényleg, a lövedék nagyon különös is 
volt. Felületét ugyanolyan salak borította, aminő a vas-
meteoriteken a földi légkörben való átizzásuk alkalmával 
szokott képződni. Ez volna talán a lezuhant meteor? 

E pillanatban hirtelen az ötven év előtti expedíció 
jutott az eszembe, amelynek a történetét pontosan ismer-
tem. Hozzá kell tennem, hogy az utolsó táviratnak remény-
telen tartalma mellett is, mely a hold utasaitól a földre 
érkezett, sohasem hittem a halálukban. Feltevések megkoc-
káztatása azonban egyelőre még korainak mutatkozott. A 
lövedéket a legnagyobb óvatossággal magamhoz vettem és 
hazaszállittattam, majdnem bizonyosra véve, hogy értékes 
ujj mutatásokat fog tartalmazni az elveszettekre vonatko-
zólag. Viszonylag csekély súlyából rájöhettem, hogy belül 
üres és rögtön munkához láttam. Tisztában voltam azzal, 
hogy ha esetleg papírokat zártak a golyóba, azoknak a föld 
légköréken való átizzás alkalmával meg kellett szenesed-
niök. A lövedéket tehát csak úgy volt szabad felbontanom, 
hogy az esetleges maradványok el ne pusztuljanak. Eset-
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leg, gondoltam magamban, valamit ki lehet még róluk 
betűzni. 

A munkám rendkívüli fáradságos volt, különösen azért, 
mert mások segítségét nem akartam igénybe venni. Amit 
feltételeztem, nagyon bizonytalan, és — el kell ismernem, 
— sokkal fantasztikusabb volt, semhogy idő előtt másokkal 
közölhettem volna. 

Észrevettem, hogy a lövedéknek a hegye csavart alkot, 
melyet ki kell csavarnom. Az egész alkotmányt lehetőleg 
ugy fixiroztam, hogy ne állhasson elő olyan rázkódás, 
mely esetleg tartalmában sérülést okozna. A csavar be 
volt rozsdásodva és nem akart tágulni. Hosszú kínlódás 
után végre sikerült, hogy kissé megmozdítsam. A csavar 
első nyikorgásánál- szinte elkábultam az örömtől, de egy-
úttal fojtó aggodalom szorongatta a torkomat. A kezem 
reszketett, félbe kellett hagynom a munkámat; csak jó fél-
óra múlva, még mindig erősen dobogó szívvel, láthattam 
hozzá ismét. 

A csavar lassan mozgott, mikor egyszerre sajátságos 
sivitást hallottam. Kezdetben nem értettem az okát. Majdnem 
öntudatlanul visszafelé kezdtem csavarni s a sivitás nyomban 
megszűnt; az ellenkező irányban mozgatva a felsőrészt, 
a sivitás újra kezdődött, bár ekkor már kissé gyengébb 
volt az előbbinél. Végül megértettem! Belül a lövedék 
légüres voltl A sivitást a levegő behatolása okozta, amint 
a csavar meglazulása következtében hézag képződött. 

Ez a körülmény megerősített abban a meggyőződé-
semben, hogy a lövedékbe valószínűleg bezárt okmányok 
hihetőleg nem pusztultak el egészen, mert a levegő hiá-
nyának meg kellett óvni őket az elégéstől, mikor a vasburok 
a földi légkörön való áthaladása alkalmával átizzott. A csavar 
eltávolítása után a lövedék belsejében, melynek fala égetett 
agyagréteggel volt kitapasztva, egy köteg megszenesedett, 
de el nem égett papirt találtam. Lélekzeni is alig mertem 
a félelemtől, hogy az értékes iratokat meg ne sértsem. 
A legnagyobb óvatossággal szedtem ki őket és — kétségbe 
kellett esnem. A megszenesedett papiron a betűk majd-
nem láthatatlanokká váltak, a papir pedig annyira törékeny 
lett, hogy csaknem szétesett a kezemben. 

Mégis elhatároztam, hogy mindent megteszek, hogy 
megkezdett munkámat végrehajtsam és az iratoknak a tar-
talmát kibetűzzem. Néhány napig azon töprengtem, hogy 
milyen eljárást kövessek. Végül a Röntgen-sugarakhoz folya-
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modfam. Feltételeztem, még pedig, mint később beigazolódott, 
helyesen, hogy a tintában, melyet az Írásnál használtak, 
ásványi anyagok is vannak s ezek a Röntgen-sugarakkal 
szemben nagyobb ellenállást fognak tanúsítani, mint maga 
a megszenesedett papir. A kézirat minden egyes lapját 
vékony hártyára ragasztottam, ezt viszont keretben feszi-
tettem ki s Röntgen-sugarak segítségével fényképfelvételeket 
készítettem. így kliséket nyertem, melyek a képnek papírra 
való áttétele után némileg palimpsestekhez hasonlítottak, 
melyeken a kézirat mindkét oldalán irt betűk egymással 
szinte összefonódtak. Ezek után a kibetűzés nehéz volt, 
de egyáltalán nem lehetetlen. 

Néhány hét alatt a feljegyzések kibeíűzésével annyira 
haladtam, hogy nem volt már okom az eset titokbantar-
tására s megírtam az első cikket, melyben nyilvánosságra 
hoztam a felfedezésemet. . . Ma az egész kézirat készen, 
rendezetten és letisztázva fekszik előttem s kétség nem 
foroghat fenn, hogy az expedíció először útnak indult öt 
tagjától ered s ők juttatták vissza a földre. 

Ami a továbbiakat illeti, maguknak a följegyzéseknek 
adom át a szót." 

Ehhez a magyarázathoz, amely a kézirat közzétételét 
bevezette, az asszisztens még a néhai expedíciónak rövid 
történetét fűzte hozzá. 

Felemiitette, hogy a gondolat O'Tamor ir csillagásztól 
származott és az annak idején Braziliában hírnévre szert 
tett portugál mérnökben, Varadol Péterben talált leglel-
kesebb támogatójára. Ketten együtt egy harmadik társra, 
a lengyel Koretzki Jan-ra tettek szert, aki meglehetős nagy 
vagyonát rendelkezésre bocsájtotía. Erre megtették az 
első lépéseket már megállapított tervüknek a kivitelére. A 
terv vázlatát bemutatták az akadémiáknak és tudományos 
intézeteknek és a szakkörökhöz fordultak a részletek kidol-
gozása végett. A gondolat nagy lelkesedést váltott ki; 
rövidesen nemcsak a szakkörök foglalkoztak vele, hanem 
az egész civilizált világ, amelv ki akarta küldeni képviselőit 
a holdra, hogy közelebbi adatokat tudjon meg erről az egi-
testről. Az akadémiák és csillagászati állomások ajanlatara 
a kormányok is pénzügyi segítséget Ígértek s minthogy 
a magán-áldozatkészség sem maradt el, a kezdemenyezoknek 
rövidesen akkora összeg állott a rendelkezésükre, hogy az 
elégséges volt több expedíciónak a felszereiésere, melyek 
közül azonban, mint ismeretes, csak kettő indult útnak. 
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Az első lövedék „személyzete" öt emberből állott, 
közöttük O'Tamor, akitől a gondolat származott, valamint 
két társa. A negyedik Woodbell Tamás angol orvos volt, 
az ötödik a német Braun, aki azonban az utolsó pillanat-
ban visszalépett; helyette egy ismeretlen jelenkezett az 
expedícióban való részvételre. A második lövedék két 
franciát vitt magával, a Remogner fivéreket. 

E rövid áttekintés után az asszisztens az expedíció-
nak a technikai részleteire tért át. Leirta a hatalmas, 
acélból öntött, kúthoz hasonló ágyúnak a szerkezetét; 
ismertette a lövedéknek a szerkezetét, amely a hold levegő-
nélküli felületére való megérkezése után hermetikusan 
záródó kocsivá volt átalakítható, melyet külön e célra 
szerkesztett elektromotor mozgatott. Ismertette a védő-
berendezéseket, melyek az utasokat a kilövés, valamint a 
lezuhanás pillanatában az összezúzódás veszedelmétől vol-
tak hivatva megóvni s végül felsorolta a „szállítható lakás" 
belső berendezésének összes tárgyait és készleteit. 

A hold nem vendégszerető világ. A csillagászok már 
régóta nagyon jól tudják ezt, bár csak a távolból és 
— egyoldalúan ismerik. Noha a huszadik század folyamán 
az optikai műszerek szinte csodálatraméltó módon tökéle-
tesbedtek, a hold eddigelé még győzelmesen ellenállott a 
kísérleteknek, hogy segítségükkel oly közel hozzák az 
emberi szemhez, hogy felületének részleteit is ki lehessen 
kutatni. Minthogy háromszáznyolcvannégyezer kilométer 
középtávolságban kering a föld körül, még az ezerszeres 
nagyítású lencséken is háromszáznyolcvannégy kilométer 
távolságban levőnek tetszik, ami még mindig igen tekin-
télyes útnak felel meg. Erősebb üvegeket viszont a hold 
kutatásánál nem lehet használni, mert erősebb nagyítás 
melleit a föld légkörének homályossága mellett csak hatá-
rozatlan körvonalú képek állanak elő, melyeken lehetetlen 
még azokat a hegyeket is felismerni, amelyek gyengébb 
üvegek segítségével egészen tisztán kivehetők. 

Ezenfelül a holdgömbnek csupán az egyik fele hozzá-
férhető a kutatás számára. A hold ugyanis földkörüli útjában, 
melyet huszonhét nap, két óra, negyvenhárom perc és 
tizenegy másodperc alatt tesz meg, csak egyszer fordul 
meg a tengelye körül, még pedig úgy, hogy felületének 
ugyanaz az oldala van, állandóan a föld felé forditva. Ez 
a jelenség nem véletlen. A hold nem tökéletes gömb, 
hanem alakja kissé hosszúkás tojáshoz hasonlít. A föld 
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vonzóereje hozza magával, hogy ez a tojásalak hegyesebb 
végét fordítja feléje és úgy forog, mintha hozzákötve, nem 
tudna tőle szabadulni. 

A holdnak a csillagászok által ismert fele elégséges 
azonban ahhoz, hogy hitelét általánosságban és azok előtt 
is megrontsa, akik a földön kívül más égitestek lakható-
ságáról is álmodoznak. Kisérő bolygónknak a felülete, mely 
körülbelül kétszer akkora, mint Európa, a teleszkópokon 
át víztelen, sivár fensiknak tűnik fel, amely számtalan, 
kráterhez hasonló gyürüheggyel van teleszórva. E hegy-
óriásoknak, melyeknek csúcsai hétezer méterig is emel-
kednek, a belső átmérője nem ritkán a száz kilométert is 
meghaladja. A felénk fordult félgömbnek az északi részén 
több nagy, köralakú területet lehet látni, melyeket az első 
szelenografusok tengereknek neveztek. Ezeket az égre 
tornyosuló meredek hegyláncokkal körülvett síkságokat 
különböző irányokban nagy árkok szaggatják meg, melyek-
nek keletkezése tekintetében a csillagászok találgatásra 
vannak utalva, minthogy a földön hasonló jelenségek egy-
általán nincsenek. Ezek az árkok, melyek néhány kilométer 
szélességben több száz kilométerre is elhúzódnak, átlagosan 
ezer méter mélyek, sőt még mélyebbek is. 

Ha mindezekhez még hozzátesszük, hogy ennek a 
holdfelületnek légköre úgyszólván nincs s hogy a holdnak 
a „napja" tizennégy földi nappal egyenlő időtartamú s hogy 
e végtelen nap alatt állandó nyár uralkodik, melynek hősége 
hihetetlen magas fokra emelkedik, a tizennégynapos éjszaka 
pedig olyan télnek felel meg, mely hidegebb a mi antark-
tikus teleinknél, akkor olyan kép tárul elénk, amely egy-
általán nem csábithat bennünket, hogy ezt a kis bolygót 
válasszuk állandó lakóhelyül! Annál inkább csodálni lehet, 
azoknak az embereknek önfeláldozását, akik életükkel nem 
törődve vágtak neki ennek az ismeretlen világnak, hogy 
az emberi tudást szaporítsák és biztos híreket adjanak a 
földhöz legközelebb eső égitestről. 

Az utasoknak egyébként az volt a szándékuk, hogy 
ezen a kevéssé vendéglátó félgömbön minél hamarább átha-
toljanak és a holdnak a földtől elfordított túlsó felére jus^ 
sanak, ahol nem ok nélkül, azt remélhették, hogy tűrhető 
életfeltételekre bukkannak. A holdat ismertető tudósoknak 
túlnyomó része azt állítja ugyan, hogy a túlsó oldalon is 
sokkal ritkább a levegő, semhogy benne lélekzeni lehetne; 
O'Tamor azonban hosszú éveken át végzett kutatásokra és 



számításokra támaszkodva azt tételezte fel, hogy ott az élet 
fenntartásához elég sürü levegőt, valamint a szűkös táplál-
kozáshoz elégséges vizet és növényzetet fog találni. A vak-
merő kutatók készek voltak életüket kockára tenni, hogy a 
csillagokkal teleszórt égnek titkai közül, melyeket oly félté-
kenyen elrejt az emberek elől, egyetlenegyet elragadjanak. 
A gondolat, hogy az áldozatot nem hozzák hiába, mert a 
magukkal vitt távírókészülék révén megfigyeléseiket a földön 
visszamaradottakkal közölhetik, csak megerősítette őket vak-
merőségükben. Vállalkozásuknak nagyszerűségétől megrésze-
gedve arról álmodoztak, hogy a holdnak másik, titokzatos fél-
tekéjén regeszerüen csodás paradicsomot találhatnak, való-
ságos új világot, mely a földtől minden tekintetben eltér I Azt 
remélték, hogy új társak fognak jelentkezni ama százezer kilo-
méterek átrepülésére, hogy új társadalmat alapítsanak a 
csendes éjszakákon fénylő golyónak a túlsó, ragyogó felén 
és új, talán boldogabb emberiségnek vethetik meg az alapját. 

Számítani kellett azonban azzal a kényszerűséggel, 
hogy végig kell haladniok a hegyes, levegő- és viznélküli, 
sivár fensikon, mely a holdnak a föld felé fordított egész 
féltekéjét elfoglalja. Ez pedig egyáltalán nem látszott kicsi-
ségnek! A holdnak a kerülete csaknem tizenegyezer kilo-
méter; ha tehát, mint feltételezték, a földre néző féltekének 
a közepén esnek le, legalább háromezer kilométert kell 
megtenniök, hogy olyan vidékre jussanak, ahol remélhetik, 
hogy lélekzeni és élni tudnak. A hosszúkás, egyik végén 
letompított, zárt hengerhez hasonló lövedék úgy volt beren-
dezve, hogy zárt, automobilszerű járművé volt átalakítható 
s bőségesen el volt látva sűrített levegővel, vizzel, élelmi-
szerekkel és tüzelő anyaggal, mely öt személy számára 
egész esztendőre, szóval sokkal hosszabb időre elégséges-
nek látszott, mint amennyire szükség volt a hold túlsó fél-
tekéjének az eléréséhez. 

Ezekenkivül az utasok mindenféle szerszámokat, egy 
kis kézikönyvtárt és — egy nősténykutyát két kölykével, 
vittek magukkal. Szép, nagy angol vizsla volt, Woodbell 
Tamás tulajdona, melyet az elutazás előtt egyhangúlag 
Selena névre kereszteltek. 

Mindezeket az adatokat részletesen felfrissítette a Kopen-
hágában megjelent cikk, mely mintegy bevezetésül szolgált 
a nem sokkal később közzétett kézirathoz. 

A feljegyzések, melyeket az első expedíciónak egyik 
résztvevője, Koretzki Jan, lengyel nyelven irt meg, három 
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részből állottak, melyek különböző időpontban keletkeztek. 
Az előadás menete révén azonban egységes egészbe 
olvadnak össze, egy hajótörött csodálatos sorsának a vázo-
lásába, aki egy idegen országban vetődött partra, amely 
háromszáznyolcvannégymillió méter távolságban lebeg a 
föld felett az égnek mély kékségében. 

Az alábbiak szórói-szóra adják a kézirat szövegét, 
amint a kopenhágai csillagvizsgáló asszisztense összeállí-
totta és kiadta . . . 









Útinapló. 
A holdon 

Istenem, milyen dátummal kezdjem a soraimat ? ! A 
hatalmas robbanás, amely bennünket kiröpített a földről, 
összezúzta a legállandóbbat és . legszilárdabbaí, ami csak 
van odalent . . . összezúzta és szétrombolta az időt. Alap-
jában véve rémületes! Elképzelni, hogy itt nincsenek eszten-
dők, hónapok, hetek, sem pedig rövid, gyönyörűséges 
földi napok . . . Az órám azt mondja, hogy már negyven 
órája eltelt, mióta itt lezuhantunk; éjszaka estünk le és a 
nap még mindig nem kelt fel. Csak további húsz óra 
elteltével remélhetjük, hogy megpillantjuk. Felkél és lomhán 
vonul majd végig az égen, huszonkilencszer lassabban, mint 
a földön. Háromszázötvennégy óra hosszat világit majd 
fölöttünk s azután ismét az éjszaka következik, amely 
háromszázötvennégy óra hosszat tart. Az éjszaka után ismét 
a nappal, mely épen olyan, mint a megelőző és ismét az 
éjszaka és a nappal, végtelen egymásutánban, változatosság 
nélkül, évszakok nélkül, esztendők nélkül, hónapok nélkül . . . 

Ha ugyan megéljük . . . 
Ülünk anélkül, hogy bármit is cselekednénk, járó-

müvünkbe bezárva és várjuk a napot. Rettenetes vágyódás 
a nap után I 

Az éjszaka ugyan világos, sokszorta világosabb, mint 
a mi földi éjszakáink holdtölte idején. A főid hatalmas fél-
köre mozdulatlanul nyugszik a fekete égbolt zenitjén és 
fehér fényességgel árasztja el ezt a rettenetes sivatagot 
körülöttünk. E különös világításban minden oly titokzatos 
és halott . . . A fagy pedig . . . Mily rettentő fagy! Nap, 
óh nap! 

O'Tamor az esés óta még nem nyerte vissza öntudatát. 
Woodbell, bár maga is meg van sebesülve, egy pillanatra 
sem távozik az oldala mellől. Agyrázkódástól tart és 
kevés reménységet táplál. A földön, azt mondja, meg lehetne 
őt menteni. De itt, ebben a rémes hidegben, ahol egyetlen 
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táplálék gyanánt mesterséges fehérje- és cukorkészleteinkre 
vagyunk utalva, ahol takarékoskodnunk kell a vízzel és 
levegővel . . . Rettenetes volna, ha elvesztenénk O'Tamort, 
épen őt, aki a lelke az expedíciónak. 

Varadol, Márta és én, még Selena is a két kölyökkel, 
egészségesek r vagyunk. Ugy látszik, hogy Márta semmit sem 
tud és érez. Állandóan Woodbellt követi a szemével, mert 
a sebei nyugtalanítják. Milyen szerencsés is Tamás! Hogy 
szereti őt ez a nő I 

Mily rettenetes hideg I Ugy tetszik, mintha bezárt alkot-
mányunk velünk egyetemben egyetlen jégtömbbé változnék. 
A toll kiesik megmeredt kezemből. Mikor kel fel végre a 
nap ! ? 

Ugyanazon éjszaka, huszonhét órával később. 

O'Tamor állapota állandóan rosszabbodik; nem áltat-
hatjuk magunkat, — ez már az agónia. Tamás, mialatt 
mellette virrasztott, megfeledkezett a saját sebeiről és most 
ő is oly gyenge, hogy le kell feküdnie. Helyette Márta ápolja 
a beteget. Honnan van ennek az asszonynak ennyi ereje ? 
Mióta a zuhanás utáni első kábulásból magához tért, a leg-
tevékenyebb valamennyiünk között. Azt hiszem, hogy egyál-
talán nem is aludt azóta. 

Mily rettentő ez a hideg ! . . . 
Varadol hallgatagon és mereven ül. Térdén össze-

kuporodva fekszik Selena. Varadol azt mondja, hogy igy 
melengetik egymást. A kölyköket az ágyba fektettük Tamás 
mellé. 

Megkíséreltem, hogy aludjak, de képtelen voltam. Nem 
tudok aludni a hidegtől és a földnek ettől a kísérteties 
fényétől körülöttünk I Már csak valamivel több látszik belőle 
a korongjának a felénél. Annak a jele, hogy a napnak 
nemsokára fel kell kelni. Pontosan nem tudjuk kiszámítani, 
hogy ez mikor történik, mert nem tudjuk, hogy a hold 
felületének melyik pontján vagyunk. O'Tamor a csillagok 
állásából ezt is könnyen kiszámította volna, de eszmélet-
lenül fekszik. Varadolnak kell majd helyette ezt a munkát 
ellátni; nem értem, hogy miért halogatja. 

Számitásunk szerint a Sinus Medii közepén kellett 
volna leesnünk, de Isten tudja, hogy valójában hol vagyunk. 
A Sinus Medii fölött most már sütni kellene a napnak. 
Valószínűleg messzebb estünk le „kelet" felé, ahogy a 
földön a holdnak azt a részét nevezik, ahol a mi szem-
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pontunkból lenyugszik a nap, — de nem messze a hold-
korong közepétől, mert a föld a zeniten áll fölöttünk. 

Annyi új és idegenszerű benyomást kell befogadnom, 
hogy csak nehezen tudom összefoglalni és rendezni őket. 
Mindenekelőtt a könnyűségnek ez a hallatlan, majdnem 
borzalmas érzése. Már a földön is tudtuk, hogy a hold, 
amely negyvenkilencszer kisebb és nyolcvanegyszer köny-
nyebb, mint a föld, csak hatodrész erővel fog vonzani ben-
nünket, bár közelebb esünk a középpontjához; más azonban 
tudni és — érezni valamit. Már hetven órája vagyunk a 
holdon és még nem tudtunk hozzászokni. Még nem vagyunk 
képesek, hogy izmaink erőkifejtését a tárgyaknak kisebb 
súlyához, sőt saját testünknek megcsökkent súlyához ido-
mítsuk. Ha gyorsan felkelek a helyemről, egy méternyire 
pattanok a levegőbe, bár csak fel akartam állni. Néhány 
órával ezelőtt Varadol egy erős drótot, mely otthonunk 
falán függ, kampóvá akart görbíteni; alighogy hozzáért a 
kezével és függ ve maradt a levegőben! Elfelejtette, hogy 
hetven kiló helyett most alig nyom harminc fontot! Mind-
untalan felborítjuk a tárgyakat, melyeket csak meg akarunk 
mozdítani. Szöget beverni majdnem teljesen lehetetlen, 
mert a kalapácsnak, mely a földön két fontot nyom, itt 
alig százhetven gramm a súlya. A tollat, miközben irok, 
alig érzem a kezemben. 

Márta azt mondotta az imént, hogy az a benyomása, 
mintha anyagtalan szellem lett volna belőle. Egészen helyes 
magyarázat. Tényleg van valami ijesztő ebben a mesés 
könnyűségben . . . szinte el lehet hinni, hogy már csak 
szellemek vagyunk, különösen a földnek a láttára, mely 
úgy ragyog az égen, mint a hold, de tizennégyszerte 
nagyobb méretben és fényességben a földi éjszakákat 
beragyogó égitestnél. Tudom, hogy mindez igaz és mégis, 
úgy tetszik, mintha álmodnék, vagy színházban ülnék és 
különös tündérjátékot látnék a színpadon. Minden pilla-
natban azt hiszem, hogy le kell gördülnie a függönynek 
és el kell tűnni a díszleteknek . . . minha álom volna az 
egész . . . 

Elutazásunk előtt pontosan tudtuk, hogy a föld hatal-
mas, mozdulatlan lámpás módjára fog világítani fölöttünk 
az ég közepén. Folytonosan ismétlem magamban, hogy 
mindez természetes; a hold halad a pályáján s állandóan 
egyik felét fordítja a föld felé; következésképen a föld 
helyzete a holdról nézve teljesen mozdulatlannak tetszik. 
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Mindez oly egyszerű és mégis ez a kísérteties üvegszerű-
séggel ragyogó föld, mely hetven órája mozdulatlanul és 
makacsul mered a zenitről felénk, borzalommal tölt el. 

A kocsink tetején levő ablakon át látom a földet és 
puszta szemmel meg tudom különböztetni a tengerek sötét 
foltjait és a szárazföldek világosabb térségeit. Lassan 
elvonulnak előttem, egymásután merülnek fel az árnyékból 
Ázsia, Európa, Amerika; azután a csillogó gömbnek a 
peremén összezsugorodnak és eltűnnek, hogy huszonnégy 
óra múlva újból megjelenjenek. 

Az az érzésem, mintha az egész föld egyetlen tágra 
nyilt szemmé változott volna, amely kérlelhetetlenül, éberen 
és csodálkozva mered reánk; reánk, akik megszöktünk tőle, 
legelsők gyanánt valamennyi gyermeke közül! 

Rögtön, mihelyt az esésünk utáni kábulásból magunk-
hoz tértünk és a kerek ablakot eltakaró vaslapot lecsavartuk, 
megpillantottuk a földet magunk fölött. Növekedésének utolsó 
fázisában volt. Akkor mereven reánk szegzett szemnek tet-
szett; borzalmasan merő tekintetére most lassan ráhajlik az 
árnyéknak a szempillája. Abban a pillanatban, mikor a nap 
előzetes szürkület nélkül, lángoló golyóhoz hasonlóan meg-
jelenik a fekete égen, a szem félig lecsukódik, mikor pedig 
a nap merőlegesen áll fölöttünk, a szempilla egészen lezárul. 

Három órával később. 
Feljegyzéseimet, melyekkel a kényszerű tétlenségnek 

óráit töltöttem, akkor hagytam abba, mikor a O'Tamorhoz 
szólítottak. Sohasem számítottunk arra a borzalmas eshető-
ségre, hogy egyedül maradhatunk, ő nélküle. El voltunk 
készülve a halálra, a magunkéra, esetleg a közös pusztu-
lásra, de nem az övére ! Pedig nincs menekvés ! . . . Tamás 
is lázban fekszik és ahelyett, hogy a beteget kezelné, magá-
nak is ápolásra van szüksége. Márta egy pillanatra sem távozik 
mellőlük, egyszer Woodbellhez, azután ismét O'Tamorhoz 
fordul, mi pedig tanácstalanul állunk és nem tudjuk mihez 
fogjunk. 

O'Tamor még mindig nem tért magához és nem is 
fogja már visszanyerni az eszméletét 1 Hatvan esztendőt 
élt a földön, hpgy i t t . . . Nem, nem írhatom le a szót, 
oly borzalmas! Épen ő ! Rögtön a megérkezésünk után . . . 

Oly iszonyatosan egyedül vagyunk ebben a hosszú, 
borzalmasan hideg éjszakában 1 

Néhány órával ezelőtt Márta, mintha ennek a határ-
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talan ürességnek és elhagyatottságnak az érzése markolt 
volna belé, összekulcsolt kezekkel rogyott térdre előttünk. 

— A földre, a földre! . . . Miért nem táviratoztok ? 
Miért nem közöltök mindent? Látjátok, hogy O'Tamor beteg! 

Szegény leány! Mit felelhettünk volna neki? 
Ő is épen olyan jól tudja, mint mi, hogy a készülé-

künk már mintegy százhúszmillió méternyi távolságban a 
hold előtt megszűnt működni . . . Végül Péter eszébe 
juttatta neki, mire, mintha a hirek közlése megmenthetné 
a beteget, lázasan követelte, hogy állítsuk fel az ágyút, 
melyet a táviratozó-készülék hasznavehetetlenségének az 
esetére hoztunk magunkkal a földről. Ez a lövés most az 
egyetlen, utolsó lehetőség, hogy azokkal, akik odalent 
visszamaradtak, érintkezzünk. 

Varadol és én engedtünk és kimerészkedtünk a kocsi-
ból. Bevallom, hogy remegtem ettől a lépéstől. Ott, a ben-
nünket védő falakon kivül tényleg nincs más, csak üresség. . . 
A barométer ugyanis odakint olyan légkört mutat, melynek 
sűrűsége a mi földi levegőnknek háromszázadrészét sem 
éri el. A körülmény azonban, hogy egyáltalán van levegő, 
még ha ilyen megritkult állapotban is, rendkívül kedvező 
a mi szempontunkból, mert remélnünk lehet, hogy a túlsó 
oldalon a belélekzéshez elegendő sűrűségben lesz jelen. 
Milyen aggódással dugtuk is ki a barométert néhány órá-
val ezelőtt! Kezdetben a higany olyan rohamosan sülyedt, 
hogy azt hittük, hogy zéróig fog lezuhanni. Reszkető aggó-
dás fojtogatta a torkunkat, mert ez az eshetőség a töké-
letes ürességet és az elkerülhetetlen halált jelentette volna ! 
Kis idő múlva azonban a higany 2'3 milliméterre emel-
kedett ! Fellélekzettünk,, bár ebben a levegőben egyáltalán 
nem lehet lélekzeni! És most ki kellene mennük az üres-
ségbe, hogy az ágyút felállítsuk ! Miután felvettük „buvár-
öltönyeinket" és nyakunkra erősitettük a sűrített levegőt 
tartalmazó tartányokat, a kocsink falában levő mélyedésben 
készenlétbe helyezkedtünk. Márta légmentesen elzárta a 
belső ajtót, hogy velünk együtt a drága levegő is ne illan-
jon el, mi pedig kinyitottuk a külső csapóajtót . . . 

A lábunkkal érintettük a hold felületét és e pillanatban 
siketitő csend övezett körül bennünket. Az üvegmaszkon 
át Péter arcára tekintettem s láttam, hogy az ajka mozog; 
azt hittem, hogy beszél, de hangot egyáltalán nem hallottam. 
A levegő itt sokkal ritkább, semhogy az emberi hangot 
közvetíthetné. Felvettem egy követ és leejtettem. Lassan 
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esett, lassabban, mint a földön, minden zörej nélkül. Részeg 
módjára támolyogtam; azt hittem, hogy már csakugyan a 
szellemek világában vagyok. 

Jelbeszéddel és kézmozdulatokkal kellett értekeznünk. 
A föld, amely azelőtt táplált bennünket, szolgáltatta hozzá 
a világítást. 

Kiemeltük az ágyút, mely az egyik kifelé nyiló oldal-
falban volt elhelyezve és egy robbanóanyaggal telt hordócs-
kát, mely egyenesen erre a célra készült. A munka köny-
nyen ment, mert az ágyú súlya alig volt hatodrésze annak, 
amennyit a földön nyomott volna. 

Ezután mór csak a felállított ágyút kellett volna pon-
tosan a megjelölt vonalig megtölteni és az üreges löve-
dékbe az üzenetet elhelyezni; a hold csekély vonzóereje 
mellett a robbanásnak elegendőnek kellett lénni, hogy 
egyenes vonalon a lövedéket a földre röpitse. De lehetetlen 
volt, hogy a munkánkat befejezzük. A leírhatatlanul borzalmas 
hideg valósággal vaskarmok módjára préselte össze a 
mellünket. Körülbelül háromszáztiz órája mór nem sütött 
itt a nap, a légkör pedig nem elég sürü, hogy a hosszú 
nappal idején kétségtelenül izzóvá váló köveknek a melegét 
ennyi ideig megtartsa . . . 

Visszatértünk a kocsiba, amely a meleg paradicsomá-
nak tetszett, bár a tüzelőanyaggel erősen takarékoskodunk. 
Napfölkelte előtt, mikor ez a világ újra felmelegszik, nem 
újíthatjuk meg kísérletünket, hogy kimenjünk. A nap pedig 
nem akar megjelenni! 

Mikor jelenik már meg végre és vájjon mii hoz szá-
munkra ? 

Hetven óra és negyvenhat perc 
a holdra való érkezésünk után. 

O'Tamor meghalt. 
Első holdnap, három órával nap-
felkelte után. 

Már csak négyen vagyuk. Nemsokára megkezdjük az 
utunkat. Az otthonunk, miután a kerekeket ráerősiiettük és 
a motort felszereltük, kocsivá alakult ót, amely hivatva lesz, 
hogy minél gyorsabban átvigyen bennünket ezen a sivata-
gon és eljuttasson arra a vidékre, ahol azt reméljük, hogy 
élni és lélekzeni tudunk . . . O'Tamor itt marad . . . 

Megszöktünk a földről, de a halál, a földi nemzedék-
nek a hatalmas ura, velünk együtt átrepült a világűrön és 
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mindjárt kezdetben eszünkbe juttatta, hogy velünk van . . . 
Akárcsak ott! Jelenvalóságát és közelségét, mindenható-
ságát úgy éreztük, mint a földön sohasem. Akaratlanul is 
körültekintünk: vájjon melyikünk van most soron 1 . . . 

Még éjszaka volt, mikor Selena a sarokból, ahol néhány 
óra óta kuporgott, előkúszott és a földnek az ablakon át 
bevilágító félköre felé fordulva, keservesen vonyítani 
kezdett. Valamennyien felugrottunk, mintha valami belső 
erő fellökött volna bennünket. 

— A halál j ö n ! — kiáltotta Márta. 
Woodbell, aki némileg jobban érezte magái és O'Tamor 

ágya- mellett állt, lassan felénk fordult: 
— Már itt is van, — mondotta. 
A holttestet kivittük a kocsiból. Ebben a sziklás talaj-

ban lehetetlen sírt ásni. A hold nem akarja befogadni a 
halottunkat, — mit nyújt majd nekünk, élőknek ? 

A halottat a kemény holdbeli sziklákon hátára fek-
tettük, arcát az égen világoló föld felé fordítva, s a talajon 
heverő kődarabokat kezdtük gyűjtögetni, hogy sirt emel-
jünk. A tetemet nem valami túlságos magas fallal vettük 
körül, de nem találtunk elég nagy kőlapot, hogy befedjük. 
Ekkor mondotta Péter a csövön át, mely fejünket össze-
kapcsolta, hogy érintkezni tudjunk: 

— Hagyjuk igy feküdni . . . Nem látod, hogy a földet 
nézi ? 

A halottra néztem. Üveges, tágra nyilt szemét tényleg 
a földre látszott mereszteni, amely mind jobban fogyott a 
még nem látható napnak a fényétől, melynek nemsokára 
fel kellett kelni. Maradjon igy . . . 

Két vasrúdból, az összetört váznak a darabjaiból, mely 
bennünket a lezuhanás alkalmával az összezúzódástól óvott 
meg, keresztet készítettünk és megerősítettük a síron, 
O'Tamor feje fölött. 

Ekkor — épen mikor munkánkkal elkészültünk és vissza 
akartunk térni a kocsihoz, valami különös, nagyon különös 
történt. A hegyek csúcsai, melyek a föld fakó fényében 
rajzolódtak le előttünk, egyszerre, minden átmenet nélkül 
vérvörösre színeződtek s azután fehéren izzó fényben vál-
tak el a sötétfekete ég hátterétől. A hegyek lába, a világítás 
ellentéte mellett elhomályosodva, majdnem láthatatlanná 
vált; csak a legmagasabb kiemelkedések ragyogtak tűzben 
hevített acélhoz hasonló módon, állandóan, de folyton 
megnagyobbodva. A levegő perspektívájának a hiánya foly-
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úgy látszott, mintha ezek az ég fekete hátterén lerajzolódó 
fehér foltok közvetlenül a fejünk fölött függenének, teljesen 
különváltan a homályban elvesző sziklás alaptól. Jóformán 
még a kezünket se mertük kinyújtani, attól való féltünk-
ben, hogy az élő fénynek ezeket a darabjait megtaláljuk 
érinteni. 

A fényfoliok azonban nőttek és nőttek a szemünk előtt, 
mintha lassú, kérlelhetetlen mozgással közelednének; nem-
sokára annyira közel voltak, hogy akaratlanul hátrálni sze-
rettünk volna, egészen megfeledkezve róla, hogy ezek a 
csúcsok száz meg száz, esetleg több ezer méter távol-
ságban vannak tőlünk. 

Hirtelen Péter visszatekintett és kiáltás röppent el az 
ajkáról. Mozdulatéi követve én is megfordultam és szinte 
megkövesedtem egy elképzelhetetlen, le nem írható képnek 
a láttára. 

Egy hegjdáncnak a fekete oromzata fölött az állatövi 
fényhez hasonló halvány, ezüstös fényoszlop csillogott. A 
halottról megfeledkezve egy pillanatig erre a pontra sze-
geztük a tekintetünket, mikor a fényoszlop alján, közvet-
lenül a láthatár szegélyén koszorúban apró ugrándozó 
vörös lángocskák kezdtek fellobogni. 

A nap kelt feli A forró vágyódással várt, életet osztó 
és árasztó nap, melyet O'Tamor itt már nem fog meglátni! 

Mindketten ugy sírtunk, mint a gyermekek. 
A nap már sugározni is kezdett a látóhatáron, vilá-

gosan és fehéren. Az először észlelt vörös lángocskák 
protuberanciák voltak, a napból minden irányban kilövelt 
égő gáztömegek, melyek a földön, minthogy a légkörben 
elhalványodnak, csak teljes napfogyatkozás alkalmával lát-
hatók. Itt, ahol a levegő hiányzik, ezek jelezték a nap 
jövetelét és látni fogjuk őket, amint véres világukat a hegyek 
csúcsaira vetik, mindaddig, míg csak a teljes nappali fény-
nek fehérsége el nem nyeli őket. 

Néhány perc múlva a vörös lángkoszorú helyett a 
nap tányérjának vakítóan fehér szelvénye jelent meg a 
látóhatáron. Teljes egy óra telt el, míg az egész korong 
kiemelkedett a keleti hegyek mögül. 

Egész idő aiatt az átható hideg mellett is az uti elő-
készületekkel voltunk elfoglalva. Minden pillanat drága; az 
indulásunkat, nem szabad tovább késleltetnünk. Most már 
mindennel készen vagyunk. 
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A nap felkelte óta felmelegedett. Sugarai, bár még fer-
dén esnek, már teljes erejükkel hatnak, mert a légkör nem 
gyengíti őket, mint a földön. Csodálatos kép . . . 

A nap sugártalan gömb módjára lángol a hatalmas, 
fekete párnához hasonló hegyek felett. A holdon csak két 
szin van, mely éles ellentétével s a szemet kimondhatat-
lanul kínozza: fehér és fekete. Az ég fekete és noha már 
nappal van, mérhetetlen mennyiségű csillaggal van tele-
szórva; köröskörül üres, vad, borzalmat keltő tájék terül 
el, melyet nem enyhítenek a fénynek az átmenetei, ahol 
nincs félhomály; fele fényesen ragyog a napfényben, fele 
sürü feketeségbe burkolódzik. Hiányzik az a légkör, mely 
a földön az égnek csodásan szép kék színét megadja, mely 
napfelkeltekor elrejti a csillagokat és gyönyörűséggel teli 
félhomályokat teremt, mely a hajnalt és alkonyatot gyengéd 
rózsaszínben füröszti, szivárványhidakat épií, sötét felhőket 
alkot és átmeneteket teremt a vakitó világosságból a lágy 
félhomályhoz. 

Nem, a mi szemünk nincsen e világítás és e tájék 
számára teremtve I 

Egy tömör kőzetből álló hatalmas síkságon vagyunk, 
melyet itt-ott északnyugati irányban húzódó repedések szag-
gatnak meg. Nyugaton, — a kelet és nyugat kifejezést a 
tényleges helyzetnek megfelelően használom, tehát meg-
fordítva, mint a földön használatos hold-térképeken jelezni 
szokás, — nyugaton meredek halmokat lehet látni, melyek 
fölöit északnyugati irányban egy hegynek a megszaggatott 
ormozaia trónol. Keleten számtalan talajrepedés, hegykiug-
rás és kis szakadék látható, melyek mesterségesen alkotott 
mélyedésekhez, kiemelkedésekhez hasonlítanak; délen belát-
hatatlan sikság terül el. 

Varadol a földnek az égbolton való magasságára nézve 
végzett futólagos számitások alapján azt állítja, hogy tényleg 
a Sinus Medii területén vagyunk, ahova számításaink szerint 
esnünk kellett. Nekem mégis úgy tetszik, hogy az adatai 
nem lehetnek egészen pontosak, mert a síkságot északon 
és nyugaton határoló csúcsok, a térkép szerint előttünk 
ismeretes Mosting, Sommering, Schroter, Bode és Pallas, 
helyzetük és magasságuk szerint nem felelnek meg annak, 
amit innen látunk. Végeredményben azonban egyre megy! 
Nyugat felé fogunk haladni, hogy az egyenlítő mentén, ahol 
a térképek szerint a hold talaja a legegyenletesebbnek 
látszik, megkerüljük a féltekét és a túlsó oldalra eljussunk. 
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Nemsokára semmi sem lesz itt belőlünk! Csak a sír 
és a kereszt jelöli meg örök időkre a helyet, ahol az első 
emberek a holdra megérkeztek. 

Isten veled, barátunk sirja, te első építmény, melyet 
ebben az új világban alkottunk! Isten veled, halott barátunk, 
drága és hűtelen atyánk, aki elvezettél bennünket a földről 
és az új életbe való belépés alkalmával elhagytál bennünket! 
A sírodra szegezett kereszt jelképét és bizonyságát szol-
gáltatja, hogy a győzedelmes halál velünk jött s ezt a 
birodalmat is meghódította és birtokába vette . . . Mi szökünk 
előle, de te itt maradsz vele, nyugodtabban, mint mi, sze-
medet a mozdulatlan földre szögezve, mely szülőanyád volt, 
fejed fölött a kereszttel, melynek hűséges hivője voltál 
mindenkoron. 

Első holdnap, százhetvenkilenc 
órával napfelkelte után. Mare 
Imbrium, 11° nyugati hosszú-
ság, 17° 21' északi holdszélesség. 

Végre rendezni tudom a gondolataimat! Mily borzalmas, 
könyörtelenül hosszú nappal és mily rettenetes nap, amely 
már majdnem kétszáz órája löveli sugarait az alap nélküli, 
fekete égről! Dél óta már csaknem húsz óra eltelt és a 
nap még mindig csaknem merőlegesen áll a fejünk fölött, 
fénytelen csillagok tömegének közepette, az elhalványodott 
földnek a korongja mellett, melyet a világosságtól átitatott 
légkörnek az udvara vesz körül. Milyen idegenszerű az ég 
fölöttünk! Körülöttünk minden megváltozott, csak a csil-
lagok konstellációja ugyanolyan, aminőnek a földről láttuk. 
Itt azonban, ahol a levegő nem tompítja a látást, hasonlít-
hatatlanul több csillagot lehet látni. Az egész égbolt olyan, 
mintha csillogó porral volna beszórva. A kettős csillagok 
színes pontok módjóra zöld, vörös, vagy kékes fényben 
ragyognak és nem olvadnak bele a földről ismert ezüst-
szinbe. Amellett az ég, melynek itt nincs meg a kékes 
levegő-háttere, nem tűnik fel üres boltozatnak. Ellenkezőleg 
az ember tudatára ébred a végtelenségének és nincsen 
számításokra szüksége, hogy melyik csillag esik közelebb, 
vagy távolabb. Ha a göncöl szekerét nézem, tisztán látom, 
hogy egyes csillagai távolabb esnek, mint a többiek, míg 
a földről nézve olyan volt, mintha' hét ragyogó szöget 
vertek volna egy lapos tetőbe. A tejút nem laza szalag, 
hanem tömör világos sáv, mely a fekete végtelenségen át 
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kígyózik. Az az érzésem, mintha csodás sztereoszkópon 
át nézném az eget. 

Ami pedig a legcsodásabb, a nap teljes fényességgel 
lángol a csillagok között és a legkisebb égi fénypontot 
sem homályosítja el. 

A hőség rettenetes; szinte attól kell tartani, hogy a 
sziklák megolvadnak és szétfolynak, mint szép márciusi 
napokon a hó a lábaink alatt. Végtelenül hosszú órákon 
át vágyódtunk a nap és melegítő sugarai után s most 
menekülnünk kell előle, hogy az életünket megmentsük. 
Körülbelül tiz órája egy mély szakadéknak a fenekén 
állunk, amely az Eratosthenes sziklás hegyeinek lábától 
az Apenninek mentén a Mare Imbrium mélységébe húzódik. 
Csak itt, ezer méternyire a felszín alatt, találtunk árnyékot 
és némi menedéket a hőség elől . . . 

Miután ide menekültünk, a kimerültségtől tiz órát alud-
tunk, megszakítás nélkül. Álmomban ugy tetszett nekem, 
hogy még a földön vagyok, zöld, hűs ligetekben, ahol 
friss moha között, kristálytiszta patak csörgedez. A kék 
égen fehér felhők húzódnak; hallom a madarak énekét, a 
bogarak zümmögését és a mezőről hazatérő emberek 
hangját. 

Seíena ugatása ébresztett fel. 
Felnyitottam a szememet, de annyira kábult voltam, 

hogy sokáig nem tudtam megérteni, hoj vagyok, mi történik 
velem, mit jelent ez a bezárt alkotmány s ezek a kopár, vad 
sziklák köröskörüli Végre megértettem... és kimondhatatlan 
fájdalom kezdte marcangolni a szivemet . . . Selena észre-
vette, hogy ébren vagyok és odajött hozzám; fejét a tér-
demre fektetve, értelmes szemét tágra nyitotta felém és 
én valami néma szemrehányást véltem kiolvasni a tekinte-
téből . . . Hallgatagon simogattam a fejét, mire ő szomo-
rúan kezdett nyöszörögni és kölykeit nézte, melyek a kocsi 
sarkában játszadoztak. Ez a két kölyök, Woían és Léda az 
egyedüliek, akik itt is jókedvűek. 

igaz I Néha Márta is jókedvű, akárcsak egy gyerek, 
de csak olyankor, ha Woodbell, aki még mindig nyomo-
rúságosan érzi magát, kinyújtja a kezét, hogy megsimogassa 
dús, barna haját. Ilyenkor bájos arca mosolyra derül, nagy 
fekete szemét pedig határtalan odaadással szegezi imá-
doitjára, aki nemrég még olyan férfiasan szép volt, most 
pedig erőtlenül és lefogyva sorvadozik. Márta mindent meg-
tesz, hogy bátorítsa, hogy mutassa, hogy szereti s hogy bob 
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dog a közelében, még itt is, ahol oly nehéz boldognak 
lenni. Nem tudok a fájdalmas féltékenységnek az érzése 
alól szabadulni, mikor látom, hogy telt, szenvedélyes ajka 
miként siklik végig Woodbellnek lesoványodott kezén, nya-
kán és arcán, amint hideg, fáradt szemének pilláját csókol-
gatja és becézgetve vonja őt csodásan szép formájú kebléhez 
és különös, a mi számunkra idegen énekeket dúdolgat 
neki. Woodbell bizonyára hallotta ezeket az énekeket az őt 
csókolgató ajkakról, odalent a malabári partokon, — most, 
hogy ismét megcsendülnek, a suttogó pálmákról és a kék 
tenger morajáról kell álmodnia . . . Szerető lelkében ez a 
nő az ő számára megőrizte az egész világot, amely miné-
künk menthetetlenül elveszett. 

Sohasem felejtem el a napot, mikor Mártát először 
megláttam. Közvetlenül azután történt, hogy Braun vissza-
lépésének a hirét meghallottuk. Mind a négyen Marseille-
ben ültünk, a hotel szobájában, melynek az ablakai a ten-
gerre nyílnak s társunknak visszalépéséről beszélgettünk, 
mely nagyon közelről érintett bennünket. 

Ekkor jelentették nekünk, hogy egy nő óhajt beszélni 
velünk. Még tépelődtünk, hogy fogadjuk-e, mikor már ő maga 
belépett a szobába, llgy volt öltözve, mint a gazdag indiai 
benszülöttek leányai. Szokatlanul szép arca félig aggódást, 
félig határozottságot árult el. Mindnyájan felugrottunk, Tamás 
azonban elhalványodott és az asztal fölött előrehajolva, 
figyelmesen, kutatóan nézett az arcába. A nő fejét lehajtva 
állt az ajtóban. 

— Márta,hogy kerülsz ide?! — kiáltotta végül Woodbell. 
A nő közelebb jött és felemelte a fejét. Vonásaiban 

már nyoma sem volt a habozásnak, vagy bizonytalanság-
nak; csupán igazán délies szenvedély villant fel nehéz 
szempillájától félig födött szemében. 

Piros ajkát félig nyitva, karját kitárta Tamás felé és 
úgy válaszolt: 

— Utánad jöttem és követni akarlak mindenhová, még 
a holdra i s ! 

Woodbell olyan halvány volt, mint egy halott. Kezébe 
temette az arcát és majdnem sóhajtotta: 

— Lehetetlen! 
A nő körültekintett és a kor után Ítélve, hogy O'Tamor 

a vezetőnk, oly gyorsan a lábához vetette magát, hogy 
lehetetlen volt feltartóztatni. 

— Uram! — kiáltotta, O'Tamor térdét átkarolva, — 



uram, vigyenek magukkal! Szeretem a maguk barátját és 
társát: mindenemet odaadtam neki, most ő nem hagyhat 
el engem ! Szeretem I Hallottam, hogy egy társuk vissza-
lépett és eljöttem Indiából. Vigyenek magukkal! Nem 
leszek terhükre I Szolgálójuk leszek! Gazdag vagyok, önök-
nek adom aranyamat és gyöngyeimet, ha akarják. Az atyám 
radzsa volt a maíabári partokon és nagy kincsek maradtak 
uiána . . . Erős is vagyok, láthatják ! . . . 

E szavaknál fedetlen, sötétbarna karját nyújtotta felénk. 
Varadol hebegett: 
— De ehhez az úthoz előkészületek is kellenek 1 Ez 

nem olyan könnyű, mint gőzhajón eljönni Travancoreból 
Marseilleba. 

Erre aztán Márta kezdte elmesélni, hogy titokban végig-
csinálta ugyanazt a tréninget, mint mi, mindig azzal a 
gondolattal, hogy az utolsó pillanatban kikönyörgi, hogy 
magunkkal vigyük. Most felhasználta Braun visszalépését, 
hogy régóta táplált elhatározását megvalósítsa. Tudja Tamás-
tól, hagy a holdon a pusztulás lehet az osztályrésze, de 
nélküle élni se akar. Újólag könyörögve fordult hozzánk. 

O'Tamor, aki mindeddig hallgatott, Tamáshoz fordult, 
hogy magával akarja-e vinni a nőt s mikor Woodbell, aki 
képtelen volt, hogy egy szót is szóljon, a fejével bólintott, 
kezét a lány dús hajóra tette s lassan és ünnepélyesen 
mondotta: , 

— Velünk jössz, leányom. Talán az Úristen rendelt 
arra, hogy Évája légy egy új nemzedéknek . . . Vajha bol-
dogabb lenne, mint a földiek! 

Ez a kép csodás elevenséggel él az emlékezetemben... 
Márta épen szólit. Tamásnak ismét láza van; kinint 

kell adnom neki. 

Két órával később. 
A hőség nemhogy csökkenne, mindig fokozódik. Még 

mélyebbre igyekszünk, hogy meneküljünk előle. Míg ez a 
rettenetes hőség tart, lehetetlen, hogy a továbbutazásra 
még csak gondoljunk is. A félelem remegtet meg, ha 
rágondolok, hogy még háromezer kilométer van előttünk, 
míg a célhoz jutunk . . . és ki kezeskedik érte, hogy ott 
élni lehet 1 . . . O'Tamor, az egyetlen, aki nem kételkedett 
benne, nincs már közöttünk. 

Gépünk távolságjelzője azt mutatja, hogy eddig száz-
hatvanhét kilométer utat tettünk meg; az időt összeszá-
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mitva, minden órára egy kilométer esik. Pedig a körül-
ményekhez képest aránylag sebesen haladtunk . . . 

Napfelkelte után négy órával indultunk útnak és nyugat 
felé fordultunk. Abban a hiszemben, hogy a Sinus Medii 
területén vagynk, a Sommering és Sckroter hegyek közötti 
lapályra akartunk jutni, hogy onnét a Sommeringet észak 
és. kelet felé megkerüljük. Az volt a célunk, hogy közelebb 
jussunk az egyenlítőhöz és hogy annak a mentében a 
Gambart hegygyűrűjének az irányában távolabb nyugat felé 
az egyenlítőn fekvő Landsberghez eljussunk. 

A talaj kivételesen egyenletes volt, alig voltak szaka-
dékai, úgy, hogy a kocsival akadálytalanul juthattunk előre. 
Remény és bizakodás töltött el bennünket; elárasztott a 
meleg és a megkönnyebbülés, csak az O'Xamorra való 
visszaemlékezés árnyékolta be az örömünket. Tamás jobban 
érezte magát és Márta örömtől sugárzott, mikor ezt észre-
vette. Uj terveket kezdtünk kovácsolni. Az út nem tetszett 
hosszúnak, a fáradság pedig túlságosan nagynak. Csodál-
tuk a megmerevedésben nagyszerű tájéknak a vadságát, 
vagy pedig az előttünk kiterített térkép segitségéval igye-
keztünk a fantasztikus képeket kitalálni, amelyek reánk 
várakoztak. Varadol emlékezetünkbe idézte O'Tamornak 
összes kutatásait és bizonyítékait, melyek szerint a hold 
túlsó oldalán az életre kielégítő feltételeket kell találnunk, 
még pedig rendkívül érdekes, sőt fenséges viszonyok köze-
pette. Azt mondottuk, hogy ha ott ugyanolyan hegyek van-
nak, aminők most a láthatáron a napfényben ragyognak 
előttünk, de kiviilök még üde zöld szín és víz is, akkor 
a háromszáznyolcvannégyezer kilométer távolság megérte 
a fáradságot, hogy ezeket a csodás dolgokat megismerjük. 
Élénken társalogtunk, Tamás és Márta pedig, szokás szerint 
szorosan egymáshoz simulva, annak az életnek a rózsás 
terveit szövögették, melyet e paradicsomban folytatni fog-
nak. Még Selena is, mikor a derűsebb hangokat hallotta, 
vigan kezdett ugatni és játszadozó kölykeivel össze-vissza 
ugrándozott a kocsiban. 

így telt el három óra s már harminc kilométert meg-
tettünk, mikor Varadol, akire épen sor került, hogy a 
kormány mellé álljon, hirtelen megállította a kocsit. Előttünk 
nem magas, letompított élű kőgát emelkedett, amely délről 
északnyugati irányba húzódott. A gáton könnyű szerrel 
átjuthattunk volna, de arról volt szó, hogy az irányt álla-
pítsuk meg pontosan, amerre haladni fogunk. Északnyugaton 
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vadul megszaggatott hegyek emelkedtek, melyeket a Sorrt-
mering-kráter csúcsainak tartottunk. Ez a kráter, — ahogy 
a földi csillagászok a holdnak gyűrűalaku hegyeit nevezik, 
— csak ezernégyszáz méternyire emelkedik ugyan a kör-
nyező síkság fölé; mindezek a hegyek azonban aránytalanul 
magasabbnak tűntek fel, amit mi a könnyen megmagya-
rázható optikai csalódásnak tulajdonítottunk. Az is lehet-
séges egyébként, hogy lövedékünkkel a Sinus Medii dél-
nyugati részén estünk le, amely a Flammarion széles 
cikuszára nyilik, úgy, hogy jobbra tulajdonképen a Mosting 
kráter esik tőlünk, amely kétezerháromszáz méter tekintélyes 
magasságra emelkedik. Mindenesetre ezt a hegyet északra 
kellett megkerülnünk, ha eredeti tervünkön nem akartunk 
változtatni. Woodbell azt ajánlotta, hogy annak a helynek 
a megállapítására, ahol épen vagyunk, ismételjük meg a 
csillagászati méréseinket, minthogy azonban egy percnyi 
időt sem akartunk veszteni, ezt a munkát a melegebb időre 
toltuk el, mikor a nagy hőség miatt amúgy is meg kell 
állanunk. így tehát a kocsit egyenesen észak felé irányí-
tottuk. Az út mind nehezebbnek bizonyult és mind jobban 
emelkedett; itt-ott szakadékokra bukkantunk, amelyeket r eg 
kellett kerülnünk; néha gnájszhoz hasonló tömör kőzetből 
álló egész térségekre bukkantunk, levált és különálló szik-
lákkal egészen teleszórva. Mind lassabban haladtunk és 
csak nehezen jutottunk előre. Egyes helyeken fel kellett 
vennünk a légtartóinkat és el kellett hagynunk a kocsit, 
hogy az útat egyengessük és az akadályozó szikladarabokat 
eítávolitsuk. Munkaközben dicsértük a holdnak csekély 
vonzóerejét, amely lehetővé tette, hogy ezeket a szikla-^ 
darabokat elmozdítsuk. Kezdetben még kedvünk is telt 
ebben a munkában. Kölcsönösen óriásoknak képzeltük 
magunkat, miközben ezeket a hatalmas tömböket megmoz-
dítottuk. Még Márta is segitett. Csak Tamás maradt vissza 
a kocsiban, mert a mindig visszatérő láz, még ha a sebei 
nem sajogtak is, nagyon legyengítette. 

ilyen módon néhány kilométernyire eltávolodtunk attól 
a ponttól, ahol észak felé fordultunk. Balról kisebb, de 
rendkívül meredek halmoknak a sorozata emelkedett, 
mögöttük fantasztikus formájú hegycsúcsokkal. Előttünk a 
talaj mindig meredekebben haladt fölfelé s az igy kép-
ződött hatalmas gátból hegyes orom szökött a magasba. 
Jobbra,kelet felé óriási hegycsúcsoknak a láncolata húzódott. 
Napfelkelte óta már huszonnégy óra telt el, mikor a tömör 

J?rzy Zulawski: Ezüstös mezőkön. 3 



közeiből álló terepre juiotiunk, amelyen gyorsabban tudtunk 
haladni. Itt elhatároztuk, hogy megállunk és pihenőt tartunk. 
A terepnek különös alakulása egyre jobban nyugtalanított 
bennünket. 

Kezdtünk rájönni, hogy a Sinus Medii helyett a holdnak 
valamely más pontján vagyunk. Akár akartuk, akár nem, 
végre pontos méréseket kellett eszközölnünk. 

Rövid pihenő után munkához láttunk. Péter felállította 
a csillagászati műszereket. A föld korongjának a közép-

. pontja a zenittől 6°-ra esett kelet és 2°-ra észak felé, 
következésképen tehát a nyugati holdhosszúság 6° és a déli 
szélesség 2° alatt voltunk, a Sinus Medii határán, a Mos-
ting kráterének a közelében. E tekintetben kétség nem forog-
hatott fenn. A mérések teljesen pontosak voltak. 

A továbbutazásra szántuk magunkat, anélkül, hogy az 
irányunkon változtatnánk. Mikor el akartunk indulni, Varadol 
hirtelen felkiáltott: 

— Az ágyúnk! ^Megfeledkeztünk az ágyúról. 
Tényleg, most jutott csak az eszünkbe, hogy az ágyúnk, 

az egyetlen és utolsó eszköz, amelynek segítségével a föld 
lakóinak hírt adhatunk, a lövedékkel együtt visszamaradt 
O'Tamor sírjánál. A halála és a temetése annyira elkábí-
tott bennünket, hogy az elinduláskor elfelejtettük, hogy a 
reánk nézve oly értékes ágyút magunkkal vigyük. Pótolha-
tatlan és annál érzékenyebb veszteség volt, mert a táv-
irati összeköttetés megszakadása óta az utolsó fonál is 
elszakadt, amely bennünket a földdel összekötött. Egy-
szerre oly határtalanul elhagyatva éreztük magunkat, mintha 
e pillanatban ismét száz meg száz kilométernyire távolod-
tunk volna el a gömbtől, amely máris több százezer kilo-
méter távolságban volt mögöttünk. 

Az első gondolatunk az volt, hogy megforduljunk és 
elmenjünk az ágyúért. Különösen Woodbell ragaszkodott 
ehhez a gondolathoz, mert szükségesnek látta, hogy a 
földdel összeköttetésbe lépjünk, nehogy a még tervezett 
további expedíciókat útnak indítsák, amig nem Közöljük, 
hogy itt megfelelő életfeltételeket találtunk. 

— Ha már nekünk el kell pusztulnunk, — mondotta 
Woodbell, — miért áldozzák fel mások is az életüket. 
Tudjátok, hogy a két Remogner is készen áll az elutazásra? 
Híreket várnak tőlünk, de a táviró-készülékünk nem működik. 
Vissza kell őket tartanunk legalább egy időre. 

A megfordulásnak azonban megvoltak a nagy nehéz-
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ségei. Minden óra pótolhatatlan értéket jelent, mert az út 
elhúzódása esetén kifogyhatnak az élelmiszer- és levegő-
készletek és mi biztos halálra vagyunk Ítélve. O'Tamor 
betegsége már amúgy is nagyon sokáig visszatartott bennün-
ket . . . Amellett ki tudja, hogy megtaláljuk-e azt a helyet, 
ahol az ágyú visszamaradt? 

Varadoí azon fáradozott, hogy eloszlassa Tamás aggo-
dalmait. A Remogner testvérek, vélekedett, amúgy sem 
indulnak útnak, ha nem kapnak híreket tőlünk. Különben 
sem lehet tudni, hogy az esetleg kilőtt lövedék a földnek 
olyan helyén esik-e le , ahol valaki megtalálja, az üzenet 
pedig talán nem is jut illetékes kezekbe. Az is eszünkbe 
jutott, hogy az ágyút, amely csupán merőleges lövésre volt 
szerkesztve, csak a hold korongjának a közepéhez közel hasz-
nálhatjuk, ahol a föld a zeniten áll fölöttünk. Parabolikus 
lövésre a holdnak valamely más helyéről a szerkezet nem 
volt elég erős és még ha ez az eset fennforgott volna is, 
a mi esetünkben nem volt lehetséges, hogy az ágyút úgy 
állítsuk fel, hogy a görbe vonalat leiró golyó célját, a földet, 
biztosan elérje. így tehát egy lövéssel esetleg a további 
expedíciókat feltartóztattuk volna, de elvesztettük volna 
annak a lehetőségét, hogy egy második lövéssel újabb tár-
sakat hívjunk magunk után, ha a földről látható holdkorong-
nak a széléig előrehatolva, ott kedvező életfeltételeket talál-
nánk. Ezen a módon örökös magányra és elhagyatottságra 
volnánk itélve. Ha mindazonáltal a Remogner fivérek útnak 
indulnának, valószínű, hogy ők a miénknél erősebb táviró-
késziiléket hoznak magukkal és igy állandó összeköttetés-
nek a lehetőségét iudnák biztosítani a föld lakóival. 

Mindezek a körülmények amellett szóltak, hogy, ne 
vesztegessük az időnket az ágyúnak a megtalálásával. Epen 
azért rövid megállás után folytattuk az utunkat. \ 

Ismét huszonnégy óra telt el és már százharminc 
kilométert hagytunk el magunk mögött. A nap már 28°-on 
állott a láthatár fölött és a hőség állandóan növekedett. 
Eközben egy nagyon érdekes jelenséget tapasztaltunk. 
Mialatt ugyanis a kocsinak a nap felé fordított fala úgy 
felmelegedett, hogy szinte égni látszott, a másik oldala 
olyan hideg volt, mint a jég. A hidegnek ugyanezt az 
érzését tapasztaltuk, valahányszor valamely hegynek az árnyé-
kában haladtunk, ami útközben többször megtörtént. A 
meleg és a hideg között ezeket az óriási eltéréseket a 
légkörnek a hiánya magyarázza meg, amely a földön a 
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a napsugaraknak a közvetlen hevét mérsékli ugyan, viszont 
azonban maga is felmelegszik s a meleget egyenletesen 
elosztja, tovább vezeti és a kisugárzás révén való gyors 1 
elpárolgást megakadályozza. 

Ugyanezen oknál fogva az árnyék itt a holdon egyet 
jelent az éjszakával. A világosság, amely nem szívódik fel 
a légkörben, csak a napsugaraknak közvetlenül kitett 
helyekre hatol el. Ha nem lett volna a naptól megvilágított 
hegyeknek a visszténye és a földnek a világossága, minden 
egyes esetben, mikor árnyékba jutottunk, a lámpáinkat 
kellett volna meggyújtanunk. 

Áthaladtunk egy sikamlós, sima területen és nyugat 
felé kezdtünk kanyarodni, hogy a Mostingnak a vélt 
kráterét megkerüljük. A vad hegyvidéken azonban csak 
nagy fáradsággal és igen lassan tudtunk előrehaladni. 

A tájék a legcsekélyebb mértékben sem hasonlít a 
földnek az alpesi vidékeihez! Ott a csúcsokat egymással 
összekötő hegygerincek között dús völgyek terülnek el, 
melyeket a viznek évezredek óta tartó munkája vájt ki 
m-agának; ennek itt nyomát sem lehet találni. Az egész 
talaj egymással összeköttetésben nem álló, kiemelkedő 
peremű mélyedésekkel, vagy meredek, magukban álló, 
gyakran igen tekintélyes magasságú emelkedésekkel van 
tele. A völgyeket a talajnak megszaggatott repedései 
helyettesitik, melyek mérföldnyire elhúzódnak és azt a 
benyomást keltik, mintha valamely hatalmas fejszével repesz-
tették volna ki őket. Nem kételkedhetem benne, hogy ezek 
a kialvó és összezsugorodó hold belső harcának utolsó 
emlékei. 

Ezzel szemben a földön oly hatalmas viz hatásának, 
az eróziónak, nyomát sem találtuk. Kénytelen vagyok azt hinni, 
hogy ennek a tájéknak sohasem is volt vize és levegője. 

Kezdetben csodálkoztunk a szikláknak és apró szikla-
daraboknak rettentő tömegén, melyet a talajon mindenfelé 
szétszóródva láttunk. Körülbelül harminc óra muiva, mikor 
a melegnek a feszültsége hallatlan mértéket öltött, ennek 
az okát is megtudtuk. Épen egy hatalmas sziklafal mentén 
haladtunk, melynek kőzete nagyon hasonlított a márványhoz, 
mikor hirtelen egy mintegy tiz méter átmérőjű sziklatömb 
a csúcsáról levált és szinte kaviccsá szétporlódva leomlott 
a mélységbe. A leomlás szinte borzalmas hangtalansággal 
történt. A levegő hiánya folytán hangot nem hallottunk, csak a 
talaj remegett meg a lábunk alatt, mintha maga a hold ingott 
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volna meg. A sziklák, melyekel éjszaka a fagy acélnál 
keményebb gyűrű módjára présel össze, a nappal borzasztó 
hevében a napsugarak hatásának kitett oldalukon felmeleg-
szenek; a melegnek és hidegnek ez az egyenlőtlen eloszlása 
eredményezi a kövek e gigászi világában az egyes dara-
boknak a szétpattanását és darabokra töredezését. 

Az igy képződő éles köveket azonban, amelyekkel a 
talaj tele volt szórva, nagyon kellemetleneknek találtuk. 
Olyan helyekre is bukkantunk, ahol a kerekek segítségével 
egyáltalán nem tudtunk haladni. Itt a „tapogatókat" szereltük 
fel, amelyek lehetővé tették, hogy a kocsi úgy haladjon 
át az akadályokon, mint egy lábait mozgatni tudó eleven 
állat. így küzdöttük le a feltornyosuló kőtömegeket. A 
nagyon sok kísérlet mellett is, melyeket a kocsival a földön 
végeztünk, el sem tudtuk képzelni egy ilyen hosszabb 
ideig tartó utazásnak a nehézségeit. Ha a holdnak a von-
zása és a vele kapcsolatos nehézség csak a felényivel is 
nagyobb lett volna, képtelenek lévén továbbjutni, nyomo-
rultul el kellett volna pusztulnunk. 

Napfelkelte óta már a harmadik földi nap is elmúlt, 
mialatt mi alig húsz kilométert jutottunk előre. A hőség 
kezd elviselhetetlenné válni. A kocsinak fülledt, forró leve-
gőjében s a heves rázkódtatások következtében Woodbellt 
ismét a láz kezdi gyötörni. A lövedéknek a hold felületéhez 
va'ó ütődése alkalmával kapott sebei újból sajogni kezde-
nek. Még szerencse, hogy legalább mi hárman sértetlenek 
maradtunk! Még most is borzalom fog el, ha a rettenetes 
ütődésre gondolok. 

Először, még a világűrben a lövedékre alkalmazott 
röppentyűknek a tompa robbanása, melyeknek a zuhanás 
erejét kellett csökkenteni, azután egy nyomás a gombon . . . 
a védő acélváz kinyilik és . . . Nem, ezt nem lehet leírni I 
Csak azt láttam, amint Márta a függőágyból kihajolt és 
ajkát Tamásnak a szájához szorította. O'Tamor elkiáltotta: 
„Itt vagyunk!" — és elvesztettem az eszméletemet. 

Mikor felnyitottam a szememet, O'Tamor vértől borítva 
hevert a kocsi alján, Woodbell is súlyosan meg volt sebe-
sülve, Varadol és Márta pedig nem voltak eszméletnél. 
. . . A z acélváz roncsaiból készítettük .a keresztet O'Tamor 
sírjára. 

A kronométereink 98 órát jeleztek napfelkelte óta, 
mikor a fáradságtól és hőségtől a végletekig kimerülve 
észrevettük, hogy a hegynek a nyergéhez közeledünk, 
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amelyre oly fáradságosan felkúsztunk. A négy földi nap 
alatt, amely alig teszi egy holdi nappalnak a negyedrészét, 
alig aludtunk valamit s igy elhatároztuk, hogy pihenőt tartunk. 

Különösen Woodbellnek volt szüksége alvásra és pihe-
nésre. 

A kocsit egy sziklának az árnyékába állítottuk, amely 
a szó szoros értelmében megmentett bennünket attól, hogy 
az elviselhetetlen napsugarak elevenen megpörköljenek 
bennünket és lefeküdtünk, hogy aludjunk. Két óra múlva 
már nagyon megerősödve, felébredtem. A többiek még 
aludtak. Nem akartam felkelteni őket, felvettem a légtartó-
mat s egymagam elhagytam a kocsit, hogy a vidéket kikém-
leljem. Alig léptem azonban ki kissé az árnyékból, azt 
kellett hinnem, hogy izzó kohóban vagyok. Ezt már nem is 
lehetett hőségnek nevezni, valóságos tűzáradat ömlött az 
égről s a talaj még a vastag talpakon is keresztül égette a 
lábamat. Egész akaraterőmet össze kellett szednem, hogy 
ne meneküljek rögtön vissza a kocsiba. -

A sziklák között szűk horpadásban voltunk, amely két 
hatalmas hegyet választott el egymástól s ezek között 
nyeregfélében végződött, amely, amennyire arról a helyről 
ahol állottam, meg tudtam Ítélni, az emelkedések mögött 
déli irányba húzódó síkságra nyílt. A hegyek eltakarták a 
látást déli irányban. Csak kelet felé volt szabad kilátásom, 
arra az útra, amelyet éppen megtettünk. Mélyedésekkel, 
kiugrásokkal, repedésekkel és kicsúcsosodásokkal teleszórt 
sziklás területet láttam és a saját szemeimnek alig hittem, 
hogy nagy, nehéz kocsinkkal ezt az útat meg tudtuk tenni. 

A földön, a hatszorta nagyobb súlynál fogva az ilyesmi 
teljesen lehetetlen lett volna. 

E pillanatban azt éreztem, hogy valaki megérintett. 
Megfordultam, Varadol állt mögöttem és kétségbeesetten 
jelzett valamit. Ő is felvette a légtartót és elhagyta a kocsit, 
de nem hozta magával a beszélő csövet, úgy, hogy nem 
érintkezhettünk. Csak azt láttam, hogy halavány és nagyon 
fel van indulva. Azt hittem, hogy Tamás állapota rosszabbra 
fordult és visszarohantam a kocsiba. Varadol követett. 

Alig tettük le a légtartóinkat, mikor Varadol az izgatott-
ságtól reszkető hangon fordult hozzám: 

— Ne keltsd fel a többieket . . . Hallgass . . . Valami 
borzasztó dolog történt. . . Tévedtem. 

— Miben ? — kérdeztem, anélkül, hogy értettem volna, 
hogy miről van szó. 



39 

— Nem a Sinus Medii volt, ahol leestünk. 
— Hol vagyunk akkor? 
— Az Eratosfhenes alatt, azon a nyergen, amely ezt 

a krátert a Hold-Apenninekkel összeköti. 
Minden elfeketült a szemem előtt. A hold felületének 

a földön készült fényképfelvételeiről tudtam, hogy az a 
nyereg, amelyen ezek szerint tartózkodunk, majdnem merő-
legesen esik le a Mare Imbrium nyugatnak fekvő hatalmas 
térségére. 

— Hogyan jutunk le innét ? — kérdeztem megrémülve. 
— Csak nyugodtan. Csak az Isten tudja megmondani. 

Az én hibám. A Sinus Aestuum volt, ahol leestünk. Nézd . . . 
Kiterítette előttem a térképet és néhány lap papirí, 

amelyek számokkal voltak ieleírva. 
— Nem tévedsz esetleg mostan ? — kérdeztem, még 

egy utolsó reménységet megkockáztatva. 
— Sajnos, ezúttal biztos, hogy nem tévedek! A többi 

mérések is egész pontosak voltak, csak azt felejtettem el, 
hogy a föld akkor nem állhatott a zeniten, a hold korong-
jának a közepe fölött. Tudod, hogy a holdnak a tengelye 
körüli forgása alatt kis kilengései is vannak, melyek követ-
keztében a föld a holdról nézve nem látszik egészen moz-
dulatlannak, hanem kis ellipszist ir le. Megfeledkeztem róla, 
hogy ezt a zenittől való elhajlást a számításainkban kikorri-
gáljam és így annak a pontnak, ahol a méréseket eszközöl-
tem, a holdszélességét és hosszúságát tévesen állapítottam 
meg. Most esetleg az életünkkel fizethetünk ezért! 

— Csak nyugodtan! — mondtam ezúttal én, noha egész 
testemben remegtem. — Talán van még számunkra menekvés. 

Együttesen neki láttunk a mérések ellenőrzésének. 
Ezúttal csakugyan ki volt zárva minden tévedés. Miután a 
szükséges korrektúrákat megejtettük, kitűnt, hogy a Sinus 
Aestuum területén, a nyugati holdhosszúság 7° 35' és az 
északi holdszélesség 13° 8' alatt estünk le. Az egész idő alatt 
meredek hegyek aljában haladtunk, a hatalmas Eratosthenes 
irányában és ezúttal a nem nagy, de rendkívül meredek 
kráter volt előttünk, amely a már itt kezdődő Apenninek 
láncolatához tartozik. E pillanatban a nyugati holdhosszú-
ságnak 11° és az északi holdszélességnek 15° 51' alatt 
állottunk. 

A tartózkodási helyünket megjelöltük a hoidtérképen. E 
térkép szerint a nyereg, amely néhány száz lépésnyire volt 
előttünk, 962 méternyire emelkedik a Mare imbrium fölött. 



Valóban különös: míg a csillagászok a földön, több 
százezer kilométernyi távolságból könnyű szerrel ki tudják 
számítani minden holdhegynek a magasságát, olyformán, 
hogy a messzelátónak a segítségével a hegy által vetett 
árnyéknak a hosszúságát megmérik, nekünk, akik közel 
voltunk a hegynek a csúcsához, a földön készüli térképhez 
kellett segitségéri folyamodnunk, hogy a magasságát meg-
tudjuk. A légkörnek a hiánya a magasságoknak barométer 
segítségével való megmérését lehetetlenné teszi. A változás, 
amelyet a légsúlymérőkön észleltünk, csak abban állott, 
hogy a higany nulláig leesett. Abban a magasságban, ame-
lyen voltunk, már abszolút ürességben álltunk. 

Nemsokára Tamás és Márta is felébredtek. Lehetetlen 
volt, hogy ezt a borzalmas helyzetet előttük eltitkoljuk, mégis 
úgy látszott, hogy a magyarázataink nem keltettek bennük 
különösebb benyomást. Tamás összeráncolta a homlokát 
és összeszorította az ajkát, Márta ellenben, amennyire visel-
kedéséből meg tudtam érteni, nem is alkotoíi magának 
tiszta képet helyzetünk borzalmas voliáról. 

— Majd lemegyünk, — mondotia, — ahogy feljöttünk, 
vagy megfordulunk . . . , 

Megint lemegyünk, ahogy feljöttünk! Úristen, hiszen 
tiszta véletlen volt az is, hogy az idevezető útat megtaláltuk! 
Visszaforduljunk ? . . . Ennyi hiábavaló fáradság és hiába 
elvesztegetett óra . . . 

Végre elhatároztuk, hogy felmegyünk a nyeregre és ott 
állapítjuk meg, hogy leereszkedhetünk-e a Mare Imbrium 
síkságára. Néhány pillanat múlva kocsink a szakadék szélén 
állott. Meg kellett kövülnünk az előttünk feltáruló képnek 
a láttára. Előttünk a szikla majdnem merőleges falat alko-
toti, alattunk pedig ezer méternyi mélységben, amennyire 
csak a szem ellátott, a Mare Imbrium síksága terüli el, 
melyet csak néhány elszórt hegy szaggatott meg. A légköri 
távlatnak a hiánya hozta magával, hogy még a meglehetős 
távol fekvő csúcsok is tisztán voltak láthatók és regesze-
rűen csillogó fehérségben emelkedtek ki a csillagokkal tele-
szórt égnek a fekete hátteréből. Valóban varázsos látvány 
volt, amely egy pillanatra elfeledtette velünk még helyze-
tünknek a rettenetes voltát is. 

Északon, a látóhatárnak a széle felé, a végtelen sík-
ságnak a közepén, tengerből kiemelkedő szigetnek a mód-
jára emelkedett a Timocharis hatalmas krátere, tőlünk négy-
száz kilométernyire, majdnem hétezer láb magasságban. 
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A földön a távolból látott hegyek a levegő sűrűsége 
következtében halvány kékes szint öltenek; itt a napfény 
ragyogásában minden csúcs fehéren izzó acélnak tetszett, 
amelyet az árnyéknak fekete sávjai és a sötétebb kőzeteknek 
vörösen csillogó erei tarkáztak. Némileg nyugatra, az égtől 
szintén tisztán elváltán lehetett látni a kisebb és még távo-
labb fekvő Lambert kráterének a csipkéit. Nyugat felé a 
látóhatárt számos alacsonyabb emelkedés és sziklavonulat 
zárta be, melyek a Mare Imbriumot délről bezáró Hold-
Kárpátoknak hozzánk sokkal közelebb eső láncolatával 
egyesültek. 

A láncolat mögött, amely látószögünknek az irányában 
húzódott, délnyugati irányban a kisebb halmokra támasz-
kodó Kopernikusnak, a hold egyik leghatalmasabb hegyé-
nek csúcsai emelkedtek. Ha azt mondom, hogy a Timocharis 
izzó acélhoz hasonlóan ragyogott, akkor már hasonlatot 
sem tudok találni annak a vakitó fénynek a jellemzésére, 
amely több száz kilométernyi távolságból villogott felénk 
arról az óriási hegygyűrűről, melynek az átmérője a kilenc-
ven kilométert meghaladja. 

Északkelet felé végtelennek látszó távolságban az Archi-
medes cirkuszának a csúcsai tornyosultak. Kelet és dél felé 
nem volt kilátásunk; egyik irányban a Hold-Apenninek, másik 
irányban pedig az Eratosthenes zárták el, melyek a nyereg 
állal, amelyen épen állottunk, vannak egymással összeköt-
tetésben. 

E keretek között terül el a Mare Imbrium, az esők 
tengere 1 Milyen gúnyosnak tetszett nekünk ez az elnevezés, 
amelyet a földnek a régi csillagászai találtak ki! Rémü-
letesen hideg és szürke sivatag, amelyeket a Timocharis 
és az Eratosthenes között kéveszerűen összetömörülő repe-
dések szaggatnak meg. Életnek semmi nyoma! Csak a 
hatalmas, távolban fekvő kráternek a lábánál csillogtak 
egyes kőzeteknek drágakövekhez hasonló sárga, vörös és 
acélkék erei. 

Hallgatagon meredtünk magunk elé és nem tudtuk, 
hogy milyen útat válasszunk. Ha a Mare Imbrium síksá-
gára lejuthatunk, olyan út van előttünk, amelyen gyorsan 
haladhatunk, abban volt azonban épen a nehézség, hogy 
jussunk oda? Hogy ereszkedjünk le az ezer méter magas, 
csaknem merőleges sziklafalon? 

Rövid tanácskozás után gyalog dél felé mentünk, abban 
a reményben, hogy esetleg az Eratosthenes kráterének az 
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oldalán találunk levezető útat. Végighaladtunk a sziklák és a 
mélység közötti keskeny párkányon, amely sziklán a Mare 
lmbrium felé nyílik. Egy helyütt az út annyira összeszűkült, 
hogy már meg akartunk fordulni, mert lehetetlennek látszott, 
hogy a kocsival ott átjuthassunk. Szerencsére Márta, aki» 
szintén elkisért bennünket, eszünkbe juttatta, hogy vannak \l 
robbantószereink, amelyekkel az útunkat elzáró kőgátat 
könnyen szétrobbanthatjuk. Ezért továbbmentünk, elhúzódva 
a szédítő szakadék mellett, mely alattunk tátongott. Állandóan j 
déli irányban tartottunk. Jobbra és bálra az Eratosthenes jj 
gyűrűjének óriási csúcsai emelkedtek. 

Két órával a mélység fölötti kiugrásnak a megkerülése 
után egy másik szakadék állotta az útunkat, amely oly 
váratlanul meredt elénk, hogy Péter, aki előttünk haladt, a I 
borzalomnak a felkiáltásával hökkent vissza. Tényleg az 
elénk táruló kép a legrettenetesebb volt, amit csak elkép- | 
zelni lehetett. 

Mindig déli irányban haladva, anélkül, hogy tudtuk | 
volna, hogy miként, egy mély kürtőhöz jutottunk, amely I 
már az Eratosthenes szegélyébe volt bevájva. Jobbra és I 
balra csipkés csúcsok tornyozódlak, melyek közül az egyik J 
fehéren csillogott a napfényben, a másik pedig az árnyéknak | 
mély feketeségébe burkolódzott. Előttünk pedig. . . szinte 1 
leírhatatlan... micsoda mélység 1 Beláthatatlan, mérhetetlen 
feneketlenség. Valami zsákmányra éhes vonás volt a bor- j| 
zalomnak és a mozdulatlanságnak ebben a fenségében, amely \ 
még ma is rettegéssel tölt el, ha rája gondolok. 

Belenéztünk az Eratosthenes kráterének a tölcsérébe. || 
A szikláknak hatalmas sánca, mely a fűrészhez hasonló 

fogakkal volt kicsipkézve, néhányszor tíz kilométer átmérőjű 
zárt kört alkotott és kerek hegytölcsért zárt magába, való- . 
szinűleg a legborzasztóbbat, melyet emberi szem valaha 
látott. A borzalomnak e mélysége fölé emelkedő csúcsok • 
négyezer méter magasságból csaknem merőlegesen estek 
lefefé, mintha rohanásukban megállóit kőzuhatagok akarták 
volna a feneket elérni. A tölcsért, amely viszonylagosan 
kétezer méterrel mélyebb a tőle e hegysánc által elválasz-
tott Mare lmbrium felszínénél, a körülötte feltornyosuló 
hegyek és a kísértetiesen elborító árnyékok még kifürkész-
hetetlenebbnek tüntették fel. Fenekéről egyes kúpszerű 
csúcsok emelkedtek, melyek a környező falnak csaknem a * 
fele magasságát érték el. Időről-időre kis feketésszürke 
füstfelhők emelkedlek, de a légkör hiánya folytán ismét 
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le is ülepedtek és a hegy lábánál hamu módjára terültek 
szét. Kétségtelen volt, hogy egy még teljesen ki nem aludt 
vulkán van előttünk. 

A világosságnak és sötétségnek rikító ellentétei még 
megnövelték a borzalomnak az érzését. Az egész keleti 
sáncfal titokzatos homályba burkolódzott, amely össze-
olvadni látszott a fekete éggel. A nyugati oldal ellenben a 
napfényben fehér, de sötét kürtők által megszaggatott és 
számtalan apró, elefántcsonthoz hasonló csúcs által kicsip-
kézett fal gyanánt lángolt és villogott. Déli irányban a 
távolság folytán a körfal alacsonyabbnak látszott és azt a 
benyomást keltette mintha ott volna a kapuja ennek a 
mélységnek. A lábunknál feneketlen szakadék. 

És mindezen borzalmasan fenséges képek fölött alig 
észrevehető lassúsággal haladt a fekete égen a lángoló, 
sugártalan nap, mindinkább közeledve a keskeny, éles sarlóvá 
görbült földhöz, amely a halál jelvénye gyanánt lebegett a 
mindenség fölött. 

Akaratlanul Dante sorai zúgtak a fülemben: 

„ Verő é che in su la proda mi trouai 
della ualle d'abisso dolorosa ..." 

E visszaemlékezésnél a fáradtságtól, hőségtől és bor-
zalomtól kimerült agyamban Dante Poklának a látomásai 
merültek fel, amelyek nem lehettek annál borzalmasabbak, 
amit itt láttam magam előtt! A hatalmas katlan fenekén 
kavargó füst az elátkozottak szellemtáncának tetszett, akik 
Lucifer hatalmas teste körül az örvényben forognak, kinek 
alakját a vulkáni kúpok egyikében véltem felismerni^. . . 
Szellemek . . . szellemek . . . az elátkozottak borzalmas kör-
menete. Előttünk vonulnak, tömegekben tolonganak a mély-
ség fölött, a sziklás szakadékokon, lezuhannak a mélységbe, 
kavarognak és ismét tolonganak. Egyesek fel akarnak emel-
kedni, fel, fel a naphoz . . . elszabadulnak a földről és ösz-
szeroskadva, ólomtömbök módjára ismét visszazuhannak . . . 
le, le, a mélységbe, az örök kárhozatba . . . 

És mindez ebben a borzalmat keltő, ijesztő csendben 
játszódik le . . . \ 

A világ kezdett keringeni körülöttem; éreztem, hogy 
közel vagyok az ájuláshoz. 

Egyszerre sírást hallottam. Annyira zavarodott voltam, 
hogy első pillanatban csakugyan az elátkozottak jajgatását 
véltem hallani. De ezúttal nem tévedtem. Valóságos, szivet-
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tépő zokogás volt, mely a légiartókat összekötő szócsövön 
át hatolt hozzám. 

Felébredtem a kábulatomból és körültekintettem. Wood-
bell szinte megkövülten állt, hátát a szikláknak támasztva. 
Arca halovány volt, fejét lehorgasztotta. Varadol mozdulatai 
a leláncolt vadállat benyomását keltették; nyugtalanul topo-
gott s amennyire a sziklák és a hallócső engedték, körös-
körül forgolódott, mintha kivezető útat keresett volna a 
sziklák közül. Márta a földön térdelt és idegeinek teljes 
feszültségét eláruló módon zokogott. 

Határtalan szánalom fogott el. Melléje léptem és karo-
mat lassan a vállára fektettem. Ekkor, mint a gyermek, 
panaszkodni kezdett és akárcsak azon az emlékezetesen 
hosszú éjszakán, O'Tamor halála előtt, felkiáltott: 

— Menjünk vissza a földre! A földre I 
Hangjából olyan mélységes, velőig ható kétségbeesés 

csengett ki, hogy nem találtam szavakat a vigasztalására. 
Hogy is kezdtem volna ? A helyzetünk tényleg kétségbeejtő 
volt. Varadolhoz fordultam: 

— Mitévők legyünk most ? 
Péter vállat vont. 
— Nem tudom . . . Ez a halál. Innét nem tudunk lejutni. 
— És ha megfordulnánk? — vetettem ellene. 
— Igen! Forduljunk meg! Forduljunk meg! — zokogta 

Márta. 
Úgy látszott, mintha Varadol nem is hallotta volna a 

zokogást. Egy ideig maga elé bámult, azután felém sem 
fordulva, felelt: 

— Megfordulni! . . . Legfeljebb egy más helyütt ugyan-
ilyen akadályra bukkanunk, miután már oly sok drága időt 
hiába, elvesztegettünk . . . Nézd ! 

Észak felé fordult és a Mare Imbrium beláthatatlan 
sikságán hordozta végig a tekintetét. 

— Ha oda lejuthatnánk, majdnem sima út volna előt-
tünk, de hogy jussunk le . . . Hacsak homlokegyenest . . . 

Tekintetemet a megjelölt irány felé fordítottam. A sima 
és egyenletes Esők tengere, a napfénytől megvilágítva, 
paradicsomnak tetszett az Eratosthenes borzalmas belsejé-
hez képest. Közvetlenül a lábunk alatt kezdődött, látszólag 
oly közel, hogy egy ugrás elégségesnek látszott az elérésé-
hez. A valóságban egy meredek, ezer méter magas fal 
választott el tőle. 

Mindnyájan egy csoportban tömörültünk és végtelen 
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vágyódással néztünk lefelé. Sem a fáradtságot, sem a nap 
égető sugarait nem éreztük, mely a sziklák mögül már fölénk 
emelkedett. 

Némi szünet után Péter ismételte: 
— Lehetetlen, hogy oda lejussunk . . . 
Szavaira Mártának, ki már nem tudott uralkodni magán, 

görcsös zokogása válaszolt. 
— Hallgass! — kiáltotta Varadol és megragadta Márta 

vállát. — Ha nem hallgatsz, letaszítalak innét! Mintha nem 
volna anélkül is elég bajunk! 

Ekkor egyszerre közbelépett Tamás: 
— Maradj nyugodtan... Te pedig ne sírj. Lejutunk a 

Mare Imbriumra . . . Menjünk a kocsiért, 
Annyi határozottság volt ezekben a nyugodt szavakban, 

hogy rögtön követni akartuk az utasítást és ellenkezni, sőt 
kérdezni sem merészkedtünk. 

Woodbell visszatartott bennünket. 
— Látjátok, — mondotta az Eratosfhenesnek külső, a 

Mare Imbrium felé eső meredekére mutatva, — ott azt a 
kiugrást, ötven méternyire a fal alatt? Amennyire meg tudom 
Ítélni, elég lejtősen ereszkedik a s íkságra. . . ott leme-
hetünk . . . 

