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ALVARO MUTIS

Az ad mi rá lis ha va
(re gény rész let)

Áp ri lis 10.
Las san kezd meg vál toz ni az ég haj lat. Úgy lát szik, 

kö ze le dünk a he gyek hez. A sod rás itt erõ sebb, a fo lyó 
med re pe dig kes ke nyebb. Reg ge len te kö ze lebb rõl hal lat-
szik a ma da rak éne ke, és a nö vény zet il la ta is job ban érez-
he tõ. Egy re in kább ki érünk az õs er dõ vat tás nyir kos sá gá-
ból, amely el tom pít ja az ér zé ke ket, és meg má sít min den 
han got, il la tot és for mát kö rü löt tünk. Az éj sza kai szel lõ 
er re fe lé már nem olyan for ró és ne héz, mint ko ráb ban, 
ami kor ha lá los és ra ga csos le he le te mi att nem jött álom 
a sze münk re. Ma haj nal ban volt vi szont egy kü lö nös 
ál mom, egy ré gi álom so ro zat foly ta tá sa. Ezek az ál mok 
ko ráb ban min dig olyan kor jöt tek elõ, ami kor for ró ba nán-
ül tet vé nyek, se bes vi zû fo lyók, vég te len éj sza kai esõk 
áz tat ta tá jak fe lé kö ze led tem. Olyan ál mok ezek, ame lyek-
ben a bol dog ság elõ ér ze te kü lön le ges ener gi á val áraszt el, 
át me ne ti, rö vid bol dog ság lesz, tu dom, és ezt a bi zo nyos-
sá got hir te len vált ja fel a jól is mert ku darc ér zé se. De egy 
ilyen kis fu val lat is elég, hogy meg tart son az ös  sze om ló 
ter vek ká o szá ban és a ka lan dok csõd tö meg ében, ame lyek 
ki töl tik az éle tem, pe dig eb bõl a bol dog ság ból alig ma rad 
meg va la mi, csak a ki lá tás, hogy egy szer jobb ra for dul 
min den. Azt szok tam ál mod ni, hogy ré sze se va gyok egy 
tör té nel mi pil la nat nak, nem ze ti sors for du ló nak, és a kri ti-
kus pil la nat ban ép pen az én vé le mé nyem vagy ta ná csom 
be fo lyá sol ja dön tõ en az ese mé nyek ala ku lá sát. Ál mom-
ban ha tá ro zott a fel lé pé sem, a meg ol dás pe dig, amit fel-
ve tek, káp rá za to san helyt ál ló, ilyen kor új ra hin ni kez dek 
sa ját ké pes sé ge im ben, el múl nak a két sé ge im, és ez a fel-
sza ba dult ér zés olyan erõ vel ke rít ha tal má ba, hogy ami-
kor fel éb re dek, na po kig erõt ad.

Most azt ál mod tam, hogy Na pó le on nal ta lál ko zom a 
waterloo-i csa ta utá ni na pon, Genappes-ban vagy a kör-
nyé kén, egy fla mand stí lu sú vi dé ki ház ban. A Csá szár 
né hány se géd je és pár ci vil tár sa sá gá ban sé tál fel-alá egy 
ka pott bú to rok kal be ren de zett szo bá ban.

Szó ra ko zot tan üd vö zöl és foly tat ja a jár ká lást. „Mit 
szán dé ko zik ten ni, Sire?” – kér de zem ked ves és ha tá ro-
zott han gon, mint aki rég rõl is me ri. „Fel adom ma gam 
az an go lok nak. Be csü le tes ka to nák. Ang lia min dig is az 
el len sé gem volt, tisz tel nek en gem, csak õk ga ran tál hat ják 
a biz ton sá go mat és a csa lá do mét.” „Ez sú lyos hi ba len ne, 
Fen ség” – vá la szo lom ugyan olyan ha tá ro zot tan, mint az 
imént. Az an go lok be csü let sza vá ra nem le het ad ni, ten-
ge ri csa tá ik ban is min dig al jas cse le ket vet nek be, mint 
a leg ci ni ku sabb ka ló zok. Szi get la kók, és ezért sen ki ben 
sem bíz nak, min den ki ben el len sé get lát nak.” Na pó le on 
er re el mo so lyo dik és meg kér de zi: „Ta lán el fe lej tet te, 
hogy kor zi kai va gyok?” Ma ga biz tos sá gom ból ki csit 
ki zök kent sa ját ta pin tat lan sá gom, de az tán megint ös  sze-
sze dem ma gam, és újabb ér ve ket so ro lok amel lett, hogy 
me ne kül jön Dél-Ame ri ka vagy a Ka rib-szi ge tek fe lé. A 
je len le võk kö zül töb ben be kap cso lód nak a vi tá ba, a csá-
szár pe dig rö vid ha bo zás után el fo gad ja ja vas la to mat. 

