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Irta David Lodge

David Lodge, akit a fiatal angol írónemzedék egyi'k legtöbbet ígérő

katolíkus képviselőjének mondanak, 1935-ben született Londonban. Iro
dalmi tanulmányokat folytatott, amelyeknek során behatóan foglalkozott
az angol katolíkus regény fejlődésével, különös tekintettel Graham
Greene-re. 1964-ben jelent meg harmadik regénye, az Ösazedól a British
Museum, amelyből alább három részletet közlünk a kölni Dokumente nyo
mán. Ugyanebben a folyóiratban Maryvonne Butcher elemzi nagyOlll el
ismerően a művet, A .regény főhőse Adam Appleby, 26 éves irodalomtör
ténész, aki súlyos nehézségekkel küszködik, hogy doktori disszertációját
befejezze. Adam ugyanis korán házasodott, bájos felesége és három apró
gyermeke van. Ennél nagyobb családot azonban szűkös fizetéséből sem
miképp sem tudna eltartani. Az a körülmény, hogy házaséletét igyekszik
az egyház jelenleg érvényes tanftásával összhangba hozní, súlyos korflik
tusokra vezet. Erről szól ez aButeher szerínt kifogástalanul katolikus
szellemű regény, amelynek végső tkdcsengése is pozitiv.

Adam Appleby átment a szűk, osöszerű folyosón, és belépett az
olvasóterem hatalmas testébe. A teremben mindenütt tudósok ültek,
szétszórtan az egyes sugárformán elhelyezett asztaloknál, magzatszerúen
könyveik fölé görnyedve, az intellektuális élet zsenge esíráí, akiket egy
gigászi termékenyítő aktus hívott életre, itt a bölcsesség szülőhelyén, a
tudás e kimeríthetetlen petefészkében, a katalógus-állványok koncent
rikus belső köreiben.

Az olvasóterem körépítménye oltalmazó könyvpalásttal borította be
a tudósokat, felettük pedig a kupola óriásira tágult hasa domborodott.
A magasra helyezett, homályos ablakon alig tört át a napvilág. Sem a
kint áradó forgalom, sem más emberi tevékenység zaja nem hatolt be
a meleg, levegőtlen helyiségbe. A kupola a tudósokra nézett le, a tudó
sok viszont a könyveik fölé hajoltak; szerették ezeket a könyveket,
gyöngéd, fakó ujjal simították végig Iapjaikat. A lapok viszonozták az
ujjak puha nyomását, ÉS örömmel adták tovább fölhalmozott böloses
ségüket a tudósoknak, akik nagy serényen kis kartotékdobozokba rej
tették. Ha pillantásuk olykor az asztal fölé emelkedett, semmi olyat nem
láttak, ami alkalmas lett volna arra, hogy figyelmüket elterelje, semmit,
ami nem lett volna összhangban könyveik világával, csak a hasüreg
gyöngéden fveit .vonalaí kínálkoztak tekintetüknek. Bárhová tévedt a

, pillantás, semmín sem akadt meg, nem volt szöglet, nem voltak végte
lenbe futó párhuzamos egyenesek, sem az elérhetetlen felé törekvő

gótikus csúcsívek: itt mínden hajlékony, lekerekített, önelégült és töké
letes volt. :És a tudósok megerősödve és megvigasztalódva fordították
tekintetüket ismét könyveíkre, Még nagyobb szerétettel hajoltak fölé
jük, hiszen nem akarták a meleg testet' elhagyni, ahol vil1anyfényből

táplálkoztak. és megsárgult lapok dohos illatát szívták.
A nők azonban, akik a külvíLágban vártak rájuk, másként ére-ztek.

A szegényes islingtoni emeletes lakások és 'az Ö&SZe2SÚfolt bexley-heath-í
sorházalk ablakából a kint zajló életet nézték, az autókat, a reklámokat,
a ruhákat a kirakatokban; és mindez tetszett nekik. Nem szerétték a
múzeum meleg testét, amely szegénnyé és magányossá tette őket, amely
napról napra elnyelte férjeiket, hogy aztán életkedvüktól megfosztva
köpje vissza, és otthon, hétköznapjaik különc és sz6ralkozott tánsává
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tegye őket. Az asszonyok sóhajtva vágyódtak a nap után, amikor fér
jeiket végérvényesen kiöbIítik a mohó testből, aztán gyermekeiket néz
ték, akik alábuknál nyafogtak, lúgtól érdes kezüket tördelték, és fo
gadkoztak, hogy ezek a gyerekek nem kerülnek a tudósok sorsára.

Lawrence, gondolta Adam. Itt az ideje, hogy Lawrence-szal foglal
kozzam.

