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A	SZERZŐ	FIGYELMEZTETÉSE

Sokat	gondolkoztam	azon,	hogy	a	második	világháború	befejezése
óta	 –	 állítólag	 megmagyarázhatatlan	 okokból	 –	 eltűnt	 több	 mint
negyven	 tengeralattjáróval	 tulajdonképpen	mi	 is	 történt.	 Többségük
nyilván	 szerencsétlenül	 járt.	 De	 amikor	 a	 hatvanas	 évektől	 kezdve
ilyen	 rejtélyes	 baleseteknek	 már	 atom-tengeralattjárók	 is	 áldozatul
estek,	felmerült	a	gyanú,	hogy	–	legalábbis	egynéhány	esetben	–	nem
katasztrófáról	volt	szó.

Ebben	a	regényben	egy	ilyen	esetet	próbáltam	elbeszélni.
Az	 olvasó	 ne	 lepődjön	 meg,	 ha	 a	 történetben	 sokkal	 többször

találkozik	 a	 rossz	 ügyet	 képviselő,	 emberekkel,	 mint	 a	 jó	 ügyet
szolgálókkal.	 Szeretném	 megmutatni,	 hogy	 egyes	 felelőtlen
politikusok	 hogyan	 hajszolnak	 halálba	 vétkeseket	 és	 vétleneket
egyaránt,	 és	 mindebben	 milyen	 óriási	 szerepet	 játszhat	 a	 mai
technika.	 Mert	 bár	 célzásaim	 szerint	 a	 regény	 a	 közeljövőben
játszódik	–	az	ott	leírt	fegyverek	és	egyéb	eszközök	(sajnos)	már	ma	is
léteznek.

Ugyanakkor	 kérem	 az	 olvasót,	 ne	 keressen	 kapcsolatot	 a
regénybeli	események	és	a	valóság	között.	Akkor	sem,	ha	történetem
túlságosan	is	valóságosnak	tetszik.

I
AZ	ÓCEÁN

Tarawa-sziget,	Groote	haditengerészeti	támaszpont
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Május	16.,	vasárnap,	18	óra	09	perc
A	 hegy	 sziklás	 gyomrába	 vájt	 hatalmas	 barlangban	 félhomály

uralkodik.	A	középső	két	nagy	vízmedence	szélein	ugyan	erős	 fényű
higanygőzlámpák	 ontják	 a	 fényt,	 mégis	 nehezen	 törik	 át	 a	 nyirkos
levegőt.	 A	 tenger	 sós	 párája	 lecsapódik	 a	 sziklafalakra,	 az
emelődarukra,	a	kikötő	berendezéseire.	A	barlang	több	mint	kétszáz
méter	 hosszú	 és	 huszonkét	 emelet	 magas.	 A	 betonozott	 rakparton
több	teherautó	is	elfér	egymás	mellett.

A	 lámpák	és	reflektorok	örökké	égnek;	az	áram	a	közeli	városból
érkezik,	 de	 a	 támaszpontnak	 saját	 áramfejlesztő	 telepe	 is	 van.	Nem
maradhat	 energia	 nélkül;	 az	 óceánból	 kiemelkedő	magányos	 sziget
tetején	 radarkészülékek	 kémlelik	 az	 eget,	 a	 partok	 előtt	 bóják
himbálóznak;	 hidroakusztikus	 berendezéseik	 messziről	 jelzik	 a
közeledő	 hajókat.	 A	 repülőtér	 kifutópályáját	 részben	 a	 tengerre
építették.	 Háromezer-hatszáz	 katona	 tartózkodik	 állandóan	 a
szigeten.

A	 sziklák	 alatt	 széles	 folyosó	 vezet	 ki	 a	 nyílt	 tengerre.	 Bejáratát
többszörös	aknazár	és	elektronikus	berendezések	védik.

A	 föld	alatti	 támaszponton	most	két	óriás	 tengeralattjáró	simul	a
rakpartokhoz.

–	Öregem,	micsoda	combjai	voltak	annak	a	szőkének!	–	mondja	az
alacsony,	 vidám	 arcú	 tengerész.	 A	 rakodólift	 alján	 állnak,	 bent	 a
hajóban.	 A	 mennyezetbe	 süllyesztett	 lámpák	 halványsárga	 fényt
árasztanak.

