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ELŐSZÓ 

1.

A fehér folt Délnyugat-Afrika egyik angol gyarmata és a Ni-
ger vidéke között terült el. Ma már nem létezik. Rózsaszínre fes-
tették a térképészek, mintegy jelképezve a kiontott vért, amely 
egy-egy fehér folt bekebelezésének elengedhetetlen előzménye. 
Valamikor sok-sok fehér folt terült el az atlaszon. Csak a parti 
részek színesedtek lassacskán, ahol az első portugál, holland 
és angol telepesek kikötöttek, hogy megvessék lábukat és az 
impérium lobogójának állványát. Egyre több és több területet 
jeleztek szimbolikusan a térképészek rózsaszínnel, egyre több 
és több piros festékanyag omlott az eleven palettákról a sárga 
sivatagokban és a dzsungelek évezredes árnyékában.

Azután zümmögni kezdett a dinamó, megindult az iparoso-
dás, versengés a nyereségért, és a nyolcvanas évek kolonizálá-
si láza elnyelte a térkép leghatalmasabb fehér foltjait is. Pedig 
a hódítók tudják jól, hogy valamikor elkerülhetetlen lesz a pil-
lanat, midőn a fegyver, az ész és a tekintély szuggesztiója dacára 
Európa szorító karja, amely fojtogatóan öleli át az Egyenlítőt, 
bénultan fog lehullani erről a féltekéről. Amit nem végezhetett 
el a  hőség, a  malária, a  dús párák és a  feje tetejére állt világ 
millió ellenséges életkörülménye, örök hűséges szövetségesei 
a bennszülötteknek, azt elvégzi majd az egyszerű lélektani át-
alakulás, amellyel a trópusi emberfajta egy napon tudatára éb-
red annak, hogy a fehér ember épp olyan, mint ő, csak a bőre 
más színű…
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Néhány apró, fehér folt még akad a  térképen. Ezeket már 
nem olyan könnyű meghódítani, mert nemcsak a  bennszü-
löttek védik kezdetleges dárdáikkal vagy ócska Remington- és 
Riffle-puskáikkal, hanem a féltékeny nagyhatalmak is a körmé-
re néznek egymásnak. Némely földdarabot olasz tankok és gép-
fegyverek óvnak, hogy ne jusson angol kézre, a másikat angolok 
zárják el a németektől, vagy japánok a  franciáktól, és miután 
a meghódított területek közigazgatásával is elég baj van, egyik 
fél sem szívesen keveredik diplomáciai bonyodalmakba egy-
egy fehér foltért a másikkal. Mert ha egyszer összemarakodnak 
a koncon, azzal végleg megingatták uralmukat a Déli-tengertől 
az Atlanti-óceánig. Azelőtt könnyű volt egy fél világrészt is meg-
hódítani, hiszen csak ember kellett hozzá, csak fegyver és vér. 
Ma egy kis fehér foltért nehezebben indulnak el a tankok és me-
netoszlopok, mert demarsokat, megtorlásokat, sajtóháborút és 
szankciókat idézhet elő. És a diplomaták esetleg ötvenezer em-
ber kiontott piros vérétől nem félnek úgy, mint tíz fehér aktától.

2.

Lungaország tehát békében élte a maga primitív, boldog éle-
tét. Az olaszok vigyáztak a franciákra, és az angolok garantál-
ták integritását a németekkel szemben. Az egész foltnyi terület 
alig ért meg egyetlen diplomáciai lépést a feszült hangulatban, 
amely a világ légkörét nyugtalanná tette.

Lungaországot északról a Niger egy hajózhatatlan ága és né-
hány hatalmas hegylánc zárta el. Csak délről volt megközelít-
hető, az angol gyarmat felől, amelynek határán évtizedek óta 
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nyugodtan feküdt egy kis helyőrség. A határmenti helyőrségen 
túl Lungaország kezdődik. Carver ezredes volt a parancsnok. 
Az unalmas, egészségtelen állomás elég jelentős személyiséget 
kívánt, mert tapintatot és okosságot igényelt, hogy a  szabad 
kannibálország lakosaival ne keveredjen az angol parancsnok-
ság ellentétbe, és mégis meg tudja őrizni a birodalom tekinté-
lyét. Forgalom alig volt, egy-egy kereskedő vagy misszionárius 
érkezett a  postagőzössel, és kért bebocsátást Lungaországba. 
Ezeket Thomas kapitány figyelmeztette, hogy saját felelőssé-
gükre bocsátja őket át a határon, ahol Angliának nem áll mód-
jában megvédeni, sem megtorolni vagyoni és személyi sérel-
meiket.

