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RUDYARD KIP LING

If jú Ottley, a bá tor ta nonc
If jú Ottley ap ja 1857-ben jött Kal kut tá ba, hogy fû tõ-

ként szol gál jon az el sõ moz do nyon, ame lyet for ga lom ba 
he lyez tek In dia ak ko ri leg hos  szabb vas út vo na lán, a D. I. 
R.-n. Egész éle té ben meg tar tot ta nyers yorkshire-i ki ej té-
sét, ám if jú Ottley, in di ai szü le té sû lé vén, a fél vé rek és 
az an go lul be szé lõ benn szü löt tek za va ros ke ve rék nyel vét 
hasz nál ta. Ti zen öt éve sen ma ga is a D. I. R. szol gá la tá ba 
állt mint az Dzsamalpuri Moz dony sze re lõ Rész leg fi a tal 
ta non ca, há rom-négy fe hér em ber bõl és ki lenc-tíz benn-
szü lött bõl ál ló csa pat új don sült tag ja.

Szám ta lan ef fé le bri gád szol gált a vo na lon, s mind-
egyik nek meg vol tak a ma ga eme lõ da rui, ké zi eme lõi, 
sa tui és esz ter ga pad jai, hi szen nem volt több kö zük egy-
más hoz, mint bár me lyik önál ló mû hely nek a má sik hoz. 
A fel ada tuk a gõz moz dony ok kar ban tar tá sa és sze re lé se, 
va la mint a ta non cok meg re gu lá zá sa volt. De hi á ba, a 
ta non cok ál lan dó an mo gyo ró val do bá lóz tak, ka ri ka tú rá-
kat raj zol tak nép sze rût len elöl já ró ik ról a moz do nyok lök-
há rí tó já ra és a ki szu pe rált ka zá nok fa lá ra, és an  nyit lóg tak 
a mun ká ból, amen  nyit csak le he tett. 

Csak nem mind nyá jan ré gi al kal ma zot tak fi ai vol tak, 
akik a dzsamalpuri vas utas vá ros bun ga ló i ban él tek a 
szü le ik kel, a pál ma fák, bam busz- és bougainvillea-bok-
rok sze gé lyez te szé les mur va sé tá nyok egyi kén, a Steam 
Roadon, a Church Roadon vagy az Al bert Roadon. So ha 
nem lát ták a ten gert vagy egy gõz ha jót, a szó kin csü ket 
fé lig a benn szü löt tek nyelv já rá sá ból me rí tet ték, va la meny-
 nyi en ön kén te sek vol tak a D. I. R. Vas úti Tár sa ság nál, 
és ki zá ró lag a vál la lat ról és an nak ügye i rõl tár sa log tak 
egy más közt. 

Mind an  nyi an ha tá ro zot tan bíz tak ben ne, hogy egy 
na pon moz dony ve ze tõk lesz nek, és évi hat- vagy nyolc-
szá zat fog nak ke res ni, ép pen ezért mé lyen meg ve tet ték az 
egy sze rû hi va tal no ko kat, akik a rak tá ri, a ke res ke del mi 
vagy a könyv vizs gá ló rész leg nél ül tek, és elõ sze re tet tel 
nyom ták le õket a víz alá, ha ös  sze ta lál koz tak ve lük a 
vál la la ti für dõ ben. 

Sztráj kok vagy köz le ke dé si blo ká dok nem for dul tak 
elõ ak ko ri ban a D. I. R.-nál, a tíz-ti zen két ezer benn szü-
lött és a két-há rom ezer fe hér al kal ma zott ugyan is min den 
el kép zel he tõt meg tett, hogy a vál la lat nál dol go zók olyan 
zárt kaszt tá ala kul ja nak, amely ben a fi a ik és ro kon sá guk 
szá má ra biz to sí tott az ele gen dõ fi ze tés sel já ró po zí ció. 
Elõbb vagy utóbb min den em be ri kö zös ség kaszt tá me re-
ve dik In di á ban: a nagy ju ta- és pa mut gyá rak, a bõr-, hám- 
és ópiumfeldolgozók, a szén bá nyák és a ha jó dok kok dol-
go zói is. Né hány éven be lül pe dig, ami kor In di át a vi lág 
nagy termelõországainak egyi ke ként fog ják szá mon tar ta-
ni, tá vo li nem ze tek mun kás egye sü le te i hez is el jut majd 
a kaszt élet szép sé gé nek a hí re, és bi zo nyo san rop pan tul 
fel kel ti az ér dek lõ dé sü ket. 