–	 Nem	 tudsz	másról	 beszélni?	 Mindig	 csak	 a	 nőkről?	 –	 legyint	 a
másik,	egy	testes,	duzzadt	arcú,	vörös	hajú	férfi.	–	Neked	valami	bajod
van,	én	mondom.	Runne,	te	beteg	vagy…

A	 harmadik	 férfi	 az	 altisztek	 rangjelzését	 viseli	 zubbonyán,	 és	 a
leérkező	 ládák	 oldalára	 festett	 számokat	 jegyzi	 fel	 egy	 papírlapra.
Látszik:	 Holl	 altiszt	 igyekszik	 komoly	 maradni,	 bármi	 történjék	 is.	 A
ranglétrán	 megkezdett	 emelkedéssel	 nem	 tudja	 összeegyeztetni	 a
hangos	nevetést.
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–	 Igyekezzenek,	 fiúk.	 Valami	 van	 a	 levegőben.	 Lehet,	 hogy
hamarosan	indulunk.

–	Indulunk?	–	néz	nagyot	a	vörös	hajú	tengerész,	Borletti.	–	Viccel,
ugye?	 A	 legénység	 fele	 még	 a	 tarawai	 kocsmákban	 ölelgeti	 a
lányokat…

–	 És	 micsoda	 lányokat!	 –	 fordítja	 tekintetét	 az	 égre	 Runne,	 s
önkéntelenül	csettint	is	hozzá.

–	 Az	 indulásról	 engem	 értesítenek	 elsőnek	 –	 jelenti	 ki	 Borletti
magabiztosan.	 –	 Mert	 a	 szakácsnak	 tudnia	 kell,	 mikor	 rakodjon	 be
zöldséget,	 friss	 kenyeret	 és	 tejet.	 Louvain	 hadnagy	 úr	 két	 órával
ezelőtt	 kicsípte	 magát,	 és	 elment	 a	 városba.	 Ugyanúgy	 eltávozott
legalább	négy	másik	tiszt.

–	 És	 az	 Öreg	 sincs	 itt!	 –	 int	 Runne.	 –	 Ilyenkor	 nem	 kell	 félni	 egy
hirtelen	indulási	parancstól.

–	 Én	 pedig	 azt	 mondom,	 valami	 van	 a	 levegőben	 –	 ismétli	 Holl
altiszt,	és	összehajtogatja	a	papírlapot.	–	Itt	írja	alá,	Borletti,	ez	mind	a
konyha	 raktárába	 megy.	 Maga	 felel	 érte,	 hogy	 az	 az	 éhenkórász
banda	el	ne	lopkodja	a	szilvadzsemes	dobozokat.

–	 Mintha	 azt	 meg	 lehetne	 akadályozni	 –	 morogja	 a	 szakács
félhangosan.	 –	 A	múltkor	 is,	 Honolulu	 és	 Papeete	 között	 valamelyik
átkozott	 ezermester	 lemásolta	 a	 raktárajtó	 kulcsát,	 és	 csak	 akkor
vettem	 észre,	 miről	 is	 van	 szó,	 mikor	 alig	 két	 láda	 narancslekvár
maradt	már	 csak.	 A	 fene	 az	 édesszájú	nassolóit,	 lefogadom,	hogy	 a
reaktorkezelők	voltak!

Az	altiszt	vállat	von,	és	elmegy	a	keskeny	folyosón.	Nem	érdekli	a
történet	 folytatása:	hogyan	 cserélte	 ki	 a	 zárat	Borletti,	 állt	 lesbe	egy
éjszaka,	és	mi	lett	később.	Runne	is	csak	legyint:

–	Megyek	a	kabinomba.	Szundítok	egyet,	míg	visszajön	a	kapitány.
–	 Lassan	múlik	 az	 idő	 –	 jegyzi	meg	 Karrer	 hadnagy,	 a	 harcászati

tiszt.
A	 vezénylőteremben	 csak	 két	 tiszt	 tartózkodik,	 az	 ügyeletesek.	 A

falakon	 és	 a	 pultokon	 körös-körül	 radarképernyők,	 ezernyi	 gomb,
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lámpa	és	mikrofon.
–	Mindjárt	fél	hét.	–	pillant	társa	a	fali	digitális	kijelzőre.
–	Gondolod,	érdemes	lesz	még	ma	este	elmenni	Tarawába?	–	kérdi

Karrer.	 Fekete	 hajú,	 harminc	 év	 körüli	 férfi	 keskeny	 arccal,	 hegyes
orral.	Arcába	két	ránc	vésődött,	szemei	mélyen	ülnek.

