
 

 

1 Galaktika Fantasztikus Könyvek | Arkagyij és Borisz Sztrugackij: Fogadó a Halott Alpinistához 

© Metropolis Media, 2015. Minden jog fenntartva. 

A kötet megvásárolható: www.galaktikabolt.hu 

 

 

 

A büfében nem kis nehézségek árán sikerült kiszednem Caisából, hogy a fogadóban a jelek 

szerint csak a földszinti zuhanyozó működik, erre elrohantam tiszta fehérneműért és 

törölközőért, de bármennyire siettem is, elkéstem. A zuhanyozó már foglalt volt, hallatszott a 

víz zuhogása és valami kivehetetlen énekhang, az ajtó előtt pedig már ott állt Simonet, szintén 

törölközővel a vállán. Beálltam utána a sorba, mögöttem pedig szinte nyomban megjelent du 

Barnstockre úr. Rágyújtottunk. Simonet gurulva a röhögéstől és folyvást körbepillantva 

belekezdett egy viccbe az agglegényről, aki egy özvegyasszonynál és három lányánál bérel 

szobát. Az első lánnyal gyorsan elbánt, a továbbiakról pedig szerencsére semmit nem tudtunk 

meg, mivel a hallban megjelent Mosesné úrhölgy, és megkérdezte tőlünk, nem haladt-e át itt 

ura és parancsolója, Moses úr. Du Barnstockre úr gálánsan és terjengősen azt válaszolta neki, 

hogy sajnos nem. Simonet nyálát csorgatva meredt bánatos tekintettel Mosesné úrhölgyre, én 

pedig a zuhanyozóból kiszűrődő hangokra figyeltem, és annak a feltételezésnek adtam hangot, 

hogy Moses úr lehet odabent. Mosesné úrhölgy nyilvánvaló kétkedéssel fogadta 

feltételezésemet. Elmosolyodott, megrázta fejét, és tájékoztatott minket arról, hogy a Rue de 

Chanelen álló villájukban két kád is található, az egyik arany, a másik talán platina. Erre nem 

tudtunk mit felelni, mire ő közölte, hogy megy, és valahol máshol keresi Moses urat. Simonet 

nyomban felajánlotta, hogy elkíséri, így kettesben maradtunk du Barnstockre-ral. Du 

Barnstockre hangját lehalkítva érdeklődött, láttam-e a szégyenletes jelenetet, amely Lale, a 

bernáthegyi és Andvarafors úr között zajlott le. Némi kis elégtételt szerezve magamnak azt 

válaszoltam, hogy nem, nem láttam. Du Barnstockre ekkor minden részletével együtt 

elmesélte nekem a jelenetet, és amikor abbahagytam a tapsolást és a csettintgetést a 

nyelvemmel, gyászos hangon hozzátette, hogy derék házigazdánk túlságosan is szabadjára 

engedi kutyáját, hiszen nem régebben, éppenséggel tegnapelőtt a bernáthegyi ugyanígy járt el 

a garázsban magával Mosesné úrhölggyel szemben is. Megint tapsoltam, és csettintettem a 

nyelvemmel, de ezúttal teljesen őszintén, eközben csatlakozott hozzánk Hinkus, és nyomban 

méltatlankodni kezdett, hogy úgymond mindenkiről dupla pénzt gombolnak le, de csak az 

egyik zuhanyozó működik. Du Barnstockre úr ügyesen lecsillapította: előhúzott Hinkus 

törölközőjéből két kakasos nyalókát. Hinkus nyomban elhallgatott, sőt még az arca is teljesen 

elváltozott a nyomorultnak. Átvette és a szájába dugta a nyalókákat, közben rémülten és 

hitetlenkedve bámult a nagy bűvészre. Du Barnstockre úr ekkor, rendkívül elégedetten a 

kiváltott hatással, többjegyű számok fejben osztásával és szorzásával kezdett szórakoztatni 

minket.  

A zuhanyozóban még egyre zubogott a víz, csak az éneklés maradt abba, kivehetetlen 

mormolás vette át a helyét. Az emeletről súlyos léptekkel haladt lefelé kéz a kézben Moses úr 

és a napnak a neveletlen kutya által megszégyenített bálványa, Olaf. Leérkezve szétváltak. 