— De a sziklafal . . . — suttogtam, akaratlanul is a 
majdnem merőleges sziklára tekintve, mely bennünket a 
kiugrásnak elég széles párkányától elválasztott. 

— Az nem akadály . . . Mindnyájan gyakorlott hegy-
mászók vagyunk! Oldalt lejuthatunk. 

— De a kocsi ? . . . 
Először a kocsit bocsájtjuk le, miután előzőleg köte-

lekkel megerősítettük. Ne felejtsétek, hogy a holdon vagyunk, 
ahol minden hatszorta könnyebb és ötven méter magasság 
ugyanannyit jelent, mint a földön nyolc! 

Tamás tanácsát követtük. 
Százkilenc órával a napfelkelte után kezdtük meg a 

lebocsájtkozást az Erafosthenes meredek lejtőjén. Majd-
nem három földi napig Iaríott a kocsi leszállítása a sík-
ságra, mely közvetlenül a lábunk alatt feküdt. Az út leg-
nagyobb részét gyalog tettük meg, kínozva a mind merő-
legesebben alátűző napsugaraktól s majdnem összeroskadva 
a fáradság és kimerülés következtében. A kocsit ötven 
méter magasságról kellelt leeresztenünk; szerencsénkre sér-
tetlen maradt. A kutyák azonban, melyeket nem bocsájí-
hattunk ki, minden elővigyázatunk mellett is, rettenetesen 
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szenvedtek és összezúzódtak. Néhányszor ahbanhagytuk a 
munkát, mert letettünk a reményről, hogy elérjük a síkságot. 
A levezető párkány nem bizonyult olyan tűrhető útnak, 
aminőnek felülről látszott. Repedésekiől és kiugrásoktól 
megszaggatva, gyakran megfordulásra és kerülőkre kény-
szeríted bennünket, ami annál nehezebb volt, mert a kocsit 
is mindenütt magunk után kellett vonszolnunk, vagy kötelek 
segítségével leeresztenünk. Gyakran a kétségbeesés ejtett 
hatalmába bennünket. Ilyenkor Woodbell, bár a láz és sebei 
legyöngiteiték, a legtöbb lélekjelenlétet és akaraterői mutatta. 
Ha élünk és életben maradunk, neki, köszönhetjük. 

Nem tudom, hogy e három földi nap ideje alatt alud-
tunk-e tizenkét óránál többet. Minden egyes alkalommal 
valamely tűrhetően árnyas helyet kerestünk ki, hogy magun-
kat a napsugaraktól megóvjuk. Néha a gyilkos hőség szinte 
elrabolta az eszméletünket. 

Pontosan hold-dél volt és a nap merőlegesen állott a 
fejünk fölött az elhalványodott földkorong mellett, mely a 
megvilágított légkörnek vérvörös gyűrűjével volt körülvéve, 
mikor a végletekig kimerülve, leérkeztünk a síkságra. 

A hőség oly na^y volt, hogy fojtogatta a lélekzetvéte-
lünket; a halántékunk kalapácsoláshoz hasonló módon 
lüktetett. Már az árnyék sem nyújtott oltalmat! Az izzó 
sziklák, akárcsak valamely kohó nyílása, mindenütt lángolni 
látszottak. 

Selena kilógó nyelvvel fuldokolt, a kölykök nyöszö-
rögtek és mozdulatlanul kuporogtak a kocsi sarkában. Vala-
mennyien, egymásután kezdtük érezni, hogy szédülünk és 
azt hittük, hogy a halál az annyira óhajtott síkság előtt 
elér bennünket. Menekülni a nap elől minden áron . . . 
de hová? 

Ekkor eszünkbe juttatta Márta, hogy felülről, leszállás 
közben, egy mély szakadékot láttunk, melyet most való-
színűleg a . talaj egyenetlensége eltakart előlünk. A meg-
jelölt irányban hajtottunk tehát és tényleg egy órai út után, 
mely azonban esztendőnek tetszett, ráakadtunk a hold 
összezsugorodása által alkotott mentő szakadékra, melynek 
szélessége a több száz, mélysége pedig az ezer métert 
meghaladta, de a föld felületének bemélyedéseihez egy-
általán nem hasonlított. 

Amennyire innét ki tudjuk számítani, a szakadék har-
minc-negyven kilométer távolságban, párhuzamosan vonul 
az Apenninek hegyláncával. A hold-térképeken nincsen 
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feltüntetve; hihetőleg az árnyék következtében, melybe 
állandóan burkolva kell lenni e nagy hegyek szomszéd-
ságában, kerülte el a csillagászok figyelmét. 

Ez a szakadék lett a menekvésünk! Gyorsan lementünk 
a mélységbe, ezer méternyire a Mare Imbrium felszíne 
alá s csak ott találtunk némi enyhülést. . . 

Az álom megerősített és felüdített. Tamás azonban, 
akit mindeddig vas-akaratereje talpon tartott, ismét lázban 
fekszik. Annyira gyenge, hogy mozdulni is alig tud. Mégis 
körülbelül húsz óra múlva tovább indulunk. A nap a zenitről 
nyugat felé kezd hajlani. A hőség bizonyára rettentő lesz 
a síkságon is, de nem lehet olyan, mint volt néhány órája. 
A pihenés után hihetőleg könnyebben is fogjuk elviselni. 

Hosszú megfontolás után megváltoztattuk az utazásunk 
tervét. Nyugat helyett északnak fordulunk, a hold sarka felé. 
Ezen a réven kettőt nyerünk. Mindenekelőtt a Mare Imbrium 
síkságán ezer kilométeres jó, egyenletes út van előttünk, 
mely az utazásunkat jelentékenyen meggyorsítja. Azonkívül a 
sark felé közeledve, olyan vidékre jutunk, ahol a nap nem 
áll oly magasan a látóhaíár fölött, mint az egyenlítőnél, 
éjszaka ellenben mélyen a látóhatár alá merül; ott tehát 
elviselhetőbb hőmérsékletet remélhetünk. Még egy olyan 
dél, mint a mai, — egyértelmű volna az elkerülhetetlen 
halállal. 

A Mare Imbrium síkságán, háromszáz-
negyven órával napfelkelte után. 

A nappal már vége felé jár. Nemsokára, tizennégy és fél 
óra múlva a nap, mely nyugaton a távoli, kerek halmok fölött, 
alig néhány lábnyira a látóhatár fölött áll, leáldozik. A terep-
nek minden egyenetlensége, irtinden kő, minden kis kiemel-
kedés, hosszú, mozdulatlan árnyékokat vet, melyek a hatalmas 
síkságot, ahol most haladunk, fekete sávokkal szaggatják 
meg. Ameddig a szem ellát, semmi egyéb, csak végtelen, 
halott sivatag, melyet dél-északi irányban hatalmas kőbaráz-
dák túrnak fel, keresztezve ez árnyéknak a sávjait . . . Messze, 
messze a látóhatáron meredeznek az Eratosthenesről látott 
hatalmas hegycsúcsok, melyeknek lábát most a holdnak 
gömbalakja elfödi előlünk. 

Abban a mértékben, amint az egyenlítőtől távolodunk, 
az üveggömbhöz hasonló föld a zenitről dél felé hajlik el. 
Már első negyedéhez közeledik és úgy ragyog, mint hét 
telihold együttvéve. Ott, ahova a napnak halványodó fénye 
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nem jut el, kísérteties fénye lágy, ezüstös-szürkére színe-
ződik. Két világító égitest van fölöttünk, melyek közül az 
egyik, az erősebb, sárgának, a másik pedig halványkéknek 
tűnik fel. Ez az egész világ is fele részben rikitóan sárga, 
fele részben pedig halványkék. Ha kelet felé tekintek, az 
Apenninek távoli csúcsai sárgára színeződnek; nyugaton 
ellenben minden hideg, kékes és félhomályba burkolódzik. 
A kétszínű sivatag fölött pedig állandóan a feketén bárso-
nyos ég, különböző szinű, ragyogó kövekkel kirakva és a 
legfinomabb aranyos homoknak csodás porával teleszórva... 

Az éjszaka már közel van. Már előreküldte a hírnökét, 
az egyetlent, aki ebben az átmenet és alkonyat nélküli 
világban számára megmaradt . . . Jöttét a sivatagon megelőzi 
a lehűlés, mely megülepedik minden árnyékban, minden 
talajmélyedésben és türelmesen vár, mig a nap le nem 
siklik az égboltról s neki és az éjszakának egészen át nem 
adja a hatalmát . . . 

Amíg benne vagyunk a teljes fényességben, nem is 
sejtjük ennek a hírnöknek a jelenlétét, de az árnyékban 
már könnyed borzongás fogja el átmelegedett tagjainkat, 
ami elárulja a közel létét . . . 

Zárt kocsinkban már többé nem oly elviselhetetlen a 
hőség s valamennyien könnyebben és jobb hangulatban 
érezzük magunkat. Varadol reménykedve ismét terveket 
kovácsol, vagy Selenával és kölykeivel játszadozik; VVood-
bell is jobban van; a kormány mellett állva Mártával tár-
salog. Ha fölnézek a papírról, kettejükre esik a tekintetem. 
Különösen Márta arcélét látom: épen nevet. Különös a neve-
tése. Az ajka olyan formát ölt, mintha a levegőt csókolná. 
A szemét épen úgy eltölti ^ nevetés, mint keblét, amely 
könnyű, gyorsabb ütemben emelkedik. A nappali hőség ideje 
alatt a keble fedetlen volt; még ő, akit az indiai nap ége-
tett barnára, sem tudta ezt a meleget elviselni. Most nya-
kig beburkolódzik . . . Esztelenség, hogy mennyit gondolok 
erre a nőre, — de mindenütt ő van jelen. Mióta a halál 
kissé eltávolodott a kocsinktól, egész légkörét az ő jelen-
valósága tölti b e . . . Még Varadol i s ! A kutyákkal játszik, 
de tudom, hogy lopva őt nézi. Bosszantó. Miért nem veszi 
észre Tamás? Egyébként?pedig . . . mi közöm hozzá? 

Majdnem hatvan órája vagyunk úton. A kocsi szaka-
datlanul halad. Felváltva alszunk; most tovább akarok írni. 
Megállunk egy időre, hogy villamos motorunknak az akku-
mulátorait megtöltsük. Hogy a tüzelő anyaggal, melyre az 
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éjszakai hidegben nagy szükségünk lesz, takarékoskodjunk, 
a gépezetei a kitáguló sűritetí levegő segítségével hoztuk 
mozgásba. Meg kellett iöltenünk az akkumulátorokat, mert 
a battériák az állandó, gyors haladás mellett nem elég-
ségesek. 

Oly gyorsan haladunk, amennyire csak a terep meg-
engedi. Nagyobb talaj-egyenetlenségek megakadályozták, 
hogy a Megváltás szakadékának elhagyása után rögtön 
északnak forduljunk. (így neveztük el az Eratosfhenes 
alatti szakadékot, melynek hűs árnyéka tényleg a haláltól 
mentett meg bennünket.) A keleti hosszúság 12° alatt azok-
nak a fénysávoknak egyikéhez jutottunk, melyek sugarak 
módjára a Kopernikus hegyétől több száz kilométeres kör-
zetben szertefutnak. Ezek a sugarak, melyeket a földről a 
gyengébb messzelátók segítségével is meg lehet különböz-
tetni, mindig bámulatba ejtették a csillagászokat. Amint a 
saját szemünkkel meggyőződtünk, ezek a sugarak nem 
egyebek valamely üveggé megolvadt kőzet több kilométer 
széles sávjainál. Ennek a sajátságos képződésnek nem 
tudom a magyarázatát a d n i . . . Egyáltalán annyi minden 
rejtélyes itt, még azok a dolgok is, melyeket majdnem a 
kezünkkel tudunk érinteni. Hogy keletkezett a sikság, melyen 
épen vagyunk, hogy keletkeztek a több száz kilométer 
átmérőjű és több ezer méter magasságú gyűrűhegyek? 
Hogy nem kialudt vulkanikus kráterek, ahogy a földön fel-
tételezték, kétségtelen. Láttuk az Eratosfhenes belsejét és 
láttunk benne vulkáni kúpokat, melyek a földi tűzhányóktól 
semmiben sem különböznek, — de maga a hatalmas gyűrű 
kráter sohasem lehetett! Ez ellen szól — az óriási mére-
tektől eltekintve, — úgy a kőzetek anyaga, melyek a körfalat 
alkotják, mint a fenék lesülyedése, mely alatta van a kör-
nyező síkságok színvonalának, valamint számos más körül-
mény, melyeket megerősítve volt alkalmunk tapasztalni. 

Azt hiszem, ha ezeket az alakulásokat meg akarjuk 
érteni, gondolatban vissza kell képzelnünk magunkat azokba 
az ősrégi időkbe, mikor még a hold folyékony, izzó gömb 
volt, melynek csak a felülete kezdeti a hideg világűrben 
kihűlni. Ékkor azok a rettentő és az emberi képzelő erőt 
messze felülmúló gáztömegek, melyek a belső, folyékony 
anyagban voltak lekötve és a kihűlés idejében kitörtek, a 
felületet mozgásba hozták ós hasonlattal élve, óriási hóíya-
gokat alkottak. Ezek a hólyagok szétpattanás közben kihűltek, 
mielőtt még a környező síkságokon egészen szétfolytak 

Jerzy Zulewski: Ezüstös mezőkön. 



volna; a gyíírííhegyek alkotják máig is megmaradt emlékei-
ket. Később a nap csúcsaikat kiégette, meg-megrepesztette 
és kicsipkézte; a vulkáni erők belsejükben kúpalakú kráte-
reket alkottak és ma, — minthogy a holdon hiányzott a 
földön mindent nivelláló víznek a munkája, — tanujelei a 
világegyetemben működő alkotó erőnek, melynek hatalma 
előtt a bolygók és a napoknak tüzes gömbjei csak enge-
delmeskedő anyag az örökös keletkezésnek és elmúlásnak 
a tégelyében. 

Ezek a nagyobb és kisebb hegyek, valamint a talajmélye-
dések, amelyekre utunkon bukkanunk s az egész bennünket 
körülvevő tájék oly világosan beszél, hogy néha szinte azt 
képzelem, hogy a naptól rikitó sárgára festett kövek még 
ma is izzó, folyékony és csaknem eleven tömeget alkotnak; 
azt hiszem, hogy néha az egész holdfelületnek tenger mód-
jára kell megmozdulni, hullámzani, hajladozni, emelkedni 
és feltornyosulni és a belső gázok nyomása alatt annak a 
lávának a módjára kell tajtékzani a fekete ég felé, amely 
ezekben a hatalmas körhegyekben megmerevedett. 

Pedig az évezredeknek hány százezre telt el azon idők 
óta! A hold burka folytonos gyűrődések közben kihűlt és 
megrepedezett. Ismeretlen és titokzatos vulkanikus erők az 
üveggé olvadt kőzeteknek óriási sávjait ömlesztették szét 
és itt, ahol valaha a szabadon működő teremtő erők egy-
mással küzködve, vadul viharzottak, most olyan rettentő és 
nyomasztó némaság és mozdulatlanság uralkodik, hogy a 
saját életünk tudata megszégyenít és rettegéssel tölt e l . . . 

E pillanatig állandóan azon a világos sávon haladtunk, 
melyet a Koperrtikusból kiinduló megolvadt kőzetnek az 
ere alkotott. x Ez az ér kényelmes, egyenletes útat biztosit 
számunkra. Északkeleti iránya nagyon megfelel nekünk, 
mert egyenesen az Archimedes és Timocharis közötti sík-
ságra vezet bennünket, amelyen át kell haladnunk. Ezidő-
szerint, minthogy lent vagyunk a síkságon, az Archimedesi 
nem láthatjuk. Kisebb, a tengerből kiemelkedő sziklaszige-
tekhez hasonló meredek halmok eltakarják előlünk. Való-
színűleg a „krátereknek" az a csoportja, amely a nyugati 
hosszúság 11° és az északi holdszélesség 19° alatt emel-
kedik. Azt reméljük, hogy még naplemente előtt megkerül-
hetjük és azután észak felé haladhatunk, állandóan észak 
felé, távolodva ettől a rettentő vidéktől, ahol a földnek 
baljóslatú sarlóján kivül a gyilkos nap őrjöngve lángol az 
égnek a zenitjén. Nem! Ez nem a mi életet osztogató 
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aranyos földi napunk, hanem lomha, fehér sugártalan tűz-
golyó ! Talán istenség van beíine, pokoli és gúnyolódó, 
isteneket megsemmisítő és elnyelő istenség! íMi négyen 
pedig az egyedüli eleven áldozatai vagyunk a halálnak 
ebben a világában! Meg kell szöknünk előle, mielőtt újból 
feltörne ezen a fekete, drágakövektől csillogó boltozaton. 

Varadol, aki Tamást felváltotta, a motorhoz szólit, mert 
rajtam van a sor, hogy a kocsi kormányánál álljak. A töb-
biek már alszanak. Márta, mint rendesen a függőágyból 
kihajolva, fejét az egyetlen embernek a keblére hajtja, aki 
közöttünk boldognak érezheti magát. 

Első holdnap, négy órával nap-
i lemente után. Mare Imbrium, 

10° nyugati hosszúság, 20° 28 
északi holdszélesség. 

Már ismét megkezdődött az éjszaka, a végtelenül 
hosszú éjjel, melyhez viszonyítva a földi napok apróbb 
részecskék, mint az órák a földi éjszakában. A föld mind-
jobban délfelé hajolva, hatalmas óra módjára világit fölöt-
tünk. Az árnyéknak a tányérján való előrehaladásából az 
időt könnyen ki tudjuk számítani. Naplementekor első negye-
dében volt, éjfélkor ismét megtelik, napfelkeltekor pedig 
ismét negyedet fog mutatni. Ezen az égi órán a világrészek 
játsszák a percmutató szerepét. Az árnyékban való elmerü-
lésükről ki tudjuk számítani az órákat, melyek hétszázkilenc 
órás időnknek a percei. 

Naplemente után hirtelen olyan hideg lett, hogy az az 
érzésünk volt, mintha gőzfürdőből jéghideg vizes meden-
cébe merítettek volna bennünket. Emellett azonban egy cso-
dálatos meglepetés várt reánk. Arra számítottunk, hogy az 
éjszaka rögtön be fog állani, ehelyett azonban még hosszú 
ideig sajátságos világosság árasztott el mindent, amely küz-
delemre kelt a földnek a fényével és a földi félhomályhoz 
hasonlított. 

Az üvegsáv, amelyen száz kilométernél nagyobb útat 
tettünk meg, épen véget ért, mikor a kis kráternek az'árnyé-
kát, amelyről említést tettem, elhagytuk. Egyenesen észak 
felé haladva, már a huszadik párhuzamos körhöz közeled-
tünk, mikor a nap korongja, noha már a leáldozáshoz közel 
volt, még mindig nem vörösen, hanem ellenkezőleg oly vilá-
gosan ragyogva, mintha nappal lett volna, leszállani kez-
dett. Ekkor hirtelen kifejezhetetlen vágyódás fogott el ben-

4* 
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nünket az eltűnő nap után, amely ismét csak tizennégy nap 
múlva fog jelentkezni. Valamennyien a kocsi nyugati abla-
kánál állottunk. Márta karját a lemenő égitest felé emelte 
és éneklő, monoton hangon az indiai himnuszokat kezdte 
ismételni, amelyekkel a fakírok a földön a világosság iste-
nétől búcsút vesznek. 

Woodbell néha a szent könyveknek előttünk érthetetlen 
mondásaival válaszolt, valószínűleg azokra az időkre emlé-
kezve, melyeket Travancoreban töltött, ahol sokszor látta a 
lángoló napot lebukni a határtalan óceánba. 

A nap ellenben, mely korongjának egyik felével már 
a látóhatár alá merült, megállni és várakozni látszott. Ragyo-
gása bearanyozta a leánynak kiterjesztett karjait és meg-
csillogtatta nyitott ajkai között felvillanó fehér fogait. Nem 
tudtam attól a benyomástól szabadulni, hogy ketten egy-
mással beszélnek, a leány és a nap. 

Félóra múlva a napnak már csak keskeny szegélye 
volt látható. E világos sáv alatt a kősivatag ugy elsötéte-
dett, mintha tintának a tengerévé változott volna. Csak 
itt-ott csillogtak egyes sima kőfelületek, melyek a földnek 
halvány-kékes világosságát verték vissza. Márta befejezte a 
himnuszát és a sivatagra meredve, fejét Tamásnak a vál-
lára hajtotta. 

Valamennyiünket sajátságos szomorúság fogott el ; még 
Péter is, aki legkevésbé hajlott a megindulásra, komoran 
nézett maga elé és úgy mozgatta az ajkát, mintha saját 
gondolataival társalkodott volna. 

Én pedig . . . Mily őrületes gyorsasággal telt el a földi 
életem. Az emlékeknek sajátságos koszorúja merült fel lelki 
szemeim előtt. A Visztula síkságairól és a Tótra sötét csúcsairól 
álmodoztam és az egész mindenséget örökre elveszett emberek-
nek beláthatatlan tömege népesítette b e . . . Mindörökre!... 

Ekkor egyszerre lement a nap. Vörös protuberanciák 
egy ideig még apró tüzes nyelvekhez hasonlóan lobogtak 
a látóhatár felett, azután ezek is eltűntek és a sivatagra 
boruló homályban valami olyan váratlan dolog történt, 
amitől' akaratlanul összehúzódtunk, mintha védekezni akar-
nánk valamitől, ami vadmacska módjára akarja ránk vetni 
magát. E pillanatban ugyanis, mikor az utolsó napsugár 
is eltűnt, nyugaton világító oszlop szökkent a magasba, 
mely kúppá szélesedett és ragyogó homokból képződött 
szökőkúthoz hasonlított. 

Az állatövi fény jelent meg előttünk olyan fenségesen, 



53 

ahogy a földön emberi szemek még sohasem látták. Tekin-
tetünket sokáig erre a ragyogó oszlopra szögeztük, amely 
alig észrevehetően délfelé hajlott és változatos szinű csil-
lagokkal volt teleszórva; a kozmikus por, amelyen átvilágítot-
tak, lemenetele után visszasugározta a napnak ragyogó fényét. 

Azután minden kialudt! Csak a földet és a csillagokat 
láttuk magunk fölött, ezeket a különös csillagokat, messze 
a fekete égbolton, melyek nem lobogtak, hanem a leg-
változatosabb színekben tündököltek. A csillagoknak a 
különböző szinei, melyeket a légkör hiánya itten nem 
sötétít el, annál csodálatosabbak, mert nem vagyok őket 
képes megszokni, noha a hold nappalának egész ideje alatt 
is tündököltek felettünk. 

A föld annyira világit, hogy fényénél utunkat meg-
szakítás nélkül folytathatjuk. Ez a körülmény annál ked-
vezőbb reánk nézve, mert az időnket nem kell elvesz-
tegetnünk és éjszaka annyira haladhatunk előre, hogy a 
következő nappal merőleges napsugarainak már nem leszünk 
kitéve. Csak az éjszakai fagynak a gondolata, amely már 
gyötörni kezd bennünket, tölt el borzalommal. 

A talaj ismét egyenetlen, ami bennünket kanyarula-
tokra és kerülő útakra kényszerit, melyek az útunkat meg-
lassítják. A kocsinkon elől villamos lámpa ég, amely bevi-
lágítja az útat; nélküle bezuhanhatnánk valamelyik szaka-
dékba, amelyet a föld gyenge világánál nem veszünk észre. 
Utunkat a csillagok állása szerint irányítjuk, mert ebben a 
különös világban a delejtűvel nem boldogulunk. Amellett 
a kocsinak az ércfalai is meghamisítják a tűnek az irányát. 

Mare Imbríum, 7° 45' nyugati 
hosszúság 24° 1' északi hold-
szélesség. Második holdnap 
első órája. 

Éjfél már elmúlt s csaknem el is felejtettük, hogy 
milyen is a nap; alig értjük már, hogy panaszkodtunk a 
hevére. Csaknem száznyolcvan órája, mióta a nap lement, 
oly hallatlan fagy övez körül bennünket, hogy az az érzé-
sünk, mintha a gondolatok is megfagynának az agyunkban. 
Kályhánk teljes erővel működik, körülötte kuporgunk s 
mégis a hidegtől reszketünk. 

írás közben hátamat a kályhának támasztottam. A 
forróság perzseli a gerincemet s egyidejűleg úgy érzem, 
mintha ereimben a vér megsűrűsödne és megfagyna. A 



kutyák közénk furakodnak és szüntelenül ugatnak, bennünket 
azonban az őrültség környékez. Némán, valami csodálatos 
gyűlölködéssel nézzük egymást, mintha valamelyikünk tehetne 
róla, hogy a nap háromszáznegyvenöt és fél órán keresztül 
nem világit és melegit . . . 

Kényszeríteni akartam magamat, hogy egyes benyomá-
saimat naplemente utáni útunkról leírjam, de úgy látom, 
hogy még a legegyszerűbb kiféjezéseket sem tudom meg-
találni . . . Befagyott az agyam... Lazán, összefüggéstelenül 
zavaros képek váltakoznak az agyamban, melyek a legcse-
kélyebb összefüggésben sincsenek egymással. Néha az 
az érzésem, mintha nyitott szemekkel aludnék. Látom Mártát, 
Tamást, Pétert, a kutyákat, a kályhát s nem tudom, hogy 
mindez mit jelentsen, nem tudom, hogy ki vagyok, miként 
és miért kerültem ide . . . 

Igen . . . Miért? . . . 
Gondolkozni próbáltam, hogy visszaemlékezzem, de 

nem sikerült. Bizonyára volt valami oka, hogy elhagytam 
a földi embereket. . . Képtelen vagyok azonban vissza-
emlékezni . . . a gondolkozásom felmondja a szolgálatot. 

Azt hiszem, hogy állunk. Nem hallom a motor zakato-
lását, oda kell mennem és utána kell néznem, hogy mi történt; 
tudom azonban, hogy sem ők, sem én nem tesszük meg. 

El kellene hagynunk a kályhát. Mily borzalmas hideg! 
Az ablakon át látom a földtől élesen megvilágított 

sziklákat. Talán azért állunk, mert sziklák közé jutottunk... 
Minden oly különös és közömbös . . . 
Mit is írok tulajdonképen ? Csakugyan elvesztettem az 

eszemet? Nagyon fáradt vagyok s tudom, hogy megfagyok 
és többé nem ébredek fel, ha elalszom . . . Le kell ráznom 
az álmot, meg kell találnom az öntudatomat... 

Különös, hogy az első éjszakának a hidege, mikor a 
Sinus Aestuumon voltunk, nem volt ily rettenetes. Lehet, 
hogy ott vulkanikus erek vonulnak el a felszín alatt, melyek 
a talajt némileg felmelegítik. 

Imi, irni, csak el nem aludni, mert az a halál . . . 
Naplemente óta állandóan északnyugat felé haladtunk, 

a növekvő földnek állandóan erősbödő fényében és folyton 
fokozódó hidegben. A nyugati hosszúság 9° és az északi 
szélesség 21° alatt áthatoltunk az alacsony, kerek gátakon, 
melyek az utunkat elzárták. Megváltoztattuk az irányunkat, 
egyenesen észak helyett északkelet felé fordultunk, az 
Archimedes körül emelkedő hegyeknek az irányában, abban 
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a reményben, hogy talán egy még működő krátert és annak 
közelében némi meleget találunk. A hegyes vidéknek a 
határán vagyunk, de minden merev és hideg. Behatoltunk 
az amfiíeátrumszerűleg emelkedő félkörnek a közepébe. 
Varadol csillagászati méréseket eszközölt, hogy e hegyek-
nek a fekvését kiszámítsa. A méréseiből kitűnik, hogy annál 
a hegynél vagyunk, rnely a hold-térképeken közönségesen 
E betűvel van megjelölve s a nyugati hosszúság 7° 45' és 
az északi holdszélesség 24° 1' alatt fekszik. 

Hideg, hideg, hideg . . . Bárcsak alvás nélkül ki tudnánk 
állani! Csak el nem aludni, mert az a halál! Ennek a 
halálnak itt kell valahol lappangni a közelben. Ott a földön 
úgy kellene megrajzolni a halált, mintha a holdon ülne, 
mert ez az ő birodalma . . . 

Miért á l l u n k ? . . . Igaz is! Különben úgyis mindegy! 
Erőt kell vennem magamon. Miről irtam ? Megvan! A 

hegyekről . . . Milyen különös amfiteátrum, négy kilométer 
szélességben nyitva dél felé. Fölötte, lámpa módjára, a föld. 
Északon a legmagasabb csúcs, közvetlenül előttünk, ezer-
kétszáz méter magas lehet. Minden oly rettenetes. Színház 
az óriások, szörnyetegek . . . óriások csontvázai számára. 
Egyáltalán nem csodálkoznék, ha mindezek a lejtők hirtelen 
óriási csontvázak tömegével telnének meg, melyek lassan 
sétálni kezdenének a föld fényében és elfoglalnák a nézők 
helyét. Azoknak a koponyái, akik a karzaton ülnek, a fekete, 
csillagokkal teleszórt égnek a hátterén fehérlenének! . . . Azt 
hiszem, hogy már látom is mindezt. A gigászok csontvázai 
helyet foglalnak és#beszélgetnek: 

— Hány óra ? Éjfél van; a föld, a mi nagy, fénylő óránk 
már egész fényében ragyog az égen . . . Itt az ideje, hogy 
megkezdjük . . . 

Azután hozzánk fordulnak: 
— Itt az ideje, hogy ti is megkezdjétek. Haljatok meg, 

mi majd nézzük . . . 
Borzongás fut végig rajtam . . . 

Falus Putredinis, a d szaka-
dék fenekén. 7° 36' nyugati 
hosszúság, 26° északi hold-
szélesség. Hatvankét órával 
éjfél után. 

Megtörtént tehát. Halálra vagyunk Ítélve, anélkül, hogy 
bármi reménységünk is volna a menekülésre. Hatvan órája 



tudjuk már; elég időnk volt, hogy a gondolattal megbarát-
kozzunk. És mégis . . . ez a halál . . . 

Nyugalom, nyugalom, minden úgyis hiábavaló. Meg kell 
békélnünk azzal, amit amúgy sem kerülhetünk el. Egyébként 
is, nem váratlan, aminek elébe nézünk. Mikor erre az útra 
vállalkoztunk, már odalent a földön, tudtuk, hogy a halálnak 
nézünk elébe. De miért nem lepett meg ez a halál bennün-
ket egyszerre, villám módjára; miért jelezte előre a jövetelét 
s miért közeledik olyan lassan, hogy minden lépését ki 
lehet számítani, úgy hogy pontosan tudjuk, hogy mikor 
ragadja meg hideg kezével a torkunkat s mikor kezd el 
fojtogatni . . . 

Igen, fojtogatni. Valamennyien megfulladunk. Sűrített 
levegő-készletünk legnagyobb takarékosság, mellett is alig 
elég már háromszáz órára. Azután pedig . . . Ami azt illeti, 
idejében elkészülhetünk arra, ami akkor vár reánk . . . Ezen 
idő alatt utolsó sűrített levegőtartányunk is kiürül, amely 
még megmaradt. Háromszáz óra múlva . . . Épen dél lesz 
a holdi időszámítás szerint... A nap magasan áll. Ragyogó 
lesz és meleg . . . sőt forró, nagyon is forró. Egy ideig, 
néhány órán keresztül minden rendben lesz. Azután lassan 
nyomást kezdünk érezni, zúgást a fejünkben, dobogást a 
szivünkben . . . Kocsink levegőjét, melyet a kifogyott oxi-
génnal nem tudunk felfrissíteni, a kilehelt szénsav tölti 
meg. Most még mesterségesen eltávolítjuk, de minek távo-
litanánk el, ha nincsen oxigén, amellyel helyettesítsük? 
Azután a szénsav kezd megmérgezni bennünket. Vértolu-
lás . . . nyomás . . . fülledt levegő . . . álmosság . . . Igen, 
álmosság, leküzdhetetlen álmosság. Lefekszünk, hogy bevár-
juk a halált. Márta valószínűleg kihajlik a függőágyából és 
Tamás mellére hajtja a fejét, mint rendesen. . . Azután 
álmodni kezdünk... Föld, otthon, rétek, levegő... levegő.. . 
sok levegő, határtalan, tiszta tenger! Alomközben fojtogató, 
borzasztó lidércnyomás a mellünkön . . . azt hiszem, hogy 
már most is érzem. Összetöri a bordáimat, fojtogatja a tor-
komat és szorongatja a szivemet. Dühöngő aggodalom lesz 
úrrá rajtam. Szeretném lerázni magamról, fel akarok kelni, 
menekülni akarok előle . . . Azután az álmok is véget érnek. 
A holdon, a Mare Imbrium végtelen területén ez a bezárt 
kocsi lesz négy hullának a koporsója. 

Nem, mégsem lesz így! Abban a pillanatban, mikor 
már nem lesz friss levegőnk, kinyitjuk a kocsi ajtaját. . . 
amennyire csak lehet. Egy másodperc és az üresség, a 
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semmi vesz bennünket körül. A vér kiserked az orrunkból, 
szánkból, fülünkből és szemünkből; néhány görcsös, kétség-
beesett rángatódzás a mellünkben, heves szívdobogás és 
— vége. 

Miért írom le mindezeket? Miért is írok egyáltalán? Se 
célja, se értelme. Háromszáz óra múlva amúgy is meghalok. 

Egy órával később. 
Visszatérek az íráshoz. Foglalatoskodnom kell valami-

vel, mert az elkerülhetetlen halálnak a gondolatát nem tudom 
elviselni. Fel-alá járunk a kocsiban, esztelenül nevetgélünk, 
vagy egészen közömbös dolgokról beszélgetünk. Az imént 
mesélte Varadol, hogy Portugáliában miként készítenek 
szószt kaporral fiatal baromfinak a veséjéből. Közben ő is, 
mi is, arra gondoltunk, hogy kétszáznegyvenkilenc óra múlva 
meg kell halnunk. 

Alapjában véve a halál egyáltalán nem rettenetes . . . 
miért is félünk tőle ? Tulajdonképen . . . 

Mekkora agylágyulás kell is hozzá, hogy valaki a halál-
ról bölcselkedjék! Minden tudósnál, aki a közönyt ajánlja 
a halállal szemben, hangosabban beszél az órámnak a ketye-
gése a zsebemben. Hallom nyugodt, apró érces percegé-
seit és tudom, hogy ezek a közelgő halálnak a léptei. Itt 
lesz, mielőtt ennek a nemsokára megkezdődő, hosszú nap-
palnak a napja lenyugodnék. Egy órával sem késlekedhetik . . . 

Épen ama patkóalakú sziklák között tartózkodtunk, a 
hidegtől egészen megmeredve, mikor Varadol, aki vélet-
lenül rátekintett a levegő-tartánynak a manométerére, bor-
zalmasan felkiáltott. 

Mintha villamos ütés ért volna, valamennyien fel-
ugrottunk, hogy megnézzük, amire Péter, aki szót sem 
tudott kiejteni, csak az ujjával mutogatott. 

Egyszerre hideg és meleg futott végig rajtam; bent 
a manométer nyomást egyáltalán nem mutatott. Talán a 
kocsi falára erősített tartányból a levegő a borzasztó hideg 
következtében elpárolgott . . . Megnyitottam a szelepet, a 
tartó üres volt. A második, harmadik, negyedik és ötödik 
is. Csak a hatodikban, az utolsóban volt levegő. 

A rémület vett erőt rajtunk. Anélkül, hogy törődtünk 
volna a tartók rejtelmes kiürülésének az okával, anélkül, 
hogy tudtuk volna, hogy mii cselekedjünk, mondjunk, vagy 
határozzunk, a motornak estünk és egyszerre nem éreztünk 
hideget, fáradtságot, álmosságot . . . semmit, semmit . . . 
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Csak egy gondolatot éreztünk: menekülni, menekülni, 
menekülni, — mintha lehetne menekülni a halál elől. 

Néhány pillanat múlva a kocsi mozgásban volt. A szik-
lák szorulatából kijutva, egész erővel száguldottunk észak 
felé, a kis hegyek között, melyek a Mare Imbrium-mai 
határos Palus Putredinis egész nyugati részén el vannak 
szórva. A talaj nagyon egyenetlen volt. A kocsi nagyokat 
zökkent, meg-megremegett, felugrott és visszazuhant s könyör-
telenül hánykolódott ide-oda; a borzasztó rémületben azon-
ban nem törődtünk vele, hanem csak arra gondoltunk, hogy 
a holdnak a másik felére eljussunk, mielőtt levegő-kész-
letünk teljesen kifogyna! 

Milyen nevetséges gondolat! A levegőnk alig három-
száz órára elegendő s a hold sarkától légvonalban majd-
nem kétezer kilométer választ el bennünket. Az útnak a 
fele pedig hegyes és járhatatlan ! 

A hideg megfagyasztotta a vért az ereinkben, vissza-
szorította a lélekzetünket a mellünkbe, de alig éreztük; 
szakadatlanul száguldottunk a föld fényében ezüstösen 
csillogó halmokon, fekete mélyedéseken, kövekkel teleszórt 
síkságokon keresztül... Csak tovább, tovább! Még az álomra 
is, mely kevéssel azelőtt még csaknem lenyűgözött mind-
annyiunkat, nem gondolt egyikünk sem. 

E pokoli rohanásban, mely épen annyira céltalan, mint 
eszteten volt, egy váratlan akadály feltartóztatott bennünket. 
Vakon előreszáguldva majdnem belezuhantunk egy szaka-
dékba, mely teljesen hasonlatos volt a Menekvés szaka-
déká-hoz az Eratosthenes aljában, csak sokkal szélesebb 
és mélyebb volt amannál. Oly későn vettük észre, hogy 
kocsink majdnem belerohant a mélységbe. 

A kocsi megállt és borzalmas csüggedés vett rajtunk 
erőt. A kétségbeesés energiája, mely órákon át vadul haj-
szolt bennünket, amint jött, hirtelen elpárolgott és kimond-
hatatlan, ájulásszerű lehangoltságnak adott helyet. Egyszerre 
minden közönyös lett előttünk. Mire való az erőfeszítés, ha 
céltalan ? . . . Még kell halnunk. 

A kályha mellé ültünk s anélkül, hogy valamit is cse-
lekedtünk volna, hallgatásba merültünk. A hideg mind réme-
sebben kínzott bennünket, de már nem törődtünk vele. Ha 
már meg kell halni, mindegy, hogy a fagy okozza-e, vagy 
a fulladás. Sok idő telt el így. Kétségtelenül megfagytunk 
volna, ha Woodbell, aki elsőnek szedte össze magát, nem 
késztet, hogy a helyzetünkre gondoljunk. 
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— Keressünk valami kivezető útat, a menekvésnek 
valami lehetőségét, — mondotta. — Ha nem sikerül is meg-
találnunk, legalább van valami, ami foglalkoztat bennünket 
s a gondolatainkat egy pillanatra eltereli a halálról, mely 
lidércnyomás módjára gyötör bennünket. 

A tanács jó volt, de annyira ki voltunk merülve és 
meg voltunk merevedve, hogy egészen közömbösen fogad-
tuk és nem is válaszoltunk Tamás kezdeményezésére. 

Csak arra emlekszem, hogy Tamásra tekintettem es 
láttam, hogy az ajka mozog, de egy szót sem értettem 
abból, amit mondott. Az egyetlen képzet, ami foglalkozta-
tott, az volt, hogy milyen lesz Tamás a halál után? 

Eszelős makacssággal meresztettem szememet az állára 
és gondolatban letéptem róla a húst; épen úgy meztelenre 
vetkőztettem a koponyáját, bordáit és többi csontjait is. 
Elő alakot néztem, de hirtelen a csontváz állt előttem, 
mely gúnyos vigyorgással látszott mondani: 

— Lásd, ilyenek lesztek ti is . . . nemsokára 1 
Mikor Tamás látta, hogy semmit sem lehet velünk kez-

deni, maga állt a motorhoz és nemsokára kocsink a sza-
kadék mentén haladt, melynek körülbelül félóra alatt a 
végére értünk. Mikor Varadol észrevette ezt, a kétségbe-
eséstől őrjöngve kezdett kiáltozni: 

— Megkerülhetjük a szakadékot és mehetünk észak 
felé, a sarkhoz, ahol van levegő! 

Felkacagott s mintha eszét vesztette volna, a kormány-
hoz ugrott. Tamás azonban gyengéden félretolta s röviden, 
de határozottan kijelentette: 

— Nem kerüljük meg a szakadékot, hanem lemegyünk 
a fenekére. 

Péter egyideig merően nézte őt, azután, hihetőleg egy 
újabb idegrohamnak a hatása alatt, nekirohant és torkon 
ragadta: 

— Gyilkos! — ordította. — Gyilkos! Meg akarsz ölni 
bennünket, pedig én élni akarok! . . . Érted? . . . Északnak 
tarts, a sark felé . . . Ott van levegő! 

Tajtékzott, ordított s minthogy erősebb volt Tamásnál, 
mielőtt meg tudtuk volna akadályozni, a földre teperte és mel-
lére térdelt. Mártával odaugrottunk, hogy az őrjöngőt meg-
fékezzük. Vad kavarodás keletkezett, melyet a szintén neki-
vadult kutyák ugatása, csaholása kisért. Végre sikerült a vál-
lánál megragadnunk, mikor Varadol hirtelen felordított és erőt-
lenül összeroskadt. Tamás kimerülten és halaványan állt fel. 
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E percben kocsink oldalára hajolt; hatalmas rázkódta-
tást éreztem és elvesztettem az eszméletemet. 

Mikor ismét magamhoz tértem, párnákon feküdtem. 
Tamás mellettem térdelt és a homlokomat éterrel dörzsöl-
gette. Márta és Varadol komoran és hallgatagon ültek 
mellettem. r 

Tamás valóban derék ember. Miközben Péterrel küz-
ködött, a kocsi, melyet senki sem kormányozott, első részével 
egy sziklának ment neki. A rázkódás előre hajított, a fejem-
mel nekivágódtam a kocsi falának s ekkor vesztettem el 
az öntudatomat. 

Tamás és Márta sértetlenül szabadultak meg a baleset-
ből ; ugyanúgy Varadol is, aki az előbbi rohamtól kimerülve, 
eszméletlenül hevert a kocsi padlózatán. Tamás azt taná-
csolta Mártának, hogy fektessen le bennünket, ő maga pedig 
a szakadékba kormányozta a kocsit. Idelent, a szakadék 
fenekén, ahol hasonlíthatatlanul melegebb van, mint a fel-
színen, igyekezett bennünket magunkhoz téríteni. Először 
Péter nyerte vissza az öntudatát.-Egyáltalán nem emlékezett 
vissza a rohamra, amely annyira megrémített bennünket. 
Azután magamhoz tértem én is. 

Pillanatnyilag nem fenyegetett bennünket a megfagyás 
veszedelme, mert e mély szakadékban nem volt oly mér-
téktelen a hideg. Hihetőleg a hold belseje, ugyanúgy, mint 
a földé, még nem veszítette el teljesen a saját melegét, 
noha, negyvenkilencszer kisebb lévén a földnél, jelentéke-
nyen hamarább kellett kihűlnie. 

Ezt a körülményt Tamás helyesen tételezte fel s lehaj-
tott a szakadékba, hogy ott tanácskozzunk a sorsunk felől, 
miután védelmet találtunk a gondolatokat is meggyilkoló 
hideg ellenében. 

Össze-vissza kavarogtak a gondolataink. Eszünkbe ötlött, 
hogy talán lehetséges volna a légszivattyú segítségével a 
környező hold-légkört annyira sűrűsitenünk, hogy vele fel-
frissíthetjük kocsinknak a levegőjét. Ez a gondolat való-
sággal a remény csillaga gyanánt villant fel előttünk. Rög-
tön nekiláttunk a megvalósításának. Egy órai keserves és 
fáradságos munka után azonban kénytelenek voltunk meg-
győződni róla, hogy amit terveztünk, keresztülvihetetlen. A 
hold légköre itt oly ritka, hogy a szivattyúval lehetetlen 
azt a sűrűséget elérni, mely elégséges a kocsi levegő-
nyomásának ellensúlyozásához és a szelepnek a felnyitá-
sához. Azután azt próbáltuk meg, hogy a levegőt az üres 
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légtartók egyikében, melynek repedését gondosan betömtük, 
sűrítsük meg, de ez is lehetetlennek bizonyult. 

Miután a bátorságunkat teljesen elvesztettük és végleg 
kimerültünk, felhagytunk a céltalan munkával. Tamás azzal 
próbált vigasztalni bennünket, hogy messzebb, észak felé, 
talán sűrűbb levegőt találunk, amelyben használni lehet a 
légszivattyúnkat. Tisztában vagyok azonban vele, hogy maga 
sem hisz ebben a lehetőségben. A Mare ímbrium egész 
területén a levegő olyan ritka lesz, mint itt s mielőtt azt 
a hosszú útat megtennénk, a levegő-készletünk kifogy s 
bekövetkezik, amit nem lehet elkerülnünk. Kétszázkilencven 
óra múlva meg kell halnunk. 

Mindazonáltal, mihelyt kivilágosodik és melegebb lesz, 
elhagyjuk ezt a szakadékot és folytatjuk az útunkat észak 
felé. Áz ittmaradásnak nincs semmi célja. És talán . . . 
talán valahol mégis sűrűbb légkörre bukkanunk. 

Ugyanazon a helyen, hetven 
órával éjfél után. 

Végre rájöttünk az okra, amiért levegő-készletünket 
elvesztettük. A levegő-tartók, miközben a kocsit az Eraíos-
thenes lejtőin lebocsájtottuk, megsérültek. Egy éles szikla, 
mely a kocsi útjában feküdt, mélyen bevésődött az aljába 
s a gáz belső nyomása a többit elvégezte. A repedések 
jól láthatók. Amellett pedig két dolog bámulatba ejt ben-
nünket. Az egyik az, hogy a megsérült tartályokban a levegő 
nyomása az ércfalakat nem robbantotta szét, a másik pedig, 
hogy a levegő elillanását nem vettük é s z r e . . . A fejemet 
úgy töröm ezeken a rejtélyeken, mintha megoldásuk vala-
mennyire változtatna a sorsunkon. 

Nem vagyok képes másra gondolni; folytonosan és 
állandóan a halálnak a képe van a szemem előtt. A leg-
rettenetesebb pedig annak a biztos tudata, hogy meg kell 
halnunk, pedig teljesen egészségeseknek érezzük magunkat. 
Ez csak növeli annak a borzalomnak az érzését, amely 
elkerülhetetlenül közelit felénk. Tamás még a legnyugodtabb 
közöttünk, de különösen Márta iránt tanúsított viselkedé-
séből látom, hogy ő is szüntelenül a halálra gondol. Majd-
nem nőies gyengédséggel simítja végig a kezével Márta 
haját és úgy néz rá, mintha állandóan bocsánatot kérne 
tőle. Mária pedig csókolgatja Tamásnak a kezét és közben 
a tekintetét keresi, mintha csak mondaná: Ne gyötörd magad... 
minden jól van, ahogy van. . . hisz együtt halunk m e g . . . 
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Az ő számára talán vigasztalás, hogy együtt halnak 
meg, de az én szememben, bevallom őszintén, sorsunknak 
kegyetlenségét annak közös volta egy cseppet sem enyhíti. 
A bensőm mértéktelenül lázadozik a rettenetes tudat ellen, 
hogy minden töprengés teljesen hiábavaló. Erőlködöm, 
hogy józanul és megfontoltan gondolkozzam; százszor meg 
százszor elmondom magamban, hogy meg kell halnom, 
együtt ezekkel az emberekkel; önkéntes áldozatai vagyunk 
a megismerés utáni túlhatalmas vágynak, mely a földtől 
elszakított és erre a nem vendégszerető égitestre vetett 
bennünket; erőszakkal akarom megnyugtatni magamat, hogy 
ki kell békülnöm a sorsommal és meg kell őriznem a 
nyugalmamat. És mégis, mindezen elmélkedések után csak 
egyet érzek: aggodalmat, határtalan, kétségbeejtő aggo-
dalmat ! . . . Borzalmas, könyörtelen és lassan, de állandóan 
közeledik . . . 

Csakugyan nem értem, miért nem foglalkozunk azzal a 
gondolattal, hogy véget vessünk ennek a borzalmas álla-
potnak. Elvégre a hatalmunkban van, hogy eldobjuk magunk-
tól ezt az életet, amely amúgy sem egyéb, csak paródiája 
az életnek . . . 

Egy órával később. 

Nem, nem tehetem meg! Nem tudom, hogy mi az, ami 
visszatart, de nem tehetem meg. Talán a gyermekies vágyó-
dás a nap, a világosságnak jó csillaga után, mely nem-
sokára fölkél fölöttünk, talán nevetséges, majdnem állati 
ragaszkodás az élethez, bár oz órái már meg vannak szám-
lálva, talán valami észszerűtlen, teljesen tarthatatlan remény-
kedésnek a maradványa . . . 

Tudom, hogy már semmi sem menthet meg bennün-
ket, mégis olyan vágyódva szeretnék élni és olyan borzasz-
tóan . . . rettegek . . . 

Miattam egyébként... történjék, aminek történnie ke l l . . . 
Kimondhatatlanul fáradt vagyok . . . bár jönne már, amit 

úgy sem kerülhetünk el I Minden lélekzetvételnél arra gon-
dolok, hogy . . . Egyébként mindegy . . . 

Napfelkeltekor. 

Egy óra múlva tovább utazunk. Fölöttünk a szakadék 
nyugati szegélye már napfényben ragyog. Kimegyünk a 
sivatagra, hogy mégegyszer lássuk magunk fölött a napot, 
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a csillagokat és a földet, amely oly ragyogóan és mozdu-
latlanul van erre a fekete égre szögezve . . . 

Északnak hajtunk. Miért? Nem tudom megmondani. 
Egyikünk sem tudja, hogy miért, de mégis északnak haj-
tunk. A halál is mellettünk fog haladni a kőmezőkön, he-
gyeken és völgyeken át s ha a manométer mutatója az 
utolsó kiürülő levegő-tartányban a zéróhoz közeledik, meg-
jelenik a kocsiban is. 

Nem beszélünk egymással; már nincs miről beszélget-
nünk, Mindnyájan csak arra törekszünk, hogy valami fog-
lalatoskodást találjunk, talán inkább álszégyenből egymás 
előtt, semmint saját magunk számára; micsoda munka tudná 
ugyanis lefoglalni és lekötni az embert, ha tudja, hogy min-
den, amit cselekszik, hiábavaló és céltalan ? . . . 

Tulajdonképen elkerülhetetlen sorsunknak haladunk 
elébe! 

Második holdnap, tizennégy 
órával délután. Mare Imbrium, 
8° 54' nyugati hosszúság, 32° 
16' északi holdszélesség, c—d 
kráterek között. 

Meg vagyunk mentve! . . . A menekvés pedig oly hir-
telenül, oly váratlanul s oly különös és borzalmas módon 
jött, hogy még ma sem tudok szabadulni a hatása alól, 
noha már húsz órája eltelt, mióta a halál, mely két földi 
héten át szüntelenül kisért, elhagyott bennünket. 

Elhagyott bennünket, — de nem zsákmány nélkül . . . 
A halál sohasem távozik zsákmány nélkül. Ha könyörületből, 
vagy kényszerűségből meghagyja is azoknak az életét, akiket 
már karmai között tudott, zálogot visz magával . . . ahol 
találja . . . válogatás nélkül . . . 

Napfölkeltekor megkezdtük az utunkat, inkább szokás-
ból, semmint megfontolt szándékkal. Biztosak voltunk benne, 
hogy énnek a hosszú napnak az estéjét már nem érjük 
meg. Hallgatagon és némán haladtunk, közöttünk a halálnak 
a kisértetével, mely a körünkben ült és nyugodtan várta a 
pillanatot, mikor hideg és fojtogató karjával magához ölelhet 
bennünket. Úgy éreztük a jelenvalóságát, mintha látható és 
tapintható lény lett volna és valósággal csodálkoztunk, hogy 
nem tudjuk megpillantani. 

E percben minden már csak visszaemlékezés, de akkor 
leírhatatlanul rettenetes valóság volt. Meg nem tudom érteni, 
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hogy abban a borzalmas rettegésben, hogy élhettünk háromszáz 
óráig! Nem túlzok, ha azt mondom, hogy percről percre meg 
kellett halnunk arra a gondolatra, hogy elkerülhetetlenül 
meghalunk. Menekvésben már egyikünk sem reménykedett. 

Most minden sivár, nyomasztó és rettentő álomnak tet-
szik és egész energiámat össze kell szednem, hogy még 
egyszer elhigyjem, hogy mindez igaz is lehetett. 

Az útra, melyet megtettünk, már nem tudok pontosan 
visszaemlékezni. 

Egyik óra vontatottan követte a másikat. A kocsi állan-
dóan egyenletes gyorsasággal haladt észak felé és mi 
szinte álomszerűen láttuk a mellettünk elmaradó tájakat. 
Csak most érzem igazán, hogy összes benyomásaink egyetlen, 
mindennél hatalmasabb benyomásban, a kérlelhetetlen halál-
nak a biztos tudatában olvadtak össze. E benyomásoknak 
a zűrzavarából ma sem tudok kiszabadulni. Minden, amire 
visszaemlékszem, egyformán rettenetes. Kezdetben a Palus 
Putredinis és a Mare Imbrium határán haladtunk. Jobbra 
tőlünk hegyes és vad vidék maradozott el. Balra, nyugat 
felé, síkság terült el, melyet útunkkal párhuzamos irányban 
vonuló nem magas, hullámformájú hegyek zártak be. E 
hegyek mögött csillogtak a Timocharis csúcsai, melyeket 
az épen reájuk eső napsugarak megvilágítottak. 

Az emlékezetemben csak a borzalom maradt meg és 
ennek a tájéknak vele csodálatos módon összekapcsolódó 
hallatlan színpompája. A kráternek a legmagasabb csúcsai 
fehérek voltak, de ezekről lefelé sávok és körök nyúltak 
el, melyek a szivárványnak valamennyi színében pompáztak. 
Nem tudom, hogy miként lehet ezt megmagyarázni, vájjon 
a Timocharisnak a gyűrűhegye, amely majdnem olyan magas, 
mint az Eratosthenes, működő kráter volt hajdanában? 
Azt kell-e feltételeznünk, hogy ezek a színsávok a kráter-
ből kilövelt földpáttól, trachittól, kéntől, lávától és hamutól 
származnak? A rejtélyt nem tudom megoldani, akkor pedig 
nem is gondolkoztam fölötte. Csak a valószerűtlenségnek, 
regéknek és meseországoknak, drágakövekből feltornyosult 
hegyeknek a benyomása élt bennem . . . és bámészkodva 
néztem ezeket a topázokkal, rubinokkal, ametisztekkel és 
gyémántokkal teleszórt, napfényben izzó csúcsokat. Egy-
idejűleg fagyos merevségük borzongással töltött el. Volt 
valami kegyetlenül borzalmas és könyörtelen ennek a színes 
kőzetnek hideg, kemény csillogásában, ebben a vakító, 
semmi által nem enyhített ragyogásban . . . 



65 

A halálnak a pompája áradt felénk ezekről a hegyekről. 
Néhány órával napfölkelte után, előttünk állandóan a 

a Timocharis csúcsaival, a Beer kráter árnyékában halad-
tunk; miután mellette és a rögtön utána következő Feuil/eé 
lába mentén elhaladtunk, beláthatatlan síkságra jutottunk, 
amely hatszáz kilométernyire terjedt előttünk, egészen a Mare 
Imbrium északi határáig. Északnak fordulva, a Timocharis 
csúcsai majdnem mögöttünk maradtak; helyettük azonban 
északnyugat felé a látóhatár szélén az Archimedes gyűrű-
jének széles, árnyékbaborult sánca jelent meg. 

Hirtelen az volt a benyomásom, mintha egy hatalmas 
kapun nyargalnánk befelé, amely ki van tárva a halálnak 
a mezejére. Ismét határtalan, fojtogató aggodalom fogott el. 
Meg akartam állítani a kocsit, vissza akartam kormányozni 
a mögöttünk elmaradó sziklák közé . . . csak ne rohanjunk 
erre a szélesen elterülő síkságra, amelyet, úgy éreztem, 
nem fogunk élve elhagyni. 

Azt hiszem, hogy ez a gondolat nemcsák bennem ébredt 
fel. Három társam is komor pillantással tekintett erre az 
előttünk elterülő kősivaíagra. 

fWoodbelI íehorgasztott fővel és összeszorított ajakkal 
hosszú időn keresztül a síkságnak a ,távolságát látszott 
méregetni, melynek határait nem lehetett belátni; azután 
tekintetét lassan a manométer mutatójára fordította, mely a 
sűrített levegői tartalmazó tartányra volt erősítve. A réz-
hüvelyben elhelyezett mutató lassan, de állandóan e s e t t . . . 

Ekkor egyszerre borzasztó gondolat ötlött az agyamba: a 
levegő nem elég négy embernek, egy ember számára azon-
ban talán elégséges. Egyikünk a meglevő készlettel talán 
eljuthat azokig a vidékekig, ahol a holdnak a légköre elég 
sűrű ahhoz, hogy a szivattyú segítségével megélni lehessen. 

Ez a visszataszító, szörnyű gondolat megborzasziotf; 
alig hogy felmerült bennem, el akartam űzni magamtól, de 
erősebb volt az akaratomnál és mindig újra meg újra 
visszatért! Szememet nem tudtam a manométer mutatójáról 
levenni, a fülemben pedig folytonosan zúgott és zakatolt: 
négynek nem elégséges, de egynek ialán igen . . . 

Végül lopva, akárcsak a tolvaj, a társaimra pillantottam 
és . . . újabb borzalmat éreztem. Nyugtalanul villogó tekin-
tetükből ugyanazt a gondolatot véltem kiolvasni. Megértettük 
egymást. Egyideig tompa, nyomasztó hallgatás uralkodott. 
Azután Tamás megdörzsölíe a homlokát és nyugodtan 
mondotta: 

Jerzy Zulawski: Ezüstös mezőkön. 5 
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— Ha meg akarjuk tenni, gyorsan kell megtennünk, 
mielőtt a készletünk még jobban megcsappanna . . . 

Tudtuk, hogy miről beszélt; Varadol hallgatagon bólin-
tott a fejével; én azt éreztem, hogy égető pirosság önti el 
az arcomat, de nem ellenkeztem. 

— Húzzunk sorsot? — kérdezte ismét Tamás, akin 
látszott, hogy csak kínlódva tudja ezeket a szavakat kiejteni. 
— De — a hangja itt megbicsaklott és lágyan köpyörgőrc 
változott: — de arra akarlak kérni benneteket, hogy Márta 
életben maradjon, akárhogyan is. 

Ismét kínos hallgatás nehezedett ránk. Végül Péter 
nehezen kinyögte: 

— Kettőnek nem elég . . . 
Tamás büszke mozdulattal fölkapta a fejét: 
— Jól van, hát legyen I Talán jobb is így . . . 
E szavakkal négy gyufát vett a kezébe, egyiknek letörte 

a fejét és elrejtette őket a kezében, úgy, hogy csak a fehér 
végüket lehetett látni és felénk tartotta őket. 

Az egész megbeszélés alatt Márta féloldalt állt és neitt 
halloita, hogy mi történt közöttünk. Csak abban a pilla-
natban, mikor a sorsolást akartuk megkezdeni, lépett hoz-
zánk és bevezetés nélkül, teljesen nyugodt hangon kérdezte: 

— Mit csináltok? 
Azután Tamáshoz fordult: 
— Mutasd, mi van a kezedben. 
Hirtelen kikapta a gyufákat a kezéből, melyeknek 

hármunk halálos Ítéletét kelleti volna jelenteni, hogy a 
negyedik életben maradhasson. 

Ez oly hirtelen és váratlanul iörtént, hogy módunk és 
időnk sem volt a megakadályozására. A szégyennek sötét 
pirossága öntötte el az arcunkat; éreztük, hogy ez a leány a 1 
önzésnek és gyávaságnak visszataszító bűnén kapott rajta 
bennünket. Egymásra tekintettünk és hirtelen görcsös, rég-
óta visszatartott zokogásban kitörve, átöleltük egymást. 

A sorsolásról többé szó sem esett. A visszahatás 
folytán, amely egyik elvi jelentőségű joga az emberi lélek-
nek, a halál közelsége és elkerülhetetlensége által elő-
idézett kölcsönös gyűlölködés a túláradó gyengédségnek 
az érzésébe csapott át. Valami lágy, fájdalmat tompító érzés 
övezett körül bennünket. Egymáshoz közel foglaltunk helyek 
Márta hajlékony, karcsú testével Tamáshoz simult és vala-
mennyien halk hangon kicsiségekről, apró jelentéktelen-
ségekről kezdtünk beszélgetni, melyek valaha a földön 

m 



történtek velünk. Minden visszaemlékezés, minden kis részlet, 
nagyjelentőségűnek tetszett előttünk, mert éreztük, hogy ez a 
megbeszélésünk búcsúzás az- élettől. 

A kocsi pedig szakadatlanul száguldott észak felé, a 
halálnak mérhetetlen mezején keresztül. 

Órák és földi napok teltek el; a manométernek a 
mutatója állandóan esett, de már nyugodtak voltunk és meg-
békéltünk a sorsunkkal. Beszélgettünk, ettünk, sőt még ittunk 
is, mintha semmi sem történt volna. Csak olyan sajátságos 
nyomást éreztem a szivem tájékán és a torkomon, mint az 
az ember, akit nagy veszteség ért, amelyet hiába igyekszik 
feledni . . . 

Dél tájban a 31 és 32 párhuzamos körök közé érkeztünk. 
A hőség, bár még mindig nagyon erős volt, távolról sem 
kínzott annyira, mint a megelőző napon, mert ezen a tájékon 
a nap csak 60°-ra emelkedik a látóhatár fölé. A föld, mely 
dél óta ugyanazon magasságban áll az égbolton, elhalvá-
nyodott, mikor a napnak sugártalan korongja légkörének 
lángoló gyűrűjét érintve, lassan eltűnni kezdett mögötte. 

Napfogyatkozásunk volt, amely itt két óra hosszat tartott, 
a föld lakóinak szempontjából pedig holdfogyatkozás formá-
jában jelentkezett. 

A földi légkörnek világító gyűrűje abban a pillanatban, 
mikor a nap érinteni látszott, vérvörös villámok cikázó 
tömegévé változott, melynek közepét hatalmas fekete pont 
foglalta el, — az egész égboltozatnak egyetlen helye, ahol 
nem ragyogtak csillagok. A nap korongjának majdnem egy 
órára volt szüksége, míg a lobogó lángok közötti fekete kör 
mögött teljesen eltűnt. Ezen idő alatt a koszorú állandóan 
erősbödött és szélesbedett. Abban a pillanatban, mikor a 
nap eltűnt, a fény olyan erős volt, hogy meg lehetett ismerni 
a földrészek körvonalait, melyek narancssárgán csillogó 
tűzből emelkedtek ki. A földnek a fekete foltja a csilla-
goktól teleszórt égen kivájt és keskeny, vérvörösen lángoló 
udvartól körülövezett, sajátságos kút tátongó szájának tünt 
fel; ez fokozatosan vörös, majd narancssárga fénybe olvadt 
át és végül a fekete háttéren halavány, fehér világosságban 
veszett el. E koszorú mögött nyugaton és keleten két sugár-
kéve lövelt ki, aranyos fényporból képződött szökő forráshoz 
hasonlóan. Az állatövi fény volt, melyet a napfogyatkozás 
tartama alatt ugyanúgy lehetett látni, mint naplementekor. 

A hold olyanformán volt megvilágítva, mintha a fél-
homályba merült síkságon vérfolyamok ömlöttek volna végig. 

5* 
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Meg kellett állnunk, mert lehetetlen volt, hogy ebben ' 
a gyenge vöröses világításban az utunkat meglássuk. Az 
árnyékkal egyidejűleg a nap eltűnése után érzékeny hideg 
is kezdődött. Miután meleg ruháinkba és takaróinkba bur-
kolóztunk, egymáshoz simultunk és vártuk, hogy a nap ismét 
megjelenjék. Fölöttünk a legkülönbözőbb szinű lángoknak 
hallatlan pompájú koszorúja lobogott, mikor egyszerre a 
kutyák ugatni kezdtek, először halkan, azután mind han- \ 
gosabban és kétségbeesettebben. Jeges borzongás fogott 
el bennünket ennek az ugatásnak a hallatára. Az O'Tamor 
halála előtti éjszaka jutott az eszünkbe, mikor Selena épen 
úgy ugatott, mintha megérezte volna a kocsinkba belépő 
halált. A mennyei dóm fenségének a láttára helyzetünk 
egész végtelen nyomorúságát még jobban éreztük; úgy 
tetszett, mintha az a láng odafent gúny gyanánt lobogott j 
volna nekünk, halálraítélteknek a fejünk fölött . . . 

A tartányainkban levő levegő már csak körülbelül húsz 
órára volt elég. 

Két óra elteltével a fekete földkorongnak a nyugati 
szélén felbukkant a napnak egy szelvénye és a világító 
aureola keskenyedni és lassankint elhalványolni kezdett. A \ 
nap megpillantásánál a csodálkozás érzése fogott el ; már ; 
annyira hozzászoktam ehhez a véresen világító éjszakához, 
amely egy sötétebb, a nap távollétében bennünket örökre I 
elborító éjszaka hírnökének tetszett, hogy a sugárnélküli \ 
nap valami egészen megfoghatatlannak tünt fel előttem. 
Azután egyszerre, — nem tudom, hogy miért, — új remény 
kezdett éledni bennem, mintha a napnak a megjelenésével 
valami csodának is történnie kellene, amely megment ben- j 
nünket. 

— Élni fogunk! — kiáltottam oly hirtelen és olyan meg- i 
győződéssel, hogy valamennyi szem szinte megbabonázva, 
szegeződött az ajkamra. 

Valami nagyon különös dolog történt. A ládából, amely 
hasznavehetetlen távirókészülékünket zárta magába, kopo-
gást hallottunk. Eleinte nem akartunk hinni a fülünknek, de 
a kopogás mind jobban erősbödött. A ládához rohantunk 
s miután a tetejét felszakítottuk, meggyőződtünk róla, hogy" 
a készülék tényleg kopog, mintha táviratot venne fel. Hiába 
igyekeztünk azonban, hogy a táviratnak a szövegét meaért-
sük. Valami nem volt rendben, vagy zavaró körülmények 
léptek fel. Csak egyes megszaggatott szavakat tudtunk 
elkapni: 



69 

„Hold ' . . . egy óra múlva . . . a korong középpontjá-
t ó l . . . szög alatt . . . bármi is . . . Franciaország . . . töb-
biek . . . és ha . . . halál . . 

Határtalan csodálkozás fogott el bennünket. Varadol a 
géphez ugrott és táviratozni kezdett: 

— Ki van a készüléknél ? . . . Választ kérünk. 
Pár pillanatig vártunk, de válasz nem érkezett. Péter 

még kétszer-háromszor ismételte a kérdést, de eredmény-
telenül. 

A következő félóra tökéletes csendben telt el; már azt 
kezdtük hinni, hogy az egész ügy nem volt egyéb érthe-
tetlen érzék-csalódásnál. 

A nap épen egész korongjával kiemelkedett a föld 
mögül és mellette állott az égbolton. A hőség ismét növe-
kedett. 

Ekkor a napsugarakban valami átcikázott előttünk és 
majdnem egyidejűleg a talaj úgy megremegett lábunk alatt, 
mint az ágyúgolyótól talált fal. Az iszonyat és csodálko-
zás felkiáltása röppeni el az ajkunkról. Az ablakhoz rohanva 
valami fémes fényű tömeget láttunk, amely a holdnak a 
felületére lecsapódva, szemünk előtt hatalmas ível irt le, 
megint lecsapódott, újból felpattant és ezeket a lecsapódá-
sokat háromszor-négyszer ismételve, óriási, ugráló íveket 
írt le északkeleti irányban. 

Némán néztünk egymásra és nem tudtuk ezt a jelen-
séget megmagyarázni, míg egyszerre Péter hirtelen fel-
kiáltott: 

— A Remogner fivérek jönnek! 
Egyszerre minden megvilágosodott előttünk! Pontosan 

hat földi hét telt el, mióta éjféltájban a holdra leestünk; 
ez volt az az időpont, mikor a második expedíciónak követni 
kellett bennünket. A készülékünk annak a táviratnak hatása 
alatt kezdett kopogni, amelyet a Remogner testvérek a hold 
közeléből továbbitottak a földre. Jelentkezésük talán már 
előbb is észlelhető volt, csak nem hallottuk a készüléket 
tartalmazó ládának a kopogását. Épenúgy a Remogner test-
vérek is valószínűleg nem vettek tudomást a mi táviratunk-
ról, mert az utolsó pillanatban a holdra való lezuhanás elő-
készületeivel voltak elfoglalva. Ezek a gondolatok villám-
csapás gyanánt cikáztak keresztül az agyunkon, miközben 
lázas gyorsasággal indítottuk meg motorunkat. Néhány pil-
lanat múlva már egész erővel abban az irányban száguld-
tunk, amerre a lövedék szemünk elől eltűnt. Mindnyájan e 



70 

percben csak egyre gondoltunk: a Remogner testvérek leve-
gőt hoznak magukkal. 

Nem egészen egy óra múlva már azon a helyen voltunk, 
ahol a lövedék néhány visszapattanás után véglegesen 
lezuhant. Iszonyú látvány tárult a szemünk elé : az össze-
zúzódott lövedék romjai között két véres, szétroncsolt holt-
test hevert. 

Az izgatottságtól remegve kaptuk magunkra légtar-
tóinkat, melyeket készletünknek utolsó maradványával töltöt-
tünk meg és elhagytuk a kocsit. Mi tűrés-tagadás, lelki 
megrázkódtatásunk és remegésünk nem annyira barátaink 
rettenetes halálának, mint inkább az aggodalomnak szólt, 
hogy levegő-tartályaik a katasztrófa folytán esetleg meg-
sérültek. 

Kettő tényleg szétrepedt és üresen hevert a szét-
roncsolt fémdarabok között. Négy azonban sértetlen maradt. 

Meg voltunk mentve! 
Olyan kábitó öröm fogott el bennünket, amely nagyon 

kevéssé volt összhangban az elébünk táruló iszonyú képpel. 
De nem lehetett csodálkozni rajta. Végtelennek tetsző, 
háromszázötven órán keresztül haldoklottunk és ebben az 
órában a tudatára ébredtünk, hogy élni fogunk! 

Csak miután a saját sorsunkat biztosítva láttuk, tudtunk 
a Remogner testvéreket ért rettentő sorsra gondolni. Ami 
bennünket megmentett, volt az oka az ő haláluknak! Tiszta 
véletlen, vagy talán valamely számítási hiba következtében, 
itt közvetlenül előttünk zuhantak le a hold korongjának 
közepe helyett, amely e pillanatban mintegy ezer kilométer 
távolságban van tőlünk. A véletlen, amely levegő-készle-
tekkel ajándékozott meg bennünket, ölte meg őket. A hold 
korongjának ezen a pontján nem merőlegesen, hanem szög 
alatt zuhantak le. A lövedék ennek következtében hosz-
szanti oldalával csapódott a felülethez, ahol nem védte az 
acélváz és néhányszor felpattanva és visszazuhanva, végül 
össze kellett zúzódnia. Remegés fogott el arra a gondo-
latra, hogy ugyanez történhetett volna velünk is . . . 

Miután a holttesteket gondosan eltemettük a kövek 
között, nekiláttunk hagyatékuk átkutatásának. A roncsok 
közül összeszedtünk mindent, ami csak valamiképen is hasz-
nos lehetett reánk nézve. Mindenekelőtt az értékes sűrített 
levegő-tartányokat, melyeket átvittünk a kocsinkba, azután 
az élelmiszer- és víz-készleteket és egyes, kevésbbé sérült 
műszereket is. Dobogó szívvel kiftattunk táviró-készülékük 
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után, abban a reményben, hogy talán elég erős lesz, hogy 
a föld lakóival az összeköttetést helyreállítsuk. A remény 
azonban csalókának bizonyult. A készülék a katasztrófa 
alkalmával erősen megsérült. Ugyanez történt a csillagá-
szati műszerek nagyobb részével is. A kocsi motorját 
magunkkal vittük, bár erősen megrongálódott. 

Milyen kimondhatatlan szerencsénk volt, hogy épen a 
vörösréz légtartók a lecsapódás rettenetes erejének ellen 
tudtak állani! 

Miután a sajnálatraméltó Remogner testvéreknek a 
hagyatékát magunkhoz vettük, haladéktalanul megkezdtük 
továbbutazásunkat észak felé, mert a napfogyatkozás folytán 
egy időre megszakadt hőség ismét erősebben jelentkezett 
s igyekeznünk kellett, hogy valami árnyékot nyújtó talaj-
emelkedéshez jussunk. 

Csak itt, a c—d kráterek között pihentünk meg. 
Ezek a meredek kúpok, melyeknek lába csaknem 

összeér, kétségtelenül vulkanikus éredetűek. Az egész 
kénnel borított vidék a vakító napfényben sárgára színe-
ződik. Mély bevágások a hegyek oldalaiban, melyek a 
kráterek peremétőí azok talapzatáig húzódnak, kiváló védel-
met nyújtanak nekünk a nap heve ellenében. 

Meg vagyunk mentve és mégis a mélységes, levertség 
egy pillanatra 'sem hagy el. Folyton a szemem előtt vannak 
a Remogner testvéreknek rettenetesen összeroncsolódott 
hullái; a legcsekélyebb mértékben sem vagyunk okai a 
pusztulásuknak és mégis szemrehányás gyanánt érzem, 
hogy az ő haláluk mentett meg bennünket. 

Ki vagyok merülve mindattól, ami velünk történt és ki 
vagyok merülve a hosszú írástól is. Le kell feküdnöm, 
hogy kissé pihenjek a továbbutazás előtt. A fáradság és 
veszedelmek valószínűleg még nem távolodtak el tőlünk 
teljesen. 

E pillanatban a tekintetem Selenára esik, amint a köly-
keivel játszadozik; ezek nagyot nőttek az utolsó néhány 
hét alatt. . . Csodálatos, hogy mialatt a levegő hiánya követ-
keztében beálló halál fenyegetett bennünket, egy ideig 
készek lettünk volna, hogy közülünk háromnak az életét 
feláldozzuk a negyediknek a megmentéseért és egyikünknek 
sem jutott eszébe, hogy a kutyákat öljük meg, melyek 
szintén sok levegőt fogyasztottak, hogy ilyenformán hosz-
szabbitsuk meg a véleményünk szerint még reánk váró 
életnek az időtartamát! Mily borzasztó lett volna, ha tényleg 
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csak egyikünket is feláldoztuk, a kutyákat pedig megkímél-
tük volna, csak azért, mert rájuk senki sem gondolt] 

A veszedelem egyelőre eltávolodott tőlünk és valósá-
gos szerencse, hogy a kutyáink életben maradtak. Termé-
szetes elevenségükben jobban emlékezetünkbe idézik a 
földet, mint mi magunk kölcsönösen megtehetnék. Megha-
tottsággal nézem ezeket az állatokat... Oly egyedül vagyunk 
és oly rettenetesen elszakadtunk a földtől. A föld két embert 
küldött utánunk, de csak a hullájukat láttuk. Azt reméltük, 
hogy a Remogner tesíyérek megérkeztével új bajtársakra 
teszünk szert és meglesz a lehetőségünk, hogy a földdel 
érintkezzünk; ehelyett megmentették ugyan az életünket, de 
mi . . . mi örökös eíhagyatoitságra vagyunk ítélve. 

Mare Imbrium, 9° nyugati hosszúság, 
37° északi holdszélesség. Második nap, 
százhuszonöt óra délután. 

Körülbelül száz óra, vagyis majdnem négy földi nap 
óta haladunk ezen a síkságon, mely nem látszik véget érni! 
Ameddig a szem ellát — semmi; nincs egy csúcs, egy 
kiemelkedés, valami változatosság, melyen a szem meg-
pihenhetne. A tájéknak ez a borzalmas egyformasága reánk 
nehezedik és kimerít bennünket. Egy ízben nagyobb útat 
tettem meg a Szaharában, de a Szahara csodásan válto-
zatos, meseszerű országnak tűnik fel azzal a vigasztalan 
sivársággal szemben, amely itt körülvesz bennünket! A 
Szaharában vannak szikla-láncolatok, hullámos homokdom-
bok, melyek mögül gyakran dús oázisokon nőtt pálmáknak 
zöld koronái bukkanak elő; a Szahara fölé kék ég borul, 
mely váltakozva ezüstösre színeződik, a déli napnak a 
fényében ragyog, esthajnalkor rózsaszínben fürdik, éjszaka 
pedig fénypontoktól átszőtt fekete fátyolba burkolódzik. 
A Szaharán viharok söpörnek végig, felkavarják a homok-
tengert s mozgásukkal életet árulnak el; mindez itt teljesen 
hiányzik. Sziklás, barázdákkal végigszántott felszínén a 
napfénytől teljesen kiszikkasztott talaj, mindig ugyanaz a 
kísértetiesen szürke egyformaság! Akárcsak az ég fölöttünk, 
amely háromszáz óránál jóval hosszabb ideje úgyszólván 
semmit sem változott! Hol vagytok . . . szél . . . víz . . . 
élet . . . kéklő ég . . . zöldelő rétek ? . . . 

Mindez úgy tűnik fel előttünk, mint csodaszép rege, 
melyet valaha hallottunk és átéltünk... az ifjúságunkban... 
nagyon, de nagyon régen . . . 

« 



A földi időszámítás szerint még nem vagyunk két 
hónapja a holdon, de úgy tetszik nekünk, hogy már egy 
emberöltő telt el, mióta a hazánkat elhagytuk. Lassankint 
alkalmazkodunk az uj életföltételekhez; többé nem csodál-
kozunk azon, ami körülvesz bennünket. Ellenkezőleg, már 
inkább a visszaemlékezéseken csodálkozunk, amelyek azt 
súgják, hogy azon a csillagoktól körülvett és a fekete égen 
több százezer kilométernyire tőlünk lebegő gömbön van az a 
boldog vidék, ahol születtünk és felnevelkedtünk, amely 
annyira különbözik ettől a világtól s oly szép... oly varázs-
latosan szép I . . . 

Oh, az emberek nem tudják megbecsülni a földnek a 
szépségeit! Ha ide jutnának, ők is úgy szeretnék, ahogy 
mi szeretjük, mikor örökre elvesztettük! Róla álmodnának... 
akárcsak mi, lázas látomásokban, nyugtalan, fájdalmas, 
nyomasztó és kínzó vágyódással teli lázálmokban . . . Mily 
rettenetesen fárasztók ezek az álmok! Ha néhány órai 
alvás után fölébredek, azt látom, hogy a nap majdnem 
ugyanott áll az égbolton, ahol állott az elalvásom előtt, 
azt látom, hogy a kocsink a szakadatlan száguldás dacára 
is, egyforma távolságban van a látóhatár szélétől s majd-
nem azt kezdem hinni, hogy már nincs is idő és tér, csak 
végtelenség és örökkévalósági 

Hogy valamivel foglalkoztassuk az agyunkat és az 
őrültség ne vegyen rajtunk erőt ebben a sivatagban, hosszú, 
néha nagyon gyermekes történeteket mesélünk egymásnak, 
vagy olvasunk a földről magunkkal hozott könyvekből. Van 
néhány természettudományi munkánk, néhány mű a civi-
lizáció történetéről, választék a legkiválóbb költőkből s a 
biblia. Különösen a bibliát olvassuk nagyon gyakran. Ren-
desen Woodbell szokta olvasni tiszta, csengő hangon a 
genezisnek, vagy a négy evangéliumnak a részletei t . . . 

Hallgatjuk, hogy Isten miként teremtette a földet az 
emberek számára, hogy rajta éljenek és a holdat, hogy éjszakai 
világosságot szolgáltasson nekik, miként r választotta el a 
napot az éjszakától és miként száműzte Ádámot a virágzó 
paradicsomból a sivár, terméketlen világba. Hallgatjuk, 
hogy a megváltó miként küldetett a világra, hogy az emberi-
séget megváltsa. Szinte látjuk, amint követőinek kis csapa-
tával járja Galileának virágzó rétéit és zöld halmait, amint 
szenved és meghal; hallgatjuk mindezt és közben nézzük 
az ég fekete bársonyán ezüst sarlóhoz hasonló földet és 
haladunk e végtelenül sivár térségeken e nap alatt, mely 
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lomhán mozog és nem jelzi számunkra a napokat és az 
órákat. 

Márta egész lelkével belemerül ezekbe a regékbe és 
ha Tamás abbanhagyja az olvasást, különböző, gyakran 
nagyon különös kérdésekkel fordul hozzánk. Minden a 
jelenlegi helyzetünkre vonatkozik... Az imént így szólt 
Tamáshoz: 

— Mi vagyunk ennek a világnak Ádámja és Évája . . . 
Tényleg, ők itt az első emberpár, akik úgy vetődtek ki 

erre a sivatagra, amint a másik emberpár valamikor kiűze-
tett a paradicsomból. De Péter és én — mik vagyunk mi 
tulajdonképen ? Van valami emberietlen a mostani létünk-
ben. Tamás és Márta életének megvan a jogosultsága, de 
mi . . . miért élünk mi íuíajdonképen ? 

Eszembe jut, amit a földön mondottunk, mikor az 
útunkra készültünk: A tudás az élet célja; annak áldozzuk 
fel magunkat! Most már látom azonban, hogy a tudás nem 
elégíti ki az embert, ha nincs meg a lehetősége, hogy 
amit tud, másokkal is közölje. Csodákat látunk, aminőket 
aligha látott emberi szem a világ teremtése óta és csodál-
kozva látjuk, hogy minden meglehetős közönyösen hagy 
bennünket, mert nincs, akinek elmondjuk, hogy mit láttunk. 
Bizonyára ezért akaratlanul nagyon sok dolgot meg sem 
vizsgálunk, amit lehetne és kellene megvizsgálnunk . . . 
Ha csak módunk volna rá, hogy a földdel érintkezzünk! 
Enélkül céltalan az ^élet. Mily szerencsés Tamás és mily 
szerencsés Márta ! Élnek, igazán élnek, mert egyik a másik-
nak é l ! 

A láz gyötör, valahányszor Máriára nézek, valahányszor 
reá gondolok. Harminc esztendőt éltem a földön; az őrültek 
közé tartozom, — más kifejezéssel ma nem illethetem 
őket, — akiknek csak egy szerelmük van: a tudás és csak 
egyre törekszenek: az igazság megismerésére. Ma kezdem 
vágyódva fürkészni az életnek a nagy titkát, melyet a nő 
rejt magában és a szent őrületet, mely ebben a titokban 
rejlik s melynek szerelem a neve . . . 

Milyen nevetséges ez a mondás . . . itten leírva ! Egyedül 
vagyok és egyedül maradok a halálomig, mely majdan 
meglep és elnyei azzal az el nem használt erővel együtt, 
amely élet létrehozására lett volna rendelve és azzal az 
el nem használt tudással együtt, mely forrás módjára bugy 
borékol merev, terméketlen sziklák között.. . 

Márta . . . Nem tudora, hogy miért írtam le ezt a nevet. 
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Mi közöm ehhez a félvad malabári nőhöz, akit nem a 
megismerésnek a magasztos vágya, nem a Iegmélységesebb 
titok felderítésének a törekvése hozott a földről erre a több 
százezer kilométer távolságban levő világra, hanem a férfi-
nek a hétköznapi, megszokott szerelme? Nem, semmi közöm 
sincs hozzá . . . és mégis szüntelenül rája gondolok . . . 
makacsul, szinte fájdalmasan. Hárman vagyunk itt férfiak, 
egyaránt életerősek és okosak és az emberi nemzedéket 
mégsem mi hoztuk erre a világra, hanem ez az együgyű, 
értelmetlen nőszemély. Közülünk csak annak van értéke, 
akit ő kiválasztott magának . . . 

Ketten közülünk tulajdonképen semmik se vagyunk és 
csak úgy szolgáljuk a másik kettőt az agyunkkal, mint a 
munkára fogott állatok szolgálják az embert az izmaik erejével. 

Alapjában véve igazságtalan dolog ez. Miért épen Tamás, 
miért csak ő, miért épen ő ? . . . 

Márta a földön, mikor könyörgött, azt mondta: „A szol-
gálótok leszek." A valóságban pedig mi vagyunk a szol-
gái, bár soha sem parancsol nekünk és mi sem igyekszünk, 
hogy őt szolgáljuk. Egy szörnyűségesen egyszerű oknál 
fogva vagyunk a szolgái: azért, mert bár más módon, aka-
ratlanul is azt a célt szolgáljuk, melyet csak ő valósithat 
meg, hogy itt egy új emberiség keletkezzék. 

Hová is ragadnak a gondolataim! Alighogy a halálnak 
a kísértete eltűnt a szemem elől, régi szokásom szerint 
megint a jövőről álmodozom, amely talán soha sem válik 
valóra. Emberiség, új emberiség! Körülöttünk pedig csak 
élettelen, halott vidék, levegő nélkül, víz nélkül! Mindez-
ideig a hold még semmit sem nyújtott nekünk; idáig csak 
a földnek azokból a parányaiból élünk, melyeket magunk-
kal hoztunk. Mindezideig még semmit sem találtunk, ami 
feljogosíthatna bennünket arra a feltevésre, hogy itt lélekzeni 
és élni lehet! Már száz meg száz kilométert megtettünk anél-
kül, hogy a talaj alakulása, vagy a légkörnek a sűrűsége tekin-
tetében a legcsekélyebb változást is tapasztaltuk volna. A 
levegő még mindig oly ritka, hogy még nappal sem tudja 
a csillagokat elhomályosítani, sem pedig az égnek fekete-
ségét kékre színezni. A sziklás talajon nem találunk nyo-
mokat, melyekből arra lehetne következtetni, hogy itt valaha 
víz működött. 

És mégsem veszítjük el a bátorságunkat. Csaknem 
minden beszélgetésünk a reményteljes szavakkal kezdődik: 
»Majd ha a túlsó oldalra megérkezünk . . . " De milyen is 
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lesz az a túlsó oldal? E percben még mindig nem tudunk 
róla többet, mint mikor a földről elindultunk, röviden össze-
foglalva: nem tudunk semmit. 

A Három Fej alatt. 7° 40* nyu-
gati hosszúság, 43° & északi 
holdszélesség. Második nap, éj-
fél előtt. 

A hegynek a lábánál vagyunk, mely a Mare Imbrium 
északi részén emelkedik s az összes, eddig útközben talált 
alakulásoktól különbözik. A földnek a fénye, mely mintegy 
negyven foknyira áll a látóhatár fölött, ferdén esik a szik-
lákra, melyek hatalmas gót templomhoz, vagy óriások szá-
mára épült mesebeli kastélyhoz hasonlítanak. 

Az éjszakai világosság itt sokkal gyengébb, mint ott, 
ahol a föld csaknem a zeniten állt fölöttünk; fényénél csak 
a főbb körvonalakat lehet megkülönböztetni. Ez az első 
hegy, melynek nincsen gyűrűs kráter alakja. Csak a kőtöme-
gek marédványai vannak meg, magát a gyűrűt vagy a ter-
mészetnek valamely borzalmas kataklizmája, vagy pedig a 
víznek a lassú munkája szétrombolta. 

Már azt mondjuk: „a víznek a munkája". Bár ez csak 
puszta feltevés, olyan öröm fog el, mintha valóság volna . . . 
Ha ugyanis itt volt víz, akkor feltételezhetjük, hogy a túlsó 
oldalon van víz és ha ott csakugyan van víz, bizonyára kell 
olyan sűrű levegőnek is lenni, hogy abban lélekzeni lehet. 
A hideg dacára, amely még mindig erősen gyötört ben-
nünket, noha már jóval kevésbbé, mint a megelőző éjszakán, 
rövid időre elhagytuk a kocsit s a föld rézsút eső sugarai-
nál vizsgálgatni kezdtük a vidéket, hogy nyomokat találjunk, 
melyek bennünket feltevésünkben megerősíthetnek. Biztosat 
még nem tudunk, de az az egy kétségtelen, hogy ennek a 
hegynek a képződésénél más erők működtek közre, mint 
az eddig talált gyűrűszerű emelkedéseknél. Közvetlenül 
előttünk hatalmas, majdnem meredek fal emelkedik, mely 
a tetejét bekoronázó három csúcsával némileg ciklops 
falhoz hasonlít, három bástya-toronnyal. A hegyet Három 
Fey-nek nevezzük el. A fal északkeleti irányban húzódik és 
fekete, meg nem világított oldalát fordítja felénk. Csak a 
csúcsok ragyognak fehéres fényben s a föld felé fordított 
oldaluk olyan, mintha ezüstös sisakok csillognának fekete 
fejeken. A hegynek a tömege csak annyiban különbözik 
az égnek a hátterétől, hogy feketeségén nem világítanak 
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csillagok, melyekkel az ég telisded tele van szórva. Körül-
belül ugyanazt a benyomást kelti, mint földi éjszakákon egy 
fekete felhő a szintén fekete, de csillagos égbolton. 

Teljes sötétség vesz körül bennünket, mert a hegy 
eltakarja a földet előlünk. Az útaí magunk előtt villamos 
fényszóróinkkal világítjuk meg. Az út ilyenformán rettene-
tesen nehéz, itt már minden emelkedés hosszú árnyékot 
vet és a legnagyobb elővigyázattal kell haladnunk, nehogy 
a talajnak valamely egyenetlenségében, vagy szakadékában, 
amelyek itt már mind gyakoriabbak, megakadjunk. Nem is 
hiszem, hogy napfelkelte előtt nagyobb útaí tehessünk, annál is 
inkább, mert a fagy, mely az éjszaka vége felé mindig erő-
sebben szokott jelentkezni, alkalmasint valamely védettebb 
helyen hosszabb tartózkodásra fog kényszeríteni bennünket. 