Ak ko ri ban ha tá ro zott úgy a D. I. R., hogy mi nél több 
benn szü lött moz dony ve ze tõt kell al kal maz ni, ezt az 
el ha tá ro zást azon ban a „ko csi szín”, ahogy a Moz dony-
sze re lõ Rész le get ne vez ték, igen csak meg szen ved te. Egy 
benn szü lött ve ze tõ ugyan is, így mond ták, hat ma jom nál 
is több fé le kép pen ké pes tönk re ten ni egy moz donyt. A 
vál la lat ak kor még nem egy sé ge sí tet te a vas úti jár mû ve it, 

ami igen elõ nyös nek bi zo nyult a ta non cok szá má ra, akik 
min dent tud ni akar tak a gé pek rõl, és így vagy húsz fé le 
moz do nyon edz het ték tu dá su kat. Volt köz tük Hawthorne, 
E-tí pu sú, O-típusú, kül sõ hen ge res, két vé gû Spaulding 
and Cushman, rö vid tá vok ra ter ve zett, eu ró pai gyár tá sú 
szer tar tá lyos moz dony és még sok más. Ám a benn szü-
lött moz dony ve ze tõk vá lo ga tás nél kül tönk re tet ték va la-
men  nyit, és a ta non cok nak ha mar szo ká sá vá vált, hogy 
ben gá li nyel ven kü lön bö zõ meg jegy zé se ket hagy ja nak a 
meg ja ví tott moz do nyok ve ze tõ ülé sén, ahol a kö vet ke zõ 
ve ze tõ fel tét le nül ész re ve szi. 

If jú Ottley ele in te ugyan olyan ke ve set dol go zott, mint 
a töb bi ta nonc, ám az ap ja, aki ak ko ri ban jól fi ze tett moz-
dony ve ze tõ volt, sok min dent meg ta ní tott ne ki a moz do-
nyok bel se jé rõl, Olaf Swanson pe dig, a vö rös ha jú svéd, 
aki a Kor mány za ti Pos ta já ra tot és a csü tör tö ki gyor sot 
ve zet te a Radzsgara Sze ráj tól Guldee Haut-ig, kö ze li ba rát-
ja volt az Ottley csa lád nak, s min den pén tek es te ve lük 
va cso rá zott. Olaf fon tos em ber volt, ugyan is azonkí vül, 
hogy a leg jobb pos ta já ra tos hí ré ben állt, a vas utas Sza bad-
kõ mû ves Pá holy, a St. Duncan in the East egy ko ri mes te re 
volt, to váb bá a Moz dony ve ze tõk Egye sü le té nek a tit ká ra, 
a D. I. R. Ön kén tes Ala ku la tá nak az el nö ke, és ami re a leg-
büsz kébb volt: író. Írt ugyan is egy köny vet a ma ga sa já tos 
nyel vén, ame lyet õ min den áron an gol nak akart ne vez ni, és 
a tár sa ság nyom dá já ban, ahol a me net je gye ket gyár tot ták, 
a sa ját költ sé gén ki is nyom tat ta. Né hány pél dányt drapp 
és zöld pa pír ra nyom tak, má so kat ró zsa szí nû re és kék re, 
de volt köz tük sár ga és bar na szí nû is, Olaf ugyan is úgy 
vél te, kész pa zar lás elsõosztályú fe hér pa pír ra köl te ni a 
pénzt. A cso ma go ló pa pír tö ké le te sen meg fe lelt a cél ja i ra, 
mind amel lett, hang sú lyoz ta, a szí nek nyug tat ják az ol va só 
sze mét. A könyv a „Vas út moz do nyok ja ví tá sa, avagy az 
if jú moz dony ve ze tõk vademecuma” cí met vi sel te, és egy 
vers sel kez dõ dött, amely ben Olaf egy Swedenborg ne vû 
fér fi nak aján lot ta mû vét. 