Moses úr, menet közben kortyolva bevitte korsóját a függöny mögötti lakrészébe, a viking 

pedig egyetlen szót sem szólva beállt sorunkba. Az órámra néztem. Már több mint tíz perce 

várakoztunk. 

Dörrent a bejárati ajtó. Megállás nélkül elnyargalt mellettünk és hangtalan léptekkel 

felszáguldott a lépcsőn az ivadék, benzin-, izzadság- és parfümillatot hagyva maga után. És 

ebben a pillanatban jutott el a tudatomig, hogy a konyhából hallom a tulaj és Caisa hangját, és 

ekkor valamilyen különös gyanú vett rajtam erőt. Bizonytalanul a zuhanyozó ajtajára 

meredtem. 

– Régóta várnak? – érdeklődött Olaf. 

– Igen, már elég régen – válaszolta du Barnstockre.  

Hinkus hirtelen kivehetetlenül motyogott valamit, vállával meglökte Olafot, és átnyargalt az 

előtérbe. 

– Figyeljenek csak! – mondtam. – Érkezett valaki ma reggel? 

– Csak ezek az urak – mondta du Barnstockre. – Andvarafors úr meg… e… e… ez a 

kistermetű úr, aki épp most ment el. 
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– Mi tegnap este érkeztünk – vetette ellene Olaf. 

Magam is tudtam, mikor érkeztek. Egy pillanatra átvillant az agyamon egy látomás, amint kis 

dalocskát dúdolva zuhanyozik a forró vízsugár alatt egy csontváz, és a hóna alját mossa. 

Dühös lettem, meglöktem a zuhanyozó ajtaját. Az ajtó kinyílt. És persze senki nem volt a 

zuhanyozóban. Csak a teljes teljesítményre kinyitott forró víz zubogott, gomolygott a gőz, a 

fogason a Halott Alpinista már ismert viharkabátja lógott, alatta pedig a tölgyfa padon sípolva 

dörmögött egy öregecske tranzisztoros rádió.  

– Que diable! – kiáltott fel du Barnstockre. – Tulaj! Jöjjön ide! 

Nagy lárma támadt. Nehéz bakancsával dübörögve rohant a tulaj. Mintha a föld alól bújt 

volna ki, felbukkant Simonet. A lépcső korlátján alsó ajkára tapadt csikkel áthajolt az ivadék. 

A hallból óvatosan kidugta a fejét Hinkus.  

– Ez hihetetlen! – mondta ingerülten du Barnstockre. – Itt állunk és várunk már legalább 

negyedórája, igaz, felügyelő? 

– Nálam meg megint hentergett valaki az ágyon – közölte fentről az ivadék. – És a 

törölközőm is csupa víz. 

Simonet szemében pokoli jókedv csillogott. 

– Uraim, uraim! – szólt közbe a tulaj csillapítóan gesztikulálva. Belépett a zuhanyozóba, és 

mindenekelőtt elzárta a vizet. Majd levette a fogasról a viharkabátot, fogta a rádiót, és felénk 

fordult. Arca ünnepélyes volt. – Uraim – mondta fojtott hangon –, csak leszögezem a 

tényeket. Ez az Ő rádiója, uraim. És az Ő viharkabátja. 

– És mégis ki… – kezdte nyugodtan Olaf. 

– Az ÖVÉ. A Halotté. 

– Csak azt akartam kérdezni, ki következik – mondta változatlanul nyugodtan Olaf. 

Szó nélkül félretoltam a tulajt, bementem a zuhanyozóba, és bezártam magam mögött az ajtót. 

Már levetkőztem, amikor rájöttem, hogy tulajdonképpen nem is én következtem volna, hanem 

Simonet, de semmiféle lelkiismeret-furdalást nem éreztem. Valószínűleg ő rendezte ezt az 

egészet, gondoltam dühösen. Hát most várjon csak. A nemzeti tudomány hőse. Mennyi víz 

ment pocsékba… Nem, az ilyen mókamestereket össze kell fogdosni. És megbüntetni. Majd 

én megmutatom nektek, hogyan viccelhettek velem… 

Mikor kijöttem a zuhanyozóból, a publikum még egyre a történteket taglalta a hallban. 

Egyébként semmi új nem hangzott el, nem is maradtam ott. A lépcsőn elhaladtam az ivadék 

mellett, aki még változatlanul a korláton lógott. „Őrültek háza” – közölte velem kihívóan. 