Újabban valami Nyersanyagkutató Társaság engedélyt kapott 
Lungaország főnökétől, hogy kutasson, amiért bizonyos bért 
fizetett a busman királynak. Most már több európai és több ra-
komány áru is érkezett az ország belseje felé. Az angol katona-
ság vezetői aggódva nézték:

– Ha ezekkel valami baj lesz, azt már nem nézheti Anglia 
ölbe tett kezekkel – mondta Carver.

– Egy angol iparmágnás, valami Sir Halley nyújtogatja ki 
hosszú kezeit Lungaország felé.

– Ismerem – mondta Carver. – Francia-Marokkóból küldi az 
embereknek ide a postát, amit tőlünk továbbítanak a vadon-
ba. Nekem is írt… Legszívesebben a  nyakánál fogva löknék 
ki minden fehért, aki idejön, hogy bebocsássuk Lungaország-
ba. De ennek a  Halleynek van valami befolyása Londonban 
a gyarmatügynél…
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– Úgy látszik, nem tudja – mondta Thomas –, hogy az embe-
rei milyen veszélyes területen dolgoznak.

– Sajnos, azt hiszem, ő tudja, csak az emberei nem. Jövő hé-
ten szabadságra megyek. Átutazom majd Marokkóba, és be-
szélek vele.

Alkonyodott. Nyugalmas, békés hangulat ülte meg a trópusi 
tájat, és a blokkház felől áthallatszott a vidám tommyk taka-
rodója.
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ELSŐ FEJEZET 

Egy magándetektív karrierje kezdetét veszi

1.

Samuel Bronson angol állampolgár létére Francia-Afrika fő-
városát, Marokkót választotta állandó lakóhelyéül. A konjunk-
túrakutatás módszerével jelölte ki életpályájának a Pinkerton 
óta annyira elterjedt és regényessé vált magánkutatói mester-
séget. A  kutatásra való hajlamosság mindig megvolt benne. 
Képes volt például a legsivárabb napokban is felkutatni olyan 
ismerőst, akinél még néhány frank erejéig hitelre talált. Egy-
szer kinyomozta, hogy Algírban él egy nagybácsija, aki rend-
kívül vagyonos, és mit sem tud e becses családi kapcsolatáról. 
A csökönyös nagybácsi később sem akarta elismerni a rokon-
ságot, amely nem meggyőző okiratokon, hanem Samuel Bron-
son érvelésein alapult, mindamellett az útiköltségen kívül még 
maradt is valami Samuel zsebében abból az összegből, amelyet 
„családmegváltás” címén juttatott neki ez az öregúr, miután 
írásba foglalták, hogy Samuel Bronsonhoz és annak családjá-
hoz semmiféle kötelék nem fűzi.

Későbbi konjunktúrakutatása során jött rá, hogy Marokkó-
ban igen szép haladó irányzatot mutat fel a bűnözés. Hogyan le-
het ezt a konjunktúrát kihasználni? Háromféleképpen. Elsősor-
ban mint bűnöző, másodsorban mint rendőr, harmadsorban 
betörés, orv- és rablógyilkosság elleni biztosító-intézménnyel. 
A  legutóbbi vállalkozás nem jöhetett szóba, miután az ilyen 



11

természetű társaság alapításához szükséges néhány millió font 
alaptőkét Samuel Bronson pillanatnyilag nélkülözte. Az első-
sorban megjelölt bűnözéshez többé-kevésbé ép erkölcsi érzéke 
miatt nem érezte magát alkalmasnak. Maradt tehát a bűnözés 
virágzó konjunktúrájának szintén virágzó reakciója: a nyomo-
zói mesterség.

Mister Bronson jelentkezett a rendőrségen, kérve alkalmaz-
tatását a főfelügyelői karban. Kérése gyorsan járta meg az ösz-
szes fórumokat, mert már tíz perc múlva ismét az utcán volt, 
és hogy ajánlatát nem fogadták tárt karral, azt bizonyítja az 
a körülmény, miszerint Mr. Bronson még ma sem tagja a ma-
rokkói rendőrségnek.