Előzetesen azonban a hold-térképeken Pico néven isme-
retes csúcsig szeretnénk legalább előrejutni, mely a térkép 
szerint északra hetven kilométer távolságban van tőlünk, mert 
már tapasztalásból tudjuk, hogy a hegyek közelében jóval 
melegebb van, mint a síkságon. Ezt a jelenséget a hegyek 
legnagyobb részének tűzhányó-jellegével magyarázzuk; bizo-
nyára vannak még egyes meglevő belső íűz-erek. 

Rövid tartózkodás után, melyet a motor gondozásának 
a szükségessége okozott, folytattuk az utazásunkat észak 
felé . . . Már abba kell hagynom az írást, mert menéíközben 
lehetetlen még csak gondolni is rá. A talaj egyenetlensége 
és az árnyék, melyet a látóhatár fölött rézsútosan álló 
földnek a fénye vet, arra kényszerit bennünket, hogy mind-
nyájan a helyünkön legyünk. Az alvást úgy osztjuk be, 
hogy mindig csak egyikünk alszik, a másik három pedig 
ébren van, hogy az utazást ne legyünk kénytelenek félbe-
szakítani. E pillanatban épen Márta alszik. Hallom egyen-
letes, nyugodt lélekzeívételét s a lámpának letompított 
fényénél látom az arcát, amint elválik a prémek tömegének 
szürke színétől. Az ajka úgy van nyitva, mintha mosolyogni, 
vagy csókolni akarna . . . Vájjon miről álmodik ? . . . Eszte-
lenség ! . . . Haladunk tovább. 

Harmadik nap, harminc órával éjfél után. 
Mare Imbrium, 9° 14' nyugati hosszúság, 
43° 58' északi holdszélesség. 

Különös, nagyon különös, amit látok. . . 
Körülbelül éjféltájban folytattuk utazásunkat a Három 

Fej-ícA. Az út rendkivül nehéz volt, mert minduntalan ki-
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sebb talajemelkedéseknek az árnyéksávjába kerültünk. Egy 
óra leforgása alatt több ízben meg kellett állanunk, hogy 
villamos lámpáink segítségével a terepet megvizsgáljuk, 
vagy hogy a csillagok magassági állását megmérjük, ami 
most egyedüli útmutatónk. Lehetetlen az általános kör-
vonalakon kivül bármit is felismerni. És m é g i s . . . vagy 
talán épen azér t . . . 

Harminc óra alatt alig tettünk meg nagyobb útat negy-
ven kilométernél. Végre egy sajátságosan szürke homok-
fúváshoz hasonló sávra jutottunk. A sáv némileg görbülő 
ívben útirányunktól északnyugatra hajlik el s világosabb 
színével elválik a kősivatagnak jóval sötétebb talajától. 
Amennyire a földnek a fényénél láthatom, egy sajátságos 
alakú sziklacsoportnál végződik, amely a távolból fantasz-
tikus erősségnek, vagy városnak tetszik . . . Városnak ? . . . 

Ezen a sávon haladunk tovább, mely jóval egyenle-
tesebb útnak bizonyul, mint a kövekkel teleszórt sivatag s 
nem is nagyon tér el az útunk irányától. Meglehetősen 
gyorsan haladunk s a távolból látott sziklacsoport mind-
jobban kibontakozik. Már meg lehet különböztetni az egyes 
részeket, melyeknek különleges alakja csalódásig hasonlít 
tornyok és épületek romjaihoz. Erőlködöm, hogy valami 
ésszerű magyarázatot találjak. . . tényleg, nagyon különös! 
Majdnem babonás rettegés ejt a hatalmába . . . Talán . . . 

Harmadik nap, harminchat órá-
val éjfél után, a Mare Im-
brium területén. 

Irgalmas Isten! Ha Tamást elveszitenők.. . Már az 
első láz úgy kimerítette és most i s m é t . . . Ez az e s e t . . . 
Istenem, mentsd meg őt. Különben . . . A halottak városa. . . 

Ötvenkilenc órával éjfél után. 
Mare Imbrium, a Pico lábánál, 
9° 12" nyugati hosszúság, 45° 
27' északi holdszélesség. 

Igyekszem rendezni a gondolataimat. Végül le akarom 
írni őket. 

Arra emlékszem, hogy közvetlenül, miután az utolsó 
feljegyzéseimet befejeztem, ismét a fantasztikus romokra, 
vagy sziklacsoportokra tekintettem és akaratlanul felkiál-
tottam : 

— Nézzétek! Egészen olyan, mintha város volna! 
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— Tamás, aki az egész idő alatt a kocsi ablakánál állt 
és növekedő érdeklődéssel nézte a folyton jobban köze-
ledő sziklákat, a szavaimra hirtelen hozzám fordult. A sze-
mében erős felindulás tükröződött. 

— Az hiszem, hogy igazad van, — mondta komolyan, 
kissé remegő hangon. — igazad van, hogy város l e h e t . . . 

— Micsoda!? 
Mindnyájan az ablakoz rohantunk és felkaptuk a messze-

látóinkat. Még Péter is, miután megállította a kocsit, oda-
jött hozzánk, hogy szemügyre vegye a különös jelenséget. 
Tamás kinyújtotta a k e z é t . . . 

— Nézzétek, — mondotta, — ott jobbra. Akárcsak egy 
kőkapunak a romjai. Látni lehet mindkét oszlopot és fent 
az ívnek egy darabját. . . Vagy amott . . . nem tökélesen 
olyan, mint egy félig összeomlott torony ? . . . Ott pedig az 
a hatalmas épület az oszlopsorral és oldalt két letompított 
piramissal. Azt hiszem, hogy ez a helyenként kövekkel beszórt 
sáv valaha út lehetet i . . . Most minden romokban hever és 
halott . . . A halottak városa. 

Nem tudom azt az érzést leírni, mely eközben a hatal-
mába ejtett. 

Minél tovább néztem az elébünk táruló képet, annál 
inkább hajlottam arra, hogy elhigyjem, amit Tamás mond. 
A szemem előtt folytonosan újabb meg újabb tornyok, ívek, 
oszlopok, beomlott falrészletek emelkedtek és kövekkel 
teleszórt útak húzódtak. A föld fénye a fantasztikus romo-
kat halvány ezüsttel vonta be ; fekete tóból titokzatos árnyak 
emelkedtek . . . akárcsak szellem-látomások. Hideg borzon-
gás futott végig rajtam. Hold-Pompeji, vagy Hold-Hercula-
num volt előttem, de nem a századok porából kiásva, hanem 
a porban összeomolva, amazoknál sokkal rettenetesebben, 
sokkal hatalmasabban és a halált sokkalta erősebben fel-
idézve ebben a borzasztó elhagyatottságban és ebben a 
különös világításban. 

Varadol vállát vonogatva mormogta: 
— Tényleg átkozottul hasonlítanak a romokhoz . . . ezek 

a sz iklák. . . De hát itt sohasem lehettek élőlények.. . 
— Ki tudja ? — felelte Tamás. — Ma a hold innenső 

oldalának nincs se levegője, se vize, de valaha lehetett, 
valamikor, évezredek előtt, mikor még a hold gömbje gyor-
sabban forgott s a föld fel- és lement az egén . . . 

— Lehet, — suttogtam némi tépelődés után. 
— Még eddig seholsem találtuk eróziónak a nyomait, 
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ami azt bizonyítja, hogy itt sohasem volt víz, ami viszont arra 
utal, hogy itt levegő és élet sem lehetett, — válaszolt Péter. 

Woodbell mosolygott és a homokra mutatott kocsink 
alatt: 

— Hát ez a homok ? . . . És a Három Fej, amely mel' 
lett nemrég elhaladtunk? Nem olyan volt, mint egy valaha 
hatalmasabb hegynek a maradványa, melyet a víz meg-
szaggatott és kimosott ? Nem lehet határozottan állítani, 
hogy itt sohasem volt víz. Csák esetleg a hidegnek és a 
nap hevének a hatása eltüntette a nyomait . . . 

Egy ideig hallgattunk, azután Woodbell hirtelen ismét 
megszólalt: v 

— Azt hiszem, hogy a legérdekesebb rejtély van előt-
tünk, mellyel a holdon egyáltalán találkozhattunk. A nyitjára 
kell jönnünk. 

— Hogy érted ezt? — kérdeztem. 
— Nos, úgy, hogy a kocsival megközelítjük a romokat 

és megvizsgáljuk őket. . . 
Nem tudom miért, de a hideg rázott meg erre a gon-

dolatra; nem félelem volt, de mindenesetre valami hozzá 
nagyon hasonlatos. Az épületek, vagy sziklák omladékai 
olyanok voltak, mint gigászi hullák ebben a mérhetetlen 
sivatagban. 

Péter kelletlenül vonogatta a vállát: 
— Eszeveszett gondolat I Kár az időér t . . . A föld 

fényében a szikláknak van ugyan némi hasonlatosságuk 
épület-romokkal, de semmi egyéb. . . 

Mindazonáltal kocsinkat a romok felé irányítottuk. 
Márta feszült figyelemmel, de egyúttal látható aggodalom-
mal ügyelte, hogy mi történik. 

. . . És ha a halottak városát halottak is építették 
— suttogta, mikor már alig két kilométer választott el 
bennünket a rejtelmes város bejáratát alkotó árkádoktól-

— Halottak városa . . . bizonyára, — mondotta Tamás 
mosolyogva. — Elhiheted azonban nekem, hogy valaha 
élők alkották . . . 

— Vagy a természet erői, — vetette ellene Péter. 
E pillanatban a kocsink nagy zökkenéssel megállt. 
A motorhoz rohantunk, hogy lássuk, mi történt. A homo-

kos talaj véget ért s az előttünk levő terep annyira tel^ 
volt szórva hatalmas sziklatömbökkel, hogy szó sem leheteti 
róla, hogy rajta a kocsival átjuthassunk. Mikor Tamás ezl 
látta, egy pillanatig habozott, azután kijelentette: 



81 

— Gyalog megyek oda! 
Mindnyájan vissza akaríuk tartani, anélkül, hogy tudtuk 

volna tulajdonképen miért. Talán az előérzete volt annak, 
aminek történnie kellett! 

Tamás azonban megmaradt az elhatározásánál. Péter a 
bajusza alatt dörmögött és olyasfélét mondogatott, hogy 
esztelenség az időt vesztegetni s a kocsi elhagyásával az 
'Hózatos hidegnek kitenni magát egy agyrém kedvéért. Ajánl-
koztam, hogy elkisérem Tamást, de mikor azt mondta, hogy 
egyedül akar menni, nem erőltettem a dolgot. Még ma 
sem tudom igazában, hogy mi tartott vissza, a hidegtől való 
réleiem, vagy a megmagyarázhatatlan aggódásnak az érzése 
e halott városnak a láttára. Elég az hozzá, hogy a kocsiban 
maradtam . . . 

Tamás, mikor elvált tőlünk, egyenesen a titokzatos 
romok felé tartott. Az ablaknál állottunk és a föld fényében 
tisztán láttuk az alakját. Lassan haladt, gyakran megállt és 
tehajolt, valószínűleg, hogy a talajt tanulmányozza. Egy pil-
lanatra eltűnt egy kis sziklának az árnyékában, azután 
Ismét megláttuk, de már jóval távolabb. Ekkor valami cso-
dálatos dolog történt. Woodbell, aki az útnak már körül-
belül a harmadrészét megtette, hirtelen felegyenesedett, 
megkövülten állt pár pillanatig s azután őrült ugrásokkal 
kezdett rohanni vissza a kocsink felé. 

Láttuk a mozdulatait, de nem tudtuk megérteni. Egy-
szerre, mikor már csaknem elérte a kocsit, megtántorodott 
e s eleseit. Mikor észrevettük, hogy nem tud felkelni, a 
segítségére akartunk rohanni, de jó idő eltelt, mert eloab 
magunkra kellett kapnunk a levegő-tartóinkat. Azután kirohan-
unk hozzá; eszméletlenül feküdt a köveken. Felemeltük es 
bevittük a kocsiba. 

Mikor a légtartót letéptük róla, rettentő látvány tárult 
elénk. Az arca meg volt duzzadva és kékesre változott s 
egészen elöntötte az orrán-száján kitóduló vér; karja es 
nyaka is tele volt sűrű vérnyomokkal, bár sebet egyaííalan 
nem fedeztünk fel rajta. , , . 

Márta kétségbeesetten jajveszékelt és kedvesere akart 
borulni. Varadol csak erőszakkal tudta visszatartani. Közben 
en az élesztési kísérleteknek láttam neki. Kezdetben valami 
agyszélhűdés-félére gondoltam, de mikor Peter a legtartoí 
megvizsgálta, kiderült az eszméletlenségnek az igazi oka. 
Az arcvédő maszknak az üvegje összetört s ezt mi nem 
vettük rögtön észre. Valószínűleg akkor törhetett össze, 

Zulawski : Ezüsfös mezőkön. 6 



mikor Tamás eleseti. Következésképen a levegő elillant a 
tartányból. Mire mi felkészültünk és odaértünk, már a lég-
tartó csaknem teljesen kiürült s ez idézte elő a vérömlést 
és ájulást; de hogy miért kezdett rohanni Tamás, az egyelőre 
előttünk még rejtély maradt. 

Végre, hosszú idő múlva, sikerült őt eszméletére térí-
tenünk. Hosszú, görcsös lélekzetvétel volt a visszatérő életnek 
az első jele, mire azonban új vérömlés fogta el. Azután 
kinyitotta a szemét és zavarosan meresztette ránk a tekin-
tetét; hihetőleg nem tudta, hogy mi történt vele. Egyszerre 
rémülten felkiáltott és a karját úgy lökte maga elé, mintha 
valamit el akarna taszítani magától; azután ismét elájult. 
Másodszor is magához akartuk téríteni, de eredménytelenül. 
Eszméletlen maradt, láz tört ki rajta, egy hosszabb beteg-
ségnek az előjele. 

Miután Tamásnak gondosan ágyat vetettünk, folytattuk 
az útunkat. A fantasztikus hegyekre és a titokzatos városra 
többé egyikünk sem gondolt! A rettenetes eset után csak 
egy aggodalmunk volt, hogy minél gyorsabban elkerüljünk 
erről a szomorú emlékű tájékról. 

Húsz óra alatt végre eljutottunk a Pico lábáig, ahol e 
percben pihenünk. Reggelig itt is "maradunk. 

Woodbell állapota nagyon aggasztó. A vérömlés nem 
ismétlődött ugyan, de a láz egyre erősebb. Néha felugrik, 
mintha menekülni akarna, rémképeket lát és érthetetlen 
szavakat ismételget; néha azt hisszük, hogy a Remogner 
testvérek nevét halljuk a szájából. Ezeket a rohamokat 
teljes kimerülés szokta követni. Ilyenkor halotthalvány, 
mintha egy csepp vér sem maradt volna meg benne. 

Mindez a legnagyobb mértékben nyugtalanít bennünket. 
Márta a kétségbeeséstől és rettegéstől majdnem elveszti 
az eszméletét. Mégis mindig megkísérli, hogy uralkodjék 
magán, mert a betegnek nagy szüksége van az ápolására. 
Úgy vigasztaljuk, ahogy csak tudjuk és eltitkoljuk előtte a 
saját aggodalmunkat. 

E borzalmas eset mögött valami talány rejtőzik. Még 
mindig nem értem, hogy mi késztethette Tamást arra aZ 
eszeveszett menekülésre, amely iulajdonképen a szeren' 
csétlenségét okozta. Bizonyos ugyanis, hogy üvegmaszkja 
csak az esés alkalmával törheteit össze. Ha akkor eszembe 
.jutott volna, hogy megvizsgáljam az általa megtett útak 
talán rájöttem volna a rejtélynek a nyitjára . . . Mert bizo-
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nyára valami hallailan dolognak kellel! történnie! Ha van 
ember, aki nem ijed meg alaptalan rémképektől, úgy két-
ségkívül Tamás az, aki a legrettenetesebb helyzetekben 
annyira meg tudta őrizni a lélekjelenlétét és nyugalmát. 
ü e mi ijeszthette meg annyira ? Egyáltalán mi ijeszthette 
meg ebben a halott világban?. . . Az útnak még a felét 
sem tette meg a halottak állítólagos városának a kapujáig... 

A Pico lábánál, száznegyven-
nyolc órával éjfél után. 

Végre kissé szabadabban tudok lélekzeni! Azt hiszem, 
sikerül, hogy Tamást megmentsük az életnek. Elaludt; annak 
a jele, hogy túl van a krízisen. Annyira csendben vagyunk, 
amennyire csak lehet, csak suttogva beszélünk, hogy föl 
n e ébresszük. Talán az álom megmenti őt. 

Csak attól félünk, hogy a kutyák lármát csapnak az 
ugatásukkal . . . Tamást most felébreszteni egyértelmű volna 
ö gyilkossággal. Épen azért felváltva szakadatlanul az álla-
tok mellett vagyunk, hogy ha valamelyik ugatni találna, 
menten kihajíthassuk a kocsiból. Szerencsére a kutyák tel-
jesen nyugodtak. Selena szinte őrt állt a betegágynál és 
tekintetét egy pillanatra nem veszi le gazdájáról. Meg vagyok 
győződve róla, hogy az okos állat érti, hogy mi történik 
Tamással. Ha a beteghez közeledünk, Selena halkan morog, 
mintha figyelmeztetne, hogy valami kárt ne tegyünk benne, 
azután ismét hízeleg, mintha mutatná, hogy bízik a jó szán-
dékunkban és örül a gondoskodásunknak. Emellett a szeme 
Csupa aggodalmat és szomorúságot árul el. 

Márta sem tágít Tamás oldala mellől. Már majdnem 
száz órája egy szót sem beszél. Csak akkor nyitja ki a 
száját, ha az ápolásra vonatkozólag kerül valami szoba. Az 
övénél nagyobb fájdalmat el se tudok képzelni. Nem sir, 
nem .panaszkodik, ellenkezőleg teljesen nyugodt, de ebben 
a nyugalomban, ezekben az összeszorított, száraz ajkakban, 
tágra nyílt szemekben van valami vigasztalanság, ami bele-
markol az embernek a szivébe. Szeretnénk megnyugtatni, 
reményt és bátorságot akarnánk beléje csepegtetni, — de 
jóformán közeledni sem merünk hozzája, annyira tisztelet-
ben tartjuk a fájdalmát. Ő pedig olyan idegenszerű közö-
nyösséggel néz bennünket; megértjük, hogy csak annyira 
törődik velünk, amennyire Tamás megmentésénél a segít-
ségére vagyunk. Egyébként, mintha nem is volnápk. 
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«, A Pico lábánál, a harmadik 
napon, napfelkeltekor. 

A Pico legmagasabb csúcsa fellángol a nap fényébenI 
Még három vagy négy óra és a nap bevilágít ide, a mély-
ségbe is. Egész éjszaka a föld fényében ezüstösen láttuk 
csillogni a hatalmas hegynek a falát; most a fal a naptól 
izzó csúcs alatt szürkeségbe és sötétségbe látszik merülni. 

Mint a Három Fej, a Pico sem kráter, hanem inkább 
egy hatalmas, de összeomlolt gyűrííhegynek utolsó gigászi 
sziklatömege. A legmagasabb csúcsa alatt állunk, mely az 
északnyugati oldalon emelkedik. Ezen az oldalon majdnem 
merőlegesen szakad le a síkságra. Az ember szinte elszédül 
ennek a rendkívüli magasságnak a láttára, amely még jobban 
kiemelkedik, mert köröskörül teljes lapály terül el. A csúcs 
kétezerötszáz méternél magasabbra emelkedik. 

Nehéz sejteni, hogy mi idézhette elő ennek a gyűrű-
hegynek a beomlását, melynek a maradványát látjuk magunk 
előtt. Talán a sziklák anyaga volt kevésbbé ellenálló és a 
hőmérséklet változásai következtében töredeztek össze . . . 
vagy talán a víz vájta őket alá ? 

Mióta úton vagyunk, már másodízben ötlik fel bennünk 
ez a sejtés. Az a körülmény is mellelte látszik szólni, hogy 
köröskörül hiányzik a sziklasánc, melynek képződni kellett 
volna, ha ezeket a hegyekei a fagy és a nap marta volna szét. 

Ott, ahol valamikor a gyűrűnek a szegélye futott végig, 
most kicsiny, alig megkülönböztethető, sima felületű kiemel-
kedéseket lehet látni, melyek a föld halvány fényében alig-
hogy látszanak. Péter a nagy hideg dacára is egy pilla-
natra elhagyta a kocsit, hogy a talajt megvizsgálja. Nem 
tudott hosszabb ideig kint maradni, de egy olyan kőzet-darabka 
tért vissza, amely olyan volt, mintha viz súrolta volna l e . . . 

Ha feljön a nap és megvilágítja a vidéket, bizonyára 
többet is meg tudunk állapítani. 

Tamás állandóan alszik majdnem harminc órája. Ilyen-
formán kissé szabadabbak vagyunk, de a hosszú alvás kezd 
nyugtalanítani. Kínzó aggodalom fog el bennünket, vala-
hányszor halotthalvány arcára esik a tekintetünk. Szeme le 
van zárva, az arca beesett, az ajka kiszáradt és vértelen. 
Teljesen mozdulatlanul fekszik. Bordái a gyenge lélekzet-
vételnél alig emelkednek. Néha azt hiszem, hogy már nem 
is élő ember, hanem hulla van előttem. Milyen boldog vol-
nék, ha már fölébredne. 



kellői a\Th ^ e g y p e r c r e s e m távozik a beteg ágya 
szik A , . a ' m , k o r a fáradtság erőt vesz raja, ülve elal-
ébred 7 9 . s a , z o nban csak rövid ideig tart; rövidesen fel-
hint' ®s tágra nyílt szemekkel úgy néz a betegre, 
séo 9 . .*e*óvei akarná meggyógyítani. Már az ő egész-
bet'6 1 J1 9^ í s aügódni kezdek. Istenem, ha még ő is meg-
ken ^ " b e k ! akármit mondunk is neki, hiábavaló. Szinte 
re y s f e n * e n " n k kell, hogy néha valamit egyék. Azon töp-
ébr d f ] ° g y m i t ö r t é n J é k > h a Woodbell reggel előtt nem 
utaz • ^ a p / e ' ke l te után ugyanis szeretnénk tovább 
az " n v l s z o n í álmát nem merjük megzavarni. Kezdetben 
ford ! ? í e r v ü n k > h°gy a Pico elhagyása után keletnek 
jé U ; u n k s ebben az irányban megkerüljük az Alpesek 
hat ^ ^ 9 ^ a r e ^mbrium térségeit északkeletről 

arolja, végül azonban mégis egyenesen északnak indul-
nál i? a hatalmas gyűrűje irányában. Péter a térké-
1 f k beható tanulmányozása alapján úgy véli, hogy sike-
s|in i , őzen a gyűrűn egyenesen átjutnunk a Mare Frigoris 
^Ksagára, melyen túl a sarkvidékig terjedő hegyes terület 
n u t ^ k Élünk, ha sikerülne így egyenes irányban halad-

nk, jelentékenyen megrövidülne. 

Mare Imbrium, 10° nyugati hosszúság, 
47° északi holdszélesség. Harmadik 
nap, húsz órával napjelkelte után. 

, . ,^égre az óriási kiterjedésű Esők tengerének északi 
•^olehez közeledünk, melynek keresztül-utazásához csaknem 
e t hétre volt szükségünk. Itt a holdon, csak két nap, de 

j^o l f , a földön ezalatt a hold kétszer megújult, a telihold 
o'szer tündökölt és ismét kétszer elfogyott. 
... Több órája már látjuk a Plató hatalmas gyűrűjét magunk 

O'Otf. Keleti oldala már rengeteg fal módjára csillog a nap-
enyben az ég peremén; nyugati oldala még éjszakába 

I \ e r " k Kimagasló csúcsai fáklyák módjára lángolnak. Kéfség-
oienül a legfenségesebb és legnagyszerűbb látvány, mely 

eddigelé előttünk felmerült. Tamásnak az állapota azonban 
olyan nyomasztó hatással van reánk, hogy nem is törődünk 
d Z Z ö k ami körülvesz bénnünket. 
r , Napfelkeltekor Tamás felébredt. Egy ideig csodálkozva 
aezetf bennünket, azután megkisérlette, hogy felemelkedjék, 

e minden ereje elhagyta és tehetetlenül visszahanyatlott. 
y s a k Márta támogatásával tudott felülni. Megkérdeztem tőle, 
) 0 9y óhajt-e valamit. Péter közben a kormány mellett állt. 



86 

Tamás eleinte módfelett csodálkozott, hogy nappal van. 
Jóformán nem emlékezett vissza a betegségére s úgy látszott, 
hogy a baleset is, mely betegségét megelőzte, kitörlődöit 
az emlékezetéből. Mikor eszébe juttattam, hirtelen elhalvá-
nyodott, ha ugyan lehet egy olyan arcnak az elhalványo-
dásáról beszélni, melyet a vér már előzetesen elhagyott. 
Szemét a kezével takarta el és szemmell4tható félelemtől 
gyötörve, ismételte szakadatlanul: 

— Rettenetes volt! Rémületes! 
Közben újra meg újra borzongás futott végig rajta. 
Mikor kissé megnyugodott, óvatosan igyekeztem meg-

tudni tőle, hogy mi ijesztette meg őt és mi késztette arra 
a következményeiben oly vészes futásra. De minden fára-
dozásom hiábavalónak bizonyult. Tamás vagy makacsul 
hallgatott, vagy teljesen összefüggéstelen feleletekkel akart 
kielégíteni. Végre, mikor láttam, hogy csak kínozom és 
kimerítem, abbahagytam a céltalan kérdezősködést. Helyette 
részletesen el kellett mesélnem neki, hogy milyen állapotban 
találtuk s hogy milyen volt betegségének a lefolyása. Figyel-
mesen hallgatta végig, amit elmeséltem, néha félhangon 
gyógyszerek latin nevét mormogta, a legkisebb részletek és 
kisérő jelenségek iránt érdeklődött s mikor mindenről 
értesült, hozzám fordult és meglepő nyugalommal mondotta: 

— Azt hiszem, hogy meg kell halnom. 
Hevesen ellentmondtam, de ő csak a fejével bólintott: 
— Orvos vagyok s most, miután visszanyertem az 

eszméletemet, orvos módjára Ítélem meg a betegségemet. 
Csodálkozom, hogy egyáltalán még életben vagyok. Mikor 
elestem, amint mondod, a légtartóm maszkjának az üvege 
összetörött. Hogy nem haltam meg rögtön, csak annak 
köszönhetem, hogy elég gyorsan jöttetek a segítségemre, 
mikor a légtartónak a levegője még nem párolgott el egészen. 
Abból azonban, amit az állapotomról mondasz, arra kell 
következtetnem, hogy a légtartóm levegője már rendkívül 
meg lehetett ritkulva. A belső nyomás fokozódása követ-
keztében a vér nemcsak az orromon és számon ömlött ki, 
hanem kibuggyant a bőr pórusain is. Még néhány percnyi 
késedelem esetén csak vértelen hullát találtatok volna. 
Egyébként magam csodálkozom rajta legjobban, hogy ily 
rettenetes vérveszteség után a napokig tartó lázat kibírtam... 
még ha nem volt is erős . . . a vértelenség és gyenge szív-
tevékenység mellett hogyan is lehetett volna erősebb . . . 
mindenesetre kiálloítam és élek . . . ami azonban egyáltalán 



hQ qÍ - r 9 y é l e l b e n i s maradok. Nincs vérem; láthatod, 
Jehef h r e m r e teszed a kezedet; a mellemen érezni sem 
halnék H 9^- 9 S Z I v e m dobog. A földön falán meggyógyul-

<> de itt nem olyanok a körülmények . . . * 
tem f^desen kimerülve visszaroskadt a párnájára. Azt hif-
vj'JJQ f?9y ismét elalszik. Tekintete azonban nyugtalanul 
követi l - l~ z á , r t s z e m pil lá ja alatt s állandóan Mártát 
taíöto ír a 9 Z ° általa előírt orvosságok készítésével fog-
tükröz ?- 0 Í Í ' ? z e m é b ő l végfelen fájdalom és szomorúság 
beszéj° j. Ahányszor úgy mozgatta az ajkát, mintha 
mondta- a r n a ' a z u tán erősen rám nézve, nyugodtan 

X jók lesztek hozzá, ugyebár ? 
ak'- , e r v e s szánalom markolt a szivembe, de ugyan-
, ^ i ugy tetszett, mintha valami ellenszenves, ördögi 
n a n 9 suttogná: 

- Ha meghal, valamelyiké lesz kettőtök közül . . . 
a l a n a tiéd . . . 

^ önkénytelenül szégyenkezve a földre sütöttem a sze-
Vast*16'' d-e a g y tátszott, hogy Tamás a vonásaimból kiol-
toviM a i T 1 Í T e gondoltam, bár esküszöm, hogy nem tartott 

ab egy pillanatnak a századrészénél . . . 
e ^mondhafatlanuí fájdalmasan mosolygott és kis kék 

c>kekkel átszőtt viaszsárga kezét felém kinyújtva, folytatta: 
tisztel tb^6 m i a , t a . Bizzátok rá ... Tartsátok 
fg . tudta a mondatát befejezni. Szünetet kellett far-
váb jólekzeíet vett s azután hangját hirtelen meg-

uozfafva, keményen tette hozzá: 
k- Egyébként életben is maradhatok. Egyáltalán nem 

l z°nyo s , hogy meg kell halnom. 
E beszélgetés óta már órák teltek el, de Tamás álla-

j T p egyáltalán nem javult; ellenkezőleg most rosszabbodni 
szik. A szívdobogás, legyengülés és ájulás minduntalan 

f e n - e dikm Tisztában vagyok vele, hogy ez az állapot miként 
m J odik tovább. Amellett Tamáson ingerültség és türel-
leíf j n s é g v e , t e r ő í * K ö v etel i , hogy Márta szüntelenül mel-

ie legyen; reánk olyan tekinteteket vet, mintha ellen-
s e 9e i volnánk. 

néhány ízben kísérletet tettem, hogy megtudjam 
' °kzafos megfufamodásának az okát. Valahányszor azon-
s n e r r e a kérésre tereltem a beszélgetést, rögtön elnémult, 
* e m e Pedig olyan kimondhatatlan aggodalmat és rettegést 
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árult el, hogy kérdéseimmel nem merem már tovább gyö-
törni. Végre is, mi közöm hozzá? Elég az, hogy szeren-
csétlenség történt . . . mit érek vele, ha megismerem az 
egész tényállást ? 

Harmadik holdnap, hatvanhat órá-
val napfelkelte után. A Piato alatt, 
útban kelet felé. 

Varaaol feltevései teljesen téveseknek bizonyultak. 
Hogy a kocsival átjussunk a Plató gyűrűjén, tiszta lehetet-
lenség. Meg kell kerülnünk az Alpesek láncolatát, ami 
rendkívüli mértékben meghosszabbítja az utunkat. Más 
lehetőség azonban nem kínálkozik számunkra. 

Még alig telt el harminc óra; ez idő alatt száz kilo-
méternél hosszabb útat tettünk meg, igaz, hogy kivételesen 
sima terepen. Most pedig megálltunk a Plató lábánál. 

Ennek a hegynek hatalmas, körülbelül kilencven kilo-
méter átmérőjű gyűrűje az Esők tengere északi halárán 
emelkedik. Északkeletre tőle az Alpesek láncolata húzódik 
a Palus Nebularum széléig, mely az összeköttetést alkotja 
a Mare Imbrium és a Mare Serenitatis térségei között. 

A láncolatot csak egyetlenegy helyen szakítja meg 
egy széles, keresztirányú völgyelet, melyhez hasonló több 
nincs is a holdnak ezen a részén. Ez a Mare Frigoris-ra 
vezet, melyen keresztül a sarkhoz kell eljutnunk. A Plató 
nyugati oldalán hosszú, meredek, félköralakú láncolat vonul, 
melybe mélyen belevág a Szivárvány szakadéka. Magát a 
Plató gyűrűjét óriási körfalnak kell elképzelnünk, mely mint-
egy hétezerötszáz négyszögkilométer területet zár magába. 
A körfal keleti részének legmagasabb csúcsai meghaladják 
a kétezerötszáz métert. 

Miután a térképen mindezt pontosan áttanulmányoztuk, 
észrevettük, hogy a Plató sáncának déli részén, közvetlenül 
a beléje zárt kis kráter mellett a gerinc lesülyedve ellapo-
sodik és széles hágó-formát alkot. 

Péter tervének megfelelően, hogy útunkat megrövidítsük, 
ezen a nyergen át akartunk a bezárt belső területre hatolni 
s ezt északi irányban átszelve, útat keresni az északi sáncra, 
mely már lankásan ereszkedik le a Mare Frigoris felé. 

A Plató lábához elérkezve, könnyen megtaláltuk a 
térképen megjelölt helyet. Tájékozódásunkban különösen a 
nyereg mellett emelkedő, nagyon szembeötlő kráter segített 
bennünket. Az út felfelé nem látszott különösen nehéznek; 
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naovnM ° lakásán emelkedett és a talajnak nem voltak 
hoqv egyenetlenségei. Mindamellett nem merészeltük, 
Qkarí r ( ? 9 Í Ö n " a ~ k o c s i 'val vágjunk neki az útnak. Előbb meg 
járható^ Styőződni róla, hogy a tervbe vett útirány tényleg 

p^l Miután Woodbellt Márta gondozása alatt visszahagyiuk, 
hooT es én gyalog indultunk neki az útnak. Úgy terveztük, 
Kelpf "i a r í a a kocsiban várja meg a visszatérésünket, 
és j e ^ ^ n b ü k a Plató tömegébe beágyazott krátert 

' kön - a n m a 9 a s a b b r a emelkedtünk. Az út nem volt oly 
é "nyű, aminőnek alulról látszott és feltételeztük. Kőmezőkre 
nünk M d é k ° k r a . b u k k a n í u n k ' melyeket meg kellett kerül-
j e ; Mindazonáltal az volt a meggyőződésünk, hogy a 
keír i s * k e r " l ezeken a helyeken boldogulnunk. Mind-

, onket örvendező, reményteljes hangulat fogott el. A nap 
' 9 nem állott magasan a látóhatár fölött és épen elegendő 

.. e 9 e l árasztott. A meleg és könnyűség érzése uralkodott 
-í1? köröskörül csodálatos tájképek tárultak elénk. A 

nl r l » j t ő i ' í ü ' o t t s ö í é f á r n y é k f ° l í o k k a l tarkázva, a vakitó 
p 0 P megvilágítva, a legpazarabb szivárvány-színeknek 
} ipájában ragyogtak. Lábunkkal olyan kincseket fapod-
vol m e j y f k ár t a földön királyságokat és koronákat lehetett 
r , a a vásárolni. A széttöredezett kövek között vérvörös 

csillogtak; a hatalmas malachit-erek a távolban 
^ inte fűvel benőtt foltokhoz hasonlóan húzódtak, melyeken 
i ^ ónix- és íopáz-darabck virágok benyomását kel-
u ! Néha egy-egy olyan hasadékból, melybe a napfény 

^hatolt, a hegyi kristályokon megtörött világosságnak való-
9os zuhataga és a csillogásnak orgiája tört elő. 

Ez a példátlan gazdagság, melyet a természetnek a 
zeszélye ezen az egyetlenegy helyen szórt el, megvakított 
s megrészegített bennünket, de nemsokára annyira meg-

böktük ezeknek az itt teljesen értéktelen kincseknek a 
afasát, hogy úgy jártunk rajtuk, mintha csak kavics volna 

9 mbunk alatt. 
Mindamellett a gyönyörű környezet felemelőleg hatott 

ank > régóta elveszett jó kedvünk visszatért és ismét derű-
e n néztünk a világ szemébe. Elfelejtettük a bánatot és 

^9godaimakaf, Tamás betegségét, az átélt fáradalmakat és 
IjZerencsérlenségeket, a még bennünket fenyegető vesze-
. e , e k e t , sőt még a bizonytalan jövőt is, melynek elébe 

madlunk. Gyermekek módjára örültünk ennek a holdon 
idáig nem tapasztalt páratlanul szép reggelnek! Kissé 
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kényelmetlen légtartóinkat már teljesen megszoktuk s a 
veszély tudata, mely a bennünket környező légüresség for-
májában fenyegetett bennünket, Woodbellnek a szeren-
csétlensége dacára sem rontotta meg jó hangulatunkat. 

Testünknek a hold kisebb vonzóereje következtében 
megcsökkent súlyát, de ezzel szemben nem változott izom-
erőnket kihasználva, azzal szórakoztunk, hogy átugrottunk 
hatalmas sziklatömbökön és leugráltunk magas falakról. 

A jókedvnek ezeket a kitöréseit a közelgő visszaté-
résnek a kényszere szorította korlátok közé. Negyven órára 
való vizet és élelmiszert vittünk ugyan magunkkal, de szá-' 
mítanunk kellett azzal az eshetőséggel, hogy valami előre 
nem látott körülmény feltartóztathat bennünket. 

Mintegy tíz órába tellett, míg feljutottunk a hegynye-
regre, ahonét feltárult előttünk a kilátás a Plató titokzatos 
belsejére. A gyűrűnek az északi fala, tőlünk mintegy száz 
kilométernyi távolságban, számtalan bevágással kicsipké-
zett hatalmas fűrésznek tetszett. Eddig a látóhatárt északon 
bezáró sáncig viszonylag egyenletes, sötétszürke, néma és 
hallgatag, hegyektől körülvett fensík terült el. Itt-ott vilá-
gosabb színű, széles hátú halomsorok és néhány kisebb 
kráter tarkázták, melyek ellaposodott tölcsérekhez hason-
lítottak. Lábunknál azonban a sziklák meredeken szakadtak 
le a belső mélyedésbe; szó sem lehetett róla, hogy itt a 
kocsival leereszkedhessünk. 

Kimondhatatlan szomorúság áradt felénk ebből a vigasz-
talan sivárságból. Lehetetlen tájékot elképzelni, mely nagyobb 
némaságban és merevségben kövülne meg. Még a sziklák 
is lassan és lomhán hajoltak le a mélységbe; a sziklák 
olyan álmatagon és mogorván fénylettek a napsugarakban, 
mintha csak nehezen és kelletlenül emelkedtek volna fel, 
hogy őrt álljanak a bezárt nagy, szürke síkság fölött. 

Minden derűs hangulatunk egyszerre elpárolgott . . . 
Különös, hogy egy tájéknak a látása miként tud hatni 

az emberi kedélyre I Némaságba merülve sokáig, nagyon 
sokáig néztem magam elé, a tekintetemet nem tudtam erről 
a kősivatagról elfordítani s mind nagyobb fájdalom nehe-
zedett rám, nem tudom, hogy miért és kiért . . . Egyszerre 
minden közönyös és értéktelen lett előttem, feleslegesnek 
tetszett minden erőfeszítés és csábitónak a megváltó halál, 
amely nem sok idővel ezelőtt még oly rettentő, szivettépő 
aggodalommal és félelemmel töltött el. 

Úgy éreztem, mintha ennek a képnek a látása gyilkoló 



baíással > i 
mégjs v, n a r ám; nem voltam képes tovább elviselni s 
szakita^95S ,z a k a r a ferőmre volt szükség, hogy el tudjam 

Dé/ f r 9 (^öntetemet, 
sarlóig tekintettem, ahol az égen a földnek a keskeny 
né] úfn A kráter csúcsain fúl, mely feljövetelünk-

U l s z c %álf és most mélyen alattunk tátongott, 
úf m ,  t e n9ere tárult elém. A hatalmas, végtelennek tetsző 
annak • - m e g í e t í ü n k ! U 9 y a n ó 9 y tekintettem le rá, mint 
még e r - t r T  3 Z Eratosthenes nyergéről . . . csak akkor 
Va9yód • m i n * ismeretlen úf, mely az ismeretlen, 
niaoímJ9 s e j * e í * országba vezet, míg most már elhagytuk 

yunK mögöt t . . . 
T'nio l -e . v o l f ' baloft és végtelen, mint akkor, de a 
más f '?. r / s ^ambert napfényben lángoló csúcsai helyett 
eQv' g árnyékba merült csúcsok emelkedtek előttem: 
a P / / o n ' a m e r r e 

néztem a P/'co, távolabb kelet felé pedig 

iálóh^f !l°tenPer fölött állott a föld sarlója, már közelebb a 
eQé -F s?étéhez, mint az égbolt tetejéhez, ilyenformán az 
Milv f S l k s a 9 bosszú útnak tetszett, mely a földről idevezet, 
izzó - z , a f z { ó a n küzdelmes és bosszú úti Mialatt megtettük, 
ós k ' T * a n g módjára kétszer vonult el fölöttünk a nap 
tós - Ze,r burkolt be bennünket a hideg, végtelen és tar-
fett a™yóknak a feketesége. Mennyi fáradság, küzködés, 
old G|geS szenve(tés! A leereszkedés az Eratosthenes 
n a . a a n ' ö gyilkos hőség, azután a rémes hideg s a halál-
Q * 9 kísértete, mely oly sok órán át követett bennünket, 
e emogner testvérek halála, a megmagyarázhatatlan bal-
a z e í e s Woodbell betegsége. O'Tamor halálával kezdődött 

p n k • • • de még nincs vége . . . 
sehf g^szen elmerültem sötét gondolataimban s mind erő-
me| f e l { örő, leküzdheletlen honvágy fogott el a föld után, 
mik 9 m e s s z e s ó g b e n a mérhetetlen térség fölött lebegett, 
láz V a r adol hirtelen felkiáltása magamhoz térített elmé-
¡1 a s °mból. Gyorsan Tnegfordultam, attól rettegve, hogy 
teli' v a í a m i szerencsétlenség lappang mögöttünk, de Péler 
j e s e n sértetlenül állt mellettem s csak a kezével muta-
bú a z irányba, amerre a Plató hatalmas északi fala 
é s Arra néztem én is s valami olyasfélét vettem 
p é ? r e ' a m i felhőhöz, jobban mondva felhőnek az árnyké-

nez hasonlított. Kételkedni azonban alig lehetett benne, 
JÁÜ t a k a r t a a hegynek a lábát, mely az imént még tisz-
l ö n volt látható. 
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Minden tagomban megremegtem erre a látványra. A 
kép azonban nem olyan volt, mintha a felhő mozgott volna, 
hanem inkább úgy tetszett, mintha a hegyek mozdultak 
volna meg és közeledtek volna felénk. Péter majdnem esze-
veszetten ordított a hallócsőbe: 

— Felhő! Ott már van légkör, van már levegő, amely-
ben lélekzeni lehet! 

Őrületes, le nem irható öröm fogott el mindkettőnket 
ezekre a reménytől duzzadó szavakra. Valóban, a halál 
mezeje fölött, ahogy neveztem, a reménységnek és az élet-
nek az első sugara jelentkezett! A felhő még nem bizo-
nyítja ugyan, hogy abban a légkörben az ember már lélek-
zeni is tud, de nem lehet kétséges, hogy a levegő ott már 
sűrűbb, mint az eddig beutazott vidékeken, minthogy ott 
felhők képződhetnek és megmaradhatnak, ha nem is maga-
san a talaj fölött. Az Eratosthenes kráterének a füstje nehéz 
homok módjára zuhant a talajra. 

E jelenség által megerősítve abban a reményünkben, 
hogy a holdnak másik oldalán, sőt talán már előbb is, 
elég sűrű levegőt kell találnunk, lefelé kezdtünk haladni a 
Mare Imbrium irányában. A legboldogabb hangulatban 
voltunk, noha kirándulásunknak tulajdonképeni célját nem 
értük el, amennyiben nem tudtuk felfedezni a Plató gyű-
rűjén keresztül feltételezett útat. Lemenetel közben arról 
beszélgettünk, hogy mitévők legyünk. Esetleg a Plató nyu-
gati oldalán találhatunk egy olyan helyet, ahol feljuthatunk 
az emelkedés meredek falára, de ajánlatosabbnak látszott 
ezt meg nem kockáztatni. Ha viszont ez nem sikerül, a 
Mare Imbrium határa mentén majdnem ezer kilométer-
nyire kell visszamennünk, hogy a hegyláncot nyugat felé 
megkerüljük. Sokkal helyesebb tehát, ha egyenesen kelet-
nek fordulunk. Esetleg lehetséges, hogy az Alpesek már 
emiitett harántvölgyén áthatoljunk s ha ez is lehetetlennek 
bizonyulna, még az egész láncolat megkerülése esetén is, 
viszonylag nem túlságosan sok időt kellene elvesztegetnünk. 

Ilyen tépelődések és fontolgatások közepette halad-
tunk lefelé a völgybe. Mily nagy volt azonban a rémüle-
tünk, mikor a kocsit nem találtuk azon a helyen, ahol 
elhagytuk. Először azt hittük, hogy tévedtünk, de nem . . • 
ugyanaz a tájék volt, ezek voltak azok a sziklák, melyek 
mellett a kocsi állott. Nem hittünk a szemünknek és a 
fáradtságról egészen megfeledkezve, előrerohantunk. A 
kocsi csakugyan nem volt , ott. Megpróbáltuk, hogy a kere-
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kek n 

d e p / m a r ? ! . megállapítsuk, hogy melyik irányban keressük, 
n y o m ? - a / Ö V e s talajon leheietlen volt, hógy bárminemű 
nünk °t a" ed e z zünk. A kétségbeesés ragadott meg ben-
í o t f u k e ' magunkkal vitt élelmiszereinket már elfogyasz-
i s j Y.2"11^ if fogytán volt s csekélyke levegőkészletünk 
kiáltr9 néhány órára volt már csak elegendő. Varadol 
eqVP Zm- f e z d e i í - Megfeledkezett róla, hogy én voltam az 
^ e o u l i Jeny, aki — a beszélőcső által összekapcsolva, 

a szavát hallhatja. 
ket p l í a r í a j a n aggodalomtól űzetve átkutattuk az egész vidé-
e j ^ , céltalan bolyongással hat teljes órát vesztegettünk 
mén 0 1 1 1 1 9 1 0 nyomtalanul eltüni volna. Mikor az ered-
'ási I | " keresés-kutatás után ismét visszatértünk kiindu-
kifo y a a k r e , az éhség kezdett kínozni bennünket, vizünk 
Q r.Pyott és levegőkészletünk is végére járt. Tanácstalanul 

e veieftük magánkat és — vártuk a haláli. Varadol 
Pe t ' 9 ° S 9 n káromkodott, én pedig vad kétségbeesés köze-
ar 6 L° r* e r n a bejemet, hogy mi indíthatta Tamást és Mártát 

ö ' "°gy visszatérésünk előtt eltávozzanak, 
tal' a z a gondolat villant meg bennem, hogy Tamás 
^ d a szántszándékkal szökött meg, hogy a bizfos pusztulás 
fél") H1 d°bjon oda bennünket. Lehet, hogy a beteges 
k ,?j\eijység, melyet akkor vettem észre nála, mikor a saját 
A í l k ^ ®s Márta sorsáról beszélt, vitte erre a gondolatra. 

'ehetetlen harag kitörése ragadott el. Felugrottam és 
Toljak"' ö J í a r í a m u í a n a ' "tánuk, hogy bosszút álljak, gyil-

i Ekkor alig néhány lépésnyire tőlem Mártát pillantoi-
m meg. Lassan közeledett felénk és az üvegmaszkon keresz-

k megszokott szomorú mosolyával nézett bennünket. Mind-
m b o z z á rohantunk és felváltva kitörő örömmel és a 
, . .e9 el nem párolgott aggodalomnak az érzésével beszél-
ünk hozzá. Márta egy ideig nyugodtan nézte az ajkunkat 

nukor végre rekedtre és süketre ordítottuk magunkat, jelek-
p e l a tudtunkra adta, hogy az egészből nem ért semmit. 
h 9 im Z e n megfeledkeztünk róla, hogy a iégüres térben nem 

ailnafja a hangunkat. Minden haragunk és izgatottságunk 
'Párolgott és hangos nevetésben törtünk ki. Azután jelek-

kel értésére adtuk Mártának, hogy a kocsiba szeretnénk 
l s s zölérni. Mária odavezetett bennünket. A kocsi nem 
•essze állt egy szikla mögött, mely elfödte előlünk, 

p, , Csak miután a kocsiban légtartóinkat levetettük, fisz-
dz°dott minden. Nem sokkal azután, hogy eltávoztunk, a 
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napot, mely lapos ívet írt le a boltozaton, egy szikla elta-
karta és a kocsi árnyékba került. Woodbellt a hideg kezdte 
rázni. Márta ezért megkerülte a sziklákat és valamivel távo-
labb, déli irányban állt meg, ahol a nap a beteget eléggé 
felmelegítette. Mikor visszatértünk és a kocsi eltűnése meg-
rémített bennünket, felkutattuk az egész vidéket, de nem 
jutott eszünkbe, hogy a közvetlenül mellettünk emelkedő 
sziklák mögé tekintsünk. Márta a kocsi ablakából egy ízben 
látott is bennünket, de mikor újból eltávoztunk, azt hitte, 
hogy más irányban is ki akarjuk kutatni a vidéket és türel-
mesen várt a visszatérésünkre. Csak mikor másodszor is 
visszatértünk, anélkül, hogy a kocsit megközelítettük volna, 
jött elébünk, anélkül, hogy sejtette volna, hogy a kocsit 
tulajdonképen meg sem találtuk. Az egész eset igy kaca-
gásban végződött, noha kimenetele nagyon könnyen végze-
tes is lehetett volna reánk nézve. 

Woodbellt viszonylag kedvező állapotban találtuk. Távol-
létünk ideje alatt csak négy ízben vesztette el az eszméletét. 
Ezidőszerint nyugodtabb és azt mondja, hogy jobban érzi 
magát. Halotthalavány és siralmasan lesoványodott arca mást 
árul ugyan el, de adja Isten, hogy meggyógyuljon. A rövid 
időhöz képest, amit a holdon töltöttünk, már elég volt az 
áldozatból és — borzalomból . . . 

Előre megállapított tervünk szerint állandóan kelet felé 
haladunk. Folytonosan a Plató hatalmas csúcsai vannak 
előttünk. Nemsokára megérkezünk az Alpesek láncolatához. 

Tamás egészségére való tekintettel a legnagyobb gyor-
saságra kell törekednünk. Minél előbb jutunk el olyan 
vidékre, ahol elhagyhatja a zárt kocsit és szabadon tud 
lélekzeni, annál valószínűbb, hogy életben marad. Éjjel-
nappal akarunk száguldani, hogy minél messzebb távolod-
junk ettől a sivatagtól és közelebb jussunk a sarkhoz, ahol 
valószínűleg találunk levegőt és vizet. 

Az Alpesek lábánál, 3° nyugati 
hosszúság, 470 30' északi hold-
szélesség. Harmadik holdnap, 
százhatvanegy órával napfel-
kelte után. 

A reménységünk, hogy Woodbellt életben iarthatjuk, 
egyre csekélyebb. Oly gyorsan haladunk, ahogy csak a 
terepviszonyok engedik, de a sark még távol van s Tamás 
közben minden ápolásunk dacára meghalhat. Remegünk a 
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Nyugtalanságtól és türelmetlenségtől, de az Alpeseknek ez 
átkozott láncolata, mely az utunkat elzárja, arra keny-

é r i t bennünket, hogy északkeleti irányban haladjunk s így 
ahelyett, hogy a vágyva vári sarkhoz közelebb jutn 
Nyelőre még inkább el kell távolodnunk tőle. Nehany 
jnulva elérjük a harántvölav heíáraiM- hár \on»l*hh 
"^dúlhatnánk 
M észak felél" Ezideig tőlünk balra csak az 

Pesek meredek falait látjuk, melyeknek tövében kocsink 
azt a benyomást kelti, mintha egy parányi féreg mozogna 
e9y óriási várnak a lábánál. Vágyakozva várjuk, hogy ennek 
a falnak a kapuja megnyíljék előttünk és befordulhassunk 
abba a százötven kilométer hosszú szikla-bevágásba, amely 
9 Mare Figoris síkságára vezet. Már bukkannak fel előttünk 
e9yes elszigetelt és kicsiny, de meredek sziklák, melyek 
?szlopok gyanánt állanak őrt e harántvölgy bejaratanai; 

annak, hogy már hozzá közeledünk. 
Woodbell állandóan kérdezgeti, hogy még mennyire 

igyunk tőle. Szeretné a sarkot minél hamarabb elerni, 
amellett pedig, mióta a Sinus Aestuum területén leestünk, 

9 lettük meg az útnak a felét! Borzalmas aggodalom ali 

9yótÖr, valahányszor erre gondolok! Úgy látszik, hogy Tamas 
e9eszen megfeledkezett a távolságról. Vágyakozással beszel 
ö sarkvidékről, ahol van levegő és víz és más olyan dolgok, 
amelyeket már holnap érezhetünk és megláthatunk! A való-
b b a n pedig a legközelebbi holdnapnak a reggele, bar meg 
b < I i g messze van tőlünk, semmit sem hoz magaval ezekből 
dolgokból • • • egészen bizonyos! Tamás mind szárdabban 
b a felépülésében. Annál erősebben, minél jobban fogy-
o k a z PRA; T - "-e-e es megrajzolja, 

Engem nyugtalanít 
mondani, hogy az 

fog élni Mártával 
földön azt szokták 

honv 9 2 .1 e r ° b Terveket kovácsol a jövőre és megrajzolja, 

e? I ? . l l y e n é Jefof 
i i y e L b l Z a k ° d á s ; a 

J"1, rossz jel a betegeknél. 
9aíja a. változatlan szomorú mosolyával türelmesen hall-
Leheted™** barnás beszél. Istenem, mennyit szenvedhet ! 
fapofa ' k ° g y n e , á s s a b'sztán, hogy minő Tamásnak az 

A harántvölgyben, nyolcvankéts 

órával délután. 
den ^e(ülről egy titkos hang azt súgja nekem, hogy min-
hogy -p a ; A kétségbeesés környékez, mert azt akarom, 
ágy £ a n i a s életben maradjon. Annál inkább akarom, mert 

* 2 em, mintha egy mérges kígyó tekergőzne az agyam-
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ban és minden ellenkezésem dacára suttogná: Ha meghal, 
Márta egyiké lesz kettőtök közül, — talán a tiéd. Nem nem, 
neki életben kell maradni, élnie kell, élnie kell! Ha ugyanis 
meghal, tudom, hogy Márta követni fogja őt. Akkor pedig? 
Mi lesz akkor? Minek maradunk mi itt akkor, mi lesz a 
célunk? . . . Egy izben panaszkodtam, hogy mi ketten tulaj-
donképen szolgái vagyunk nekik kettőjüknek és most azt 
érzem, hogy ez a szolgálat adja meg tulajdonképen létünk-
nek az egyetlen jogosultságát. Az ő halálukkal megkezdődik 
a mi halódásunk, mert képtelenek vagyunk, hogy magunkból 
magunkhoz hasonlót hozzunk létre. Életünkből és munkánk-
ból senkinek sem lesz haszna, még magunknak s e m ! 
Akkor pedig miért vagyunk és minek? . . . 

Célról legfeljebb akkor beszélhetnénk, ha Tamás halála 
után Márta életben maradna. Ha karját ugyanúgy fonná 
egyikünknek a nyaka köré, talán az enyém köré, ajkát pe-
dig ugy szoritaná valamelyikünknek a szájára, mint most 
Tamásnál teszi . . . Az az érzésem, mintha egy túlhevített 
levegővel telt golyó robbanna szét a mellemben, amely 
visszafojtja a lélekzetemet és tűzfolyam módjára árad szét 
az ereimben . . . 

El, el ezekkel a gondolatokkal! Egyébként az az egyik 
Varadol is l e h e t . . . Nem, jobb volna, ha ez a nő nem 
volna közöttünk. Rémülve tapasztalom, hogy kivánni kezdem 
Tamás halálát és gyűlölséget kezdek érezni Varadol irá-
nyában. . . . Mária pedig nyugodtan ül előttünk és szemét 
haldokló szerelmesének a vonásaira szögezi. 

Tamás nem akar meghalni, kétségbeesetten küzködik 
a halál ellen. Minden pillanatban mondogatja, szinte azért, 
hogy dacoljon a saját meggyőződésével, hogy életben marad 
és tőlünk is azt kívánja, hogy megerősítsük ebben a hitében. 
A kedvéért megtesszük, bár meggyőződésünk ellenére. 
Márta látszólag szilárd bizalommal bólintgat és mély éneklő 
hangon ismételgeti: 

— igen, életben maradsz, élni fogsz, mert te vagy az 
én egyetlenem . . . 

Szeme ilyenkor a gyönyörűségnek és mámornak a 
ködében homályosodik el. Hát csakugyan lehetségesnek 
tartja, hogy ebben a kiaszott, erőtlen testben, melynek 
ereiben már alig van egy csepp vér is, még van élet? 
Pedig ha úgy volna, mit nem adnék érte I 

Délben nem tartottunk pihenőt. Minthogy már magas 
szélességi fokok alatt jártunk, a hőség nem volt oly nagy, 
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mint a megelőző napokon. Tamásra való tekintettel rend-
kívüli módon kell sietnünk. Most a harántvölgynek a közepe 
Iáján járunk, naplemente előtt szeretnénk a Mare Frigoris 
mezejét elérni. 

Déltájban, miután a hegység lábánál szétszórtan emel-
kedő egyes kisebb hegykúpok mellett elhaladtunk, a szoros 
széles bejáratához érkeztünk. Az Alpesek magas fala itt 
majdnem merőlegesen szakad lefelé és keleti irányban 
bajlik el. Gerincét csupán a mély bevágásnak a torka 
szakítja meg, amely épen előttünk tátongott. A síkság 
félkör formájában ívelik bele a tulajdonképeni völgybe, 
amelyet hatalmas, néhány száz méter magas bástya gyanánt 
előreugró, terraszhoz hasonló sziklanyelv takar el. A félkör 
túlsó oldalán a Montblanc mintegy négyezer méterre emel-
kedik a szomszédos lapály fölé. 

Egy pillanatig haboztunk, mielőtt kocsinkat a haránt-
völgybe irányítottuk volna. Az előreugró sz-iklanyelv meg-
rettentett bennünket. Arra kellett gondolnunk, hogyha útköz-
ben még több ilyen akadályra bukkanunk, az utazásunk 
nagyon elhúzódik. Az ilyen meredek emelkedésekre való 
felkúszás ugyanis mindig nagyon sok időt vett igénybe. 

Varadol" ismét a hold felszínéről készített térképek 
tanulmányozásába mélyedt el, noha ezekben már több ízben 
erősen csalatkoztunk;* legutóbb, mikor a Plató alatt állot-
tunk. Más eszköz azonban nem állott a rendelkezésünkre, 
bogy ezen a vidéken tájékozódjunk. Végre rövid meg-
fontolás után rászántuk magunkat, hogy a völgybe beka-
nyarodjunk. Ehhez az elhatározásunkhoz Tamás is hozzá-
járult. A betegnek a makacsságával, aki nem ismer ellent-
mondást, követelte, hogy észak felé forduljunk, mert biztos 
benne, hogy az Alpesek időtrabló megkerülése es a 
bosszú út a Palus Nebularum síkságán keresztül, biztosan 
a halálát okozná. . 

Mivé nem tette a betegség ezt az embert! Azeiott 
nyugodt volt, határozott és meofontolt. Az akarata pedig 
hajthatatlan. Most pedig olyan, mint a szeszelyes, makacs-
kodó gyermek. Minden kicsiség miatt szidalmaz bennün-
ket, utána pedig nyomban bocsánatért esedezik vagy 
könyörög, hogy mentsük meg ő t . . . Mindazonaltal meg 
ezt is jobban szeretjük, mint a teljes közönyösségnek es 
erőtlenségnek az időszakait, mikor órákon keresztül moz-
dulatlanul fekszik a hátán és inkább hasonlít holttetemhez, 
mint élő emberhez. Néha megszakítás nélkül beszél, mintha 

l e r * y Zulawshi: Ezüstös mezőkön. 
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saját beszédének a hangjával akarná megnyugtatni magát, 
hogy még él. Csak ha valamelyikünk vigyázatlanul a sze-
rencsétlen esetet említi, mely okozója volt egész beteg-
ségének, némul el tüstént és kezd egész testében resz-
ketni. Hiába töröm a fejemet rajta, hogy micsoda titok 
rejtőzhetik az esete mögött. . . 

Már délután volt, mikor a sziklanyelv előtt megálltunk, 
amely a völgynek a bejáratát elzárja. Nagy fáradsággal 
találtunk egy olyan helyet, ahol a felkúszás lehetségesnek 
mutatkozott. Mikor a magasba fölértünk, mégegyszer visz-
szatekintettünk a Mare Imbrium mögöttünk fekvő területére, 
amely örökre eltűnendő volt a szemünk elől. Ami engemet 
illet, be kell vallanom, hogy csak bizonyos fájdalommal és 
sajnálkozással tudtam búcsút venni ettől a síkságtól, amely 
csak tömérdek fáradságot, szenvedést és kétségbeesést 
hozott a számunkra . . . Mily különös is az emberi sziv I 
Teljes hatvan napig tartott, míg keresztül száguldottunk 
ezen a végtelennek látszó síkságon, egyik holdi déltől 
a másikig s ez idő alatt csak az a vágy sarkalt bennün-
ket, hogy magunk mögött tudjuk, amilyen gyorsan csak 
lehet, — most pedig majdnem sóvárogva tekintek vissza 
rája . . . 

A völgyben meglehetős gyorsan és viszonylag könnyen 
jutunk előre. Gátak nem keresztezik az útunkat s a kisebb 
hegyeket, melyek nem foglalják el egész szélességét, 
könnyen meg lehet kerülni. A nap úgy áll az égen, hogy 
a völgynek a felső párkányait világítja meg. Mindkét oldalon 
hatalmas, négyezer,métert megközelítő sziklafal emelkedik. 
A bejáratnál néhány kilométer széles völgy, amint észak-
kelet felé haladunk, folytonosan szűkül, ami azt a benyo-
mást kelti, mintha a falak közelednének egymáshoz és mi 
óriási, merőlegesen a sziklák közé bevágott folyosóban 
haladnánk előre. A távolban látjuk ennek a folyosónak a 
kijáratát, amely a fehér falak között szűk, de mély bevá-
gásnak tetszik. Ezt a bevágást az égnek egy kis darabja 
tölti ki. Nem vagyok benne bizonyos, hogy a látásom nem 
csal-e, úgy látszik azonban, mintha az ég már nem volna 
oly fekete, mint messzebb délen és mintha kevesebb csil-
lag ragyogna. Ebből arra lehetne következtetni, hogy némileg 
sűrűbb légkör van a Mare Frigoris fö lö t t . . . A légsúly-
mérőnk is lassan emelkedik. Hacsak Tamást élve el tud-
nánk juttatni addig a vidékig, ahol elegendő levegő van a 
lélekzés számára. 
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A harántvölgyben, harmadik hold-
nap, száznyolcvanhat órával délután. 

Napfelkelte óta már ötszáz és egynehány kilométert 
tettünk meg és a harántvölgy kijáratához közeledünk. A 
rettentő sziklatorok mindjobban összeszűkül és a falak némi-
leg alacsonyabbak. A harántvölgynek a Mare Frigoris felé 
néző kijárata, amely már tisztán látható, abban a mértékben, 
amint közeledünk feléje, állandóan tágul, a kapu előtt 
emelkedő sziklák pedig folytonosan növekszenek a sze-
münkben. Naplementekor egy újabb síkságra jutunk, — 
adná Isten, hogy mindnyájan oda érkezzünk . . . 

Mily rettentő kálváriajárás volt ez a mai utazásunk! 
Majdnem harminc órán keresztül s legkisebb nesznél is 
Woodbell fekvőhelyére tekintettünk és az a gondolat vil-
lant meg az agyunkban: — talán most 1 ... A végét járja, 
e tekintetben nem áltathatjuk magunkat. Teljesen elcsen-
desedett és megnyugodott. Csak szüntelenül könyörgő tekin-
tettel fordult felénk, melyből ki lehetett olvasni a sóvár-
gást, a sóvárgást az élet után ! Mi pedig nem tudtunk rajta 
segiteni",.. 

A nagy megrázkódtatás a szakadékon való átutazásunk 
közben, megadta neki a végső lökést. Az útnak már majd-
nem kétharmad része mögöttünk volt, mikor egy akadályra 
bukkantunk, amely csaknem arra kényszerített bennünket, 
hogy visszaforduljunk a Mare Imhrium felé. A nap már 
mélyen állott a látóhatár pereme fölött s a harántvölgynek 
egész nyugati oldala áthatlan sötétségbe merült, melyet 
csak itt-ott szakítottak meg a föld fényének rézsút vetődő 
gyenge sávjai. A keleti fal lábánál kellett haladnunk, hogy 
ne vesszünk el egészen az éjszakában. A fal itt éri el a 
legnagyobb magasságát; majdnem olyan meredeken és ará-
nyaiban olyan magasan emelkedik, mint az Alpesek merő-
leges fala, amelynek mentén délelőtt elhaladtunk. 

Ekkor egyszerre alig néhány száz lépésnyire előttünk, 
egy fekete sávot pillantottunk meg, amely az útat egész 
szélességében elzárta. Előzetesen nem vehettük észre, meri 
egy kis talajemelkedés eltakarta. Amint a sáv felé köz<£ 
ledtünk, kitűnt, hogy egy szakadék van előttünk, amely mind-
két sziklafalat és a völgy fenekét keresztben átvágja. A sza-
kadék egészen a pereméig árnyékba volt merülve, úgy 
hogy a mélységét nem tudtuk megítélni. Több ezer méter 
magas sziklafalakban talapzatukig lenyúló repedés tátongott. 

7* 
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Tanácstalanul állottunk meg az új, leküzdhetetlennek 
látszó akadály előtt. 

A térképen láttuk ugyan ezt a repedést, amely a Mare 
Imbrium és Mare Frigoris között a Plató északi lejtőjéig 
délkeleti irányban húzódó fensikot kettészeli, de nem téte-
leztük fel, hogy a szomszédos magaslatoknál két-három-
ezer méterrel is mélyebb harántvölgynek a fenekéig leérjen. 
Éreztem, hogy ennek a mélységnek a megpillantásakor a 
verejték kezdett gyöngyözni a homlokomon. Péter halkan 
káromkodni kezdett. 

Tamás, akit úgy viselkedésünk, mint a kocsinak a meg-
állása nyugtalanított, megkérdezte, hogy mi történt. Nem 
volt bátorságunk, hogy a valót neki megmondjuk; ő azonban 
nem adva hitelt kitérő válaszainknak, összeszedte erőinek 
a maradványát, felemelkedett és kitekintett az ablakon. Egy 
ideig hallgatva nézelődött, azután ismét visszafeküdt és 
csaknem egykedvűen mondta: 

— Nem akarják, hogy éljek . . . 
— Kicsoda ? — kérdeztem csodálkozva. 
— A Remogner testvérek, — felelt a beteg, azután 

elhallgatott és lehunyta a szemét, mintha a halált várná. 
Tovább nem beszéltem vele és időm sem volt, hogy 

e különös szavak jelentőségén tépelődjem, mert Péterrel 
kellett tanácskoznom, hogy mitévők legyünk. Már a Mare 
Imbrium felé való visszatérés gondolata is felmerült ben-
nünk, mikor Péternek a szerencsés gondolat ötlött az eszébe, 
hogy erős reflektorunknak a segítségével a szakadék fenekét 
megvilágítsa, hogy így a mélységét meg tudjuk állapítani. 
Miután a kocsit egészen a szakadék széléig előrehoztuk, 
a villamos fénynek a sugarát beléje vetítettük, véletlenül 
egy olyan ponton, ahol nem volt túlságosan széles és mély. 
A feneke tele volt kőtörmelékkel, amelyből nagy szikla-
darabok emelkedtek ki, amely jelenség szinte azt a benyo-
mást keltette bennünk, mintha egy hatalmas hegyi folyónak 
a kiszáradt medre volna előttünk. Ki tudja, hogy valaha itt 
tényleg nem folyhatott-e víz, amely kihasználta a más erő 
által alkotott útat? 

A fényszóró kévéje végig siklott a fekete, egymásra 
tornyosuló sziklákon s megvillant, majd ismét elveszett mély, 
szabálytalan katlanokban és tölcsérekben. Még mindig tanács-
talanul állottunk, anélkül, hogy határozni tudtunk volna, 
mikor Márta hozzánk közeledett. 

— Miért nem mentek tovább ? — kérdezte olyan hangon, 
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mintha parancsot osztogatott volna. Azután Tamásra mutatva, 
hozzátette: 

— Nekem élnem kell, 6 érette . . . Miattam nem keli 
aggódnotok. 

Csodálkozva tekintettünk rája. Mi történhetett vele ? így 
még sohasem beszélt velünk. A szeme sajátságosan csillo-
gott ; egész alakját, szavait, mozdulatát méltóság, öntudatos 
felsőbbség árasztotta el. Milyen szép ez az asszony és 
milyen kívánatos! Varadol lángoló tekintettel mérte őt végig. 
Magam sem tudom, hogy miért, de őrjöngő düh ragadott 
magával. Durván megmarkoltam Péter vállát és rákiáltottam: 

— Nem látod, hogy nincs elvesztegetni való időnk! 
Merre megyünk: előre, vagy hátra? 

Péter hevesen felém fordult és egy ideig ugy mértük 
egymást végig, mintha kölcsönösen torkon akarnánk ragadni 
egymást. Márta félig hangosan, gúnyosan és megvetően 
nevetett. Az az érzésem volt, mintha egy száz íüskéjű sün-
disznó fúrná bele magát a szivembe. Mindketten megszégye-
nülten sütöttük le a szemünket. Azt hiszem, hogy gyűlölni 
kezdem ezt az asszonyt. 

Végre elhatároztuk, hogy leereszkedünk a szakadékba 
és a talajon szétszórtan heverő sziklákat felhasználva, átkú-
szunk rajta. Mindenesetre ezt könnyebb volt elhatározni, 
mint megcselekedni. Miután közvetlenül a haránívölgy keleti 
falának a lábánál egy lejtős helyet fedeztünk fel, a kocsit 
a legnagyobb elővigyázat mellett lebocsájtani kezdtük. A 
legnagyobb nehézség azonban a szakadék fenekén vára-
kozott reánk. Oda sem a napnak, sem pedig a földnek a 
fénye nem hatolt le, úgy hogy a legteljesebb éjszakába 
merültünk. Lehetetlen még csak leírni is azt a fáradságot, 
amibe ez a pár száz méternyi út került nekünk. A villamos 
lámpának a reflektora csak keskeny sávot világított meg, 
előttünk; a tájékozódás majdnem teljesen lehetetlennek 
bizonyult. Váltakozva gyalog egyikünk elől haladt, a másik 
pedig a kormánynál állott. A kocsi ide-oda dőlt, nekiütkö-
zött a szikláknak, felágaskodott és visszazuhant; egy ízben 
úgy beszorult a sziklák közé, hogy nem is reméltük, hogy 
kiszabadíthassuk. Hihetetlen kínlódások közepette jutottunk 
el a szakadéknak szemközt levő falához. Szerencsére ez a 
fal kissé lejtős volt, úgy hogy egy bevágásban a „tapoga-
tók" segítségével fel tudtunk kapaszkodni. 

A felkúszás lejtőjének körülbelül a közepe táján bele-
jutottunk a napnak a világosságába. 
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Az árnyékból a világosságba való átmenetel oly hirte-
len történt, hogy a fénynek bennünket elöntő áradatában 
be kellett hunynom a szememet; mikor ismét kinyitottam, 
az volt az érzésem, mintha az egész borzalmas út a szaka-
dékon keresztül csak álom lett volna. Néhány száz méter-
nyire mögöttem, a szakadék túlsó oldalán, meredeken lefelé 
szakadó falat láttam, melyet a legteljesebb sötétségnek a 
sávja választott el tőlem. Csak zavaros képzet gyanánt élt 
bennem, hogy néhány perccel előbb még odalent voltunk, 
ennek a látszólag feneketlen szakadéknak a mélyében, áthat-
lan, sötét éjszakában és hogy keresztül vergődtünk a hatal-
mas, fekete sziklákon, melyek villanylámpánk fényében a 
semmiből látszottak kiemelkedni és ismét a semmiben olvad-
tak el, de ennek a rettenetes útnak a valóságát már nem 
tudtam újból elképzelni. 

A harántvölgy felszínén megálltunk, hogy leszereljük 
a „tapogatókat", a kocsit pedig megvizsgáljuk, hogy esetleg 
nem sérült-e meg. Minden rendben volt és folytathattuk az 
útunkat. Minden rendben volt, — kivéve Tamás egészségét. 
Az átszenvedett rázkódtatások annyira legyöngitették, hogy 
néhány óra múlva úgy feküdt, mintha meg lett volna halva 
s csak néha hagyta el halk sóhajtás az ajakát. 

Már jó darabot haladtunk, mikor Tamás hirtelen meg-
rázkódott és felült a fekhelyén. Tágra nyílt szemében ismét 
a láz csillogott. Péter a kocsi kormányánál volt elfoglalva, 
de Márta és én rögtön hozzá rohantunk. Tamás réveteg 
tekintettel meredt ránk, azután hirtelen felkiáltott: 

— Márta, meghalok! 
Márta elhalványodott és hozzá hajolt. 
— Nem, élni fogsz, — mondta halkan, de tisztán hall-

hatóan és pirosság öntötte el az arcát. 
Tamás gyéngén csóválta a fejét, mire Márta egészen 

odahajolt a fejéhez és halkan, malabár nyelven kezdett 
beszélni hozzá. Nem értettem, hogy mit beszél, de láttam, 
hogy szavai nagy hatással vannak Tamásra. Arca először 
felragyogott, de utána arcán végtelenül szomorú mosoly 
ömlött el, szeme pedig egészen ^ e g t e l t könnyel. Zokogás 
közben megcsókolta az elébe hajló leányfejnek dús, barna 
haját. 

így feküdt egy pillanatig mozdulatlanul, miközben Már-
tának ujjait szorongatta kiszáradt, sárga kezével. Nemsokára 
azonban megpróbálta, hogy újra felüljön. Úgy látszott, hogy 
a lélekzetvétel nehézséget okoz neki. 
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— Márta, meghalok! — ismételte szüntelenül, mire 
Márta változatlanul ugyanazokkal a szavakkal válaszolt: 

— Nem, élni fogsz! 
Ahányszor Márta ezt mondta, Tamás úgy elhallgatott, 

mint a kis síró gyermek, akit az anyja vigasztal. Egyszer 
azonban kétségbeesetten felelte: 

— Mit ér, ha nem érem meg . . . 
Azután szemmellátható erőfeszítéssel tette hozzá: 
— Nem engedik, hogy éljek . . . a Remogner test-

vérek . . . 
Többé nem tudtam a kíváncsiságomat elfojtani és meg-

feledkezve az állapotáról, megkérdeztem, hogy mi köze van 
a két Remognernek a betegségéhez. 

Tamás egyideig vonakodott, azután fájdalmas hangon 
mondotta: 

— Végeredményben egyre megy . . . megmondom 
nektek... 

Halk és erőtlen hangon belefogott az elbeszélésbe, 
melyet időről-időre a szívdobogás és fulladás miatt félbe 
kellett szakítani. 

— Emlékeztek a halottak városára, ott a sivatagban,^ a 
Három Fej alatt? Még ma is magam előtt látom bedőlt 
tornyaival és félig összeomlott kapuival.. . Tudom, hogy 
meg kell halnom, de még ma is sajnálom, hogy nem vizs-
gálhattam meg . . . Ha mindenáron tudni akarjátok, úgy 
történt... Mikor a kocsit elhagytam, összerepedezett kőzeten 
kellett felkúsznom, mely a svájci, vagy az olasz Apenninek-
ben levő régi római casíellumok kövezetének a marad-
ványaihoz hasonlított... Végre egyenletesebb terepre jutot-
tam. A város úgy volt előttem, mintha a nyitott tenyeremen 
lett volna kiterítve. Már tisztán láttam a hatalmas kapunak 
fél ívét s a magas oszlopokal, mikor egyszerre, egyszerre. „ 

Megragadta a kezünket és kissé felemelkedett a fekvő-
helyén. Szeméit tágra nyitotta, halotthalvány arca pedig 
egészen elzöldült. , , 

— Tudom, — mondotta, — hogy ti azt hiszitek es en 
is azt hittem . . . valamikor . . . hogy csak a tudasban van 
igazság, mely a tapasztalásra támaszkodik és matematikai 
képletekben kifejezhető . . . És mégis vannak megfoghatatlan 
és különös dolgok a világon . . . Kinevethettek, de az nem 
változtat a tényeken . . . Amit eddig tudtunk, nagyon kevés, 
bizonyára nagyon k e v é s . . . 

Egy pillanatra elhallgatott és úgy nézett ránk, mintha 
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meg akarna bizonyosodni, hogy nem gúnyolódunk-e a sza-
vain, de mi csendben ültünk és gondolatainkba mélyedtünk. 
Tamás mélyen felsóhajtott és tovább folytatta az elbeszélését: 

— Akkor . . . akkor két árnyékot pillantottam meg . . . 
nem, két embert, kísértetet, vagy halottat. A kapuból egye-
nesen felém tartottak... A térdem remegni kezdett. Behuny-
tam a szememet és el akartam magamtól űzni az agyrémet, 
de mikor ismét feltekintettem . . . öt lépésnyire tőlem . . . öt 
lépésnyire láttam a — két Remognert I Ott állottak, egymás 
kezét tartva, borzalmasan felduzzadva, véresen, amint meg-
találtuk őkeh Oly rémesen meresztették rám a szemüket... 
Tudjátok, hogy nem vagyok gyáva és nincs hajlandóságom 
a rémlátásokra, de mondhatom nektek, hogy valóban ott 
álltak előttem . . . Azt hittem, hogy kővé meredek a rémü-
lettől és a vér megfagy az ereimben. Nem tudtam meg-
mozdulni . . . nem tudtam elfordulni . . . Ekkor beszélni 
kezdtek hozzám, igen, beszélni! Én pedig hallottam a 
szavukat, ahogy most a tieteket hallom, pedig ott nem volt 
levegő . . . 

— Mit beszéltek? — tolult akaratlanul az ajkamra a 
kérdés. 

— Minek tudnátok? — kérdezte Tamás. — Elég az hozzá, 
hogy nekem hallaTiom kellett, többet kellett hallanom, mint 
akartam volna! Megmondták, hogyan halok meg én és hogyan 
haltok meg t i . . . ti ket ten. . . Megmondták a napot és az 
ó r á t . . . Azt is mondták, hogy nem lehet büntetlenül elhagyni 
a földet és fellebbenteni a titok fátyolát, melyek rejtve vannak 
az emberi szem elől. Azt mondták, hogy jobb lett volna, ha már 
a Mare Imbrium sivatagán elér bennünket a halál, ahelyett, 
hogy nekik, a halottaknak a levegőjét ellopjuk, csak azért, 
hogy a mi életünket és szenvedésünket.. . igen, a szenvedé-
sünket meghosszabbitsuk . . . „Követtünk benneteket, — 
mondották s én egész tisztán hallottam, — mert ti okoztátok 
a mi halálunkat.. . de ti i s " . . . E szavaknál gyűlölettel hunyo-
rítottak felém félig lecsukott szemükkel, megdagadt ajkuk 
pedig rosszindulatú mosolyra torzult el. Ekkor vettem észre, 
hogy O'Tamor is mögöttük áll, egész halványan és hullasze-
rűen . . . Nem mosolygott, nem is beszélt, csak szomorú volt 
és végtelen szánalommal nézett rám . . . Rémülten kiáltottam 
fel s egész akaraterőmet összeszedve mozdítottam meg a föld-
höz tapadt lábaimat és el akartam rohanni. Többé nem gondol-
tam a városra . . . semmire se gondoltam. Csak rohantam, 
rohantam és megbotlottam; fel akartam ugrani, fel akartam 
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egyenesedni, de ekkor éreztem, hogy nincs levegőm és elvesz-
tettem az emlékezetemet. 

Tamás kimerülten hallgatott el, bennünket pedig sajátsá-
gos elfogódás ejtett a hatalmába. Szentül meg vagyok győ-
ződve, hogy amit elbeszélt, csak csalódás volt, épen úgy, miat 
maga a város. . . ma is csak csalódásnak tartom, amit csak a 
sziklák sajátságos csoportosulása okozott, de nem mertem 
neki megmondani. 

Különben . . . mi jogon mondom ezt ? . . . Annyi megold-
hatatlan rejtély vesz körül bennünket... oly sok ki nem für-
készett t i tok! . . . Az emberek eljöttek erre a kihűlt égitestre 
és velük jött a halál; lehet, hogy az emberek elválhatatlan kísé-
rőjével, a halállal együtt eljött az a valami, az az ismeretlen 
is, amely a földön az idők kezdetétől fogva dacol minden 
tudással és kutatással. . . 

Az elbeszélés befejeztével Tamás elaludt. Mikor ismét 
felébredt, azt kérdezte, hogy hol vagyunk. Azt feleltem, hogy 
a harántvölgy kijáratához közeledünk és nemsokára a Mare 
Frigoris határán leszünk. Úgy hallgatott, mintha nem értené, 
amit beszélünk. 

— Igen, igen! — felelte végül. — Igen, igen . . . azt 
álmodtam, hogy a földön vagyok . . . 

Azután Mártához fordult: 
— Márta mesélj nekem, hogy milyen volt a föld. 
Márta mesélni kezdett: 
— A földön kék a levegő és az égen felhők úsznak. 

A földön sok, sok víz van, hatalmas, nagy tengerek. A 
tenger partján bársonyos a homok és színes kagylók hever-
nek a fövenyen. Vannak rétek, amelyeken édes, szines 
virágok nyílnak, az erdőkben pedig madarak énekelnek. 
Ha felkerekedik a szél, bömböl a tenger, zúgnak az erdők 
és zizegnek a levelek . . . 

Gyermeki egyszerűséggel mesélt, mi pedig úgy hallgattuk 
a szavát, mintha a legcsodásabb tündérmese lett volna.. . 
A beteg mozgatta az ajkát, mintha ismételgette volna: 

— Zúgnak az erdők és zizegnek a levelek . . . 
— Többé oda nem jutunk vissza, — mondotta végül 

hangosan. 
Szavaira Márta szivettépő zokogással válaszolt. Tovább 

már nem tudott uralkodni magán. Homlokát az ágy széléhez 
szorítva, egész testét görcsös sírás rázta. 

— Nyugodtan, nyugodtan, — mondta Tamás és a leány 
haját simogatta* 
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De őt is megragadta a félelem. Felénk fordította az 
arcát és töredezett hangon, mely csak a legnagyobb erő-
feszítéssel tört fel a melléből, ismét beszélni kezdett: 

— Mentsetek meg, könyörüljetek rajtam, mentsetek . 
meg! Nem akarok meghalni! Itt nem akarok! Itt oly rette-
netes! Mentsetek meg! É l n i . . . még élni a k a r o k ! . . . Márta! 

Úgy siránkozott, mint egy gyermek és jajveszékelve 
nyújtotta felénk kiaszott kezét. 

Ugyan mit felelhettünk volna neki ? . . . 
Közeledünk a völgy kijáratához s a Mare Frigoris 

síksága már előttünk van. Él bennem a fájdalmas bizonyos-
ság, hogy már egyedül fogunk rajta átszáguldani — Tamás 
nélkül. 

Mare Frigoris, harmadik hold-
nap, huszonhárom órával nap-
lemente után. 

Elolvasom az utolsó szavakat, melyeket papírra vetet-
tem; azóta sajnos módon beigazolódtak. Egyedül haladunk 
a Mare Frigoris síkságán. Woodbell Tamás ma naplemen-
tekor meghalt. 

Mily borzalmas üresség! Folyton fogyunk; már csak 
hárman maradtunk . . . Képtelen vagyok bármi egyébre is 
gondolni, mint Woodbell csendes, borzasztó halálára. 

A nap korongja már alsó szegélyével érintette a látó-
határt, mikor egy heti út után kijutottunk a sziklafolyosóból. 
Hatalmas, egyenletes, a nap utolsó sugaraitól megaranyo-
zott síkság terült el előttünk. Azt mondom: „megaranyozott", 
mert ami azelőtt naplementekor nem tünt fel nekünk, a 
látóhatár széléhez közel érve a nap sárgás színűre változott 
és köröskörül a fekete égnek a szélét kissé megvilágította. 
Kétségtelen jele annak, hogy a légkör itt már kissé sűrűbb. 
Szemünkbe ötlött egy másik örvendetes körülmény is: a 
Mare Frigoris-t egész kiterjedésében homok borítja, ami 
arra enged következtetni, hogy ez az alföld valaha csakugyan 
tengerfenék lehetett. 

Valamennyiünk szívét reménykedés töltötte el, mert 
Tamás látszólag kissé jobban érezte magát. A remény 
kezdett éledni bennünk; biztattuk magunkat, hogy vágtában 
ót tudunk száguldani ezen az alföldön s mielőtt az új nap 
megjelenne az égen, Tamással együtt elérjük az élet biro-
dalmát ! Érezzük a szellő suhogósát, halljuk a víz mormo-
gását és viszontlátjuk a rétek üde zöldjét . . . 
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A sors másként akarta! 
Alig haladtunk pár száz métert a síkságon, Tamás 

arra kért bennünket, hogy állítsuk meg a kocsit. A legki-
sebb mozgás is kimondhatatlanul gyötörte . . . 

— Pihenni akarok és nézni akarom a napot, mielőtt 
egészen lemenne, — mondotta gyenge hangon. 

Megálltunk, ő pedig fénytelen szemét a napra függesz-
tette, amely utolsó aranyos sugaraival árasztotta el halovány 
arcát. Ez ideig mozdulatlanul meredt a világosság felé, 
azután Mártához fordult: 

— Márta, hogy is szól: „Óh nap, ragyogó i s t e n " . . . 
Mi a folytatása? 

Márta ugyanúgy, mint a holdon látott első naplemente 
alkalmával, a teljes világosságba állt, kitárta karját s köny-
nyéktől csillogó szemét a tűnő fényre emelve, félig beszélő, 
félig éneklő hangon különös melódiájú himnuszba kezdett: 

— Óh nap, ragyogó isten, ki olyan országokból 
jössz hozzánk, melyeket nem ismerünk! 

Óh nap, mennynek világossága, földnek gyönyörű-
sége, szemünket gyászba borítva hagysz el bennünket, 
hogy világíts azoknak, kik megszabadultak e földi por-
nak a hüvelyétől... 

Akik levetették földi testüket, de még nem öltöttek 
új alakot, olyanok, mint a rabok, kiknek feltárult egy 
időre a börtön ajtaja . . . 

Vágyódva merülnek el a csendnek és nyugalomnak 
a napjában, mielőtt börtönükbe, bilincseikhez vissza-
térnének. 

Jóságos Ő, az örökkévaló, ki a titokzatos csend-
nek és nyugalomnak napját rendelte a küzdelem és 
gondok közé . . . 

Övé a kezdet és a vég. Ő váltja meg azoknak a 
lelkét, akik befejezték harcukat és hazatérnek oda, 
ahonnét jöttek szürke időknek előtte. 

Óh nap, ragyogó isten, ki szemünket gyászba boriivá 
hagysz el bennünket. Jajgató szóval sírunk utánad... 

Woodbell úgy tett, mintha elaludt volna. Hirtelen ret-
tegő hangon kérdezte: 

— Márta, O'Tamor meghalt ? 
— Meghalt. 
— A Remogner testvérek meghaltak ? 
— Meghaltak. • 
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— Én is meghalok . . . és ők . . . ők is . . . — mon-
dotta és szemével jelezte, hogy reánk érti, amit mond. 

— Te élni fogsz, — mondtp Márta csodálatos, mély 
meggyőződés hangján. 

— Igen, igen . . . •— suttogta a beteg. — De mi hasz-
nom van belőle . . . 

Egy ideig mélységes hallgatás uralkodott. Selena első 
lábait a beteg fekvőhelyére fektette és nyalogatni kezdte 
gazdájának lelógó, erőtlen kezét. Woodbell feltekintett és 
olyan mozdulatot tett, mintha meg akarta volna simogatni 
az állatot, de szemmelláthatólag hiányzott már az ereje. 

— Kutyám, hűséges kutyám, — suttogta csupán. 
Azután azt mondta, hogy a földet szeretné látni. Úgy 

fektettük, hogy a tekintete arra irányult. A föld épen első 
negyedében állott a déli sziklák fölött. Kezét kinyújtva, 
hosszú ideig forró vágyódással nézte az égen ragyogó 
félgömböt, melyen lassan épen az indiai óceánnak az árnyéka 
vonult el, Indiának a habjai közé beszögellő háromszögével. 

— Nézd, nézd, ott van Travancorel — suttogta a beteg. 
— Ott van Travancore I — ismételte Márta, mintha 

csak visszhang lett volna. 
— Ott boldogojc voltunk... 
— Igen, boldogok voltunk. 
A beteg ismét nyugtalankodni kezdett. 
— Márta, odajutok én a halálom után ? . . . Márta én 

nem akarok. . . én nem akarok itt bolyongani . . . ebben a 
sivatagban . . . a halottak városában . . . Márta, én oda aka-
rok elmenni. 

Márta hallgatott és lecsüggesztette a fejét. Tamás tovább 
kérdezgette: 

— Márta, odajutok én a halálom u t á n ? . . . O d a . . . 
a földre ? . . . 

Görcsös zokogás remegtette meg Mártának az egész 
testét. Nehezen nyugalmat erőltetett magára és könnyektől 
elfuladó hangon felelt: 

— Odajutsz, egy pillanatra . . . a csendnek és nyuga-
lomnak a napjára . . . azután visszatérsz ide. 