Egy ki kö tõ fe lé uta zunk, amely Stock holm ra em lé kez tet, 
ott pe dig gõz ha jó ra szál lunk Dél-Ame ri ka fe lé, ol dal ke re-
kes jár gány ra, amin van még né mi vi tor lá zat is, a ka zán 
mun ká ját se gí ten dõ. Na pó le on va la mi meg jegy zést tesz 
er re a kü lö nös ta lál mány ra, mi re én el mon dom ne ki, 
hogy Dél-Ame ri ká ban már évek óta hasz nál ják ezt a faj ta 
ha jót, sok kal gyor sabb és biz ton sá go sabb, mint a ré gi ek, 
az an go lok biz to san nem fog nak utol ér ni. „Hogy hív ják a 
ha jót?” – kér de zi Na pó le on bi zal mat la nul, de azért kí ván-
csi an. „Sucre tá bor nagy ne vét vi se li, uram” – vá la szo lom. 
„És ki volt ez a ka to na? Még so ha sem hal lot tam a ne vét.” 
El me sé lem ne ki az ayacuchói tá bor nagy tör té ne tét és azt, 
ho gyan gyil kol ták meg al jas mó don a Berruecos he gyen. 
„És ma ga oda akar en gem el vin ni?” – csat tan fel Na pó le-
on és bi zal mat la nul me red rám. Meg pa ran csol ja tiszt je i-
nek, hogy tar tóz tas sa nak le, mi re õk rám ve tik ma gu kat, 
de eb ben a pil la nat ban a fel pör gõ mo tor ro ba já tól a lé leg-
ze tük is el áll, és der med ten né zik a ké mény bõl fel szál ló, 
sû rû fe ke te füs töt. Fel éb re dek. Egy ide ig még ma rad a 
meg kön  nyeb bü lés, hogy meg me ne kül tem, és az elé ge dett-
ség, hogy jó ta ná csot ad tam a csá szár nak, így el ke rül he ti a 
nyo mor és meg aláz ta tás éve it Szent He lé na szi ge tén.

Áp ri lis 17.

Ma dél után hely szí nek rõl ál mod tam. Olyan he lyek rõl, 
ahol hos  szú, üres órá kat töl töt tem el, még is van va la mi-
lyen tit kos je len tõ sé gük. Mint ha pró bál ná nak rá ve zet ni 
va la mi re. Az a tény, hogy ezek rõl a he lyek rõl ál mod tam, 
ön ma gá ban is elég so kat mon dó, de va la hogy még sem 
tu dom meg fej te ni az üze ne tü ket. Ta lán ha fel so ro lom, 
rá jö vök:

Bourbonnais. Kis vá ro si vas út ál lo más vá ró ter me. A 
vo nat éj fél után áll majd meg itt. A gáz kály ha nem fû ti 
ki elég gé a ter met, mo csá ri bûz árad be lõ le, be le ivó dik 
az em ber ru há já ba, és a nyir kos fa la kon meg ül. Há rom 
pla kát hir de ti Niz za ne ve ze tes sé ge it, a bre ton ten ger part 
ter mé sze ti cso dá it és a té li sport-le he tõ sé ge ket Cha mo-
nix-ban. A pla ká tok meg kop tak, és csak fo koz zák a hely 
szo mo rú sá gát. A te rem üres. A kis tra fik is le van zár va 
egy sza kadt fém rác  csal, nap pal ká vét is árul nak itt, hoz zá 
pék sü te ményt, amit a le gyek tõl üveg ha rang gal vé de nek, 
az üve gen gya nús zsír folt ok és por ré teg. A pad, ame lyen 
ülök, olyan ke mény, hogy le he tet len akár rö vid idõ re is 
el alud nom. Idõn ként pró bál ko zom más hogy he lyez ked ni 
és el né zem a tra fik ki ra ka tát meg a ki fa kult új sá gok cím-
lap ját egy szin tén fém rác  csal le zárt üveg lap alatt. Va la ki 
meg moz dul oda bent. Tu dom, hogy ez le he tet len, mert a 
bó dé egy sa rok ban van, és a túl ol dal ról egy ál ta lán nincs 
aj ta ja. Még is egy re nyil ván va lóbb, hogy va la kit be zár tak 
oda. Int ne kem, mo solyt lá tok ki raj zo lód ni egy ho má lyos 
ar con, nem tu dom meg ál la pí ta ni, fér fi-e vagy nõ. A hi deg-
tõl és a sok ülés tõl el gém be re dett láb bal meg in du lok fe lé. 
Az a va la ki oda bent rõl ért he tet len sza va kat mor mol. Oda-
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szo rí tom az ar com a rács ra, és tisz tán hal lom a sut to gást: 
„Mes  szebb, ta lán.” Be du gom uj jam a rá cson, és meg pró-
bá lom el húz ni a re teszt, de eb ben a pil la nat ban va la ki 
be lép a vá ró te rem be. Rá me re dek: egyen ru hás biz ton sá gi 
õr. Fél ka rú, uni for mi sá nak egyik uj ját biz to sí tótû vel tûz-
ték fel a mell kas ára. Gya na kod va néz rám, és kö szö nés 
nél kül oda megy a fû tõ test hez me le ged ni, lát ha tó lag meg 
akar ja mu tat ni, azért van itt, hogy min den faj ta sza bály-
sér tés nek ele jét ve gye az ál lo má son. Vis  sza ülök elõb bi 
he lyem re, le ír ha tat la nul zak la tott ál la pot ban, szí vem majd 
ki ug rik a he lyé rõl, tor kom szá raz, és el árad ben nem a bi zo-
nyos ság, hogy fél re hal lot tam egy meg is mé tel he tet len és 
dön tõ fon tos sá gú üze ne tet.