Ilyen előzmények után nyitotta meg a  Bronson & Bronson 
magánnyomozó intézetet. A kettős nevű cégnek mindkét ala-
pítóját egyedül képviselte, és csak a jó hangzás kedvéért írta ki 
kétszer a vezetéknevét. A megnyitás ünnepélyes formái lénye-
gesen egyszerűbbek voltak, mint a Queen Mary vízre bocsátá-
sa vagy a Királyi Akadémia centenáris ülése, mert mindössze 
erre az egyetlen ünnepélyes beiktató eseményre szorítkozott, 
midőn a  cég két tulajdonosa Samuel Bronson személyében 
megjelent lakása ajtaja előtt egy réztáblával és egy kalapáccsal, 
fogai között négy darab szöggel, és a levelesláda fölé odaerősí-
tette a táblát. Ez a változás később különböző kontraverziókra 
adott okot lakásadónőjével, özv. Collesnéval.

Bronson modern ember volt, és tudta jól, hogy minden iga-
zi nagystílű vállalkozás alapja a  reklám. Olyan kitartóan ül-
dözte újságíró ismerőseit, ami elegendő lett volna Marokkó 
legnagyobb bűnözőinek leleplezéséhez. Így sikerült néhány, 
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elbeszélő formában megírt hirdetést becsempésznie a  lapok-
ba. Ezek a  közlemények arról számoltak be, hogy miképpen 
leplezte le Mr. Samuel Bronson (a világhírű mesterdetektív) 
a New York-i „safe-hiénákat”, miután öt világrész rendőrsége 
gumibottal ütötte a nyomukat hiába. Ugyancsak Mr. Samuel 
(a mesterdetektív) kerítette hurokra a „fontoskodó Morgant”, 
aki nyolc éven át éjjel-nappal angol fontot hamisított. A pári-
zsi „Nagy Kés” társaság, amely név alatt a  világ valamennyi 
szakképzett rablógyilkosa tömörült egyesületbe, és alapszabá-
lyai átmenetet képeztek a részvénytársaság és a népszövetség 
alapokmánya között, ugyancsak Mr. Bronsonnak köszönhette 
a vesztét.

Talán felesleges megjegyeznem, hogy a „safe-hiénák”, a „fon-
toskodó Morgan” és a  „Nagy Kés” társaság kivétel nélkül 
a mesterdetektív fantáziájában születtek meg, fogattak el és vé-
geztettek ki. Sajnos a  közlemények egyetlen megbízás erejéig 
sem lendítették fel a Bronson & Bronson magánkutató vállala-
tot. A nagy részvétlenség már-már csőddel fenyegette a céget, 
amelyet a  vállalat egyetlen nagyobb hitelezője, Mr. Bronson 
szabója idézett volna elő, ha az utolsó pillanatban nem ragyog 
fel váratlan fényességgel a mesterdetektív szerencsecsillaga.

Meleg nap délutánja volt, az esős évszak vége felé, midőn a lan-
gyos párák behatolnak az ízületek közé, úgyhogy az embernek 
minden idegszála fáj. Különösen fokozza ezt a fájdalmat Mme. 
Colles, aki ott áll az íróasztal előtt a lakbérre vonatkozó mono-
ton kérésével és bizonyos költségszámla előzetes bejelentésével, 
amely a közeljövőben eltávolítandó cégtábla kapcsán felmerült 
négy nagy lyukat illeti, a falba vert kampósszegek miatt. Özv. 
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Mme. Colles még soha életében nem állt közelebb ahhoz, hogy 
valamit a fejéhez vágjanak, mint ezen a délutánon.

És ekkor csengettek. A Bronson & Bronson cég első kliense 
érkezett meg. Hatalmas, ősz ember, feltűnően jól öltözött. A lá-
togató Sir Geoffrey Halley volt, Dél-Afrika egyik leggazdagabb 
iparmágnása.

– Mr. Bronson – mondta, miután leült –, megbízásom van az 
ön számára.

– Özvegy Madame Colles – szólt a mesterdetektív –, nyom-
ban hagyja el a szobát!

És úgy történt minden. Sir Halleynek valóban megbízása 
volt és az özvegy Madame sietve elhagyta a szobát, mert Mr. 
Bronson keze egy szokatlanul nehéz bronz hamutartón pihent 
agresszíven.

2.