Nem válaszoltam, egyenesen a szobámba mentem.  

A zuhany és a kellemes fáradtság hatására dühöm teljesen elpárolgott. Az ablakhoz húztam 

egy fotelt, kiválasztottam a legvaskosabb és legkomolyabb könyvet, és lábamat felrakva az 

asztal szélére elhelyezkedtem. Már az első oldalon elszunnyadtam, és vagy másfél óra múlva 

ébredtem fel – a nap már egészen máshol állt, a fogadó árnyéka most éppen ablakom alatt 

feküdt. Az árnyékból ítélve egy ember ült a tetőn, és félálomban arra gondoltam, biztosan a 

nagy fizikus ugrál ott kéményről kéményre, és teleordítja az egész völgyet. Újra elaludtam, 

azután a könyv leesett a földre, ettől összerezzentem, és végleg felébredtem. Ekkor a tetőn 

lévő két ember árnyéka látszott tisztán – az egyikük láthatóan ült, a másik előtte állt. 

Napfürdőznek, gondoltam, és mentem mosakodni. Mosakodás közben az jutott eszembe, 

hogy jó lenne inni egy csésze kávét, hogy felélénküljek, na meg jól esne néhány falat is. 

Rágyújtottam, és kiléptem a folyosóra. Három körül járhatott. 

A lépcsőhöz érve Hinkusszal találkoztam. A padláslépcsőn jött lefelé, és valahogy furcsán 

festett. Derékig meztelen volt, szakadt róla az izzadság, arca a sápadtságtól már szinte zöld 

volt, szeme nem pislogott, két kézzel a melléhez szorította csomóba gyűrt ruháját. 

Mikor meglátott, összerezzent és megállt. 

– Napozott? – kérdeztem tőle udvariasan. – Nehogy leégjen! Rosszul néz ki. 
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A felebarátunk iránti figyelemnek ily módon eleget téve választ sem várva elindultam lefelé. 

Hinkus egy lépcsőfokkal mögöttem a nyomomba szegődött.  

– Megszomjaztam – mondta rekedten. 

– Melege volt? – kérdeztem, vissza sem fordulva. 

– I-igen… Melegem volt. 

– Vigyázzon! – mondtam. – A márciusi nap a hegyek közt komisz dolog. 

– Á, nem tesz semmit… Iszom valamit, és kész. 

Leértünk a hallba.  

– Jobb lenne, ha felöltözne – tanácsoltam. – Hiszen jöhet Mosesné úrhölgy… 

– Igaz – felelte. – Természetesen. Eszembe sem jutott. 

Megállt, és sietősen kezdte magára rángatni az ingét meg a zakóját, én meg átmentem a 

büfébe, ahol kaptam Caisától egy tányér hideg marhasültet, kenyeret meg kávét. Hinkus már 

felöltözve és nem annyira zölden csatlakozott hozzám, és valami erősebbet követelt.  

– Simonet is ott van? – kérdeztem. Az jutott eszembe, jó lenne biliárddal elütni az időt.  

– Hol? – kérdezte Hinkus, óvatosan a szájához emelve egy teli kupicát.  

– A tetőn. 

Hinkus keze megremegett, a brandy az ujjaira folyt. Sietősen kiitta, a levegőbe szimatolt, 

tenyerével megtörölte a száját, azután felelt: 

– Nem. Nincs ott senki. 

Csodálkozva néztem rá. Ajkát összeszorítva töltött magának még egy kupicával. 

– Különös – mondtam. – Valamiért úgy képzeltem, hogy Simonet is ott van a tetőn. 

– Hagyja abba a képzelődést! – válaszolta gorombán a gyámügyi előadó, és megint ivott. És 

nyomban ismét töltött magának. 

– Mi van magával? – kérdeztem. 

Kis ideig szótlanul bámulta teli poharát. 

– Hát… – szólalt meg végül – kellemetlenségek. Lehetnek az embernek kellemetlenségei? 

Volt benne valami szánalmas, és ettől megenyhültem. 

– Igen, természetesen – mondtam. – Bocsásson meg, ha akaratlanul… 

Felhajtotta a harmadik kupicával is, és hirtelen megkérdezte: 

– Mondja, maga nem akar napozni a tetőn? 