Tamásnak a szeme elhomályosodott; erőtlenül lelógó 
keze elkékült és kihűlni kezdett. Mégegyszer megrázkódott 
és alig hallhatóan kérdezte: 

7 - Márta, milyen a föld? 
És Márta megint mesélni kezdett a morajló tengerről, 

a virágos rétekről és illatos virágokról. 
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Tamás ajkán fájdalmas, de nyugodt mosoly játszadozott 
és szeme kezdett lezárulni. Mégegyszer felnyitotta egy 
pillanatra, hogy lássa a földet és napot, melynek már csak 
keskeny szegélye volt a kősivatag fölött látható, — sóhajtott 
egyet és lelke a lenyugvó napnak az utolsó sugarával 
együtt elköltözött.. . 

A sötétségben sírt ástunk számára és szemét homokkal 
fedtük be. 

Azóta, húsz órája ismét úton vagyunk. 
Egyenletes, homokos sivatagon haladtunk s már a 

harántvölgy kijáratánál elhagytuk az ötvenedik párhuzamos 
kört. A föld már csak 40°-ra emelkedik a látóhatár fölé, 
de szerencsére ezen a lapályon nincsenek árnyékot vető 
emelkedések. Ha lehet, egész éjszaka megszakítás nélkül 
akarunk haladni. 

Kifejezhetetlen gyásznak a hangulata nehezedik reánk. 
Márta a fájdalomtól majdnem önkivületben, úgy ül, mintha 
minden ereje elhagyta volna. A lábánál Selena nyöszörög 
elvesztett gazdája után. Enni akarunk adni neki, hogy meg-
nyugtassuk, de Selena semmit sem fogad e l . . . Meg volt 
szokva, hogy mindig a gazdája etette őt. 

Mare Frigoris, 0° 6' keleti hosz-
szúság, 55° északi holdszéles-
ség, éjfél után, a negyedik hold-
nap ke'zdetén. 

Egyenesen észak felé fordulunk, a sark irányában. 
Százhetven órán át, azaz Woodbell halála óta, északnyugati 
irányban haladtunk. Sírja már messze elmaradt mögöttünk, 
nagyon messze . . . A földön már egy hete eltelt, mióta 
eltemettük. 

Kocsink kereke az egész idő alatt homokban hagyott 
nyomokat maga után. A hangtalan csendet és ólmosan 
reánk nehezedő hallgatást csak a motornak egyenletes 
zakatolása zavarja meg. Márta nem sír; hallgatagon, össze-
szorított ajakkal és tágra nyílt szemekkel ül, melyekből a 
könnyek már kiapadtak. 

Selena már nem él. Woodbell halála óta nem akart 
enni, órákon át köröskörül nyargalászott a kocsiban, szag-
lászta volt gazdájának a holmijait s mindazt, amihez valaha 
csak hozzáért. Végre egy sarokban összekuporodott, legyen-
gült és morgott, valahányszor valamelyikünk közelíteni akart 
hozzá. Attól féltünk, hogy meg talál veszni és meg kellett 
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öinünk, bármennyire is sajnáltuk. Egyébként is azt hiszem, 
hogy sokáig amúgy sem élt volna. 

A kocsink oly borzasztóan csendes, mert mi ketten, 
Péter és én, ugyan mit beszélhetnénk egymással? Valami 
hihetetlenül rémes dolog történt közöttünk. Ez esetben 
Woodbell halála nemcsak egy embernek, egy hűséges és 
drága barátnak az elvesztét jelenti; nem, ez a haláleset 
mérhetetlen szerencsétlenség, borzalmas iróniája a sorsnak, 
mely kettőnk közé vetette ezt az asszonyt, aki után mind-
ketten egyformán forró sóvárgással vágyódunk. Nem tudok 
anélkül ránézni, hogy a vágynak a borzongása ne futna 
végig rajtam, ugyanakkor pedig érzem annak a gyalázatnak 
egész undorát, amely megbecsteleníti meghalt barátunknak 
még friss sírhantját. Azt hiszem, hogy Woodbell szelleme 
még nagyon közel van hozzánk, belelát a szivembe, olvassa 
a gondolataimat s amit most a papírra vetek és mégis . . . 
mégsem tudok nekik ellentállni! A láz emészti az agyamai, 
a vér vadul áramlik az ereimben, bensőm pedig annyira 
el van telve Márta képével, hogy mindig magam előtt 
látom . . . mindig, rémitő és hallatlan élességben, még ha 
a szememet lezárom is, hogy ne lássam őt. 

El akarom terelni róla a gondolataimat, úgy akarom 
őket megfékezni, mintha egy falka nekivadult kutyával volna 
dolgom, de letépik magukat akaratom pórázáról, rávetik 
magukat, letépik a ruháját, idomaihoz dörgölődzenek, körül-
veszik a testét, beszennyezik kéjvágyó nyelvükkel s mikor 
látják, hogy megközelíthetetlen és hideg számukra, ugatni 
kezdenek, a fogukkal marcangolják, mardossák és tépdesve 
ráncigálják . . . Mily szennyes gondolatok, hogy gyötörnek 
és k ínoznak! . . . 

Egy órával később. 

Azt látom, hogy Varadollal ugyanaz történik, mint velem. 
Tudom, érzem, látom 1 És ő is tudja, hogy mi megy bennem 
végbe. Ezért van ez a néma, elkeseredett gyűlölség közöt-
tünk. Minek áltatnánk magunkat, minek rejtenénk el a való-
ságot szép szavak mögé, mindketten gonoszak és alávalók 
vagyunk, mert Márta közöttünk áll. Csak ketten vagyunk 
ebben a rémületes világban és valami azt kiáltja lelkünknek 
a mélyén, hogy egyikünk fölösleges. Nem beszélünk egy-
mással és nem tudunk egymásnak a szemébe nézni. Csak 
néha találkozik a tekintetünk s e lopott pillantások alkal-
mával iszonyatot olvasom ki Varadol szeméből, amely 
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úgy lángol, mint mikor a tűznyelvek csapnak ki egy belülről 
égő háznak az ablakán. 

Félek talán tőle ? Nem, nem, ezerszer nem! Egyálta-
lán nem félek, bár nagyon jól tudom, hogy akármelyik pil-
lanatban, anélkül, hogy sejteném, hogy mit cselekszik, hátul-
ról leüthet és meggyilkolhat, mint például most is, mikor 
írok, ő pedig mögöttem áll és látja a védtelen nyakamat. 
Borzongás fut végig rajtam, de nem fordulok meg, mert 
nem akarok a tekintetével találkozni, amelyben a tükör 
módjára látom a saját alávalóságomat. 

Egyébként a legkevésbbé sem félek a hirtelen, váratlan 
haláltól! A halál csak akkor rettenetesebb bármi másnál, 
ha lassan és felíaríózhatatlanul közeledik. Ezt már tapasz-
talásból tudom. Csak egytől félek, hogy az övé lehet ez 
az asszony, akihez semmivel sincsen több joga, mint nekem. 
Csak attól félek, hogy az asszonynak a bánattól még hal-
vány arcára csókjaival ő csalhat új pírt, keblét pedig, amely 
még az elfojtott zokogástól reszket, heves és szenvedélyes 
sóhajtásokra késztetheti. Nem tudok erre gondolni! Köl-
csönösen olyan féltékenyek vagyunk egymással szemben, 
hogy ameddig mindketten élünk, Mártát nem fenyegetheti 
semmi veszedelem! 

Néha a dühnek a rohama vesz erőt rajtam. Ilyenkor 
legszívesebben elébe szeretnék ugrani és kihívni őt: Gyere, 
küzdjünk meg érte! Marjuk egymást, mint két nekivadult 
hímfarkas a nőstényfarkasért, anélkül, hogy tudnánk, hogy 
mit hoz a következő nap és mit hoz az élet számunkra. 
Száműzve ebbe a borzalmas világba, marjuk egymást elhunyt 
barátunk kedveséért, aki csak közönyösséget és megvetést 
érez irántunk. Gyere, küzdjünk meg érette ma, mielőtt még 
holnap el kellene pusztulnunk! 

Sokkal inkább hipokriía és gyávább vagyok azonban, 
semhogy ezt meg merném cselekedni. Mennyire meg keli 
vetnem magamat! 

De megvetem és gyűlölöm Mártát i s ! Vannak pilla-
natok, mikor képes volnék, hogy rávessem magamat és 
hallgatag, szomorú száját ütésekkel kényszerítsem kiáltá-
sokra és e kiáltásokkal együtt belefojtsam az életet i s ! 
Talán jobb is v o l n a . . . Akkor egyedül maradnánk, célta-
lanul az élni akarás vágya nélkül és végül talán önként el 
is dobnánk magunktól az életet, de legalább nem volna ez 
az iszonyú gyűlölködés közöttünk. 

Tulajdonképen Márta miért is él? Mi tartja őt életben? 
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Minek éi még, ha ezt az embert annyira szerette, ha ez 
volt neki a mindene és vele együtt minden megszűnt az ő 
számára ? Aljasak vagyunk, de ő is alávaló! A kutya, az 
esztelen állat több ragaszkodást mutatott és nem tudta 
gazdájának a halálát túlélni. Pedig ez a kutya jóságának 
századrészét sem érezte, és annak a szeretetnek ezred-
részét sem élvezte, mellyel Tamás ezt az asszonyt elhal-
mozta 1 Ez az asszony pedig még mindig é l . . . és ki tudja, 
ki tudhatja, talán a fájdalomtól elhomályosult és hideg 
szemével már alattomos pillantásokat vet ránk és talán már 
agyában, melyet még a halottnak a képe tölt be, ott lap-
pang a gondolat: melyiket válasszam a két élő közül, 
hogy betöltsem a nőnek az örök hivatását? 

Talán, talán mindebben a létnek és a lét továbbadá-
sának a természet által lényünkbe oltott, tehát szent, ősi 
és elemi ösztöne nyilatkozik meg, amely nem engedi meg, 
hogy visszapillantsunk, hogy a múlton tépelődjünk, hanem 
csak a jövő fejé irányozza minden gondolatunkat és cse-
lekedetünket. És mégis mindez a szememben oly undo-
rító, oly visszataszító és szörnyűséges! . . . 

Minek is él ez az asszony ? Miért ? 
Mindamellett ugy érzem, hogy sohasem tudnám a 

halálát igazán kívánni. 

Maré Frigoris, 0° 30' keleti hosz-
szuság, 61° északi holdszélesség, 
negyedik nap, százhetvenkét órá-
val éjfél után. 

Mártának igaza volt, mikor igy szólt Tamáshoz: Te 
élni fogsz! Hogy is nem értettem meg azonnal! 

Az éjszakának már majdnem háromnegyede eltelt, 
mikor a kormány mellett ülve azt vettem észre, hogy Péter 
állandóan olyan ábrázattal tesz-vesz körülöttem, mintha 
beszélgetésbe akarna elegyedni. Csodálkoztam, mert Tamás 
halála óta beszélgetésünk csak a legszükségesebbre szo-
rítkozott. Egyben azonban örültem is. Úgy éreztem, hogy 
már csakugyan itt az ideje, hogy egy kimerítő megbeszé-
léssel véget vessünk ennek az elviselhetetlenül nyomasztó 
helyzetnek. 

Olyan udvariasan, amennyire csak lehetett, megkér-
deztem : 

— Valamit kívánsz tőlem ? 
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— Igen, igen, — mondta Péter gyorsan, mellém leülve, 
— beszélni akartam veled . . . 

Észrevettem, hogy mosolyt erőltet az arcára, amellett 
azonban vonásai, görcsösen rángatóztak. Akaratlanul a ke-
zére tekintettem. Ő pedig, mintha megértette volna a tekin-
tetemet, elvörösödött és mindkét kezét üresen kihúzta a 
zsebéből s a térdére fektette. Azután akadozva beszélni 
kezdett: 

— Igen, igen, beszélni akartam veled . . . mert úgy 
látszik, hogy ezen az éjszakán nem kell megállanunk, mert 
a hideg valamennyire engedett, az út pedig egyenletes és 
elég világos . . . A föld ugyan alacsonyan áll a látóhatá-
ron . . . Egyébként azonban te is beláthatod, hogy sietnünk 
kell és épen a z é r t . . . 

A tekintetemet egy pillanatra sem vettem le róla, ő 
pedig mind jobban belezavarodott a beszédébe. Hirtelen 
megváltoztatta a hangját és felkiáltott: 

— Az ördögbe i s ! Szakadatlanul észak felé haladunk? 
— Igen, — hagytam helyben, nyugalmat erőltetve ma-

gamra. 
A hallgatásnak kínos szünete következett. Varadol fel-

ugrott a helyéről és nyugtalanul kezdett fel-alá járni. Tisz-
tában voltam, hogy mi megy végbe benne; tudtam, hogy 
miről akart velem beszélni s hogy csak azért beszélt kö-
zömbös dolgokról, mert nem volt képes megtalálni a szót, 
amely az előbb, vagy utóbb elkerülhetetlen döntésre szembe-
állít bennünket. Egy ideig zavara és tehetetlensége rossz-
indulatú örömmel töltött el, nyomban utána azonban oly 
végtelenül megszántam, hogy képes lettem volna a nyakába 
borulni és régi barátságunkra való hivatkozással minden 
lehetőt és lehetetlent megmondani neki . . . hogy lemondok 
az ő javára az asszonyról . . . vagy megkérjem, hogy egyez-
zék bele az asszony halálába . . . Magam sem tudom, hogy 
mit akartam, de nyomban erőt vettem magamon. Ereztem, 
hogy mindez nem vezethet célra. Éreztem azt is, hogy a 
végleges határozást a sorsunk fölött már nem lehet tovább 
halogatni. 

— Egyebet nem akartál ? — kérdeztem lehetőleg közö-
nyös hangon. 

Péter megállt mellettem, mintha szavaimnak a barát-
ságos hangja meglepte volna és kutatólag nézett a sze-
membe. Azután szomorúan elmosolyodott és kezével végig-
simította a homlokát. 

Jerzy Zulawsfci: E z í s l ö s mezőkön. 
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— Igaz . . . ezenkívül még azt is szerettem volna . . . 
Nem folytatta a megkezdett mondatot, hanem Máriára 

tekintett. Némi habozás után szaggatott, nyers hangon, hogy 
Márta meg ne értse, németül szólt hozzám: 

— Mitévők legyünk ezzel az asszonnyal ? 
El voltam készülve ezekre a szavakra és mégis kala-

pácsütés módjára hatottaki Akaratlanul és hevesen meg-
rántottam a kocsi fékjét; halántékom alatt lüktetett a vér 
és elhomályosította a tekintetemet. A szivem úgy dobogott, 
mintha szét akart volna pattanni, az ajkam pedig teljesen 
kiszáradt. Megjött a döntő pillanat. 

Varadolra néztem. Hullaszerűen halovány volt, amint 
előttem állt és makacsul farkasszemet nézett velem. Ezt a 
tekintetet a halálomig sem tudom elfelejteni! Aggodalom 
és kutyaszerű könyörgés tükröződött benne, — egyúttal 
azonban ijesztő fenyegetést lehetett belőle kiolvasni. 

Anélkül, hogy feleltem volna neki, félretoltam és szinte 
nem is tudva, hogy mit cselekszem, Mártához léptem, aki 
csendesen ült és valamit varrogatott. Varadol köveite a 
példámat. 

— Miért élsz, te asszony?— Ez a hallatlhn és amint 
most képzelem, nevetséges kérdés, bár akkor egyáltalán 
nem volt hajlandóságom a nevetésre, minden bevezetés 
nélkül, szinte váratlanul tört fel a mellemből. 

Márta csodálkozva nézett ránk, azután arca bíborvö-
rösre változott és lassan, kissé reszkető hangon, mintha 
igazolni akarta volna magát, válaszolt: 

— Várom, hogy Tamás visszatérjen . . . 
Vad düh öntötte el az egész valómat. 
— Elég volt már ebből az ostoba fecsegésből! — 

kiáltottam és a varrást, amelyen dolgozott, kiragadtam a 
kezéből. Nem tudom, hogy mi történik, ha e pillanatban 
véletlenül a tekintetem rá nem esik arra a vászondarabra, 
amelyet varrogatott: csecsemő-ing volt. 

Hirtelen mindent megértettem. Anélkül, hogy egy szót 
is tudtam volna szólni, csak oda mutattam, hogy Péter 
figyelmét felhívjam. Rövid, tagolatlan kiáltás röppent el az 
ajkáról, megfordult és a kocsi kormányához lépett. 

Ezért mondta hát Márta a haldokló Tamásnak oly 
mély meggyőződéssel: Te élni fogsz I Ezért nem követte 
hát ő t ! 

Népének hite szerint az atyának a lelke átmegy a 
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halála után született gyermekbe. Ezért várja hát szilárd meg-
győződéssel, hogy a gyermekben Tamás tér vissza hozzá, 
miután lelke megjárta a földet, amelyre oly végtelen vágyó-
dással nézett halála előtt. Bizonyára azt mondhatta neki, 
hogy a gyermekben várja a visszatérését, mikor kevéssel 
a halála előtt malabár nyelven beszélt hozzája. Mindez egy 
pillanat alatt cikázott át az agyamon. 

Mártára néztem; hangtalanul sirt és arcát a kis ingecs-
kébe temette, amelyet az elhunytnak a fehérneműjéből 
készített. 

E pillanatban valami sajátságos változás ment végbe 
bennem. Az az érzésem volt, mintha a szivemben valami 
elpattant volna, mintha valami undorító kelés kifakadt volna 
s mintha egyidejűleg fátyol esett volna le a szememről, 
amely addig elhomályosította a látásomat. Mártát egyszerre 
egészen más lénynek láttam. Olyan csodálattal néztem rá, 
mintha először láttam volna! Semmi sem volt benne abból 
az asszonyból, akinek a birtokáért még egy pillanat előtt 
a barátommal és egyetlen bajtársammal ebben az elhagya-
tott világban élet-halálharcra akartam menni. Az új nemze-
déknek volt az anyja, az életnek és a szerelemnek a halá-
lon győzedelmeskedő nagy és örök titka. 

Kimondhatatlan hála töltötte el a lelkemet, hála azért, 
hogy általa nem leszünk itt örök egyedüllétre utalva s hogy 
az anyaságnak a szentségével megóvott bennünket — ben-
nünket vakokat! — attól, hogy benne csak a halottnak kívá-
natos örökségét lássuk. Anélkül, hogy számot tudtam 
volna adni róla, hogy mit cselekszem, lehajoltam és meg-
csókoltam a kezét. Márta megrázkódott, de szemmellátha-
tólag megértette néma hódolatomat, mert felemelte még 
kisírt arcát, melyen azonban már új és elismert méltósá-
gának a tudata is tükröződött. 

Milyen érthetetlenül rejtelmes is az embernek a lelkei 
Mindez nem oldja ugyanis meg a bennünket gyötrő kér-
dést, csak kissé kitolja a jövőbe és mégis mindketten oly 
nyugodtak vagyunk, mintha az egész ügy örökre elintéző-
dött volna. Meg vagyunk róla győződve, hogy ez az asszony 
egyikünké sem, aki él, hanem a halotté s mi becsüljük és 
tiszteljük őt, egészen megfeledkezve róla, hogy talán megint 
eljön az idő, mikor . . . 

De nem, nem akarok rá gondolni! 
Most pedig csak észak felé, állandóan észak felé! 
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A Timaeus alatt, negyedik 
hold nap, napfelkelte után. 

Még egy holdnap sem töltött el bennünket ekkora örömmel 
és ilyen reménykedéssel! Hajnalpirkadás előzte meg, olyan 
jelenség, aminőt ez^deig itt a holdon még nem tapasztaltunk. 

Az éjszaka épen végére járt s mi minden pillanatban 
vártuk, hogy a hegynek a csúcsát, amely a földnek a fényé-
ben előttünk kiemelkedett, az első napsugarak vakitó fehér-
séggel árasztják el. Mielőtt azonban ez megtörtént volna, 
a fekete éj keleten kissé megvilágosodott, mintha opálosan 
fehér köd emelkedett volna a tájék fölé. Először azt hittük, 
hogy e magas szélességi fok alatt, — már elhagytuk a 
hatvanadik párhuzamos kört, — az állatövi fény, amely az 
egyenlítő közelében látható napfelkelte előtt, jelentkezik 
ilyen különös formában. De nem, ez nem az állatövi fény 
volt; széltében-hosszában az egész ég színeződött a látó-
határ fölött halványan ezüstösre és a csillagok elhalványod-
tak ebben a fehéres fényben. Föltekintettünk a Timaeus 
kráterére, amely felé közeledtünk és csodálatos! az éjsza-
kának a hátterében halvány rózsaszín ömlött végig rajta. 
Többé nem kételkedhettünk benne, hogy ez a hajnali szürkület 
és ez a rózsás fény a sűrűbb levegőt jelenti, amely már 
elégséges ahhoz, hogy a rajta áthatoló napsugarak megvilá-
gítsák és a holdon eddig nem látott színekkel itassák át. 

Mámorító öröm fogott el mindnyájunkat; nevetve néz-
tem Péterre, aki egészen elmerült ennek a jelenségnek a 
csodálatába. Azután Mártához fordultam: 

— Nézd, a gyermeked már ott fog megszületni, ahol 
úgy lehet lélekfceni, mint a földön! 

Márta felemelte a fejét és keletre fordította a tekintetét, 
ahol mindent álomszerűen lágy aranyszín árasztott el, — 
akárcsak szivünket az új életnek a reménysége . . . 

A nap nagyon lassan kelt fel, sokkal lassabban, mint 
a megelőző napokon, mert nem emelkedett egyenesen a 
fejünk fölé, hanem dél felé hajló és alacsony ívben haladt 
a földnek az irányában. Miután egész korongja kiemelke-
dett a látóhatár széle mögül, fehéres ködhöz hasonló tág 
udvar vette körül, amely lassan kékesbe kezdett átjátszani 
és így olvadt át az égnek fekete hátterébe. A nap közelé-
ben csillagok már egyáltalán nem voltak láthatók; csak 
tőle távolabb ragyogtak az égbolton és színüknek a sok-
félesége is elveszett; mindinkább csak azokhoz a szikrázó 

/ 
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lángocskákhoz hasonlítanak, melyek a földi éjszakának az 
égboltját ékesítik. 

Még egy, legfeljebb két holdnap és már elhagyhatjuk 
a kocsit, hogy tele tüdővel szívjuk a holdnak a levegőjét! 

Az elmúlt éjszaka nagy útat tettünk meg. Az éjszakai 
hideg itt a sarkhoz közel már sokkal enyhébb, mint az 
egyenlítő körül, mert a nap nem bukik le oly mélyen a 
látóhatár mögé. Ennek következtében nem kellett megálla-
nunk, hanem naplementekor megkezdhettük az útunkat a 
Mare Frigoris síkságán, mely már mögöttünk is van. Nyu-
gaton hegyes vidék kezd kibontakozni; a Timaeus, melynek 
magasságában épen elhaladunk, ennek az új hegyvidéknek 
a határjelző oszlopa. 

Előttünk észak felé még mindig sík vidék terül el, 
amely széles öbölhöz hasonlóan nyúlik be a hegyek közé 
s mint a térkép mutatja, egészen a nyolcvankettedik pár-
huzamos körig terjed. Nem egészen olyan egyenletes, mint 
a Mare Frigoris, hanem ellenkezőleg apró és párhuzamo-
san haladó dombsorokkal van beszórva, melyek azonban 
haladásunkat nem gátolják, mert lejtőik kivétel nélkül mind 
lankásak. Az a szándékunk, hogy ezt a szakaszt elhagyjuk, 
mielőtt még a nap lemenne, úgy hogy a következő éjszaka 
előtt már a hegyek között legyünk. Azután már csak hat-
száz kilométer választ el bennünket a sarktól. De mi ez a 
hatszáz kilométer, mikor már oly sokat megtettünk ? 

Mindhárman tele vagyunk reménységgel és bizako-
dással! Minden ellenségeskedés, amely valaha elválasz-
tott bennünket egymástól, elpárolgott; a nyomasztó lidérc-
nyomás, amely éjszaka reánk nehezedett, a felkelő napnak 
a fényében köd módjára foszlott szét. A gondolat, hogy 
nehéz zatándok-úfunknak várva-várt céljához egy új élet-
nek a csíráját visszük magunkkal, megerősít bennünket s 
olyan örömet és nyugalmat kölcsönöz nekünk, hogy néha 
még az elhagyott földet sem gyászoljuk. 

Miért is nincs Tamás közöttünk ? Osztozott a fájdal-
mainkban és a szenvedéseinkben; mit nem adnék érte^ ha 
az életnek a reménységét is megoszthatnánk vele! . . . 

Negyedik holdnap, hetvennyolc órá-
val napfelkelte után, 0° 27 keleti 
hosszúság, 65° északi holdszélesség. 

Sajátságosan nyomott kedélyhangulat nehezedik reám. 
Nem tudom, hogy minek tulajdonítsam és mi legyen a 
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jelentősége. Utunkon gyorsan haladunk, az eget sötétes 
kékség boriija, melyen keresztül az eddig sugárlalan csil-
lagok szikrázni kezdenek,, minden az „igéret földjének" a 
közelségét mutatja, ahol már négy hónapja tartó összes 
fáradalmainkat kipihenhetjük és mégis, ahelyett hogy örül-
nék, szomorú vagyok, kimondhatatlanul szomorú, a kedély-
állapotom pedig nyomott. Minek tulajdonítsam ezt a válto-
zást? Talán a föld okozza, amely mindinkább lehajlik a 
déli látóhatár széle felé s melyet néhány száz óra múlva 
egészen elvesztünk a szemünk elől. Talán a sírhalmok, 
amelyek utazásunknak a nyomjelzői a holdnak borzalmas, 
levegő nélküli sivatagán keresztül, talán a belső élmények, 
melyeknek hatása' alól lelkem még nem tud szabadulni. 
Talán a szüntelen töprengés is az elhunytnak születendő 
gyermeke fölött, aki ismeretlen vidéken, ismeretlen sorsra 
születik. 

Nyugodt vagyok, csak ez az elviselhetetlen szomorúság 
és kimerültség gyötör szüntelenül. Szemünket a kápráztató 
napsugarak félig megvakítják, a végtelen síkságok és töre-
dezett hegyek látása kimondhatatlanul fáraszt . . . Ha csak 
egy kevés, parányi vizet, tavat, zöld ágat és néhány szál 
füvet láthatnék . . . 

A körülöttünk elterülő vidék óriási temetőhöz hasonlít. 
Egy ősidők óta kiszáradt tengernek a fenekén, a rája leüle-
pedett és felületükön megrepedezett mész-padokon hala-
dunk, amelyekből a hajdan köralakú, de a víz által lemo-
sott és kivájt szikláknak a maradványai emelkednek. 

Vájjon mi lett abból a tengerből, amely hajdan itt 
terült el, domború felületét a föld felé fordítva, amely 
akkoriban aranyos korong módjára tünedezett elő a hold 
légkörében úszó felhők között? A kiszáradt medernek a 
partja meredeken, titáni módon emelkedik s még ma is 
lehet látni rajta a már eltűnt hullámok tajtékzó ostromának 
a nyomai t . . . A szél és a vihar eltüntették az elporloit 
nyomokat s ma már nincs itt egyéb, csak mozdulatlanság 
és üresség . . . 

Oly leírhatatlanul vágyódom, hogy végre életet lássak 
megint! Minél hamarább szeretnék életet látni, meri attól 
félek, hogy az erőim addig kiapadnak! 

Hármunk közül Márta a legtürelmesebb, de ez ter-
mészetes ! Ő most magában hordozza a világát s úgy 
látszik, hogy többet gondol erre a világra, mint elhunyt 
szerelmesére. Gyakran látom, amint munkája mellett ülve, 
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kezét egyszerre leejti és saját gondolataira visszamoso-
lyogva, a jövőbe néz. Meg vagyok győződve róla, hogy 
ilyenkor lelki szemeivel a rózsás kis gyermeket látja, amint 
kezecskéit feléje nyújtogatja. Néha ugyan sóhajtás szakítja 
meg ezt a boldog mosolyt és szemei könnyekkel telnek 
meg. Ez a visszaemlékezés Tamásra, akit a gyermek soha-
sem fog meglátni . . . de azután Márta ismét nevet, mert 
tudja, hogy Tamásnak a lelke nem térhetett volna vissza 
a gyermekbe, ha életben maradt volna. 

Márta állandóan a saját gondolataival foglalkozik és 
csak keveset beszél velünk, csak egy ízben mondta nekem: 

— Jó, hogy ide követtem Tamást, mert így újra meg-
ajándékozom őt az élettel. 

Hogyne lenne valaki boldog, ha így tud beszélni 
magáról ? 

Negyedik nap, tizenhét órával dél-
után, a Goldschmidt fensíkján, 1° 3' 
keleti hosszúság, 690 3' északi hold-
szélesség. 

A síkság véget ért; a hegyek között vagyunk, melyek 
innét a sarkig terjednek. A fensík nagyon sajátságos. Olyan, 
mintha magányosan álló köralakú hegyekkel volna^ tele-
szórva, melyek között magas, szélesen elterülő gyűrűhe-
gyek emelkednek, mint például az előttünk tornyosuló hatal-
mas Goldschmidt és a vele keleten érintkező és még maga-
sabb Barrow. Csak most ébredek a tudatára, hogy alapjá-
ban véve milyen különös, hogy itt hegyekkel és vidékekkel 
találkozunk, amelyeket még emberi láb nem érintett és 
mégis emberektől kapták a nevüket . . . Alapjában véve 
különös gondolat. 

A dél a fensíkot határoló sáncnak a peremén ért ben-
nünket. Ha visszatekintenénk, a sivatag déli szegélye fölött 
a földet látnánk, amely már könnyű levegőrétegbe burko-
lódzik. A légkörnek a világító gyűrűje ezen a burkon keresz-
tül már sokkal erősebben csillogott, mirtt a megelőző napo-
kon. Közvetlenül a föld fölött, majdnem érintve annak hatal-
mas, fekete korongját, állott a nap. 

Az az érzésem, minha az eltelt négy földi hónap folya-
mán a föld sülyedt volna le a zenitről a látóhatár szélére, 
mi pedig szöktünk volna előle. Az időjárás itt már egé-
szen megváltozott. A délutáni nap, amely nem áll maga-
san a látóhatár fölött, már nem gyötör bennünket hevével 
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és nem vakít a ragyogásával. Ez a nap szomorúnak és fáradt-
nak tetszik, mint mi magunk... Köröskörül a fensíkra mély 
árnyékok vetődnek . . . Észak felé az ég mind kékesebb és 
ebben az irányban már nem lehet látni a csillagokat, ame-
lyek délen még halványan és fehéren láthatók, széles kör-
ben szétszórva a föld és a nap körül. 

Kimondhatatlanul fáradt vagyok. A holdon tapasztalható 
nagy testi könnyííség mellett is néha az az érzésem, mintha 
a kezem és lábam ólomból volna. Attól félek, hogy beteg-
ség lappang bennem. Az út végtelenül hosszúnak tetszik. 
Noha a legbiztosabb jeleket látjuk már, hogy nemsokára 
véget ér, kételkedni kezdek, hogy valaha eljutunk-e a célunk-
hoz . . . Egyébként . . . Micsoda célról beszélek? Mi is a 
célunk? Minden oly fárasztó és szomorú. 

Márta maga a végtelen jóság. Azt hiszem, ha ő nem 
volna, nem volna már elég energiám, hogy a kezemet 
megmozdítsam és a kocsinak a kormányát a sark felé 
irányítsam, amely felé oly rettentő erőfeszítéssel töreked-
tünk. Ő azonban látja határtalan kimerültségemet s érti, 
hogy kedves, szívélyes szavakkal bátorságot csöpögtessen 
belém és erőt kölcsönözzön nekem. Mivel érdemeltem 
meg részéről ezt a nagy jóságot ? Talán azzal az igazság-
talansággal, mit undorító gondolataimmal rajta elkövettem ? 
Annyira fáradt vagyok, hogy már mindén közömbös nekem, 
— Isten látja a lelkemet, — kivéve ennek az asszonynak 
a boldogságát. Szeretnék élni, hogy valamiben használ-
hassak neki. . . De ki tudja, meddig lesz részem az életben ? 

Előttünk hegyek, nagy és meredek hegyek. Ezeket 
kell leküzdenünk. Ezeket s utánuk még másokat, mert a 
sarktól még nagy távolság választ el bennünket.. . Nincs 
már erőm, már írni sem tudok. A szavak hiányzanak, alig 
tudom .őket összeszedni, minduntalan elfelejtem, hogy mit 
akartam mondani. A legszívesebben kinyujtóznék a függő-
ágyamban és félig lehunyt szempilláim alól nézném Mártát, 
aki állandóan mosolyog és mosolyában gyermekére gondol. 
Milyen boldog lehet ez az asszony! 

A Goldschmidt és Barrow közötti 
hegynyergen, százhatvanegy órával 
a negyedik holdnap delelője után. 

Még megmaradt erőmmel küzködök a , kimerültség 
ellen, amely mindinkább erőt vesz rajtam. Érzem, hogy 
beteg vagyok és félek tőle. Hol boldogulhatnak ők ketten 



— nélkülem ? Az út mind nehezebb és az éjszaka, a 
hosszú éjszaka közeledik. Vájjon megérem-e a végét ? 
O'Tamor és Woodbell után nem kerül-e rám a sor? Hisz 
ők megjósolták . . . 

Keserves volna még gondolatnak is, ha most kellene 
meghalnom. Szeretném még látni a gyermeket, akinek 
születni kell és szeretnék, ha csupán egyszer is, tele tüdő-
vel lélekzeni. 

Mikor ér már véget ez az út ? 1 A térkép után Ítélve, 
ezek a hegyek, amelyeken most átvergődünk, az utolsó nagy 
akadály, mely a sarktól még elválaszt bennünket. Ha a 
nyeregről, amelyen pillanatnyilag tartózkodunk, leereszked-
tünk, egy széles völgyelésben haladva nyugat felé fordulunk 
a Goldschmidt északi lejtője mentén, azután ismét északi 
irányban elhaladunk a Challis és Main gyűrűi mellett, 
keleten megkerüljük a Gioja gyűrűjét, áthaladunk a pár-
huzamos kör mentén húzódó alacsony kiágazásán és egy 
síkságra jutunk, amelyet a sarki vidékektől már csak egy 
keskeny hegylánc választ el. 

Ilyen volna az útunk a térkép szerint. De ennek a 
vidéknek a térképei, minthogy a tájék a földről csak rézsút 
és rosszul látható, pontatlanoknak bizonyulnak. Ehhez járul 
még, hogy az útnak a legnagyobb részét az éjszakában kell 
megtennünk, amely már a hegyeket kezdi beborítani. 

A magaslatról látjuk már ennek a világnak egyes 
részeit, de csak a napfényben vörösen csillogó hegycsú-
csoknak a formájában. A mélyebb fekvésű vidékeket már 
az árnyéknak sötét tengere árasztja el. Ha odalent vagyunk, 
a csillagok lesznek az egyedüli vezetőink. 

A fejemben valami széttöredezett, vagy megszakadt, 
mert csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudok világosan 
gondolkozni. Félálomszerű képek, félelmi érzések és káp-
rázatok váltakoznak az agyamban. Lázam van talán ? Bele-
harapok az ujjamba, hogy magamhoz térjek, de nem segít. 
A képek szertefolynak a szemem előtt; a félhomályban 
tengert látok és rajta úszkáló, véres hegycsúcsokat. A 
kocsink hajónak tetszik, amelyet minden pillanatban elnyel-
het a mélység . . . Rettenetesen fáradt vagyok. Hová vitor-
lázunk ezen a fekete oceánon ? Talán a földre ? . . . Nem 
lehet, hisz a föld messze maradt tőlünk a világűrben; oda 
sohasem térhetünk vissza, soha I . • • 

A fejemben borzalmas malom zakatol; azt hiszem 
lázam van. 
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Naplemente után, a hegyek 
szakadékai között. 

Feltápászkodtam a fekvőhelyemről. Márta azt mondta, 
hogy feküdjek le, de mit tudja ő ! . . . Valamit még tenni, 
vagy írni akartam . . . Már nem tudom, hogy mit, de majd 
eszembe jut. Biztos vagyok benne, hogy elmerülünk a 
sötétségben, ha nem teszem meg . . . De mit akarhattam ? 
Miért van itt oly sötét? Egy bomba robbanhatott szét a 
fejemben, bizonyára szét kellett robbannia, mert úgy érzem, 
hogy a fejem mind jobban tágul és tágul, megduzzad és 
szétterjed; már olyan nagy, mint a hold . . . Milyen érdekes, 
hogy a holdon vagyunk . . . Csakugyan a holdon vagyunk, 
vagy csak álmodom ? Hol van Woódbell ? Valami történt 
vele, de nem tudom, hogy mi. Tamás volt a keresztneve . . . 

Valaki mellettem áll és azt mondja, hogy feküdjek le, 
mert lázam van . . . Mindegy! Miért ne tehetném ? . . . Talán 
nem szabad ? . . . 

A tollam mázsányi súlyú és az ujjam is olyan nehéz, 
mint az ólom . . . Nem tudom, hogy mit jelentsen mindez . . . 
csak két hangot hallok magam mellett . . . Nem birom 
tovább . . . 

(Vége az első résznek.) 
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A l ú i s ó o l d a l o n . 

Sohasem felejtem el annak a pillanatnak a benyomását, 
mikor a hosszú betegség után, mely eszméletemet elra-
bolta, a víz és levegő nélküli holdsivatagon át megtett 
rettenetes utazásunknak a vége felé ismét kinyitottam a 
szememet. Még ma is, mikor újra akarom kezdeni a velünk 
történtek leírását ezen az égitesten, ez a pillanat oly élén-
ken él az emlékezetemben, mintha azóta csak néhány óra 
telt volna el. Pedig ha összeszámítom a holdnapokat, azt 
látom, hogy a földön már csaknem tizenegy esztendő telt 
el, mióta a hold felületére lezuhantunk és tíz, mióta a kocsit 
elhagytuk, amelybe majd fél esztendeig voltunk bezárva. 
Most ismét tele tüdővel lélekzünk, szabad ég alatt, épen-
úgy mint a földön, egy valóságos tengernek a partján és 
látunk erdőket és növényeket, amelyek különöseknek és 
idegenszerűeknek tűnnek ugyan fel, de szintén zöldek és 
van bennük élet. Szemünk előtt a nap már százharminc-
négyszer kerülte meg ezt a világot, melyet már csakhem 
teljesen megszoktunk. Hajunk már szürkülni kezd s mel-
lettünk már növekszik az új nemzedék, az új emberi nem-
zedék, mely őseinek a történetét, kik egyszer idejutottak 
a földről, a távoli csillagról, mely hatalmas világító gömb 
módjára jelenik meg előttük a látóhatár peremén, ha előre-
haladnak a levegő nélküli sivatag széléig, hiíregének fogja 
íaríani. Számukra ez a ragyogó égi gömb érdekes jelen-
sége lesz a mennyboltozatnak, de nekünk még szülő 
anyánk, akit elhagytunk és örökre elvesztettünk. De az 
egyeden és legerősebb fonalat, mely még mindig összeköt 
veíe bennünket, a bennünk utolsó iélekzeívéfelünkig elo 
sóvárgást, nem tudtuk elszakítani. 

Talán még néhányszor tíz, vagy még több holdnap 
telik el és mi mindnyájan meghalunk, akik a földön szü-
lettünk. Az új nemzedék olvasni fogja a naplómat s az 

lerzy Zulawski : Ezüstös mezőkön. 



Exodus valószínűleg sokáig szent könyvük lesz nekik, míg 
egy „kritikus" nem lép föl, aki kétségtelen módon bebizo-
nyítja, hogy az emberek földi eredetére vonatkozó hagyo-
mányok az ősi idők fantasztikus meséi közé tartoznak. 

Minderre természetes dolog gyanánt gondolok, hisz 
már sok minden abból is, amit magam átéltem, regeszerű 
álomnak tűnik fel. Mindenekelőit a betegség, amely egy 
teljes holdnap tartamára megfosztott az eszméletemtől, külö-
nös megszakítást idézett elő az életemben, olyannyira, hogy 
eleinte nehezemre esett, hogy azt, ami előtte történt, össze-
kapcsoljam azzal, amit utána láttam és átéltem, mikor any-
nyira magamhoz tértem, hogy a valóságot a lázálmoktól 
meg tudtam különböztetni. De valóban, az ébredésem nagyon 
különös is volt. 

Kinyitottam a szememet és egyáltalán nem tudtam 
megérteni, hogy hol vagyok. Mikor körültekintettem, messze 
elterülő rétet pillantottam meg, halmoktól körülvéve, melye-
ket friss és üde zöld növényzet borított. Mindent valami 
sajátságos, derengő világosság árasztott el, némiképen 
hasonlatos a földi félhomályhoz, mikor a nap épen a látó-
határ szélén áll. Csak a magas hegyek kopár csúcsai 
izzottak a teljesen vörös fényben. Föléjük a könnyű köd-
fátyollal fedett halványkék ég borult. Néztem és néztem és 
még mindig nem tudtam semmit sem megérteni. Ekkor a 
réten két embert pillantottam meg, akik lassan haladtak és 
minduntalan lehajoltak, mintha valamit keresnének. Körü-
löttük vidáman csaholva két kutya ugrándozott. 

Először azt hittem, hogy a földön vagyok, valamely 
ismeretlen vidéken s már azon kezdtem töprengeni, hogy 
miként kerültem oda, mikor észembe jutott az expedíciónk 
a holdba és a hosszú utazás a zárt kocsiban, a hold 
sivatagjain keresztül. Mégegyszer körülnéztem, amennyire 
csak a fejem felemelése nélkül lehetett, mert a fejem oly 
nehéz volt, mintha ólommal lett volna kitöltve. Hol maradt 
a kocsink és hol vannak azok a groteszk tájképek, melyeket 
az ablakaiból láttam? Meg akartam szólítani a közelben 
látott embereket, de hirtelen olyan kimerültség fogott el, 
hogy egy hangot sem tudtam kiejteni. Egyebekben azt 
kezdtem feltételezni, hogy,az átélt hallatlan élmények álom-
nál nem voltak egyebek. Állítólag egy expedícióban kellett 
volna résztvennem, melynek a hold voll a kimondott cél-
pontja s valahol egy réten elaludtam. Vájjon meddig is 
alhattam ? Azután tovább álmodtam, hogy csakugyan elju-
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tottam a holdra, kimondhatatlan szenvedéseken és nehéz-
ségeken estem át, barátaimat elvesztettem és magam is a 
halál mesgyéjén állottam . . . Csak az volt a csodálatos, 
hogy ezt a vidéket egyáltalán nem ismertem. 

Homályosan valami kiállóit nehéz betegségre való 
visszaemlékezés merült fel az emlékezetemben . . . Minden 
valószínűség szerint lázas voltam és lázálmaimban vándo-
roltam a hold fe lületén. . . Mily jó, hogy már elmúlt ez a 
lidércnyomás. Valóságos megkönnyebbülést éreztem a gon-
dolatra, hogy minden csak álom volt, a földön vagyok és 
sohasem leszek kénytelen elhagyni. Kellemes, boldogító 
érzés fogott el s egy idő múlva úgy éreztem, hogy újra 
álmodozni kezdek. 

Mikor másodszor felébredtem, azt láttam, hogy két 
ember áll a fekvőhelyem mellett, ugyanazok az alakok, 
akiket még előbb észrevettem. Hallottam, hogy halk hangon 
beszélgetnek. A halk megjegyzést véltem hallani: „Alszik" 
— mire a másik hang válaszolta: „Életben marad." Nagyon 
csodálkoztam, de nem akartam elárulni, hogy ébren vagyok, 
csak mozdulatlanul fekszem és szempilláimat sem rebbentve 
meg, figyelni kezdtem. Noha, amint véltem, meglehetősen 
sokáig alhattam, a vidék megvilágítása egyáltalán nem vál-
tozott; ennek következtében nagyon nehéz volt a fölém 
hajló alakok arcvonásait felismernem. Némi idő múlva, 
mikor a szemem már hozzászokott ehhez a félhomályszerű 
világossághoz, úgy rémlett, mintha ismerném a mellettem 
álló embereket. A nevükre azonban minden erőfeszíté-
sem mellett sem tudtam visszaemlékezni. Tekintetemet 
róluk lassan a látóhatár szélén álló hegyekre fordítottam, 
melyeknek csúcsai még mindig épen olyan erősen voltak 
megvilágítva, noha a világosság más oldalról látszott esni 
rájuk. 

E pillanatban valami olyant láttam, ami magára vonta 
az egész figyelmemet. Két magas hegy között, alig valami-
vel az őket összekapcsoló nyereg pereme felett, egy 
hatalmas szürke és fehér karika látszott, egészen ráhajolva 
a látóhatár szélére. Sokáig bámészkodva néztem, míg végre 
minden megvilágosodott előttem: a föld volt, amely hala-
vány fénnyel világított az égbolton ! 

A tudat, hogy csakugyan a holdon vagyok, egész tiszta-
ságában visszatért és hideg borzadás futott végig rajtam. 
Felkiáltottam és felugrottam fekvőhelyemről. Péter és Márta, 
— ők voltak ugyanis, akiket röviddel azelőtt fölém hajolni 
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láttam, — örvendezve rohantak hozzám, de én csak szédü-
lést éreztem és újból elvesztettem az eszméletemet. 

Ez volt az utolsó ájulás hosszú betegségem folyamán. 
Erőm lassan kezdett visszatérni, bár még mindig száz órá-
nál több telt el, amíg annyira megerősödtem, hogy felálljak 
és támogatás nélkül járjak. Péter és Márta valóban meg-
ható gondossággal ápoltak, én pedig, minthogy még gyenge 
voltam, hogy kérdezősködjem és beszéljek, csak magam-
ban gondolkoztam és töprengtem, hogy mi történt velem 
és mi minden ment végbe körülöttem. Megértettem, hogy 
betegségem alatt a várva-várt vidéket, ahol van levegő és 
vannak növények, elértük, de hogy ez egészen természe-
tes módon történt, sokáig nem tudtam magamnak megma-
gyarázni. Nehezemre esett ugyanis elhinni, hogy egy teljes 
földi hónapon át eszméleten kivül voltam s hogy a kocsi 
ezalatt, állandóan északi irányban haladva, végre elérte a 
sarkot, melytől még iöbb száz kilométer távolságban vol-
tunk, mikor a láz ágynak döntött. 

Ezek szerint a hold északi sarkán voltunk tehái. Saját-
ságos vidék! Egyszerre az örökös világosság és örökös 
félhomály hazája, ahol nincsenek égtájak, sem kelet és 
nyugat, sem pedig dél és észak. A hold tengelye majdnem 
merőlegesen irányul a föld pályája felé, minek következ-
tében itt a nap sohasem megy le, hanem örökkévalóság 
óta a látóhatár szélén látszik lomhán vándorolni. Ha az 
ember felmegy valamelyik hegynek a tetejére, melyek elszórt 
kúpok módjára emelkednek a vidéken, a nap lángoló vörös 
gömbnek tűnik fel, amely mintha a látóhatár pereméhez 
volna hozzánőve. A hegyek csúcsai állandó, rózsás fényben 
úsznák, mely mindig más oldalról esik rájuk; mióta ez a 
világ áll, ezeknek á hegyeknek még nem volt éjszakájuk. 
Ezzel szemben a lábuknál elterülő völgyek még sohasem 
látták a napot. A hegyek árnyékában, mindig egyforma, 
enyhe félhomályban terülnek el. Üde zöldjük csak a halvány-
piros rózsák hatalmas koszorújához hasonló, naptól meg-
világított kopár hegycsúcsok visszfényét ismeri. Csak ritkán, 
néhány földi hónap ideje alatt, világit be a nap, mely a 
hold osciilatiója következtében kissé a horizont fölé emel-
kedik, egy-egy mély völgybe, vagy sziklahasadékba s ilyenkor 
vörös ábrázata úgy lángol a hegyek kapujában, mintha 
megolvadt aranyba öltözött kherub volna. Ilyenkor hatalmas 
fényáradat ömlik végig a hegyek közötti mélyedéseken, 
zuhatagokban omlik le a sziklafalakról és aranysávot fest 



az örök félhomályba merült mezőkre. Néhány óra eltelik, 
a nap ismét elbúvik a hegyek mögött s ismét enyhe fél-
homály borul a csendes völgyre. Néha ezt a félhomályt a 
nappal ellenkező oldalról sajátos, gyenge, nagyjából széles, 
rezgő szivárványhoz hasonló világosság szakítja meg, — 
ez a hajnal rózsaszíne a holdnak a sarkán. Úgy viszonylik a 
földi hajnalhoz, mint az álom a valósághoz. Alom, amely 
tiszta, szép és szomorú. 

Valami titokzatosság van a holdi sarkvidéknek e bágyadt 
fényében. Visszaemlékezem, hogy első megpillantása alkal-
mával az volt a benyomásom, mintha a regeszerű elysiumi 
mezőkön ébredtem volna fel. Könnyű ködfátyolok úgy len-
gedeznek, mint a szellemek aq^jKjtalan körvonalai a földön; 
hang nem zavarja meg a mélyseges, ijesztő csendet. Örökké-
tartó, pompás, habár állandóan hűvös idő uralkodik ezen 
a vidéken, ahol már fél esztendeje lakunk; ez idő alatt a 
halványkék eget csak egyetlenegyszer borították el fellegek. 
Sohasem esik, minek következtében nincs is víz, nincsenek 
források és patakok. A levegő azonban vízpárákkal van tele 
s ez a légköri nedvesség teljesen elegendő a növényzet 
fejlődéséhez. A mi földi füveink, fáink és virágaink való-
színűleg nem tudnának ebben a légkörben megélni, de a 
holdsark vidékeinek különleges flórája teljesen alkalmaz-
kodott az itteni viszonyokhoz. 

Az itteni rétek növényzete főként a földi mohafélékhez 
hasonló nedvdús növényekből áll, melyek amazokhoz 
hasonlóan magukba tudják szívni a légköri nedvességét, 
csakhogy jóval nagyobb mértékben. Egyes fajtáik annyi 
vizet tudnak magukba szívni, hogy kipréselésük révén biz-
tosítani tudjuk magunkat az élethez szükséges vízmeny-
nyiséget. Az italhoz tehát így elég kényelmesen hozzá-
jutunk; nagyobb nehézségeink vannak azonban a szilárd 
táplálékkal. Találtunk ugyan néhány nedvdús, étkezési célokra 
alkalmas növényfajtát, valamint egész sereg sajátságos élő-
lényt, melyek nagy, szilárd, héjnélküli csigákhoz hasonlí-
tanak, de semmink sem volt, mivel elkészítsük őket. A 
földről magunkkal hozott egész tüzelőanyag-készletünk, nem 
sok idővel a sarkra való megérkezésünk után kifogyott 
s az egész messze terjedő vidéken semmit sem találtunk, 
amivel pótolhattuk volna. Még a nagyobb moszatoknak 
megfásodoii szárai is annyira át voltak itatva nedvességgel, 
hogy tüzelésre nem használhattuk őket, kiszárításukra pedig 
ebben a gőzfürdőszerű légkörben nem is gondolhattunk. 
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A tőzeg is, melyet nagy mennyiségben találtunk, szintén 
viztől csöpögött, ha kissé összepréseltük. 

Már kissé megerősödtem és el tudtam hagyni a heve-
nyészve összeállított sátrat, mikor a tüzelőanyagnak teljes 
hiánya kezdett fenyegetni bennünket. Ezt illetőleg állandóan 
nagy tanácskozásokat folytattunk és különböző sikertelen 
kísérleteket tettünk a megoldására. Péter azt tanácsolta, 
hogy a vastagabb, szétdarabolt gallyakat és a kipréselt 
tőzeget hordjuk fel a hegyekre, minthogy azt remélte, hogy 
ott a napon könnyebben kiszáradnak, mint a mindig egyen-
letesen párás levegőjű völgyekben. De a napsugarak ereje 
még a magaslatokon is gyengének bizonyult. Rövid idő 
alatt a kipréselt tőzeg ismét annyi nedvességet szívott a 
levegőből magába, hogy a munka teljesen hiábavalónak 
bizonyult. 

Kénytelenek voltunk feláldozni mindent, amit a földről 
magunkkal hozott faanyagokból csak félig-meddig is nél-
külözhettünk és nagy tüzet raktunk, hogy a környékben 
összegyűjtött tüzelőanyagot kiszárítsuk. Ha ez sikerül, 
állandó tüzet szándékoztunk éleszteni, melyet mindig új, 
ismét kiszárított tüzelővel akartunk ébren tartani. De ez a 
remény is csalókának bizonyult. Miután majd mindenünket 
elégettük, alig kaptunk egy marékra való száraz galyat és 
tőzeget. Kiderült, hogy egy bizonyos mennyiségű tüzelő-
anyag kiszárításához háromannyi száraz anyagra lett volna 
szükségünk. A tervezett „örök tűz" néhány óra múlva vég-
érvényesen kialudt. . . . Csak az a hasznunk volt belőle, 
hogy a gépet megindíthattuk, melyet a kocsi akkumulátorai-
nak megtöltésénél használtunk. 

Számolnunk kellett azzal az eshetőséggel, hogy tűz 
nélkül kell megélnünk! A vízpárákkal átitatott, mindig 
egyenletes hőmérsékletű légkör nagyszerűen megőrizte a 
nap gyenge erejét, úgy, hogy hidegtől nem kellett tartanunk. 
Nehezünkre esett azonban, hogy a kizárólag nyers táplál-
kozáshoz hozzászokjunk. A mesterséges és az emésztés 
számára gondosan elkészített fehérje- és cukor-készitmé-
nyek maradékait gondosan félretettük arra az esetre, ha 
olyan vidékre jutnánk, ahol táplálékot egyáltalán nem talá-
lunk. Sohasem tettünk le ugyanis arról a szándékunkról, 
hogy messzebb előrehaladunk a holdnak a földtől elfor-
dított felének a közepe felé. Egyelőre azonban három ok 
visszatartott bennünket ennek a tervnek a kivitelétől. Min-
denekelőtt a kiállott betegség után én még gyengébb vol-
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fam, semhogy az utazásnak a fáradalmait elviseljem és 
Mártát, aki már rövidesen várta a gyermek eljövetelét, nem 
tehettük ki veszedelmeknek. Végezetül a tüzelő hiánya 
folytán, mindezekhez járult még a félelem a hosszú, hideg 
éjszakáktól, melyek ránk borulnak, ha a sarktól, az örökké 
egyenletes fakó fénynek a hazájától némileg eltávolodunk. 

Az összes nélkülözések és aggodalmak mellett is a 
sarkvidéken töltött hónapok az egyedüli szép visszaemlé-
kezései a holdon átélt életemnek. A földről magunkkal 
hozott sátrat pontosan a sarkponton állítottuk fel, úgy hogy 
a Sárkány csillagképe, amelyben a holdnak a sarkcsillaga 
ragyog, pontosan fölénk esett. Mindazonáltal ezt a csillagot, 
amely sokáig volt az útmutatónk, csak egyetlenegyszer 
láttuk a zeniten, a napfogyatkozás alkalmával, mikor további 
utazásunkat meg akartuk kezdeni. A csillagok, melyek a 
levegő nélküli sivatagon állandóan láthatók, itt sohasem 
bukkanak elő, kivéve, ha a nap eltűnik a föld korongja 
mögött és az örök félhomálynak a hona rövid ideig tartó 
éjszakába merül. 

A sátrat csak az alvásnál használtuk. Időnknek java 
részét a szabadban töltöttük és mámorosan élveztük a 
vidéket, amely, bár már megszoktuk, sajátságosan megkapó 
varázsát a legkevésbbé sem veszítette el. Minden oly külö-
nösen harmonikus módon egyazon egyenletesen nyugodt 
hangnemre van hangolva: zöld halmok és rózsás hegyek 
a halványkék ég alatt s ez a hűs, a növények balzsamos 
illatával telt levegő! Mélységes béke költözött a szivünkbe... 
Kis körünket túláradó szeretet töltötte el. Minden sértődés, 
szenvedély, keserűség és félreértés messze elmaradt mögöt-
tünk, épenúgy, mint a borzalmas kősivatagok, melyeken át 
kellett száguldanunk s melyek még ma is iszonyattal töltik 
el az emlékezésünket. 

Az idő észrevétlenül repült el fölöttünk, mialatt mi 
órákon át beszélgettünk a földről, melynek keskeny szegélye 
csak földíölte alkalmával mutatkozott szürkésfehér felhő 
formájában a látóhatár fölött, azután barátainkról, akik a 
sivatag csendes sírjaiban nyugszanak, majd ismét az isme-
retlen jövőről, mely reánk várakozik. Beszélgettünk a gyer-
mekről, akinek világra jövetelét vártuk, a vidékekről, melyeket 
látni fogunk és mindenről, egyetlenegy tárgy kivételével . . . 
Sohasem emiitettük újból a kérdési, hogy a jövőben kié 
legyen Márta kettőnk közül. Különösen hangzik, de azt 
hiszem, hogy akkoriban nem is gondoltunk rá. Ma, eszten-
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dők multával bevallhatom . . . szerettem ezt az asszonyt, 
szerettem sokkal jobban, semhogy ki tudnám fejezni, de ez 
a szerelem nagyon különös volt. . . 

Ha ránéztem és láttam bájos, keskenyre vált arcát, 
melyen állandóan álmatag mosoly játszadozott, vagy fehér 
kezét, mely szüntelenül foglalatoskodott valamivel, ahhoz a 
Mártához, akit valaha ismertem, egyáltalán nem hasonlított 
s a rokonszenvnek egész világát éreztem ennek a gyengéd, 
jóságos és sajnálaíramélió teremtésnek az irányában. Hány-
szor szerettem volna kezemmel megsimogatni a haját és 
mondani neki, hogy kész vagyok érette mindent megcsele-
kedni és áldozni, összes saját kívánságaimról és vágyaimról 
lemondani, ha ezáltal őt kissé boldoggá tehetem, — puszta 
hálából, hogy őt láthatom. / 

A földön kinevetnék az ilyen szerelmet; ha ma vissza-
gondolok rá, csak kimondhatatlanul szomorú vagyok, mert 
tudom, hogy semmit sern tehettem érte, bár meghoztam a 
legnagyobb áldozatot, amire ember csak képes lehet. 

Pedig bizonyos, hogyha élek, csakis neki köszönhe-
tem. Mikor még ott, messze a sarktól, a láz erőt vett raj-
tam, csak az ő ápolása adta vissza az egészségemet s ma 
is csak azért nem roskadok össze, mert rája gondolok. 
Ezek a gondolatok fájdalmasak, de ott a sarkon még nem 
sejtettem, hogy mi minden fog velünk történni s ezért írhat-
tam joggal, hogy ez volt a legboldogabb szakasza a holdon 
töltött életemnek. Márta állandóan melletíem volt. A beteg-
ségem ideje alatt ő őrködött az ágyam mellett; mikor pedig 
az egészségem ismét visszatéri, közös kirándulásokra men-
tünk a völgyben, csigákat szedtünk, vagy illatos füveket 
kerestünk, melyekkel azután ő sátorunk belsejét díszítette. 

Mikor az erőim ismét visszatértek, Péterrel együtt meg-
másztuk a hegyeket, hogy a napot s a horizonton a föld-
nek hatalmas, fakó korongját lássuk és kíváncsi szemekkel 
nézzük az ismeretlen és titokzatos vidékeket, amelyeket még 
emberi szem sohasem látott s ahova mi előre akartunk 
hatolni. Mária ilyenkor visszamaradt a sátorban; állapota mel-
lett már nem lehetett ilyen megerőltetéseket megkockáztatni. 

Egy ilyen kirándulás alkalmával Péter megmutatta nekem 
az útat, melyen ebbe a völgybe jutottunk s elmesélte mind-
azokat a nehézségeket, melyekkel e hegyes vidéken, a sötét 
éjszakában küzködnie keilett, miközben én súlyos betegen 
feküdtem, Márta pedig szerelmesének halála után még félig 
beszámíthatatlan állapotban volt. 
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— Mindent magamnak kellett végeznem, — mondotta, 
— és voltak pillanatok, mikor a kétségbeesés lett úrrá fölöt-
tem. Néha eltévesztettem az útat a sziklák között, vagy vissza 
kellett fordulnom, mert kijárás nélküli szikla-szorulaíba kerül-
tem. Gyakran azt hittem már, hogy élve nem érjük el a 
célunkat. Ilyen pillanatokban mindig a légsúlymérő volt az, 
amely állandó emelkedésével új reménységet csepegtetett 
belém. Biztos reménységnek azonban csak akkor volt helye, 
mikor a Gioja mögötti síkságot elértük. A földi csillagá-
szok, mikor nevet adtak ennek a hegynek, aligha hitték, 
hogy szószerinti jelentősége lesz reánk nézve és hogy mér-
hetetlen fáradságok és szenvedések után az öröm tényleg 
itt fog végre felénk mosolyogni.. . Az éjszaka itt már meg-
világosodott. Oly közel voltunk már a sarkhoz, hogy a nem 
iúlságos mélyen a horizont alatt fekvő napnak a szétszórt 
fénye a már meglehetősen sűrű légkörben félhomályt idé-
zett elő, melyben a tárgyakat egymástól meg lehetett külön-
böztetni. Ott merészkedtem először, hogy a kocsit légtartó 
nélkül elhagyjam. Első pillanatban szédülés fogott e l ; a 
levegő még ritka volt s a lélekzésnél egész tüdőmet meg 
kellett feszítenem; sohasem felejtem el azonban a pillana-
tot, mikor először szívtam a holdnak a levegőjét. 

Azután elmesélte még Péter, hogy milyen rendkívüli 
fáradságéba került, mikor az utolsó hegyláncon áthatolt, 
mely a Gioja alatti síkságot a sarkvidéktől elválasztja. 
Márta segítségére egyáltalán nem számíthatott, különösen 
mert nekem, aki akkor élet-halál között lebegtem, szaka-
datlan ápolásra volt szükségem; ilyenformán neki egyedül 
kellett a kocsit a szürkületszerű gjenge világításban a törme-
lékes sziklákkal teleszórt meredeK hegyoldalakon átvezetni. 

Mintegy nyolcvan órával éjfél után érkezett meg a 
nyeregre. Onnét már látta a sarki területeket maga előtt. 

— Úgy tetszett nekem, — folytatta, — hogy az „ígéret 
földje" van előttem; szemem előtt, mely már csak a vad 
sziklákhoz és kősivatagokhoz volt hozzászokva, ez a hatal-
mas zöld mező terült el . . . Az örömtől majdnem elfulladt 
a lélekzetem és könnyek törtek elő a szememből. Öröm-
könnyeken keresztül láttam a félhomályban úszó mezőt s 
fölötte a vörös napot, melyet arról a pontról, ahol álloiiam, 
látni lehetett, noha még meglehetősen sok idő hiányzott, 
mikor e szélességi kör alatt fel kellett kelnie. 

Mikor ezeket" elmondta, mindketten akaratlanul a nap 
felé fordítottuk a tekintetünket. A horizonton állt abban az 
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irányban, mely eddig észak volt számunkra, mostantól fogva 
azonban déllé kellett változnia. A holdnak a földtől elfor-
dult oldalán épen nappal volt. 

Ekkor ragadott magával első ízben elemi erővel a vágy, 
hogy a titokzatos vidékeket, melyek fölött a nap épen állott, 
megismerjem. A hegyről való visszaérkezésünk után ez a 
gondolat egész agyamat elfoglalta és a sátorban nyomban 

, a továbbutazásra vonatkozó terveket kezdtem megvitatni. 
Péter szintén egy véleményen volt velem, hogy előre 

kell haladnunk déli irányban, az ismeretlen félteke közepe 
felé. 

— Itt elég jó dolgunk van, — mondotta. — Ha akar-
nánk, itt az egész életünket is eltölíhetnénk. Nyugodtan élni 
azonban a földön is tudtunk volna. Mi azért jöttünk a holdra, 
hogy a titkait kikutassuk. 

így az új expedíciói elvben elhatároztuk. Pillanatnyilag 
csak az tartott vissza bennünket a megvalósításától, hogy 
tekintetlel kellett lennünk Márta állapotára. Közben azonban 
az időpontra várakozva, mikor lehetséges lesz, hogy utazá-
sunkat megkezdjük, megtettük az előkészületeinket és kész-
leteket gyűjtöttünk. 

Elsősorban a kocsit vizsgáltuk meg nagyon gondosan 
és különböző változtatásokat eszközöltünk rajta. Teljesen 
céltalan lett volna, hogy az eddigi nehéz alkotmányt vigyük 
magunkkal. Először úgy terveztük, hogy mindenekelőtt a 
felső részét leszereljük, minek következtében kerekekre 
szereli mély bárkához lesz hasonlatossá. A megfontolás 
azonban, hogy olyan vidékekre is kell jutnunk, ahol ismét 
hideg éjszakákkal kell számolnunk, melyeknek ideje alatt 
a fűtött kocsit nem nélkülözhetjük, visszatartott bennünket 
e tervünk keresztülvitelétől. Ezért csak a különálló hátsó 
részt szedtük le, amely addig a raktárainkat foglalta magá-
ban. Az igy támadt nyílásnak elzárására az aluminium-lapot 
használtuk fel, amely addig belülről zárta el a raktárunkat. 
Eltávolítottuk azonkívül az összes fémlapokat, melyek azelőtt 
a falak megerősítésére szolgáltak és most fölöslegesekké 
váltak. A szerencsétlen Remogner testvérek hagyatéká-
ból származó motort, amennyire lehetett, kijavítottuk és a 
kocsinkba szereltük, arra az esetre, ha a miénk bármely 
oknál fogva felmondaná a szolgálatot. 

Mindezek a készülődések s az élelmiszer- és vízkész-
letek összegyűjtése, mely utóbbit fáradságos módon moszat-
és moha-féle növényekből kellett kipréselnünk, három 
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hónapnál hosszabb időt vettek igénybe. Végül a tovább-
utazásra minden előkészületünk befejeződött. 

A sarkvidékre való megérkezésünk óta a föld már 
ötödször jelent meg teljes korong formájában az égbolton, 
mikor egy távolabbi kirándulásról visszatérve, a sátorban 
egy gyermeknek a sírását hallottam. Soha életemben azelőtt 
hang annyira nem markolt a szívembe, mint ez a gyenge 
hangocska! Annak a kicsiny lénynek volt a hangja, aki 
hivatva volt, hogy számunkat szaporítsa és elhagyatottsá-
gunkat barátságosabbá tegye. Mikor meghallottam, elhají-
tottam a magammal hozott ehető mohákat és a sátorba 
rohantam. Márta halványan és kimerülten feküdt az ágyán, 
de arca a boldogságtól sugárzott. Még azt is alig vette 
észre, hogy beléptem a sátorba. Egész figyelmét a fehér 
kendőbe burkolt kis teremtményre fordította, aki teljes ere-
jéből kiabált. Szenvedélyesen ölelte magához és szüntele-
nül ismételgette: 

— Tom, drága kis fiacskám! Tom, édes szép fiacskám! 
Miközben így önmagában beszélt, könnyein keresztül 

boldogan mosolygott. Fekvőhelye mellett a két kutya ődön-
gött és mindkettő fel-feltartotta kíváncsi orrát, hogy az isme-
retlen kis hangadót megszimatolja. 

Péterre néztem és megdöbbentem sötét arckifejezésén. 
Gondolatokba merülve ült a sátor egyik sarkában és nem 
látszott Mártával törődni. Pillanatnyilag ügyet sem vetettem 
reá. Mártához rohantam s meg akartam neki mondani, hogy 
mennyire örülök a gyermeknek s hogy áldom őt az életnek 
ezért az ajándékáért, de egy szót sem voltam képes 
kiejteni. » 

Csak finom, lesoványodott kezét fogtam meg és valami 
érthetetlent dadogtam. Márta úgy nézett rám, mintha csak 
most vett volna észre. Sajgást éreztem a szivemben, mert 
a tekintete azt mondta nekem, hogy oly közömbös vagyok 
neki, amennyire egy idegen valaki előtt egyáltalán közöm-
bös lehet. Végtelen szomorúság fogott el. Úgy látszik, hogy 
ő is észrevette, hogy mi megy végbe bennem, mert mintha 
csak az akaratlan megbántást akarta volna jóvátenni, hozzám 
fordult: 

— Nézd, Tamás visszatért! Az én Tamásom tért vissza.. . 
Ekkor megértettem, hogy egyikünk sem talalhat soha 

helyet ennek a nőnek a szivében, mert az mindig es kizá-
rólag azé a gyermeké lesz, akiben nemcsak a saját testét 
és vérét, hanem az elhunytnak a lelkét is látja és szereti. 



16 

Hallgatva láttam neki, hogy Márta számára valami táp-
lálékot készitsek. Velem együtt Péter is elhagyta a sátort. 

— Mi a véleményed minderről ? — kérdezte, mikor 
kint voltunk. 

Először nem tudtam, hogy mit feleljek neki. 
— Na igen, Woodbell fia megszületett, — mormogtam 

kis szünet után. 
— Igen, Woodbell fia, — ismételte Péter és elhallgatott. 
Nem akartam tovább kérdezni, anélkül is tudtam, hogy 

mire gondol. Mintha féltünk volna annak az érintésétől, 
ami minden gondolatunkat foglalkoztatta, ettől fogva csak-
nem kizárólag utazásunk előkészületeiről beszélgettünk. 
Márta gyorsan megerősödöit, a kis Tom egészsége aggo-
dalomra egyáltalán nem adolí okot, úgy, hogy elhatároztuk, 
hogy a legközelebbi első földnegyed alkalmával megkezd-
jük útunkat. Ez volt a legkedvezőbb idő, mert a hold túlsó 
oldalának a középső hosszúsági körén, melynek mentén az 
egyenlítő felé előre akartunk haladni, ekkor kezdődik meg 
a nappal. Ennélfogva két földi hétig számíthattunk világos-
ságra s megvolt annak a lehetősége, hogyha néhány napon 
belül megfelelő életfeltételekre nem találunk, a sarkvidékre 
visszatérjünk. 

Ezenközben azonban, két héttel Tom születése utón a 
föld elhalványodott és a második napfogyatkozást értük meg, 
mióta a holdra érkeztünk. 

Az első napfogyatkozással, mikor a sivatagon a rette-
géstől űzve száguldottunk, hogy a levegő hiánya miatt kell 
elpusztulnunk, jóformán alig törődtünk. Ezúttal azonban a 
jelenséget jobban meg akartuk figyelni. Csillagászati műsze-
reinket egy kicsiny, kutyáktól vont kocsiba raktuk és a sark-
hoz legközelebb esőnek itélt halomra vontattuk, ahonnét a 
földet és a napot láthattuk. 

A látvány fenséges volt, de a megfigyelési kísérletek 
eredménytelenek maradtak. A föld nagyon alacsonyan 
állott a horizont fölött s ez a körülmény, kapcsolatban a 
vízpórával telített légkörrel, lehetetlenné tette a méréseket 
és annyira zavarta a megfigyeléseket, hogy néhány pilla-
nattal a napnak a földkorong mögött való eltűnése után 
elhajítottuk csillagászati műszereinket és puszta szemmel 
néztük a fénynek a varázsos játékát az égen. A mélyen 
aranyszínű háttértől a föld hatalmas fekete félkör gyanánt 
vált el, melyre a vörösen izzó és mégis csillagokkal tele-
szórt ég borult rá. A látvány olyan volt, mintha az éjszakai 
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égen óriási tűzvész lángolna, vagy mintha a lobogó sarki 
fény, amely a földnek a sarkvidékein ragyog, hirtelen a 
holdra vetődött volna át s ott szemünk előtt óriási mére-
tekre kitágulva, hirtelen kialudt volna. 

Különösen mostan él erre a látványra való visszaem-
lékezés bennem rendkívül erősen. Akkor úgy tetszett nekem, 
mintha a földnek a megszenesedett tetemét látnám a tűz 
közepette; valami irtózatos és szokatlan módon megrázó 
volt ebben a látványban. Még ma is gyakorta, ha a földre 
gondolok, abban az iszonyatos fekete köntösben látom, 
mint akkor s egész képzelő erőmet igénybe kell vennem, 
hogy ezüstösen világító gömbnek tudjam elgondolni. 

Ezt a minden képzeletet felülmúló, de fájdalmas látványt 
nem tudtam sokáig elviselni és a csillagok felé fordítottam 
a tekintetemet, melyeknek látását már oly régóta nélkülöz-
tem. Mind úgy ragyogtak, élesen csillogva fölöttem, mint 
néha a földön, tiszta téli éjszakákon. Úgy néztem őket forró 
vágyódással, mintha régi ismerősök lettek volna; tekinte-
temmel kerestem a gyermekkorom óta ismert csillagképeket 
és gondolatban kérdezgettem őket, hogy mi minden tör-
ténhetett távozásunk óta néhai otthonunk égitestén, mely 
most kiégett salak módjára sötétlett a mennyei tűzvész 
közepette. 

Egyszerre úgy tünt fel nékem, mintha a csillagok elhal-
ványodnának ; megdörzsöltem a szememet, mert azt hittem, 
hogy a földre való visszaemlékezés által a szemembe csalt 
könnyek homályosították el a tekintetemet. De nem, ezúttal 
nem káprázaffal. volt dolgom: a csillagok mind jobban 
halványodtak és halványodtak. Ez a jelenség Péternek is 
feltűnt s nyugtalankodni kezdtünk miatta, mert nem tudtuk 
magyarázatát adni. A csillagok végezetül egészen eltűntek 
s a hajnalpirkadáshoz hasonló fény is abban az irányban, 
ahol a nap a föld mögött eltűnt, homályosabb lett és elmo-
sódott. Néhány perc múlva csillagtalan éjszaka vett körül 
bennünket; csak déli irányban lehetett az égen gyenge 
világosságot látni. Hirtelen erős szélroham sivított végig, 
— teljesen új jelenség ezen a vidéken, ijedtünkben és 
csodálkozásunkban nem mertünk a helyünkről elmozdulni. 

Végül a sötétség megszakadt és a nap előbukkant a 
földgolyó mögül. A visszatérő világosságból erre kellett 

„ következtetnünk; tényleg ugyanis sem a napot, sem a vidék-
nek a körvonalait nem tudtuk felismerni. Minden sűrű, tej-
fehér ködfátyol mögött tünt e l . . . 



Csak most értettük meg ezt a jelenséget. A sarkvidéken 
sem eső nem esik, sem pedig felhők nem képződnek, mert 
a légkör hőmérséklete állandóan egyenletes. Hiányzik az 
ok, mely a vízgőz lecsapódását előidézné. 

Hogy úgy fejezzem ki magamat, ez a helyzet a rendes 
körülmények közepette, ezúttal azonban a napfogyatkozás 
alkalmával hirtelen lehűlt a hőmérséklet, minek következ-
tében szél támadt és a vízpárák a hidegebb levegőben 
felhővé sűrűsödtek. 

A különös jelenségnek ez a természetes magyarázata 
megnyugtatott ugyan, de a helyzetünk ezáltal egyáltalán nem 
javult. Erősen érezhető hideg kezdett vacogtatni bennünket 
és a homályban nem tudtuk a völgybe vezető útat meg-
találni, ahol a sátrunk állott. A gondolat is gyötört, hogy mi 
történik Mártával. Mindazonáltal tehetetlenek voltunk és le 
kellett ülnünk, hogy a jobb világítás J^eálltát bevárjuk . . . 

Nemsokára a köd emelkedni kezdett. Nem teljes félóra 
alatt ismét megnyílt a kilátásunk a völgy felé; csak a maga-
sabb hegyek voltak még felhőkbe burkolva, melyek azonban 
állandóan sűrűsödtek. Kétségtelenül esőre kellett számita-
nunk s a legnagyobb sietséggel indultunk lefelé a tábor-
helyünk irányában. Alig tettük azonban meg az útnak a felét, 
mikor villám cikázott végig a fejünk fölött s a mennydörgés 
tompa morajával egyidejűleg valóságos özönvíz szakadt a 
nyakunkba. Pár pillanat alatt csúron vizesek lettünk. A 
zuhogó sűrű esőn keresztül semmit sem láthattunk; a villám-
csapások és mennydörgés egy pillanatra sem szüneteltek. 

így tartott körülbelül két óra hosszat, melynek tartama 
alatt, teljesen átfázva és bőrig ázva, a kutyákkal együtt egy 
kiugró szikla alatt kerestünk menedéket, mely egyébként 
csak nagyon gyatra oltalmat nyújtott ezzel az ítéletidővel 
szemben. Mikor az eső elállt, rögtön folytatni akartuk az 
útunkat, de alig hagytuk el a bennünket oltalmazó szikla-
tetőt, olyan kép tárult elénk, mely a vért is megfagyasztotta 
az ereinkben. A zöldelő medence helyén széles tó terült 
el lábaink alatt. 

Az első gondolatom az volt, hogy mi történt Mártával 
és a gyermekkel ? A helyet, ahol a sátor állott, bizonyára 
elárasztotta a víz. A tó felé rohantam, nem is törődve Péter-
rel, aki vissza akart tartani. Mikor a vizet elértem, kísérle-
tet tettem, hogy átgázoljak rajta; kezdetben nem volt mély, 
de csakhamar a csípőmig ért. Egy pillanatig töprengtem, 
hogy tovább láboljak-e a vízben, de közben a hátam mögött 
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Péter is a vízbe ugrott, utóiért, megragadott és egész ere-
jével arra kényszeríted, hogy a partra visszatérjek. 

A helyzetem rettenetes volt. Olyan őrjítő aggodalom 
gyötört Márta sorsa miatt, hogy az izzadtság verte ki a 
homlokomat és mégis igazai kellett adnom Péternek, hogy 
azzal, amit cselekszem, csak a saját életemet kockáztatom, 
anélkül, hogy rajta segítenék. 

— Ha Márta idejében észrevette a vízáradást és magát 
a halmon biztonságba helyezte, — mondotta, — pillanat-
nyilag nincs szüksége segítségünkre; elég időnk van arra, 
hogy akkor keressük, ha a víz már leapadt. Ha ellenben 
nem tudott megmenekülni az árvíz elől, akár most, akár 
néhány órával később, egyaránt későn jövünk . . . 

Mindezt teljes nyugalommal mondta, de olyan ki nem 
fejezhető kegyetlenség volt a hangjában, hogy megborzad-
tam. A szemébe néztem és a rettenetes gondolatot véltem 
belőle kiolvasni: 

— Inkább pusztuljon el, semhogy valaha is a déd 
legyen . . . 

— Mégis a segítségére megyek, történjék bármi is! — 
válaszoltam a magyarázatára. 

— Eredj, — felelte Péter közönyösen és leült a víz 
partján. 

Csakugyan menni akartam, de ezt könnyebb volt elkép-
zelni, rr>lni megcselekedni. Egyébként pedig . . . hova is 
mentem volna? A tó közepébe? A víz alatt keressem 
Mártát ? 

Dühösen és kétségbeesve Péter m ^ l é ültem és tanács-
talanul Meresztettem a vízre a tekintetemet. A felszínén 
ití-ott kiszaggatott moszat-csomók úszkáltak, egyébként azon-
ban nyugodt és sírna volt és már egy szellőcske sem fod-
rozta. Eleinte egy ideig azon töprengtem, hogy ily rövid 
idő alatt, hogy csapódhatott le ily rettenetes mennyiségű 
víz a légkörből és hogy mennyi időnek kell eltelni, míg 
ez a tenger kiszárad s Mártának és gyermekének a holt-
testét megtaláljuk, — már egválialán nem kételkedtem 
ugyanis, hogy el kellett pusztulniok, — mikor ^egyszerre 
feltűnt nekem, hogy a moszat-csomók meglehetős gyorsa-
sággal egy irányban úsznak, mintha áramlás vinné őket, 
— annak a jele, hogy a víznek valamerre levezető útja 
van a medencéből, ahol a táborunkat felütöttük. Ez a meg-
figyelés nagyon megnyugtatott, mert azt'remélhettem, hogy 
a víz leapadására nem kell nagyon sokáig várakoznom. 
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Hogy a feltevésem helyességéről meggyőződjem, elindultam a 
víz partján, hogy az áramlás valószínű irányát megállapítsam. 

Miután néhány kilométert haladtam, valami patakfélé-
hez jutottam, melyen sikerült átgázolnom. Meg voltam győ-
ződve, hogy a víznek a lefolyását valahol a patakon túl 
kell keresnem, amerre a víz felszínén egyes kiemelkedő 
pontokat láttam, amelyek lapos zöld szigetecskékhez hason-
lóan szakították meg a rengeteg víztükröt. 

Mindez nagyon szép és nagyon érdekes látványt nyúj-
tott, különösen, mert a víznek a sima tükrén, a zöld szige-
tek között, a partokon emelkedő kopár hegyek, melyeket a 
nap ismét rózsaszínűre festett, csodás tisztaságban tükrö-
ződtek vissza. Egyáltalán nem törődtem azonban a vidék-
kel és az elém táruló képpel, mert csak egyetlen gondolat 
foglalkoztatott: Márta. Talán ekkor éreztem először igazán, 
hogy mily végtelenül drága lett nekem ez az asszony s 
hogy mit vesztettem volna a halálával.. . Ezt a gondolatot 
el sem tudtam képzelni s bár sejtelmem sem volt róla, 
hogy mily módon menthetném meg őt, szivemnek a leg-
mélyén valami érthetetlen reménykedést tápláltam, hogy 
neki élni kell és mind gyorsabban haladtam előre, mintha 
a megmenekülése attól függene, hogy oly gyorsan elérjem 
ennek a víznek a lefolyását, amint csak lehet. Sokkal inkább 
fel voltam azonban indulva, semhogy logikusan tudtam volna 
gondolkozni. Csak azt az egyet tudtam, hogy e nő nélkül, 
aki nem volt az enyém és e gyermek nélkül, aki szintén 
nem az enyém, az életem értéktelen és céltalan. Meges-
küdtem a le lkemen, hogy sohasem fogom kivánni Mártát, 
ha azáltal megmenthetem őt . . . Ki tudja, hogy ai$ors nem 
hallgatja-e meg néha az embereknek a titkos fogadalmait?... 

Tizenkét órája telt már el, mióta Pétert elhagytam, 
mikor egy ragadó folyó állta az útját a továbbhaladásomnak. 
Egy széles hegyszoroson keresztül, amely — anélkül, hogy 
eddig észrevettük volna, — a sarki medencének a kapuját 
alkotta a hold gömbjének ismeretlen oldala felé, tódultak 
kifelé ezek a víztömegek. Fáradtan és éhesen ültem le a 
partján és nem tudtam, hogy mitévő legyek. 

Tudatára ébredtem keresésem és* üldözésem teljes 
céltalanságának. Gondolkozásra és akarásra teljesen kép-
telenül, kimerülve vetettem magamat a pázsitra, amely még 
nedves volt az esőtől s az égre bámuliam, amely ismét 
oly nyugodtan és halványan borult fölém, mint a végzetes 
napfogyatkozás előtt. 
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Ekkor úgy tetszeti nekem, mintha valaki a kereszt-
nevemen szólított volna; felugrottam és feszülten figyeltem. 
Egy idő múlva újra hallottam a hangot, ezúttal azonban 
már tisztábban. Mikor körülnéztem, a folyóvá átalakult hegy-
szorosnak a túlsó oldalán Mártát pillantottam meg, karján 
a gyermekkel, amint jeleket adogatott nekem. Valósággal, 
mámorító örömet éreztem. A veszedelemmel nem törődve, 
a vízbe vetettem magamat és pár pillanat múlva mellette 
állottam. A túláradó öröm elfojtotta a hangomat s csak a 
kezét tudtam csókokkal elárasztani, melyek ellen, minthogy 
ő maga is erősen meg volt rendülve, nem védekezett. 

— Barátom, drága, hűséges barátom, — ismételte 
többször, halavány, de mosolygó ajakkal. 

.Mikor mindketten kissé megnyugodtunk, elmesélte ne-
kem, hogy a zápor alkalmával mint vette észre a közeledő 
vízáradást s miként sikerült neki, mikor a víz már a sátort 
kezdte alámosni, a gyermekkel és a számunkra legértéke-
sebb tárgyakkal a közelben álló kocsira menekülni. A 
teljesen jól záródó kocsi a különböző alkatrészek leszere-
lése^ után, melyek azelőtt nehézzé tették, elegendő vizet 
szorított ki a helyéből, hogy el ne merüljön s a víz fel-
színén maradt, melyet a rettentő felhőszakadás után, a 
hegyekről zuhalagokban leomló víztömegek még egyre 
szaporítottak. Menydörgés és villámok szakadatlan cikázása 
közben a kocsi úgy sodródott az áradatban, mint valaha 
Noé bárkája, melyhez még abban is hasonlított, hogy ennek 
az égitestnek az emberi nemzedékét óvta meg az elpusz-
tulástól. 

Mártának a helyzete félelmetes volt. Minthogy nem 
volt meg a lehetősége, hogy a kényszerűségből hajóvá 
átalakult alkalmatosságot kormányozza, a kocsit a hullámok 
dióhéj módjára sodorták ide-oda. Saját aggodalmához még 
az aggódás is járult a mi sorsunk fölött. Miután a zápor 
végre elállt és a víz megszűnt dagadni, észrevette, hogy 
a kocsit a víz egy meghatározott irányban ragadja magá-
val. Azt hitte, hogy a" lefolyó víznek az áramlása viszi őt 
magával, ami még növelte a félelmét. A kocsi ilyenfor-
mán belesodródhaiik valami szakadékba, vagy távoli vidékre 
úszhatik el, ahol mi többé nem akadhatunk a nyomára. 

Csak akkor lélekzetí föl ismét, mikor néhány óra múlva 
látta, hogy a halmok csúcsai ismét kezdenek az apadó 
vízből kiemelkedni. Minden kísérlete azonban, hogy a járó-
művet valamelyik csúcs felé irányítsa, hiábavalónak bizo-

lerzy Zu lewsk i : Ezüstös mezőkön. 10 
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nyúlt. Már hallotta a folyónak a zúgását, mely a szoroson 
tajtékzott kifelé, ahol ráakadtam; el volt készülve a leg-
rosszabbra, mikor egy szerencsés véletlen folytán a kocsi 
a kiálló sziklák egyikénél megakadt. Nagy lélekjelenléttel 
ezt a pillanatot arra használta fel, hogy a kinyitott ablakon 
át kötelet vetett a szikla csúcsára s ilyenformán hajócs-
káját biztonságba helyezte. Mire én megérkeztem, a vesze-
delem már elmúlt s a viz annyira leapadt, hogy a kocsi 
egy szárazabb helyen megállt. Néhány óra multával már 
csak kisebb tócsák voltak láthatók, melyek üveglapok mód-
jára csillogtak a zöld mezőkön. 

Péterre még jó ideig kellett várakoznunk, de végre 
a kutyák, melyek a nyomomat követték, elvezéiték őt hoz-
zánk. Bizalmatlan pillantással mért végig bennünket s 
anélkül, hogy egy szót is szólt volna, a megmentett kész-
leteket és műszereket kezdte vizsgálgatni. Sajátságos egy 
ember! Tizenegy földi esziendő óta élek már vele együtt 
s még mindig vannak pillanatok, mikor nem tudok számot 
adni magamnak a jelleméről. Csodálatos vegyüléke a bátor-
ságnak, önfeláldozásnak és határozottságnak, szenvedély-
nek és önzésnek, féltékenységnek és magába zárkózottságnak, 
csak azt az egyei tudom róla teljes bizonyossággal, hogy 
teljességgel kiszámíthatatlan! 

A katasztrófa nagy károkat okozott nekünk. A vízára-
dásban sok szükséges tárgyat elvesztettünk, másokat úgy 
kellett a tágas medencében összekeresgélnünk. A sátrat, 
melyet a víz magával ragadott, egyelőre nem találtuk meg. 
Még szerencsénk volt, hogy a továbbutazásra való tekin-
tettel, különböző tárgyainknak nagy részét mór előzetesen 
a kocsiba hordtuk. Ezzel szemben azonban a felhőszakadás 
egy rendkívüli hasznot is hozott számunkra: a lefolyó víz 
megmutatta nekünk az útat, amerre haladnunk kell, ha 
tovább akarunk dél felé előnyomulni. 

Ezt illető számításaink nagyon egyszerűek voltak: ha 
a víz ilyen gyorsan tudott lefolyni, a hegyszorosnak mélyeb-
ben fekvő területekhez kell vezetni, ahol minden való-
színűség szerint nagyobb víztömörülést, tavat vagy tengert 
kell találnunk, ami viszont ésőzésekre és bizonyára a 
szükséges életfeltételekre is enged következtetni, jóval az 

» előre meghatározott időpont előtt teljesen befejeztük az 
úti előkészületeinket. A kocsi teljesen rendbehozva és 
mindennel felszerelve állt a hegyszoros kijáratánál, mely 

. úgy tárult fel előttünk, mintha egy új világnak a nyitott 
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kapuja leit volna; csak a villanyos motort kellett az akku-
mulátorok segítségével, melyeket még akkor töltöttünk meg, 
mikor volt tüzelő anyagunk, mozgásba hoznunk. Még az 
útnak egy darabját is előre kikutattuk; gyalog mentünk 
előre, hogy a terepet illetőleg tájékozódjunk. Az út nem 
bizonyult valami szilárdnak, különösen mert a leomló víz-
tömegek a talajt több helyütt erősen megszaggatták, nagyobb 
akadályokkal azonban, melyek útunkat lehetetlenné tették 
volna, nem találkoztunk. Ezért csak rövid ideig vártunk, 
hogy a víznyomok mentén elinduljunk dél felé, — a csodák 
ismeretlen birodalmába, melynek hosszú éjszakáit a másik 
oldal kősivatagja felett fénylő földnek az ezüstös korongja 
sohasem világítja meg. 

II. 

Negyven órával előbb, mielőtt a föld az első negye-
dében állt volna, kezdtük meg az utazásunkat. A holdnak 
ismeretlen féltekéjén, ahova törekedtünk, még éjszaka volt, 
de a nap már nemsokára eljövendő volt, hogy megvilá-
gítsa a sohasem látott vidékeket. 