Niels	hadnagy	az	imént	a	rádió	híreit	hallgatta.	Unalmas	volt	ez	a
vasárnap,	 az	 egyetlen	 eseménynek	 a	 dél-amerikai	 Bragéniában
lezajlott	választások	bizonyultak.	Ez	már	csak	azért	is	érdekes,	mert	az
egyesült	 baloldali	 pártok	 győztek.	 A	 férfi	 most	 gyors	 számításokat
végez.	 Ritkás	 szőke	 hajába	 túr,	 kézfeje	 és	 nyaka	 szeplős.	 Szája	 íve
lefelé	 görbülő.	 Vékony	 testén	 majdnem	 lötyög	 az	 egyenruha,	 még
szerencse,	hogy	valamennyire	méretre	szabták.

–	 Ha	 nyolckor	 megjön	 a	 váltás,	 nyugodtan	 mehetünk.	 Mi	 van
Eminnel?

–	Alszik.	Tudod,	negyven	fölött	már	több	álom	kell	az	embernek	–
nevet	 egymásra	 a	 két	 fiatalember;	 a	 hajó	 elsőtisztjéről	 beszélnek,
nem	a	legnagyobb	tisztelettel.

–	Lehet,	hogy	az	Öreg	vissza	se	jön	éjszakára.
–	Minek	jönne?	Itt	a	támaszponton	úgyis	mindig	éjszaka	van	–	feleli

Niels,	az	üzemanyag-	és	lőszerellátási	tiszt.
Karrer	 két	 hónapja	 nősült,	 és	 a	 felesége	 –	 a	 Flotta	 külön

engedélyével	 –	 holnap	 érkezik	 Tarawába	 a	 menetrendszerű	 polgári
géppel,	amely	hetente	egyszer,	hétfőn	délben	landol	a	szigeten,	hogy
alig	 egy	 óra	múlva	 tovább	 repüljön	Dakar	 felé.	 Az	 asszony	 csak	 egy
hétig	 maradhat	 a	 támaszpont	 tiszti	 szállodájában,	 és	 Karrer
valószínűleg	 már	 minden	 napra	 kigondolt	 valami	 programot	 az
asszonynak;	persze,	amikor	csak	lehet,	majd	az	ágyba	bújnak.

Niels	nőtlen,	és	gyakran	mondogatja	magáról,	hogy	„szabad,	mint
a	madár,	mely	hol	ide,	hol	oda	röppen”.	Azért	most	mégis	irigyli	kissé
Karrert.	 Lenne-e	 olyan	 nő,	 aki	 miattam	 átrepülné	 az	 óceánt,	 csak
miattam?	–	töpreng	kicsit	szomorúan.

A	 tengeralattjáró	 nagyon	 hosszú,	 a	 csalóka	 fényben	 az	 orránál
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állva	nem	is	látni	a	végét.	A	fekete	vízen	millió	tenyérnyi	hullámocska
csillog;	a	rakparton	mozgó	emberek	törpéknek	tűnnek.	A	parancsnoki
torony	mögötti	megvastagított	 hajótest	 egyik	 kör	 alakú	 nyílásából	 a
daru	 félig	 kiemeli	 az	 egyik	 rakétát.	 Tompán	 csillan	 az	 A–8-as	 nagy
hatótávolságú	fegyver.	Néhány	úszómellényes	szerelő	áll	a	nyílásnál,
ügyelnek,	hogy	a	darukezelő	óvatosan,	lassan	engedje	vissza	a	halálos
terhet	a	hajó	gyomrába.

A	sziklabarlang	bejáratánál,	a	sorompó	előtt	katonai	autóbusz	áll
meg.	 Vidám	 matrózok	 ugrálnak	 le,	 néhányan	 kurjongatnak.	 De	 a
bejáratot	 őrző	 kétméteres	 katonai	 rendőrök	 láttán	 kissé
megjuhászodnak.	 Ellenőrző	 lapjaik	 átvizsgálása	 után	 egyenként
engedik	be	őket	a	nagy	medence	mellé.	Egészen	eltörpülnek	a	hajók
sötét	 teste	 mellett,	 amint	 lassan	 felmásznak	 a	 fémlépcsőkön	 a
toronyba.	 A	 kerek	 fémajtók	 nyitva	 állnak,	 mögöttük	 apró	 fények
világítják	meg	a	lépcsőfokokat.