Min den el gon dol ha tó bal ese tet és meg hi bá so dást 
rész le te sen le írt ben ne, ami csak meg tör tén het egy moz-
dony  nyal út köz ben, és mind egyik hez egy-egy re mek be 
sza bott meg ol dás sal is szol gált. Ám ah hoz, hogy az ol va-
só bár mi lyen ér tel met is ki tud jon bo goz ni a szö veg bõl, 
is mer nie kel lett Olaf írott an gol ját és min den fé le mû sza ki 
fe cse gést a moz do nyok rej tel me i rõl, va la mint nem ár tott 
hoz zá sze mé lye sen is mer ni a D. I. R. vas út vál la lat va la-
men  nyi moz do nyát, a Vademecum ugyan is te li volt olyan 
uta lá sok kal, ame lyek csak a D. I. R. kö re in be lül bír tak 
bár mi lyen je len tés sel. Más eset ben a könyv – ahogy azt a 
nagy moz dony ter ve zõ mond ta egy kor – ki tû nõ tan könyv-
ként szol gál. 

Olaf ret te ne te sen büsz ke volt a mû vé re, amely bõl 
egész ol da la kat ta nít ta tott meg kí vül rõl if jú Ottley-val, 
mi u tán le ül tet te õt a bun ga ló egyik sar ká ba. 

– Ta láld ki, hogy mi jár a moz dony eszé ben – ki ál toz-
ta Olaf. – Tö ké le te sen meg ta nu lod ér te ni a nyel vét, és 
meg lá tod, se gí te ni fog, ami kor sze re led. A Pos ta já ra tot 
ve ze tem, In dia Pos ta já ra tát, és min den, amit írok és mon-
dok, úgy igaz.

– De én nem aka rom meg ta nul ni a köny vet – vá la szol-
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ta if jú Ottley, aki úgy érez te, bõ ven elég moz don  nyal van 
dol ga mun ka köz ben. 

– Ta nul nod kell! Az apád ré gi jó ba rá tom, és ta ní ta ni 
fog lak, ha aka rod, ha nem!

If jú Ottley en ge del mes ke dett, mert na gyon sze ret te 
az öreg Olafot, és mi u tán Olaf hat hó na pon át ta ní tot ta 
õt a ma ga sa já tos stí lu sá ban, a fiú kezd te be lát ni, hogy a 
Vademecum na gyon is ér té kes se gít sé get je lent min den 
al ka lom mal, ami kor ad dig is me ret len tí pu sú le rob bant 
moz donyt von tat nak a ko csi szín be. Olaf adott ne ki egy 
dur va rajz pa pír ba cso ma golt má so la tot a könyv bõl, amely-
nek az ol da la it, kör be a mar gón, jegy ze tek kel ír ta te le, s 
min den toll vo ná sa hos  szú évek ta pasz ta la tá nak a gyü möl-
cse volt. 

– Nincs eb ben a könyv ben egyet len szó sem – mon do-
gat ta Olaf –, amely nek az igaz sá gá ról ne bi zo nyo sod tam 
vol na meg sa ját ma gam. Azt mon dom, a moz dony olyan, 
akár az em be ri test. Amíg van ben ne gõz, va gyis élet, 
ad dig, fi am, ha is me red a mód ját, rá tu dod ven ni, hogy 
mo zog jon még egy ki csit. – Las san ide-oda bil le get te a 
ke zét. – Amíg az em ber nem halt meg, vagy amíg a moz-
dony nem ke rült a fo lyó mé lyé re, min dig van még va la mi, 
amit te hetsz ér te. Vésd az eszed be! Én mon dom ezt, és 
biz tos va gyok ben ne!

Olaf az zal fi zet te meg if jú Ottley ide jét és fi gyel mét, 
hogy min den be fo lyá sát lat ba vet ve, meg tet te tiszt he lyet-
tes sé a fi út a cso port já ban, if jú Ottley-nak pe dig, buz gó 
ön kén tes és ki vá ló cél lö võ lé vén, re mek dol ga volt a D. I. 
R.-nél, ami az al kal mi el tá vo zá so kat il le ti. Ami kor ugyan-
is csak kön  nyebb sze re lé si mun kák akad tak a ko csi szín-
ben, de va la me lyik tá vo li kis vas út-ál lo má son, Agrában 
vagy Bandikuiban nem ke ve seb bet kel lett meg vé de ni, 
mint a D. I. R. be csü le tét, e nyu ga ti vas utas vá ro sok dol-
go zói el len, if jú Ottley min dig meg lel te a mód ját, hogy 
meg szök jön, és az ot ta ni, ve rõ fé nyes és po ros cél lö võ pá-
lyá kon ki áll jon a tár sa sá ga jó hí ré ért. 