– Nem, köszönöm – feleltem. – Félek, hogy leégnék. Érzékeny a bőröm. 

– Soha nem is napozik? 

– Soha. 

Elgondolkodott, fogta az üveget, rácsavarta a kupakot. 

– Jó ott a levegő – mondta. – És nagyon szép a kilátás. Mintha az ember tenyerén lenne, úgy 

látszik az egész völgy. A hegyek… 

– Jöjjön, biliárdozzunk egyet! – javasoltam. – Szokott játszani? 

– Nem – mondta. – Inkább szívok egy kis friss levegőt. 

Majd újra lecsavarta az üveg kupakját, és töltött magának egy negyedik adagot. Megettem a 

sültet, megittam a kávét, és menni készültem, közben Hinkus ostobán bámulta a brandyjét. 

– Vigyázzon, nehogy leessen a tetőről! – figyelmeztettem. 

Furán elvigyorodott, de nem felelt. Visszamentem az emeletre. Nem hallatszott a 

biliárdgolyók csattogása, hát bekopogtam Simonet szobájába. Nem válaszolt. A szomszéd 

szoba ajtaja mögül kivehetetlen hangok hallatszottak, így bekopogtam oda. Simonet ott sem 

volt. Az asztalnál du Barnstockre és Olaf kártyázott. Az asztal közepén egy halom gyűrött 

bankjegy hevert. Meglátva engem du Barnstockre széles gesztussal intett, és felkiáltott. 

– Jöjjön, jöjjön, felügyelő! Kedves Olaf, természetesen nincs kifogása a felügyelő ellen? 

– Nincs – mondta Olaf, a kártyáira meredve. – Örömmel látom. – És pikket mondott. 

Elnézést kértem, és becsuktam az ajtót. Hová tűnhetett az a röhögőmasina? Sehol nem látni, 

és ami a legmeglepőbb, nem is hallani. Egyébként mi szükségem van rá? Majd lökök 
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néhányat egyedül. Lényegében nincs semmi különbség. Még kellemesebb is egyedül. A 

biliárdszoba felé indultam, de útközben kisebb sokk ért. Elegáns hosszú ruhájának alját két 

ujjal felcsippentve Mosesné úrhölgy jött lefelé a padláslépcsőn. Megpillantva engem egészen 

elbűvölően elmosolyodott. 

– Maga is napfürdőzött? – hebegtem zavartan. 

– Napfürdőztem? Micsoda furcsa gondolat! – Leérve átvágott a lépcsőfordulón, és odajött 

hozzám. – Milyen furcsa feltételezésről beszél, felügyelő! 

– Kérem, ne nevezzen felügyelőnek! – mondtam. – Untig eleget hallom a szolgálatban… és 

most még magától is… 

– Odavagyok a rendőrségért – jelentette ki Mosesné úrhölgy, gyönyörű szemét forgatva. – 

Maguk hősök, maguk vakmerőek… Hiszen maguk mind vakmerőek, igaz? 

Valahogy magától úgy alakult, hogy felkínáltam neki a karomat, és a biliárdszobába vezettem. 

A keze fehér volt, kemény és meglepően hideg. 

– Hölgyem – mondtam –, hiszen maga teljesen átfázott! 

– Egy csöppet sem, felügyelő – felelte, de nyomban észbe is kapott. – Bocsásson meg, de 

akkor most hogy szólíthatom magát? 

– Talán Peternek – javasoltam. 

– Ez elbűvölő lenne. Volt egy Peter nevű barátom, von Gottesknecht báró. Nem ismeri? 

Akkor viszont maga szólítson Olgának! De mi lesz, ha Moses meghallja?  

– Túléli – morogtam. Szemem sarkából csodálatos vállára, hattyúnyakára, büszke profiljára 

sandítottam, és hol a hideg rázott ki, hol elöntött a forróság. De buta, futott át a lázas gondolat 

az agyamon. Na és? Legyen az. Talán ő az egyetlen? 

Átmentünk az étkezőn, és a biliárdszobába értünk. Ott volt Simonet. Valami miatt egy nem túl 

mély, de széles ablakfülkében feküdt a padlón. Arca vörös volt, a haja borzas. 

– Simon! – kiáltott fel Mosesné úrhölgy, és arcára szorította kezét. – Mi van magával? 
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