Geoffrey Halley gyönyörű pályafutását mint petróleummun-
kás kezdte Bakuban. Még abban az időben, midőn a  bakui 
viszonyokkal igen sokat foglalkoztak az újságok, nem a  leg-
kedvezőbb bírálat formájában. Napirenden voltak a korbácso-
lások, sőt a  petróleumtársaság közegei még halálos ítéleteket 
is hajtottak végre, amennyiben nem egy izgága embert lőttek 
le ott akkoriban. A  civilizáció régen betemette időhomokjá-
val a  nagyipar fejlődésének ezt a  szégyenletes periódusát, és 
ha most Sir Geoffrey Halley esetében megemlékezünk róla, ez 
csak azért történik, hogy különösen markáns jellemét és eny-
hén szólva markáns tetteit érthetővé tegyem az olvasó előtt.
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Az úgynevezett self-made maneknek általában kétféle típusa 
ismeretes. Az egyik fajta – a nélkülözéstől és szenvedéstől – em-
lékeinek hatása alatt a hatalom csúcsán is demokrata, huma-
nista, az elnyomottakkal szemben megértő lesz. A másik típus 
ennek az ellentéte. Megkeményítette a  szenvedés, kamatostól 
adja vissza embertársainak, amit elszenvedett, közömbössé 
vált a jajgatással és kínnal szemben, és magában általában azt 
mondja: „Én sem haltam bele.” Sir Geoffrey Halley ezt a fajtát 
képviselte. Üzleteit a könyörtelen célratörés jellemezte. Kevés 
eszköztől riadt vissza, amely alkalmasnak látszott arra, hogy 
a hatalmát és érdekköreit fokozza. Zseniális ember volt, műve-
letlen, zsarnok és önfejű. A vállalatainál vagy a tőzsdén éppúgy 
keresztülvitte az akaratát, mint otthon, a családi életben.

Emberek, akik ártani próbáltak neki, máról holnapra eltűn-
tek. Volt, amelyik nagy darab koncot kapott, volt, amelyik egy 
revolvergolyót. Ezeket az apróbb ügyeket alvezérei intézték be-
látásuk szerint. Sir Geoffrey nem foglalkozott csekélységekkel. 
Olykor talán visszariadt volna, ha megtudja, hogy érdekében 
milyen eszközöket alkalmaznak vazallusai.

Legutóbb egy hírlapíró tragédiája kavarta fel ellene a közvé-
leményt. „Bob” álnéven írt az újságba, és egy régi, tekintélyes 
nemesi családból származott. A „Bob” néven megjelenő cikkek 
hosszú ideig foglalkoztak Sir Geoffrey ügyeivel. Fényképek je-
lentek meg az ugandai gumiültetvényekről, felégetett falvakról, 
agyonkorbácsolt bantukról. Ennek a „Bob”-nak a tevékenysége 
olyan veszélyesen precíz és hatásos volt, hogy Sir Geoffreynak 
kis híján a nyakát törte. Kormánybiztosról, vizsgálóbíróról sut-
togtak már, midőn egy nap a Marokkóban időző „Bob” eltűnt. 
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Először azt hitték, hogy hazautazott Londonba, majd miután 
Londonból is kerestették, a  rendőrség végül kiderítette, hogy 
azonos azzal a hullával, amelynél semmiféle igazoló írást nem 
találtak, és néhány nappal azelőtt akadtak rá a  külvárosban. 
A halál okát egy súlyos tárggyal leadott ütés okozta, amely jó-
formán az egész koponyáját bezúzta. Halley, aki szívesebben 
szerelte le az ellenfeleit pénzzel, nem tudott erről a  gyilkos-
ságról, és erélyes vizsgálatot indított a bizalmi emberei között. 
Semmit sem derített ki. Azért sejtette, hogy közvetve ő idézte 
elő az újságíró halálát, és ez volt az egyetlen eset, ami sok-sok 
éjszakai nyugalmát zavarta meg. Egész kis vagyonba került 
„Bob” halálának az ügyét eltüntetni a napirendről. Utóbb még 
az is kiderült, hogy a  meghalt újságíró aktatáskájában felhá-
borító bizonyítékok voltak a  Lungaországban alakuló Nyers-
anyagkutató Társaságról, amely Halley egyik vállalata volt, és 
a bennszülötteken kívül a francia hatóságoktól bérbe vett arab 
fegyencekkel építették a töltéseket és irtották az őserdőt. Ezek 
a fényképek és feljegyzések szintén eltűntek.