Egy sze re lõ ta nonc nak ál má ban sem kel lett fi zet nie a 
vo nat jegy ért In dia akár me lyik vo na lán, így hát if jú Ottley 
gya kor la ti lag olyan sza bad sá got él ve zett az in di ai vas úti 
há ló za ton be lül, ami lyet a Leg fel sõbb Tör vény ho zói 
Ta nács tag jai él vez nek, akik az óra lán cu kon vi se lik ki vált-
sá ga i kat ta nú sí tó iga zol vá nyu kat, és ar ra lo va gol hat nak 
szer te az or szág ban, amer re csak akar nak. 

Ti zen ki len ce dik élet év ében, egy ké sõ szep tem be ri 
na pon észak fe lé vit te va la me lyik cél lö võ ku pa va dá sza ta. 
Ele gán san és a ka land hoz il lõ en volt öl töz ve, fe hér gal lér-
ja egynyolcad hü velyk nyi re ki lát szott szür ke egyen ru há ja 
fö lött, Martini-Henry pus ká ja pe dig úgy ki volt fé nye sít-
ve, hogy tö ké le te sen men jen tiszt he lyet te si kard já hoz, 
amely ott nyu go dott fö löt te a hü ve lyé ben. 

Az esõs év szak már a vé gé hez kö ze le dett, ami 
Bengáliában na gyon jó hír a vas uta sok szá má ra, hi szen 
ad dig há rom tel jes hó na pon át he ve sen zú dul rá juk az 
esõ, míg nem az egész vi dék ha tal mas ten ger ré vál to zik. 
A kí gyók a vas úti töl té se ken ke res nek me ne dé ket, az 
özön víz pe dig ki mos sa a ka vics ágyat a kö tõ va sak alól, 
és ke cse sen him bá ló zó sí ne ket hagy ma ga után. Az tán a 
vo na tok úgy kez de nek el köz le ked ni, ahogy ép pen si ke rül, 
a vas úti pá lya test-fel ügye lõk pe dig min den éj sza ká ju kat 
az zal töl tik, hogy a benn szü löt tek haj tot ta ké zi haj tány ban 
ül ve el moz dult va sak ról ér te kez nek, nap köz ben a per zse lõ 
me leg ben pe dig az em be re ket te tõ tõl tal pig tûz pi ros pör se-
nés le pi el, és na gyon ha mar min den ki ki jön a sod rá ból. 

If jú Ottley szü le té se óta hoz zá szo kott ezek hez a 
je le ne tek hez. Ez út tal mind ös  sze azt saj nál ta, hogy a 
a ba rá tai a ben gá li vas út men tén an  nyi ra lucs ko sak, 
el fog lal tak és bos  szú sak vol tak, hogy egy ál ta lán nem 
ér té kel ték nagy sze rû ség ét. Pe dig õ úgy gon dol ta, ki fe-
je zet ten vi gasz ta ló lát ványt nyújt ne kik, amint a sze mé-
be húz za a ka lap ját, és az or rán ke resz tül ki fúj ja benn-
szü lött ké szít mé nyû szi var já nak sû rû füst jét. Amíg le 
nem szállt az es te, ing ujj ban he vert a fek he lyén, és 
idõn ként el-el szun  nyad va, G. W. M. Reynolds mû ve it 
ol vas ta, ame lye ket az ál lo má si köny vesstan do kon le he-
tett meg vá sá rol ni.

Az tán a fü lé be ju tott, hogy Guldee Haut-nál moz-
donyt cse rél nek, és az új ve ze tõ egy párszí lesz, az öreg 
Rustomjee, aki a negy ve nes szá mú moz don  nyal in dul 
to vább. If jú Ottley meg ra gad ta az al kal mat, hogy elõ re-
men jen, és pon to san kö zöl je Rustomje-val, mit tar ta nak 
fe lõ le a ko csi szín ben a sze re lõk, akik nek szám ta lan szor 
kel lett már el ta ka rí ta ni uk gon dat lan sá ga, fi gyel met len sé-
ge és rossz tü ze lõ tech ni ká ja ered mé nye it, mint pél dá ul a 
be hor padt gázkazánfedélt.

Rustomjee azt fe lel te, min dig is na gyon sze ren csét-
len volt a moz do nyok kal, mi re if jú Ottley vis  sza ment a 
va gon já ba és el aludt. Egy ha tal mas csat ta nás ra, lö kés re 
és csi kor gás ra éb redt fel. A szem ben lé võ fekhelyt egy 
tiszt he lyet tes fog lal ta el, aki észak fe lé uta zott vagy húsz 
an gol ka to na kí sé re té ben.