Mo csa ras vi dé ken szú nyog ra jok ke ring nek, hol kö ze-
lebb jön egy-egy szú nyog fel hõ, hol hir te len el tá vo lo dik, 
szé dí tõ spi rál ban. Ész re ve szem egy nagy utas szál lí tó hid-
ro plán ron csa it: Latécoere 32-es. A pi ló ta fül ke egé szen 
ép. Be má szom és le ülök az egyik gyé kény ülés be, még a 
le hajt ha tó kis asz tal is meg van. A gép bel se jét ol dal ról tel-
je sen be nõt te a nö vény zet, a te tõ rõl is in dák lóg nak, raj tuk 
sár ga, erõs il la tú vi rá gok, szin te vi lá gí ta nak, a guayacánfa 
vi rá ga i ra em lé kez tet nek, ke cse sen csün ge nek. Már rég 
le sze rel tek min dent, amit bár mi re is le het hasz nál ni. Oda-
bent nyu godt és lan gyos a le ve gõ, csá bít, hogy el idõz zön 
az em ber egy ki csit. Az egyik ab lak nyí lá son, amely bõl 
évek óta hi ány zik az üveg, nagy ma dár re pül be: csil lo-
gó réz szí nû a tol la, csõ rén na rancs sár ga folt. Le száll egy 
ülés tám lá ra, há rom mal elõt tem, és rám néz: te kin te te is 
fé me sen csil log. Hir te len be le kezd egy emel ke dõ tril lá ba, 
majd gyors ská lá zás vis  sza fe le, mint ha a je len lé tem mi att 
nem tud ná be fe jez ni a dal la mot, ami pe dig olyan vir tu óz-
nak in dult. Fel száll a pla fon fe lé, és ver des ve ke re si a 
ki já ra tot, ami kor pe dig meg ta lál ja és ki re pül, éne ke ott 
vissz hang zik még egy ide ig a gép bel se jé ben, az in dák 
kö zött, én pe dig úgy ér zem, hogy rám száll az ár tó va rázs-
lat, mint azok ra, akik szá muk ra til tott hely re lép nek be. 
Csak egy ki csit for dul a kor mány ke rék, va la hol leg be lül, 
a lé lek leg rej tet tebb zu gá ban, anél kül, hogy köz be tud nék 
avat koz ni, vagy akár csak ész re ven ném.

Had szín tér. Az üt kö zet elõ zõ nap ért vé get. Gya nús, 
tur bá nos ala kok fosz to gat ják a hul lá kat. Ned ves me leg 
van, az em ber nek el la zul min den tag ja, mint ál mat lan 
láz ban. Az el eset tek kö zött van nak, akik vö rös ka bá tot 
vi sel nek, a rang jel zé sek már el tûn tek. Kö ze lebb lé pek az 
egyik holt test hez, bõ, pisz tá cia szí nû se lyem nad rág van 
raj ta, és aran  nyal-ezüst tel hím zett zub bony. Nem tud ták 
el lop ni, mert egy lán dzsa szúr ta át a tes tet, a vé ge be le állt 
a föld be. Fi a tal ar cú, kar csú, ma gas ran gú pa rancs nok 
le he tett. A tur bán já ból rá jö vök, hogy ma ha ra dzsa volt. 