Csak bizonyos fájó érzéssel, azonfelül pedig jövőnk 
iránt táplált aggodalommal hagytuk el a sarkvidéket. Hogy 
ez mit tud nyújtani nekünk, azzal már teljesen tisztában 
voltunk, míg minden, ami ránk várakozott, titokzatosságba 
volt burkolva és legfeljebb csak sejtéseket táplálhattunk az 
irányában. Ismét az előtt állottunk, hogy kitegyük magunkat 
az égető, hosszú nappaloknak és éjszakai hidegeknek. Ismét 
szakadékokon, hegyeken és esetleg sivatagokon kellett 
átvergődnünk, egy olyan vidék felé vezető útunkban, amelyről 
semmit sem tudtunk, amelyről nem tudtuk, hogy miként fog 
fogadni és táplálni bennünket. 

Különösen a tüzelőanyagokban való hiány nyugtalanított 
bennünket. Mi történik velünk, töprengtünk, ha akkumuláto-
rainknak a töltése kifogy, mielőtt.új tüzelőanyagra bukkan-
nánk és gépünket nem tudjuk ismét megindítani. Vissza 
tudunk-e térni ez esetben a bekövetkező éjszaka elől gyalog 
a sarkvidékre, hogy a hideg elől, amely annál veszedelmesebb 
a számunkra, minthogy nincs tüzelőanyagunk, menedéket 
találjunk? Rövid idővel azután, hogy az útunkat megkez-
dettük, már voltak pillanatok, mikor e félelem majdnem 
arra késztetett bennünket, hogy a mohával benőtt sarki rétre 
visszatérjünk, ott töltsük az egész életünket, a légkörben 
elszórt rézsút eső, gyenge erejű napsugarakban melegedjünk 

10* 
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és mint a földnek az állatai, nyers csigákkal és növények-
kel táplálkozzunk. De a habozás nem tartott sokáig; a 
kíváncsiság és remény erősebbnek bizonyult. Élelmiszer-
készleteink hosszú időre elégségesek voltak; magunkkal 
vittünk még bizonyos mennyiségű kipréselt tőzeget is, mert 
azt reméltük, hogy a napos vidékeken sikerül annyira 
kiszárítanunk, hogy tüzelésre használhatjuk. Egyébként a 
legrosszabb eshetőségre gondolva, úgy határoztunk, hogy 
akkumulátoraink fele készletének elhasználása után, ha 
addig szerencsésebb körülmények közé nem kerülünk, 
visszatérünk a sarkvidékre. 

Az utazás első tíz órájában emlitésreméltó dolog nem 
történt. A hegyszoros véget ért s egy újabb síkságra jutot-
tunk, amely a sarkvidéki medencéhez volt hasonlatos, csak 
jóval nagyobb volt amannál. Ez a síkság is nemrégiben 
áradásnak lehetett a színhelye. Az épen felkelő napnak a 
sugaraiban itt is, ott is, még nagy, csillogó víztócsákat 
lehetett látni. Nagyon meglepett ellenben bennünket a tel-
jesen megváltozott növényzet, minthogy még alig néhány-
szor tíz kilométernyire távolodtunk el a sarktól. A már 
előttünk ismert növényeken kivül, melyek csupán kisebbek 
voltak, mint a sarkon, zöld szinük pedig rozsdavörös árnya-
latba játszott át, egyenes, száraz és csavarszerűen sodort 
szárú növényeket láttunk, melyek a nagyobb földi harasz-
tokhoz és páfrányokhoz hasonlítottak. A hideg már erősen 
jelentkezik ezeknek a vidékeknek az éjszakájában, noha 
maga az éjszaka inkább csak a szürkülethez hasonlít, mint-
hogy itt a nap alig néhány lábnyira bukik le a horizont 
alá. A hideggel szemben karjainknak a mellünkön való 
összeveregetésével védekeztünk, ahogy a földön a munkások 
szokták cselekedni. Ekkor Mártának az jutott az eszébe, 
hogy -ezekből a szárakból törjünk le néhányat és velük 
kíséreljük meg tüzet rakni. 

Rögtön nekiláttunk a munkának. Mily nagy volt azon-
ban a meglepetésem, mikor az első szár a kézzel való 
érintésnél nyújtózni, azután pedig hajladozni kezdett, mintha 
csak élőlény lett volna. Akaratlanul is elkiáltottam maga-
mat és eleresztettem a növényt. Miután túlestem az első 
ijedtségen, kezdtem megvizsgálni ezeket a különös növé-
nyeket. Levágtam egyet belőlük és megállapítottam, hogy 
tulajdonképen nagy, hosszúkás és húsos trombitához hason-
lóan összecsavarodott, felül kihegyeződő levelek, amelyek 
némileg az összesodort angol dohánytekercsekhez hason-



lítanak. Külső világoszöld lapjukat számos barnás-vörös 
erecske szőtte át. Míg élt ez a növény, a mimózáinkhoz 
hasonló mozgási képességgel volt felruházva. De legna-
gyobb csodálkozással az a tapasztalat töltött el, hogy ezek 
a besodort levelek a környező hőmérsékletnél jelentéke-
nyen melegebbek voltak; bizonyára szervezetük valamely 
chemobiologiai processus révén maga állította elő a mele-
get, melyre a hosszú és fagyos éjszakákon át szükségük 
volt. Mindez nagyon érdekes volt, de a reménység, hogy 
ezeket a növényeket tüzelésre használhatjuk, ismét csaló-
kának bizonyult. Épen azért tekintetünket vágyódva ismét 
a napra fordítottuk, várakozva, hogy fösvény sugarai felme-
legííik-e ezt a tájékot. 

A hidegtől való félelemhez még egy másik aggoda-
lom is járult. Nem tudtuk, hogy melyik irányban haladjunk. 
Azt határoztuk ugyan, hogy arra megyünk, amerre a víz 
lefolyt, de ezen a síkságon, amely az árvíz alkalmával egé-
szen víz alatt volt, nehéz volt a lefolyásnak az irányát fel-
ismerni. Miközben még ezen töprengtünk, néhány száz méter-
nyire előttünk Péter valami nagy fehér tárgyat vett észre. 
Kíváncsian arra irányítottuk a kocsit és megtaláltuk a sát-
runkat, amely, miután a víz elragadta, itt akadt meg egy kis 
íöldemelkedésen. A viszontlátásnak nagyon megörültünk, 
elsősorban, mert a sálorra, nem lévén belőle több, tény-
leg nagy szükségünk volt, másodsorban pedig, mert ezen 
a réven tájékozódtunk a víz lefolyását illetőleg. A sátor 
kétségtelenül a hegyszoroson, amelyen az imént áthalad-
tunk, került erre a síkságra s így a szoros kijáratától a tar-
tózkodási helyünkig képzelt vonal jelölte körülbelül a lefolyó 
víznek az irányát. A vonal a síkságon át dél felé haladt, 
némi kis elhajlással nyugati irányban. 

Mikor tovább haladtunk ebben az irányban, egy kis 
kanyargó hegyláncra bukkantunk, miután pedig keresztül 
mentünk egy lapos völgymélyedésen, egy széles, zöld völgybe 
jutottunk, amely egyenesen déli irányban nyúlt el. ' 

A völgynek mindkét oldalán magas hegyláncok emel-
kedtek nagyszámú, sziklák közül kimagasló kráterekkel, 
melyek hasonlatosak voltak azokhoz, aminőkkel a holdnak 
a levegő nélküli, túlsó oldalán igen nagy számmal találkoz-
tunk. A hegyek csúcsait hó borította, helyenkint a völgyben 
is lehetett még havat látni, mely minden valószínűség sze-
rint az éjszaka folyamán esett és csak a látóhatár fölött 
nem nagyon magasan álló napnak a sugaraiban kezdett 



olvadozni. A hegyekről mindkél oldalon lefolyó víz tekinté-
lyes patakot alkotott, amely számtalan kanyarulattal gyor-
san folydogált déli irányban. 

Elhatároztuk, hogy egy időre ebben a völgyben ütünk 
tábort, mert valószínű volt, hogy további előrehaladásunk 
esetén déli irányban, a napnak ilyen korai szakában még 
erősebb hidegnek kell uralkodni azokon a vidékeken, ahol 
a nappalnak átlagos melege és az éjszakának a hidege 
közötti különbség mind jobban növekszik. 

Mikor újra útnak indultunk, a nap útjának már körül-
belül harmadrészét megtette. Meleg volt és világos. A völgy-
ben a hó teljesen elolvadt s a besodort szárakhoz hasonló 
növények, melyek itt sűrű tömegben emelkedtek ki a mohók, 
közül, a nap melegének hatása alatt gyorsan növekedni kezd-
tek és a legkülönbözőbb árnyalatú zöld levelek formájá-
ban bontakoztak ki. Az alakjuk rendkivüi sokféle volt; 
egyesek nagy legyezőkhöz hasonlítottak, melyekről végte-
lenül finom, libegő rojtocskák lóglak lefelé, mások ismét 
mindenféle színekkel tarkázva, melyek sorában a sötétkék 
volt a túlnyomó, a pávatollak színpompájára emlékeztettek. 
Voltak olyanok is, melyeknek szegélye az akantuslevélnek 
a csipkés kivágására emlékeztetett; soknak a csipkéi tüs-
kékben végződtek; ismét mások alul összesodorva, tölcsért 
alkottak. Voltak sima, csillogó levelek is, hosszú aranyo 
san ragyogó zöld szőrcsomóval, mely mindkét oldalukon a 
földig lelógott, egyszóval a színeknek és formáknak leg-
nagyobb változatossága, amellett pedig minden élő és moz-
gékony s a legcsekélyebb érintésre jobbra-balra hajladozó. 

A patak partjain, félig a kristályos vízben elmerülve, 
rozsdásan zöld fonalakhoz és kígyókhoz hasonló, hosszan, 
elnyúló vízi növények tekergőztek, csomósabb helyeiken 
erős és bóditó illatú fehér virágokkal. Más helyeken, ahol 
a víz szétterült és az áramlás megszűnt, felszínét pókháló-
szerű szövevények fedték. Ezek gömbbé összezsugorodva 
állották ki az éjszakai fagyot és elmultával kiterjeszkedve, 
a vizet könnyű, reszkető fátyol módjára vonták be, mely a 
legfinomabb \iolaszínü és zöld selyemből készült csipké-
hez hasonlított. 

Ennek a növényvilágnak a hallatlan pompája egészen 
elbűvölt bennünket; minden lépésnél új és csodálatot 
keltő dolgokra bukkantunk. A nap által előcsalogatva a * 
sűrűségből hosszú, egyszemű és soklábu gyíkokhoz hasonló 
teremtmények kúsztak elő. Kíváncsian bámultak ránk és 
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gyorsan eltűntek a kocsi közeledtére. Az egyik ilyen állatot 
kutyáink megrohanták és megfogták. A zsákmányt elvettük 
tőlük, de az állat már nem élt. így csak az élettelen test-
nek rendkívül érdekes szervezetét tudtuk megvizsgálni, 
mely alapjában eltért a földi élőlényekétől. A bőr alatt 
mozgó gyűrűkből álló páncél vonult végig és a csontszer-
kezet ezekkel a gyűrűkkel volt összenőve. Az egész kopo-
nyát tulajdonképen csak két erős állkapocs alkotta. Az 
agyvelő a gyűrűkön belül, a gerinc alatt volt elhelyezve. 
Amit mi lábaknak néztünk, tulajdonképen kei magányos 
sörte-sor volt, melyek segítségével az állat a talajon csodá-
latraméltó gyorsasággal tudott mozogni. 

jóval később a holdon még sok más nagyon csodá-
latos élőlényt találtunk, de egy sem érdekelt közülük any-
nyira, mint ez az első, amely nagyon jellegzetes az itteni 
állatvilágra. 

Egyáltalán egész utazásunk ezen a völgyön keresztül, 
olyan volt, mint egy meseszerű álom, telve váratlan és 
fantasztikus képekkel. Az órák gyorsan teltek és a kép 
állandóan változott. Helyenkint a völgy összeszűkült, sziklás 
hegyszorosokat alkotott, melyeken csak közvetlenül a már 
széles és tajtékzó folyóvá megnövekedeít patak partján tud-
tunk átjutni; azután isméi tágas, köralakú síkságokat alkotó 
medencékbe jutottunk, ahol a folyó dús növényzettel benőtt, 
vagy homokos partú tavakká szélesedett ki. Mind több és 
több állatot láttunk. A víz mélységeiben különös kis ször-
nyetegek úszkáltak; a levegőben repülő gyíkok zúgtak, 
melyek messziről vastagnyakú és hosszú farkú madarakhoz 
hasonlítottak. A legkülönösebb azonban az volt, hogy a 
holdnak az összes állatai némák. Hiányzik itt az életnek 
végtelen sok és sokféle hangja, mely megeleveníti a földnek 
a mezőit és erdőit; csak ha a szél fúj, zizegnek a növények 
levelei s ez szakítja meg a folyó zúgásával egyetemben 
az örökös hangtalanságot. 

A buja növényzet nagy mértékben megnehezítette az 
előhaladásunkat. Minduntalan meg kellett állnunk, hogy a 
küllőkre csavarodott futónövények indáit leszedjük, melyei* 
gátolták a kerekek mozgását, néha pedig olyan sűrűsé-
gekbe jutottunk, hogy a kocsi csaknem teljesen megakadt. 
Ezek az akadályok nem nagy gyönyörűségünkre szolgáltak, 
mert az utazás amúgy is elég lassú volt. Többször meg 
kellett ugyanis állnunk, hogy pihenjünk és aludjunk, a 
vidéket kikutassuk s élelmiszereket és tüzelőanyagot keres-



sünk. Élelmiszeri elegendő mennyiségben ialáltunk. E tekin-
tetben a kutyák tettek nekünk megbecsülhetetlen szolgála-
tokat. Állandóan keresgélve és szimatolva, nagyon sok 
húsos, ehető gombát és ízletes molluskákat találtak. Rosz-
szabbul állott a helyzet a tüzelőanyagot illetőleg. A sark-
vidékről magukkal hozott tőzeg kiszáradt ugyan és egészen 
jól égett, de nagyon takarékoskodnunk kellett vele, mert a 
készletünk nem volt nagy s az egész vidéken semmit sem 
találtunk, amit tüzelésre használhattunk volna. A földi fákhoz 
hasonló növények itt egyáltalán nincsenek, az utunkon 
talált széles levelek pedig mind oly nedvesek voltak, hogy 
elégés helyett inkább megfőttek, a íőzegterülei pedig, amely 
az egész sarkvidéket borította, már messze elmaradt mö-
göttünk. 

Közben közeledett a hold napjának a delelője s végül 
határoznunk kellett, hogy folytatjuk-e az útunkat, vagy pedig 
a tüzelőanyag hiánya folytán még az éjszaka beállta előtt 
visszatérünk-e a sarkvidékre. Eleinte inkább a visszatérés 
mellett voltunk; különösen Márta, aki Tomot féltette az erős 
éjszakai fagyoktól, szeretett volna megfordulni. Én is vissza 
akartam volna térni, de Péter a leghatározottabban ellene volt. 

— Ha most visszatérünk, — mondotta, — az egyértelmű 
azzal, hogy örök időkre a sarkvidékhez láncoljuk magunkat. 
Gondoljátok meg, hogy most az akkumulátoraink még any-
nyira meg vannak töltve, hogy az elég a visszatérésre . . . 
de mi történik azután ? Ha újra útnak akarnánk indulni a 
hold más vidékeire, az elhasznált akkumulátorokat már nem 
tudnánk megtölteni, mert nincs meg a lehetősége, hogy 
tüzet gyujtsunk. 

— De az utazásnak dél felé sincsen célja, — jegyez-
tem meg, mert kitesszük magunkat az éjszakai fagynak, 
melyet tűz nélkül nem bírunk ki . . . 

— Az éjszaka beállta előtt találhatunk még tüzelő-
anyagot . . . 

— De épen úgy lehet az is, hogy nem találunk. 
— Igen, de ez csak lehetőség, míg azt biztosan tudjuk, 

hogy a sarkvidéken, még ha van is tőzeg, tüzet soha sem 
tudunk gyújtani. Egyébként még van egy kevés tőzegünk. 
Ezzel a készlettel legrosszabb esetben az éjszakát kitart-
hatjuk ps a következő napot teljesen a kutatásnak szen-
telhetjük. 

Újabb ellenvetéseket nem tudtunk tenni Péter fejtege-
téseire és így tovább folytattuk útunkat az egyenlítő felé. 
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Néhány órával déíulán felhők kezdték borítani az eget 
és bőséges eső eselt, melyet annál szívesebben üdvözöl-
tünk, mert a rekkenő meleget és fülledt levegőt némileg 
felfrissítette. Alighogy az eső elállt s a nap előbukkant a 
felhők mögül, mind jobban erősödő, sajátságos zúgást hal-
lottunk. 

A zajt először valamely megdagadt folyó zúgásának 
tartottuk, nemsokára azonban alkalmunk nyílt, hogy a jelen-
ségnek a valódi okáról meggyőződjünk. Épen egy olyan 
ponthoz jutottunk, ahol a völgy nyugat felé kanyarodva, 
könyököt alkotott, úgy hogy a folytatását látni nem lehetett. 
Mikor azonban a kanyarulathoz érkeztünk, minden leírást 
felülmúló, pompás látvány tárult elénk. 

Néhány száz méternyire előttünk a völgy hirtelen meg-
szakadt és széles ierraszokban zuhant le egy beláthatatlan 
síkságra, mely egészen a láthatár széléig elnyúlt. A folyó 
tajtékzó vízesésekben zuhant le ezeken a szakadékokon, 
egész sor kisebb-nagyobb tavat alkotva, mígnem a síkság 
színtjét érte el s azon kanyargó ezüstös szalag formájában 
végigfelyva, a be nem látható távolban veszett el. Amed-
dig a szem ellátott, az egész tájék sík és lapos volt s csak 
a határoló hegyek közelében emelkedtek egyes kis gyűrű-
alakú halmok, melyek mesterségesen készült medencék 
módjára színültig voltak vízzel megtelve. Ilyen kisebb és 
kerek vízfelületeket szétszórva az egész síkságon leheteti 
látni. A közelebb esők nagy pávaszemekhez hasonlítottak, 
a fávolabbiak zöldeskék bársonyra felvarrott gyöngysze-
mekhez. Közöttük ismét ezüstös patakok és szélesebb 
folyók kanyarogtak. 

Elhagytuk a kocsit és a legfelső ierrasz szélén meg-
állva, mély hallgatásba merülve, sokáig szemléltük ezt a 
csodálatos vidéket! 

A csendet Márta törte meg: 
— Menjünk le oda, ott oly s z é p ! . . . ' . 
— Tényleg a tájék nagyon szép volt, de vájjon jo is 

lesz-e a számunkra? Akaratlanul is ezt a kérdést vetettük 
fel, miközben a meredek terraszokon való leszálláshoz 
készülődtünk. 

Mikor nagy nehézségek után lejutottunk, a kocsit a 
folyó partján megállítotíuk, magunk pedig tüstént nekilát-
tunk a tüzelőanvag keresésének. Széltében-hosszában 
bejártuk a síkságot, mély gödröket ástunk, abban a remény-
ben, hogy tőzegre bukkanunk, vagy esetleg széneret találunk; 
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különböző növényeket gyűjtöttünk, abban a reményben, 
hogy valamelyikkel tüzelni lehet, de hiába. Már csak tíz 
óra választott el bennünket a naplementétől, mikor teljesen 
kimerülve, az eredménytelen kutatást abbahagytuk. 

A helyzetünk szerfelett vigasztalan volt és már saj-
nálni kezdtük, hogy a sarkvidéket oly könnyelműen elhagy-
tuk. A félelemtől reszkettünk arra a gondolatra, hogy az 
éjszaka mit hoz a számunkra. Tőzegünk csak nagyon kevés 
volt; rendkívül takarékosan kellett bánnunk vele, hogy az 
egész éjszakára kitartson. Mikor a készletünket számba-
vettük, kitűnt, hogy huszonnégy órára alig maroknyi jutott, 
ami még egy kis szállítható kályha számára sem volt 
elegendő. 

— El kell pusztulnunk, ha csak ennyi fűtőanyagunk 
' van huszonnégy órára! — mondta Márta, mikor a kiszá-

mított adagokat neki megmutattuk. 
Péter a vállát vonogatta. 
— Ha erősebben tüzelünk, még inkább megfagyunk, 

mert a tőzegünk hamarább kifogy. Ha nem tudunk ele-
gendő meleget tartani, jól be kell takaróznunk. 

— Minek is hagytuk el a sarkvidéket ? — siránkozott 
Márta. — Tom nem birja ki a hideget; oly kicsiny és 
gyenge még . . . 

— Mindig Tom! — mormogta Péter haragosan a fogai 
közölt. 

Már többször észrevettem rajta, hogy a gyermeknek 
minden említése izgatja őt. Ez a tapasztalat annál jobban 
fájt nekem, mert a pompás gyermeket nagyon szerettem 
magáért, de Márta kedvéért is. Márta szenvedélyes szere-
tettel csüngött a fián s gyakran láttam, hogy olyan pillan-
tást vetett Péterre, melyben a keserű szemrehányás ösztön-
szerű aggódással párosult. A gyermeket sohasem is hagyta 
egyedül Péterrel, míg rám mindig nyugodtan bízta, vala-
hányszor valamivel el volt foglalva. 

— Tom nem a legfontosabb személy, — dörmögött 
tovább Péter. — Ha pedig el kell pusztulnia . . . 

Márta az ilyen megjegyzéseket rendesen hallgaiagon 
tűrte, ezúttal azonban hirtelen felpattant és szikrázó tekin-
tettel ugrott neki Péternek. 

— Vedd tudomásul, — kiáltotta, — hogy itt Tom a 
legfontosabb személy, aki nem fog elpusztulni! . . Mielőtt 
megfagyna, megöllek téged és a csontjaiddal fűtök be a 
kályhába! 
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E szavaknál Péter szeme előtt egy kis indiai tőrt vil-
logtatott meg, melyeknek a hegyét rendesen meg szokták 
mérgezni. Mindezideig nem is sejtettük, hogy ilyen vesze-
delmes fegyvert hordoz magánál. 

Péter akaratlanul is visszahökkenf. Megpróbálta elő-
ször, hogy mosolygással üsse el a dolgot, de a malabár 
nőnek olyan kérlelhetetlenül kegyeilen fenyegetés villogott 
a tekintetében, hogy elhalványodott és hiába akarta a zava-
rát elrejteni . . . 

Én kissé kényszeredett mosolyt erőltettem magamra, 
hogy a felindulást lecsillapítsam. 

— Márta a fia miatt aggódik. Ne bántsd őt, — szól-
tam közbe. — Inkább gyere, Péter és törjük azon a fejün-
ket, hogy védekezzünk az éjszakai fagy ellen, anélkül, hogy 
a saját csontjainkkal kellene befűteni! 

A tervem meglehetősen egyszerű volt. Közös erővel 
mély gödröt ástunk, melyben a kocsi kényelmesen elfért s 
miután oda lebocsájtofíuk, az egészet földdel és levelek-
kel fedtük be. Ilyen módon remélhettük, hogy a kocsi nem 
veszít túlságosan sok meleget s ennek megfelelően, könnyeb-
ben is lesz fűthető. 

A nap már lement, mire a munkánkkal elkészültünk. 
Mindazonáltal még nem vonultunk vissza rögtön a kocsiba. 
A hosszú nap után a levegő langyos és kellemes volt; 
széles, vérvörös esti fény világította meg a lassan félho-
mályba merülő síkságot, melyen a közelebb fekvő tavak 
folyékony ezüsttel megtöltött serlegekhez hasonlóan csil-
logtak, a távolabbiak pedig az esthajnal fényében úgy, 
mintha vérrel lettek volna megtöltve . . . 

Mindhárman egy közeli kis halmon foglaltunk helyet, 
de a társalgás sehogy sem akart megindulni. Az utolsó 
eset benyomása nagyon erősen megmaradt; elnémultunk 
s a csendet nemsokára már csak a' közeli vízeséseknek a 
moraja s Mártának vele összeolvadó hangja szakította meg, 
aki lágy, elnyújtott indiai bölcsődalokat énekelt gyermeké-
nek. Elmélázva hallgattam ezeket a hangokat és közben a 
tavaknak a félhomályban egyre jobban eltűnő tükreit néze-
gettem, mikor egyszerre Péter kiáltása riasztott fel az álmo-
dozásomból. Kérdőleg tekintettem rá, ő pedig kezét a sík-
ság felé kinyújtva, kiáltotta: 

— Nézd! Nézd! 
A síkságon valami csodálatos dolog történt. Abban a 

mértékben, amint az éj sötétedett, a talaj világosodni kez-
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dett. Először úgy tetszett, mintha maroknyi kis kékesfehér 
szikra ragyogott volna elszórtan a folyó partján. A szikrák 
azonban egyre szaporodtak; jobbra, balra, előttünk, mögöt-
tünk, mindenfelé fellángoltak. Félóra múlva az egész síkság 
úgy csillogott, mintha csillagokkal teleszórt kék fátyolt 
vetettek volna rája. A tavak ebben a fényességben fekete 
foltokhoz hazonlítottak. 

Márta abbahagyta az éneklést és szinte megbabonázva 
bámulta ezt a varázsos, ezeregvéjszakai képet. 

Miután magunkhoz tértünk a jelenség fölötti csodál-
kozásunkból, rájöttem, hogy azoknak a sajátságos leveles 
növényeknek a foszforeszkólásából ered, melyekkel útunkon 
oly nagy számmal találkoztunk. Ezeknek a leveleknek a 
belső felülete úgy csillogott, mini a korhadó fa a földi 
erdők sűrűségeiben. 

De ez a csodálatosan szép látvány oly gyorsan meg-
szűnt, hogy jóformán elég időnk sem maradt, hogy bámu-
latunkat kielégítsük A lángocskák egymásután kialudtak; 
a levelek a beálló hideg következtében bezárultak és két 
hétig tartó téli álomra sodródtak össze. 

Dér kezdett belepni mindent; a legfőbb ideje volt, 
hogy kocsinkban keressünk menedéket. 

Az éjszaka hideg volt, de hála tőzeg-készletünknek és 
a történt elővigyázati intézkedéseknek, nem a legrosszabb 
azok között, melyeket átéltünk. Hogy a melegből semmit 
se veszítsünk, a kocsit egy pillanatra sem hagytuk el. Ami 
odakint történt, abból semmit se láthattunk, mert mint már 
említettem, a kocsi teljesen be volt fedve földdel és leve-
lekkel. A két éjszakai hét alatt így a külvilágtól teljesen el 
voltunk zárva. Csak mikor naptár-óránk a napfelkeltének 
az idejét jelezte, merészeltem elhagyni a kocsit. Hogy a 
fagy ellen védekezzem, a légtartómat vettem fel, melynek 
erős és kipróbált anyaga kitűnő védelmet nyújtott a hideg-
gel szemben. Mikor téli rejtekhelyünket elhagytam, meg-
győződhettem róla, hogy az elővigyázatom egyáltalán nem 
volt felesleges. 

Első pillanatban az előző esti síkságot a felkelő nap 
sugaraiban egyáltalán nem ismertem meg. Mindent fagytól 
csillogó vastag hóréteg borított. A tavak felszíne részben 
eltűnt a hó alatt, részben pedig fakó jégpáncéltól fedve 
csillogott. A kép olyan volt, mintha váratlanul arktikus vidé-
kek kellős közepébe kerültünk volna. 

Gyorsan azzal a hírrel tértem vissza a kocsiba, hogy 



még nem lehet kimennünk. A tél nem valami örvendetes 
hangulattal töltött el, mert tőzeg-készletünk már teljesen a 
végére járt. Tényleg egész éjszaka nem szenvedtünk úgy 
a hidegtől, mint napfelkeltekor, mikor már „tavaszodott." 
Még három teljes földi napig kellett az igazi tavaszra vár-
nunk s ez idő alatt, amennyire lehetett, tüzelőanyag nélkül 
kellett boldogulnunk. De végre a faggyal vívott hetven órás 
küzdelem után a nap diadalmaskodott! A hóolvadás folyókat 
teremtett, a tavak kiléptek medencéjükből s az összes pata-
kok hatalmasan megduzzadtak. Mikor egy idő múlva kime-
részkedtünk, a víztől átitatott síkságon már nagy és változatos 
formájú levelek nyitogatták besodort tölcsérüket a nap felé 
s már csak a hegyek csúcsait borította a fehér hó. 

A továbbutazás időpontját, mely állandóan foglalkoz-
tatott bennünkaí, a vidéknek részleges kiszikkadásáig el 
kellett halasztanunk. Ez idő alatt újból nekiláttunk a tüzelő-
anyag keresésének. A számos kirándulás egyikén, amelye-
ket e célból tettünk meg, véletlenül rábukkantunk az egyik 
mély gödörre, melyet az előző holdnapon abban a remény-
ben ástunk, hogy tőzeget, vagy szenet találunk. A gödör 
egészen a szájáig vízzel volt tele. Teljes közönyösséggel 
haladtam el mellette, de Péter, akinek szemmelláthatólag 
velami magára vonta a figyelmét, megállt és alaposabban 
szemügyre vette a gödröt. Már meglehetősen elhaladtam, 
mikor Péter hangját hallottam: 

— Jan, gyere! Gyorsan, gyorsan . . . nézd, mit fedez-
tem fe l ! 

Pétert térdelve találtam; egyik kezével a gödör szélére 
támaszkodott, a másikkal integetett. Arca, amint a víz fölé 
hajolt, az izgatottságtól lángolt. 

— Mi történt? 
Felelet helyett kezével merített a vizből, amely külö-

nös, piszkos-sárga színűnek tetszett s az orromhoz tartotta. 
— Petróleum! — kiáltottam, mikor az ismerős, erős 

illatot megéreztem. 
Péter diadalmasan mosolyogva bólintott. Hogy meg-

bizonyosodjam, vájjon nem csalódtunk-e, zsebkendőmet a 
folyadékba mártottam és meggyújtottam. A kendő elénk, 
vörös lánggal lobogott föi, melyet úgy megbámultunk, 
miniha az új életet jelző szivárvány lett volna. 

Rohantunk, hogy a jó hírt tudtára adjuk Mártának. 
A petróleum-forrás felfedezése óriási jelentőségű volt 

reánk nézve. 
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Tovább utazhattunk dél felé, vagy itt is maradhatiunk, 
ha úgy tetszett volna, anélkül, hogy félnünk kellett volna 
a hideg éjszakáktól, vagy a meleg táplálék hiányától. Körül-
belül harminc órát töltöttünk azzal, hogy minél nagyobb 
készletet gyűjtsünk össze ebből az áldásos folyadékból. 
E célból még más mély gödröket is ástunk és annyit 
gyűjtöttünk össze a tarmalmukból, amennyit csak lehetett. 
Még a dél nem érkezett el, mikor már minden tartányunk 
meg volt töltve. Ekkor nagy tanácskozást tartottunk, hogy 
mi legyen a további teendőnk. Leginkább ésszerű az lett 
volna, ha továbbra is ott maradunk a petróleum-források 
közelében, de nem tudtunk ellentállni a kísértésnek, hogy 
tovább ne haladjunk a tenger felé, amely minden valószí-
nűség szerint már nem lehetett messze. A kíváncsiságon 
kivül az a körülmény is a továbbuiazás mellett szólt, hogy 
a tengerparton a nagy vízmennyiség összetömörülése követ-
keztében az itteninél enyhébb és egyenletesebb éghajlatot 
remélhettünk, még ha közelebb esett is az egyenlítőhöz. 
Egyébként oly jelentékeny tüzelőanyag készletet gyűjtöttünk 
össze, hogy a továbbutazást még kisérletképen is megkoc-
káztathattuk. Biztosak voltunk ugyanis benne, hogy kedve-
zőtlen viszonyok esetén könnyen megtalálhatjuk a petróleum-
forrásokhoz vezető útat, ha visszafelé a folyó mentét követjük. 

Ezt a nappalt és a reá következő éjszakát még a 
Tavak síksága-nak — így neveztük ugyanis el ezt a nagy 
alföldet, — ugyanazon a helyén töltöltük, azzal a szán-
dékkal, hogy útunk folytatását a legközelebbi napra halasztjuk 
el. Kellemesebbnek Ítéltük ugyanis, ha háromszáz napos 
óra van előttünk, melyeknek tartama alatt haladásunkat az 
éjszaka és a hideg miatt nem kell félbeszakítanunk. Más-
nap reggel azonban nagyon korán, mihelyt a szürkületnek 
első fényében a hó pirosodni kezdett, útnak indultunk, bár 
a fagy még erősen érezhető volt. 

A reggeli, helyesebben mondva, tavaszi áradás mintegy 
száz kilométernyire ért bennünket attól a helytől, ahol a 
földi időszámítás mértéke szerint két hétnél hosszabb ideig 
vesztegeltünk. Eleinte a hónak az olvadása nyugtalanított 
nagyon bennünket, mert a talaj annyira meglágyult, hogy szinte 
lehetetlen volt, hogy rajta haladjunk. Szerencsére eszünkbe 
jutott, hogy a kocsink megfelelő kormánynak a felszerelése 
és a lapátoknak a kerekekbe való illesztése révén aránylag 
könnyen úszó alkotmányá is átalakítható s így az árvíztől 
sem kell többé tartanunk; ellenkezőleg még a hasznunkra 
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fordíthatjuk, ha az olvadás következtében megdagadt folyóra 
bízzuk magunkat. Ez a gondolat annál szerencsésebb volt, 
mert amúgy is a folyó lett volna a legtermészetesebb 
útmutatónk a iengerhcz. Amellett tömérdek tüzelőanyagot 
is megtakaríthattunk, mert az erős áramlás oly sebesen vitt 
bennünket magával, hogy a haladás meggyorsítása céljából 
a kerekes lapátokra egyáltalán nem volt szükségünk. 

így az egész hosszú holdnapot a vízen töltöitük s csak 
nagy ritkán irányítottuk hajónkat a parthoz, hogy pihenőt 
tartsunk, vagy a vidéknek valamely érdekesebb részletét 
jobban szemügyre vegyük. 

Mielőtt az áradás véget ért volna, már oly messzire 
jutottunk, hogy a folyó már valóságos folyammá változott, 
melynek medre rendes körülmények között is bőségesen 
elegendő méiységű volt kis járóművünk számára. 

A két oldalt elmaradó vidék jellege állandóan változott. 
Egy ideig tágas és mint látszott, száraz steppék között 
haladtunk, melyeket finom, törpe növényzet borított, amely 
teljesen eltért a folyó felső folyása mentén látott leveles 
bozótoktól. Valami végtelenül elszomorító volt ennek a 
vidéknek az egyhangúságában. 

A tölcsérük szájáig vízzel telt gyűrűhegyek és a lankás 
halmok között elterülő sziklás de alacsony peremű tavak 
már messze elmaradtak mögöttünk. Jobbra és balra rozs-
dásan zöld alföld terült el, melyet csak parányi növényzettel 
fedett, majdnem lilás színű rétek és helyenkinf alig néhány 
méter magasságra emelkedő bucka-vonulatok tarkáztak. A 
folyam itt kiszélesedett és oly lomhán hömpölygött, hogy 
meg kellett indítanunk a motorunkat, hogy a kerekes lapátok 
segítségével gyorsabban haladjunk előre. 

Már dél felé járt az idő, mikor a sziklás hegyeknek a 
láncolatához közeledtünk, amely az említett steppe-íerületet 
délről határolta. A folyó itt néhány kilométernyire úgy össze-
szorult a hegyek között, -hogy akárhányszor veszélyes hely-
zetekbe kerültünk. Az áramlás minden pillanatban magával 
ragadott bennünket és járművünket a sziklákhoz sodorta. 
Csak a most hajóvá átalakítóit lövedék erős megépítésének 
köszönhettük, hogy ezen az úton baleset nem ért bennünket. 

A sziklakapun túl a folyam egy nagy tóba torkollott. 
A tó partjait hallatlanul gazdag növényzettel borított kis 
halmok alkották, melyek között számtalan kis patak csör-
gedezett. A vidék a holdon látott tájképek legszebbjei közé 
tartozott. 
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Még nem hajóztunk át a tavon, mikor az eget, mely 
mindezideig csaknem állandóan derűs volt, hirtelen sötét 
felhők kezdték borítani. Első pillanaiban a felhők látása 
örömmel töltött el, mert az elviselhetetlen hőség már erő-
sen bántott bennünket, de csakhamar nyugtalankodni kezd-
tünk, mert minden jel nagy égiháborúnak a közeledésére 
vallott. Távolról már hallottuk a mennydörgés tompa mora-
ját, az eget pedig már déltől kezdve állandóan cikázó vil-
lámok festették vörösre. Még volt annyi időnk, hogy oldalt 
fordulva, egy hegyektől védett kis öbölben keressünk mene-
déket, mikor a vihar már teljes erejével kitört. 

A földön már ismertem a trópusi vidékek viharát, de 
ilyen borzalmas égiháborút nem tudtam volna elképzelni. 
A kábító mennydörgések szakadatlan bömbölésben olvad-
tak össze, szemünk előtt a villámok olyan sűrűn és meg-
szakítás nélkül csapódtak le, hogy az ég és a hold felszíne 
között kifeszített lángoló hárfa húrjainak tetszettek. Az eső 
pedig . . . nem, ez már nem is volt eső ! A felhőkből alá-
zuhanó víznek az özöne szinte az egész légkört függő, 
dühöngő szelektől ide-oda korbácsolt tóvá változtatta. Az 
esővel és a felkorbácsolt hullámokkal telített levegő annyira 
telve volt villamossággal, hogy ömagától is villámlott, — 
a legsajátságosabb, pokoli látványok egyike: az alul vér-
vörösre színeződött felhők alatt a légkör ökölnagyságú 
csöppek lángtengerével volt tele, melyek megolvadtan 
leomló érchez hasonlítottak. 

Néha a zivatar hirtelen alábbhagyott s a felhők úgy 
megnyíltak, mint a két oldalról széthúzott függöny s közöt-
tük megpiilanthaltuk a kék eget és a sugárzó napot. Alig-
hogy fellélekzettünk azonban, az ég újból elborult és déli 
irányban száguldó borzalmas orkán kíséretében újból meg-
kezdődött a menydörgés és patakokban zuhogott felülről 
a víz. 

Mindez némi megszakítással negyven óra hosszat tar-
tott. Kimerülten, remegve és megsüketülten néztük a tűznek, 
víznek és levegőnek ezt a borzalmas keveredését. Noha 
járóművünket kötelekkel erősítettük meg a parton kiálló 
hatalmas gyökerekben, attól kellett félnünk, hogy az agó-
niájában nekibőszült vadállathoz hasonló vihar elszakít és 
a tóra vet ki bennünket, a szeleknek és hullámoknak a 
zsákmányául. 

Végre minden elpihent és az ég is kiderült, csak a 
halmok között megduzzadt patakok zúgtak még és torko-
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íafuknál tajtékozva kavarták fel a tó vizét. Az összes vizek 
irtózatosan megáradtak. Még körülbelül tizenkét órát kellett 
várnunk, míg minden úgy megpihent, hogy az utunkat foly-
tathattuk. jóval gyorsabban haladtunk, mint a vihar előtt, 
mert az áradás folytán a folyónak a sodra sokkal e r ő s e b b é 
é s s e b e s e b b é vált. Útközben mindenütt borzalmas pusz-
tulás nyomai tárultak a szemünk e l é : a vihar egész domb-
oldalakat lemosott, sűrű erdők, melyek itt leginkább saját-
ságosan összefonódó levelű és hosszú, vastag, húsos törzsű 
növényekből állanak, szinte elsöpörve hevertek a földön. 
Minden szakadékból piszkos, szürke víznek a zuhatagai 
törtek e l ő ; a s íkságok tele voltak tócsákkal, melyek fölött 
rovarokhoz hasonló élőlények legkülönbözőbb válfajainak 
tömege gyűlt össze. 

Ma, miután már otthonosok lettünk a holdon, tudjuk, 
hogy ezek a borzalmas viharok a szó szoros értelmében a 
mindennapi j e l e n s é g e k közé tartoznak. A délutáni időnek 
rekkenő h ő s é g e folytán keletkeznek s minden rettenetes 
voltuk dacára, valóságos jótéteményt j e lentenek erre a 
világra, mert a levegőt felfrissítik, az őket követő szelek 
pedig a talajt kiszárítják. Nélkülök itt talán még az élet is 
lehetetlen volna. 

A délutáni utazásunkat nem írom le, mert különösebb 
események nem történtek. Csak a tájnak a képe é s vele 
együtt a növényvilág változott szüntelenül. Mindazonáltal 
meg kell j egyeznem, hogy ezen az égitesten, melynek éle-
sen elhatárolt övei nincsenek, a növényzet jóval egyhan-
gúbb, mint a földön. 

Már az alkonyat közeledett, mikor arra a tájékra jutot-
tunk, ahol a folyó ágakra szakadt és számtalan zátonyt 
alkotott, melyek útunkat nagyon megnehezítették. Azt téte-
leztük fel, hogy ez a már nem messze levő torkolatnak az 
e lő je le . 

— Mindeneseire eljutunk a tengerhez, — mondottam, 
tekintetemet a lemenő nap felé fordítva, mintha meg akar-
tam volna bizonyosodni róla, hogy elég hosszú lesz-e meg 
a nappal, hogy utazásunknak várva-várt cél ját elerhessük. 

Közben mind nehezebben haladtunk. Néhányszor seke-
lyebb helyeken fennakadtunk, úgy hogy végül elhatároztuk, 
hogy hajónkat ismét kocsivá alakítjuk át és a szárazon 
haladunk tovább. 

A naplemente alacsony, ritkás fűvel benőtt homok-
dombok aljánál ért bennünket. Sejtettük a tengernek a 

Jerzy Zulawski : Ezüstös mezőkön. 11 
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közelségét, sőí már erős morajlásnak távoli hangját is 
hallani véltük s úgy tetszett, mintha tengeri levegőt lélek-
zeltünk volna be. Épen azért, a kíváncsiságtól űzetve, 
nem szakítottuk meg az úlunkai, bár az alkonyat már 
reánk borult. 

A sötétség már nagyon megerősödött, mikor a homok-
halmok láncolatának a tetejére feljutottunk. Megerőltettük 
a látásunkat, hogy meglássuk a tengeri, de a sötétségben 
lehetetlen volt bármit is megkülönböztetni. Előttünk csak 
a foszforeszkáló növényekkel benőtt alföld csillogott kísér-
tetiesen. Keleti irányban valami csobogó és bugyborékoló 
víznek a bizonytalan mormogását lehetett hallani; fölöttünk 
sűrű fehér ködök, vagy felhők úsztak, világító mezők fölött 
bolyongó kísértetekhez hasonlóan. 

Pillanatnyilag nem tudtuk, hogy mitévők legyünk, egész 
éjszaka a magaslaton maradjunk-e, vagy ismét lemenjünk-e 
a völgybe, mikor hirtelen szél kerekedett és a ködfátyolt 
széttépve, egy patakot tári fel előttünk, amely a közvetlen 
közelünkben, köves lépcsőzeteken zuhaíagokat alkotva, ter-
mészetes medencéknek egymás alatt fekvő sorozatába öm-
lött. A látvány azonban csak egy pillanatig tartott: a követ-
kező percben a sűrű köd ismét elfödte előttünk a patakot 
és megint csak a víznek a csobogása és sustorgása hal-
latszott. A szokatlan sűrűségű köd csodálkozásra késztetett 
bennünket s útnak indultunk a medencék felé. Nemsokára 
sűrű, meleg párázat veit körül bennünket. Szinte gőzkörben 
jártunk. A kocsi kerekei köves talajon dübörögtek. 

Mikor a szél a felhőket ismét szétkergette, az egyik 
medence mellett állottunk, amelyből nedves, meleg levegő 
áradt felénk. 

— Meleg források! — kiáltottuk olyan egyszerre, mintha 
csak egy hang hallatszott volna. 

Tényleg meleg forrásoknak kellett lenni a közelben, 
mert a terraszokon leomló és a medencékben szétterjedő 
víznek a hőmérséklete 20 fok Celsiusnál magasabb volt. Az 
idő már nem volt alkalmas, hogy a sötétségben a vidéket 
kikutassuk; mindenesetre elhatároztuk azonban, hogy a 
szerencsés esetet a hasznunkra fordítjuk s a hideg éjsza-
kát a víz partján töltjük, amely jelentékeny melegmennyi-
séggel látott el bennünket. 

Az éjszaka meglehelősen nyugtalanul telt el. Négy földi 
nappal a naplemente után nagymennyiségű hó esett és oly 
hideg szél kerekedett, hogy magunkat a hidegtől megóvni 
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akarván, a kocsit az egyik, medencének a meleg vizére vol-
tunk kénytelenek taszítani. Athatlan sötétség vett körül ben-
nünket. Csak néha, mikor a szél szétkergette a vizekre 
boruló ködöt és felhőket, pillantottuk meg a magasban fénylő 
csillagokat. Ilyenkor délen, a látóhatár szélén valami kékes 
fénynek a sávját is leheíeít látni, amely hosszan elhúzó-
dott. Ezen a jelenségen, melynek okát megállapítani nem 
tudtuk, nagyon csodálkoztunk. Valahányszor ugyanis kitisz-
tult, az éjszaka nagy részén állandóan láttuk, noha a foszfo-
reszkáló növények, melyeket eleinte a fény okozójának tar-
tottunk, már régóta bezárták leveleiket. A meg nem magyaráz-
ható fény csak jóval éjfél után aludt ki, mikor a hőforrásoktól 
távol a hidegnek már meglehetősen magas fokra kellett 
emelkedni. 

Még egy másik jelenség is foglalkoztatott és nyugta-
lanított bennünket. Éjféltájban a víznek erős mozgását kezd-
iük érezni, melyet tompa földalatti iporajlás kisért. Csak-
nem egyidejűleg kelet felé vérvörös, oszlopszerűen emel-
kedő tűzlángot vettünk észre. Néhány óra múlva a láng 
kialudt, de csakhamar ismét fellobogoít és rövid megsza-
kításokkal négy földi napon át így csapódott ide-oda az 
égen, mintha pokolnak a szelleme lett volna a hóval fedett 
sivatag fölött. A víz hőmérséklete, mely a talaj rengésé-
vel egyidejűleg mindig hevesebben mozgott, állandóan emel-
kedett, úgy hogy nemsokára inkább a túlságos meleg, sem-
mint annak hiánya miatt kellett panaszkodnunk. 

Már éjszaka, mikor ezeket a kezdetben szerfelett nyug-
talanító jelenségeket észleltük, sejtettük, hogy valamely 
tűzhányónak a közelében vagyunk, melynek kitörésére 
kell számítanunk. Erre leheteti következtetni a meleg for-
rásokból is, amelyek leginkább vulkanikus vidékeken for-
dulnak elő. A felkelő nap igazolta feltevésünk helyességét. 
Eleinte ugyan még a világosság mellett sem láthattunk sem-
mit, mert a köd minden kilátási elfedett előlünk. Csak negyven 
órával napfelkelte után hagytuk el a kocsit, amely éjfél 
óta nem mozdult el a medence vizéről. Néhány lépést 
haladtunk a sűrű ködben, mikor egyszerre, mintha varázsos-
függönyt húztak volna szét a szemünk előtt, páratlan kép 
tárult a szemünk el ̂ Csodálkozás tó l és örömtől szinte 
megkövültünk és megmeredtünk a láttára! 

~ Néhány méternyivel mélyebben, alig egynéhány kilo-
méter távolságban attól a helytől, ahol állottunk, terült el 
a tenger. Kis élőlényektől foszforeszkáló hullámai voltak, 
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melyeknek halvány fénye éjszaka átvilágított a ködön és 
sötétségen. 

Tisztán előttünk volt a tenger! A végtelen, partjain 
még jéggel borított, de távolabb már mozgó és hullámzó 
s a nap sugaraitól megaranyozott víztükör lábainktól egészen 
a látóhatár széléig terjedt el. 

Ez a mindennél jobban vágyva-várt látvány annyira 
megkapott bennünket, hogy hosszú ideig nem tudtuk róla 
levenni a tekintetünket. Csak jó idő elteltével, mikor 
valósággal teleszívtuk magunkat a nagy víztükörnek a föld 
elhagyása óta már nem látott fenséges képével, kezdtük a 
tájat is jobban szemügyre venni. Nyugatra, széles síkság 
közepén, számos homokzátonytól megszaggatva, csillogott 
a folyamnak a torkolata, melynek hullámain előző napi 
útunknak a legnagyobb részét megtettük. Keletre a vidék 
szokatlanul vad és változatos volt. Mindenekelőtt tőlünk 
néhányszor tíz kilométernyi távolságban a szomszédos szikla-
hegyek felett trónoló tűzhányónak hóval fedett kúpalakú 
csúcsa vonta magára figyelmünket. Ezeknek a hegyeknek 
a tenger felé néző déli lejtőit különösen nagy, furcsán 
egymásba fonódó leveles törzseknek és liánoknak sűrű 
erdői fedték, melyek az éjszakai álom után épen most 
látszottak életre ébredezni. Hozzánk közelebb, fantasztikusan 
egymásra tornyosuló sziklák és kis gőzölgő tavak között, 
fehéres ködbe burkolózva, gyöngyöző szökő-források csil-
logtak. A belőlük támadt vízerek, paiakok terraszról-terraszra 
szökelltek, medencékben gyűltek össze, lezuhantak a szikla-
nyelvekről és mindig mélyebben és mélyebben csobogva 
a növényzet sűrűjében tűntek el, melyen túl a tengerben 
végződtek. 

így és ezen a helyen ért véget a mi hosszú odisszeánk... 

III. 
Tíz földi esztendő telt el, mióta a tenger partjára kerül-

tünk, ahol még ma is élünk. Csak nagyon kevés változás 
történt e hosszú idő alatt. A tenger ugyanúgy zúg, mint 
akkoriban és ugyanúgy csillognak foszforeszkáló hullámai 
a hosszú éjszakákon; időről-időre megismétlődnek a tűz-
hányónak a kitörései, melyet drága barátunk emlékezetére 
Otamor névre kereszteltünk. Ugyanúgy csobognak a szökő-
források, mint régente és csörgedezik a patak, szikláról-
sziklára szökellve. Mindössze az egyik medence fölött emel-
kedik cölöpökön a téli lakásunk, távolabb, a tengerparton 
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pedig a lombkunyhó, mely nyári tartózkodási helyünkül 
szolgál. A homokos tengerparton, vagy pedig a réteken 
n^gy gyermek játszadozik a kutyákkal, melyek már a holdon 
jöttek a világra. Néha kagylókat és különös formájú és 
színű virágokat szedegetnek. Mi is már régóta megszoktuk 
ezt a világot. Már nem csodálkozunk a hideg és hosszú 
éjszakákon, sem pedig a nappalokon, mikor a lomha nap 
valósággal tüzet sugároz az égről; a borzalmas égiháborúk, 
melyek minden hétszázkilenc órában reánk zúdulnak, már 
szintén nem rémítenek. A vad, fantasztikus tájékra, a földétől 
teljesen eltérő növényvilágra s az esetlen holdbeli állatokra 
úgy tekintünk, mintha mind régi ismerőseink volnának. Ezzel 
szemben a föld emlékezéseinkben mindinkább álomszerűen 
mosódik el és meg nem markolható nyomot hagy vissza 
állandó sóvárgással eltelt szívünkben . . . 

Néha a tengerparton ülünk és a földről beszélgetünk... 
sokáig, nagyon sokáig! Sokat beszélünk a rövid földi 
napokról, az erdőkről, a madarak énekéről, az országokról 
és emberekről, akik őket lakják s egész sereg apró és 
ismert dologról, melyek mind nagyon megszokottaknak 
tetszenek . . . mintha mindez, mindez csak szép rege volna. 
Tom már meglehetősen nagy és okös; élénk figyelemmel 
úgy hallgatja a beszédünket, mintha amit beszélünk, csak-
ugyan mese volna. Ő sohasem volt a földön . . . 

Az életünket végre meglehetősen kényelmesen ren-
deztük be. Az Otamor lábánál, a megrepedezett vulkanikus 
talajon olyan óriás harasztokat találtunk, melyeknek hatal-
mas törzsei és gyökerei szükségből teljesen pótolják a fát. 
A nagy és fás pikkelyeiktől megtisztogatott levelek â  bőrt 
pótolják, más növények vékony rostjaiból pedig erős és 
puha vásznat készítünk. A folyón túl fekvő síkságon hosszú 
kutatás után végre barnaszén-telepet fedeztünk fel és újabb 
petróleum-forrásokra is bukkantunk, melyek jóval közelebb 
estek az elsőknél. Vas, ezüst, réz, kén és mész minden-
felé meglehetősen nagy mennyiségben fordul elő. A tenger 
elegendő ehető kagylót és borostyánt szolgáltat, mely a 
földi borostyántól csak lángolóan vörös színével tér el. 

Főként a tengerből halásszuk egyéb táplálékainkat is. 
A legkülönbözőbb fajtájú kagylós héjjú állatok, halak es 
gyíkfélék élnek benne, melyek egyaránt ízletesek es táp-
lálók. Ezenkívül a homokban és a bozótokban tojásokat 
gyűjtögetünk; az itteni állatok közül egy sem jön élve a 
világra, hanem mind tojásokból szaporodnak tovább. Az 
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összes tojások hihetetlenül ellenálló-képesek a faggyal 
szemben, viszont a nap melegén csodálatos gyorsan kikel-
nek. Egészen jó és tápláló főzelékhez hasonló ételeket 
készítünk bizonyos növényfajtákból is, melyek itt bősége-
sen fordulnak elő. 

Kezdetben nehezünkre esett, hogy igazi húsétel nélkül 
meglegyünk, most azonban már teljesen megszoktuk. Az 
Összes itteni szárazföldi állatoknak a húsa nagyon rágós 
és kellemetlen illatú, úgy hogy mi nem tudjuk élvezni. 
Csak a kutyák nem vetik meg ezt a táplálékot. 

Néhány holdnap mindenesetre eltelt, míg az itteni viszo-
nyokat megszoktuk. Az első időnk főleg épitő- és tüzelő-
anyag kutatásával telt el, mire erős gyökerekből faragott 
oszlopokon a téli lakásunkat kezdtük megépíteni, ugyan-
annak a medencének a vizén, amelyen az első éjszakát 
töltöttük. Kirándulásainkon állandóan velünk volt a kutyák-
tól vont kis kocsi, melyet élelmiszer-készletekkel és szer-
számokkal raktunk meg. A kutyák itt a mi kizárólagos 
haszonállataink; kívülük csak egy fajta nagy» szárnyas 
gyíkot tenyésztünk, melynek különösen tápláló és ízletes 
tojásai vannak. 

Néha kihajóztunk a tengerre is, de mindig csak a 
partok mentében. Nyugat felé a part lapos és homokos, 
keleten ellenben számos vulkanikus képződésű előhegység 
emelkedik, melyeket egymástól a szárazföldbe mélyen bevá-
gódó öblözetek választanak el. Majd minden kirándulás, akár 
szárazon, akár pedig vízen történt, valami hasznot jelentett 
számunkra; mindig találtunk valami újat és használhatót, 
vagy ha nem, megismerkedtünk a vidéknek titkaival és 
sajátosságaival, mely bizonyára a halálunkig lakóhelyün-
kül fog szolgálni. 

Tizenhárom holdnap, vagyis egy földi esztendő eltel-
tével, melyet a tenger partján töltöttünk, már teljesen meg-
barátkoztunk az itteni viszonyokkal. A lakóházon kivül 
voltak műhelyeink, raktáraink, istállónk a kutyák számára, 
szóval minden, ami nélkülözhetetlen az itteni élethez. A 
lázas, megfeszített munkának az ideje véget ért, lassankint 
megjött az unalom és ami még rosszabb, a sóvárgás az 
elhagyott föld után. Kínosan rettenetes idők voltak ezek;-
visszaemlékezem, hogy nyomott hangulatunk és a fájó 
honvágy hatása alatt egészen tanácstalanul állottunk egy-
mással szemben. Nappal ez, vagy az, még szórakozással 
töltött el bennünket, a hegyek között kóboroltunk, vagy 



élelmiszereket gyűjtögettünk; éjszakánkint azonban a két-
ségbeesés markolt belénk. A meleg tó fölötti kis házikóba 
tétlenül és tehetetlenül bezárva, csak arra törekedtünk, 
hogy minél többet aludjunk. 

De ez sem sikerült nekünk mindig. Ilyenkor hallga-
tagon ültünk s az unalomtól és sóvárgástól valósággal 
kifáradva, ellenséges tekiníetiel méregettük egymást. Föl-
tétlenül bizonyos, hogy az emberek hangulatát semmi sem 
keseríti el annyira egymás irányában, mint a szerencsét-
lenség és az unalom. Sajnos, nem egyszer alkalmam volt, 
hogy ennek a megállapításnak az igazságát magamon 
tapasztaljam. 

Foglalkozhattunk volna ugyan valamivel, eszközölhet-
tünk volna javításokat, gondoskodhattunk volna a jövőnkről, 
de az a gondolat, hogy itt kihalásra vagyunk ítélve, meg-
bénítotia az akaraterőnket. A földi emberek nem is sejtik, 
hogy energiájuknak legnagyobb részét, ha tudatlanul 
is, annak az érzésnek köszönik, hogy nemcsak a maguk 
számára, hanem azoknak is dolgoznak, akik utánuk követ-
keznek. Az ember élni akar, ez mindennek a lényege. 
Minthogy pedig a kérlelhetetlen halál állandóan a szeme 
előtt lebeg, mi volna, ha nem találna kivezető útat, ha 
nem volna meg gondolatai elterelésének a lehetősége, ha 
nem volna eszköze, hogy a halált, vagy akár csak saját 
magát is megcsalja ? Istenemre mondom, nem hiszem, hogy 
ez esetben bármely más gondolat is helyet találna az 
agyában, ezen az egyen kívül: meghalok, mert meg kell 
halnom! A védekezésnek vannak különböző eszközei: hit 
a lélek halhatatlanságában, hit «z emberiség és az emberi 
alkotások halhatatlanságában. Az ember a cselekedeteivel 
és alkotásaival hosszabbítja meg a tulajdon létét; ha 
ugyanis azokra az időkre gondol, mikor már ő maga nem 
lesz, azt szereti képzelni, hogy valami megmarad munká-
jának a nyomaiból s így legalább gondolataiban lesz 
részese annak a jövőnek, melyet tulajdon szemével már 
nem lát meg. Ehhez azonban tudnia kell, hogy utána még 
emberek következnek, akik ha nevét nem is tudják és nem 
is ismerik, de legálább, ha tudattalanul is, használják élte 
munkájának az eredményét. Ez az életnek abszolút alapja 
és az emberi tevékenységnek legfontosabb rugója. Az em-
berek munkái ugyanis olyanok, mint maguk az emberek: 
élnek és meghalnak. Az' olyan munka, amely semmiféle 
tudatban nem öröklődik, halott. 



Mindezek nagyon egyszerű és természetes következ-
tetések, de én csak a holdon, a tenger melletti tartózko-
dásunk első idejének tétlen és reménytelen napjaiban, 
hosszú töprengések után jutottam el mélységes igazságuk-
nak a megismeréséhez. 

Néha elgondoltam: Jó volna, ha kikutatnánk ennek a 
nagy víznek a határait, ha a környező területeket keresztül-
kasul bejárnánk, hegyeit és folyóit megismernénk, térké-
peket készítenénk, ha a megismert növényeket, állatokat és 
ásványokat leírnánk, de ilyenkor mindig felmerült ben-
sőmben a gúnyos kérdés: vájjon kinek lesz haszna belőle? 
Igen, kinek lesz a legcsekélyebb haszna is belőle ? Kinek 
meséljem el, amit felfedező útaimon látok és megismerek, 
ki lesz az, akire visszahagyom, amit leírok ? Tom ? . . . De 
a kis Tom is meghal, ugyanúgy, mint én, ha később is 
valamivel, „ami azonban lényegében egyáltalán nem változtat 
a dolgon. O lesz az utolsó embere ennek a világnak, mely-
nek mi voltunk az első emberei. Vele minden, minden 
befejeződik . . . 

Ennek a tudata, ennek az érzése minden munkaked-
vet, minden cselekvési ösztönt megölt bennem! Akár ennek 
a csodálatraméltó országnak a kikutatására, akár ennek a 
tengernek a megismerésére gondoltam, mely úgy foglalja 
el a hold tőlünk elfordított oldalának a közepét, ahogy a 
iegnemesebb ital gyöngyözik egy drágaműves serlegben, 
akár állandóbb lakást, új és jobb műhelyeket akartam épí-
teni, vagy kertet akartam ültetni, ketrecet akartam állítani, 
szóval, ha kis gazdaságunk jólétének emelése jutott az 
eszembe, mindig, mindig .ugyanaz a tudat bénította meg 
az akaratomat és cselekvésemet. 

így ébredt fel Péterben és bennem egyidejűleg annak 
a szükségességnek az érzete, hogy egy új emberiséget 
hívjunk életre . . . A szemünk ismét Márta felé fordult. 
Igazolni igyekszem ma magamat önmagam előtt, mert tudom, 
hogy önzés és gonosztett volt. Akkor is tudtam, de . . . de 
akkor . . . Az ember élni akar, bármi áron és bármi módon 
csak élni akar . . . ez az egész! 

Volt valami borzalmas az elhatározásunkban, főleg 
azért, mert hideg megfontolással és józanul fogamzott meg 
bennünk, legalább ami engemet illet . . . 

Márta irányában nagy szerelem éli bennem, de csen-
des, önzetlen szerelem. Az az idő, mikor még az érzékeim-
mel kívántam őt, hogy boldog legyek vele, már régen elmúlt, 
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még pedig, amint éreztem, visszavonhatatlanul. Még ma sem 
tudom, hogyan is múlhatott el így . . . Azt hiszem, hogy az 
oka az a meggyőződés lehetett, hogy ő nem szeret enge-
met viszont és sohasem is számíthatok a szerelmére, mert 
minden gondolatával a halotton csüng, aki hite szerint a 
fiában újjászületett. 

Ebben az újabb időszakban már nem Mártára gondol-
tam, hanem gyermekekre, kis, mosolygó leánykákra, akiket 
Tom, ha megnő, feleségül vehet és így új emberiségnek 
vetheti meg az alapját. Ebben láttam a legfőbb boldogsá-
got, mert ez esetben a munkánk és fáradságunk nem volna 
hiábavaló. Mindaz, amit felfedeztünk és alkottunk, gyümöl-
csöket terem azok számára, akik nemzedékről nemzedékre 
közvetkeznek utánunk a holdnak a glóbusán. 

Nem akarom azt állítani, hogy ezek az álmodozásaim 
egészen személytelenek lettek volna. Ellenkezőleg, mikor 
a gyermekekre gondoltam, akaratlanul is azt képzeltem, 
hogy az "én gyermekeim lesznek, vidáman mosolygó arcuk 
mögött pedig láttam Mártának, — az én Mártámnak bájos 
alakját . . . Kimerítő, majdnem fájdalmas álmodozások vol-
tak, mert valóra váltásuk olv különös módon lehetetlennek 
tünt fe l . . . 

Azután viszont, ha a holdnak nem vendégszerető és 
nem emberek számára való világa jutott az eszembe, szemre-
hányásokat tettem magamnak. Vájjon mi lesz a sorsa, — 
kérdeztem önmagamtól, — annak a jövendő nemzedéknek, 
amelynek könnyelműen létet adunk, csak azért, hogy céljuk 
legyen a cselekedeteinknek és jogosultsága a saját életünk-
nek ? Eléggé megismertem ennek az égitestnek a viszonyait 
ahhoz, hogy megítélhessem, hogy iti az emberiség sohasem 
fejlődhet úgy, mint a földön. Az ember itt mindig csak 
betolakodó idegen marad, aki hívatlanul jött és — későn. 
Igen, későn érkezett. A hold, akármint tekintjük is az ügye-
ket, már haldokióban levő égilest. 

Ha nézem az itteni életet, mely az egész gömbnek 
csak oly jelentéktelenül kis részére terjed ki, ha latom ezt 
a növényzetet, amely nagyszerű és buja ugyan, de sokkal 
kevesebb qz életereje, mint a földi növényvilágnak, vagy 
ezeket a különös állatokat, melyek mind elkorcsosultak es 
törékenyek, nem tudok szabadulni a benyomastol, hogy 
mindez olyan, mint a lemenő napnak a pompája. Itt az élet 
már megszűnt tovább fejlődni. Ez az élet már kiérett, talán 
túlérett s csak a végét várja. Ez a természet pedig, mely 
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már összehasonlíthatatlanul hosszabb idő óta működik, mint 
a földi természet, — a hold ugyanis, kisebb égitest létére 
korábban hűlt le és lett belőle az élet számára alkalmas 
„világ", — nem volt képes, hogy önmagából egy gondolkodó 
lényt hozzon léire, ha pedig valaha létrehozott, annak az 
ideje már elmúlt, visszavonhatatlanul elmúlt. A legjobb 
bizonyítékot az a körülmény szolgáltatja, hogy ez az égitest 
már nem alkalmas, hogy ilyen lényeknek otthonául szolgáljon. 

Ez a világ mindig szűkös lesz az emberek számára! 
Mindenesetre tolultak ilyesfajta elmélkedések az agyamba, 
az emberben azonban az érzés erősebb, mint az elvont 
gondolat. Minden megfontolás után is egész valómmal 
kívántam, hogy itt emberek éljenek. Néha ámítottam és 
azzal hitegettem önmagamat, hogy az emberiség megterem-
tését Tom kedvéért kivánom, hogy az utolsó ember egyedül-
létben töltött életének borzalmától megkíméljem. Ebben 
azonban nem voltam őszinte; az új nemzedéket magamért, 
a magam kedvéért kívántam. 

Nem tudom, hogy Péter miként gondolkozott és érzett; 
bizonyosra veszem azonban, hogy őt is ugyanez a vágy 
ejtette a hatalmába. Sok idő eltelt, mielőtt ezt a kérdést 
szóbahoztuk volna. Emlékszem, hogy egy naplemente alkal-
mával történt. Márta Tómmal a karján a meleg forrásokhoz 
ment, mi ketten pedig hallgatva ültünk a tengerparton. 

Mikor Márta távozóban volt, Péter sokáig utána nézett; 
azután az átélt holdnapokat kezdte számítgatni. 

— A huszonharmadik naplemente, — mondta végül 
hangosan. 

— Igen, — hagytam helyben szinte gondolkozás nél-
kül. — A huszonharmadik, ha a sarkon töltött napokat is 
számítjuk, mikor tulajdoffképen nem is volt naplemente. . . 

— Mi lesz ezután ? — kérdezte Péter. 
Vállat vontam. 
— Semmi. Még néhány naplemente, talán tíz, talán 

száz . . . azután mindennek vége. Tom magára marad. 
Nemcsak Tómról van szó, — felelte Péter. 

Kis szünet után hozzátette: 
— Mindenesetre nem valami kellemes kilátások. 
Sokáig hallgattunk, azután Péter újra kezdte a beszél-

getést : 
— Márta . . . 
— Igen, Márta, — hagytam helyben én. 
— Valahogyan határoznunk kell! 



Ugy tetszett, hogy szavaiban ugyanaz a hang rezgett, 
amelyre még a Woodbel! halála után a Mare Frigoris 
sivatagán tett borzalmas utunk idejéből emlékeztem. Valami 
felháborodott a bensőmben. Szilárdan a szemébe néztem 
Péternek és nyomatékkal mondtam: 

— Ugy van; határoznunk kell. 
Péter különösen mosolygott és nem felelt. 
Ezen a napon nem beszéltünk többet erről a bennün-

ket mindennél jobban érintő kérdésről. A hosszú éjszaka 
hallgatás és unalom közepette telt el. Tom nem érezte 
egészen jól magát; Márta nyugtalankodott miatta és szün-
telenül vele foglalatoskodott. Mindketten figyeltük határ-
talan anyai gondoskodását és ki tudja, hogy ha tudattalanul 
is, nem akkor érlelődött-e meg bennünk a gyalázatos, aljas 
terv, hogy anyai gyengédségét kihasználva kényszeríísük 
őt, hogy engedjen vágyainknak. Mindenesetre az üresség-
nek és unalomnak ez az éjszakája nagyban hozzájárult az 
elhatározásunkhoz, hogy „valahogyan határoznunk kell". 

A következő nap reggelén Péterrel kimentem az Ota-
mor lábánál levő erdőségekbe. A kirándulás alatt végle-
gesen megbeszéltük a tervünket. Egyikünk feleségévé teszi 
Mártát, a másik pedig kötelezi magát, hogy sohasem áll 
az útjába. 

Az egyikünk ! Vágyódó és fájdalmas nyugtalansággal 
ismételtem magamban ezeket a szavakat. Péter szájából 
szinte fenyegetésszerüleg hangzottak. Nem tudom, lehet, 
hogy csalódtam, de mindenesetre úgy tetszett. . . A válasz-
tást keltőnk közül Mártára bízzuk s csak ha nem hajlandó 
választani, húzunk sorsot. Péter úgy vélte ugyan, hogy a 
rögtöni döntés sorshúzás útján célszerűbb volna, mert 
Márta bizonyára vonakodni fog, hogy válasszon, de én 
határozottan tiltakoztam és annyit tényleg elértem nála, 
hogy először Mártának kínáljuk fel a döntést. Amint észre-
vettem, Péter csak kelletlenül engedett az unszolásomnak 
s mikor végre igent mondott, az ajkán különös mosoly 
játszadozott, a szemepedig alattomosan csillogott. 

Hazatérve a döntő megbeszélést még jó ideig halo-
gattuk, mert éreztük, hogy Márta csak ellenszenvvel fog 
meghallgatni bennünket. Péter gondolatokba mélyedve és 
komoran járt-kelt s úgy tett, mintha állandóan el volna 
foglalva; én a tengerparton bolyongtam s a szívemet 
bizonytalan, kínzó aggodalom töltötte el. Ezen a napon 
kellett eldőlni a sorsunknak! 



48 

Végre megjött a tikkasztó és forró dél. A nap, amely 
már százharminc órája világított az égen, a felfrissítő esőre 
várakozó növényeket elperzselve, mindent tűrhetetlen forró-
sággal árasztott el. Az égen délnyugati irányban, ahol a 
nap az egyenlítő felé elhajolt, sűrű, sötét felhők gyülekez-
tek. Rövid időközökben, miközben a levegő kissé lehűlt, 
hirtelen, heves szélrohamok száguldottak végig. A szél a 
parton magasra korbácsolta fel a tenger hullámait, sivítva 
zúgott végig az erdőkön, a földre csapta le a szökő for-
rások gyöngyöző vizét és bömbölt a sziklák szakadékai 
között. A mindennapos égiháborúnak volt ez az előjele. 

A parton levő nyári lakásunkból áthurcolkodtunk a 
szökő-források közelében levő barlangba, amely a zivatar 
alatt rendes tartózkodási helyünkül szolgált. Mindhárman, a 
barlang nyílásánál ültünk, a kis Tom pedig, belekapasz-
kodva anyjának a térdébe, már a saját lábán sétálgatott e 
támasztópont körül. Péter jelentőségteljes pillantást vetett 
rám s utána a hirtelen elhatározás kifejezésével az arcán, 
Mártához fordult. 

A szívem oly hevesen dobogott, hogy még a torkom-
ban is éreztem a verését. A közeledő vihar amúgy ís 
mindig izgatólag hatott a kedélyünkre. Ez alkalommal még 
a közeli döntésnek az izgalma is hozzájárult. Különösen 
Péternek a kedélyáílapota árult el rendkívüli izgatottságot. 
Tágra nyílt szeme nyugtalanul villogott, melle a szabály-
talan lélekzetvételiől hevesen zihált, arcán pedig sötét folt 
égett. Aggódó várakozással néztem rá, ő azonban minden 
előkészítés, vagy bevezetés nélkül felvetette a kérdést: 

— Márta, kit akarsz választani kettőnk közül ? 
Márta, akit ez a váratlan kérdés szemmelláthatóan 

meglepett, első pillanatban nem látszott megérteni, hogy 
miről van szó . . . Először csodálkozva nézett rám, azután 
Péterre, utána ismét rám s válasz helyett egyszerűen 
vállat vont. 

Péter megismételte a kérdést: 
— Márta, kit akarsz választani kettőnk közül? 
Péternek makacsul reá szegzett tekintete, úgy lát-

szik, többet elárult Mártának, mint a megismételt kérdés. 
Mintha hirtelen mindent megértett volna, elhalványodott és 
hangosat kiáltva ugrott fel ültéből. Kezében megint meg-
villant a tőr, mellyel egy ízben már megfenyegette Pétert. 

— Egyikőtöket sem.! — kiáltotta. 
Péter egy lépést közeledett feléje. 



— Pedig akárhogyan is . . . választanod kell . . . egyi-
künket választanod kell! 

Mártának a tekintete néma kétségbeesést elárulva, úgy 
röpködött ide-oda, mint a megriadt madár. Úgy tetszett 
nekem, mintha a tekintete egy pillanatig, csak egy nagyon 
rövid pillanatig, könyörgést, habozást, vagy töprengést kife-
jezve,^ rajtam nyugodott volna. De nem, bizonyára csak 
tévedés volt, mert a következő szempillantásban már kezében 
magasra emelte a tőrt és keményen kiáltott felénk: 

— Egyikőfökef sem választom és szeretném látni, hogy 
4 melyiktek mer közelíteni hozzám ! Egyikőtökeí sem akarom! 

ismét úgy teiszelt, mintha az utolsó szavak valamivel 
lágyabban hangzottak volna el az ajakáról s mintha szeme 
az cn tekintetemet kereste volna, de ez is bizonyára csak 
csalódás volt. Hisz annyira izgatott voltam akkor . . . Istenem, 
azf akarom hinni és azt kell hinnem, hogy csalódás volt! 

A kis Tom, mikor az anyja felugrott, a földre ült és 
kíváncsian nézte, hogy mi történik. 

Péter a gyermek fejére tette a kezét. Márta észrevette. 
— Ne nyúlj hozzá! — kiáltotta rettegő hangon. — 

Eredj el tőle! Ne merd bántani! Az enyém! 
Péter nem mozdult. Kezét állandóan a gyermek fején nyug-

latva, megvető nevetéssel az ajkán, makacsul nézte Mártát. 
— De mi lesz majd Tómmal ? — kérdezle végül. 
Márta tétovázott. 
— Mi lesz majd Tómmal? — ismételte úgy, mintha 

nem értette volna a kérdést. 
— Igen, ha mi meghalunk és ő egyedül marad . . . 
Ezek a szavak villámcsapásként hatottak. Márta tágra 

meresztette a szemét s mintha egy szakadék előtt állana, 
melyet addig nem vett észre, mélyen felsóhajtott. Azután, 
mint akit elhagyott az ereje, egy székre roskadt. 

— Mi lesz majd Tómmal ?. . . — ismételte suttogó han-
gon és tanácstalan kétségbeeséssel nézte a gyermeket. 

Péter pedig fejtegetni és magyarázgatni kezdte, hogy 
• a Tom iránti szeretetből választani kell közöttünk. Csak 

nem akarja talán a rajongásig szeretett gyermekét borzal-
mas, magányos halálra, mindenekfelett pedig még borzal-
masabb életre ítélni? Mi lesz belőle a mi halálunk után? 
Elhagyatva, elvadultan, kétségbeesve fog bolyongani a he-
gyek között, a tengerek partján, az utolsó ember, az egyet-
len ember ezen az égitesten, akinek nem lesz más gondo-
lata, csak az irtózatos és elkerülhetetlen halál. 
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Kétségbeesésében meg fogja átkozni az anyját, ki az 
élettel megajándékozta őt. Örök némaságra ítélve, ha sen-
kivel sem tudja a gondolatait kicserélni, el fogja felejteni 
az emberi beszédet; a tőlünk tanult szavakat, egyiket a 
másik után, úgy fogja elfelejteni, ahogy a sivatagban szó-
ródik el az arany, melyért ott semmit sem lehet vásárolni. 
Végezetül talán csak néhány szótöredék marad meg az 
emlékezetében, melyeknek hangjával fog szórakozni, anél-
kül, hogy tudná az értelmüket; borzalmasak lesznek ezek 
a szavak, meri csak iszonyatot, elhagyatottságot, egyedül-
létet és gyászt jelentenek. Ha kétségbeesik, nem lesz, aki 
segítségére siessen. Ha megbetegszik, az éhhalálnak rémü-
letes, gúnyosan vigyorgó kísértete telepszik le a fekvő-
helye mellett. Azután a kutyák is, melyek boldogabbak 
nála, mert szaporodtak és párosulhatnak, elhagyják gazdá-
jukat, aki nem tud már nekik parancsolni. Végül csak az 
egyik, amelyik hűségesebb volt a többinél s megosztotta 
az egyedüllétét és emberek hiányában barátja és társa 
lett neki, marad mellette . . . addig, míg megborzadva a 
kétségbeeséstől szikrázó, halált tükröző szemektől, rémül-
ten és vontatottan kezd el vonyítani. A többiek, amelyek 
már teljesen elvadultak, összefutnak erre a hangra . . . 
és . . . és lakomát csapnak a hold utolsó emberének még 
meleg hullájából. 

Péter még sokáig beszélt. Rikító színekkel ecsetelte 
mindazokai a borzalmakat, melyek lomra a mi halálunk 
után várakoznak, én pedig, — Isten büntessen meg érte, — 
még tápláltam a szerencsétlen asszonynak a gyötrelmeit 
és igyekeztem meggyőzni őt, hogy tisztán a Tom iránti sze-
retetből, egyiket választania kell kettőnk közül . . . 

Maria egy szó, egy hang nélkül hallgatta mindezt. Csak 
arcvonásain tükröződött először csodálkozás, azután egymás-
után bánat, rettegés, kétségbeesés, lemondás . . . 

Dél óta folyton dübörögve közeledett a távoli menny-
dörgés . . . Márta némán ült előttünk. 

Mikor végre elmondtuk minden mondanivalónkat és 
Péter megkérdezte, hogy hajlandó-e, hogy élettársa legyen 
valamelyikünknek, úgy látszott, mintha nem értette volna a 
kérdést. Csak a kérdés megismétlésére rezzent össze és 
kapta fel a fejét úgy, mintha álomból ébredt volna fel. 
Végignézett bennünket s azután nehezen erőltetve ajkára 
a szavakat, tompa hangon felelte: 

— Tudom ugyan, hogy nektek nem Tom a fontos, de 
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egyre megy . . . Igazatok van . . . Tómért megteszem . . : 
mindent megteszek . . . 

Kínosan felsóhajtott és nem folytatta a mondatát. 
— Helyes ! — kiáltotta Péter. — Ezt már szeretem 

halleni . . . Most pedig, — lette hozzá, Márta felé hajolva, — 
mond d meg, hogy melyikünket akarod inkább ? 

Én féloldalt álltam és Mártára tekintettem. Márta 
önkénytelenül hátrált, mintha az undor fogta volna el, de 
csakhamar megemberelte magái és ismét reánk nézett. 
Ekkor, már harmadszor tetszett úgy, mintha a tekintete egy 
pillanatig rajtam nyugodnék; olyan volt a tekintete, mint 
egy szerencsétlen, meghajszolt, hálóba szorított vadnak 
könyörületért esedező pillantása. 

Összeszorult szivemből minden vér az agyamba tolult. 
Péternek is észre kelleti venni Márta tekintetéi, mert elhal-
ványodott és a félre nem ismerhető gyűlölségnek a kifeje-
zésével fordult felém. 

E percben Márta heves, hosszantartó zokogásban tört 
ki. A földre vetette magát és kétségbeesetten jajveszékelt: 

— Tamás, Tamás, egyetlen, drága jó Tamásom 1 
A halotthoz rimánkodott, mintha meg tudná menteni 

őt az élőktől. Péter türelmetlen mozdulatot tett. , 
— Nincs értelme, hogy tovább fecsegjünk, vagy halo-

gassuk a dolgot, — mondotta. — Húzzunk sorsot. 
Még ellenkezni akartam. Ólomsúly nehezedett az 

agyamra és rettenetesen levert voltam. A felhők már elborí-
tották az égnek a felét; a tenger fölött vakító villámok 
cikáztak. 

Mikor a kis Tom sírni látta az anyját, maga is sírni 
kezdett. Óvatosan hozzá közeledtem. 

— Márta . . . Márta, — ismételtem, miközben a kezem-
mel gyengéden megérintettem a vállát. 

— Takarodjatok, takarodjatok! — kiáltotta Márta. — 
Uiálatosak! 

— Húzzunk sorsot! — sürgette Péter. 
Körültekintettem. Péter mellettem állt; két zsebkendo-

véget tartott marokra fogott kezében. 
— Aki a csomót húzza, azé lesz. — Fejével a földon 

heverő nő felé intett. 
A bensőmben borzalmas dolgok mentek vegbe. A 

fejem megdöbbentően tiszta volt; még nyugodt is voltam, 
csak a levegő hiányzott, mintha valaki egész hegyet hen-
gerített volna a mellemre. A zsebkendőnek Péter kezéből 
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kiálló szegélyét vizsgáltam és figyelmem a színes beszegésére 
terelődött, mely egy helyütt el volt szakadva . . . Azután a 
More Imbrium és az a bizonyos jelenet jutott az eszembe, 
mikor szintén sorsot akartunk húzni . . . a halálért . . . most 
pedig a szerelemért. 

Péter kezdte elveszíteni a türelmét. 
— Húzz! — sürgetett. 
A szemébe néztem. A vonásai eltorzultak, szemét 

merően rám szögezte. Hirtelen mindent megértettem. Ha 
a sors nekem kedvez, rögtön meg kell ölnöm ezt az 
embert, különben ő öl meg engem. Akaratlanul is a zse-
bembe mélyesztettem a kezemet és a fegyvert kerestem. 
Ekkor eszembe jutott, hogy ugyanúgy Péter is húzhatja 
a c s o m ó t . . . mi történik akkor? Lesz-e elég erőm ahhoz, 
hogy lemondjak a nőről, akit szeretek, annak a tudatában, 
hogy csak a nyomorult véletlen fordult ellenem ? Nem 
lázadok-e föl ellene? Gyöngyöző veríték ütött ki a halán-
tékomon. 

Ha tudnám, hogy Márta jobban szível engem, ha tud-
nám, hogy csak parányival többet érez irányomban, nem 
várnék a sorshúzásra. 

De így . . . 
Hisz egy pillanat előtt még egyformán vágta szemünkbe: 

Utálatosak! 
Erőszakot kövessek el s azonfelül még egy embert is 

megöljek . . . vagy meghajoljak a véletlen előtt ? 
Mártára néztem, aki már megszűnt sírni. Némán ült, a 

végtelen tengerre meresztette a tekintetét, mintha nem is 
tudná, hogy mi itt, alig néhány lépésnyire tőle . . . 

Határtalan, szívettépő részvétet kezdtem érezni a sze-
rencsétlen asszony iránt. 

De mindez csak egy pillanatig tartott. Akaratlanul ismét 
a revolver ravaszát érintettem a zsebemben. Őrült módjára 
tekintgettem körül, hogy kit gyilkoljak meg: Pétert, Mártát, 
vagy magamat, vagy pedig Tomot, akit a kínzás eszközévé 
avattunk. 

Idegeim rettenetes túlfeszültsége egyszerre az ellen-
kező végletbe csapott át; mintha a bensőmben minden 
meglazult volna. Csak közönyösség maradt bennem és — 
büszkeség. Kinyitottam a kezemet, mely az imént még a 
revolvert szorongatta. 

— Húzz! — sziszegte Péter elfojtott hangon. 
— Nem, — feleltem nyugodt elhatározással. 
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— Hogyan ? 
— Nem sorsolunk. 
Péter nem értette meg. Kezét hirtelen a zsebébe 

dugta és én a revolver biztositójának a kattogását hal-
lottam. 

Szóval nem csalódtam; 5 is el volt készülve. Villám-
gyors kézmozdulattal megragadtam a kezét. Hátravetette 
magát és acélkemény szorításom alatt feszülten erőlködött; 
tekintetében a legnagyobb fokú iszonyat tükröződött. 

E pillanatban Mártának átható sikítását hallottam. 
Először az villant meg az agyamban, hogy az örömnek a 
hangja reszket a sikolyában, de azután arra gondoltam, hogy 
talán Péterért reszket. Látni, nem láthattam, mert szünte-
lenül Pétert néztem; tehetetlen, kétségbeesett gyűlölséggel 
nézett a szemembe. Úgy éreztem, hogy a halált várja. 
Mosolyogtam és a fejemet ráztam. 

Nem, nem arról van szó . . . Vedd . . . a tied lehet, 
— mondtam és eleresztettem a kezét. 

Péter eleinte szinte kővé meredt a csodálkozástól. 
Zavaros tekintettel nézett rám és kényszeredetten mo-
solygott. 

— Nagylelkű vol tá l . . . Köszönöm neked . . . Igaz, 
hogy fiatalabb vagyok nálad és így több jogom . . . De, — 
a hangja itt mélyre változott, — de megígéred nekem, 
hogy soha . . . sohasem . . . 

A fejével Márta felé intett. 
Válaszul csak a szemébe néztem. 

Igen, tudom, hogy nem szükséges . . . Köszönöm, 
igazán . . . — mondta sebesen. 

Leírhatatlan undor fogott el. Péter habozott, azuian 
hirtelen megfordult és Mártához közeledett.. . En is Mártara 
néztem; a tekintetünk megint találkozott, de az övéből most 
a gyűlölség és határtalan megvetés szikrázott felém. 

— Márta, én leszek a férjed, — mondta Péter. 
— Tudom. 
Márta szava egész közönyösen hangzott. 
— Márta . . . 
— Nos? 
— A zivatar közeledik . . . 
— Látom . . . 
Péter idegesen sóha j tot t . . . 
— Gyere, vonuljunk be a barlangba. 
Szemében állati szenvedély izzott, görcsösen össze-

lerzy Zulawski: Ezüstös m«eőkön. 12 
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szorult állkapcsai közül csak nehezen törtek elő a meg-
szaggatott mondatok. Testét lázas borzongás rázogatta. 

— Nem mertem Mártára nézni. Csak halk, közönyös 
hangját hallottam: 

— Jól van. Megyek . . . 
Péter még habozott. 
— Márta, add ide előbb a tőrt. 
Márta a tőrt a földre vetette; pengéje megcsörrent a 

köveken. Azután, anélkül, hogy körültekintett volna, bement 
a barlangba. Péter kézen fogta Tomot és utána sietett. 

Éles világosságot vetve vakító villámcsapás cikázott 
végig a fekete égen; tompa, a visszhang által megsokszo-
rozott dörgés jelezte az égiháború kezdetét. Az eső pata-
kokban zuhogott és felüdítette a kiszikkadt, kiszáradt földet. 

Szédülés fogott el. A pokrócokra vetettem magamat és 
kétségbeesett, férfiatlan zokogásban törtem k i . . . 

Fölöttem dörgött az égiháború s az egész világ végte-
lenül zuhogó esőben sötétedett el . . . 

így alakult az életünk a holdon. 

IV. 
Magányos, szomorú idő kezdődött számomra . . . A 

viszonyom Péterhez sohasem volt valami szívélyes, ami 
pedig Máriát illeti, a történtek után képtelen voltam, hogy 
úgy találkozzam vele, mint azelőtt. Valami láthatatlanul 
közöttünk lebegett; fájdalom, avagy a szégyen érzete mindkét 
részről, vagy valami hozzá hasonló. Márta is megváltozott; egé-
szen más lett, mint azelőtt; nem is lehetett ráismerni. Lesová-
nyodott, halavány lett, csaknem megrútult. Magába zárkózott, 
alig beszélt és engemet kerülni látszott. Hosszú órákat 
kizárólag Tom társaságában töltött. Csak a gyermeknek a 
látása tudta kiváltani belőle a csodát, hogy sötét vonásait 
néha egy pillanatra a boldogság mosolya derítette fel. A 
gyermek volt mindene. Minden gondolata Tomot illette. 
Gyakran az ölébe vette, szenvedélyes szeretettel halmozta 
el, vagy olyan történeteket mesélt neki, melyeket Tom nem 
is érthetett: a földről, melyet mi elhagytunk, messze az 
égnek kékségében, apjáról, aki a rettenetes sivatagban levő 
sírjában alszik, vagy saját magáról . . . 

Péter féltékeny volt. Kezdettől fogva ellenszenvet érzett 
a gyermek iránt, most azonban néha olyan tekintetet vetett 
rá, hogy én, aki ismertem a jellemét, attól féltem, hogy 
valami kárt talál tenni benne. Féltékeny volt velem szem-
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Négyszemközt sohasem voltam együtt Mártával és az ő 
jelenlétében is csak nagyon keveset beszéltem vele. Mégis, 
ha néha egy-két szót váltottam vele, mindig éreznem kellett 
Péternek gyűlölködő, nyugtalan tekintetét. 

Nehéz és szomorú volt Márta élete és az enyém egy-
aránt, de azt hiszem, hogy hármunk között mégis Péter 
volt a legszerencsétlenebb. Mártának legalább megvolt a 
vigasztalása a gyermekben, nekem pedig megvolt a büszke 
elégtételem, amit az önkéntes áldozat szokott nyújtani az 
embernek. O ellenben a féltékenységtől korbácsolva állt 
a forrón óhajtott, de vele szemben csak hidegséget és 
közönyösséget mutató nő mellett, — seholsem találva 
támasztékot. Én akaratlanul is visszahúzódtam tőle, Márta 
pedig engedelmesen alávetette magát minden vágyának, de 
szüntelenül éreztette vele, hogy csak eszköznek tekinti, 
melynek révén forrón szeretett fia számára a holdon az 
emberi társaság áldását akarja biztosítani. Sohasem hal-
lottam, hogy melegebb, vagy barátságosabb szót intézett 
volna hozzá; ha Péter a kezét, vagy arcát csókokkal árasz-
totta el, mozdulatlanul és közönyösen ült, szemében az 
érzéketlenség, fáradtság és — undor kifejezésével. 