– Mi volt ez? – kér dez te a tiszt he lyet tes. 
– Rustomjee va ló szí nû leg fel rob ban tot ta a moz donyt 

– fe lel te if jú Ottley, és azon nal ki lé pett a va gon ból az esõ-
be, sar ká ban a tiszt he lyet tes sel. Rustomje-t a sí nek mel-
lett gub baszt va ta lál ták, amint le for rá zott lá bát ápol ta, és 
han go san azt si pá kol ta, hogy ne ki be fel leg zett. Eköz ben 
a se géd fû tõ tisz te let tel je sen te kin tett a va dul dü bör gõ és 
sí po ló gép re.

– Mi tör tént? – kér dez te if jú Ottley a se géd fû tõ lám pá-
sá nak fé nyé ben. 

– Tönk re ment – fe lel te Rustomjee, még min dig a lá bát 
fáj lal va. 

– Az nem két sé ges. De pon to san me lyik ré sze? 
– Is ten tud ja! Jaj, ne kem! Tönk re ment a negy ve nes 

szá mú!
If jú Ottley fel ug rott a ve ze tõ fül ké be és el zárt min den 

utat a gõz elõl, ne hogy még több ki szök jön. Az tán meg-
ra gad ta a lám pást és be má szott a haj tó ke re kek alá, ahol 
a há tá ra fe küdt, és váj kál ni kez dett a gép bel se jé ben, a 
fel-fel tö rõ for ró víz su ga rak kö zött. 

– Ez az tán me rész! – szólt a tiszt he lyet tes. – Én bi zony 
nem szí ve sen csi nál nám utá na. Mi tör tént oda lent?

– Ki en ge dett a hen ger, meg csa va ro dott a csat ló rúd és 
még né hány do log. Elég sú lyo san meg ron gá ló dott sze-
gény. Igen, úgy néz ki, hogy va ló ban tel je sen tönk re ment 
– szólt if jú Ottley a meg haj tó kül lõi kö zül. 

– Kí nos – mond ta a tiszt he lyet tes, föl hajt va ka bát ja gal-
lér ját a nyir kos éj sza ká ban. – És most mit le het ten ni? 

If jú Ottley ki má szott a moz dony alól – pi ros súj tá sos, 
szür ke egyen ru há ja min de nütt sár tól fe ke tél lett –, és az 
uj já val do bolt a fo gán az esõ ben, mi köz ben a benn szü lött 
uta sok vi song va zú dí tot ták rá juk kér dé se i ket, az öreg 
Rustomjee pe dig uta sí tot ta a se géd fû tõt, hogy gya lo gol-
jon vis  sza hat-hét mér föl det, és tá vi ra toz zon se gít sé gért. 

 – Nem tu dok úsz ni – mond ta a se géd fû tõ. – In kább 
me gyek le fe küd ni. – És ez zel, ahogy mon da ni szo kás, el 
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is volt in téz ve a do log. Igaz, amen  nyi re a se géd fû tõ lám-
pá sá nak fé nyé nél lát ni le he tett, egész Bengáliát el árasz-
tot ta a víz. 

– Olaf Swanson a Radzsgara Sze ráj nál vár a Pos ta já rat-
tal. Ret ten tõ en ha ra gud ni fog, ha ezt meg tud ja – mond ta 
if jú Ottley. Az tán is mét be kú szott a moz dony alá egy fák-
lyá val, és ahogy tö rök ülés ben töp ren gett, azt kí ván ta, bár 
be tet te vol na az úti tás ká já ba a Vademecumot. 

A negy ve nes szá mú egy öreg, fel újí tott Mutiny-moz-
dony volt, fran cia tí pu sú, kú pos vé gû hen ger rel és vak me rõ-
en ha nyag alá tá masz tás sal. Szám ta lan szor meg for dult már 
a ko csi szín ben, és bár if jú Ottley-nak sze mé lye sen még 
nem volt ve le dol ga, sok min dent hal lott már ró la. Ám sem-
mi olyat, ami a moz dony jó hí rét szol gál ta vol na. 