A gya nús ala kok hir te len el tûn nek. A tá vol ból egy vö rös 
ka bá tos lo vas egye ne sen fe lém tart. Meg ál lít ja a lo vát, és 
hoz zám for dul: „Kit ke res itt?” „Turenne mar sall osz ta gát 
ke re sem” – vá la szo lom. Meg hök ken ve néz rám. Ek kor 
már tu dom, hogy el té vesz tet tem: ez nem az a csa ta, nem 
az a szá zad, nem az a kon ti nens, de most már nem tu dok 
he lyes bí te ni. A fér fi le száll a ló ról, és a leg na gyobb ud va ri-
as ság gal vi lá go sít fel: „Ez az assaye-i csa ta tér, a Peshwah 
föld jén. Amen  nyi ben Sir Arthur Wellsley-vel óhajt be szél-
ni, most rög tön el tu dom kí sér ni hoz zá.” Nem tu dok mit 
mon da ni. Csak ál lok ott, mint egy vak, aki pró bál ja meg ta-
lál ni az utat a já ró ke lõk kö zött. A lo vas meg von ja a vál lát: 
„Ak kor hát sem mit sem te he tek önért” – és el tû nik ar ra, 
amer rõl jött. Sö té te dik. Azon gon dol ko zom, hogy va jon 
hol le het Turenne holt tes te, és mi köz ben ezen töp ren gek, 
már tu dom, hogy ez az egész té ve dés, nincs mit ten ni. A 
le ve gõ ben fû szer il lat ke ve re dik pa csu li, se bek be be szá-
radt köt sze rek, ha lot tak ra tû zõ nap sü tés és fris sen ola jo-
zott kard pen gék sza gá val. Ar ra a nyo masz tó bi zo nyos ság-
ra éb re dek, hogy el vé tet tem az utat, amely nek vé gén az 
oly an  nyi ra só vár gott rend várt vol na rám.

Kór ház ban va gyok. Az ágyat füg göny vá laszt ja el 
a töb bi tõl. Nem va gyok be teg, fo gal mam sincs, mi ért 
hoz tak ide. El hú zom a füg gönyt az egyik ol da lon, újabb 
füg göny van mö göt te, a szom szé dos ágyat ta kar ja. Egy 
nõi kéz las san fél re húz za, és meg lá tom Flor Estévezt, len-
ge há ló ing ben, ami lyet a mû tött be te gek szok tak vi sel ni. 
Mo so lyog va néz rám, mel le, comb ja, fé lig el ta kart sze mér-
me szé gyen lõ sen csá bít, pe dig a va ló élet ben egy ál ta lán 
nem jel lem zõ rá a szé gyen lõs ség. Mint min dig, a ha ja 
most is ren de zet len, akár egy mi to lo gi kus ál lat sö ré nye. 
Oda fek szem mel lé. Si mo gat ni kezd jük egy mást, he ve sen 
és sür ge tõ en, mint akik tud ják, hogy nincs sok ide jük, és 
ha ma ro san jön va la ki. Ami kor ép pen be lé ha tol nék, hir-
te len szét nyí lik a füg göny. Mi nist ráns fi úk húz zák szét, 
egy pap pe dig erõs kö dik, hogy ál doz zak meg. Erõ nek 
ere jé vel igyek szem vis  sza húz ni a füg gönyt. Egy ke hely-
ben ott a ke zé ben az os tya, és az egyik mi nist ráns fiú 
ezüst do boz ká ban nyújt ja ne ki a szent ola ja kat. A pap 
meg pró bál ja fel ad ni ne kem az utol só ke ne tet. Új ra Flor 
Estévezre né zek, aki le sü ti a sze mét, mint ha ezt az egé szet 
õ szer vez te vol na, de nem tu dom, mi ért. Flor meg márt ja a 
ke zét az olaj ban és pró bál ja be dör zsöl ni ve le a hím ta gom, 
mi köz ben éne kel ni kezd. Véd te len né tesz a szo mo rú dal-
lam, és ret te ne tes be csa pás ként élem meg az ese mé nyek 
ala ku lá sát. Ki ál ta ni aka rok, re mény te le nül, mint aki nek 
el fo gyott a le ve gõ je. Sa ját, gro teszk üvöl tés be ful la dó han-
gom ra éb re dek.

Pál Ág nes for dí tá sa
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