Pedig Péter a maga módján szerette őt és mindent 
megtett, hogy az érzését felkeltse és viszontszerelmét 
kikényszerítse, — mintha a szerelmet kényszeríteni lehetne! 
Voltak pillanatok, mikor fenyegetődzött s a hatalmát akarta 
megmutatni, de ilyenkor Márta közönyösen és nyugodtan 
nézett a szemébe és vonásai sem aggodalmat, sem pedig 
ellenszegülésre való hajlandóságot nem mutattak. Ha Péter 
valamit parancsolt, mormogás, de egyúttal mosolygás nél-
kül tette meg, épenúgy, mint mikor kért tőle valamit. Ez a 
bánásmód Pétert a kétségbeesés szélére sodorta. Láttam, 
hogy néha egyenesen Mártának a gyűlölködését és lázon-
gását akarta ^kierőszakolni, csak azért, hogy véget vessen 
a mindennél borzalmasabb közönynek. Az utolsó eszközhöz 
folyamodott tehát: üldözni kezdte Tomot. Jelenlétemben 
nem merte a gyermeket bántani; egy ízben kijelentettem 
neki, hogy szétzúzom a koponyáját, ha bármire ragadtatja 
magát a gyermekkel szemben s ő tudta, hogy amaz emlé-
kezetes délelőtt óta a revolvert állandóan magammal hord-
tam. Mihelyt azonban nem voltam odahaza, ütötte Tomot. 
Ezt csak jóval később és véletlenül tudtam meg. Márta 
ilyenkor szót sem vesztegetve, a tőrrel fenyegette meg, 
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melyet felvettem és visszaadtam neki, miután akkor a bar-
langba való belépése előtt a földre vetette. 

Más alkalommal Péter, egyik végleiből a másikba esve, 
az asszony lábához vetette magát, zokogott és könyörületért 
esedezett. 

Egy ízben észrevétlenül tanúja voltam egy ilyen jele-
netnek. A meglehetősen távoli petróleum-forráshoz tett 
kirándulásomról tértem vissza s amint a házhoz köze-
ledtem, hangos beszédet, utána pedig Péter zokogását 
hallottam. Márta a kerti padon ült, ahonnét pompás kilátás 
nyílt a tengerre és a hegyekre. Péter a lábánál a homokban 
hevert. Összekulcsolt kezét az asszony térdére fektette s 
könyörgő pillantással és elcsukló hangon valósággal irga-
lomért esedezett. 

— Márta, — jajveszékelt. — Márta, könyörülj meg 
rajtam h Nem látod, hogy mi történik velem ? ! Irtózatos . . . 
Az örülésig szeretlek, elvesztem a józan eszemet, te . . . 
te pedig . . . 

Szavait görcsös sírás szakította félbe. 
Márta meg sem mozdult. 
— Kívánsz tőlem valamit, Péter ? — kérdezte kis idő 

múlva. 
— A szerelmedet akarom I 
— A férjem vagy . . . 
— Szeress! 
— Amint kívánod. Szeretlek . . . 
Mindezt lassan, nyugodtan és olyan ijesztő közönyös-

séggel mondta, hogy még rajtam is valami jéghideg érzés 
futott végig. 

Péter felugrott. 
— Asszony, ne ingerelj! — kiáltotta magánkívül. 
— Jól van; nem ingerellek. 
Péter mindkét kezével megragadta Márta vállát; vo-

násait tehetetlen düh torzította el. Akaratlanul is a revol-
veremhez kaptam; a vér kalapácsolta az ereim falát, de 
éreztem, hogy a kezem nem fog reszketni. 

— Meg akarsz ütni, Péter ? — kérdezte Márta, ismét 
olyan hangon, mintha csak azt kérdezte volna: Vizet akarsz 
inni, Péter? 

— Igen, ütni, verni, marcangolni akarlak, amíg . . . 
amíg . . . 

— Jól van. Üthetsz. 
Péter nyöszörgött és részeg módjára támolygott. 
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Közeledtem feléjük, hogy a megjelenésemmel véget 
vessek ennek a borzalmas jelenetnek. 

Márta állandóan egyforma szomorúságának é s Péter 
iszonyatos belső küzdelmeinek a látása a legnagyobb mér-
tékben kínos volt reám nézve s minthogy ők is többé-
kevésbbé kerültek engem, habár külön-külön más okokból, 
a hosszú holdnapoknak a legnagyobb részét teljes egyedül-
létben töltöttem el. Lassankint megszoktam ezt is. Egyéb-
ként az ürességet és unalmat, melyre önmagamat ítéltem, 
mostantól fogva már kitölthettem a jövőre vonatkozó gon-
dolataimmal. A házasságot ugyan, melynek „£gyik a kettőnk 
közül" lesz a részese, másként képzeltem el. Vidám és 
békés, habár a sóvárgástól nem is teljesen ment idillről, 
egy újabb szívélyes kötelékről ábrándoztam, amely kicsinyke 
körünket összekapcsolja, hosszú, letompított hangon folyta-
tott beszélgetésekről, melyek mind azoknak boldogságára, 
gondozására és kényelmére vonatkoznak, akik utánunk követ-
keznek. De hp a valóság megsemmisítette is mindezeket a 
szép álmokat, mégis egy megbecsülhetetlen értékkel aján-
dékozott meg, az új nemzedékbe vetett reménységgel. Sze-
rettem ezt a jövő nemzedéket, ezeket a nem tőlem szár-
mazó gyermekeket, még mielőtt a világra jöttek volna. 
Hosszú, magányos vándorlásaim alatt szüntelenül rájuk gon-
doltam. Számukra gyűjtögettem készleteket, kutattam ki a 
vidéket, jegyeztem fel az észleleteimet; számukra szedtem 
elő a porból, a földről magunkkal hozott kis könyvtárat és 
rendeztem össze a könyveket; számukra készítettem téglát 
és égettem meszet, hogy falazott házat és egy kis csilla-
gászati obszervatóriumot építsek; számukra olvasztottam az 
ércből vasat és kovácsoltam az ezüstből, mely itt nagy 
mennyiségben fordul elő, különböző eszközöket és készí-
tettem üveget, papírt és más, civilizált emberek számára 
nélkülözhetetlen szükségleti cikkeket. Kimondhatatlanul örül-
tem ezeknek a gyermekeknek, akik még csak megsziileten-
dők voltak! Azt reméltem, hogy a megérkezésükkel min-
den jóra fordul s nevetésük és derűs hangjuk széttépi a 
nyomasztóan súlyos légkört, mely reánk nehezedik. 

Nem sokáig kellett várnom rájuk. Nem egészen egy 
esztendő múlva Mártának ikrei születtek; két leány. Éjszaka 
jöttek a világra. Mikor a szomszéd szobában, ahol Tóm-
mal együtt ültem, első gyenge sírásukat meghallottam, őrü-
letes örömet érezve ugrottam fel, de nyomban ugyanakkor 
kínzó fájdalom préselte össze a szivemet s csak nehezen 



tudtam feltörő könnyeimet visszafojtani. Tom csodálkozva 
nézett rám és a hangokat leste, melyek a másik szobából 
áthallatszottak. 

— Bácsi (így szólított mindig), — mondotta végre, 
— bácsi, ki sír odabent ? Anyuskám talán ? 

— Nem, fiacskám, nem az anyuskád sír . . . Olyan kis 
gyerekek, mint te vagy . . . talán még kisebbek. t 

Tom arca elkomolyodott és töprengeni kezdett. 
— Honnan vannak ezek a gyerekek ? Mire valók ezek 

a gyerekek? — kérdezte feszült érdeklődéssel. 
Nem tudtam, hogy mit feleljek. Tom azonban továbbra 

is figyelmesen nézte az arcomat. 
— Bácsi, miért sírsz ? — kérdezte hirtelen. 
Csakugyan könnyek folytak végig az arcomon. Miért 

is sírtam ? 
— Mert ostoba vagyok! — feleltem hevesen, inkább 

magamnak, mint Tómnak válaszolva. 
A gyermek szinte méltóságteljesen csóválta a fejét. 
— Nem igaz, bácsi ! Én tudom, hogy te nem vagy 

ostoba. Anyukám nem így mondta. Anyukám azt mondta, 
hogy a bácsi jó . . . nagyon jó . . . csak . . . 

— Csak ? Hogy mondta anyukád ? 
— A többit már elfelejtettem . . . 
E percben kinyílt az ajtó és a küszöbön megjelent 

Péter. Keserűen mosolygott rám, de becsületesen, — elő-
ször egy esztendő óta és csak ennyit mondott: 

— Két leány . . . 
Azután hozzátette: 
— Jan, Márta azt üzeni, hogy hozd be Tomot. 
Bementem Tómmal a szobába. Mikor Márta megpil-

lantotta, mindkét karját kitárta felé. 
— Tom, gyere ide és lásd! Két testvérkéd van, egy-

szerre kettő! A tieid! Ugy-e megbocsájtasz, Tom ? Meg-
bocsájtasz . . . Csak neked, csak éretted tettem, egyetlen, 
legdrágább fiacskám! 

Folyton gyengülő hangon beszélt és fiának fejét a 
melléhez szorította. 

Tom gondolkozott. 
— Anyukám, mit kell nekem csinálnom a két kis test-

vérkével ? 
— Amit akarsz, fiacskám; ütheted, szeretheted, kar-

molhatod, csókolhatod ő k e t . . . Csinálhatsz mindent velük 



s ők engedelmeskednek neked, dolgoznak érted, ha nagyok 
lesznek . . . érted ? . . . 

— Márta, mit beszélsz ? — kiáltotta Péter. — Márta, 
ezek az én gyermekeim ! 

Márta hűvös tekintettel mérte végig: 
— Tudom, Péter, ezek a te gyermekeid . . . 
Péter olyan mozdulatot tett, mintha az asszonyra akarná 

vetni magát, de visszahökkent s az ágyhoz közeledve, olyan 
békülékeny hangon, amint csak tudta, mondotta: 

.— Ezek a mi gyermekeink, Márta . . . Nincs egy szavad 
hozzám ? . . . Nincsen ! . . . 

— Oh, igen. Köszönöm neked. 
Azután ismét fiacskájának szőke fejecskéjét kezdte 

simogatni és szenvedélyes csókokkal elhalmozni. 
— Tom, drága, egyetlen, aranyos fiacskám . . . 
Péter mint őrült rohant ki a szobából. En is szinte 

kábulást éreztem. Volt valami iszonyatos az anyának ebben 
a kizárólagos szeretetében. 

A két leánynak, Lilinek és Rózának a születése minden 
várakozásunk ellenére, nem sokat változtatott az életünkön. 
A Márta és Péter közötti viszony ugyanolyan maradt, mint 
azelőtt volt. Én már kezdettől fogva Mártával éreztem 
együtt, mostantól fogva azonban mély szánalmat kezdtem 
érezni Péter irányában is. Péter hallgatásba burkolódzott 
és teljesen elkomorodott. Minden szavából, minden moz-
dulatából a halálos fáradságot és lelkének nyomott hangu-
latát lehetett kiérezni. Néhány évvel fiatalabb volt mint én, 
de meggörnyedve járt, haja pedig őszülni kezdett. Beesett 
szemei beteges fényben csillogtak. Sohasem hittem volna, 
hogy az életnek egyetlenegy esztendeje ezt az el nem 
használt szervezetet, amely győzedelmesen és erőteljesen 
és valamennyiünk között a legjobban állotta ki a levegő 
nélküli kősivatagon való utazásnak a hallatlan fáradalmait, 
így meg tudná törni. Az okot végeredményben Márta szol-
gáltatta és mégsem tudtam őt hibáztatni. . . O csak egy 
embert szeretett, aki meghalt, kivüle és gyermeken kivul 
más számára nem volt hely a szívében, — ez volt az egesz 
szerencsétlenség igazi oka. 

Szinte még azt is észrevenni véltem, hogy a leanyait 
sem szerette. A legnagyobb gondozással vette ugyan körül 
őket, de látni lehetett, hogy csak a Tómért való aggódásból 
cselekedett így. Csak az a jelentőségük volt számára, hogy 
a fiának lesznek értékes játékszerei, amelyeket óvni kell 



attól, hogy bajuk essék, — ritka kis állatkák, melyeknek 
ápolásra és gondozásra van szükségük, mert elvesztésüket 
nem lehetne pótolni. Még az a mód is, ahogy a leánykákról 
beszélt, ezt bizonyította; csak egy módon szokta emlegetni 
őket: Tom leánykái. Péter tanácstalanul veti minderről tudo-
mást és még jobban elsötétedett. 

Mindenesetre a gyermekeknek sok gondozásra volt 
szükségük és különösen az első hónapokban Mártának az 
egész idejét igénybe vették; ilyenformán Tom leginkább 
az én gondjaimra volt bízva. Tehát volt már társán). A 
gyermek nagyon értelmes volt és korához képest szellemileg 
nagyon fejlett. Kérdésekei intézett hozzám mindenféle dol-
gokról és felnőtt módjára beszélt velem. Rövid 'idő alatt 
úgy megszoktam őt, hogy el sem tudtam lenni nélküle. Az 
elhagyatotíságnak a napjai alatt szüntelenül kóboroltam; 
mostantól fogva összes kirándulásaimra, még ha messze 
vidékre mentem is, Tomot magammal vittem. Márta szívesen 
reám bízta a fiát, meft tudta, hogy mellettem jó helyen 
van, jobb még annál is, mintha otthon volna, ahol a mostoha 
apja nem tudta őt kiállani. 

Kocsit építettem és hat erős kutyát betanítottam, hogy 
fogatul szolgáljanak. Súlyunknak a holdon való viszonylagos 
könnyűsége folytán ez a fogat tökéletesen elegendő volt, 
ha egyik helyről gyorsan a másikra akartunk hajtani. Néha 
távoli kirándulásokat is tettünk, melyek egy, vagy két hold-
napra terjedtek. Ilyenkor a hideg időre való tekintettel egy 
szorosan záródó, villamos motor által hajtott és fűthető 
kocsit használtunk, amelyet régi lövedékünkből készítettem 
olyantormán, hogy azt#jelentékenyen megkisebbítettem. A 
belsejében Tomon és kívülem még két kutya, továbbá ele-
gendő mennyiségű élelmiszer és tüzelő-anyag számára volt 
helyünk. 

Ilymódon a hold Földközi tengerének csaknem egész 
északi partját bejártuk és olyan messzire jutottunk kelet 
és nyugat felé, hogy a már megritkult levegő kényszerített 
visszatérésre bennünket. Nyugat felé a legtávolabb fekvő 
pont, ameddig eljutottunk, a Mare Humboltianuin volt, az a 
síkság, amely körülbelül ugyanazon holdszélesség alatt fek-
szik, mint a Mara Frigoris és a holdnak tengelye körüli 
ingadozása köve'kezíében néha kis fekete felhő módjára 
az ezüsíös korong felső részének jobboldali szegélyén a 
földről is látható. 

Erről a pontról mi is láttuk a földet, amely a horizont 
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fölött kiemelkedett. Egy hosszú, két hétig tartó éjszakán át 
tartózkodtam ezen a helyen, hogy mohón kiélvezzem a már 
régóta nem látott és még régebben elveszített otthoni világ-
nak a látását. 

Napfelkeltekor a föld egész nagyságában jelent meg 
előttünk. A kilencvenedik hosszúsági körön álltunk ugyanis, 
amely a hold látható félkörének a nyugati határát alkotja. 
Mikor a ragyogó és kissé megerősödött korongot megpil-
lantottam és rajta Európának elsikló világos körvonalait fel-
ismertem, le nem győzhető forró honvágy fogott el az égen 
világító gömb iránt, úgy tetszett nékem, mintha a para-
dicsomból kiűzetve, hosszú, nagyon hosszú vándorlás után 
egy percre megpillantottam volna az aranyos fényét. Majd-
nem gyermekies, de vissza nem tartható mozdulattal úgy 
tártam ki a karomat feléje, mintha mondani akartam volna : 
Csak mégegyszer juthatnék oda, még ha . . . a halálom 
után is. E pillanatban eszembe jutott a föld, amint utoljára 
a sarkvidékről láttam, feketén, halottan, vérvörös tűzvésznek 
a hátterében és leírhatatlan szomorúság ejtett a hatalmába. 

Minden kín, minden nyomorúság és szenvedés, min-
den vad szenvedély, amely amott ősidők óta pusztítja az 
emberi nemzetséget, még a mindenen győzedelmeskedő és 
kérlelhetetlen halál is, követett bennünket erre az égitestre, 
amely mostanáig néma és nyugodt merevségben trónolt 
felettünk. Az ember élete mindenütt fájdalom és szenve-
dés, mert bárhová megy is, mindenüvé magában és magá-
val hordozza szerencsétlenség csíráját. 

Komor tépelődéseimből Tom riasziott fel. Hosszú alvás 
után épen felébredve, csodálkozva nézte az előtte ismeret-
len, világító korongot az ég alján. 

— Bácsi, mi az ott ? — kérdezte kezecskéjével a told 
irányába mutatva. , 

— Tudhatnád, hogy az a föld. Többször mondtam mar 
neked, hogy elvezetlek ide, hogy megmutassam neked. 
Egyébként már láttad is, mikor ide megérkeztünk . . . Nem 
emlékszel ^ 

— Nem, nem, ezt a földet nem láttam. A másik föld 
nem ilyen volt, az félkör alakú volt és a két vegen hegyes. 

— Mondom neked, gyermekem, hogy ez ugyanaz a 
föld. 

Tom egy ideig töprengett. 
— Bács i . . . 
— Nos? 
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— Értem már. Éjszaka megnőtt, vagy úgy kinyílt, mint 
a nagy levelek . . . 

Amennyire lehetett, igyekeztem, hogy a föld változá-
sának az okát Tom előtt érthetővé tegyem. A gyermek 
szórakozottan hallgatta, amit beszéltem, de szemmel látha-
tólag nem értette meg a magyarázatomat. 

A beszédemet egy újabb kérdéssel szakította félbe: 
— Bácsi, mi az a föld ? 
A kérdésére elmeséltem neki, legalább századszor, 

hogy ott is olyan tengerek, hegyek, tájak és folyók vannak, 
csak sokkal nagyobbak és szebbek, mint a holdon, min-
denfelé nagyon sok ház van egymás mellett s az ilyen 
házcsoportokat városoknak nevezik; a városokban sok, 
nagyon sok, számtalan ember lakik és velük együtt nagyon 
sok kis gyermek. Elmeséltem, hogy mi onnét jöttünk a 
holdra, én, Péter, az ő anyja és apja, aki már nem él, sőt 
még a két öreg kutya, Wotan és Léda is, amelyekkel oly 
szívesen el szokott játszadozni. Mikor mindent elmondtam, 
Tom, aki az elbeszélést nagy figyelemmel hallgatta, ravasz-
kodó képet vágott és a szakállamat simogatva, hízelegni 
kezdett. 

— Ezt már mind tudom. De most arra kérlek, bácsi, 
hogy ne tréfálj velem, hanem mondd meg igazán, hogy mi 
az a föld ? 

A két kutya mellettünk állt és fejét féloldalt fordítva, 
szintén kíváncsian nézte az égen világító korongot. 

Néhány órával napfelkelte után útnak indultunk haza-
felé. A nappali fényben elhomályosodott föld a hátunk 
mögött hamuszürke, köralakú felhőnek látszott, amely, a 
látóhatár peremét érinti. 

Egy másik alkalommal déli irányban mentünk, távoli 
kirándulásra. 

A tengernek a partja, amely körülbelül az ötvenedik 
és hatvanadik párhuzamos kör között megtörött vonalban 
húzódik el, a 140 keleti holdszélesség táján visszakanya-
rodik az egyenlítő felé és több kilométer széles félszigetet, 
vagy talán földszorost alkot, amely híd gyanánt kapcsolja 
össze az északi és déli félteke szárazföldjeit. Tájékozódást 
akartam szerezni e vidék terepviszonyai tekintetében és 
előre akartam nyomulni a déli félteke területén, ez azon-
ban csupán a harmincadik párhuzamos körig sikerült nekem. 
Messzebb dél felé az időjárás elviselhetetlennek bizonyult. 
Az éjszakák még a tenger szomszédságában is oly hide-
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gek voltak, hogy a levegő nélküli félgömb fagyára emlé-
keztettek, a nappal borzasztó hőségének az idején pedig 
az iszonyatos orkánok jóformán egy pillanatra sem szűntek 
meg. A talaj sziklás, vulkanikus je l legű é s tel jesen kopár 
volt. Növényzetnek, életnek semmi nyoma, s e m m i . . . csak 
holt sivatag a két e l l enséges indulatú tenger között, melyek-
ből vulkanikus szigeteknek a hegyes csúcsai meredeznek 
fölfelé, nem ritkán tetejüket elborító füstfelhővel, vagy lán-
goló tűzzel j e lezve működésüket. E kirándulás alatt több-
ször megsajnáltam, hogy Tomot magammal vittem, mert a 
vállalkozás majdnem az életünkbe került. Minthogy a két 
tenger közötti földszalagnak a közepén a meredek hegyek 
elzárták az útunkat, kénytelenek voltunk a keleti part men-
tén haladni, ahol vad é s fantasztikus sziklák lábánál néhány 
száz méter szé les partmenti síkság terült el. Az idő már 
közel jár t a holdi nappalnak a deléhez é s a dagály, ame-
lyet az itt már nagyon erős napnak a vonzóere je idéz elő, 
annyira emelkedett , hogy a tengernek a színtjé csaknem 
az egész partszegélyt elborította. Minthogy attól kellett tar-
tanom, hogy a tenger elárasztja az útunkat, egy olyan helyet 
kerestem, ahol bejuthatnánk a sziklák közé, mikor keletről 
ret tenetes orkán kerekedett . A rettenetes széltől hajtva, 
hatalmas hullámtorlaszok rohantak előre, egészen a hegyek 
lábá ig ; az egyik elérte a kocsinkat é s nekivágta egy kiugró 
sziklanyelvnek. Nem volt elvesztegetni való időm. Miután 
a kocsit kívülről te l jesen elzártam, egy lánccal a sziklához 
erősítettem é s Tomot a vállamra kapva, felfelé kezdtem 
kúszni a sziklán. Egész é letemben nem állottam ki olyan 
halálos aggodalmat, mint ez alkalommal. Két lábamat meg-
vetve, az egyik kezemmel kapaszkodtam a sziklarepedé-
sekben , másik kezemmel pedig a félelemtől reszkető gyer-
meket tartottam; lábam alatt volt a dühöngő és tajtékzó 
tenger, fölöttem pedig a koromsötét felhők, melyekből 
pokoli mennydörgés hangja hallatszott és sűrű zápor zuho-
gott alá. S z e r e n c s é r e egy kiugró szikla megvédett bennün-
ket a zivatartól, különben a szikladarabok, amelyeket a 
vihar a csúcsró l letépett é s melyek j é g e s ő módjara zuhan-
tak a mélybe, lesodortak volna bennünket. A borzalmas 
helyzetet a kocsiért való aggodalom, amely odalent maradt, 
még kínosabbá tette. Ha a hullámok a láncot eltepik, a 
kocsit elragadják, vagy a sziklákon szétzúzzak, vagy ha 
csak a motorban tesznek is kárt, minden bizonnyal el kell 
pusztulnunk, mert gyalog, élelmiszerek nélkül, védtelenül a 



hideggel szemben, semmieseire sem juthatunk el hazáig. 
Mikor arra a helyre jutottam, ahol Tomot egy szikla alatt 
elhelyezhettem, betakarhattam és jól megkötözhettem, úgy, 
hogy biztonságban volt a vihartól, ismét lekúsztam a mély-
ségbe, hogy a kocsit jobban megerősítsem. Nagy nehéz-
ségek közben sikerült a kocsit egy sziklahasadékba bevin-
nem, ahol védve volt a hullámoktól. 

Tomhoz visszatérve, néhány órahosszat ültem mellette, 
várva a viharnak a végét. A megriadt gyermek hozzám 
simult és sírva kérdezgette, hogy miért jöttünk ide. A 
kérdésére, hogy miért jöttünk ide, nem tudtam megfelelni, 
aminthogy már hosszú idő óta arra sem, tudok felelni, 
hogy egyáltalán miért jöttünk a holdra . . . » 

E tapasztaláson okulva, a visszatérésünk alkalmával olyan 
útat választottam, amely magasan a tenger színe fölé esett. 

Egyébként ez volt az egyetlen eset, mikor útunk alkal-
mával komoly veszedelem fenyegetett bennünket. Összes 
többi kirándulásaink nqgyobb kalandok nélkül, jó hangu-
latban folytak le. 

Volt egy nagy és erős bárkánk is. A második elektro-
motort, amely valaha a szerencsétlen Remogner testvérek-
nek volt a tulajdona, Péter és én kijavítottuk és a hajtó-
csavarral összekapcsolva, vizi járművünkre szereltük fel. A 
bárkát különösen halászati kirándulásainknál használtuk; 
korán délelőtt, vagy alkonyat felé azonban Tom társaságá-
ban is kimentem a nyílt tengerre. 

E kirándulásaink egyikén egy szigetet fedeztem fel, 
amely minden tekintetben nagyon magára vonta a figyelme-
met. Alakja már távolról nagyon felkeltette az érdeklődé-
semet . . . 

Az összes szigetek, amelyeket eddig megismertünk, 
vagy a tenger színe fölé emelkedő vulkánok, vagy a tenger-
től körülnyaldosott gyűrűhegyeknek a csúcsai voltak. Ez a 
sziget ellenben első tekintetre rögiön a tengertől elnyelt , 
szárazföld maradványának a benyomását keltette. A kiter-
jedése nagy volt, a felszíne pedig meglehetősen lapos és 
csupán délnyugati részén emelkedett egy alacsonyabb hegy-
lánc, melyet a víz ereje, a szél és eső, már ősrégi idők 
óta pusztítottak és megszaggattak. Partjai meredekek vol-
tak és minden valószínűség szerint a hullámok marták le 
őket, mert széles körzetben a tenger nagyon sekély és záto-
nyos volt, olyannyira, hogy a bárkánkkal, amely nem is volt 
mély járatú, csak nehezen tudtunk kikötni. 



Ezen a kis darab területen, amely a holdnak az összes 
löbbi vidékeitől, amelyeket ismertünk, teljesen eltér, rend-
kívül sok érdekes dolgot tapasztaltam. Mindenekelőtt a 
teljesen másfajta növényzet keltette fel a csodálkozásun-
kat. A növényzet kevésbbé buja volt ugyan, mint másutt, 
ezzel szemben sokkal nagyobb volt a fajtáknak a változa-
tossága. E pár négyzetkilométer területen alig néhány ha-
raszt- és páfrányfélét találtam a már ismert fajták közül, 
helyettük azonban egész sereg más növényt, amelyek másutt 
sehol sem fordultak elő. Valamennyi az elcsenevészedés-
nek sajátságosan szomorú képét mutatta. Egy másutt már 
elpusztult nemzedéknek a benyomását keltették, amely itt 
mintegy csoda által megtartva még megmaradt és a hold 
életének azokra az ősrégi, szürkeségbe merült időszakaira 
utalt, mikor itt, ahol most a tenger hullámzik, még száraz-
földek terültek el, a tenger pedig más vidékeket borított 
el a habjaival. Ugyanez a gondolat merült fel bennem akkor 
is, mikor ennek a sajátságos szigetnek állatait megpillan-
tottam. Az állatvilág sem volt számos és szintén különbö-
zött a már ismert fajtáktól. Külsejükben és magatartásukban 
volt valami szomorú és aggastyánszerű. Mikor feléjük köze-
ledtem, ezek a törékeny, degenerált kis szörnyetegek elő-
bújtak zugaikból, értelmesen és vizsgálódva, de minden 
félelem nélkül nézegettek bennünket. Csak az egyik kutya, 
amelyet szintén magammal vittem, riasztotta meg őket; 
menekülni igyekeztek és félig haragvó, félig szomorú, sivító 
hangokat hallattak. Amint meggyőződtem, ez volt az egyet-
len hang, amellyel rendelkeztek. 

Tom, mint mindig, ezúttal is velem volt. Mindenen 
csodálkozott és szüntelenül meg-megálit; majd egy színes 
kő, majd pedig egy kagyló kötötte le az érdeklődését, vagy 
pedig egy illatos virágot szemlélgetett, amely leveleinek 
állása szerint, a földi virágokhoz volt hasonlatos. Epen 
néhány lépésnyire eltávolodtam tőle, mikor hirtelen utánam 
kiáltott: , 

— Bács i , bácsi , gyere ide . . . nézd milyen szép botok 
vannak itt. 

Megfordultam. A gyermek a földön ült, egész tömeg 
hosszú, vékony csont közepette. Megvizsgáltam okéi e s a 
holdon egyetlen állatot sem tudtam, amelyektől szármáz-
hatták volna. t l . „ 

Hosszabb kutatás után a csontok között egy meglepő 
tárgyat találtam: széles, az egyik felén erősen meghajlott, 
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rézbádog volt, amely formájával széles késre emlékeztetett. 
A szívem hevesen dobogott: ha nem tévedtem és ha ez 
csakugyan mesterségesen előállított eszköz volt, akkor 
valaha értelmes lényeknek kellett élni a holdban. 

A halottak városa jutott az eszembe, amely a Maré 
Imbrium kősivatagán tárult fel előttünk és amely emléke-
zetessé vált a borzalmas esemény következtében, mely 
Woodbellnek a halálát okozta. Akkor azokat a sziklákat, 
melyek csalódásig hasonlítottak a romokhoz, nem vizsgál-
hattuk meg közelebbről. És csodálatos, most ismét valamire 
bukkantam, ami értelmes lényekre engedett következtetni, 
akik hosszú, hosszú idővel a mi megérkezésünk előtt élhet-
tek itt. 

Széltében-hosszában bejártam a szigetet, a hegyláncolat 
tövében felkutattam több barlangot, de semmit sem talál-
tam, ami feltevésemnek a helyességére további bizonyíté-
kokat szolgáltatott volna. Úgy rémlett azonban, hogy néhol 
egyik, vagy másik barlangban céltudatos munkának a nyomai 
voltak felismerhetők. A kis tónak a partján két-három meg-
kövesedett gyökérdarabot találtam, melyeken mesterséges 
bevágáshoz hasonló nyomok látszottak. A gát, amely a kis 
patakot a tóba ömléstől elzárta, szintén mesterséges épít-
ménynek tetszett. Egy másik irányban a kövek úgy halmo-
zódtak egymásra, mintha szétrombolt falnak a maradványai 
lettek volna; mindez azonban épenúgy lehetett a vélet-
lennek, vagy nem gondolkozó állatoknak az ösztönszerű 
munkája is. A földön például a hódok a vízben rendkívül 
érdekes építményeket emelnek. 

A rejtélyt ilyenformán nem tudtam megoldani, de a 
megejtett kutatások megerősítettek abban a gyanúmban, 
hogy a sziget egy nagyobb, a tengerben eltűnt szárazföld-
nek a maradványa, amely megközelítő képet adott a hold 
világának és a rajta kifejlődött életnek az állapotáról azok-
ban az ősrégi időkben, amelyek a mi korunkat messze, 
nagyon messze megelőzték. 

A holdnak ezt a kis darabkáját Temető-szigetnek keresz-
teltem el. Gyakran és szívesen eljárogattam ide, hogy a 
hegyek csúcsairól a köröskörül elterülő és a naptól meg-
aranyozott tengert nézegessem, melynek hullámaiban a 
szárazföld valószinüleg eltűnt, amely ki tudja, milyen külö-
nös és gazdag életnek volt a hordozója. 

Előttem, a láthatár szélén, távoli vulkánok csúcsai 
emelkedtek, melyek fölött a sötét, csaknem örökös tűz-

/ 
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fénytől megkoronázott Otamor trónolt. A tenger tajtékzott, 
hullámjai az égen lassan végigvándorló nap felé tornyo-
sultak, én pedig a tompa morajtól, melyben volt valami az 
eltűnt eonok zúgásából és valami az emberi léleknek a 
titokzatos hangjából, félálomba ringatva, arról álmodoztam, 
hogy mi minden történhetett valaha ezen az égitesten, 
talán gondolkodó és ésszel biró tanúk nélkül, de minden-
esetre örökre visszahozhatatlanul. 

Mikor kezdődött itt az élet? A hideg világűrben lebegő 
föld talán csak akkor kezdett a felszínén lehűlni. A nap 
pedig a holdnak gyorsabb forgó mozgása következtében, 
amely csak az idők folyamán lassabodott meg, sűrűbb idő-
közökben jelent meg e földek és tengerek fölött és rövi-
debb nappalokkal és éjszakákkal ajándékozta meg a fagyot 
és elviselhetetlen hőséget nem ismerő, buján kivirágzó 
életet. Akkor a nap nem állott kizárólag a halálnak a ret-
tenetes sivataga fölött, hanem felkelve és lenyugodva 
keringeni látszott a holdnak az egén . . . Akkor talán még 
nem is volt levegő és víz nélküli sivatag. 

Csak a megmerevedésnek hosszú, végtelenül hosszú 
ideje lehetett az, amely a tartósan a föld felé fordult fél-
tekén, ahol megszűnt a levegő és eltűnt a víz, annyira 
megsemmisítette az előző életnek a nyomait, hogy ma úgy 
tetszik, mintha ott kezdettől fogva kősivatag lett volna. Ez 
volt valamikor Tamásnak a feltevése. 

Behunytam a szememet és úgy képzeltem, hogy a 
szakadatlanul egyhangú morajlásban ennek az ősi életnek 
a hangjait hallom. Magas és hatalmas fáknak az erdei, 
melyeknek még nem kell a hosszú éjszakának gyilkos 
fagya előtt meghajolniok, zúgnak és a szélben ringatják 
lombkoronájukat; sűrűségeikben erőteljes, arányaikban 
óriási állatok élnek, e világ mai degenerált élőlényeinek 
az ősei; az ágak között repülő gyíkoknak a szárnyai csat-
tognak . . . este van, a szél elül és ott a tüzet okádo hegyek 
felhői fölött, a vérvörösen világító földnek a korongja 
emelkedik. 

Ki tudja, ki tudhatja, hogy ez az éjszakánkint felkelő 
es világító égitest nem tekintett-e le pompás városokra és 
karcsú tornyokra ? Ki tudja, ki tudhatja, nem emelkedtek-e 
feléje értelmes lényeknek a karjai, hogy az ezüstös védő-
angyalt, aki a hosszú éjszakákat megvilágítja, üdvözöljék? 

Ki tudja, hogy itt a holdon valaha nem töprengtek-e 
az izgató kérdésen, hogy azon a másik, hatalmas égitesten 
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vannak-e gondolkodó lények és nem igyekeztek-e kitalálni, 
hogy azok milyenek és minők az életkörülményeik ? 

Képzelődésem akaratlanul is más irányba csapongott 
e l ; elszakadt a holdtól, mint a kalitkájából kiszabadult 
madár és átrepült a világűrön, több százezer kilométernyi 
távolságban arra a földre, amely vágyódásomban oly istenien 
szépnek tetszett és oly varázsosan rajzolódott le, mint a 
lemenő nap a hegyek hóval borított csúcsai felett. 

Ezeket az álmodozásokat a Temető-szigeten rendesen 
Tom szakította félbe; a hosszú hallgatás türelmetlené 
tette őt. 

Ilyenkor hazatértünk, ahol az anya már sóvárogva 
várta gyermekét. 

Otthon Tom már nem volt az enyém. Odahaza az anya 
szorította a karjaiba s mikor a szenvedélyes ölelések és 
csókok véget értek, a küszöbre ült vele és az örökké ismét-
lődő elbeszélésbe fogott, a fiatal, szép és jó emberről, 
Tómnak az atyjáról, akit ő valaha a holdra követett s aki 
most a nagy, néma holdsivatagban alussza örök álmát. 
Alapjában véve inkább magának mesélt, mint fiának és 
forró könnyei omlottak ilyenkor a gyermek szőke fejecs-
kéjére. 

Péter egészen megtörve merült el ilyenkor sötét gon-
dolataiba, vagy a leánykák után nézett. 

Reám senkinek sem volt szüksége és visszavonultam, 
hogy a magányban álmodozzam, vagy valami munka után 
lássak. 

Az órák teltek, a földi évek tünedeztek és mi nehezen 
számláltuk őket holdnapok szerint. Tom növekedett és már 
a leánykák is vele együtt futkároztak a réteken, de az én 
számomra semmi sem változott. 

Megszokott módon egyedül bolyongtam az elhagyott 
tájakon, hosszú órákat töltöttem a Temető-szigeten és ha 
hazajöttem, Mártát néztem, aki mindig változatlanul szomorú 
és hallgatag volt, vagy Pétert figyeltem, aki már inkább 
kisértethez hasonlított, mint élő emberhez . . . 

Csak a föld utáni sóvárgás élt mindennél erősebben 
a szivemben és növekedett esztendőről-esztendőre, mig 
borzalmas, el nem viselhető és porbasujtó teherré nem 
változott. Hogy védekezzem ellene, az új nemzedékre gon-
doltam, nagy útakra vállalkoztam, lázas munkához láttam, 
de a pihenésnek pillanataiban, mikor fáradtan és kimerülten 
leroskadtam, a vágyódás ismét visszatért, győzelmesen, 
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j i elhárífhaíaílanul és kegyetlenül; itt a szemem elé tárta tár-
saimnak halvány vonásait és álmokat tükröztetett elém azok-
rol, akiket amott örökre elhagytunk . . . 

V. 
Ott, ahol vannak esztendők, melyeket az évszakok 

valfakozása és az égnek kéklő ívén felkelő és lemenő 
napnak az útja tesz felérzékelhetővé, ott a földön, már a 
hetedik esztendő közeledett a végéhez a holdra való meg-
érkezésünk óta, mikor Márta a harmadik anyaságnak nézett 
elebe. Türelmetlenül várta gyermekének megérkezését, mert 
azt remélte, hogy fiú lesz, akit már előzően kísérőül ígért 
meg Tómnak. Mikor hosszú szünet után újabb lebetegedése 
közeledett, így szólt hozzánk: 
„ Most leszek csak igazán nyugodt, ha Tomoí kísé-

rővel és szolgával ajándékozom meg . . . 
Látszólag közönyös hangon mondotta ezt, mintha valami 

egészén természetes dologról beszélne, de nekem úgy 
tetszett, mintha a hangjából valami ki nem mondott dolgot 
is ki lehetne érezni 

Amit mondott, úgy hangzott, mint egy nehezen meg-
vásárolt győzelemnek a felkiáltása, mint a munkásnak a 
ziháló felsóhajtása, aki undorral, de egyúttal örömmel veti 
le a nehezen hordozott terhet a válláról, boldogan, hogy 
a teher alatt nem roskadt össze és nem volt kénytelen 
a kitűzött cél elérése előtt eldobni magától. 

Péter teljesen megtört és megadta magát Márta kegyet-
lenségének. Márta minden szavával, minden tekintetével, 
mindennel amit tett, sebezte őt, amellett pedig, minden 
amit mondott, vagy tett, olyan észrevétlenül és könyörtele-
nül történt, mintha tudatlanul történnék és csak szeren-
csétlen, akaratlan véletlen volna. 

Ezúttal azonban, ezen szavak után Péter felébredt 
szokott apátiájából, megvetően mosolygott és Tom után 
nyújtotta ki a kezét. Megfogta a gyermeknek a vállát és 
magához vonva, hosszan és áthatóan nézte őt. Tom 
szellemileg nagyon fejlett volt, de korához képest feltűnően 
gyenge testalkatú. Mostoha atyja lehúzta a gyermek ing-
blúzának széles ujjait, felfedte vézna vállait, kezével kissé 
ráütött keskeny lapockájára, megtapogatta csípőjét és térdeit, 
megkopogtatta mellét, ismét gúnyosan mosolygott s kezét 
a megriadt gyermeknek fejére téve, miközben szúró tekin-
tettel mérte végig Mártát, a fogai között sziszegte: 
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— Igen . . . Tom elég erős, hogy leányoknak paran-
csoljon, de az öccse erősebb lehet. 

Márta elhalványodott és aggódva nézett a fiúra. Aggo-
dalma azonban nem tartott soká. Minden bizonnyal azt 
olvashatta ki a gyermek tekintetéből, ami időtlen idők óta 
írva szokott lenni az új rend teremtőinek a szemében, 
mert csak mosolygott és nyugodtan felelt: 

— Tom erősebb lesz, még ha a másik nagyobb is 
lesz nála. 

Tényleg Tom már akkor, hat esztendős kis fiú létére, 
csodálatos éleselméjűséget és bámulatraméltó energiát 
árult el. Gyorsan fejlődött, de fejlődésében volt valami 
különös vonás; bizonyos mértékig eltért attól, ahogy a 
gyermekek kedélye a földön fejlődni szokott. Korán rászo-
kott az önállóságra és olyan gyakorlati érzéket árult el, 
hogy bennünket néha csodálatra késztetett. Gyermeki álmo-
dozásoknak nyoma sem volt nála; józan volt, oly rettene-
tesen józan, hogy néha megborzadtam, mikor a gyermek-
nek szőke fejecskéjére néztem, melyben a gondolatok, 
álmodozásoktól nem zavarva, oly nyugodtan és tisztán ala-
kultak, mint egy aggastyánnak a kopasz fejében. Szíve volt 
a fiúnak: gyengéden szerette az anyját és nagyon ragasz-
kodott hozzám; csak Pétert nem tudta kiállani. Biztos volt 
a dolgában és öntudatos, mint atyja, de Péter jelenlétében 
félelem és aggódás lett úrrá rajta. Különben nem is tudom, 
hogy helyesen fejezem-e ki magamat, mikor a gyermek 
lelkiállapotát akarom jellemezni mostohaatyja jelenlétében. 
Tom ilyenkor oly makacsul hallgatott, hogy úgy tetszett, 
mintha inkább kínoztatná magát, semhogy az ajkát beszédre 
nyissa. Csak a tekintete kalandozott nyugtalanul ide-oda. 
Viselkedése aggodalmat árult el, de makacsságot, dacot, 
gyűlölködést és ellenszenvet is ki lehetett olvasni belőle. 
Ezt Péter is látta és érezte s az volt a benyomásom, hogy 
fél ettől a különös gyermektől. 

Mártának igaza volt: Tom nem tartozott azok közé, 
akik engedelmességre vannak teremtve. Nagyon is sok volt 
benne az angolnak határozott, az egész világot befogó 
szelleméből és sok volt benne a büszke travancorei rad-
zsáknak lángoló véréből. 

Ezért vagyok bizonyos benne, hpgyha öccse született 
volna is, aki nagyobb és erősebb lett volna nála, az épenúgy 
futkározott volna mögötte és épen olyan alázatosan nézett 
volna a szemébe, mint két kis leánytestvére, Róza és Lili. 



De lomnak nem öccse született; egy harmadik leány 
jött a világra, akit Adának kereszteltünk. 

Márta öröm és meghatottság nélkül fogadta ennek a 
gyermeknek a megérkezéséi. 

~T Tom, — mondotta néhány órával később, mikor a 
liút kívánságára az ágyához vezettük, — nem lesz öcséd, 
de van három leánytestvéred. Ők lesznek a feleségeid, 
társaid, szolgálóid . . . 

Tom már nem kérdezte, mint első két nővérének a 
születése alkalmával, hogy mitévő legyen új testvérével, 
hanem Lilit és Rózát kereste a szemével, akik az egyik 
sarokban egymás kezét fogva állottak s mint rendesen, 
szeretettel és csodálattal nézték bátyjukat; ujjával meg-
érintette a kicsiny, teljes erejéből sivalkodó teremtést és 
fejével komolyan bólintva, mondotta: 

— Nekem elég Lili és Róza is, anyuskám . . . 
— Tom, — mondtam én, kellemetlenül érintve Márta 

szavaitól és a gyermek viselkedésétől, — neked jónak 
kell lenned hozzájuk. 

— Miért ? — kérdezte Tom naiv módon. 
— fjogy szeressenek, — feleltem. 
— Ok anélkül is szeretnek engem . . . 

igen, mi nagyon szeretjük Tomot, — felelte a két 
kis leány majdnem egyszerre. 

— Látod, Tom, — fordultam a fiúhoz, — ők jobbak 
nálad, mert szeretnek, noha meg nem érdemled. De lehet-
séges, hogy ez a kicsi nem fog szeretni téged . . . 

Tom nem felelt; úgy tünt fel nekem, mintha rossz-
indulattal nézné az újszülöttet és összeráncolná finom 
szemöldökét. 

Elvégre még szerencse, hogy Tómnak nem öccse szü-
letett, mert rabszolga, vagy — ellenség lett volna belőle. 

Elhagytam a szobát és emberi létünknek borzalmas 
iróniájára gondoltam, mely a földről a holdra is követeti 
bennünket. O'Tamorhoz repültek a gondolataim. Nemes 
álmodozó! Mily csodaszépen képzelte el, hogy Tamás és 
Márta gyermekeiből, akik nem ismerik meg a „civilizáció" 
kártékony befolyását, egy új nemzedéknek kell sudárba 
szökni, melynek minden idegen és ismeretlen, ami örökös 
oka a földön az emberi szerencsétlenségnek és boldog-
talanságnak ! Nézem ezeket a gyermekeket és eszembe jut, 
hogy a bölcs ós nemes O'Tamor csak arról az egyről feled-
kezett meg, hogy az emberek utódai öröklik az emberi 



tulajdonságokat és keblükben hordozzák mindannak a csí-
ráját, amiből az ^emberi nemzedékek fájdalma és gyötrő-
dése származik. És vájjon nem a legkegyetlenebb irónia-e, 
hogy az ember az ellenségeskedést magával hozza még a 
csillagok világába is, melyek éjszakánként a feje fölött 
ragyognak ? 

Talán még jó is, hogy Tómnak nincsen öccse, mert 
így a testvérharcoknak és ellenségeskedéseknek az ideje 
kitolódik, mi pedig közben meghalunk és nem leszünk 
kénytelenek őket meglátni és megismerni. . . 

A leányok pedig ? . . úgy látszik, hogy ők arra vannak 
teremtve, hogy Tómnak engedelmeskedjenek. Végered-
ményben talán még a velük történt méltatlanságot sem fog-
ják megérteni, hanem boldogok lesznek, ha bátyjuk, férjük 
és parancsolójuk néha leereszkedő kegyességet mutat az 
irányukban . . . Lilit és Rózát illetőleg teljesen biztos vagyok 
e tekintetben; Ada ellenben még nagyon kicsiny, földi idő-
számítás szerint alig három esztendős, semhogy bátyjához 
való jövendő viszonyára bármit is következtetni lehetne. 
Csak azt látom, hogy nem szereti őt úgy, mint az időseb-
bek. Vele szemben Tom is teljesen közönyös. 

E négy gyermek növekvő szellemi fejlődésének a be-
ható megfigyelése az egyetlen, habár szomorú szórakozá-
som. Fizikai tekintetben a hold világának a körülményei-
hez, melyek a mi számunkra, akik a földből jöttünk, elvisel-
hetetlenek, nagyon jól hozzáidomultak. A mi számunkra rend-
kívül nehéz például az alvásnak a szabályozása. A hosszú 
nappalnak az ideje alatt csaknem épen annyit kell alud-
nunk, mint éjszaka. A kellemetlen az, hogy ezáltal annak 
az időnek egyharmad részét, míg a nap az égen áll, el kell 
vesztenünk; ez az alvás természetellenes és csak kevéssé 
üdítő. Ezzel szemben az éjszakának kétharmad részén át 
álmatlanul ülünk, mialatt a hideg, sötétség és ami még 
rosszabb, a tétlenség és unalom gyötör bennünket. A holdon 
született gyermekek napközben nagyon keveset alszanak, 
alig egy, legfeljebb két órát, húsz órás időközökben, de 
ehelyett kis megszakításokkal majdnem az egész éjszakát 
átalusszák. Néhány órával naplemente után leküzdhetetlen 
álmosság vesz erőt rajtuk. Ha éjszaka felébrednek, két-három, 
legfeljebb négy órára történik, mire megint álomba merül-
nek, ahogy a földön egyes állatok a téli álmukat alusszák, 
míg az időszak megváltozása a tavasznak beálltát nem jelzi. 

Az itteni időjárást is hasonlíthatatlanul jobban tűrik, 
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mint mi. A hőség nem gyengíti le őket úgy, mint bennün-
Re. es nem idézi elő bennük az álmosságnak nyomasztó 
érzését. 

Legjobban meglep azonban, hogy a gyermekek a 
hideggel szemben jóval ellenállóképesebbek, mint mi. Reg-
gelenkinf, mikor mi legjobban di'dergünk, álmukból alig 
telebredve, kifutnak a házból és gyakran messze eltávoznak, 
inig mi utánuk csak a legsürgősebb esetekben merészke-
dünk kimenni a szabadba. 

Ezeknek a reggeli kirándulásoknak mindig Tom a veze-
w ' A - k é t i d ő s e b t > leányka követi őt, hasonlóan az öreg 
Wotan is, mely szemmelláthatólag épen olyan vak szere-
lettel ragaszkodik hozzá. A két leány és a kutya alkotják 
Tómnak az állandó udvarát. 

Eleinte azt hittem, hogy a gyermekek a hóban játsza-
doznak, amely rövid idővel napfelkelte után meg szokott 
olvadni, vagy pedig a befagyott tengerpartnak a jegén 
csuszkáinak. Csakhamar meggyőződtem azonban róia, hogy 
f . c s pP a * Tómnak a vezérlete alatt reggelenkint vadász-
kirándulásokra indul. Különös, hogy ez nekünk még sohasem 
jutott az eszünkbe! A holdnak összes állatai éjszakánkint 
a tőidbe ássák magukat, hogy a hideg ellen védekezzenek. 

Tom erre Wotan segítségével jött rá, amelynek kitűnő 
szimatja van. A hó alatt kikutatta a legkülönbözőbb kis 
szörnyetegeknek a rejtekhelyeit és agyonverte őket, mielőtt 
még felébredtek volna. Az itteni szárazföldi állatoknak a 
húsa, amint már megjegyeztem, nem élvezhető ugyan, ezzel 
szemben azonban bőrük, vagy tartós és szép szőrméjük, 
vagy pedig a teknősbékához hasonló szaruanyagjuk minden-
féle célokra nagyon jól felhasználható. A vadászat nap-
közben nagyon nehéz, mert az állatok velünk és az őket 
üldöző kutyákkal szemben már bizalmatlanokká váltak. Mily 
nagy volt épen azért a meglepetésem, mikor Tom egy 
reggel több bőrrel tért vissza, melyek közül néhány még 
friss volt, míg a többiek már gondosan ki voltak cserezve! 
Ezek még előbbi vadászatokból származtak. A gyerek látta, 
ahogy mi az elejtett állatoknak lefejtett bőrét éles kagylókkal 
megtisztogattuk és sóval, amely a tengerparton meglehetősen 
"agy mennyiségben fordul elő, gondosan kikészítettük s 
ugyanezt ő maga is megcsinálta, még pedig nem is sokkal 
rosszabbul, mint mi! 

Éleselméjűségben nem volt nála hiány. Nyolc éves 
korában már pontosan ismerte a gyári berendezéseinket 
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és értette mindennek a célját és jelentőségét, valamennyi 
szerszámnak és anyagnak a használhatóságát. Kötelessé-
gemnek tartottam, hogy rendes iskolai oktatásban részesít-
sem; a könyvek iránt nem mutatott azonban valami különös 
kedvet. Minden iránt érdeklődött, aminek gyakorlati haszna 
van, más dolgokkal azonban nem nagyon törődött. Meg 
akartam ismertetni vele földünknek a földrajzát, az ottani 
népeknek a történetét, a nagy földi íróknak és gondolko-
zóknak a mesterműveit, abban a mértékben, amint az agya 
elég fejlett a befogadásukra, de csakhamar rájöttem, hogy 
ezek őt épen annyira nem érdeklik, amennyire nagy érdeklő-
dést mutat teljesen eltérő dolgok iránt. Eleinte nem hagytam 
annyiban az oktatást, mert azt hittem, hogy sikerül a törté-
nelmi és szépészeti érzéket benne felkelteni. Csak akkor 
jöttem rá a törekvésem hiábavalóságára, mikor egy leckeóra 
után egészen váratlanul megkérdezte: 

— Bácsi, miért meséled el nekem mindezeket? 
Annyira meg voltam lepetve, hogy nem tudtam, mit 

feleljek . . . Tényleg, miért mesélem el neki ezeket? . . . 
Tom tovább folytatta a kérdezősködést: 
— Mindaz, amit te elbeszélsz, valószínűleg úgy van a 

földön, amelyet, ha jól emlékszem egy kirándulás alkalmával 
láttam . . . Nagy világító golyó az égen, ahonnét, amint te 
mondod, ide jöttetek . . . Nemde ? . . : 

— Igen, mindez úgy van a földön, ahogy elmondtam... 
a földön, ahonnét én jöttem és általában, ahonnét az embe-
rek származnak. 

A gyermek úgy nézett rám, mintha valamit nem mert 
volna megmondani. Elgondolkodott és tépelődve mondotta: 

— De én nem tudhatom, bácsi, hogy igaz-e amit 
elmesélsz. 

Ez a megjegyzés nagyon meglepett, noha egy gyer-
meknek a szájából, akinek olyan dolgokat beszélnek el, 
melyek egy távoli és tőle csak egyszer látott égitesten 
játszódnak le, egészen természetes. 

— Tapasztaltad egyetlenegyszer is, hogy valótlanságot 
mondtam neked ? 

— Nem, nem, soha! — kiáltotta Tom élénken. Azután 
kissé halkabban hozzátette: 

— De én mégsem tudok meggyőződni róla, hogy 
igaz volt, amit nekem mesél té l . . . 

Kivettem az órámat a zsebemből. 
— Tudod, mi ez ? Óra . . . Hiszed, hogy én, Péter, vagy 



az anyuskád tudnánk ilyen szerkezetet előáliitani ? Láthatod 
a könyveket is, amelyeket nem mi nyomtunk, a csillagászati 

műszereket, amelyeket nem mi készítettünk. Honnan szár-
maznanak mindezek, ha nem a földről hoztuk volna őket 
magunkkal ? Ha pedig a földről jöttünk ide, akkor tudnunk 
kell, hogy oti mi van. 

A gyermek megint elgondolkozott. 
En azonban sohasem kerülhetek a földre . . . 

ugyebár ? 
— Nem, te sohasem kerülhetsz a földre. 

Tudod mit, bácsi, akkor taníts meg inkább arra, 
hogyan kell könyveket és nagyítóüvegeket készíteni és ne 
oeszélj arról, hogy utaznak Európából Amerikába és hogy 
mit csinált Nagy Sándor, vagy az a másik . . . Napoleon . . . 
c Bensőleg be kellett látnom, hogy Tómnak igaza van. 
^sohasem volt a földön, nem is kerülhet oda, minek mesél-
nem el tehát neki, ami csak azért tartozik énreám, mert 
ott születtem ? Ezek az oktatások számára teljesen haszna-
vehetetlenek; ha ő, vagy az utódai valaha meg akarnak 
tudni valamit a földről, amelyről csak homályos elbeszélés 
f á j á b a n él bennük, hogy az emberi nemzetségnek a 
szülőanyja és az égen világító gömb gyanánt lehet látni a 
halott sivatagnak a széléről, akkor ezek a könyvek, ame-
lyeket magunkkal hoztunk, a hold jövendő nemzedékének a 
szemében regeszerűbbek és valószínűtlenebbek lesznek, 
mint a föld lakói számára az ezeregy éjszaka csodás és 
fantasztikus meséi. 

Ekkor elhatároztam, hogy Tomot csupán arra fogom 
ianífani, aminek gyakorlati értéke van a holdon való jövő 
elete szempontjából. Erre rendkívüli hajlandóságot is mutatott. 

Mohón falt minden tanítást, mihelyt látta, hogy valami 
hasznot jelenthet a számára. így például kezdetben semmi 
érdeklődést sem mutatott a csillagászat iránt, valóságos 
szenvedéllyel kezdett azonban vele foglalkozni, mikor ért-
hetővé tettem előtte a gyakorlati hasznot, amit a csillagok 
magas-sági helyzetének a méréséből levonhat. 

Meg vagyok győződve róla* hogy ha nem hoztuk volna 
magunkkal a könyveket, amelyek utánunk is megmaradnak 
a jövő nemzedékek számára, a földtől öröklött szellemi 
munkának ez a kevés ideális része teljesen elveszne, mert 
a kétségtelenül tehetséges, de hallatlanul józan Tómnak a 
közvetítésével nem élne tovább. Én pedig még mindig, 
állandóan erre a jövő nemzedékre gondolok. Egész gon-



dolkozásommal és minden cselekedetemmel arra törek-
szem, hogy ne nőjjön fel vadul és ne éljen csak a puszta 
életnek a kedvéért, hanem tudja, hogy az emberi szellem 
hatalmas, hogy nagyot és szépet tud alkotni és a ragyogó 
csillagok fölött keresi az istenét! Tudja, hogy ez a szellem 
az embernek a környező természettel való küzdelmében a 
legerősebb fegyvere, amelyet meg kell becsülni és erejét 
kell haszonra fordítani. 

Szinte sóvárgok, hogy mindezt megmondjam Tómnak, 
bár nagyon kevés érdeklődést mutat iránta; szinte úgy 
sóvárgok, mintha attól tartanék, hogy hiányozni fog hozzá 
az időm. Mert ha én meghalok és ha mi földi emberek 
mindnyájan meghalunk, ő lesz a hold népének a tanítója 
és prófétája, ő és azok a könyvek, melyek az emberekkel 
együtt vetődtek a távoli bolygóról erre a világra. 

Mikor egy ízben azt mondtam, hogy neki szorgalmas-
nak kell lenni és mindent meg kell tanulni, nem csupán 
azt, amihez kedve van, mert a jövőben ő lesz az új nem-
zedéknek a tanítója és nevelője, csodálkozva nézett rám 
és megkérdezte: 

— És te, bácsi, mii csinálsz akkor ? Te mindent 
tudsz . . . 

— Akkor én már nem leszek. 
— Ki öl meg téged ? 
Tom még nem tudta, hogy van természetes halál is. 

Látta a megölt állatokat, ő is megölte őket, de haldokló 
emberi lényt még sohasem látott. Kérdésére a halálnak a 
szükségszerűségét kezdtem magyarázni. Figyelmesen hall-
gatott, azután hirtelen félbeszakított és megkérdezte: 

— Péter is meghal ? 
— O is meghal, épenúgy, mint én, mint az anyuskád, 

utánunk pedig te magad is . . . 
Tom a fejét csóválta. 
— Én nem halok meg, meri . . . mi hasznom volna 

belőle ? 
Akaratlanul is nevetnem kellett ezen a gyermekies 

megjegyzésen. Ismételten megmagyaráztam, hogy a halál 
nem függ az emberi akarattói, de Tom viselkedése szóra-
kozottságot árult el és a gondolatai szemmelláthatólag 
másfelé kalandoztak. Végül letompított hangon és némileg 
húzódozva mondta: 

— Bácsi, ha Péternek is meg kell halni, akkor haljon 
meg előbb, mint te, legelőször mindnyájunk közül . . . haljon 



meg minél előbb. Reá nincs semmi szükség. Akkor te 
magad maradnál velünk és anyuskával és mindnyájan bol-
dogok volnánk . . . 

Megmagyaráztam a gyermeknek, hogy senkinek a 
halálát sem szabad kívánni, különösen pedig Péterét nem, 
aki testvérkéinek, Lilinek és Rózának az apja. Tom komoran 
doha** m a 9 d ^ S Ó h a j Í 0 Í t s a z u í á n szemrehányókig mon-

— Bácsi, miért nem vagy te az én testvéreimnek az 
apjuk? Téged sokkal jobban szeretlek, mint P é t e r t . . . és 
az anyuskám i s . . . Péter fölösleges. 

Ugy éreztem, mintha a szívem mélyének legjobban 
elrejtett rostjai megremegtek volna. Egyidejűleg a borzalom 
markolt belém, mert ez a gondolat az utolsó időben több-
k o r bennem is kisértett. Nem vádolhatom magamat. Az 
^határozásom és ígéretem mellett híven kitartottam és 
betöltöttem a nekem idegen gyermekek jóindulatú tanító 
mesterének önként vállalt és talán nevetséges szerepét, 
de hogy mit küzdöttem és mennyit szenvedtem, azt ma 
mar szavakkal nem tudom jellemezni. 

Vegre is ez az asszony, ez a nekem oly drága és 
egyetlen asszony ezen a világon, mindig körülöttem volt 
e s e n láttam a boldogtalanságát. Sokszor felébredt ben-
nem a gondolat, hogy velem talán boldogabb volna. Voltak 
napok, mikor Péterre pillantva, a revolverem markolatát 
szorongattam a zsebemben és ismét napok, mikor a csövét 
p halántékomhoz szorítottam, mert azt hittem, Ijogy ezt az 
eletet nem birom el tovább. 

És mégis kibírtam ! Kibírtam, bár a vér nagyon sokszor 
elhomályosította a tekintetemet és úgy éreztem, mintha a 
pörcs markolt volna bele a szívembe. Kibírtam a számtalan 
kísértés dacára, amelyek az álomban és az ébrenlét alatt 
egyaránt gyötörtek és üldöztek és csaknem az őrületbe 
Kergettek. 

Azon az el nem felejthető napon, mikor sorsot kellett 
volna húznunk Márta birtokáért, azt hittem, hogy ha lemon-
dok róla, idővel megnyugszom és feledni tudok; hiába tel-
lek azonban az évek, hiába bolyongtam tőle távol elhagya-
tott tájakon és hiába áldoztam magamat Tom nevelésének 
és a jövő nemzedékről való töprenkedéseknek: ő még ma 
is olyan drága nekem, mint volt a sarkvidéken, mikor a 
szerencsésen kiállott hosszú betegség után, melyből csak 
az ő ápolása révén gyógyultam ki, a félhomályba merült 
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mezőkön bolyongtam vele és közömbös, de mégis nagyon 
jelentős dolgokról beszélgettem. 

A szervezetem és izmaim még erősek és ruganyosak, 
de a lelkem, érzem, már öregedni kezd; a föld utáni hon-
vágy nehezedik a lelkemre és mind erősebb bánat ejti 
hatalmába a bensőmet. Nemcsak könnyeken keresztül látok 
csupán, nem, már csak könnyeken keresztül tudok gondol-
kozni is 1 Csak ez a szerelem a szivemben nem akar öre-
gedni és gyengülni, ellenkezőleg, amint haladok előre az 
években, még növekszik, épenúgy, mint a lelkemre állan-
dóan nehezedő honvágy. Tudom, hogy nevetséges vagyok 
és mégsem tudok magamon nevetni. 

Néha gúnyolódni próbálok magamon. Brutálisan ismé-
telgetem, hogy Mártát csak azért szeretem, mert az egyet-
len asszony a holdon és nem az enyém, hogy ez a magasz-
tos érzés csak az emberi léleknek a prizmáján keresztül 
megtört nyers állati ösztön, vagy ehhez hasonló. De ha ezt 
százszor meg százszor elisrnételgetem magamban, megint 
csak akaratlanul Mártát keresem a szememmel és azt ér-
zem, hogy örömest keresztre feszíttetném magamat, ha ezzel 
egyetlen derűs mosolyt tudnék csalni az ajkára. 

Más ösztönök mellett még a vadonban, sőt egy ide-
gen égitesten is, szilárdan bele van gyökerezve az emberbe 
a jognak az érzése. Nem tudom, hogy ez a nevelésen 
nyugszik-e, vagy a velünk született szellemi berendezésnek 
a következése-e, de bizonyos, hogy bennünk él és még ott 
is hangosan megnyilatkozik, ahol senki sincs, aki a hiányáért 
felelősségre vonhatna bennünket. 

Márta Péteré lett. Én beleegyeztem és ennek a tudata, 
lett légyen bármiként is, visszatartott sok mindentől, amit 
máskülönben talán elkövettem volna. Erőszakot követtem 
el magamon, hogy kerüljem őt, hogy az önmagammal szem-
ben táplált gyanút, hogy neki tetszeni igyekszem, elhárítsam 
magamtól. Egyébként Márta sem kereste a társaságomat; 
még azt is éreztem, hogy a jelenlétem mindig nyugtalan-
sággal töltötte el. Mindez azonban a legifjabb leánykának 
a születése óta megváltozott, mert rövid idővel utána, teljes 
szakítás történt Márta és Péter között. 

Két holdnappal a gyermek születése után, közvetlenül 
naplemente előtt, együtt ültünk, ami csak ritkán történt és 
hallgatagon néztük a végtelen tengert. A lemenő nap meg-
aranyozta hullámait, melyek a szellőtől kissé fodrozva, a 
szikláknak az árnyékában már foszforeszkálni kezdtek. Az 
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Otamor tetején a hó egészen véresre színeződött s a 
kráter fölött emelkedő füstfelhőben is vörös reflexek vilá-
gítottak. . 

A hallgatást Márta törte meg. Anélkül, hogy megmoz-
dult volna és anélkül, hogy felénk fordította volna tekintetét, 
amely valahol a távolban veszett el, beszélni kezdett, lát-
szólag nyugodtan, mint mindig, bár nekem feltűnt, hogy a 
hangja kezdetben reszketeti. 

— Nagy vétket követtem el, — mondotta, — hogy nem 
őriztem meg a meghalt uram iránt köteles hűséget. Kész-
séggel bűnhődnék érte százezer éven keresztül a vándorló 
léleknek minden átváltozásában . . . De tudjátok, hogy csak 
a fiamért tettem, akiben ő született újra és érettem él. 
Sohasem csináltam belőle titkot. Hogy ti mit gondoltatok 
és milyen szándékotok volt irántam, azzal nem törődöm; 
azt akartam, hogy Tómnak leánytestvérei legyenek és egy 
fiútestvére. Fiú ugyan nem született, de van három nővére 
és azt hiszem, hogy a kötelességemet teljesítettem. Nehéz 
kötelesség volt, te tudhatod, Péter. Sajnállak, mert azzal 
áltattad magadat, hogy valaha több is lehetsz nekem . . . 
Nem az én hibám . . . De most mindennek vége. Vissza-
térek a szabadságomhoz! Nem kérdezem, hogy ti . . . hogy 
te, Péter, vissza akarod-e adni nekem: visszaveszem magam 
és nem vagyok többé a feleséged . . . 

Mélyen felsóhajtott és elhallgatott. " 
Annyira meg voltunk lepődve, úgy a szavain, mint azon, 

ahogy azokat mondotta, hogy jó ideig hallgatagon ültünk, 
anélkül, hogy felelni tudtunk volna. Mit is felelhettünk volna 
neki ? Hisz nem is várt a feleletre . . . „Visszaveszem a 
szabadságomat . . . nem vagyok többé a feleséged . . . " 
Reám óriási hatással voltak ezek a szavak. Egy ideig úgy 
dübörögtek a fülemben, mint egy új életnek az igerete, 
mint valaminek a reménye, amit még álmodni sem mertem, 
m i n t . . . Nem, nem is tudom már jellemezni, hogy mi ment 
végbe a bensőmben! Úgy tetszett nekem, mintha ez az 
egyetlen mondat mindazt a szomorúságot, ami végigvonult 
az életemen, elmosta és semmivé tette volna; a bo dog-
ságnak a túláradó érzése töltött el; a vér vadul lüktetett 
az ereimben és az ütőerem mintha meg akart volna pattanni. 

Máriára néztem. , 
Mozdulatlanul és némán ült, a tengerre nezeít, csak 

valami kimondhatatlanul szomorú mosoly játszadozott az 
ajkain, mintha sírni akart volna. 
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„Visszaveszem a szabadságomat. . m o n d o t t a ez az 
ajak pár pillanattal előbb. 

A szeme és a mosolya azonban világosan mondotta, 
hogy ezt a szabadságot nem szárnynak tekinti, amely repü-
lésre van rendelve, hanem fátyolnak, amely a pihenésnek 
a jogát jelenti. Azt mondotta, hogy ez a szabadság számára 
nem hajnalhasadás, mely a napot jelenti, hanem alkonyat, 
mely a végső pihenést előzi meg. 

A szemében könnyek csillogtak és ezeken a könnyeken 
át szakadatlanul a messzeségbe nézett, a holdnak a lemenő 
naptól megaranyozott tengerére. 

Hihetetlenül fájdalmas érzés markolt bele a szívembe, 
mert végül megértettem, hogy az ember elfordulhat ugyan 
a múlttól, de lehetetlen az emlékét kiirtani. 

Péter ellenben szárazon jegyezte meg: 
— Nekem egyre megy. 
Rövid szünet után megkérdezte: 
— Most pedig mi a szándékod? 
Márta összerezzent. 
— Semmi . . . Egy darabig akarok még Tómnak . . . a 

gyermekeknek élni. Azután pedig . . . 
A tengerpartról épen ugrándozva, nevetve, ragyogva 

közeledett a két leányka. Kötényük tele volt kaviccsal, 
kagylóval és borostyánkővel. Hangosan kiáltoztak Tom felé, 
aki a közeli patakban malmot épített. 

Péter lassan a gyermekeket követte tekintetével. 
— A gyermekeknek . . . — ismételte és kezébe temette 

az arcát. 
Úgy emlékszem erre a jelenetre, mintha ma történt 

volna. A nap már a látóhatár szélét érintette és a hold 
aranyos köntöséből bíborvörösbe kezdett átöltözni. A könnyű 
szellő a tengerről a vizi növények erős illatát hozta felénk 
és a gyermekek éneklő hangja a fövenyen elomló habok 
morajával olvadt össze. 

Márta hirtelen felállt és Péterhez fordult. 
— Péter, bocsáss meg nekem, — mondta mélyről 

jövő, meleg hangon, aminőt már régen nem hallottam 
nála, — bocsáss meg nekem . . . Talán igazságtalan vol-
tam . . . bocsáss m e g . . . de látod, nem tehettem, nem 
tehettem . . . Sajnálom, hogy az életed ilyen vol t . . . általam... 

Feléje nyújtotta a kezét. 
Péter is felállt. Mártának az arcára nézett, azután 
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kinyújtott kezére, ismét az arcára s végül rémületes, gör-
csös nevetésben tört ki. 

— Nagyszerű! így, egy szóval, annyi esztendő után, 
akarod visszavenni a szabadságodat? Nagyszerű gondolati 
Talán új vá lasztás? . . . „Péter, bocsáss meg! Nem vagyok 
többé, a feleséged". 

Úgy kacagott, mintha megőrült volna és érthetetlen 
szavakat kiáltozott. Azután egyszerre elhallgatott, megfordult 
és a ház felé indult. 

Márta egy ideig zavartan állott, arcán az ellenszenvnek 
es a megalázásnak a kifejezésével, míg végre az idegei 
felmondták a szolgálatot és hangos zokogásban tört ki, 
először azóta, mikor Péternek a felesége lett. 

Hallgatagon távoztam én is, még nyomottabb hangu-
latban, mint rendesen. 

A hosszú, tizennégy napos éjszakát úgy töltöttük, hogy 
jóformán nem is beszéltünk egymással. A következő nap-
pal látszólag minden a megszokott kerékvágásban haladt 
tovább. Reggel nyomban rendes foglalatosságaink után 
láttunk, beszélgettünk, mint azelőtt, de az előző este végbe-
ment „válást" nem említettük. Péter és Márta egymáshoz 
való viszonya az utolsó időben olyan volt, hogy a szakítás 
valósággal megkönnyebbülésnek tetszett. Különösen Márta 
kedélyállapotában tapasztaltam előnyös változást. Nem aka-
rom mondani, hogy vígabb lett volna, de a nyomasztó súly, 
mely lelkére nehezedett, megszűnt. Szabadabban beszélt 
velünk, barátságos lett még Péter irányában is, noha a 
a szívélyes szavakat Péter a legdurvábban eluiasítottía 
magától. 

Mi mehetett végbe ennek az embernek a lelkében? 
Azt hiszem, ez örökre rejtély marad a számomra. 

Külsőleg mindent közönyösen fogadott és az elozo 
esti visszataszító nevetés, mikor Márta a szakítást bejelen-
tette, volt elrejtett érzéseinek egyetlen megnyilatkozasa. Es 
mégis mennyi fájdalom, mennyi megaláztatás és szenve-
delem halmozódhatott fel ennek az embernek a szenvede-
lyes lelkében! Mekkora lelkierőre lehetett szükségé, hogy 
mindezt elfojtsa és magába zárja! Mert, hogy mindazok 
után is, amik történtek, szerette Mártát és szereti mind e 
mai napig, e tekintetben nem lehet kétségem. 

A válás után következő napon déltájban odajoit hoz-
zám, épen mikor egy tengeri kirándulásról Jertem vissza 
és bárkámat az egyik parti cölöpnél megerősítettem. Egy 
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ideig nyugtalanul járt-kelt körülöttem, mintha valamit mon-
dani akarna, csak nem találná meg hozzá a szavakat. Azután 
mintha hirtelen határozott volna, megfogta a kezemet és 
élesen a szemembe nézve, mondotta: 

— Emlékszel az ígéretre, amit akkor tettél nekem, 
mikor Márta a feleségem lett ? . . . 

Csodálkozva néztem rá és nem tudtam, hogy hová 
céloz tulajdonképen a szavaival. 

— Akkor megígérted, hogy sohasem teszel kísérletet, 
hogy Márta a tiéd legyen . . . soha! Emlékszel ? 

Szó nélkül bólintottam. 
Péter keserűen mosolygott. 
— Egyébként tégy, ahogy akarod . . . Nevetséges . . . 

Tégy, ahogy jónak látod. Előbb azonban . . . lőjj le engem. 
Az utolsó szavakat oly tompán és olyan fájdalmas 

szenvedéllyel mondotta, hogy a borzalom futott végig rajtam. 
Válaszolni akartam, hogy megnyugtassam, de nem várta 
be a feleletemet, hanem megfordult és elrohant. 

Ettől az időtől fogva a legborzasztóbb küzdelmek és 
kínok ejtettek a hatalmukba. Márta tényleg egyikünké sem 
volt és mégis úgy éreztem, hogy kétszeres gonoszság volna, 
ha a kezemet utána kinyújtanám: gonoszság lett volna 
Mártával szemben, aki csak nyugalom után vágyódott, hogy 
szeretett halottja emlékének és fiának éljen és gonoszság 
lett volna Péterrel szemben, aki annyira le volt sújtva és 
oly szerencsétlennek látszott, hogy a vele szemben elköve-
tett igazságtalanság százszoros igazságtalanság lett volna. 
És mégis voltak pillanatok, mikor egész energiámra volt 
szükségem, hogy le ne lőjjem Pétert, mini ő maga mon-
dotta, hogy utána új életet kezdhessek Mártával. Ezek a 
kísértések különösen akkor környékeztek, mikor irányom-
ban növekvő rokonszenvet véltem Mártánál felfedezni. 
Gyakran mosolygott rám és mint régente, ismét barátjának 
nevezett. Ilyenkor a fejem csak úgy zúgott és azt mondo-
gattam magamban, hogy ha Péter nem volna, boldogan 
élhetnénk egymással! Utána azonban mindig megjött a ki-
józanodás. Azt képzeltem ilyenkor, hogy Márta csak azért 
mutat rokonszenvet irányomban, mert én sohasem állottam 
közéje és kizárólag szeretett halottjának az emléke közé, 
mert sohasem sértettem meg érzéseinek a szentségét, mert 
sohasem érintettem sem a testét, sem pedig a lelkét nem 
kívántam meg, melyet örök időkre annak az embernek szen-
telt, aki a Mare Frigoris homokja alatt alussza örök álmát . . . 
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M é g i s nagyon sokszor közel állottam hozzá, hogy őrült-
s é g r e ragadtassam m a g a m a t . . . 

Egy ízben hárman kirándulást tettünk az O'Tamor krá-
terének a csúcsára. A leánykákat Tom felügyelete alatt 
hagytuk vissza, akiben már meg lehetett bízni. Miután a ten-
ger felőli oldalról keresztülvergődtünk a liánok sűrűségén 
és hatalmas, megfásult leveles növényeknek erdőségein 
hatoltunk keresztül, egy alpesi réthez hasonló lejtős sík-
ságra jutottunk, mely iaposan a talajhoz simuló, nagy levelű 
mohával volt befedve. Idáig már többször feljötiünk, ezút-
tal azonban magasabbra akartunk jutni, ha lehet, egészen 
Ü csúcsra, hogy onnét élvezzük a kilátást, amelynek az egész 
vidék legmagasabb hegyéről elénk kell tárulnia. 

A hegymászás nem volt könnyű, mert meglehetős mere-
deken kellett felfelé kúszni egy mélyen bevágott szakadék-
ban, mely a kihűlt és megíöredezett lávába volt beágyazva, 
felső szakaszán pedig a pereméig hóval volt tele. Itt a 
holdon könnyebben lehet ugyan az ilyen útakat megtenni, 
mint a földön, ahol az emberi testnek hatszorta nagyobb 
a súlya, mindazonáltal még így is az akadályokat csak nehe-
zen tudtuk leküzdeni. > 

Néhány órai fárasztó hegymászás után közvetlenül a 
kráternek az a l s ó falához érkeztünk, a további felkúszás 
azonban lehetet lennek bizonyult. Fent a magasban, a mere-
deken felettünk emelkedő hatalmas tölcsérből szüntelenül 
kitóduló m e l e g gőzök megolvasztották a havat, alatta a 
vízzé olvadt hólé a szélben megfagyott s a sziklákat j é g -
páncél la l fedte be , melyen nem lehetett megkapaszkodni. 
Miután a c s ú c s e l é r é s é n e k a lehetet lenségéről meggyőződ-
lünk, leültünk a hóra, hogy visszatérés előtt pihenjünk é s 
a tá jékot megszemlél jük. 

A kilátás páratlanul szép volt. Közvetlenül előttünk, a 
lábaink alatt levő sötét erdők mögött terült el a végtelen 
távolságokban elvesző tenger, mely a szivárvány minden 
színében játszott és úgy volt szigetekkel teleszórva, mintha 
a csillogó tükörből kiemelkedő megannyi kis fekete pont, 
vagy tarkán szegélyezett pávaszemek lettek volna. Balra, 
egy éles hegygerinc mögött kisebb kráterek feketes gyurui 
és csúcsai látszottak, melyek között itt-ott egy pataknak az 
ezüstös szalagja csillogott. Jobbra, a szökő-források mogott 
melyeknek helyét csak a fölöttük emelkedő kodfelhoPol 
lehetett megállapítani, terült el a kanyargó folyam által 
heresztülszelt síkság, melyen túl a körvonalaikban teljesen 



tiszta, zöld hegyláncok, a lábuknál elterülő tavaknak a 
sorozatával, sötét szalagra erősített gyöngysornak tetszettek. 

Már meglehetősen sokáig ültünk így a varázsos kép-
nek a szemléletében elmerülve, mikor tompa, földalatti 
moraj riasztott fel bennünket. A kráterből kitóduló gőzők 
színe feketére változott, mindjobban kavargó gomolyaggá 
sűrűsödtek, melyből csakhamar finom, fojtó hamu kezdett 
a fejünkre hullani. Amilyen gyorsan csak lehetett, útnak 
kellett indulnunk hazafelé, mert a jelek szerint a tűzhányó 
kitörésére kellett számítani. Úgy látszott azonban, hogy a 
meneküléssel már megkéstünk. Alig tettük meg ugyanis a 
fele útat a szakadékban, amely az erdők felett fekvő hegyi 
rétnél végződött, a sziklákat hatalmas földalatti dörgés rázta 
meg: mindenfelől lavinák omlottak a mélybe s az eddig 
fekete füstfelhő egyszerre vérvörös fényben kezdett lángolni. 

Rémülten kerestünk menedéket egy kiugró sziklapár-
kány alatt, várva, hogy mikor folytathatjuk az útunkat lefelé. 
Az eget felettünk sötét füstfelhők borították, melyen villám-
hoz hasonló villanások cikáztak át; a tompa morajlás állan-
dóan erősödött § a kénes gőzök és finom hamuval telt 
levegő fojtogatott bennünket és nehézzé tette a lélekzeí-
vételt. Felülről már nagy darabokban hullott alá a forró 
salak és fekete foltokat alkotott köröskörül a havon. Tar-
tózkodási helyünkről, melyet már a hamuval és földdel kevert 
olvadó hó kezdett elönteni, sürgősen menekülnünk kellett. 

A kitörés meglehetősen erős volt s a talaj megrázkód-
tatásának, melyet közvetlenül éreztünk, a hegy lábánál is 
nagy területre kellett kiterjedni, mert mikor a szél a fojtó 
gőzt és' porszerü hamut egy pillanatra szétverte s a kilátás 
megnyílt előttünk, a háborgó, tajtékzó tengerre esett a 
tekintetünk. 

Az éles nyeregnek a végén, amely földnyelv módjára 
nyúlt előre ott, ahol a szakadék alsó torkolata két részre 
vált, az előreugró szikláktól megvédve, órákat töltöttünk, 
élet és halál között lebegve. Márta a gyermekeiért resz-
ketett. Tom ugyan ismerte már a földrengést, amely ezen 
a vidéken nem volt ritka jelenség s óvatosságában és 
megfontoltságában is bízni lehetett, de Mártát és engemet 
is az a gondolat kínzott, hogy halálunk esetén a magukra 
maradt gyermekek az el nem kerülhető halálnak volnának 
kitéve. Péter közönyös és nyugodt volt, vagy legalább úgy 
mutatta. 

A tűzhányó működése és a földnek a rengése egy 



időre megszűnt. A tenger felől felkerekedett erős szél meg-
tisztította a levegőt és a ritkuló füstfelhőket lassan széf-
zavarta. A hamueső elállt. Megkönnyebbülten lélekzeítünk 
fel és épen folytatni akartuk az utunkat, mikor valami 
felülről jövő sajátságos sistergés és zúgás vonta magára 
nyugtalanító módon a figyelmünket. Péter legelőször ugrott 
elő a rejtekhelyünkről, hogy megnézze, mi történik; alig 
állott azonban az egyik kiálló sziklára, a rémület felkiáltása 
röppent el az ajakáról. Zúgva és dübörögve izzó lávafolyam 
rohant lefelé a szakadékban! Láttam, hogy Péter vissza 
akart fordulni hozzánk, de ebben a pillanatban újból süvítő 
szél zúgott végig és tüzes lángok csaptak fel, amelyek 
Pétert eltakarták a szemünk elől, úgy hogy kezdetben nem 
tudtuk, hogy mi történt vele. 

Elviselhetetlen, fojtó hőség áradt felénk. A szakadéknak 
mindkét ágát folyékony, vörösen izzó tömeg töltötte meg, 
amely tűz- és kőzuhátagokat alkotva rohant lefelé. Egy 
pillanatnyi veszteni való időnk sem volt. Ha a tűzár erősödik, 
a láva kitölti a két szakadékot összekötő haránios mélye-
déseket és elzárja a lefelé vezető útunkat, vagy pedig, ami 
még rosszabb, széfmorzsolja és magával ragadja a tartóz-
kodási helyünkül szolgáló kis kőgáfat, ahogy a -megdagadt 
folyó elsöpri a medréből kiemelkedő agyagos szigeteket. 
Következésképen nem gondoltam tovább Péterre, akit az 
első pillanatban elveszettnek tartottam, hanem Mártát, aki 
az ijedtségtől elvesztette az eszméletét, a vállamra vettem 
és a két mélyedés közötti megszaggatott gerincben meg-
kapaszkodva, amilyen gyorsan csak lehetett, lebocsájtkozni 
kezdtem. 

Még ma is rémülettel tölt el, ha erre a lebocsájtko-
zásra gondolok ! A sziklák, melyeken a pokoli áradat meg-
löröft, úgy remegtek a lábam alatt, mint a hajónak a fedél-
zete, amely teljes gőzzel halad a szél ellenében. Az irtó-
zatos hőség elevenen való megpörkölődéssel fenyegetett 
bennünket; Márta ájultan és tehetetlenül nehezedett a vál--
lamra, ami a mozdulataimat legnagyobb mértékben meg-
bénította. Egész erőmet meg kellett feszítenem, hogy felre 
ne csússzam; bármely téves lépés ugyanis a halaiunkat 
jelentette volna. , r , ..„, 

Hogy a hőségtől csaknem megfulladva, a forro füsttől 
és a láva fényétől megvakítva, a rettenetes zugasfol meg-
süketülve, a kráterből kiröpített kövek esőjében, milyen 
csoda segített engem Mártával együtt a rétre, ahonnét a 

íerzy Zulawsk ; : Ezüstös mezőkön. 



hegyre való felkúszást megkezdtük, még ma sem tudom 
megmondani. 

Mégis megmenekültünk. A láva két oldalt az erdőknek 
vette az útját, melyek egy időre gőzbe borultak és középütt 
nagy, szabad háromszöget hagyott, melynek csúcsát a hegyi 
rét és a fölötte kiálló sziklanyelv alkotta, alapjául pedig a 
tengerpart szolgált, mintegy ezer méternyire alattunk. 

Mindenekelőtt Mártán végeztem élesztési kísérleteket. 
Miután a szemét felnyitotta és meggyőződött róla, hogy 
közvetlen veszedelem nem fenyeget bennünket, rögtön 
Tómról kezdett kérdezősködni. Megnyugtattam, hogy Tom 
odahaza van és bizonyára egészségesen és épen fogjuk 
viszontlátni, mielőtt még a nap a delet mutatná. Ekkor a 
kezét nyújtotta felém és úgy, mint annak idején a sark-
vidéken, mikor az áradás alkalmával a keresésére rohan-
tam és megtaláltam, mondotta nekem: 

— Barátom, drága jó barátom . . . 
Valami kifejezhetetlen lágyság és melegség volt a 

hangjában, amely megremegtette a testemet, a torkomat 
pedig összeszorította. Lehajtottam a fejemet, hogy ne lás-
sék, mi tükröződik a szememben. 

— A saját életemmel, sőt Tom életével vagyok adós 
neked, akinek még szüksége van ránk. Te jó vagy . . . — 
suttogta Márta és fejemet a kebléhez szorította. 

Mikor magához téritettem az ájulásából, ruháját a nyaka 
alatt feltéptem. Homlokom így fedetlen mellén feküdt, mi-
közben éreztem, hogy könnyei nedvesítik meg a hajamat. 

Őrületes szenvedély lett úrrá rajtam. Előttem volt ez 
az asszony, aki még mindig oly szép és mindennél kívá-
natosabb volt a szememben; csak a kezemet kellett ki-
nyújtanom, hogy magamhoz szorítsam, csókokkal árasszam * 
el és forró öleléssel kábítsam el. Minden elsötétült a sze-
mem előtt, a fülem zúgott, a vérem pedig lüktetett; érez-
tem testének lágyságát és melegét, illata pedig elbódított 
és megőrj í tet t . . . 

Az a gondolat cikázott át az agyamon, hogy az egye-
düli emberek vagyunk ezen az égitesten, mert Péter bizo-
nyára holtan fekszik valahol a sziklák között . . . 

Egyébként, mit törődöm Péterrel, mit törődöm az egész 
világgal, ha Márta . . . Kimondhatatlan gyengédség és a vég-
telen boldogságnak az érzése töltötte el egész valómat. 

Nem! 
Összeszedtem az akaraterőmet és felkaptam a fejemet. 



Péter e percben talán véresen, félholtan hever a sziklák 
között és arra vár, hogy megmentsem őt, míg én . . . 

Márta reám tekintett és — megértette. 
— Igazad van, — mondta úgy, mintha nekem felelne, 

noha egy szót sem szóltam. — Igazad van; menj és ke-
resd meg Pétert. 

Felállt es megszorította a kezemet. 
Pétert nem messze attól a helytől találtam meg, ahova 

a szélroham vetette őt. Eszméletlenül feküdt, egy sziklának 
nekidőlve, mely a lángoló szakadékba való lesodrástól 
mentette meg. Hazavittük és közös erőfeszítéssel és ápo-
lással sikerült visszaadnunk neki az egészségét. 

Hosszú idő telt el az eset óta és én valahányszor a 
gyengeségnek erre a pillanatára visszagondolok, egész 
erőmmel igyekszem úrrá lenni a gyengeség fölött, amely 
az erővel egyetemben^ az emberi lelket teszi. 

Péter pedig?. . Állandóan hallgatagon és komoran ül 
a ház küszöbén és talán, — én nem tudhatom, — talán 
fájlalja, hogy akkor az Ótamor oldalán .nem vesztette el 
az életét. 

Nálam, úgy hiszem, mindennek vége. Nemsokára már 
a gyermekeknek sem lesz rám szükségük. Hozzáláthatok, 
hogy elkészítsem a síromat, a — Temető-szigeten. 

Hat nap múlva . . . 

, Olvasom a sorokat, melyeket néhány holdnap előtt 
'nam es a tekintetem elhomályosodik, — nem a könnyektől 
ugyan, mert azok már régóta kiapadtak. Úgy érzem, mintha 
az iszonyatnak, és kétségbeesésnek a forró homokja vakított 
*°'na meg. Nem a magam számára ástam meg a sírt a 
temető-szigeten . . . 

Miért? . . . Hogyan? 
Örökké kínzó, néma kérdés, melyre nincs felelet. 
Magamra maradtam. 
Magamra maradtam négy gyermekkel, akik nem az én 

Qyermekeim. Az utolsó ember vagyok a holdon, az utolsó 
?zok közül, akik a földről érkeztek ide. A két másik, Márta 

Péter, követte O'Tamort, a két Remognert és Woodbellf. 
En pedig élek. 

Ettől a sorstól féltem legjobban és ezt a sorsot vártam 
a legkevésbbé. 
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És ha elgondolom, hogy ennek mily gyorsan kellett 
történnie I Hat holdnap, fél földi esztendő! Ki hitte volna! 
A lomha nap pedig már harmadszor emelkedett a tenger 
fölé, mióta eltemettem őket. Egyedül vagyok, oly rettene-
tesen, oly borzalmasan egyedül, hogy a sötét éjszakákon 
felriadok és rémképeket látok, nappal pedig minden zörej 
és a szélben mozgó növény-szörnyetegeknek az árnyéka 
rémülettel tölt el. 

Egyedül vagyok. Ezek a gyermekek ugyanis sohasem 
lehetnek igazi közelállóim. Ok egy más világnak a szülöttei, 
a szó legszorosabb értelmében. 

Mit nem adnék érte, ha Márta vagy Péter csak egy 
pillanatra is mellettem lehetne! 