– Köl csön ad ná ne kem né hány em be rét? – kér dez te 
vé gül a fiú a tiszt he lyet tes tõl. – Ak kor le vá laszt hat nánk 
ezt az ol da lát, és ta lán el tud nánk in dí ta ni. Leg alább is 
meg pró bál hat juk, mit szól hoz zá?

– Ez csak ter mé sze tes! Hé! Õr mes ter! – szólt a tiszt he-
lyet tes. – Te rel je ki ide az em be re ket, és te gyék, amit ez 
a... ez a tiszt mond! 

– Méghogy tiszt! – mo rog ta ma gá ban az egyik köz le-
gény. – So se gon dol tam vol na, hogy egy szer egy ilyen 
ön kén tes tá bor nok szol gá la tá ba fog nak ál lí ta ni. Itt az tán 
ha tal mas bal eset tör tént. Mint ha csak anyám te ás kan ná ja 
tört vol na ri pi tyá ra. Na, mit kí ván tõ lünk, ci vil tá bor nok 
uram?

If jú Ottley meg osz tot ta ve lük a ha di terv ét, mi köz ben 
Rustomjee szer szá moslá dá já ban ku ta ko dott, majd a fér fi-
ak négy kéz láb ra eresz ked ve vagy le tér del ve emel tek, tol-
tak, húz tak és csa var kul cso kat for gat tak a moz dony alatt, 
if jú Ottley uta sí tá sai sze rint. A cél a jobb  ol da li hen ger 
tel jes le vá lasz tá sa volt és egy sú lyo san meg csa va ro dott 
csat ló rúd el tá vo lí tá sa. A negy ve nes szá mú gya kor la ti lag 

le bé nult a jobb  ol dal ára, így hát an  nyi va sat kel lett ki sze-
rel ni be lõ le, amen  nyi bõl akár egy egész ká bel csa tor nát le 
le he tett vol na fek tet ni. 

If jú Ottley jól em lé ke zett rá, hogy a Vademecum ilyen 
sze ren csét len ség ese té re is szol gált rész le tes út mu ta tás sal, 
de még õ is ag gód ni kez dett, ami kor lát ta, mek ko ra ha lom-
ba gyûlt ös  sze a sí nek mel lett az a sok min den, ami ki ke-
rült a moz dony ból. Negy ven perc ke mény mun ka után 
min dent, ami csak moz dít ha tó volt, ki pu col tak a gép bõl, 
és if jú Ottley úgy érez te, most már meg koc káz tat hat ja, 
hogy ad jon ne ki egy kis gõzt. A moz dony sí polt, prüsz-
költ és rán ga tó zott, de meg moz dult, ha ke ser ve sen, csi ko-
rog va is. A ka to nák öröm te li uj jon gás ban tör tek ki. 

Rustomjee ha tá ro zot tan meg ta ga dott min den to váb bi 
se gít sé get egy olyan for ra dal mi mû ve let ben, mint az egy-
hen ge res moz dony ve ze té se, hi szen, ahogy mond ta, õ az 
Ég aka ra ta sze rint még az egész sé ges gé pek kel is min dig 
ha di lá bon áll. Mi több, hang sú lyoz ta, a nyo más mé rõ úgy 
ug rál fel s alá, mint a kis ör dög. A fû tõ pe dig már ré gen 
nyu go vó ra tért, hi szen bölcs em ber. 

– Ez az tán a fur csa ság – szólt a tiszt he lyet tes. – De néz-
ze csak , ha gon dol ja, majd én ra kom be le a sze net, ma ga 
pe dig ve zes se az öreg tra ga csot. 

– Le het, hogy fel fog rob ban ni – mond ta a se géd fû tõ. 
– A han gok ból ítél ve egy csep pet sem len ne meg le põ. 

Hol van az a la pát? – fe lel te a tiszt he lyet tes.
– Á, de hogy, a tan köny vem sze rint min den rend ben 

van ve le – mond ta if jú Ottley. – Most pe dig men jünk a 
Radzsgara Sze ráj ba, fel té ve, ha si ke rül el in dí ta ni. 

A ki me rült ség pa na szos el nyúj tott sí po lá sa hal lat szott, 
és a moz dony meg in dult. Ép pen hogy hét mér föl des se bes-
ség gel tud tak ha lad ni, de ez zel még is csak meg kez dõ dött 
az uta zás az el árasz tott sí ne ken. 