Az	Öreg	taxin	érkezik	vissza	a	városból.	A	külső	kaputól	gyalog	jön
a	 „Négyes	 Hangár”	 fedőnevű	 objektumhoz.	 A	 nap	 már	 lement,	 az
éjszaka	körülölelte	a	szigetet,	a	sziklás,	kopár	dombokat.

Az	 üvegkalickában	 üldögélő	 őrtiszt	 nem	 követeli	 meg,	 hogy	 a
kapitány	 előhúzza	 igazolványát.	 Jól	 ismeri	 az	 őszülő	 halántékú,	 de
ruganyos,	 fiatalos	 mozgású	 férfit.	 Int	 a	 kapuban	 álló	 katonáknak,
engedjék	 át	 a	 tisztet.	 Aztán	 szálkás	 betűkkel	 feljegyzi	 a	 naplóba:
„18.44,	belépett	Robert	Falken	kapitány.”

A	 kapitány	 már	 a	 mólón	 jár,	 amikor	 megszólalnak	 a	 falba
süllyesztett	 hangszórók.	 „Falken	 kapitányt	 kérik,	 azonnal	 fáradjon	 a
parancsnokhoz.	 Falken	 kapitány	 azonnal	 jelentkezzen	 a
parancsnoknál.	Falken	kapitány…”

A	 köpcös	 torpedótiszt,	 Turner,	 tömpe	 ujjaival	 göndör	 fekete
hajába	 túr.	 Egyike	 a	 legöregebb	 tiszteknek,	 negyvenöt	 éves.	 Már
lemondott	 róla,	 hogy	 valaha	 is	 ezredesként	 menjen	 nyugdíjba.	 Míg
tengeralattjárón	szolgál,	nem	is	fog	feljebb	lépni	a	ranglétrán.

–	 Huszonnégy	 akkumulátort	 kértem!	 –	 közli	 fenyegetően.	 A
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támaszpont	kis	elektromos	kocsiján	ülő	tengerészgyalogos	vállat	von:
–	Huszonkettő	 fér	 fel	 a	 kocsira.	 Legfeljebb	még	 egyszer	 fordulok

külön	azzal	a	kettővel,	hadnagy	úr.
Turner	rápislog	–	nemrég	ébredt	fel	–,	aztán	órájára	néz.	Talán	ma

este	bemehet	a	városba	még	ő	is,	ha	nem	jön	közbe	valami.
Előhúzza	 a	 parti	 oszlopba	 süllyesztett	 telefont.	 Az	 ügyeletes

fedélzeti	 altiszttől	 négy	 embert	 kér	 az	 akkumulátorok	 berakásához.
Egy	perc	múlva	a	matrózok	már	jönnek	is.

–	 Ezt	 is	 nekünk	 kellett	 kifognunk	 –	 morogja	 a	 tizenkilenc	 éves
Monall.	 Gyerekarca	 fintorba	 torzul,	 mikor	 fenn	 a	 torony	 tetején
véletlenül	 egy	 zárófedél	 kiálló	 csapjába	 üti	 sípcsontját.	 Ő	 a
legfiatalabb	matróz	 a	 hajón,	 és	 ezért	 sokat	 ugratják.	 Nemrég	 valaki
kitalálta,	hogy	„Mókus”-nak	kereszteljék	el.

–	 Ne	 sírj,	 Mókus	 –	 vigasztalja	 a	 másik	 matróz.	 –	 Rosszabbul	 is
járhattunk	 volna,	 mindig	 erre	 gondolj.	 Az	 ellátó	 tiszt	 az	 előbb
tizennégy	 fiút	 kért	 a	 hangár	 bejáratához,	 és	 most	 ötvenkilós
konzerves	ládákat	cipelnek	a	hátukon,	végig	a	mólón.

Hét	óra	előtt	hat	perccel	az	Öreg	egy	pillanatra	kilép	a	támaszpont
parancsnokának	 szobájából,	 és	 a	 segédtiszt	 asztalán	 felveszi	 a
telefonkagylót.