Mikor Márta megbetegedett, sejteni sem mertem, hogy 
betegsége ily rettenetesen fog végződni. 

Régóta észrevettem ugyan már, hogy szervezetét mindaz, 
amin keresztülment, kimerítette s hogy a bánat és gyász 
kikezdték az életét, de ez a gondolat távol, nagyon távol 
volt tőlem ! 

Az Otamorra tett kirándulást követő harmadik napon 
Márta betegeskedni kezdett. Még csendesebb és elmélázóbb 
lett, mint azelőtt s csaknem az egész időt a tengerparton 
töltötte gyermekeivel. Játszadozott Tómmal és a leányokat 
is állandóan becézgette, akiket meglepett anyjuknak ritkán 
tapasztalt gyengédsége. Dél felé, mikor lementem a tenger-
partra, hogy térjünk haza a meleg forrásokhoz, mert vihar 
van készülőben, reám mosolygott és néhányszor ismételgette: 

— Igen, ideje már, hogy hazatérjek . . . ideje már, hogy 
hazatérjek . . . 

Mindezek az apró részletek oly élénken élnek az 
emlékezetemben, oly tisztán rajzolódnak le az agyamban, 
hogy most, mikor ezeket a sorokat írom, megdöbbentő 
elevenséggel merülnek fel előttem; látom Mártának minden 
mozdulatát, hallom a hangját és nem tudom felfogni, hogy 
már nincs többé és sohasem láthatom viszont . . . 

Mikor hazaérkeztünk, megfogta a legkisebb leánynak, 
Adának a kezét és megkérdezte, hogy szereti-e Tomot. A 
gyermek tagadólag intett a fejével: 

— Nem, én nem szeretem őt. 
Márta elszomorodott. 
— Miért nem szereted őt, Ada ? 
— Mert Tom nem jó. Parancsolni akar nekem. 
— Ilyent nem szabad mondani, — mondta Márta. — 
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Neked engedelmeskedned kell Tómnak és szerelned kell 
ot, mert az övé vagy . . . 
, Nem. Én nem vagyok Tomé. Lili és Róza az övé. 

En nem. 
Hangosan kacagiam ezen a gyermekies feleleten, de 

laría nagyon elszomorodott és könnyek szöktek a szemébe. 
Senki sem lehet önmagáé, — suttogta inkább 

önmagának, mint a gyermeknek és magához szorítva, csó-
kolgatni kezdte a kis leányt. 

Délután sokáig beszélgetett Tómmal. Miután magához 
hívta a fiúi, talán ezredszer mesélt neki az apjáról szám-
iaian apróságot, melyek együttvéve sajátságos regévé, az 
elnunyf szerelmesnek a himnuszává olvadtak össze. Tamás 
derék, kiváló ember volt, de Mártának az emlékezésében 
valóságos félisten lett belőle, mindannak a megtestesülése, 
ami nagy, jó és szép. 

Márta figyelmeztette Tomot, hogy legyen jó a testvér-
kéihez. Meglepődtem, mikor ezt hallottam, mert ilyen taní-
tásokat azelőtt sohasem intézett a fiához. 

Estefelé általános gyengeségről, szédülésről és minden 
tagjában érzett fájdalomról kezdett panaszkodni. Máskor az 
ilyen rosszulléieket hallgatagon tűrte, úgy hogy csak arc-
vonásai árulták el, ha valami baja volt neki; panaszos szó 
sohasem hagyta el az ajakát és nem keresett nálunk segít-
séget, vagy részvétet. Még ha észrevettük is, hogy betegnek 
látszik és érdeklődtünk, hogy mi a baja, a fejét rázta és 
mosolyogva mondta: 

— Semmi bajom sincs, — vagy pedig: — majd 
elmúlik, még nem szabad meghalnom, Tómnak még szük-
sége van rám. 

Panaszai ezen az estén annál inkább nyugtalanítottak. 
Kémlelve néztem az arcát s csak most, a lemenő napnak 
a világosságában vettem észre, hogy lázfoltok égnek rajta, 
beesett szeme alatt pedig mély, fekete karikák söfétlenek. 
Maguk a szemek nem vesztettek ugyan régi fényükből; 
a kiomlott véres könnyek nem tudták ezeknek a szemeknek ^ 
a sugárzását kiölni; most azonban egészségtelen, beteges 
fény lángolt bennük, mely egyáltalán nem volt a régebbi 
csillagsugárzáshoz hasonlatos. 

Mikor a nap lement, Márta inkább a gyengeség, mint 
az álmatlanság folytán, nyugtalankodni kezdett. Felugrott a 
fekvőhelyéről; látni lehetett rajta, hogy a láz gyötri. Fel-
keltette és magához hívta a gyermekeket, akik már aludtak 



s azután alig hallhatóan suttogva, saját maga, vagy az 
elhunyt szelleme előtt, akit bizonyára látott a lelki szemeivel, 
vádolta magát az életéért, a szegény leánykák születéséért, 
sőt még az irányukban tanúsított szeretetéért is, melyet 
nem tudott egészen elnyomni. Azt hiszem, hogy meggyő-
ződése szerint egész anyai szeretetét kizárólag Tom szá-
mára lett volna szabad csupán megőriznie s e szeretetnek 
minden megnyilatkozását a leányok irányában igazságta-
lanságnak vélte Tómmal és a halottal szemben. 

Egy idő múlva kissé megnyugodott. Péterrel együtt 
aggódó és nyomott hangulatban ültem az ágya mellett; 
különösen az a gondolat gyötört bennünket, hogy nincse-
nek orvosságaink és tanácstalanul állunk a betegségével 
szemben. Márta tágra nyílt szemmel hosszan nézett ben-
nünket s azután azt kérdezte, hogy lement-e már a nap. A 
kérdésére azt feleltem, hogy a holdnak a hosszú éjszakája 
már megkezdődött. 

— igaz, igaz! — mondotta, ismét visszanyerve a tiszta 
Öntudatát. — Odakint sötét van, itt pedig a lámpa ég . . . 
Nem is vettem észre. A Mare Frigoris járt az eszemben.. . 
mi van ott most? 

— Ott most nappal van. Épen felkelt a nap. 
— Igen, felkelt a nap és megvilágítja Tamásiak a 

sírját. . . Reggel ugyanaz a nap fog felkelni fölöttünk is? . . . 
Hallgatagon bólintottam. 
— Ugyanaz a nap, — ismételte a beteg. — Rettentő, ha 

arra gondolok, hogy ez a nap hányszor, hány holdnapon 
át tekintett le a túlsó oldalon a halottra, azután reám, az 
élők után ismét a halottra s visszatérve elmesélte neki, 
amit itt látott! 

Kezébe temette az arcát és egész testében remegni 
kezdett. 

— Rettenetes ! — ismételte többször egymásután. 
Péter lehorgasztotta a fejét. Úgy tetszeti nekem, mintha 

sárgás, összeaszott arcát sötét pirosság öntötte volna el, amely 
lassan átterjedt ráncoktól barázdált homlokára. Színének ezt 
az elváltozását Márta is észrevette, mert hozzája fordult: 

— Péter, nem akartam neked fájdalmat okozni . . . most 
nem . . . Különben nem is te vagy a hibás, mert hogy 
kényszeríthettél volna, hogy a feleséged legyek, ha magam 
nem egyezem bele . . . Én is akartam . . . Tómért . . . 

Elhallgatott és mélyen felsóhajtott. Némi szünet után 
halkan ismét beszélni kezdett: » 



. Szeretném még megérni a reggelt. Borzalmas volna 
c?. s o íefsegben bolyongani és úgy keresni a sivatagba vezető 
utat. Mikor a nappal megkezdődik, a föld világít a Mare 
tngor is fölött. A föld világánál szeretném meglátni Tamás 
sírját, mert nem hiszem, hogy bátorságom volna a napba 
beletekinteni . . . 

— Márta, mit beszélsz? — kérdeztem önkénytelenül. 
Mária rám nézett és röviden felelte: 
v ; Úgy érzem, hogy meghalok . . . 

, Éjféltájban gyötrő aggodalom kezdett kínozni, hogy 
Marta csakugyan meghal.v Olyan betegség sorvasztotta, 
melynek még a nevét sem ismertük. Mindössze azt tudtuk 
megállapítani, hogy az ereje nagyon gyorsan hanyatlik, ami 
e szüntelenül visszaiérő lázzal egyetemben jót nem jelent-
hetett. 

Egyébkénf mi értelmük is van az orvosi elnevezések-
nek ! Nagyon is jól kellene tudnom, hogy mi ez a betegség, 
hiszen magam is megismerhettem: életnek hívják! Előhívja 
az embert a íudaftalanságnak az állapotából, becézgeti, 
játszadozik és dobálódzik vele, játék közben megtépdesi 
es megszaggatja, végül pedig lenyomja, legyűri és elpusz-
Ltja. Ezzel a betegséggel születünk mindnyájan a világra 
s csak egy orvossága van, a halál! 

Péter jóformán egy percre sem távozott Márta beteg-
agya mellől. Állandóan sötét, mozdulatlan vonásait néztem 
s a halálos aggodalom közben is szüntelenül töprengtem, 
hogy milyen érzések rejtőznek ez át nem látható álarc 
alatt. A sors úgy akarta, hogy nemsokára megtudjam! 

Az éjszaka vége felé Márta nagyon nyugtalan volt s 
csak a szürkület hozott némi enyhülést. 

— Még meglátom a napot! — mondotta és halvány 
ajkával mosolyogni próbált. 

Ekkor egyedül ültem mellette, mert Péter, akin erőt 
vett a fáradtság és kimerültség, végre engedett az unszo-
lásomnak és átment a másik szobába, hogy lefeküdjék. A 
reggeli szürkület behatolt a vastag és durva üvegtáblákon, 
melyeket már a holdon készítettünk s a lámpák fénye mind 
sárgásabbra változott. Odakint, mint rendesen, még min-
dent hó borított s ha a szél széttépte a meleg vizű tavak 
fölött állandóan lebegő gőzt, az ablakon át a végtelenben 
elvesző, szikrázó fehérségre esett a tekintetünk. 

A közeledő napnak ebben a hideg és barátságtalan 
világosságában, amely még a lámpának sárgás, lassanként 
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elhaló fényével küzködött, néztem Mária arcát és nem kétel-
kedhettem benne, hogy rövidesen örökre elhagy bennün-
ket. Arca megnyúlt és elfehéredett; egykor oly csábítóan 
piros ajka a halálnak halvány-kékes színét öltötte magára. 
A lecsukódó, majdnem áttetsző szempillák alatt kialvó sze-
méből leírhatatlan szomorúság tükröződött. 

Fejemet az ágy szélére fektettem és az ajkamba ha-
raptam, hogy visszafojtsam a fel-feltörő, férfiatlan zokogást, 
amely láncokra kötött állat módjára mardosta a szivemet. 

Közben odakint folytonosan világosodott. A szürke fel-
hők a széltől űzve fehéres kisértetek módjára húzódtak el 
a hegyek csúcsai előtt. Néha a ködfátyol újra összesűrű-
södött és eltakarta előlünk a világot, máskor ismét, hosszú, 
lebegő alakokká szakadozott szét, amelyek táncolva jelen-
tek meg, meg-meghajoltak ablakunk előtt és ismét tovább 
repültek. A ködtől fehéren behavazott sziklák és a szökő-
forrásoknak gőzködből kiemelkedő, gyöngyöző oszlopai csil-
logtak elő, távolabb, a világoskék égnek a hátterében pedig 
az Otamor csúcsa emelkedett, melyet a napnak első sugarai 
már vörösre festettek. 

Márta a gyermekei után kérdezősködött, de mikor hal-
lotta, hogy még alszanak, nem engedte, hogy felkeltsem őket. 

— Csak aludjanak, — suttogta. — Meglátom még őket, 
mielőtt a nap egészen felkelne . . . Most pedig olyan jól 
esik a csend. 

Azután hozzám fordult: 
— Megígéred nekem, hogy mindig a gyámjuk leszel? . . 

Megígéred ? 
— Igen, — feleltem könnyekbe fulladó hangon. 
— Sohasem hagyod el őket ? 
— Nem. 
— Megesküszöl ? 
— Igen, megesküszöm. 
Felém nyújtotta a kezét. 
— Hűséges, jó barátom vagy, — suttogta. — Mosi 

már nyugodtan halok meg, meri ha megígérted, tudom, 
hogy nem hagyod el őket. 

Megragadtam a kezét és szenvedélyesen az ajkamhoz 
szorítottam. Márta ujjai reszkettek, mintha viszonozni akarta 
volna a kézszorításomat. A keze azonban már oly hideg 
volt, hogy forró ajkam nem tudta felmelegíteni. 

— A halálom előtt meg akartam mondani, — kezdte 
némi szünet után Márta, — hogy . . . drága voltál nekem. . . 
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V N 
Hányszor tettem titokban szemrehányást magamnak, hog 
Péternek lettem a f e l e s é g e . . . Talán, ha a tiéd lettem 
volna . . . talán akkor másként alakult volna egész életem 
a holdon . . . boldogabb lett volna és hosszabb is . . . 

Mindezt nyugodtan, lágy, elhaló hangon mondta, de 
bennem valóságos vihar kerekedeti; sírva jajveszékeltem 
és miközben kezét, magamról teljesen megfeledkezve, újból 
meg újból csókokkal borítottam, mellemből a könnyektől 
félig elfojtva a szerelemnek összefüggéstelen szavai törtek 
elő, — a szerelemnek a szavai, melyeket oly sokáig el kel-
lett rejtenem és vissza kellett fojtanom, de most a haldokló 
előtt mindennél hatalmasabban kitörtek. 

Márta felém hajolt és kezét lehajtott fejemre fekiette. 
— Nyugodtan, — mondta, — nyugodtan . . . Tudom . . . 

Ne sírj . . . jobb, hogy így tör tént . . . Szerettelek a nemes-
lelkűségedérf, szerettelek, mert jó voltál Tomhoz, nem is 
tudom, hogy m i é r t . . . Mégis lehet, hogy nem lettem volna 
jó hozzád, ha közém és a halott közé állottál volna, akinek 
egyedül volt joga hozzám . . . Nyugodtan, ne sírj . . . mindent 
tudok. Azt hiszem, hogy Tamás megbocsájt nekem, hogy 
így éreztem az irányodban és ezt a halálom órájában meg-
mondtam neked. 

Végtelenül boldogtalannak éreztem magamat. 
Márta kimerülten hallgatott el, én pedig fejemet a 

keblére fektetve, belső zokogástól gyötörve, egész testem-
ben reszkettem. 

Márta ismét megpróbálta, hogy beszéljen: 
— Nem bánom, történjék bármi . . . megmondok min-

dent. Úgy is utoljára beszélek veled . . . Akkor d e l b e n . . . 
A haldokló elhallgatott, mintha a szégyen érzese foj-

totta volna el a hangját. De én anélkül is, h o g y kimondta 
volna, tudtam nagyon jól, hogy melyik délre gondolt. 

Egy ideig hallgatott, csak az ajkát m o z g a t t a alig észre-
vehetően. Azután, mintha belülről a kétségbeeses korbá-
csolta volna, felkiáltott: 

— Miért nem ölted meg akkor Pétert 
E pillanatban visszafojtott nyögést hallottam a hátam 

mögött. Megfordultam; Péter állt az a j t ó b a n Kezei az aj ofel-
fának támasztotta; az arca halotthalvány volt es szemet tagra 
meresztette. Az az érzésem volt, hogy mar regota alihat ott 
és valószínűleg mindent hadott, amit Márta nekem mondott 

Mikor látta, hogy észrevettem ot, nehany lepest tett 
előre és valami érthetetlent dadogott. 
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Márta az iszonyatnak elfojtott kiáltásával a fal felé 
fordult. 

— Bocsáss meg, — nyöszörgött Péter, — bocsáss 
meg; nem akartam . . . Véletlenül történt . . . 

E percben vidám hangok hallatszottak át a másik 
szobából. 

— A gyermekek! — szólalt meg Márta és kinyújtotta 
a kezét. — A leányok azonban meghökkentek és megálltak 
az ajtóban. Csak Tom rohant az ágyhoz. Márta reszkető 
kezei közé fogta a fejét és magához szorította. 

Péter egy darabig ezt a jelenetet nézte, azután hoz-
zám lépett: 

— Te megígérted neki, — kézmozdulattal Mártára 
mutatott, — hogy gondoskodol a gyermekekről . . . vala-
mennyiről . . . egyformán . . . 

Mielőtt még e különös szavakra, melyek módfelett 
megleptek, válaszolni tudtam volna, már elhagyta a szobát. 

Az ablak előtt elhúzódó ködön keresztül már áttört az 
első napsugár, a felső táblákat ragyogó aranylemezekké 
változtatta és világos fénysávokban hatolt be a szobának 
fojtott légkörébe. Márta mozdulatlanul feküdt és ' elhaló 
tekintettel nézte a fénykévét, mely a falon mind lejebb 
csúszott és mintha leszálló angyal lett volna, az ágyához 
közeledett. A leánykák lábujjhegyen közelebb jöttek és 
csodálkozva nézték anyjuknak halavány, mozdulatlan vonásait. 

Úgy éreztem, mintha a levegő fojtogatott volna; a szám 
íze keserű volt és száraz. A közeledő nappal kegyetlen és 
fájdalmas gúnyt hozott magával, mert tudtam, hogy végtelen 
ürességnek és a mult utáni tehetetlen sóvárgásnak a kez-
dete. A percek némán teltek . . . 

Egyszerre Tom felkiáltott: 
— Bácsi, bácsi, félek! Anyuska oly rettenetesen néz! 
Megfordultam: egy fénysugár, mely a párnára esett, 

megvilágította Márta arcát; üveges, élettelen szeme a nap 
felé meredt. 

— Anyuskátok meghalt, — mondtam tompa, magam-
nak is idegen hangon a gyermekeknek, akik megdöbbenve 
és félősen álltak az ágy mellett. Azután lehajoltam, hogy 
lecsukjam Márta szempilláját. 

Ugyanebben a pillanatban dörrenés hallatszott. 
Az ajtóhoz ugrottam. A másik szoba padlóján hevert 

Péter, szétlőtt koponyával, a füstölgő revolvert tartva a 
kezében. 



Ugy támolyogtam, mintha részeg lettem volna. 
Ma már mindketten a sírjukban feküsznek. Megadtam 

nekik a végtisztességet: testüket növényi rostokból szőtt 
és gyantával átitatott nagy leplekbe burkoltam és karomon 
vittem őket a bárkába, mely a Temető-szigetre volt őket 
szállítandó. A bárkában a holttestek mellett ült a négy 
gyermek. A három idősebb anyja meletf foglalt helyet. Tom, 
akit a halál látása megdöbbentett és rémülettel töltött el, 
némán ült a holttest lábánál; Lili és Róza kezükkel a, 
halotti leplet simogatták és sírva szólongatták az anyjukat, 
mintha a még őket megillető gyengédségért könyörögtek 
volna, melyből életében oly kevéssé vehették ki a részüket. 
Péter teteme elhagyatva hevert a bárkában. Csak a leg-
kisebb gyermek közeledett hozzá és néha a kendői simo-
gatva suttogta: 

— Szegény apuskám, szegény . . . 
A végzet gyönyörű időt rendelt szomorú úfunk számára. 
A nap, meiy még nem állott magasan a látóhatár fölött, 

aranyosan világította meg a tengernek hatalmas, nyugodt 
és alig egy-egy gyenge szellőtől barázdált felszínét. A 
távolban, áttetsző kék ködbe burkolózva tűntek fel előttünk 
a szigetek. Soha életemben még nem éreztem ilyen kegyet-
lenül a könyörületlen és kegyetlen iróniát, amely a termé-
szetnek az ember örömével és fájdalmával szemben örökké 
egyforma szépségében rejlik! Azt a két utolsó embert 
vitiem magammal a bárkában, akik velem együtt jöttek 
erre az égitestre s akik földi hazámat ismerték; magam-
mal vittem őket, hogy a magam számára ásott sírban 
helyezzem őket örök nyugalomra, abban a sírban, amely-
ben én akartam egyedül pihenni! És mégis a nap fensé-
gesen és pompásan ragyogott, épen úgy, mint mikor meg 
boldog gyermekkoromban ragyogó fényében a tőlem most 
oly távol esett bolygón gondtalanul játszadoztam. 

A bárkából a holttesteket ismét a karjaimban vittem 
fel a sírhoz, melyet a sziget legszebb tájának egyik magas-
latán ástam meg. A holttestek könnyűk voltak, hatszorra 
könnyebbek, mint a földön lettek volna és en mégis ros-
kadoztam a súlyuk a l a t t . . . Nem volt csoda ! Keserű boldog-
ságomból, ami még megmaradt, vittem sírba. 

Mártát abba a sírba temettem el, melyet magamnak 
szántam. Péternek másik nyugvóhelyet astam, valamivel 
alantabb a domb oldalán. 

Nekem pedig tovább kell élnem . . . Néha ugyan, mikor 
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a sóvárgásnak a súlya a porba sújt, érzem a kísértést, 
hogy itt hagyjam ezt az égitestet, ugyanazon az úton, ame-
lyen már hatan elmentek előttem: O'Tamor, a két Remogner, 
Woodbell, Varadol és Márta, de ilyenkor az eskü jut az 
eszembe, melyet a ^haldoklónak tettem,, hogy nem hagyom 
el a gyermekeit. Érettük kell élnem. Életre vagyok itélve, 
ahogy, amíg Márta élt, szerelemre voltam itélve. Az emberi 
létnek ez a két legfőbb java lett a gyötrelmem, ki nem 
fejezhető, soha meg nem szűnő gyötrelmem. 

Napjaim a gyermekeket illetik. Minden erőmet meg-
feszítem, hogy állandóan rájuk gondoljak; velük foglalkozom, 
tanítom őket, magammal viszem, ápolom és oltalmazom 
őket, meri — Isten legyen segítségemre, — reám, akinek 
nincsen gyermeke, nehezedik a hold nemzedékének szel-
lemi apasága. 

De éjszakánkint visszatérek a földre és a halottakkal 
társalgók. 

Valami megtört, vagy megszakadt az agyamban, vagy 
a gyász borította ködbe a gondolkodásomat, mert a valóság 
álomnak tetszik és az éjszakának az álmai a valóság 
számomra. 

Vágyódom az álmok után. Álmaimban a földön ván-
dorolok és megindultan csókolgatom a fákat és virágokat, 
sőt még a port és köveket is s ilyenkor úgy érzem, mintha 
a megismerés utáni őrületes vágy és a kívánság, hogy a 
csillagokkal teleszórt égnek a titkait megismerjem, sohasem 
szakított volna el tőle. 

Néha meglátogatnak ők is, az elhalt bajtársak. Soru-
kat az ősz O'Tamor nyitja meg s ő, aki maga volt a vég-
telen jóság, vádolja önmagát, hogy könnyelműen idecsábított 
bennünket a holdra, erre a kietlen égitestre, amely lámpa 
módjára lebeg a föld és mennynek a boltozata között. 
Azután a Remogner testvéreket látom. Panaszkodnak, hogy 
követtek bennünket és a halálukat lelték. Woodbell halvá-
nyan jelenik meg és kérdezi, hogy mit tettünk Mártával? 
Boldog volt-e velünk? Álmomban Péter is elmesél min-
dent, amit éleie utolsó éveiben kiolvastam a szeméből: 
vad, szenvedélyes szerelmét Márta iránt, mely úgy emész-
tette őt, mint a lobogó tűz a faforgácsot, a rettentő sor-
sot, mely a boldogságnak egy pillanatát sem juttatta neki 
osztályrészül, a hosszú éveket, melyek alatt a forrón szere-
tett nőből csak undort, iszonyatot és megvetést tudott kivál-
tani. Elmeséli, hogy miként volt kénytelen a szerelmet magá-



ban elfojtani, a fájdalmat lenyelni és a felajzott férfibüsz-
keséget és méltóságot megölni. Elmeséli, hogy azon az 
utolsó éjszakán mi ment végbe a lelkében, mikor engemet 
Mártának a keblére borulva megpillantott és mikor a revol-
vert halántékára illesztette. 

Ezt a szomorú szellemsort Márta zárja be. Némán jele-
nik m e g . . . fájdalmas mosollyal az ajakán és megköszöni, 
hogy jó voltam, ember voltam . . . máskor ellenben úgy 
tetszik, mintha szemrehányás volna a tekintetében, hogy 
nem voltam a z . . . Egész bensőm a gyásznak és fájdalom-
nak a feneketlen örvénye. 

Így beszélnek hozzám a szellemek. És bár semmi örven-
detest nem tudnak mondani nekem, otthonosan érzem maga-
mat a körükben, otthon, sőt talán még boldogan is, mert 
közel, nagyon közel állanak a szivemhez. 

Az új nemzedék, a holdnak a nemzedéke, már egé-
szen más. Valamennyien még csak gyermekek és mégis 
úgy érzem, hogy idegen világot alkotnak a maguk szá-
mára, amely nekem, aki a fölről jöttem ide, örökre idegen 
marad, ugyanúgy, ahogy az én világom számukra, akik a 
holdon születtek' mindenkor érthetetlen és elzárt titok leszen. 

És mégis nekem, a hat sírhant testvérének, melyek 
szét vannak szórva a holdnak a felületén, együtt kell élnem 
azokkal, akiknek ez az égitest a hazájuk.. . és ki tudja, 
még meddig, milyeú sokáig . . . 

(Vége a második résznek.) 
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Az új nemzedék. 
i. 

A sarkvidéken. 
Már növekszik az új nemzedék s rám mind kevésbbé 

van szükség és mind szomorúbb vagyok. . . Eljöttem a 
sarkvidékre, hogy a földet lássam és egyedül legyek. 

Az Exodus óta, mikor az elvesztett földet elhagytuk, 
már kétszáztizenkilenc holdnap. Mártának és Péternek halála 
óta pedig hatvankét holdnap telt el. 

Csodálkozom, hogy nem halok meg . . . 

Ismét a sarkon lakom tehát. A határtalan sóvárgás 
hazám, a föld után, mind erősebben gyötör. Még elfelejteti 
velem azt a nemzedéket is, melyet Márta a halála órájában 
adott át nekem. Ez a nemzedék a tenger partján él és 
boldog. Mikor elhagytam, a szerelemnek tavaszi érzései 
ébredtek újra a szívemben. Gyönyörűséges, de egyúttal 
fájdalmas volt látnom ezt a tavaszt. . . 

Itt nincs más, csak magány és emléke^s . . . 
• 

Napfogyatkozás volt ismét s a fekete föld megüszkö-
södött holttesthez hasonlóan sötétlett az aranyos szivár-
vány, felhőszakadások és áradások fölött . . . 

Kétszázhuszonhaíodik holdnap az Exodus óta. 
Az aggodalom nehezedik rám Márta gyermeke ié* 

Vissza kell térnem a tengerpartra, hogy lássam, vajjoJT 
szükségük van-e* rám. 

Nyugtalanul aludtam és álmomban Mártát latiam . . . 

Hét holdnapos távollét után jártam a meleg tavak 
vidékén. Az aggodalom Márta gyermekeiért hajtott oda. 

15' 
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Tom a férje két idősebb nővérének, Lilinek és Rózának. 
Csodálatos, hogy ezek az emberek a holdon mily 

gyorsan csenevészednek! Tom már teljesen kifejlődött, 
de a vállamig sem ér. Ada, azt hiszem, rt>ég kisebb lesz. 

A tengerparton való tartózkodásom idejére esett az 
Otamornak egy borzalmas kitörése, a leghatalmasabb vala-
mennyi közül, melyekre visszaemlékezem. A kráternek déli 
oldala beomlott a tengerbe. A kitörés az Exodus utáni 
kétszázharmincnyolcadik holdnapra esett, — pontosan tizen-
négy órával délután kezdődött meg. 

Mikor újból elhagytam a tengerpartot, Róza épen 
várandós volt. Adát magammal hoztam, — odalent nagyon 
elhagyatottnak érezte magát. Sokkal inkább van az oltal-
mamra szüksége, mint bármikor azelőtt. Oly rettenetes, 
hogy még mindig nem szabad meghalnom! 

Az Exodus utáni kétszázötvenegyedik holdnapon érkez-
tem vissza a sarkra. Tom igyekezett ugyan, hogy vissza-
tartson, mindazonáltal éreztem, hogy örült, mikor eltávoz-
tam. Tom nagyon hatalmaskodó természetű és nem szereti 
a gyengédségemet feleségei irányában. Annak is örült, 
hogy Ada velem jötfr. Adát ugyanis nem szereti, mert nem 
akar neki engedelmeskedni, noha még egészen gyermek. 

* 

Fakón és hűvösen telnek az órák, akárcsak a látha-
tatlan sarki napnak a fénye, — óráknak hosszú, végtelen 
sorozata. 

Csak nehezen tudom számontartani az időt; nem sokat 
beszélek, Ada pedig állandóan hallgatag. Orákhosszat szinte 
mozdulatlanul ül a zöld mohán, szomorú gyermekszemét 
pedig^ bolyongva jártatja a hegyeknek rózsás csúcsain. 

Én pedig ? . . . 
Hosszú idő óta már nem élek a jelenben és még 

kevésbbé a jövőben. Csak visszafelé nézek és szüntelenül 
az emlékezéseim vannak a szemem előtt. Komor és szo-
morú társaság!, Szomorú voltam odalent, a tenger partján 
é l szomorú vagyok itt, ahol a földet látom a horizont 
szélén. 

• 

Hosszú idő telt el, mióta az utolsó feljegyzéseimet 
írtam. Ada növekszik és vágyódni kezd a nővérei után. 
Látom rajta, bár sohasem mondja és nem is akarja nekem 
bevallani. 
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Én is érezni kezdem, hogy minden körülmények közöii 
ideje már visszatérnem a tengerpartra. Öregszem s ha 
meg találnék halni ebben a magányban, az Ada halálát is 
jelentené. Egymagában csak pusztulás várhat rá. Ő miatta 
akarok visszatérni, bár — Isten látja a lelkemet, — leg-
szívesebben itt maradnék és szememet a föld felé fordítva 
halnék meg. t 

Attól is félek már, hogy ez a gyermek nagyon sokáig 
élt velem együtt, a hallgatás és szomorú magányosság 
közepette. Különös ez a gyermek é§ különös az is, hogy 
itt a magányosságban, ahelyett, hogy közelebb jönnénk 
egymáshoz, elidegenedünk egymástól. Tágra nyílt szemekkel 
szokott nézpi engem és érzem, hogy sokat gondol, amiről 
nem beszél velem. 

Magam előtt be kell vallanom azt is, hogy bármennyi 
ideig vagyok is együtt ezzel a leánnyal, nem tudom meg-
szokni; ellenkezőleg valósággal izgat a jelenlétével. Egyedül 
szeretnék lenni, hogy gondolkodhassam a múltról. . . és a 
földről . . . 

És mégis vissza kell térnem Tomhoz és Tom gyer-
mekeihez, akik csodálkozással és félelemmel vegyest fognak 
reám tekinteni, az öreg emberre, aki valaha a földről jött 
és most sokáig élt a magányban. Vissza kell térnem . . . 
vissza kell térnünk — Ada . . . 

Még mindig nem szabad, hogy meghaljak . . . 

A tengerparton, a meleg tavak 
vidékén. , 

Az Exodus óta már négyszázkilencvenkéí holdnap telt 
el, vagyis majdnem harmincnyolc földi esztendő. Már régóta 
semmit sem irfam ezekre a lapokra, de most előveszem 
° JTOgy felíe9yezzem Rózának a halálát. 

Meghalt és borzasztó, hogy halálában bátyja és férje, 
en szeretett egykori tanítványom, Tom a vétkes, aki 

haragjában egy kővel agyonütötte. 
Tómnak másik felesége és idősebb gyermekei ezt a 

cselekedetet nyugodtan tudomásul vették, úgy látszik, Tom 
abban a hiszemben van, hogy jogában áll akár valamennyit 
megölni, ha neki nem engedelmeskednek. Egyesegyedül 
pda, aki mindig félrehúzódott Tom családjától, mert a gyil-
kossal szemben fellépni. Indulatának a kitörésében, hang-



talanul, felemelt kezekkel közelített a leány hozzája s Tom, 
aki egy ökölcsapással leüthette volna, mert sokkal nagyobb 
és erősebb nála, ijedten hátrált előle. Ada két lépésnyire 
tőle megállt; egyik kezével az asszony holttetemére mu-
tatott, a másikat pedig magasra emelve, kiáltotta: 

— Ennek az asszonynak a véréért megátkozlak téged 
az Öreg Ember nevében! 

„Öreg Ember" az a név, mellyel az új nemzedék enge-
met illet. 

Tom először megijedt, azután szemmelláthatóan eről-
ködve, hogy kemény, 'parancsoló kifejezést adjon a hang-
jának, Adához fordult: 

— Róza a feleségem volt. Azt tehettem vele, amit akar-
tam . . . magamnál tarthattam, enni adhattam neki, vagy megr 
ölhettem. Miért nem engedelmeskedett nekem ? 

Ez a borzalmas eset és az akaratlan gyilkosság, — 
mindmáig nem akarom ugyanis elhinni, hogy Tom szánt-
szándékkal ölte meg a feleségét, — hirtelen három dolgot 
világított meg előttem, melyekkel eddig nem vetettem 
eléggé számot. 

Mindenekelőtt látom Tómnak a brutalitását és azt hi-
szem, hogy én vagyok benne a hibás, mert én neveltem 
őt és nem voltam képes, hogy a jellemét más irányban 
fejlesszem. Másodsorban nem kellett volna magányos évei-
met a sarkon töltenem és ezeket az embereket sorsukra 
hagynom; végezetül pedig Ada vált ki belőlem nagyfokú 
megdöbbenést. Egész fellépéséből és számos más dolog-
ból, melyek csak utólag jutnak az eszembe, mert annak 
idején jóformán ügyet sem vetettem rájuk, sok mindent 
lótok, legfőként pedig különös viszonyát bátyjához és annak 
családjához, úgy veszem észre, hogy kölcsönösen gyűlölik 
egymást, amellett azonban a többiek félnek tőle, aki a leg-
fiatalabb az első generációnak a sarjadékai közül. Távol-
tartja magát a többiektől és papnő módjára él közöttük, 
noha nem tudom, hogy ez-e a helyes kifejezés viszonyuknak 
a jellemzésére. Sajnálom Adát, mert elhagyatott és azt 
hiszem, hogy mindig elhagyatott is marad ezen a világon, 
épenúgy, mint én: annál inkább sajnálom, mert én sem 
lehetek neki az, aminek tulajdonképen lennem kellene: 
atyja és jó barátja. De neki is a hozzám való viszonyában 
több a babonás tisztelet, mint a szeretet, úgy látszik, hogy 
ebben is én vagyok a hibás. . . 

A harmadik körülmény pedig, ami legjobban megdob-



bent s ami a személyemet legközelebbről érinti, az, aminek 
engemet tartanak . . . De nem, talán csak tévedek! Akkor 
pedig mit jelentsen, hogy Ada Tomot az én nevemben 
átkozta meg? Talán ,csak azt, .hogy én vagyok a legöre-
gebb közöttük ? . . . És ha mégis úgy volna igaz, ahogy 
rémlik nekem ? Én volnék a közvetett okozója ennek . . . a 
bálványimádásnak is ? 

Milyen különösen szokták valamennyien a nevet kiejteni, 
mellyel engemet illettek: az Öreg ember... 

, ®J s z a^ a ismét olyan álmom volt, aminők már eszten-
dők ota szakadatlanul gyötörnek és nagyban hozzájárulnak, 
hogy mind idegenebbnek érzem magamat ebben a világban... 

Azt szoktam álmodni, hogy a földön vagyok. 
De ma az álmom sajátságosan különös volt. 

, Férfiak társaságában voltam, akikkel az államokról, 
népekről és nemzetekről s a haladás nagy kérdéseiről folytat-
tam eszmecserét. Elmondották nekem, hogy mióta a földet 
elhagytam, számos ország határai megváltoztak, új törvények 
uralkodnak és az előbbi hitből nagyon sok megdőlt. Mindez 
nagyon érdekelt és hosszú távollét után saját szememmel 
akartam a földet megtekinteni, hogy megismerjem, ami 
azóta történt. 

Útnak indultam tehát és bejártam az egykor ismert 
videkekeí és városokat. Tényleg nagyon sok minden meg-
változott. Madár módjára repültem át az országok fölött 
es csodálkozva láttám, hogy a régi metropolisok helyén 
romhalmazok vannak; virágzómezők helyén sivatagokat és 
pusztulás nyomait találtam, ott pedig, ahol valamikor siva-
tagok terültek el, vizet láttam, vagy gondosan megművelt 
földeket és réteket, melyek lüktető elevenségű nagyváro-
sokat vettek körül. Néha megálltam, hogy ismerős embe-
reket és házakat látogassak meg; kérdezősködtem dolgok 
után, melyek az én időmben történtek, de senkisem tudott 
róluk felvilágosítást nyújtani. Az emberek csak a fejüket 
csóválták és mondogatták: 

— Nem tudunk róla. 
Mások másként válaszoltak: 
— Már elfelejtettük. 
Megrémültem és kimondhatatlan fájdalom ejtett a hatal- -

mába, mert láttam, hogy a föld már megváltozott és nem 
hasonlatos már ahhoz, amelyet én ismertem. 
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Álmomban azl gondoltam, hogy hihetőleg már nem 
esztendők, hanem évszázadok teltek el, 'mióta a földet 
elhagytam; a holdon nehéz a hosszú, egymáshoz hasonló 
napokat számon tartani; bizonyára sok kieseti,az emléke-
zetemből . . . Olyan földre jutok, melyet nem ismerek s 
mely engemet sem ismer. 

Egyszerre oly megmagyarázhatatlan szomorúság fogott 
e l ! Idegen vagyok a holdon, melynek világába nem tudom 
beleélni magamat és idegen a földön, melyre valami ért-
hetetlen csoda folytán visszakerültem . . . de már későn ! 
Hol van az a hely, ahol én megpihenhetek? 

Gyorsan szárnyaltam tovább a levegőben és határtalan 
ürességet éreztem a szivemben . . . A rövid nappal után 
leszállt az éjszaka. Az első csillagok kezdtek szikrázni az 
égbolton, mikor belső vágytól űzetve a végtelen óceánnak 
a hullámai fölött lebegtem. Alattam a hullámok úgy gör-
dültek egymásra, mintha csillogó testüket tekergőzve moz-
gató tengeri szörnyetegek lettek volna. Az ezüstös égi 
fénypontok pedig sziporkázva tükröződtek vissza az áttetsző 
habokban. 

Tekintetem minden irányban messze elkalandozott: csak 
itt nem változott semmi. A tenger épen olyan mérhetetlen 
volt, mint régente, épen oly vadul tajtékzó és épenúcfy 
örökkön-örökké változó. 

Miközben ezen elmélkedtem, észrevettem, hogy a víz 
furcsa módon megnyúlni kezdett és árja felém emelkedett. 
Csak ekkor vettem észre azt is, hogy a telihold ragyog 
fölöttem. Megrémültem a hold gömbjének a megjelenésétől 
a magasban és menekülni akartam előle valahova, ahova 
a fénye el nem ér; egyszerre azonban úgy éreztem, hogy 
elhagy az erőm. Úgy éreztem, hogy lezuhanok a mind 
magasabban tornyosuló hullámokra; a hullámok ellenben 
emelkedtek és emelkedtek s engemet felfelé emeltek, taszí-
tottak a hold felé; óriási, végtelenül hosszú nyakukat 
nyújtogatták, ^vad kacagással bömböltek és mind jobban 
megnőttek. Őrültséggel határos rettegéssel tekintettem a 
holdra: megnőtt a szemem előtt, kiterjedt, elfoglalta a fél 
horizontot; ezüstös fátyol módjára elfödte a fél eget. Úgy 
tetszett nekem, mintha korongjából Márta elcsenevészedett 
utódainak a fejei emelkednének ki és rosszindulatúan kiál-
toznának felém: . « 

— Jöjj vissza hozzánk! Jöjj vissza hozzánk! Öreg 
Ember, te már nem vagy a földre való! 
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f Kétségbeesés, borzalom, undor és határtalan vágy, hogy 
a földön maradhassak, ha nem akar is tudni rólam, egy-
szerre viharzott át a lelkemen. Jajveszékelő kiáltást hallattam 
és egész erőmet megfeszítve küzködtem az engemet a 
világűrbe kitaszító hullámok ellen. Kezemmel belecsaptam 
a vízbe, lábammal a levegőben evickéltem . . . 

Hiába! Egyszerre úgy éreztem, hogy a föld már nem 
a lábam alatt, hanem a fejem fölött van, én pedig ismét 
a holdra zuhanok vissza . . . 

Borzalma? álom ! Még borzalmasabb valóság! 

Ofszázegyedik holdnap az Exodus óta. 
Tom két legidősebb fiával hajón hosszú útra indult 

deli irányban. Elbeszélésükből arra kell következtetnem, 
hogy eljutottak majdnem az egyenlítőig. A további utazásban 
a rettentő tropikus zivatarok gátolták meg őket. így ered-
ménytelenül tértek vissza. 

Visszatérése után Tom sokáig beszélt velem. Sokat 
beszelt az anyjáról és Rózáról és bánkódott feleségének a 
halálán. Azután az expedíciójának történetét mesélte el és 
vázolta a küzdelmeket és fáradalmakat, melyekkel meg 
hellett birkóznia. Végül a gondolataiba mélyedt el és a 
távolba tekintve, mondotta: 

— Attól félek, hogy ez volt az utolsó úíam. 
Ránéztem és nem tudtam megérteni. Ez a fiatal ember, 

aki. fele olyan idős, mint én, már valóságos aggastyán. A 
toldön most volna a férfiéveknek a virágában. Itt az emberek 
sokkal gyorsabban fejlődnek, érnek meg, de sokkal gyor-
sabban öregednek is. Annál csodálatraméltóbb, hogy én 
még élek. 

Elmondtam ezeket Tómnak. Tom a szemembe nézett 
és némi vonakodás után felelt: 

— Igen, de Ada és a gyermekeim azt mondják, hogy 
, e vagy az Öreg Ember. 

Ezek a szavak nagyon különösen hangzottak a szájából. 
— De te, — kérdeztem tőle, — aki gyermekkorod óta 

ismersz, mit mondasz te rólam ? 
Tom nem tudott válaszolni; a felelettel adós maradt. 

Tizenegyedik holdnapra Róza halála után meghalt Tom. 
Tizenkét gyermek maradt utána ; öt a meghalt feleségétől 



és hét Lilitől. Én temettem el őt is a Temető-szigeten 
a többi sírok szomszédságában. Ott pihennek már kívüle 
Márta, Péter, Róza és Tómnak legifjabb gyermeke, ki nem 
sok idővel a születése után halt meg. 

Lili kétségbe van esve urának a halála fölött. Azt hiszem, 
hogy rövidesen követni fogja őt. 

Csak Ada hallgatag és közömbös mindennel és minden-
kivel szémben. 

A hold népének a patriarkája most Jan, Tómnak és 
Rózának legidősebb fia, aki Lili leányát vette feleségül. 

Ada ma a legmélyebb meggyőződés hangján mondta 
nekem, hogy sohasem fogok meghalni. . . Nem tudom, 
hogy megőrült-e és vele együtt a holdnak az egész nem-
zetsége, vagy pedig csakugyan hallatlanul különös kivétel 
vagyok-e ezen emberek között ? . . . 

Igazában . . . miért is élek még ? 

Lili meghalt. 
A hold első generációjából már csak Ada él. 
Ötszáztizenkettedik holdnap az Exodus óta. 

Elrémülök annak láttára, ami körülöttem történik, amit 
nem tudok és nem akarok megér teni ! . . . Nem akarom. 
A vihar ideje alatt, amely ma még erősebben tombolt, 
mint máskor s melyhez még az Otamoi;nak fenyegető kitö-
rése is járult, ez a népecske áldozatokkal közeledett a 
lakásomhoz. Élükön őrült papnőjük, Ada, akinek valószínűleg % 

a sarkvidéken való hosszú tartózkodásnak a magányossága 
zavarta meg az öntudatát. Már Róza meggyilkolása alkal-
mával, mely borzasztóan megrendítette őt, észrevettem rajta, 
hogy megzavarodott, most azonban látom, hogy csakugyan 
lelkibeteg. De én vagyok az egyetlen, aki ezt tudom I A 
többiek tisztelik és szentnek tartják. Ma pedig a vezetése 
alatt, — borzalmas még elmondani i s ! — imádkoztak 
hozzám, hogy csillapítsam le a vihart és békítsem ki a 
lábaik alatt vándorló földet I Tehát csakugyan . . . Mily bor-
zalmasan magamra vagyok hagyatva az őrülteknek és dege-
neráltaknak ebben a társadalmában 1 

Ma reggel nekiláttam a régóta beporosodott könyvtár 
és irataim rendezésének. Munkaközben hirtelen vágyat érez-
tem, hogy mindent elégessek, — még ezt a naplót is. 
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Semmit sem égettem el. De a könyvek és iratok szana-
szét dobálva maradtak a padlón és egyáltalán nem érzem 
a szükségét, hogy a kezemet kinyújtsam utánuk és össze-
szedjem őket. 

Maradjanak csak úgy. Ha meghalok, valószínűleg senki 
sem lesz, aki megérintse őket. 

' III. 
Mennyi nap, mily sok végtelenül hosszú nappal és vég-

telenül hosszú éjszaka . . . Azt hittem, hogy elvesztettem 
az időszámítás fonalát . . . Oly nehéz számon tartani a 
napokat, melyek egyformák, akárcsak a víznek cseppjei. 
Nappalok, melyeknek jelzésére földi órám nem elégséges 
és járásában megáll, jóval mielőtt a nap delelőre hágna. 
Csak a szivem jelzi minden dobbanásával az időnek leg-
kisebb részecskéit és ha kérdezem tőle, milyen óra ez, 
azt feleli: végtelen sóvárgásnak az órája ! Ha pedig azt 
kérdezem, hány ilyen óra telt már el, azt feleli csupán; 
sok, túlságosan sok! így van, ostoba, elárvult szivem! Sok 
volt már az órákból, sok a sóvárgásból, sok az életből. . . 

A hajam már régóta megszürkült... Mióta? Nem tudom. 
A földön már húsz, vagy talán több esztendeje is eltelhe-
tett, mióta a Temető-szigeten a sírokat megástam s Pétert 
és Mártát bennük eltemettem. Azóta a sírok már meg is 
szaporodtak. Örök nyugvóhelyet ástam Tom, Lili és Róza 
számára is, akik még gyermekek voltak, mikor én már az 
évek súlya alatt görnyedtem. Körülöttem már a dédunokái 
nőnek fel azoknak, akik velem együtt jöttek a földről erre 
a világra . . . és én még mindig élek. 

Olyan csodálatos ennek a tudata, hogy már magam 
sem értem a saját mibenlétemet és majdnem képes vol-
nék tűrni a hold népe körében elterjedt legendát, hogy en 
sohasem halok meg . . . . .. , 

Emlékszem, hogy még a földön, a forrón szeretett, de 
örökre elvesztett földön olvastam egyszer egy ismert nevű 
természettudósnak a könyvében, hogy a halai alapjaban 
véve érthetetlen és esetleges jelenség, amely egyaltalaban 
nem következik az életnek a feltételeiből. A hideg raz arra 
a gondolatra, hogy a halál esetleg megfeledkezett rólam 
és»nem jön el értem. 

Ha jól számítom, már ötven esztendeje elteli, mióta 
elhunyt bajtársaimmal együtt a földet elhagytam. 
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Az emberek közül, akiket ismertem, valószínűleg már 
csak nagyon kevesen élnek; azok, akik gyermekkorukban 
hallottak azokról az őrültekről, akik a holdba utaztak, már 
régóta megszürkültek és elfelejtették azoknak a nevét, kiket 
már akkor is holtaknak és örökre elveszetteknek véltek. 

Ötven esztendő I Mi minden megváltozhatott a földön 
ennyi idő alatt! Talán meg sem ismerném az egykor ottho-
nos vidékeket. Az emlékezetem is gyengül . . . Tömérdek 
részletet megőrzött ugyan, melyekkel az elmélázás hosszú 
óráiban jálszadozom, de látom már, hogy az emlékezésnek 
a képei mind lazábbak és értékes, sóvárgásomtól csillogóra 
színezett kövekből készült mozaikhoz hasonlítanak, amely 
már töredezik és szétesőben van . . . 

Gondolataimban ezt a mozaikot újból meg újból ösz-
szerakom; a hosszú esztendők során elvesztett köveket 
egy-egy szomorú álomképpel pótolom, azután másként állí-
tom össze a képeket és öregségemben úgy játszadozom 
az emlékezésnek ezekkel a kincseivel, mint a gyermek a 
kaleidoszkóppal. 

És milyen csillogó gyöngyök ezek a visszaemlékezések, 
ha könnyeimen keresztül nézem őket! 

Óh, ha csak egy napot, csupán egy órát tölthetnék 
mégegyszer földön! Csak egyszer láthatnék még embere-
ket, igazi, magamhoz hasonló embereket! Istenem, ha hall-
hatnám az erdők, a fenyők és tölgyek zúgását! Ha még-
egyszer láthatnám a nyárfának a szellő fuvallatában rezgő 
leveleit, a rétek füvét, ha beszívhatnám a földi növények 
és virágok illatát, hallhatnám a madarak énekét, ha csak 
egyszer is láthatnám tavasszal a zöldelő mezőt, vagy nyáron 
az aranykalásszal ékes rónaságot! 

Bizonyos, hogy sok minden megváltozott azóta a földön, 
de az emberek ugyanazok maradtak és ugyanazok marad-
tak a fák, virágok és madarak is ! 

Néha eszembe jut az aranyos pókhálóból szőtt mese, 
hogy az emberi lélek, ha megszabadul a testnek a nyűgétől, 
tetszése szerint szabadon vándorolhat a világűrben, csilla-
gokon és napokon. Amíg kis fiú voltam, akinek a föld volt 
az otthona, erről álmodoztam és utazásokat képzeltem el 
a csillagokkal teleszórt világűrben. Most csak a földön 
szeretnék lenni, örökkön-örökké a földön I És ha n1?ha 
úrrá lesz is fölöttem az aggodalom, hogy a föld már más-
minő, mint ötven esztendeje, mikor ismertem, eszembe jut, 
hogy ott most is csak emberek vannak, erdők, éneklő 
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madarak, sarjadzó vetések és illatos virágok! Ez elégséges 
a lelkemnek, hogy mindig a földre szálljon, ha ki tud 
szabadulni a tömlöcéből. 

Mily régóta nem hallottam a madarak énekét! A csodás 
májusi reggelek, melyek mintha telve lettek volna a mada-
rak dalával, mégis mily élénken élnek az emlékezetem-
ben . . . Kezdődik a szürkület, az ég világosodik, azután 
keleten fokozatosan halvány rózsaszínnel itatódik át. Mély-
séges, áhítatos csend! Csak a levelek zizegését és a róluk 
lehulló nagy harmatcsöppek zaját lehet hallani. Egyszerre 
felhangzik az első, elszigetelt csicsergés; másik oldalról 
a második, utána a harmadik, negyedik... Még rövid ideig 
tartó nyugalom, -azután mintha minden fa és bokor életre 
kelne, köröskörül füttyszó, csicsergés, dal, ének, üdvrival-
gás. Eleinte az egyes hangokat alig lehet megkülönböztetni; 
itt a sárgarigó hallatja hangját, az erdőből a vércse vijjogása 
hallatszik, közelebb a kis szárnyas dalosok szólalnak meg, 
fent á magasban, szárnyát lebegtetve a pacsirta énekel, a 
zizegő bokrokban pedig a fülemüle csattog. Az életnek 
diadalmas zenéje, melyre megrezdülnek a levelek, virágok, 
füvek és levegő . . . közben a mindenség megvilágosodik, 
az ég vörösebb és vörösebb, míg egyszerre a látóhatár 
szélén aranyos színben kezd tündökölni a vnap!. . . 

Ugyanaz a nap és itt mégis milyen lassan és lomhán 
vándorol! Majdnem azt lehetne hinni, hogy nem siet, mert 
édes hangok nem csalogatják. A több óráig tartó szürke 
félhomályt, mikor minden megdermedve és szomorúan 
Pihen a jégnek és hónak takarója alatt, madárdal nem 
élénkíti . . . A nap itt halott világ fölé emelkedik, mely bor-
zalmas némaságba burkolódzik. Csak az ember, aki az 
idegen égitestről jött ide, töri meg a hangtalanságot jelen-
létével ; csak egy-egy gyermek, amint az álmából felebred, 
sír csendesen, vagy egy elvadult kutya üvölt a barlangban, 
ahonnét kizavart egy kis hold-szörnyeteget, mikor a hideg 
elől menedéket keresett magának. Csend van itt meg nap-
pal is, a hosszú, végtelenül hosszú nappalnak a tanarna 
alatt 1 Csak a felkerekedő vihar, a sziklafalakon meg oro 
hullám, vagy egy vulkánnak távoli dübörgésé, máskülön-
ben semmi, semmi egyéb. 

• 

Ma minden, amit átéltem, csodálatos tisztán áll a lel-
kem előtt. Forgatom a naplónak elsárgult lapjait es ha egy 



pillanatra behunyom a szememet, hallom a kocsinak a zaka-
tolását, amint a borzalmas holdsivatagokon át száguld ve-
lünk, látom fejünk fölött a feneketlen eget és a sötétség-
ben világító földet. Előttem vannak a hatalmas hegyek, 
melyek árnyékban szénfeketére színeződnek, napfényben 
vakítóan ragyognak, közöttük és felettük pedig a külön-
böző színű és a szivárvány minden színében játszó csil-
lagok között a sugártalan napot és a mind keskenyebb 
sarlóvá fogyó földet. 

Azután • megelevenednek az emlékezetemben az első 
esztendők, melyeket itt töltöttem a tenger partján. Lezárt 
szempilláimon át látom Mártát, szomorúan és halványan, 
Pétert és a boldog gyermekeket, akik már nincsenek. Csak 
Ada van még életben, aki azonban már aligha emlékszik 
a szüleire, bár azt, amit tőlem hallott felőlük, fantasztikus 
mesékkel keverve, sűrűn szokta elme^lni az új nemze-
déknek. Még kicsiny volt, mikor mindnyájan meghaltak. 
Ma utánam ő a legöregebb ezen a világon s ezek a törpék 
őt is úgy tisztelik, akárcsak engem, azzal az egy különb-
séggel, hogy tőlem, noha — Isten a tanúm, — egyikükei 
sem bántottam, még félnek is. 

. Egy bizonyos. Nem tudok velük úgy érintkezni, mintha 
hozzám hasonló teremtmények volnának. Néha sajátságosan 
együgyű állatok benyomását keltik bennem. Már az első 
itt született lény is tökéletesen eltérő volt tőlünk, a földről 
érkezettektől. Tom és nővérei meglett korukban is gyerme-
keknek tetszettek mellettem. Nagyságuk és erejük már alkal-
mazkodott ennek a világnak az életfeltételeihez, a kisebb 
méretekhez és a tárgyaknak csekélyebb súlyához. A most 
élő nemzedékhez képest valóságos óriás vagyok. Márta 
unokái, szintén már meglett emberek, — az érettség itt 
nagyon gyorsan következik be, — alig érnek a derekamig 
és görnyednek olyan tárgyak súlya alatt, melyeket én fél-
kezemmel játszva felemelek. Kicsiny testükben azonban 
páratlan egészség lakozik és edzve vannak hideg és meleg 
ellen egyaránt. 

A hosszú éjszakákat legnagyobbrészt átalusszák, de ha 
kell, a legnagyobb hidegben is olyan kitartással dolgoznak, 
hogy -bámulnom kell rajta. 

Ennek a törpe-nemzedéknek a szellemi fejlődése azon-
ban teljesen visszamaradt. A civilizációnak azok a morzsái 
is, amelyeket a földről magunkkal hoztunk, majdnem tel-
jesen veszendőbe mentek. Ha körülnézek, úgy érzem, hogy 
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olyan lények közölt vagyok, akik már alig tarthatnak igényt 
az „ember" elnevezésre. Tudnak írni és olvasni, ércből 
fémeket kiolvasztani, csapdákat állítani és ruhát varrni; 
használják a tüzet, sőt tisztában vannak egyes mérőeszközök 
használatával is, velem meglehetősen tiszta lengyel nyelven 
beszélnek, egyesek közülök nagyjából megértik a francia 
és angol könyvek tartalmát, de egymás között valami bor-
zalmas keverék-nyelvet beszélnek, amely lengyel, angol, 
malabár és portugál szavakból van összedobálva. Keskeny 
koponyájukban a gondolatok csak lomhán és nehézkesen 
képződnek s úgy látszik, hogy nehezükre esik a gondola-
toknak szavakba öntése, mert állandóan kézmozdulatokkal, 
jelekkel és arcfiníorgatásokkal segítenek magukon, mint a 
vadak valahol Afrika belsejében, vagy az amerikai konti-
nens déli végén . . . 

Mérhetetlen szomorúság tölt el, ha a földről jött 
emberektől leszármazó harmadik nemzedéket nézem. Ez a 
szomorúság pedig még nagyobb, mert a saját felsőbbrendű-
ségemnek és bizonyos megvetésnek az érzését e-szegény 
félemberek irányában nem tudom elfojtani és mert egy-
idejűleg, akárhogyan van is, megteremtésük bűntényében 
tettestársnak érzem magamat. Kétségtelen ugyanis, hogy 
bűnösök módjára vétkeztünk az emberi nem méltósága 
ellen, mikor megengedtük, hogy ezen a fejlődése számára 
nem alkalmas égitesten tovább szaporodjék. A természet 
egyaránt kérlelhetetlenül van jelen ott, ahol diadalmenetben 
halad előre és felfelé törekvésének munkáját betöltve, 
állandóan újabb, tökéletesebb és magasabbrendű formákat 
hoz létre, mint ott, ahol sértődötten visszavonul, megtagadja 
és visszacsinálja, amit önmaga hozott létre. Hiába birkóztam 
vele, hiába próbálkoztam, hogy a holdnak a nemzedéket 
megtartsam ugyanazon a szellemi színvonalon, melyet az 
ember a földön elért. Minden fáradozásomnak a varaílan 
eredménye az a vallásos félelemmel vegyült tisztelet, me lyel 
körülvesznek. Nemcsak óriás vagyok, hanem titokzatos lény 
is, aki tudja, amit ők nem tudnak, aminek megertesere ok 
képtelenek. , , , , 

Közben pedig Ada újból meg újból elmeseli hogy 
messze északon olyan vidék terül el, ahol a nap sohasem 
megy l e ; ott' kezdődik a határtalan sivatag s e sivatag 
fölött ragyog az a hatalmas csillag, melyről en a holdra 
jöttem. Nem elég ez, hogy ezeknek a szégeny elkorcsosu t 
teremtményeknek az agyát megzavarja? Ok sohasem jartak 
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ott és nem látták a világító földet, de Ada volt velem a 
sarkvidéken és csodákat mesél nekik; ők pedig vissza-
fojtott lélekzettel hallgatják és rettegve néznek rám, hozzájuk 
viszonyítva óriási alakomra. 

Ezért vagyok olyan egyedül közöttük! 

Éjszaka van. Sajnos, én nem tudok háromszáz órát 
egyfolytában aludni, mint a holdnak az emberkéi és így 
egyedül vagyok komor gondolataimmal. 

Elhagyatva ülök a régi házban, melyet valaha Mártával 
és Péterrel együtt építettem; napközben a törpék a tó 
körül settenkednek és kíváncsian néznek engemet. Noha 
valamennyien gyermekkoruk óta ismernek, egyikük sem 
mer a közelembe jönni. Csak Ada jelentkezik rendesen, 
meghatározott időközökben, elhozza az ételemet, rendbehoz 
mindent a ház körül s ha otthon talál, mindig ugyan-
azokat a közömbös kérdéseket intézi hozzám; azután még 
néhány óra hosszat hallgatva ül a küszöbön és engemet 
ismét magamra hagy gondolataimmal. 

Úgy látom, hogy ezeket a látogatásokat velem szemben 
kötelességnek és bizonyos mértékig szertartásnak tekinti, 
mely az Öreg Embert megilleti. 

Ez a látszólag teljesen épelméjű és öntudatánál levő 
asszony egy sajátságos őrületben él. Engemet emberfölötti 
lénynek tart, aki uralkodója a hold népének. Magáról azt 
hiszi, hogy nekem papnőm, a népnek pedig prófétája s a 
többiek rendületlenül hisznek is benne. 

Tom gyermekeinek egy fantasztikus új vallást hirdet, 
amely a szentírásból, nekem a földről szóló elbeszéléseim-
ből és a holdra való megérkezésünk történetéből van ösz-
szetéve. Kezdetben minden képzelhető módon megkisér-
lettem hogy e tévtanok elterjedését, melyeknek én állottam 
a középpontjában, megakadályozzam, de végül meg kellett 
győződnöm, hogy e tekintetben teljesen tehetetlen vagyok. 
Hosszan és részletesen fejtegettem Adának, hogy én épen 
olyan ember vagyok, mint a többbiek s mint az ő szülei is 
voltak, akikre még neki is emlékeznie kell. Megmagyaráztam 
azt is, hogy a későbbi nemzedékeknél nagyobb testi erőm 
és súlyom csak azon alapszik, hogy én egy nagyobb boly-
gón, a földön születtem^ Ada figyelmesen és hosszan hall-
gatta, amit beszéltem s mikor végre elvesztettem a türel-
memet, alig észrevehető mosollyal az ajkán, suttogta: 
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— De akkor mondd meg nekem, Öreg Ember, hogy 
juthattál ide a földről és hogy hozhattad ide a szüleimet, 
amit kívüled senki sem tudott megtenni ? Honnan tudod te 
azt, amit kívüled senki sem tud ? Különösen pedig, miért 
nem halsz meg te is, mint a többiek ? 

Összeszidtam Adát és egyszersmindenkorra megtil-
tottam neki, hogy ilyen meséket terjesszen felőlem, de 
hiába. Néhány órával később véletlenül meghallottam, amint 
titokzatosan közölte Jannal, aki most a hold népének paf-
riarkája és hozzám volt készülőben: 

— Az Öreg Ember neheztel.. . Az Öreg Ember nem 
akarja, hogy tudják, hogy ő az — Öreg Ember. 

Jan elszomorodott. 
, — Kellemetlen, nagyon kellemetlen, — mondotta. — 
Épen most akartam ugyanis megkérni, hogy egy követ toljon 
a házam alá, mellyel én és fiaim együtt nem boldogultunk. 

— Kérésekkel és ajándékokkal kell őt megengesz-
telni, — vélekedett Ada. — Hozzatok neki sok csigát, salátát 
és borostyánkövet... én majd átadom neki. Különösen 
pedig, — ujját e szavaknál a szájára tette, — ne beszél-
jetek előtte! Jaj annak, aki megteszi! Nem akarom. 

Kiléptem a sarokból, ahonnét végighallgattam az egész 
megbeszélést, újból összeszidtam Adát és Jan házához 
mentem, hogy megtegyem neki a kivánt szolgálatot. Távo-
zásomnál még hallottam, amint Ada Jannak a fülébe súgta: 

— Most már láthatod, hogy mindent hall és tud. 
Hogy támadhatott ez az őrültség Adának a lelkében ? 

Nem tudom, de az a meggyőződésem, hogy ez adja egész 
lényének a tartalmát és ennek köszönheti a nagy tekin-
télyt, melynek a holdnép körében örvend. Róza és Lili fél-
tek tőle, amíg csak éltek, sőt még Tom is, aki nem mindig 
volt hajlandó engedni neki, reszketett tőle. Ma a gyerme-
keiknek eszükbe sem jutna, hogy bármely parancsai meg 
mernék tagadni. Engemet felháborít, hogy ezeknek a sajna-
laframélfó törpéknek a fejében ilyen kavarodasf idez eio, 
de ugyanakkor mélységes sajnálatot érzek iránta, mert sej-
tem, hogy őrültségében vannak világos pillanatai is, mikor 
valószínűleg tisztán látja, hogy agyrémekben el es szenved 
is ezeknek a tudaiában . . . , . 

Eszembe jut egy eset, amely világosan ezt bizonyí-
totta. Éjfél volt már, mikor felkeresett. Csodálkoztam a láto-
gatásnak szokatlan idején, különösen a nagy hideg miatt, 
melynek tartama alatt alig lehetett a házat elhagyni. 

lerzy Zu lawsk i : Ezüstös mezőkön 
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V 
Ada egy könyv fölé hajolva talált és mivel nem mert 

félbeszakítani, némán egy padra ült a szobám sarkában. 
Láttam, hogy beszélni óhajt velem, de szándékosan úgy 
iettem, mintha nem venném észre. Egy ideig szótlanul ült, 
azután lábujjhegyen közeleaeii hozzám és kezével a válla-
mat gyengéden megérintve, megszólalt: 

— Uram . . . 
Hirtelen feléje fordultam; így eddig még sohasem 

szólított meg. Eddig mindig csak Öreg Embernek nevezett 
s most, mikor az úr megszólítást hallottam, vegyes érzések 
támadtak bennem. Félig örültem, hogy valaki a régente 
megszokott, de már régen elfelejteti földi kifejezéssel 
fordul hozzám, másrészt azonban ez a megszólítási mód 
felháborított. 

— Uram . . . — hallatszott isméi Ada ajkáról. 
— Mit akarsz, gyermekem ? — kérdeztem olyan barát-

ságosan, ahogy csak tudtam. Kérdésemet még néhányszor 
meg kellett ismételnem, míg Ada felelni merészelt. 

- Azt akartam kérdezni, azt szeretném tudni . . . 
— Mii? 
— Uram, én semmit sem tudok! — kiáltott fel hirtelen 

a kétségbeesésnek olyan kifejezésével a hangjában és a 
szemében, hogy kénytelen voltam magamba fojtani azokat 
a szemrehányásokat, amelyeket már több ízben teltem neki 
a holdnép körében elierjeszteíi hamis tanításokért. 

Ada ellenben folyiaíta: 
— Uram, csak azt tudom, hogy semmit sem tudok . . . 

és arra akartalak kérni, hogy végre mondd meg nekem, 
hogy mindez mit jelentsen: ki vagy te és kicsodák vagyunk 
mi ? Látlak a körünkben, tudom, hogy egyedül vagy és öreg, 
erős és nagy, de azt hiszem, amennyire a szüleimre vissza 
tudok emlékezni, hogy ők is másformáik voltak, mint mi . . . 
hasonlók voltak tehozzád . . . 

Elhallgatott és kis idő múlva a szemembe tekintve, 
megisméielte a kérdését: 

— Arra kérlek, mondd meg, hogy ki vagy te és 
kicsodák vagyunk mi? 

Keblemben a legelientétesebb érzések háborogtak. 
Úgy tetszett ugyan, hogy neki erre a kérdésre már nagyon 
sokszor, hosszú idő előtt megfeleltem és mégis azt a vágyat 
éreztem, hogy beszéljek, emberi módon beszéljek ezzel a 
nővel, aki végre egyszer ismét emberi módon gondolkozva 
és érezve áll előttem. A szívem ellágyult, könnyek tolultak 
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a szemembe és fojtogatást éreztem a torkomban, úgy hogy 
Jigy ideig nem tudtam neki felelni. Kis idő múlva vissz-
hang módjára ismétlődött Adának a kérdése: 
1 • ~7 ^ én ? . . . — Úgy éreztem, hogy ezzel a kér-

é s s e l alapjában véve már én sem vagyok tisztában . . . 
Ada pedig újból kérdezte: 
F K * 9 6 Í 1 ' V A G Y TE' u r a m ^ ^ g e d valamennyien Öreg 
embernek nevezünk, de én ma sokáig töprengtem rajta . . . 
es eijöítem hozzád, hogy téged megkérdezzelek, mondd 
meg nekem, csakugyan te vagy-e az Öreg Ember? 

Ezt a nevet, amelyet ő maga terjesztett el, babonás 
eleiemmel ejtette ki és valami titokzatosság rezgett a 

nangjában. 
Tudni szeretném, — folytatta tovább, — hogy csak-

ugyan onnét, arról a földről jöttél-e ide, amelyet láttam és 
csakugyan hatalmadban áll-e, hogy megtegyél mindent, 
amit akarsz ? Igaz-e, hogy sohasem halsz meg és igaz-e, 
hogy valamennyien elpusztulunk, ha te a földre visszatérsz? 

Mindezt csaknem egy lélekzefvételre mondotta el és 
közben csillogó, nyugtalanul lobogó szemét reám szegezte. 

Vájjon mit feleltem volna neki ? Egy pillanat előtt még 
az egesz bensőmet fel akartam volna tárni előtte, még-
egyszer a szívem szerint akartam volna beszélni vele, meg 
akartam volna mondani mindent, amit már annyiszor meg-
mondjam, beszélni akartam volna a földről, az idejövete-
lünkről, elhunyt bajtársaimról, de mikor a szavait hallottam, 
hírtelen az a meggyőződés ébredt bennem, hogy mindez 
hiábavaló. Ada csak azt akarja, hogy megerősítsem őt a 
hitében, hogy én vagyok az Öreg Ember, vagyis felsőbb-
rendű lény az ő fogalmai szerint. 

Sokéig kerestem a megfelelő szavakat, de nem tud-
íam őket megtalálni. 

— Miért kérdezed ezt íőtem? — mondottam végül. 
~ Mindent olyan sokszor megmagyaráztam már neked. 

— Igen . . . de azt szeretném, ha megmondanád nekem 
az igazat. 

Eszembe jutott, hogy sok év előtt a kis Tom hasonlóan 
beszélt hozzám, mikor a földet mutattam meg neki és azt 
meséltem, hogy mi onnan jöttünk. „Bácsi, most mondd meg 
nekem az igazat," — szólt akkor hozzám. 

— Mondd meg nekem, — sürgetett Ada tovább, hogy 
igaz-e, hogy a szüleimmel együtt csakugyan arról a hatal-
mas csillagról jöttél, melyet te földnek nevezel. 

w 
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Megragadta a kezemet és könyörgő tekintettel nézett 
a szemembe. Sohasem láttam még így. 

— Mondd meg az igazat! — könyörgött tovább. — Ismé-
telni akarom a többieknek és ők hisznek benned! 

Az utolsó szavakat már a rémületnek olyan felkiáltá-
sával mondotta, hogy engemet is megrémített. Sohasem 
hittem volna, hogy ebben a csendes, félig lelkibeteg, öregedő 
leányban még ilyen^ lelki viharok tombolnak és ilyen érzé-
sek viharzanak. „Ok hisznek benned!" E pillanatban ezek-
ben a szavakban foglaltam össze egész életének a tragé-
diáját. Egy új, fantasztikus hitnek az alapját vetette meg a 
holdnép számára és most, mikor hirtelen benne ébredt fel 
a kétség, hogy igaz-e, amit ő maga hirdetett, eljött hozzám, 
hogy az én ajkamról hallja tanainak igazolását. „Ok hisz-
nek benned!" Szinte ki lehetett érezni ebből a felkiáltás-
ból, hogy ezek az emberek mily szegények és nyomorúsá-
gosak mellettem, de ki lehetett érezni a könyörgés szavát 
is, hogy a legfőbb kincsüket, a hitüket ne raboljam el tőlük. 

Hosszú ideig néztem Adát és láttam, hogy a szemé-
ben könnyek csillognak. 

— Ada, elhiszed, amit most mondani akarojc neked ? 
— Hiszem . . . hinni akarom ! 
Tépelődtem egy pillanatig. Letagadjam a földi szárma-

zásomat? Ha azt a hitet keltem bennük, hogy a holdon 
születtem, vájjon abbahagyják-e, hogy magasabb rendű 
lénynek tartsanak? De egyszerre oly szörnyűséges dolog-
nak tetszett, hogy a földet megtagadjam, hogy már a puszta 
gondolatra is izzadság verte ki a halántékomat. Jöjjön, ami-
nek jönni kell; elhatároztam, hogy Adának megmagyará-
zom, hogy öreg ember vagyok ugyan, de egyáltalán nem 
az Öreg Ember, abban az értelemben, ahogy ők felfogják 
s hogy ezt nekik is meg kell érteni, még ha ez hitüknek, 
vagy helyesebben mondva a körükben elterjedt babonának 
fájdalmas elvesztésével járna is. 

— Valóban, a szüleiddel együtt a földről jöttem ide . . . 
— kezdtem el. Ada azonban nem hagyta, hogy befejezzem 
a mondatomat. 

— Hát igaz ? — kiáltotta. — Csakugyan igaz ? 
Némán bólintottam a fejemmel. E percben Ada a földre 

vetette magát előttem cs átkarolta a térdemet. 
— Köszönöm neked, Öreg Ember . . . Bocsáss meg, 

hogy kételkedni merészeltem . . . Most már igazán tudom, 
hogy te vagy az Öreg Ember! 



Megdöbbenve néztem rá. Szemében, mely az iméní 
meg tisztán és értelmesen nyugodott rajtam, ismét az 
idegenszerű tűz lobogott; keze reszketett, arcát pedig piros 
lazfolfok borították. 

— Köszönöm neked, Öreg Ember, — ismételte. — 
n o s í Pedig megyek és kihirdetem a népnek . . . 

Mielőtt még magamhoz tudtam volna térni csodálko-
zásomból a váratlan szavak hallatára, Ada már eltűnt. Nem 
volt időm, hogy őt visszatartsam, vagy utána kiáltsak. 

Ez a nő kétségtelenül őrült s csak azon csodálkozom, 
hogy Tom utódai feltétlenül és vakon bíznak a szavában; 
csodálkozom, hogy mindezek a regék mily termékeny talajra 
falaltak a degenerálfaknak ebben a társadalmában. 

Gyakran elgondolkozom fölötte, hogy miként fejlőd-
hetett minden idáig. Kétségtelen, hogy részben hibáztatnom 
^djl magamat is : nagyon visszavonultam a holdnak a nemze-
deketől s mikor észrevetíem, hogy a személyemet legendával 
kezdik körülszőni, eleinte csak gyerekségnek tartottam és 
n e i n , / ® P ' e m fel teljes határozottsággal ellene, hogy már a 
csirajában elfojtsam. Mikor végre kezdtem felismerni a 
jelenfőségét és fenni akartam valamit, már késő volt. 

^ Már Tómnak az idejében észrevettem, hogy gyermekei 
köreben fantasztikus híresztelések keringenek felőlem. Vélet-
lenül elejtett szavakból rájöttem, hogy tudásomat és az 
övekhez képest szokatlan erőmet természetfölötti eredetűnek 
tartják. Legalább is hatalmas varázs lót láttak bennem. Tom 
nem terjesztette ugyan ezt a hiedelmet, de amennyire én 
észrevettem, nem is lépett föl ellene. 

Magamnak az egész dolog ártatlan ostobaságnak tetszett, 
mindaddig, míg Tómnak a halála után az ügyek komoly 
fordulatot nem vettek. Attól félek, hogy ma e törpe népnek 
a szemében sokkal több vagyok varázslónál. Azt hiszik, 
hogy én mindent tudok s ha nem feszek is meg mindent, 
amit tőlem kérnek, szerintük csak azért történik így, mert 
nem akarom. Hiszen akárhányszor a legkomolyabban könyö-
rögtek nekem, hogy csillapítsam le a vihart és elmondták, 
hogy Adának nem sikerült, pedig az én nevemben fenye-
gette meg az elemeket. Ők küldték Adáf hozzám, hogy 
tegyem meg, mert én — mindenható vagyok! 

Más alkalommal Jan titokzatosan megkérdezte, hogy 
mikor szándékozom őket elhagyni, hogy a földre menjek. 
Ada megjósolta, hogy így történik és ők rettegnek a távo-
zásomtól. 
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Akármint legyen is azonban, mélységes fájdalommal 
látom, ami e szegény népségnek az agyában végbemegy. 
De nem tudok rajta változtatni; talán már fáradt és erőtlen 
is vagyok, hogy ezzel a naivitással felvegyem a küzdelmei. 
Minden kínoz, minden a földre sújt. Boldog vagyok, ha egy 
pillanatra is el tudom felejteni, hogy hol vagyok és mi 
történik körülöttem s lehunyt szemekkel álmodozhaíom a 
földről. 

Ott emberek vannak, igazi emberek, erdők, madarak, 
rétek, illatos virágok . . . 

Óh, ott a földön 1 . . . 
Mindig forróbban, izzóbban él bennem a sóvárgás, 

hogy ^elszabaduljak innét. 
Óh, bárcsak lehetséges volna, amint ők hiszik, hogy 

visszatérhetek a földre. Egész valómat betölti a földnek a 
gondolata. Bármivel foglalkozom is, mindig visszatér és se 
éjjel, se nappal nem hagy nyugodni. Ha elalszom, álmomban 
fantasztikus képek vonulnak el előttem, de mind ugyan-
annak a motívumnak a változatai: föld ! föld! föld! 

Valaha, mikor még ott éltem,, különböző országok, 
különböző földrészek, népek és társadalmak voltak, amelye-
ket ismertem, ma minden egyetlen gondolatba, egyetlen 
szerelembe és vágyódásba olvadt össze. Ebből a távol-
ságból már nem tudom az esztendőket, az államok határait, 
a különböző nyelvű népeket és hitvallásaikai megkülön-
böztetni. Lelkemben az egész emberiség az állatokkal, 
növényekkel, sőt magával a földgolyóval egyetemben el 
nem választható egésszé olvad össze s mindez úgy világít, 
ragyog és sugárzik a gondolataimban, mint maga a hatal-
mas bolygó a sivatag fölött, a fekeie égbolton. 

Föld 1 föld ! föld ! 
« 

Tom jutóit ma az eszembe s azok a boldog idők, 
mikor még gyermekkorában elválhatatlan társam és barátom 
volt. Most a hold hideg és csendes éjszakájának magá-
nyosságában és elhagyatottságában gyermekéveinek színek-
től csillogó, tarka képei merülnek fel előttem. 

Ha most oly fájó sóvárgássál gondolok vissza rá, akkor 
tisztán és világosan látom, hogy ő volt az egyedüli a hold-
nak a nemzedékéből, akit igazán szerettem. Mily élénken 
érdeklődtem minden iránt, ami reá vonatkozott 1 

Bámulatos gyorsan fejlődött, valószínűleg e világ körül-
ményeinek és életfeltételeinek a hatása alatt. Tizennégy 



eves korában már érett, felnőtt ember volt. Két idősebb 
miga is követte őt a fejlődésben. Úgy néztem rájuk, mint 
iesio yiragokra, melyek még nincsenek bájuknak a tudatá-
é n de már gyönyörtől eltelve és talán ösztönszerűleg 
érzik, hogy szépek, hogy bennük egy titok megy teljese-
désbe, belőlük titokzatos hatalom áramlik ki, mely őket 
ertekesekké és kívánatosakká teszi. 

A Í T i a9 a v í s efölük Tómmal szemben teljesen megválto-
zód Azelőtt két kis szolgálatra kész lélek voltak, két kis 

¡P j í r ,e l>r körülrepkedi a fiúnak szőke fejét, lesve az 
ajkaimat, hogy neki tessenek, vagy hasznára lehessenek. 
u c»enbcn, érezve hatalmát nővérei fölött, a leányok-
nak ezt a viselkedését vele,szemben egészen természetesnek 
tata,fa. Nem is sok ügyet vetett rájuk és ha a szeretet 
megnyilatkozásának egy-egy pillanatában egyik nővérének 
a haját megsimogatta, vagy meg is csókolta, úgy azt egy 
jóindulatú uralkodónak a leereszkedő modorában csele-
kedte, aki hajlandó ugyan alattvalóinak ragaszkodását kegye-
sen megjutalmazni, de arra is gondol, hogy kegyességének 
es megelégedésének túlságos bőven osztogatott jeleivel 
okét el ne kényeztesse. Tómnak húgaihoz való ilyetén 
viszonya gyakran kínosén érintett és gyakran a szemére 
vetettem, hogy velük szemben önző és kíméletlen, tőlük 
azonban még azt is megköveteli, hogy ennek fejében őt 
szeressék. Nem is sejtettem, hogy ez a viszony — lega-
ícíbb egy időre, — tökéletesen meg fog változni. 

Nemsokára ugyanis a leánykák kerülni kezdték mos-
toha bátyjukat s tartózkodóbbaknak mutatkoztak szereteté-
nek megnyilatkozásaival szemben. Csak néha, ha Tom nem 
vette észre őket, pillantgattak lopva és titokban feléje és 
elpirultak, ha hozzájuk közeledett. Abban a mértékben, 
ahogy Tom irányában elhidegültek, nőtt a gyengédségük 
egymás irányában. 

A változás oly gyorsan és észrevétlenül ment végbe 
hogy mikor észrevettem, nem tudtam számot adni róla, 
hogy fulajdonképen mikor kezdődött. Csak azt az egyet 
éreztem, valahányszor ezt a három . . . embert, vagy gyer-
meket? — földi fogalmak szerint ugyanis még gyermekek 
voltak, — néztem, hogy szemem előtt tökéletes változás 
megy végbe, melyet a magát szaporodással tovább fenn-
tartani akaró természet idéz elő, az a természet, mely 
később tulajdon akaratának eszközein és művein oly kegyet-
lenül megbosszulta magát. 
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Ezek^már nem voltak testvérek, hanem kél nő és egy 
férfi. . . Ok maguk természetesen még nem voltak tuda-
tában a változásnak. Tom igyekezett ugyan, hogy úgy járjon 
el húgaival szemben, mint azelőtt, de mind jobban nehe-
zére esett neki, hogy a helyes hangot eltalálja. Elvesztette 
a biztonságát és zavart volt a társaságukban. A csendes, 
bátortalan leánykák kétségtelenül fölébe kerültek a hold 
jövendő urának. Tom szolgájuk lett nekik, ahelyett, hogy 
őket tekintse szolgálóinak. Eledeleket hozott nekik, gondos-
kodott a ruházatukról, kényelmükről és szórakozásukról; 
apró, tarka kagylókat és borostyánköveket gyűjtögetett nekik, 
melyeket a hajukba fontak, vagy kellemes időben kievezett 
velük a tengerre. E kirándulásokon rendszerint én is részt-
vettem, mert sajátságos módon a leánykák, akik Tómmal 
együtt nevelkedtek és eddigelé az egész napot vele együtt 
töltötték, semmi áron nem akartak vele egyedül maradni. 
Néha ajánlottam Tómnak, hogy erősebb és tapasztaltabb 
létemre én evezek helyette, de nem akarta nekem meg-
engedni. Észrevettem, hogy nem reám való tekintetből tör-
ténik, mintha engem akarna kimélni, hanem csakis azért, 
hogy„az erejét és ügyességét húgainak bemutassa. 

Ősrégi és örökké új színjáték játszódott le előttem és 
én szívesen néztem. Úgy tetszett, mintha három madárka 
volna előtiem és kezemet dobogó szivükön tartanám ; tudtam 
hogy a szivük miként dobog, sőt még azt is ériettem, amit 
ők maguk nem értettek meg. Azt hiszem, hogy Márta halála 
után ez volt az egyetlen idő, mikor boldognak éreztem 
magamat. ' 

E gyermekek felől, akikben az életnek és szerelem-
nek nagy titka ment végbe, friss tavaszi fuvallat áradt 
felém . . . Mily régiek már ezek a visszaemlékezések! 
Meghatottan idézem azonban vissza őket, mert nem sok 
napot éltem meg ezen az égitesten, melyekre örömmel és 
fájdalom nélkül emlékezhetnék vissza. De az életnek a 
borzalmas iróniája még ezt sem hagyta érintetlenül. Tóm-
nak a szerelme Lili és Róza iránt, — egyszerre mind-
kettőt szerette ugyanis, — melynek látása az én szivemet is 
megdobogtatta és uj életet varázsolt belé, degene-
rált nemzedéket hozott erre a világra, mely lassankint 
benépesíti a meleg tavak vidékét. 

Valahányszor ez az eszembe jut, mindig úgy megráz-
kódom, mintha rózsákkal telt kosárban váratlanul undorító 
hernyókra akadtam volna. 
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Egyébként tatán igazságtalan vagyok ezekkel a szeren-
cseilen törpékkel szemben. Szegények, oty rettentően sze-
gények, hogy a szivem fájdalomtól és részvéttől facsarodik 
°PiSf"' h a C S a k rájuk is tekintek, Tom még toronymagasan 
a/itfölöttünk. Gyakran eszembe jut karcsú, hajlékony alakja.. . 
c-relyes és értelmes volt és szemében még ragyogott, amit 
niaba keresek gyermekeinek és unokáinak tekintetében: a 
lelek. 

Mindez úgy fáj nekem, hogy még a leírása is nehe-
zemre esik. 
, , P e miért kellett ennek így történni és miért nem más-

.. Nehéz és súlyos kérdés, melyre nincs válasz! Mert 
e jöttünk ide, mert Tamás meghalt, mert Márta és mi ketten 
e étben maradtunk, mert én lemondtam róla, noha közelebb 
adottam ,a szivéhez, mert ő is meghalt, én pedig életben 
maradjam, v agyis ugyanaz a vasnál keményebb, kérlelhetetlen 
szükségszerűség, mely ragyogtatja a csillagokat és ismét 
kioltja őket s az emberek kívánságaival és boldogságával 
pedig annyit sem törődik, mint a szél a homoktenger por-
szemevei, melyet száguldva ragad magával. 

• 

Elolvasom, amit az elmúlt éjszaka ezekre a lapokra 
írtam és akaratlanul is azt kérdezem magamtól, hogy miért 
es kinek írom le mindezeket. 

Akkor, midőn élményeinket írtam meg utazásunk ideje 
alatt a kietlen sivatagon keresztül, mikor a holdon töltött 
első esztendőink emlékezéseit vetettem papírra, arra gon-
doltam, hogy ezt a naplót a hold népére hagyom örökül, 
hogy a jövő nemzedékek tudják, hogy jöttünk ide, mi mindent 
kellett kiáltanunk és leküzdenünk, míg végre sikerült elvi-
selhető életfeltételeket találnunk és teremtenünk. De ma. . . 
Még a gondolat is nevetséges. A hold népe, ahogy ismerem, 
sohasem fogja elolvasni a feljegyzéseimet . . . De nem is 
akarom, hogy elolvassák! Mi közük hozzájuk? Mi közük 
az én élményeimhez, érzéseimhez, fájdalmaimhoz és szen-
vedéseimhez? Meg tudnák érteni talán? Látnának valami 
egyebet ezekben "a lapokban fantasztikus és számukra 
homályos elbeszélésnél? Mindenekfelett pedig, ha meg-
értenék is, minek tudnák, hogy ők egy fenséges fajnak 
az elkorcsosult utódai, amely szellemével uralkodik egy 
tavoli és szép csillagon? Attól a pillanattól kezdve, mikor 
ezt megtudnák, csak sóvárgást, fájdalmat és szégyent 



éreznének, mint én, ha rájuk tekintek. Felejtse el az itteni 
„emberiség" inkább tökéletesen, hogy mi volt egy másik 
csillagon és ne gyötörje őt a „metafizikai sóvárgás", amely 
bennem él. 

Ma ezt a naplót kizárólag magamnak írom. Ha álmod-
hatnék arról, hogy valamelyes csodával eljuttathatom a földre, 
néhai testvéreimhez szóló levél formáját kölcsönözném neki 
és minden oldalán külön köszönteném a virágos mezőket, 
a szántóföldeket, virágokat és gyümölcsöket, az erdőket 
és kerteket, az embereket és állatokat és mindazt, ami 
az emlékezésemben oly végtelenül drága nekem. 

De nagyon jól tudom, hogy ez az álom sohasem válhat 
valóra és egy szócskát sem juttathatok el a földre, amelyet 
gondolataimban mindig lótok és amelyre emelem szememet, 
ha néha a honvágytól űzetve elzarándokolok a sarkvidékre, 
hogy lássam a kősivatag fölött ragyogó távoli hazámat. 

Csak magamnak írok ^ és magammal társalgók, az 
aggastyánok szokása szerint. És ha néha sikerül egy pillanatra 
elkábítanom magamat, hogy mindezt közölhetem a földön 
maradt emberekkel, a szívem hevesebben ver, a szemem 
ragyog, mert ilyenkor úgy érzem, hogy fonalat fonok, 
mely összekapcsol a százezer kilométereknél távolabb eső 
hazai bolygóval. 

Ilyenkor szeretném itteni életemnek legapróbb részleteit 
is elmesélni, szeretném minden gondolatomat meggyónni, 
fájdalmaimat elpanaszolni és az igazi örömnek ritka pilla-
natait velük az emlékezésben megosztani . . . 

De sajnos . . . ilyen örömben nagyon ritkán volt részem! 
• 

írni kezdtem az egyetlen tavaszról, melyet ezen a 
szomorú csillagon megéltem, a szerelemnek az időszakáról, 
mely Tom és a leánykák között ébredezett. 

Talán mellettük kellett volna maradnom. De azt hittem, 
hogyha elmegyek, visszajövetelemkor még mindig a varázsos 
tavaszt találom; a valóságban pedig, mire visszatértem, mór 
a gyümölcs is megérett. 

Oh, én vén bolond! Azt hittem, hogy a gördülő követ 
meg lehet állítani, ha az ember elfordítja tőle a tekintetét. 
Az élet megy a maga útján, ha nem akarnak is tudomást 
venni róla az emberek. 

Mikor a néhány hoidnap elteltével, melyeket a sark-
vidéken töltöttem, visszatértem a tengerpartra, Tom sajátságos 
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méltósággal köszöntőit és a régi házhoz kalauzolt, melvet 
azelőtt közösen laktunk. 

, 7 , v a i l a házad, — mondotta, — úgy, ahogy el-
nagyfad. Semmit sem érintettünk benne. A íávollétedben 
csak Ada lakott itt a két öreg kuiyával, melyeket nem vittél 
magaddal. 

Tál le és a két nagyobbik húgod ? — kérdeztem. — 
Hol voltatok ti? 

Tom megfordult. Követtem a tekintetét és csak ekkor 
véltem észre, hogy a magasabban fekvő meleg tónak a 
partján egy majdnem teljesen kész új házikó emelkedett. 