A tiszt he lyet tes négyla pát nyi sze net tü zelt el per cen-
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ként, mi köz ben a negy ve nes szá mú olyan han go kat 
hal la tott, akár egy hal dok ló te hén, if jú Ottley pe dig ar ra 
a fel is me rés re ju tott, hogy egé szen más egy egész sé ges 
to la tó moz don  nyal mu lat ság ból fu ri káz ni föl-alá a te lep he-
lyen, ami kor a mû hely ve ze tõ je nem fi gyel oda, mint egy 
sú lyo san se be sült öreg moz donyt ve zet ni is me ret len úton, 
tel jes sö tét ség ben és zu ho gó tró pu si esõ ben. Akár hogy is, 
tor kuk ban do bo gó szív vel vé gül si ke rült vé gig buk dá csol-
ni uk az utat, míg nem a tá vol ban meg pil lan tot tak egy jel-
zõ lám pát. Sze ré nyen sí pol tak, hi szen nem volt pa za rol ni 
va ló gõ zük. 

– Ez ta lán a Radzsgara Sze ráj lesz – szólt if jú Ottley 
re mény tel je sen.

– In kább a Szu e zi-csa tor ná ra ha son lít – fe lel te a tiszt-
he lyet tes. – Azt gon do lom, ha egy moz dony ek ko ra zajt 
csap, igen csak sür gõs le het ne ki, nem de?

Az a bi zo nyos zaj, amely meg csap ta a tiszt he lyet tes 
fü lét, egy tel jes ere jû, vad si ví tás volt, elõt tük kö rül be lül 
fél mér föld nyi re. 

– Ez az Al só Pos ta já rat lesz – szólt if jú Ottley. – Két 
óra negy ven perc cel tar tóz tat tuk fel Olafot. Ak kor ez csak-
is a Radzsgara Sze ráj le het.

– Nem cso dá lom, hogy ilyen sür gõ sen men ne már 
to vább – fe lel te a tiszt he lyet tes. – Atyám, mi cso da 
or szág!

A sí nek itt tel je sen víz alá me rül tek, így hát if jú 
Ottley el küld te a se géd fû tõt, hogy meg ke res se a vál-
tót, és a mel lék vá gány ra te rel je a negy ve nes szá mút. 
Las san el in dí tot ta, és be hú zó dott a ha tal mas, öt ven öt 
ton nás, hat ke re kû, ti zen nyolc hü velyk hos  szú bel sõ hen-
ge res, csatlórudas, pom pá san le fes tett és zo mán co zott 
hu szon ötös szá mú mel lé, amely taj té koz va állt az Al só 
Pos ta já rat élén. 

Olaf vö rös sza kál la úgy iz zott, mint egy vész jel zõ, és 
amint a két moz dony egyvo nal ba ke rült, egy rücs kös da rab 
jó faj ta Giridih szén rög sü ví tett el if jú Ottley fe je mel lett. 

– Na gyon dü hös a ba rá tod? – kér dez te a tiszt he lyet tes, 
be húz va a fe jét. 

– Ó, te is ten ver te! – or dí tot ta Olaf. – Ez az ötö dik 
eset, hogy fel tar tóz tatsz. Há rom órán át vá ratsz en gem, 
Swansont és a Pos ta já ra tot! De most még el vesz te ge tek 
egy kis idõt, amíg be tö röm a fe jed! – És át ug rott a negy-
ve nes szá mú ki lé põ jé re egy la pát tal a ke zé ben. 

– Olaf! – ki ál tot ta if jú Ottley, mi re Olaf csak nem hát ra-
buk fen ce zett. – Rustomjee el bújt há tul.

– Hát per sze, hogy ott la pul! De te? Te hogy ke rülsz 
ide?

– Olaf, le rob bant a moz dony, de meg sze rel tem a köny-
ved sze rint, és ide ér tünk, még hoz zá egy hen ger rel. Mint-
ha csak egy moz dony skic cét ve zet tem vol na.

– A köny vem! Az én nagy sze rû köny vem! A 
Vademecumom! Ottley, re mek moz dony ve ze tõ vagy, 
meg bo csá tom, hogy fel tar tóz tat ta tok! Ó, az én köny vem, 
az én köny vem! – ör ven de zett Olaf, és vis  sza má szott a 
hu szon ötös szá mú ra, mi köz ben min den fé lét ki ál to zott 
Swedenborgról és a gõz rõl.

– Így is van – szólt if jú Ottley –, de hol van a Radzsgara 
Sze ráj? Se gít ség re van szük sé günk.