Karrer	 unott	 mozdulattal	 nyúl	 a	 kagylóért.	 A	 forgószék	 karfáján
hanyagul	átvetett	lábát	sem	veszi	le.	Nielsre	kacsint:

–	 Fogadjunk,	 hogy	 Arvid	 szól	 ide	 a	 városból.	 Azt	 fogja	mondani,
hogy	 késik,	 intézzük	 el	 valahogy	 az	 Öreggel	 –	 hagyja	 a	 készüléket
háromszor	 kicsöngeni,	 végül	 felveszi.	 Niels	 is	 mosolyog,	 de	 mikor
látja,	hogy	Karrer	lekapja	a	lábát	a	székről,	tudja	már,	ki	telefonál.

–	 Igen,	kapitány	úr,	azonnal	 intézkedem	–	aztán	 leteszi	a	kagylót,
és	kitör.

–	Hogy	az	a	nyolckarú	polip!	Indulási	parancs!
–	Mikor?	–	ugrik	fel	Niels	is.
–	Most,	rögtön!
Karrer	 szemében	 a	 dráma	 másodpercekbe	 sűrűsödik.	 Holnap
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érkezik	a	felesége.	Egy	hét	szabadságra	ment	volna	holnaptól.
A	 támaszponton	 és	 a	 hajón	 férfikezek	 nyúlnak	 gombokhoz,

kapcsolókhoz.	 Képernyők	 világosodnak	 ki,	 mikrofonok	 reccsennek,
falakban	futó	érzéketlen	kábelek	közvetítenek	elektromos	„szavakat”.

A	sziklabarlangban	ismét	megszólalnak	a	hangszórók:
–	 „Ares”	 legénysége,	 figyelem!	 „Ares”	 legénysége,	 figyelem!

Indulásra	 felkészülni.	 Az	 „Ares”	 tizenöt	 percen	 belül	 indulásra	 kész.
„Ares”	legénysége,	figyelem…”

A	hajóban	 csengők	berregnek,	 lámpák	villognak.	A	 reaktortérben
vörös	üvegtáblákon	vibrálnak	a	 feliratok:	„REAKTOR	MŰKÖDÉSBEN	–
SUGÁRVESZÉLY”.

A	 gépterem	 irányító	 műszerfalainál	 többen	 állnak.	 Balard
reaktortiszt	 hajol	 a	 legfontosabb	 készülékek	 fölé.	 Helyettese
számokat	 olvas	 le	 hangosan	 az	 egyik	 képernyőről.	 Csengők
csendülnek.	 Az	 ólomfal	 mögött,	 a	 reaktortérben	 mozgásba	 jön	 a
hűtővíz.	 Emberderéknyi	 vastag	 csövekben	 fehér	 gőz	 indul	 hátra,	 a
hajócsavarok	 felé.	 Balard	 idegesen	 simítja	 el	 a	 homlokába	 hulló
fekete	tincset.	A	szabályzat	ellenére	most	is	csak	inget	visel,	utálja	az
egyenzubbonyt.	Az	arca	örökké	fáradt.

–	 Kíváncsi	 vagyok,	 mit	 talált	 ki	 nekünk	 megint	 az	 Admiralitás	 –
morogja,	 de	 senki	 sem	 hallja.	 A	 folyosókon	 lábak	 dobognak.	 A
csengők	 egyforma	 hangon	 szólnak	 a	 tornateremben,	 a	 klubban.	 A
hajón	kívül	pedig	a	hangár	suttogó	hangszórói	 ismétlik	a	felhívást.	A
kapunál	fékező	buszból	újabb	csoport	tengerész	szalad	a	móló	felé.

–Itt	vannak	a	koordináták	–	a	támaszpont	parancsnoka	kis	cédulát
ad	Falkennek.	–	Dél-Amerika	partjai	előtt	vár	rátok	egy	hajó.	Ha	lehet,
alkonyatkor	 vagy	 hajnalban	 közelítsétek	 meg.	 Odáig	 feltétlenül
közepes	merülésben	haladjatok.

–	Nem	 tudod,	miről	 van	 szó?	 –	 simít	 végig	 Falken	a	homlokán.	A
mozdulat	fiatal	kora	óta	beidegződött	rossz	szokása.

–	Semmit	sem	tudok.	Titkos	és	sürgős	parancs	jött.	 Itt	a	dekódolt
rádiótávirat.
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