Sir Geoffrey Halley özvegyember volt. Egyetlen leánya, Lilian 
mindazt megkapta nevelésében, amit apja a Sohóban, egy zöld-
séges pincében eltöltött gyermekkor idején elmulasztott. Lilian 
az édesanyja külsejét örökölte. Kecses alakú, finom vonású le-
ány volt. Természetében már az apai örökség dominált. Önfejű 
volt, dacos és makacs. A svájci zárda, az előkelő londoni társa-
ságok táncestélyei nem lágyították meg az ellenkezésnek, a csö-
könyösségnek azt az ősi erejét, amellyel mindig a saját akara-
tát igyekezett érvényesíteni. Elsősorban ez volt az oka, hogy 
huszonhárom éves korában, rendkívüli szépsége dacára, még 
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leány volt. A gyengéden közeledő férfiakba valósággal belefoj-
totta az érzelmeket. Ellenállhatatlanul kitört belőle a nevetés, 
ha valaki szépen nézett rá, nem is szólva szerelmi vallomás-
ról. Lilian mellett három hétnél tovább nem bírta ki udvarló. 
Az udvarlók csak úgy lehettek együtt vele, ha beültek Lilian 
kis tűzpiros autójába, amelyen a leány a nap nagyobb részében 
összevissza száguldozta a  várost. Egyszerű lelkivilágú fiatal-
emberek, akik szerettek volna sokáig élni, már itt elmaradtak. 
Aki ezt kibírta, és lenyelte a leány örökös parancsolgatását, az 
belefáradt a felfordított életrendbe, amely Lilian szeszélye sze-
rint délelőtti táncolással, éjszakai teniszezéssel, löncsölés he-
lyetti csónakpartival alakult ki mindig másképp.

Így került sor azokra az összecsapásokra, amelyek apa és 
leánya között egyre sűrűbbek lettek. Sir Halley ragaszkodott 
ahhoz, hogy Lilian férjhez menjen. Lilian ragaszkodott ahhoz, 
hogy Sir Halley békében hagyja.

– Férjhez kell menned! Huszonhárom éves vagy!
– Mégsem élem le az életemet egy tacskóval vagy egy fajan-

kóval! Legszívesebben odaadnám nekik a pénzemet, csak hogy 
hagyjanak békén.

– Ez mégsem mehet így tovább!
– Eszem ágában sincs férjhez menni!
– Itt van ez a Roland Rockfield…
Napirenden voltak ezek a dialógusok. Különösen mióta Ro-

land Rockfield feltűnt. Sir Halley egy régi barátjának és mil-
liárdos üzletfelének a  fia volt, és az önfejű apa csökönyösen 
leányára akarta kényszeríteni Mr. Rockfieldet férjnek. Ez még 
jobban elmérgesítette a helyzetet apa és leánya között.
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Kikerülhetetlenné vált egy döntő összecsapás közöttük. Ez 
azon a  délelőttön volt, amikor Carver ezredes kereste fel Sir 
Halleyt. Az ezredes a  szabadságáról tért vissza Sierra Leoné-
ba, és útközben ellátogatott Marokkóba. Szerette volna ráven-
ni Halleyt, hogy szüntesse be a Lungaországban folyó nyers-
anyagkutatást.

– Az én ezredem teljesíti a  határőrszolgálatot Lunga király 
birodalma előtt – mondta Sir Halleynek, mikor együtt ültek. 
– Ismerem az ottani viszonyokat. Ez a  terület csak a  mi ol-
dalunkról, angol területről közelíthető meg, ezért belga-fran-
cia-olasz részről több burkolt figyelmeztetést kaptunk, hogy 
a  nagyhatalmak semmi esetre sem tűrnék el az okkupációt. 
Nézze, itt van a térképen Lungaország. Fehér folt. Senkié. Ha 
angol katonaság tenné be a lábát erre a földre, beláthatatlan bo-
nyodalmakat okozna. Ez a bennszülött király nagyon jól tud-
ja, hogy a többi gyarmati hatalmak őrködnek a függetlensége 
felett Angliával szemben. Ön, úgy hallom, megállapodott vele, 
hogy birodalmának területén próbafúrásokat végezhet, gumit 
gyűjthet és arany után kutathat. Jelenleg néhány fehér ember 
már ott tartózkodik az ön megbízásából, és állandóan újabb 
európai megbízottjai jelennek meg a „fehér folton”. Az angol 
hadsereg nincs abban a helyzetben, hogy ezeket az embereket 
megvédelmezze, még akkor sem, ha ott előttünk ölik meg őket.

– Tökéletesen megbízom a Lunga királlyal kötött szerződés-
ben – mondta hűvösen az iparmágnás.

– Eh, uram, nekem beszélhet bennszülött királyok tisztessé-
géről. Ön nagyon jól tudja, hogy ezen a vidéken néhány fehér 
ember élete mit ér a gyarmati hadsereg nélkül. 