– Se hol sincs. A víz két láb ma ga san el lep te a töl tést, 
és a táv ira ti iro da is ös  sze dõlt. Majd je len te lek ti te ket a 
Purnool Út nál. Jó éj sza kát, drá ga fi am!

A Pos ta já rat nagy loc  csa nás sal ne ki in dult a sö tét ség-
nek, if jú Ottley pe dig si et ve ki en ged te a ma ra dék gõzt 
és el ol tot ta a tü zet. A negy ve nes szá mú ele get dol go zott 
az nap es té re. 

– Kü lö nös fa zon a ba rá tod – szólt a tiszt he lyet tes, ami-
kor a negy ve nes szá mú üre sen és le sze rel ve meg állt az 
egy re duz za dó víz ár kö ze pén. – És most mit csi ná lunk? 
Úszunk?

– Ugyan már! Ma reg gel tíz negy ven öt kor el jön ér tünk 
egy moz dony a Purnool Út ról és el visz min ket észak ra. 
Most pe dig fe küd jünk le és alud junk. Hisz lát ja, nincs 
töb bé Radzsgara Sze ráj. Pe dig va la ha itt te át is le he tett 
kap ni. 

– Ó, nagy anyám, mi cso da or szág! – szólt a tiszt he lyet-
tes, majd kö vet te Ottley-t a va gon ba, és le dõlt a bõr hu za tú 
fek he lyé re. 

Az el kö vet ke zõ há rom hét ben Olaf Swanson más ról 
sem be szélt, mint a Vademecumjáról és if jú Ottley-ról. 
Hogy mi ket mon dott a könyv rõl, nem fon tos, ám ha egy 
if jú vas utas olyas va la ki tõl ré sze sül di csé ret ben, aki a 
Pos ta já ra tot ve ze ti, és szak ér tõ kö rök ben a moz do nyok 
mes te ré nek te kin tik, an nak bi zony ha mar hí re megy. 
Így hát a fõ nö kök nem so ká ra el küld tek if jú Ottley-ért a 
ko csi szín be, aki, mi köz ben a ka bát ját gom bol gat ta, azon 
töp ren gett, ez út tal va jon me lyik vét ké re de rült fény.  

Dzsamalpur mel lett volt egy hu rok vá gány, ahol biz ton-
sá go san át lé pe get he tett a sí ne ken, nem ér het te baj. Vi lá-
gos volt, és egy elsõosztályú fõ fel ügye lõ tel je sí tett szol gá-
la tot. Moz dony ve ze tõi meg bí zást ka pott, hat hó nap múl va 
pe dig vég le ge sí tést. A cso port ve ze tõ rá adá sul föl aján lot ta 
if jú Ottley-nak, hogy néz zen kö rül a ko csi szín ben, és ked-
vé re vá las  szon ma gá nak moz donyt. 

Ottley majd ki ug rott a bõ ré bõl az iz ga tott ság tól, mi köz-
ben Olafra várt, hogy együtt men je nek a ko csi szín be. 
Ahogy vé gig men tek a moz do nyok kö zött, az öreg úgy 
kot ko dá csol ta ál lan dó an, hogy „Nézd csak ! Nézd csak !”, 
akár egy tyúk, majd ki vá lasz tot tak egy majd nem va do nat-
új Hawthorne tí pu sú ma si nát, a 239. szá mút, ame lyet Olaf 
szív bõl aján lott. Az tán Olaf ma gá ra hagy ta if jú Ottley-t, 
aki a tisz tí tó ak ná hoz ren del te a moz do nyát, majd mél tó-
ság tel je sen meg bök te uj já val a sze rel vé nye ket mo só inast 
és így szólt:

– Ak kor csü tör tök, nyolc óra, Mallum! Ér tet ted?
Ez volt éle te csak nem leg büsz kébb pil la na ta. Azért 

csak nem, mert még ezt is fe lül múl ta az a pil la nat, ami kor 
a 239. szá mú val ki gör dült az atami el ága zás ról, át a tég-
la gyá ron, és az tán el ha ladt a Pos ta já rat mel lett, Olaffal a 
ve ze tõ fül ké ben. 

A ko csi szín ben azt mond ják, ami kor a 239. szá mú moz-
dony ki fu tott, a sí po lá sát Raniganjtól egé szen Kal kut tá ig 
tisz tán hal lot ták. 

Sá ri Jú lia for dí tá sa