Uj házat építettem magamnak, — felelte büszkén Tom. 
Miért ? — kérdeziem leplezetlen csodálkozással, 

f .. m e&y pillanatig habozott, mintha nem tudná, hogyan 
teleljen a kérdésemre, azután a két felénk közelítő leány-
kára mutatott és a szemembe nézett. 

Ok a feleségeim! 
Melyik? — kérdeztem meglepődve. 

Tom hallgatott egy darabig, felemelte a fejét, a leányok 
Pedig aggodalmaskodva néztek bennünket. 

Melyik közülök ? — kérdeztem újból. 
, , — Mindkettőt szeretem és mindkettő az enyém, — 
felelte Tom. 

E szavaknál kézenfogta a leánykákat és hozzám vezette 
okeí. 

— Áldj meg bennünket, Öreg Ember! 
Ekkor illettek először ezzel a névvel, mely azóta össze-

nőtt velem. 
Ettől az időtől fogva némi változás történt az életünk-

ben, mely látszólag jelentéktelen volt, de mégis mélyre-
ható. Kis körünkben szakadás állott be. Tom feleségeivel 
együtt önmagában zárt kis családot alkotott, melynek köte-
lékei abban a mértékben erősödtek, amint az utódok szapo-
rodtak. 

Napról-napra jobban éreztem, hogy felesleges vagyok 
ezen a világon és napról-napra jobban növekedett bennem 
a sóvárgás ama másik világ után, amely távol, oly messze 
esett tőlem 1 Az élet pedig haladt tovább, megszokott mód-
jón, felfartózhatatlanul! 

Nem szívesen emlékezem vissza Tómnak és húgainak 
ládi életére. Nem volt jó hozzájuk, bár azok változat-

„ nul szerették őt utolsó leheletükig. Sokat követelt tőlük 
és zsarnoki modorú voít velük szemben. Részben ezek az 



áldatlan viszonyok okozták, hogy másodszor is elmentem 
a sarkvidékre és ezúttal magammal vittem Adáí is. 

Második visszatérésem után kezdődött meg, úgy hiszem, 
hold-tragédiámnak az utolsó fejezete, amely mai napig tart 
és még mindig nem ért véget. Róza borzasztó halála, Ada 
őrültsége, később pedig Tom és Lili halála borzasztóan 
ránehezedett a kedélyemre. A föld utáni vágyódás s a bor-
zalmas egyedüllét napról-napra jobban kínoznak, noha az 
„emberek" száma a holdon állandóan növekszik. 

Már Tómnak és két feleségének számos utóda volt, öt 
fiú és hét leány, kik közül a legfiatalabb néhány holdnap-
pal a születése után meghalt. Még Jan szüleinek az életé-
ben Róza legidősebb fia, mintegy tizenöt éves korában, 
feleségül vette Lili leányát; később valamennyien, egymás-
után következő sorrendben összepárosodtak. Ma, Tom halála 
után, már huszonhat unokája él a holdon és két dédunoka, 
Jan legidősebb fiának gyermekei, aki már két éve nős, 
összesen tehát negyvenkét emberi lény, kik ezt az égitestet 
benépesítik. Telepeik a tengerparton sorakoznak nyugati 
irányban és a szaporodásukkal egyetemben terjed a „civi-
lizáció" is. Házikók épülnek, műhelyek és kutyaólak. 

Én a régi házban maradtam a meleg tavaknál és itt 
maradok halálomig, melynek eljövetelét vágyva várom! 
így kivétel vagyok ebben a különös világban, ahol az 
emberek, kiknek fáját a földről ültették át, oly hamar érnek 
és halnak meg . . . 

IV. 

Azt hiszem, nyugodtabb volnék, ha hírt adhatnék az 
embereknek a földön, hogy itt élek és rájuk gondolok. 
Alapjában véve ez oly kevés és mégis végtelenül bol-
doggá tenne ! 

Borzalmas, ha rágondolok, hogy attól a kőből és agyag-
ból álló golyótól, amelyen születtem, a világűrön át több 
százezer kilométeres távolság választ el, melyet visszafelé 
még senki sem tett megl 

Mennyivel boldogabbak lehetnek ezek a törpék itt 
körülöttem, akiknek a gondolatait csak az foglalkoztatja, 
hogy a halászat a tengeren sikerüljön, hogy a saláta jól 
teremjen és hogy az elvadult kutyák a tojást rakó gyíkokat 
a kerítéseken belül szét ne tépjék . . . 
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Ma néhány órát töltöttöm a Temető-szigeten... Régente, 
sok esztendő előtt, szívesen üldögéltem ott és elméláztam 
a mar kialudt holdnak a múltjáról; ma is vonzódom oda 
es sokszor megfordulok a szigeten, de ha a zölden csil-
logó tenger fölé emelkedő, síroktól farkázott halmon üldö-
P e i e£> c s a k Mártára, Péterre, Tómra, magamra és arra 
tudok gondolni, hogy végre, végre mikor pihenhetek én is 
mellettük. Épen ma, mikor náluk ültem és néztem a ten-
gernek csöndes felszínét, olyan határtalan fájdalom, olyan 
vigasztalan szomorúság fogott el, hogy gyermek módjára 
kezdtem el sírni, karomat kinyújtottam a sírok felé, könyö-
rögtem, hogy nyíljanak meg és beszéljenek hozzám, vagy 
fogadjanak engemet is a társaságukba. 

Ereztem, hogy lehetetlen tovább élnem. Mi tart vissza 
fulajdonképen még ezen a világon. Fájdalomból, szenve-
désből, sóvárgásból és a legrémesebb elhagyafoítségból 
eíeg részem volt; már hosszú idő óta senki számára sem 
vagyok nélkülözhetetlen. Itt az ideje, hogy én is elmenjek ! 

Igen, itt az ideje I Csak még egyszer akarom a földet 
látni, akarom nézni a világító gömböt, amely az égen 
f í l " S a hídrészeket, melyek rajta megfordulnak és a 
felhőknek fölötte elsikló fehér foltjait. Még egyszer meg 
akarom erőltetni a szememet; talán megismerem az országot, 
ahol születtem és azután . . . 

Mikor visszaevezfem a partra, kész voltam az elhatá-
rozásommal. Elmegyek a sarkvidékre, hogy lássam a földet. 

A házam felé haladtam és gondolataimban megfontoltam 
az egész utazást és a hozzá szükséges előkészületeket. A 
kis nyári lakás küszöbén ült Ada. A megszokott órában 
jött el hozzám és mikor nem talált, türelmesen várakozott 
a visszatértemre. 

A szívem annyira tele volt a reménységgel, hogy a 
földet, ha csak távolról is, viszontláthatom, hogy képtelen 
voltam Ada előtt elhallgatni a szándékomat. 

— Hallgass rám, Ada, — mondottam, mikor üdvözölt 
engem, — nemsokára itt hagylak benneteket. 

Ada ugyanazzal a titokzatos méltósággal nézett rám, 
melyet mindig mutatni szokoíf velem szemben és némi 
habozás után válaszolt: 

— Tudom, hogy itt hagyhatsz bennünket, Oreg Ernber, 
amikor akarod . . . de . . . 

Ezeknek a teremtményeknek sajátságos viselkedése 
velem szemben, noha már megszokhattam volna, még 
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sohasem háborított fel ennyire. Első pillanatban az elha-
gyatottságnak és a keserűségnek az érzése markolt a 
szívembe, azután vissza nem fojtható harag tört ki belőlem. 

— Elég legyen ezekből az ostobaságokból — kiáltottam, 
lábammal a földre dobbantva. — Elmegyek amikor tetszik 
és amikor akarom, de ebben nincsen semmi titokzatos, 
semmi rendkivüli! Eredj Janhoz és mondd meg neki, hogy 
holnapra kutyákat akarok a kocsihoz, mert a sarkvidékre 
utazom. 

Ada nem felelt, hanem eltávozott, hogy teljesítse a 
parancsot. 

Körülbelül két óra múlva szokatlan mozgolódást vettem 
észre a házam körül. Jan és a gyermekek, egyszóval vala-
mennyien, még az asszonyok is, összegyülekeztek és fedetlen 
fővel álldogáltak, miközben aggodalmaskodó tekinteteket 
vetettek az ajtómra. Csoportjukból Ada lépett elő és állva 
maradt a küszöbömön. Unnepiesen volt öltözve: koszorú 
volt a hajában s a nyakától a derekáig vérvörös borostyán 
és kék gyöngysorokkal volt teleaggatva. A kezében botot, 
tartott, amely kutyának a gerinc-csigolyáiból készült, úgy, 
hogy a csontdarabokat csiszolás után egy vörösréz drótra 
felhúzták. 

— Öreg Ember, beszélni akarunk veled! 
Képtelen harag fogott el. Le akartam kapni a falról 

a bőrszijjas ostort, hogy az egész társaságot, amely ilyen 
pompával jött hozzám, szétkergessem, azután megint meg-
sajnáltam őket. Hogy is lehetett volna felelősségre vonni őket? 

Legyűrtem a haragomat és kiléptem a ház elé, azzal 
a szándékkal, hogy mégegyszer értelmesen próbálok beszélni 
velük. A helyeslésnek hangos zsivajgása, mely Ada szavait 
követte, rögtön elnémult, mikor a küszöbön megjelentem. 
A csendben csak Jan legifjabb unokájának a sirását és 
anyja ijedt suttogását lehetett hallani; 

— Hallgass, hallgass, az Öreg Ember megharagszik . . . 
Ismét a határtalan szánalom érzése kerekedett felül 

bennem. 
— Mit akartok tőlem ? kérdeztem Adát félretolva. 
A szavaimra Jan lépett elő. Egy ideig tanácstalan, 

ijedt törpének a tekintetével nézett a szemembe, azután 
mikor körülnézett és mintegy bátorságot merített társainak 
a tekintetéből, megszólalt: 

— Arra akartunk kérni, Öreg Ember, hogy ne hagyj 
el bennünket. 



igen, igen, ne hagyj el bennünket! — ismételték 
Könyörögve, harmincnál többen. 

Olyan aggódás és olyan bensőséges könyörgés volt a 
szavaikban, hogy mélységes megindulás fogott el. 
, , ~ Mi hasznotok volna belőle, ha itt maradnék? — 
kerdeztem, inkább magamhoz, mint hozzájuk intézve ezeket 
a szavakat. 

ideig iöprengett, azután lassan és szemmel 
¡athafo fáradsággal kezdte homályos gondolatait és érzéseit 
összegezni. 

Egyedül volnánk . . . Nagy hideg jönne és hosszú 
éjszaka. Gonosz hideg, amely úgy harap, mint a kutya . . . 
mi pedig egyedül volnánk . . . Aztán ismét feljönne a nap, 
de te nem volnál nálunk, Öreg Ember . . . Ada — e szó-
nál a mellette álló „papnőre" tekintett, — Ada mondta 
nekünk, hogy te ismerős vagy a nappal és egy másik csil-
Iaggal, amely még a napnál is nagyobb és néha feketén, 
néha pedig ragyogón jelenik meg az égbolton. Ő látta, 
mikor veled volt odafönt, északon . . . Ő mondta nekünk, 
hogy te onnan jöttél és ha meglátod, beszélni szoktál ezzel 
a csillaggal, olyan szent nyelven, amelyen mi is szeretnénk 
hozzád beszélni. Attól félünk, hogy nem jössz onnét vissza 
es mi egyedül maradunk. Arra kérünk tehát . . . 

Kérünk, hogy maradj velünk 1 — kiáltoztak a törpék, 
befejezve Jan mondatát. 

Egy ideig tanácstalanul állottam és nem tudtam, hogy 
mit válaszoljak neki. A férfiak és nők körülvettek, kitárták 
felém a karjukat és aggodalmaskodó hangon könyörögtek: 

Maradj velünk, maradj velünk 1 
Ereztem, hogy teljesen céltalan volna, ha mégegyszel-

ismételném, amit már oly sokszor elmondtam nékik, hogy 
en is csak közönséges ember vagyok, akinek nincsen 
htokzafos hatalma s a többiekhez hasonlóan, szintén meg 
jog halni. Nem tudtam, hogy mit tegyek, mert szüntelenül, 
litánia módjára hangzott a fülembe: 

— Maradj velünk, maradj velünk! 
Adára néztem. Kissé féloldalt állt, papnői ruhájában. 

Szokatlan méltóság ömlött el egész alakján, ajkán pedig 
mosolyt vettem észre, — félig gúnyosan, félig fájdalmasan... 

— Minek hoztad őket ide ? — kérdeztem. v 

Ada ismét mosolygott és rám emelte eddig lesütött 
szemét. 

— Hallod, Öreg Ember, hogy mit akarnak tőled? 
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Körülöttem szakadatlanul hangzott: 
— Maradj velünk, maradj velünk! 
Több volt, mint amennyit el tudtam volna viselni. 
— Nem, — feleltem nyersen, — nem maradok! Nem 

maradok, m e r t . . . 
De megint csak nem tudtam, hogy mit mondjak nekik. 

Hogy magyarázzam meg nekik, hogy azért megyek, hogy 
lássam a földet, a hatalmas és világító csillagot, mely után 
határtalanul sóvárgok. Hogy mondjam el nekik, anélkül, 
hogy megerősítsem őket őrületes tévedésükben, hogy én 
természetfölötti lény vagyok? . . . 

Közben csend lett. 
A gyülekezetre néztem és láttam, hogy a törpék sírnak! 

Sírtak arra a gondolatra, hogy elhagyom őket! Nem könyö-
rögtek tovább, nem kérleltek, hanem reám szegzett tekin-
tetükből a kutyának az alázatosságát és olyan könyörgést 
lehetett kiolvasni, amely minden szónál hangosabban beszélt. 
A fájdalmuk végtelenül meghatott. 

— Itt hagylak benneteket, — mondtam, -— de most 
még nem. Nyugodtan alhattok! 

A megkönnyebbülés sóhajtását hallottam, amely egy-
szerre tört fel valamennyiüknek a melléből . . . 

— Ha pedig egyszer, később elutazom, — tettem még 
hozzá egy hirtelen sugallatnak a hatása alatt, — oda 
északra, ahol a legszebb csillag ragyog, amelyről tőlem és 
Adától hallottatok, akkor benneteket is elviszlek, hogy ti 
is lássátok, hogy később gyermekeiteknek és unokáitoknak 
mesélhessetek róla. 

—. Te nagy vagy Öreg Ember, nagy és irgalmas! — 
válaszolt egyszerre számos, örvendező hang. — Csak arra 
kérünk, hogy ne menj el arra a csillagra, amelyről nekünk 
beszélsz! 

— Ha elmehetnék oda! . . . — sóhajtottam akaratlanul. 
— De én is csak olyan ember vagyok, mint ti. 

A törpék csoportjában mozgolódás támadt. Egymásra 
néztek és úgy tetszett nekem, hogy szélesre húzódó ajku-
kon valamit látnék, ami megértő összebeszélésnek a moso-
lyához hasonlatos: „Tudjuk már, tudjuk! Ada mondta nekünk, 
hogy az Öreg Ember valami megmagyarázhatatlan okból 
nem akarja, hogy mi tudjuk, hogy ő az Öreg Ember" . . . 
Újból rosszkedvű lettem, megfordultam és bementem a 
szobámba. A házam előtt lárma kerekedett. Az ablakon 
keresztül kitekintettem és láttam, hogy mindnyájan Ada 
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körül csoportosulnak, aki élénken meséi nekik valamit, 
valószínűleg az én természetfölötti voltomról . . . 

Mikor e sorokat írom, már nincs messze a naplemente 
és a hold törpéi már elszóródtak házaikba, melyek hosszú 
sorban emelkednek a meleg tavak délkeleti irányban elnyúló 
partjain. Néhány óra múlva megkezdődik náluk a hosszú 
alvás időszaka. Valószínűleg az útról álmodnak majd, melyet 
az Öreg Ember nekik megígért és a hatalmas, különös és 
ismeretlen csillagról, amelyet csak elbeszélésekből ismernek... 

Néhány óra múlva én leszek az egyetlen élőlény a 
holdon, aki nem alszik. 

Most még mindenütt elevenség uralkodik. Az ablakomból 
' a r™nf Jan háza előtt a fiai tevékenykednek; nem 

messze tőlük az asszonyok az élelmiszerek begyűjtését 
végzik, a nemsokára beálló hosszú éjszaka előtt. 

Nem tudom, hogy helyesen cselekszem-e, ha még 
lovabb itt maradok ennek a törpe népségnek a körében, 
nos t azonban már nem változtathatok rajta, merf megígértem 
nekik^ hogy még maradok. 
k-'ii ö k 6 0 r y Vjí?asza van még öreg, sok megpróbáltatást 
Kiáltott szivemnek, — nem sokáig fog már dohogni. Még 
nehany nap, legfeljebb még néhány holdnap, azután elindulok 
északra, a sarkvidékre, hogy ott fejezzem be az életemet, 

szememet a szeretett földre szegezve. 
A törpék bizonyára emlékezni fognak az Ígéretemre 

es tudom, hogy el akarnak majd kisérni. így közülök néhányat 
magammal viszek erre az utolsó utamra; lássák meg ők is 
a löldet, azután térjenek vissza a testvéreikhez, — de már 
nélkülem. 

Kínzó sóvárgás gyötör. Sajnálom, hogy engedtem nekik 
e s megígértem, hogy egyelőre még itt maradok. Aggaszt 
a gondolat, hogy nemsokára már nem lesz elég erőm, 
hogy megkezdhessem az úfamaf arra a vidékre, ahonnét a 
földet láthatom. 

De nem, még elég lesz az erőm I Néha csodálkoznom 
kell, hogy szervezetem milyen friss és még mennyire nin-
csen elhasználva. Majdnem a századik évemhez közele-
dem már és azt hiszem, hogy minden nap, ahelyett, hogy 
az erőmet apasztaná és az egészségemet aláásná, szinte 
erősebbé és keményebbé tesz. 

Ilyenkor akaratlanul is arra a képtelenül nevetséges 

I«r«y Zulowski: Ezüstös me*6kön. 17 



és borzalmas hagyományra gondolok, amely elterjedt ennek 
a népnek a körében, hogy én sohasem fogok meghalni. 

Borzalmas gondolat. Az embernek a teste ugyanis hozzá 
tud szokni ahhoz, ami ellentmondásban van vele, de a lelke 
sohasem ! A fájdalmam és sóvárgásom sohasem halványo-
dik el, hanem szörnyűséges, óriási arányokban szakadatla-
nul növekszik. 

Elűzöm magamtól ezt a gondolatot és csak a boldog-
ságnak a forró érzésében gondolok arra, hogy néhány hold-
nap múlva meglátom a földet. E gondolatra a szívem úgy 
dobog, mintha húsz éves volnék, aki légyottra megy egy 
megálmodott és mindennél jobban szereteti Beatricéhez, 
akihez, addig csak álmában mert beszélni. 

Én azonban tudom, hogy az én szerelmem hideg, 
néma és elérhetetlen lesz; ha vágyódva tárom is ki a karo-
mat feléje és szólítom őt a végtelen világűrön át, nem 
hallja meg a szavamat és gondolatának egy rezzenésével 
sem felel nekem. 

Van benne valami különös és egyúttal barzalmas, ha 
az ember vágyódásának a tárgya az égen lebeg. Úgy érzem, 
hogy ezt a távolban keringő, innét nem is látható otthoni 
csillagot egy hosszú fonál kapcsolja hozzám, amely a 
szívemre van csavarva. Ez a fonál megnyúlhat, de sohasem 
szakadhat el. így vagyok én hozzákötve ehhez az elérhe-
tetlen világhoz és ezért érzem, hogy ez a talaj, amelyen 
állok, mindig idegen marad nekem. 

Van valami borzalmas ebben a csillagok iránti szere-
lemben ! A föld ugyanis a számomra már csak csillag, 
amelyet mindennél jobban szeretek. Ha vannak lelkek 
amelyek fenséges és ragyogó világokról, lángoló napokról, 
sötét bolygókra zuhannak alá, akkor, ha él bennük az 
emlékezés, nekik is ugyanazokai a rettenetes kínokat kell 
kiállani, amelyeket nekem kell kiáltanom. 

Naponta számtalanszor ismétlem magamban, hogy a 
hold törpéinek ez a szegény nemzedéke, amelyet annyira 
szánok és sajnálok s amely majdnem a porban kúszik 
előttem, az Öreg Ember előtt, tulajdonképen ezerszer 
boldogabb, mint én. 

Most, hogy a munkájukat befejezték, ezek az emberkék 
körülsétálják házikóikat, szórakoznak, nevetgélnek, jóked-
vűek és vidámak. Jan, aki most a legöregebbnek a termé-
szetes jogán a főnökük, alkonyat előtt, amint egyszersmin-
denkorra elrendeltem, összehívja őket, hogy néhány fejezetet 



37 

olvassanak fel közösen az általam megjelölt könyvekből. 
Régente , még Tómnak az életében, mikor Jan kis gyermek 
volt, rendesen én vezettem ezeket az esti összejöveteleket, 
magyaráztam nekik a bibliát és az olvasásra kijelölt köny-
veket és meséltem nekik a földről és az emberekről, most 
azonban már meg sem je lenek az összejövetel helyén, 
a kereszt alatt, amelynek a je lentőségét alig tudják meg-
érteni. Minek beszélnék nekik, ha minden szavamat a saját 
értelmezésük szerint magyarázzák félre é s minden igazságot 
fantasztikus legendákkal torzítanak el, vagy kevernek össze? 

É s mégis, szüntelenül és újólag kell kérdeznem: vájjon 
hibásak-e ő k ? Az ő hibájuk-e, ha mindent, amit hallanak, 
magukra vonatkoztatnak és ha képtelenek, hogy felülemel-
kedjenek azon az égitesten, amelyen laknak? Az ő hibájuk-e, 
ha a genezis könyveinek az olvasásánál nagyatyjukra, 
Pé ter re gondolnak, akinek a sírját ismerik, a szemüket 
pedig bálványimádás kifejezésével szegezik rám? Hogy egy 
másik égitesten is lakhatnak emberek, egy olyan csillagon, 
amely azokhoz hasonlatos, melyek éj jelenkint fölöttük szik-
ráznak, olyasvalaminek tartják, amit el kell hinni, mert én 
mondtam nekik, de amit elképzelni nem tudnak. 

Mindent megtettem, hogy a lelket ezekben az emberek-
ben fe lébresszem é s csak akkor mondtam le a küzködés-
ről, mikor a tel jes lehetetlenségről meggyőződtem. így 
nincs okom, hogy szemrehányást tegyek magamnak és 
mégis érzem, hogy rettenetes fe le lősség nyugszik rajtam 
annak az emberi nemzedéknek a zuhanásáért, amelynek 
gondozása reám volt bízva. Azután ismét a gúnyolódó 
é l e t : Ők a maguk módján boldogok, én pedig miattuk tépe-
lődöm é s egy kínzó gonddai növelem még a rajtam rágódó 
fájdalmat és sóvárgásomat . . . 

V. 

A földön ismét esztendők teltek el, mióta utoljára vet-
tem kezembe ezeket a lapokat. Ma előveszem a naplót, 
hogy bele jegyezzem az időt, mikor ezt a vidéket és ezt a 
tengert örökre elhagyom. Végre elindulok a sarkvidékre. 

Hatszázkilencvenegyedik holdnap az Exodus óta. 

Minden készen van már. Régi kocsinkat fclcnyire kiseb-
bítve é s kijavítva elláttam annyi élelmiszerrel es tüzelő-
anyaggal, hogy az hosszú ideig elég lesz a sarkvidéken 

17' 
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való tartózkodáshoz . . . talán tovább, mint amennyire szük-
ségem volna . . . Ugyanis öreg vagyok már. . . Ma reggel 
kellett volna útnak indulnom, de egy körülmény jött közbe, 
amely útamat valószínűleg a legközelebbi holdnapra tolja ki. 

Az eset a következő: Tómnak az expedíciója óta, 
melyet északról tett az egyenlítő felé s amely majdnem az 
életébe került, szigorúan eltiltottam az ilyen utazásokat, 
mert teljesen meggyőződtem róla, hogy semmi céljuk sincs 
és a résztvevőket csak ok nélkül sodorják veszedelembe. 
Mindezideig ezt a rendelkezésemet pontosan követték és 
biztos voltam benne, hogy mindig így is marad, különösen, 
ha a holdnépnek csekély vállalkozó szellemére gondoltam, 
mely egész érdeklődésével csak a gyakorlati és minden-
napi dolgok és az életszükségletek felé irányul. 

De mégis csalódtam. Úgy látszik, hogy még ide is el-, 
jutott a földön lobogó lángnak egy szikrája és titokban él 
ezeknek a törpéknek a szivében annak a szellemnek a 
szikrája, amely ott a haladást eredményezte és az embere-
ket az oceánon túl új földrészeknek a felfedezésére sar-
kalta. Már egy idő óta észrevettem, hogy a férfiak közül 
néhányan vágyódó tekintettel nézegetnek déli irányban, a 
végtelen messzeségben elterülő tengerre. Egyszer azt kér-
dezték tőlem, hogy mi lehet otí^a nagy vizén túl, amire azt 
feleltem, hogy én sem tudom. Ok azonban, amint azt arc-
vonásaikról világosan leolvashattam, nem hittek nekem. Élt 
bennük a gyanú, hogy csak nem akarom megmondani nekik. 

Az utolsó éjszakát Jan társaságában a petroleumfor-
rásoknál töltöttem és a készleteket halmoztam fel a sarki 
utazás számára. Mikor reggel visszatértem a tengerhez, 
hogy a holdnéptől elbúcsúzzam, mielőtt távol ezektől a 
vidékektől befejezném az életemet, arról értesültem, hogy 
a férfiak közül hárman, a legerősebbek és legbátrabbak, a 
távollétemet felhasználva, elindultak dél felé. Szánt építet-
tek maguknak, rászerelték a villanyos motort s a szükséges 
élelmiszereken kivül két kutyát és sok bundát vittek maguk-
kal. Éjszaka indultak el a befagyott tengeren, hogy még a 
reggel előtt a szemben fekvő partot a déli féltekén elérjék. 

Őrületes vállalkozás. Biztosra veszem, hogy sohase 
térnek vissza. Mégis engednem kellett Jan és Ada kérésé-
nek és várok egy napig, hogy a visszajövetelük után meg-
áldjam őket, mielőtt eltávoznék. 

Megkérdeztem Gáspárnak, a három kalandvágyó férfi 
legidősebbjének a feleségét, hogy miért keltek útrrfdél felé. 



Az asszony azt felelte, hogy meg akarják látni, mi van ott. . . 
Más felvilágosítást adni nem tudott. 

Kár ezekért az emberekért, mert bizonyára el fognak 
pusztulni, pedig mint tanújelét adták, ők a legkülönbek 
valamennyi között. 

Végre elérkezett az elutazásom napjai A nap már 
nehany órája felkelt, a hó már olvadni kezd s én már nem-
sokara a kocsiba szállok, hogy útnak induljak észak felé. 

Könnyű szívvel veszek búcsút ettől a vidéktől, pedig 
íudom, hogy azért megyek el, hogy többé ne térjek vissza. 

Megegyszer Mártának a sírja felé tekintek a távoli szige-
! e n e s olyan különös érzések töltenek el... 

Tegnap, naplemente előtt, néhány órát töltöttem a sír-
hant mellett. Nehéz volt tőle megválnom: az egyetlen dolog, 
amit szeretek eten a világon. Kevéske földet vettem magam-
hoz ebből a halomból és az ajkamhoz akarom szorítani, 
ha messze^ innét meghalok. 
, ., Meje, hogy útnak induljak . . . A holdnép gyüle-
kezik körülöttem, hogy búcsút vegyen tőlem. Nem morog-
jak, nem ellenkeznek, mert tudják, hogy így kell történni. 
Aoa, Jan és két öccse kisérnek el a sarkvidékre. Ezt nem 
tagadhattam meg tőlük. 

A három másik még nem tért vissza és valószínűleg 
sohasem is kerül haza. Miattuk azonban már nem várok 
tovább. Egyébként a távozásom valamennyiüket úgy lesújtja, 
hogy amazokra nem is gondolnak. 

„ Csak Jan említette ma reggel, napfelkeltekor a nevü-
ket és hozzátette: 

— Bizonyára szerencsétlenség érte őket,' mert elindul-
lak, anélkül, hogy az Öreg Embertől tanácsot kértek volna. 

Az összegyűltek zokogása volt válasz a szavaira. 
— Jövőben senki sem lesz, akitől tanácsot kérjünk, — 

jajveszékeltek és sírva vettek körül. 
Majdnem azt hiszem, hogy ezek az emberek szeretnek 

engem. Különös felfedezés . . . az utolsó pillanatban . . . 
De már ezzel sem törődöm! Ütött az óra, hogy útnak 

induljak! 

Útközben, a tavak síkságán. 

Mennyire megkönnyebbülten Iélekzem fel, ha meg-
gondolom, hogy a hold élete már mögöttem van s meg 
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csak rövid tartózkodás a sarkvidéken, — valaha az első 
táborhelyünk ezen a csillagon, — azután pedig . . . a halál, 
szemközt a földdel, szemközt az égen ragyogó, szeretett 
hazámmal. 

Lassankint minden álomban olvad össze előttem: egész 
előbbi életem és azok az emberek, akik a tenger partján 
visszamaradtak; minden az álomnak csillogó ködében olvad 
össze, amelyen lelki szemem előtt csak a földnek lángoló 
korongja ragyog át. 

Türelmetlenség tölti el az egész valómat. Szeretném 
a földet minél előbb látni, mert nem tudok már uralkodni 
a sóvárgásomon. Éjszaka van és nem jön álom a szem-
pillámra. írással akarom a hosszú órákat megrövidíteni. 

Éjszakára itt ütöttünk tábort, ahol egykor Péter az 
első peíroleumforrásokat felfedezte. Hány esztendő telt el 
azóta 1 Gondolatban mégis mindig visszatérek ahhoz az 
időhöz, amely mór oly távol esik tőlem. Elhunyt társaim 
állanak a szemem előtt, közöttük pedig Márta első gyer-
mekeivel, akik már szintén nincsenek életben . . . 

El, el ezekkel a kínzó emlékekkel, most, mikor minden 
erőmre szükség van, hogy elérjem azt a vidéket, ahonnét 
a földei láthatom 1 

Oly kimondhatatlanul vágyódtam erre az utazásra és 
most mégis be kél! vallanom, hogy a válásnak az utolsó 
pillanatai nagyon nehezemre estek. Mily különös is az emberi 
szív és mily nagy a szokás hatalma! Úgy tűnik fel nekem, 
hogy az ember még a tömlöcének a vasrácsait is meg 
tudja szokni . . . 

Az utolsó reggelen, alighogy a megelőző sorokat befe-
jeztem, észrevettem, hogy ennek a világnak az egész lakos-
sága összegyülekezik a házam előtt. Hallgatagon, sötéten 
és szomorúan jöttek és várakoztak. Az ablaknál állva meg-
számláltam őket; valamennyien ott voltak, annak a három-
nak a kivételével. A kocsi már készen állott. 

Tekintetemet mégegyszer körüljártattam azokon a szobá-
kon, amelyekben ötven esztendőnél hosszabb ideig laktam 
és mert meg akartam akadályozni, hogy ez a lakóhely, az 
Öreg Embernek otthona, babonás tiszteletnek a tárgya 
legyen, mindennel együtt, ami benne volt és amit valaha 
használtam, sajátkezűleg felgyújtottam. Azután kimentem a 
várakozó nép körébe. Mögöttem az ajtón és ablakokon 
világító lángnyelvek csaptak ki. A saját máglyám volt. 

Az összegyűltek ajkáról elfojtott rövid kiáltás hangzott 





42 

— Megrongáihatja-e a szerszámokat ? 
— Bosszút állhat-e a rajta elkövetett sértésért? 
— Hazudhat-e a saját hasznára ? 
— Mondd meg, hogy szabad-e?! 
— Mondd meg, mielőtt elmennél, mert ezt tanítják a 

könyvek és azt mondtad te is, hogy ezt nem szabad csele-
kedni és mégis mindig megtörténik a körünkben ? 

Kegyetlen fájdalom szorongatta a szivemet. Tisztán 
láttam, hogy milyen irányi vesz ennek a népnek a fejlődése, 
ha elhagyom. Az emberi szellemből nagyon sok elveszett 
a holdra vezető úton. De az emberi nyomorúság ide köl-
tözött a földről! 

— Nagyon szomorú, amit hallok. Ha ez történhetett, 
amíg én itt voltam, mi lesz, ha itt hagytalak benneteket? 

— Akkor miért távozol a körünkből ? — kérdezték. 
A kérdés oly egyszerű és mégis oly rettenetes volt. 

Miért is távozom a körükből ? 
Mintha a bűntudat nehezedett volna rám, lehajtottam a 

fejemet, anélkül, hogy tudtam volna, mit feleljek nekik. 
A csendben csak az égő háznak a ropogásáí lehetett 

hallani és a tűzhányónak tompa, távoli mormogását. 
A törpék hallgatagon álltak körülöltem. Úgy látszik, 

ugyanazt érezték, amit én éreztem ebben a pillanatban, 
hogy a távozásom az elkerülhetetlen végzetnek a közele-
dését jelenti, amely ellen hiába küzdenének. 

— Talán még visszatérek egyszer közétek. Addig éljetek 
békességben és emberi módon, — mormogtam és nagyon 
jól tudtam, hogy valótlanságot mondok úgy nekik, mint 
magamnak. 

— Öreg Ember, te nem térsz vissza! — kiáltott Ada, 
aki eddig még egy szót sem szólt. 

Azután az összegyűltekhez fordulva, emelt hangon tette 
hozzá: 

— Az Öreg Ember elhagy benneteket! 
Volt valami borzalmas ebben a kiáltásban, úgy hogy 

az iszonyat futott végig rajtam és az összes jelenlevőkön. 
— Meg kell lenni! — mondtam tompa hangon. 
Egy óra múlva a kocsiban voltam s Adával és három 

unokaöccsével észak felé száguldottam . . . 

Már a negyedik holdnapja vagyunk úton. Mikor ma a 
nap felkelt, már nem emelkedett egyenesen a magasba, 



hanem lassan vánszorgott végig vöröses fénnyel, alig 
néhány lábnyira a délkeleti hegyek vonala fölött. Annak a 
jele, hogy utazásunknak a céljához közeledünk. Északon 
egy hegylánc kezd kibontakozni előttem; már szabad szem-
mel kezdem megkülönböztetni a magas és a naptól állandóan 
megvilágított csúcsokat és a szorost, amely a sarki meden-
cének a bejáratát alkotja. 

A szivem ugy dobog, mintha meg akarna r e p e d n i . . . 
A mai napnak már nem lesz vége, mert akkor, mikor 

a napnak ezen a féltekén le kellene menni, már a sarkon 
leszünk, az örökös félhomálynak a honában, ahoi minden 
óra egyidejűleg reggele, estéje, dele és éjfele a különböző 
hosszúsági köröknek melyek találkoznak a lábunk alatt. 

És onnét . . . onnét láthatom a földet. 

A sarkvidéken. 
Négy holdnapig tartó utazás után, épen abban az órá-

ban, mikor a napnak le kellett menni a meleg tavak vidékén, 
megjött a nagy pillanat. Átjutottunk a hegyláncnak a szorosán, 
mely a sarki medencének a falát alkotja. 

Mély megilletődéssel léptem erre a földre és szememet 
abba az irányba szögeztem, ahol nemsokára a földet kellett 
meglátnom. Mikor pedig korongját a hegyek szakadékai 
között megpillantottam, lelkem legmélyéig úgy meg. voltam 
rendülve, hogy kísérőimről teljesen megfeledkeztem. Csak 
némi idő múlva, mikor térdemről felemelkedtem, — térden 
állva üdvözöltem ugyanis távoli hazámat és a karomat tártam 
ki feléje, ahogy a gyermek igyekszik az anyja felé, — 
tekintettem ismét a környezetemre. Jan és három fia, akik 
velem együtt eljöttek ide, fedetlen fővel, szinte megkövülten, 
szent rémület kifejezésével az arcukon állottak mellettem 
és merev tekintettel nézték a földnek félkörét; előttük állt 
Ada és karját emelte a sivatag nagy csillaga felé. Hosszú 
idő telt el, mígnem gondolatokba merült társaihoz íordulf : 

— Onnan jött ő, — mondta letompított hangon, mintha 
nem akarta volna, hogy én is meghalljam. — Oda ter 
vissza, ha betelt az idők teljessége. Boruljatok le l 

Mindnyájan térdre vetették magukat a föld előtt, mely 
valaha atyáiknak a hazája volt . . . , .. . 
. Mikor felemelkedtek, nem mertek hozzam közeledni. 

En hívtam őket magamhoz és megindultságtól remegő 
hangon kezdtem az előttünk levő jelenséget megmagya-
rázni. Körém csoportosultak és tekintetük olyan aggodalmat 



árult el, mintha attól félnének, hogy a következő pillanat-
ban a fejük fölé emelkedem és a halvány levegőn át 
ahhoz a ragyogó csillaghoz repülök. 

Bár meg tudtam volna tenni! 
Miközben hozzájuk beszéltem, anélkül, hogy megértet-

tek volna, annyira kezdett ez a gondolat foglalkoztatni, 
hogy akaratlanul elnémultam, a földre meresztettem a sze-
memet és csak azt éreztem, hogy nincs már több mondani 
valóm^ezeknek az embereknek. 

Ők pedig sokáig hallgattak. Azután még jobban egy-
máshoz húzódva, a könyökükkel kezdték lökdösni egymást 
és a földre mutogatva, suttogták: 

— Nézd, onnan jött ó. 
— Akkor, mikor itt még nem volt senki sem . . . 
— Igen . . . ő hozta ide a nagyapánkat, Pétert és a 

nagyanyánkat, Mártát . . . Egyikük, aki nagyapánknak az 
apja volt, holtan maradt a sivatagban . . . ,Igy tanítja Ada. 

— Ez nincs a szentírásban. Ott csak Ádámról van szó, 
aki épen olyan volt, mint Péter és . . . 

— Hallgass. . . A szentírás, az egészen m á s . . . A szent-
írást is onnét hozta magával. 

— igen, 6 teremtett mindent. Az első emberek szá-
mára 6 teremtette itt a tengert, a napot és a tavakat . . . 

Mikor ezeket az utolsó szavakat hallottam, hirtelen meg-
fordultam s a halk hangon folyó társalgás tüstént elnémult. 

Össze akartam szidni és fel akartam világosítani őket, 
de ismét eszembe jutott, hogy tökéletesen hiábavaló volna 
a fáradságom. Ezért csak annyit mondtam nekik, hogy állít-
sák fel a sátrat, mert hosszabb ideig fogunk itt maradni. 
Azóta az órák, melyeket a láthatatlan nap jelez a rózsa-
színben úszó hegycsúcsokon, lassan telnek az ő számukra, 
de az én számomra gyorsan, nagyon gyorsan 1 

Oly kedves nekem ez a sarkvidék, hogy a félelemtől 
és a fájdalomtól reszketek arra a gondolatra, hogy esetleg 
visszatérek a meleg tavakhoz. Ha itt vagyok, az az érzésem, 
mintha már a legutolsó előszobában volnék, majdnem a 
hold világának a küszöbén, ahonnét a bolygók közötti űrön 
ót már csak egy lépés van a földig . . . isten látja a lel-
kemet, hogy a hegyeken túl levő végtelen és halott sivatag 
jobban vonz, mint a mögöttem elterülő termékeny vidék, 
ahol oly sokáig éltem. 

Még Mártának a Temető-szigeten levő sírja sem vonz 
többé vissza. Itt sokkal jobban körülvesz az emléke, mint 



Í T • • . Itt az enyém volt, bár sohasem beszéltünk róla; 
[ itt állott a fekvőhelyem fölé hajolva, mikor beteg voltam, 

J " jarí velem együtt a zöldelő réteken, vagy kúszott velem 
együtt föl a rózsásfényű hegycsúcsokra, ott pedig . . . Ott 
inasnak volt a felesége s magam is a fájdalom alatt roska-
dozva, csak a fájdalmát és megaláztatását láthatiam. 

Jól érzem magamat itt a sarkvidéken, amennyire jól 
• m a g , á t e&y e m ber , aki mindent elveszített, még a 

tőidet is a lábai alól s egy idegen csiílagzatra elvetődve, 
csak a múltnak, a messzeségnek és olyan dolgok emléke-
zeteinek él, amelyek viszavonhafailanul elvesztek . . . 

Nyugalom, nyugalom, öreg, javíthatatlan, nyughatatlan 
szivem ! íff v a n előtted a földnek világos korongja, rajta a 
mezők, melyeken valaha járt ő, kinek emlékét őrzöd magad-
ban. A sírod nincs már messze . . . Vájjon mit akar-
hatsz még ? 

Ti testvéreim, ott azon a világító gömbön, akik ragyogó 
íenycen jelentek meg most előttem 1 

, Gh, távoli testvéreim ! Óh, ismeretlen és mindennél 
drágább testvéreim ! 

Oh föld, világos csillag, szemem gyönyörűsége, kő-
sivatagnak lángoló fényessége ! 

Föjd, te legnagyobb gyönyörűségek paradicsoma ! Igazi 
drágakő, a tengerek azúrkék színébe foglalt világos smaragd,' 
pompázó virág, illafos tömjén I Madárén éktől zengő hárfa ! 

Oh föld, föld I Hazám 1 Elveszett anyám I 
Zokogás reszketteti sóvárgó keblemet, de már nincs 

könnyem, hogy megsirassalak, te sivatagok fölött lángoló 
csillag! Te vagy a világ, melyet egyedül lehet mindennél 
jobban, izzóan szeretni! 

A távolba, feléd tárom ki karomat, én, a te legszeren-
csétlenebb fiad, akinek kegyesen mutatod most aranyos 
köntösödet! Csillag az égnek csillagai között! 

Egyedül és elhagyatva imádkozom hozzád, én, akit gyer-
mekkorodban ismertél s aki megőszült, de nem a te öledben. 

Föld! 
Bocsáss meg, hogy a tudás és megismerés utáni vágy-

tól ösztönözve, melyet te magad növeltél nagyra bennem, 
elfordultam tőled. Elcsábítva e kisebb bogyónak ezüstös 
fényétől, melyet időknek előtte te taszítottál el magadtól, 
hogy tengereidet ringassa és éjszakáidat megvilágítsa, jöt-
tem el tetőled ! 
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Könyörgök hozzád, én, a te örökre elveszett fiad, akit 
te ajándékoztál meg minden jóval, az emberi alakkal és 
gondolkozó lélekkel, virágokkal, hogy szemét megörvendez-
tessék, madárkákkal, hogy énekükben gyönyörködjék és 
testvérekkel, hogy örömét és fájdalmát megossza velük; 
könyörög hozzád elveszett, kegyetlenül megbűnhődött, öledbe 
soha vissza nem jutó és legrosszabb fiad ! 

Föld! 
Ne feledkezzél meg rólam; ne fordítsd el tőlem a 

tekintetedet! Nyújts világosságot a szememnek, míg a vágyva 
várt halál fátyola reá nem borul . . . 

Mámorosan élvezem, egész lelkemmel szívom a vilá-
gosságodat ! Részegíts meg áldott fényeddel! 

Fényed, melyben visszasugárzanak az azúrkék tengerek, 
a havas hegycsúcsok és zöld mezők, a fák apró levelei, a 
virágok kelyhei, a réteken csillogó harmat, a parasztkunyhók 
és a templomok kimagasló tornyai, a gondolataikban az égre 
szegeződő emberi tekintetek, százezer kilométereken szár-
nyalt át és az örök sivatagon áí hozzám rohanva, ismét 
mindenem lett nekem. Benne van a tengerek azuros kékje 
és rétjeid zöldje, a harmat csillogása, a virágok színpompája 
és az emberi szellem szárnyalása, mely az égre fordított 
szemekben ragyog! 

Óh föld, óh én földem I 
Testi hüvelyétől megszabadult lelkem mikor juthat 

vissza a csillogó sugarak húrjain, melyek téged e borzal-
mas világgal összekötnek, vissza hozzád, hogy a balzsamos 
levegődben mindent csókokkal borítson, amit szeret és ami 
után oly határtalanul sóvárog! 

Óh föld! 
V. 

Sajátságos sejtelmeim vannak, hogy rövidesen meg-
halok. Ez a gondolat foglalkoztat állandóan; tele van vele 
a levegő és a ragyogó sugarak. Az ég lágy szemfedő mód-
jára borul fölém, a föld pedig olyan, mintha a kriptának 
ezüstös lámpája volna. Sohasem éreztem úgy, mint most, 
hogy a halál közeledik. 

Fájdalom, szomorúság és nyugtalanság nélkül gondolok 
rá, de — ami még csodálatosabb, — öröm nélkül is, pedig 
a közeledő megváltásnak az érzését kellene kiváltani 
belőlem . . . 

Úgy érzem, mintha még nem végeztem volna el mindent, 



47 

amit ei kelJeff volna végeznem; halra van még valami 
nagyon egyszerű és borzasztóan fontos dolog, amire nem 
túrtok rájönni. Ez az érzés nehezedik rám nyomasztóan és 
halált n e m f u d o m m é g örömmel köszönteni a megváltó 

f i Álmomban hallom, hogy szólítanak a földről. Álmomban 
ieieiek is nekik: 'Menni, rohanni akarok hozzátok, de nem 
érteni, van még valami, ami visszatart . . . 

Nem a levegő nélküli sivatagon át vezet-e a földre 
haladó uí ? 

• 

I i M°.? í érteni vissza a hegyről, ahol annak idején Péter-
rel együtt néztem a napfogyatkozást, utána pedig az egész 

j s a r k l medencét elborító tavat. 
i _ Adáí magammal vittem erre a kirándulásra; ő kérte, 

legyem meg, mikor látta, hogy egymásután megyek 
a s z°mszédos hegyekre, hogy onnét nézzem a földet, 

vagy a sivatagot, mely innét a láthatár szélén már látható. 
" hogy egyszer őt is vigyem magammal, hogy ő 
is ía.hassa, amit én nézek és ami után vágyódom. Mikor 
ma velem jött, papnői díszruháját öltötte magára és azt 
mondta Tómnak, hogy elmegy megnézni az öreg Ember 
nazajaf. Ufközben szinte nevetnem kellett méltóságos maga-
arfasan; ha ránéztem, úgy tetszett, mintha azért ment volna 

a hegyre, hogy szent áldozatot mutasson be. Azt hiszem, 
Pogy azok az emberkék, akiket a völgyben levő tábor-
helyünkön visszahagytunk, erről szentül meg voltak győződve. 
Csodálkozássá! és tisztelettel néztek utána. Némán halad-
téhk felfelé a hegyre. A mosoly, mely ajkamra tolult, mikor 
Adanak papnői díszruháját megpillantottam, szertefoszlott ; 
meg arról is elfeledkeztem, hogy ez a zavart elméjű nő 
mögöttem halad. Csak a földet láttam, amely lassankint a 
horizont fölé emelkedett, amint magasabbra és magasabbra 
jutottam és a napot, mely már láthatóan, vörös gömb mód-
jára jelent meg a látóhatár ellenkező oldalának a peremén. 
A lábam alatt valóságos növényszőnyeg húzódott felfelé, 
mely a haraszt őszi színéhez hasonló árnyalatokat játszott 
a nap fényében. Fölém a halavány, fakó ég borult; 

Sajátságos érzések fogtak el! Úgy tetszett nekem, mintha 
a hegyen felfelé haladva, már örökre eltávolodnék a hold 
népétől és ettől az egész, nekem ellenszenves világtól; 
ngy tetszeti, mintha csakugyan titokzatos Öreg Ember volnék, 
aki már befejezte nehéz művét és most hazájába tér vissza, 



ott a csillagok k ö z ö t t . . . A vörösen izzó nap már mögöttem 
van és búcsút vesz tőlem ezen a világon, amely csak 
fáradtság, fájdalom és szenvedés volt számomra; emel-
kedőben van ellenben a föld, hatalmasan, sugárzó ragyo-
gással, hogy befogadjon fényes ölébe . . . 

A hegy csúcsán állottam és a föld korongjának a nézé-
sében elmerülve, a tiszta levegőben megismertem Európá-
nak elsikló világos ékalakját. Tisztán volt látható, bár a 
Francia- és Angolország fölött elhúzódó felhők ezen az 
oldalon elmosták a körvonalait . . . Keleten azonban a 
széles lengyel alföldek sima ezüst tükör módjára csillog-
tak, mely egyik oldalán a Balti tenger sötét sávjára, másik 
oidalon pedig a Kárpátoknak gyöngysorhoz hasonló, hótól 
borított láncolatára támaszkodik. Hazámnak a megjelenése 
a kék égbolton annyira váratlan és varázsos hatású volt, 
hogy egy pillanatig, mintha csupa szemmé váltam volna, 
lélekzetemet visszafojtva állottam. Azután, mintha gyermek 
lettem volna, sírásban törtem ki és arcra borultam, — oda-
fent, a holdhegynek a tetején. 

Mikor hosszú idő múlva felemelkedtem, azt láttam, 
hogy Ada a lábaimnál térdel és neki is csillogó könnyek 
peregnek végig az arcán. 

— Mi történt veled ? — kérdeztem majdnem gondol-
kozás nélkül. 

Felelet helyett Ada a térdemet karolta át és szivet-
íépően zokogott. Végre zokogásából szaggatott szavakat 
lehetett kiérteni: 

— Te . . . t e . . . szerencsétlen vagy . . . Öreg Ember. 
— De te miért sírsz ? 
Ada nem felelt, hanem elnyomta zokogását és a föld-

nek aranyos korongjára meresztette a tekintetét. 
Megint jó idő telt el teljes hallgatásban. 
Azután Ada felemelte a fejét és sajátságosan átható 

tekintettel nézett a szemembe. 
— Itt a holdon mindenki szomorú és boldogtalan, — 

mondotta, — még te is. Minek jöttét ide ? . . . Minek jöttél 
ide arról a csillagról? 

Elhallgatott és ismét némi szünet után szólalt meg újra: 
— A szüleim meghaltak. Miért nem halsz meg te i s ? 
— Nem tudom. 
Az igazat mondtam. Csakugyam nem tudtam, hogy 

miért nem halok meg . . . 
Ismét elfogott a borzasztó aggodalom, mert a hold- 5 



embereknek rémületes legendája jutott az eszembe, hogy 
en sohasem halok meg. 

Ada felelt, mintha önmagához intézte volna a szavakat: 
Mert te vagy az Öreg Ember. És mégis boldogta-

lan vagy. 
Talán épen azért, — találtam akaratlanul kimondani. 

Mikor lefelé jöttünk a hegyről, egy kanyarulatnál hir-
telen megpillantottam Jannak és társainak a sátrát, pontgsan 
ugyanazon a helyen, ahol valaha, nagyon sok év előtt a 
fm sátrunk állott. Az a csalódási érzésem volt, hogy a 
satorban Márta várakozik a visszatérésemre, Tómmal a 
karján, Péter pedig szokása szerint gondolataiba merülve 
ul a sátor előtt, még fiatalon és nem megtörve és meg-
öregedve, mint később odalent, a tenger partján. 

Mikor a törpéket megpillantotíam, ellenszenvtől eltelve 
állottam meg. 

— Te nem akarsz hozzájuk menni, Öreg Ember? — 
kérdezte Ada. 
„ Mit feleltem volna ? Akaratlanul a földre néztem é» 
íolyfattam lefelé, a völgybe vezető utamat. A földnek már 
csak keskeny szegélye volt a horizont szélén látható. 

Ada észrevette futó pillantásomat. Könyörögve kulcsolta 
°ssze a kezét. 

— Nem, még ne hagyd el őketI Még szükségük van rád. 
Attól félt, hogy el akarom hagyni őket, hogy a hazámba 

menjek. 
— Azt hiszed, hogy én vissza tudok térni a földre? — 

kérdeztem. 
— Te mindent tehetsz, ha akarod . . . de ne akard még, 

felelte Ada. 
Mikor fáradtan és kissé nyugodtabb hangulatban vissza-

érkeztem a sátorhoz, lefeküdtem, de álom nem jött a szememre. 
Néhánv óra hosszal társaimnak suttogása a sátor vászon-
fala mögött, nem engedett elaludni. Körülvették Adát és 
kérdezgették, hogy mit beszéltem és cselekedtem kirándu-
lásom alatt . . . Fecsegésük valósággal gyötört, de mikor 
végre elaludtam, elmúlt időkről, Mártáról, a holdsivaíagról 
és a földről álmodtam ! . . . A földről . . . 

Milyen kínosak ezek az álmok . . . 

Szeretném ,ha magamra maradhatnék. Ezek az emberek, 
akik elkísértek ide, kimondhatatlanul untatnak és fárasz-
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tanak. Úgy tetszik, mintha szakadatlanul köztem és a föld 
között állanának és árnyékot vetnének a lelkemre . . . 

Ok ellenben nem is gondolnak az elutazásra. Kényel-
mesen berendezkedtek a síkságon, készleteket gyűjtenek, 
mintha állandóan itt akarnának maradni. Abban a csalóka 
hitben ringatják magukat talán, hogy végre mégis sikerül 
nekik, hogy engemet a visszatérésre bírjanak? 

De vájjon nincs-e Adának a keze a játékban ? Mindig 
jobban csodálkozom ezen az asszonyon. Néha igazán nem 
tudom, hogy elmeháborodottal van-e dolgom, annyira mást 
mutatnak a cselekedetei és szavai. Vagy nem csodálatos, 
hogy alapjában véve ez az eszelős nő a legértelmesebb az 
összes iit született emberek között? 

Egyébként minek is tépelődöm ezen? Más világból 
való ember vagyok, aki elkészült az életével és elfáradt, 
rettenetesen elfáradt abban, amit neki az élete nyújtott. 

Oh bárcsak hagynának már itt, hagynának pihenni és 
hagynának egyedül. . . egyedüli 

Óh föld, föld! Te tudod, hogy milyen nehéz az élet 
nélküled és tudod, hogy mily szívesen halnék már meg! 
Holnap, ma, azonnal . . . 

Micsoda vétek volt még leírni i s ! Tegnap még meg 
akartam halni, ma pedig élni akarok, élnem kell még néhány 
holdnapig, azután jöjjön, aminek jönnie kell! A fejem zúg 
és kimondhatatlanul , gyönyörűséges érzés akarja szétrob-
bantani a keblemet. Úgy van, úgy van! Meg kell tennem 
okvetlenül! 

Istenem, mily hálás vagyok neked, hogy régi kocsink 
velem van és van elegendő készletem is. Oly egyszerű! 
Mily különös, hogy előbb nem jutott az eszembe! 

Óh 
föld,, óh testvéreim! Nem vagyok oly elhagyatott 

és nem szakadtam úgy el tőletek, mint még kis idővel 
élőbb gondoltam; van még egy eszközöm, mellyel híreket 
juttathatok hozzátok. Az életembe kerül, de megteszem, 
Isten engem úgy segéljen. 

A sivatagban halok meg, szeretett csillagomnak, szülő-
anyámnak teljes fényében. De még előbb . . . 

* 

Óh bár megtalálnám! Csak reá gondolok, csak róla 
álmodok és lelkemre mondom, nem tudom, hogy életem 
ben valaha is vágyódtam-e annyira a forrón szeretett nő 
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után, mini ahogy most szeretném megtalálni az ágyút, melyet 
ötven esztendő előtt visszahagytunk O’Tamor sírjánál!...

Mikor ez a gondolat először merült fel az agyamban, 
valóságos örömmámor fogott e l; kinyilatkoztatás volt, mely 
annak a lehetőségét jelezte nekem, hogy földi testvéreim
mel még egyszer érintkezhetem.

Való ugyanis, hogy ötven esztendeje élek itt és még 
egyszer sem jutott eszembe, hogy ott a sivatagban, a Sinus 
Aestuum közepén, O’Tamor sírjánál egy ágyú áll, mely 
pontosan az ezüstös földkorong közepe felé irányul és csak 
a szikrát várja, hogy a lövedékére bízott levelet a földre 
röpítse.

így van. Nekivágok a sivatagnak és felkeresem az 
ágyút; megtalálom a sziklából alkotott sírban az ősz O’Tamor 
holttestét. O’Tamor, kinek szeme a földre van szegezve, 
bizonyára megőrizte ötven esztendőn át számomra azt az 
ágyút. . . Tudom, hogy már nem térhetek vissza erről az 
expedícióról; öreg és kimerült vagyok és nincs is, amivel 
visszatérhetnék. A halál elkerült engem. Nem akart felke
resni a tengerparton. Most én megyek elébe, felkeresem őt 
a borzalmas világban, a saját birodalmában.

Ott fogok pihenni a sziklás talajon, O’Jamor és az 
ágyú mellett, a zeniten álló föld alatt! . . .  Oh bár minél 
előbb így lenne, minél előbb i

Előbb azonban még . . . Öreg szivem hogy dobog! 
Előbb még összefűzöm a naplómat, a fájdalmaknak ezt a 
könyvét, melyet a holdnak jövő nemzedékére akartam örökül 
hagyni. A szivemhez szorítom, összecsókolom és egy golyó
ban, acélborítékba helyezett levél módjára elküldöm nektek, 
távolban levő testvéreim! Lüktető halántékkal gondolok rá, 
hogy a földön miként találja meg valaki ezt az acélgolyót, 
— talán hetek, esztendők, vagy talán évszázadok múlva. Ha 
kinyitja, egy köteg papirt szed ki belőle . . .

Ekkor megtudjátok ti is, ismeretlen testvéreim, hogy 
szakadatlanul reátok és közös anyánkra, a földre gondolva, 
mit írtam én. Ti ismeritek a földet zöldelő pompájában, a 
virágoknak pazar gazdagságában és a téli reggelek fehér 
csillogásában; nekem mint égi világosság is ismerős, amint 
végtelen idők óta tisztán és nyugodtan ragyog a csendnek 
és halálnak a birodalma fölött!

Ti nem tudjátok, szeretett testvéreim, hogy milyen szép 
a ti anyátok, ha a világűr távolán át látja valaki; nem tud
játok, hogy mennyire sóvárgok utána és utánatok és meny



nyíre átkozom a világűrt, mely engem elválaszt tőletek, bár 
varázsos ragyogásban láttatja elveszett hazámat!

•

A nap már harmadszor emelkedett a sivatag fölé, a 
föld pedig már harmadszor halványodott el, mióta hosszú 
és fáradságos utazás után a sarkvidékre megérkeztünk, 
mikor jan, aki gondolataimban elmerülve lepett meg a 
halom oldalán, megszólított:

— Öreg Ember, itt a hazatérés ideje.
Összerezzentem ezekre a "szavakra. Gondolataimban

olyan erősen foglalkoztam a földdel, hogy először nem 
voltam tisztában az értelmükkel, hanem azt hittem, hogy a 
visszatérésre szólít fel oda, ahonnét a holdra jöttem . . .

Jan azonban tovább folytatta:
— Az asszonyok és gyermekek várnak ránk. . .  Ideje, 

Öreg Ember, hogy visszatérjünk a meleg tavak vidékére, 
az otthonunkba, földjeinkhez.

Elfogódva beszélt s a hangja inkább kérdésszerű volt; 
mégis ki lehetett érezni belőle az elhatározást. Egyszerre 
kimondhatatlan szomorúság fogott el. Ezek az emberek 
eljöttek velem ide és most a visszatérésre gondolnak, haza 
akarnak menni a családjukhoz, otthonukba, mely után vágyód
nak és nemsokára viszont is látnak . . .  én pedig ? . . .  Az 
én családom, otthonom, hazám amott van . .  . fent az ég
bolton ! Számomra nincs visszatérés, bár százszorta erősebb 
honvágy mardos rajtam a föld után, mint ezeken az embe
reken, akiknek a hold egy darabkája az otthonuk, a tenger 
partján! Féltékenységet éreztem.

— Térjetek^ vissza! — mondtam szárazon.
— És te, Öreg Ember? — kérdezte Jan, miközben 

csodálkozással vegyes megdöbbenéssel nézett rám.
— Én itt maradok. Megmondtam nektek, mikor magam

mal hoztalak beneteket, hogy én többé nem térek vissza.
— Igen, — suttogia fejét lehajtva Jan, — de azt hittem, 

hogy idővel mégis . . .  Itt nem jó az embereknek . . .
— Azért menjetek haza. Én maradok.
Jan egy szót sem felelt, csak mélyebbre hajtotta a 

fejét és mintha nyakszirten ütötték volna, gyorsan távozott. 
Meg voltam győződve, hogy Adóhoz megy tanácsot kérni.

Nem csalódtam. Rövid idő múlva megjelent a „hold 
papnője.“ Könyörgésekkel, kérlelésekkel és sírással vegyes 
nevetséges jelenetre voltam elkészülve, aminő az elutazásom



élőit lejátszódott Annál inkább csodálkoztam, hogy Ade? 
egyedül jött, sem nem kérdezősködött, sem nem kérlelt, 
hanem egyszerűen mondotta:

— Te itt maradsz, Öreg Ember, hogy a földet nézd 
tovább ?

Hallgatagon bólintottam a fejemmel.
— De nem mégy el oda ?
E szavaknál a földre és az alatta elterülő holdsivatagra 

mutatott.
Akaratlanul is a tekintetét követtem és ekkor merült 

fel bennem először a gondolat, hogy odamehetnék a siva
tagba, melyen ötven esztendő előtt vergődtem át bajtár
saimmal, hogy legalább rövid ideig a halálom előtt köze
lebb erezzem magamai a földhöz és közvetlenül magam 
fölött lássam a korongját. Ma ez a gondolat tölt el egészen ; 
egyaránt kisér, ha ébren vagyok és alszom és egy pillanatra 
sem tudok szabadulni tőle. De akkor csak felcikázott bennem 
és rögtön elnyomtam magamban, mert nem láttam meg
valósíthatónak, mintha a halál a lehetőség határán állana 
és lehetetlen volna tőle valamit vásárolni, ha az élettel 
kellene fizetni érte.

— Oda tehát nem akarsz visszatérni ? — ismételte a 
„papnő“. ,

— Nem. Még nem.
— Nem , . .  miért nem lakhatnál akkor még ezekkel a 

szerencsétlenekkel a tenger partján? Tudod, hogy nagyon 
szeretnék, ha a körükben volnál.

— Nem! — feleltem nyersen, mert éreztem, hogy megint 
a kérések ostroma következik. — Itt maradok.

— Ahogy te akarod, Öreg Ember . . . Nagyon szo
morúak lesznek ugyan, de . . . azt teszed, ami neked tetszik. 
Ha nélküled térnek vissza, az otthon maradottak megkérdezik 
tőlük: „Hol van az Öreg Ember, akinek a látását gyermek
korunktól fogva megszoktuk?“ Ők lehorgasztják a fejüket és 
így felelnek: „Elhagyott bennünket.“ De cselekedjél úgy, amint 
jónak látod. Ők tudják, hogy te csak vendég vagy közöttük 
és eljön az idő, mikor önmagukat kell nekik kormányozni.

— Te közöttük maradsz és kormányzód őket, — mondtam 
én. — Még Jan is engedelmeskedik neked és tiszteletben 
tartja az akaratodat.

— Nem, én nem maradok náluk.
Csodálkozva néztem Adára. Habozott egy darabig, 

azután a lábamhoz omlott:



— Egy kérésem volna hozzád, Öreg Ember.
— Beszélj.
— Ne űzz el magadtól!
—- Hogyan ?
— Ne űzz el magadtól. Engedd meg, hogy veled maradjak.
— Velem, itt a sarkvidéken ?
— Igen, veled a sarkvidéken.
— De minek? Mit akarnál te itt? A tieid, akik közel 

állnak hozzád, ott élnek a tengerparton.
— Tudom, hogy te nem vagy hozzám tartozó, mert te 

egy távoli csillagról jöttél; tudom nagyon jól és m égis.. .
Elgondolkoztam a különös kérés fölött.
— Minek akarsz te velem maradni? — kérdeztem 

másodszor.
Ada lehorgasztotta a fejét és halk, de határozott hangon 

mondta:
— Szeretlek téged, Öreg Ember.
Nem feleltem, Ada pedig kis idő múlva folytatta:
— Tudom, hogy büntetést érdemlő vakmerőség, ha azt 

mondom, hogy szeretlek, de akárhogyan gondolkodom is, 
nem tudok mást mondani. A szüléimre már alig emlékezem. 
Csak azt tudom, hogy boldogtalanok voltak. Gyermekkorom 
óta téged látlak és benned látom mindazt a nagyot, fényest 
és hatalmast, amit nem ismerek, de amiről tudom, hogy 
veled együtt jött ide a csillagokról.

Ada elhallgatott. Miközben azonban sajátságos szavai 
még egyszer visszacsengtek megdöbbenéstől eltelt lelkem
ben, újból beszélni kezdett:

— Te is olyan szerencsétlen és elhagyatott voltál egész 
életedben, akárcsak én. Nem tudom, hogy miért jöttél arról 
a világító csillagról a holdra . . .  Te akartad .. . Tudom, hogy 
te mindent megtehetsz, amit ak arsz ... Te elég vagy ön
magadnak és nincs rám szükséged, de én szolgálni akarok 
neked és végesvégig melletted akarok maradni. Ne űzz el 
magadtól! Te nagy vagy, hatalmas és bölcs!

E szavaknál újból lehajolt a lábamhoz és fejét a tér
demnél tartva, ebben a helyzetben maradt.

— Ha pedig vissza akarsz térni az égen ragyogó hazádba, 
— mondotta némi szünet után,—elkísérlek téged a nagy, halott 
sivatag határáig. Ott búcsúi veszek tőled és sokáig, sokáig 
nézek utánad, míg csak el nem tűnsz a szemem elől. Azután 
visszatérek a tengerparton élő emberekhez és kihirdetem 
nekik: „Az Öreg Emb.er elment! . . .“ Azután meghalok . . .



Mialatt olyan suttogó és álmodozó hangon beszélt 
hozzám, aminői még sohasem hallottam tőle, a törpék lassan 
közelünkbe settenkedtek és visszafojtott lélekzettel hall
gatták, amit beszélt. Egyszerre Jan szavát hallottam:

— Az Öreg Ember elmegy tőlünk. . .  A földre megy!
Utána sírásban törtek ki. Sajátságos, átható, félig vissza

fojtott sírás volt. Különös! Ezeknek az emberkorcsoknak a 
sírása rendszerint izgatott és felingerelt, most azonban, — 
nem tudom, Adának váratlan szavai idézték-e elő, melyek 
lelkem mélyéig megrendítettek, vagy a sivatagba való uta
zásnak a gondolata, szemben a ragyogó földdel, — elég 
az hozzá, hogy nagy szomorúság, szívettépő részvét fogott el.

Feléjük fordultam és Jan, akit úgy látszik, a nézésem 
felbátorított, néhány lépéssel közelebb jött és tekintetét 
rám emelve, beszélni kezdett:

— Öreg Ember! Csakugyan el kell menned ? Várnak 
ott téged talán? Bejelentetted már, hogy jössz? Egyedül 
kell nekünk maradnunk ? . . .

E pillanatban, mintha a villám cikázott volna az agya
mon keresztül csak egy gondolatom volt; az ágyú!

Igen, az ágyú, O’Tamor sírjánál, a sivatag közepén!
A szemem előtt minden összefolyt; mindkét kezemet 

a mellemnek szorítottam, mert úgy éreztem, hogy a szívem 
szét akar robbani. A föld korongjának keskeny szegélyére 
néztem, amely a látóhatárszéléhez látszott tapadni; a gon
dolataim pedig vad zűrzavarban kavarogtak : utazás, sivatag, 
ágyú, lövés, földi testvéreim, naplóm . . . azután szürke köd, 
melyben minden összeolvad. Ereztem, hogy ez a halál!

Elfelejtettem, hogy hol vagyok és mi történik körülöt
tem. A törpék a csodálkozástól megkövültén, némán néztek 
rám, de én már nem láttam őket. Szinte álomszerűleg hatolt 
Adának hangja a fülembe:

— Távozzatok, az Öreg Ember a földdel beszél. Nem
sokára elhagy bennünket.

Mire kissé magamhoz tértem, magamra maradtam.
Megértettem, hogy a kinyilatkoztatás sugallata volt, hogy 

nekivágjak a sivatagnak, megkeressem és megtaláljam az 
ágyút, utolsó híradásomat és utolsó üdvözletemet a földre 
juttassam s utána meghaljak.

Kis idő múlva Adának és Jannak tudtára adtam a vég
leges elhatározásomat. Szomorúan, lehorgasztott fővel, de 
egyetlen ellenkező szó nélkül vették tudomásul, mintha el 
lettek volna rá készülve.



A meleg tavakhoz való visszatérésükről szó sem esik 
többé. Itt akarnak maradni, míg én végleg el nem hagyom őket.

E pillanatban, ha arcommal a föld felé fordulok, a nap 
jobbkéz felé esik; mielőtt félkörével balról felemelkednék, 
hogy nappalt árasszon a halott féltekére, útnak indulok.

A holdon lejátszódott tragédiám tehát véget é rt! itt 
vagyok, ahol ezen az égitesten az első rétet, az első eleven, 
üde zöld színt megpillantottam. Akkor a halálthozó siva
tagi út mögöttem volt, most készülődöm, hogy másodszor 
és utoljára tegyem meg ezt az útat.

A bensőm komor, de nyugodt. Elvonultatom magam előtt 
elmúlt életemet és úgy érzem, hogy itt az ideje, hogy a 
lelkiismeretemmel leszámoljak. Szeretnék úgy, ahogy az 
emberek a földön szokták cselekedni, elkészülni a halálra; 
meg akarnám gyónni minden vétkemet, de különös, hogy 
csak a saját szerencsétlenségem tolul az ajkamra. Talán 
egy és ugyanaz volna ez a két különböző dolog?

Fogadd tehát Uram, aki ugyanúgy hailod a legnyomo
rultabb férgek hangját, mint az űrben száguldó világoknak 
a zúgását, aki ugyanúgy látsz a holdon, amint valaha láttál 
a földön, a gyónásomat, melyben megvallom neked, hogy 
bűnös voltam és . . .  szerencsétlen!

Amíg gyermek voltam, szűknek éreztem a földet, melyet 
Te teremtettél számomra és a sóvárgás szárnyain minden 
gondolatommal a mennybolton világló égitest felé repültem, 
elszakítva magamat anyámnak becézgetésétől, hogy olyan 
csodákról álmodozzam, melyeket Te teremtettél, de nem — 
nekem ! Bűnös voltam, Uram és .. . szerencsétlen!

Mikor felnőttem és szedegettem a tudásnak morzsáit, 
melyeknek összegyűjtését Te engeded meg az embereknek, 
kevélyen így szóltam a lelkemben: Kevés! Arról is álmo
doztam, hogy feltöröm a hétszeres pecsétet és fellebbentem 
a fátyolí, melyet a Te kezed bocsájtoti le előttünk. Bűnös 
voltam és szerencsétlen . .  .

Alig lettem emberré, hatalmába ejtett a vágy, hogy át
repüljek a világűrön, mintha a földön állva, nem vett volna 
épenúgy körül a világegyetem végtelensége és nem lebegtem 
volna ugyanolyan mélységek fölött. Megragadtam az alkal
mat és elcsábítva ennek a csillagnak a holdórosokat meg
ejtő fényétől, könnyű szívvel hagytam el tápláló anyámat. . .  
Bűnös voltam, Uram és szerencsétlen vagyok.



Láttam bajtársaim és barátaim halálát és képes lettem 
volna velük harcra kelni a kicsinyke levegőért, melyre szük
ségem volt életem fenntartásához, vagy mohón kinyújtani 
kezemet az asszony után, aki nem volt a miénk. És mikor 
tanúja voltam a nyomorúságnak, melyben akaratlanul vétkes 
voltam én is, semmit sem tettem, hogy tőle megszabadítsam 
őket. Bűnös"voltam és szerencsétlen...

Magamra maradtam ezen a borzalmas világon, ahova 
saját akaratom ragadott magával s mikor reám maradt az 
új emberi nemzedék, nem tudtam benne a szellemet fel
kelteni és tekintetét az égre irányozni . . . Szeretet helyett 
csak megvetést éreztem e szerencsétlenek iránt és tűrtem, 
hogy engem tiszteljenek, nem Téged, akit egyedül illet a 
dicsőség és tisztelet. . .  Bűnös voltam, Uram és szeren
csétlen .. .

És most, a fájdalomtól megtörve és sóvárgástól kimerülve, 
elhagyom ezeket a szerencsétleneket, kiknek sorsa az én 
védelmemre és vezetésemre volt bízva és az utolsó szomorú 
gyönyörűségnek, a halálnak megyek elébe, szemben a föld
del ! Bűnös vagyok, Uram és szerencsétlen!

Két részből áll az életem: az egyik vágyódás az isme
retlen után, a másik sóvárgás az után, ami elveszett; mind
kettő szomorú volt, óh mily végtelenül szomorú . . .

Ami után vágyódtam és törekedtem, nem tudtam elérni, 
mert egy nyomorúságos lépést is alig tettem a mindenségben 
és még annak a csillagnak a titkait sem ismertem meg, 
amelyen vagyok. Hiába áldoztam fel mindent, hiába repültem 
át az űrt, hiába hatoltam át a sivatagon, mely borzalmasabb 
a föld minden sivatagjánál, hiába éltem ötven esztendőt 
ezen a csillagon. A talányok, melyek körülvettek, épen úgy 
nincsenek megoldva, mint félszázad előtt.

Ami után sóvárgok, tudom, hogy soha el nem érhetem.
Ez az egész életem!
Itt az ideje, a végső ideje, hogy vége legyen . . .
Szeretettel és sóvárgással tekintek a sivatag felé, amely 

felé holnap irányítom a kocsimat, hogy egyedül legyek a 
halálomig . ..

Ezek az utolsó emberek, akiket még magam körül látok, 
itt maradnak . . . Felmennek a hegyre és sokáig néznek 
utánam, utánam és a fekete kocsi után, amely eltűnik a 
hajnal kezdődő rózsaszínében. Azután visszatérnek a népük
höz és hírül adják: „Az Öreg Ember elhagyott bennünket...“



Elmenetelemből és ezekből a szavakból is valamikor 
hitrege lesz, mini a holdra való megérkezésünkből!

Bűnös vagyok . . .
Közeledik az utazás órája . . .

VII.
A Maré Frigorís sioatagán.

Egyedül vagyok és jborzasztó aggodalommal tölt el ez 
a határtalan némaság! Úgy érzem, mintha máris meghaltam 
volna és ez a kocsi a Charon csónakjához hasonlóan 
ragadna ismeretlen világok felé.

Pedig ismerem ezt a sivatagot és láttam már azokat a 
hegyeket is, melyek a látóhatár szélén rajzolódnak le előt
tem. Egyszer már jártam arra, sok, sok esztendőknek előtte! 
Akkor azonban az életnek rohantunk elébe, most pedig... 
Istenem, csak arra kérlek, adj még annyi erőt, hogy eljut
hassak O’Tamor sírjáig! Több kérésem már nem lesz hozzád 
ebben az életben.

Megígértem a hold emberkéinek, hogy visszatérek hozzá
juk a sivatagból, ha elég erőm lesz és életem végéig náluk 
maradok, de tudom nagyon jól, hogy számomra onnét, ahova 
megyek, nincs már visszatérés . . . Pedig talán a jelenlétem 
a meleg tavak vidékén szükségesebb volna, mint bármikor 
azelőtt.

Ha ugyan igaz . . .
Különös és rémületes hírt hallottam elutazásom pilla

natában.
Értesüljetek róla ti is, földi emberek.
Épen kocsimba akartam szállni és már elbúcsúztam a 

visszamaradok kis csoportjától, mikor a medence bejáratát 
alkotó szorosban két embert vettem észre. Első pillanatban azt 
hittem, hogy csalódom, de a kétkedésem eloszlott. Két 
törpe közeledett felénk lélekszakadva. Jan is megpillantotta 
őket és felkiáltott:

— Ők küldték őket utánunk! Bizonyára valami baj 
történt!

A feltevésében nem csalatkozott. A két kiküldött ijesztő 
hírrel jött a tengejr partjáról.

Alighogy mi elhagytuk a meleg tavak vidékét, a merész 
kalandorok, akiket már elveszetteknek tarlottunk, megérkeztek 
a déli féltekére tett expedíciójukról. De csak ketten, a har
madik már sohasem tér vissza. A kettőnek az elbeszélése



alapján az otthon maradottak elhatározták, hogy rögtön köve
teket küldenek utánam a sarkvidékre, hogy visszatérésre bír
janak.

Az a két ember, akit utánunk küldtek, vándorlásában 
a folyónak a mentét követte, abban az irányban, melyet 
Adának régebbi elbeszéléseiből ismertek. így jutottak a 
Tavak síksága fölötti magaslatokra és onnét különböző 
szakadékokon át a sarki medencébe.

Türelmetlenül hallgattam az útra vonatkozó terjengős 
elbeszélésüket és azt akartam tudni, hogy mi késztette őket 
erre a különös útra. Csak ezután kezdték, Ada és az én 
kérdéseimre felelgetve, egymást kölcsönösen félbeszakítva, 
a tulajdonképeni expedíciónak a történetét elbeszélni.

összefüggés nélküli mondataiknak zűrzavarából csak 
annyit tudtam megérteni, hogy három társuk vitorlával ellá
tott szánon éjszaka átszáguldott a befagyott tengeren és 
elérte a déli féltekén a szemben fekvő partot. Eddig világos 
volt a történet, de a többit csak nehezen lehetett zavaros 
beszédük alapján összeállítani. Azonfelül, amit elmeséltek, 
iszonyatosan is hangzott. A hegyek között, tágas völgyek
ben állítólag sajátságos lények laknak, félig emberek, félig 
állatok, melyek a hideg elől mély üregekben keresnek 
menedéket. Ezeket a búvóhelyeket valószínűleg már évszá
zadok előtt romokba dőlt városok omladékai körül ásták 
maguknak. Ezekkel az iszonyatos, ragadozó természetű lények
kel kellett a mi törpéinknek harcba bocsátkozniok, melyből 
egyiküknek az elvesztése árán, hála a lőfegyvereiknek, győzel
mesen kerültek ki. A visszafelé vezető útat vad menekülés 
közben tették meg, mert a szörnyetegek a jégen makacsul 
üldözték eket.

— Iszonyatos szörnyetegek, — mesélte az egyik kikül
dött és reszketett annak a puszta említésénél, amiről maga 
is csak hallomásból értesült, — kicsinyek, de rettenetesek! 
A mieinknek menekülniük kellett, mert sokan voltak! Szájuk 
helyett csőrük van és undorító, hosszú kezük. Gáspárt kötéllel 
fogták meg, széttépték és behurcolták az egyik üregbe, 
ahol laknak. A vidék ott nagyon szép, de ezek a teremt
mények borzalmasak! Ketten, akik hazatértek, sokat meséltek 
róluk. A szörnyetegek üldözték őket, de velük volt a motoros 
szán és a kutyák és így megmenekültek, ha nehezen is. 
Különös az országuk is, ott a tengeren túl. Nagy, de össze
omlott tornyok, hatalmas gépek és gyárak vannak ott, melyek 
szintén porladoznak és moha verte ki őket. A szörnyetegek



őrzik ezeket és meghajlanak a tornyok előtt, de úgy lát
szik, nem tudják, hogy miért teszik. Üregekben laknak és 
iszonyatos még nézni is őket.

Hiába kérdezgettem a kiküldötteket, hogy részleteket 
tudjak meg a hold tengere mögött újonnan felfedezett élő
lényekről; nem tudtak megfelelni a kérdéseimre. Csak a 
kalandorok hazatérő útjáról értesültem még, mely felért a 
legborzasztóbb odisszeával. A szél nem kedvezett nekik; 
ennek következtében nem sikerült, hogy egy éjszaka átjus
sanak a tengeren. Már reggel volt és a jég olvadni kezdett, 
mikor egy kis szigetet értek el; ott, a borzasztó egyenlítői 
nap elől menedéket keresve, egy barlangban töltötték az 
egész napot és várták az éjszakát és a fagyot, hogy útjukat 
hazafelé folytathassák. A második éjszakán a vihar a szánt 
messze elhajtotta nyugat felé s hogy balszerencséjük teljes 
legyen, az utazás vége felé a motor is felmondta a szol
gálatot, úgy hogy az útnak többi részét irtózatos fáradal
mak közben, a tengerparton gyalog voltak kénytelenek 
megtenni, miközben a szánt a parii homokban a kutyákkal 
vontatták haza. Így jutottak el végre a meleg tavakhoz, 
ahol arról értesültek, hogy az Öreg Ember eltávozott a 
körükből.

— Mit akartok tőlem ? — kérdeztem, mikor a különös
elbeszélés véget ért.

— Védj meg bennünket, Öreg Ember, védj meg í — 
könyörögtek mindketten egyszerre. Rosszra fordult a sor
sunk és szerencsétlenség fenyeget bennünket. A ragadozó 
szörnyetegek, miután megtudták, hogy vagyunk, átjönnek a 
tengeren, megtámadnak és legyőznek bennünket. Félünk 
és rettegünk! És ők sokan, nagyon sokan vannak, sokkal 
többen, mint a mieink!

Karjukat kitárva, a lábamhoz vetették magukat. Ereztem 
fannak és társainak rám szegzett, könyörgő tekintetét. Csak 
Ada volt mozdulatlan és látszólag közönyös. Én pedig egész 
valómban megrendülve állottam ott, haboztam és tépelődtem 
s nem tudtam, hogy mit mondjak és cselekedjem. Nem 
annak a lehetősége, hogy esetleg megtámadják az emberi 
hold-gyarmatot, hanem az a hír, hogy a holdon még más 
lények, még pedig minden valószínűség szerint értelmes 
lények is élnek, volt az, ami ingadozóvá tette az elhatározá
somat. Egy pillanatig tényleg arra gondoltam, hogy le
mondok az utolsó boldogságról, arról, hogy hírt adjak 
nektek, földi testvéreim és inkább itt maradok a hold népé



nek a körében, hogy megismerjem azt a különös népet, 
mely a tengeren túl lakik és melyről csak most, ötven esz
tendős itt tartózkodás után értesültem és hogy szükség 
esetén elhunyt barátaim utódait velük szemben megvédel
mezhessem.

De a habozásom nem tartott sokáig. Mi közöm nekem 
a hold népeihez, azokhoz, akik a földről származtak ide és 
amazokhoz, akik valami régi holdnépnek a leszármazottai 
gyanánt, vakondokok módjára laknak a városok körül, melyek
ben elődeik valaha büszkén uralkodtak ? Indítsanak háborút 
egymás ellen, harcoljanak, pusztítsák el egymást. Mi közöm 
ty>zzá? Már öreg vagyok és azt sem tudom, hogy elég 
ideig élek-e, hogy a hosszú utat a levegő nélküli sivatagon 
át megtegyem. Nevetséges szánalomra, vagy gyerekes kíváncsi
ságra pazaroljam még megmaradt erőmet ? És ki kezeskedik 
róla, hogy igaz-e egyáltalán ennek a két degeneráltnak az 
elbeszélése? Hátha nincsenek ott egyáltalán városok, hanem 
csak egymásra tornyosuló sziklák? Hátha azok az állítóla
gos holdlakók csak esztelen állatok ? Öreg vagyok és nincs 
már időm, hogy ezekről meggyőződjem; sietnem kell, 
ha ott akarok meghalni O’Tamor sírjánál, a földnek a teljes 
fényében.

— Nem segíthetek rajtatok, — mondottam végül. Gon
doljatok ti magatokra. Halaszthatatlan útra kell mennem, 
melynek iránya másfelé visz, mint a tiétek.

— Tudtam, hogy ezt fogod felelni, — suttogta Ada, 
miközben egyik lábamat már a kocsinak a lépcsőjére tettem. 
De Jan az utolsó pillanatban még egyszer megérintette a 
térdemet:

— ígérd meg legalább, — könyörgött, — ha már 
másként nem lehet, hogy visszatérsz hozzánk, bárhová is 
visz most az útad. Várjuk a visszajöveteledet és az, hogy reád 
gondolunk, kölcsönöz majd bátorságot a küzdelmünkben!

Vonakodtam.
— Ha elég erőm lesz és még élek, visszatérek!
Ada a kis csapathoz fordult:
— Visszatér, de oda!
E szavaknál kezével a föld sarlójára mutatott, mely a 

horizont fölött ragyogott.
Már a kocsiban ültem és a kormányra tettem a kezemet, 

mikor még meghallottam Adának az utolsó szavait:
— Ide is visszajön, de századok, évezredek múltával. . .  

ha betelt az időknek teljessége . . .



Mare Imbrium, a Három Fej alatt.
Borzalmas ez az út, melyen felétek sietek, földi test

véreim! Az iszonyat fog el, ha a határtalan egyedüllétre 
gondolok és a rettenetes útra, szakadékokon, hegyeken és 
végtelen sivatagokon keresztül. Átutaztam a sötétség ten
gerein és még lángoló poklok, vakító fényességek és kegyel
met nem ismerő fagyok vannak előttem. Mindenekfelett pedig 
üresség . . .  üresség . . .

Ez alkalommal más úton jöttem ide, mint amelyet annak 
idején megtettünk. Minthogy a harántvölgynek a veszedel
mes szakadékét, amelyben a kocsinak a megfeneklésétől 
tartottam, el akartam kerülni, a Maré Frigoris felől jövet nyu
gatról hagytam magam mögött a Plato gyűrűjét és így jutottam 
el a nagy síkságra, melyen áthaladva az Eratosthenest kell 
elérnem.

Minek beszélném el az eddigi útnak a borzalmait ? 
Bizonyára még rosszabb is vár reám.

Voltam azon a helyen, ahol egykor a Halottak városát 
láttuk. Ezúttal csak a néma sivatag fogadott; sem sziklákat, 
sem pedig romokhoz hasonló kőiömegeket nem láttam. 
Az érzékeink csaltak meg akkor bennünket, vagy most 
tévedtem a számításaimban és távol esett az az elátkozott 
hely az útamtól? Vagy talán a halottak karavánja közben 
felszedte kősátrait és távolabb vonult a sivatagban . . .  a 
halálnak végtelen birodalmában? . . .

A rettegés utazik velem, a rettegés rohan előttem és 
velem, utolsó és borzalmas elhagyatottságomban . . .

Lángolóan emelkedik fel a nap, a különböző színű 
csillagok ragyognak a bársonyosan fekete égen . . .  ijesztően, 
félelmetesen . . .  Minek is keresném a Halottak városát . .. 
bizonyára ráakadok elég korán . . .  A halál birodalmához 
tartozik minden körülöttem . . .

A z Eratosthenes alatt.
Még rövid ideig tartó erőfeszítés. . .  Az utolsó hegy, az 

utolsó csúcs... Nyugatról és délről kerülöm meg és így jutok 
a Sinus Aestuum  mezejére és onnét. . .  O’Tamor kősírjához.

Vadul megszaggatott sziklák előttem . . .  a föld majd
nem a zeniten. Olyan, mint a teljesen kinyílt virág. A nap 
már mögöttem van.

Az élelmiszer-készletem még kitart és a levegőm is, 
óh, bárcsak az erőm is elég volna még, de már kezd 
mind jobban elhagyni . . .  Már régóta nem aludtam, sem



éjszaka, sem pedig a deleiőn álló napnak az irtózatos 
hevében. Mikor utoljára elaludtam, naplemente után, valahol 
a Maré Imbrium területén, álmomban mindenféle hangok 
és látomások üldöztek. Először azt hittem, hogy a szeren
csétlen törpéknek a hívását hallom, amint könyörögnek, 
hogy oltalmazzam meg őket a holdlakóktól, akik átjönnek 
az egyenlítői tengeren, hogy felégessék kunyhóikat s legyil
kolják feleségeiket és gyermekeiket . . .  Alig szabadultam 
meg ettől a lidércnyomástól, elhunyt bajtársaim alakjai 
jelentek meg előttem. Üdvözöltek a körükben és felszólí
tottak, hogy én is, árny az árnyak között, bolyongjak velük 
a sivatagban örökkön-örökké . .  . Végül azt álmodtam, hogy 
földi hang is szólít. . .  ez volt az egyetlen hang, melyre 
egész lényemmel feleltem.

Felébredtem és megyek a hang után, felétek, óh földi 
testvéreim! Tudom, hogy már többé nem alszom, míg csak 
örök álomra nem záródik le fáradt szemem.

Már nem tarthat soká . .  . Ugyebár, nem tarthat soká?...
O’Tamor sírjánál, az utolsó órában.

Hála és dicsőség a magasságban Istennek! Megtaláltam 
az utat és a helyet, az elátkozott helyet, ahol lábunk először 
érintette a holdnak a talaját. . .  áldás érette ! . . .  és ahonnét 
üzenetemet a földre küldhetem.

O’Tamor sírjánál állok és csodálkozom, hogy ő fiata
labb, üdébb és elevenebb, mint én. Évek vonultak el felette, 
anélkül, hogy érintették volna. Annyit sem ártottak neki, mint a 
szellő a gránitsziklának. Itt, a levegő nélküli sivatagban nincs 
feloszlás; az öreg O’Tamor épen olyan, aminő volt, mikor 
elhagytuk és nyitott, üveges szemével szakadatlanul a ragyogó 
földet nézi, míg én, aki ifjan hagytam el ezt a sírt, fehér 
szakállal és fehér hajjal, meggörnyedve állok mellette . . .  
Nagyon sokáig éltem, öreg O’Tamor! Nagyon sokáig éltem!

Az ágyút is megtaláltam; készen áll és nem ment 
tönkre; ötven évnél tovább várt rám . .  . most írom ezeket 
az utolsó szavakat, mielőtt naplómat a lövedékbe zárnám, 
mely,a földre fogja röpíteni.

Élelmiszer-készletem már elfogyott, a levegőm már alig 
két-három órára elég. Sietnem kell.

Hétszázhetedik holdnap az Exodus óta.
Óh föld, óh elveszett fö ld ...............................................

Itt végződik a holdról lezuhant lövedékben talált kézirat.
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