Utat tört magának ahhoz az asztalsorhoz, ahol ő meg Carnel szok
tak dolgozni, és észrevette az ismerős alakokat, akik két éve ülnek ott
mellette, anélkül, hogy valaha is beszédbe elegyedett volna velük: mun
kától megszállott amerikaiak, tevékenyek, akár a dinamó, amelyet Gug
genheim-ösztöndíjak hajtanak erőteljesen; turbános szikhek, akik vala
mennyien Mr. Singh-ra hallgatnak, és mindnyájan az angol irodalom
ban jelentkező indiai hatást kutatják; pattanásos, szemüveges nők, ke
gyetlen, önelégült mosolyra húzódik a szájuk, ha tévedéere bukkan
nak egy lábjegyzetben; végül a jellegzetes múzeumi alakok: az úr. aki
nek térdét verdesi a szakálla, a shortos hölgy, a férfi, azzal a furcsa
lábbelivel és vitorlás sapkával, aki gael újságót olvas és egy egyhúrú
lantot állított föl maga előtt az asztalon, valamint a tubákoló nő. Adam
megláttaCamel kabátját és aktatáskáját az egyik asztalon, de a szék
üres volt.

Végül az északi könyvtárban találta meg Camelt, Normális körül
mények között egyikük sem dolgozott ott, mert túlfűtötték, és alacsony
mennyezetes kocka formája, meg a zöld bútorzat azt az érzést keltette
az emberben, hogy egy trópusi halak számára készült akváriumba zár
ták. Az északi könyvtár 'főleg oa ritka és értékes könyvek használatára
szolgált, volt itt azonkívül néhány hely, amelyet ismert tudósok kizáró
lagos használatára tartottak fönn, akik azt a kiváltságot élvezték, hogy
könyveiket meghatározatlan ideig az asztalon . hagyhatták. Ezeket az
asztalokat nem igen vették igénybe, ha csak nem a könyvoszlopok és
a híres neveket viselő táblák. Adamot a panoptikum fülkéire emlékez
tették, amelyekből tatarozás miatt eltávolították a kiállított viasz
babákat.

- Hát te mit csinálsz itt? - kérdezte suttogva Cameltől.

- Egy állítólag pornográf könyvet olvasok - vallotta be Carnel. -
Különleges űrlapot kell hozzá kitölteni, és ráadásul csak itt, az ügye
letes könyvtártíszt orra előtt szabad odvasni.

- Jóságos ég! Gondolod, hogy ugyanannyit okoskódnának a "Lady
Chatterley's Lover"-rel is?

- Aligha. Most, hogy mindenütt megveheted ...
- Melyik helyet foglaltad le nekem az olvasóteremben?
- A mellettem levőt. Azt hiszem, tizenhármas oa száma.
- úgy látszik, nagyon szereted a tizenhármasat, ha rólam van

szó - mormogta ingerülten Adam. - Nem rnintha babonás lennék, de
azért nem kell okvetlenül kihívni a sorsot!

- Mi az, hogy kíhívní a sorsot?
- Hagyjuk - vélte Adam.
Visszament az olvasóterernbe, gyakorlott biztonsággal lapozta föl

az óriási katalógus-köteteket, és a megrendelő cédulára a "The Rain
bow"-ot, valamint Lawrence egy sor más kritíkaí írását jegyezte föl.
Aztán megkereste azt a helyet, amelyet Carnel foglalt számára. és várt.
Nyugodtabb és emberségesebb idők csökevényeként maradt fÖnn az a
kedves szokás, hogy a megrendelt könyveket az asztalhoz hozzák.. Olyan
nagy volt azonban a könyvtár - Adam vagy hat millió kötetre be-
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esülte állományát -, és ugyanakkor olyan kevés személyzettel rendel
kezett, hogy egy órába is bele tellett a megrendelő cédula leadása után,
míg a kivánt könyv megérkezett. Helyet; foglalt a széles, párnázott szék
ben és ügyet sem vetett szomszédaínak vádló és irígy píllantásaíra.
Valamilyen felderíthetetlen okból ugyanis, csak körülbelül mínden
tizedik szék volt párnázva az olvasóteremben, és egy-egy ilyen bútor
darab birtoklásáért könyörtelen küzdelem folyt.

A párnázott székek csodálatosan kényelmesek voltak. Adam törte a
fejét, vajon nem Browlong és Társa készítette-e őket? Ha így lenne,
akkor, úgy érezte, őszinte lelkesedéssel vehetne részt a kiírt pályázaton:

"Saját tapasztalatból ajánlom:
Browlong-székben doktoráljon!"

Ha emlékezete nem csalja meg, a készítő nevét rendszerint a székek
alján szekták föltüntetni. Adam latolgatta, vajon az alaposabb vizsgálat
céljából ne állítsa-e egyszerűen fejre a széket, de aztán lemondott erről,

mert bizonyára túl nagy föltűnést keltene. Körülnézett: senki sem törő

dött vele. Készakarva leejtett egy ceruzát a padlóra, és mélyen lehajolt,
hogy fölemelje, míközben figyelmesen megvizsgálta a szék alját. Csak
elmosódottan látott egy kis névtáblát, a felíratot már nem tudta ki
betűzni. Most fejét mélyen a szék alá erőszakolta, mire elvesztette
egyensúlyát és teljes súlyával a padlóra zuhant. Ijedt, bosszus és nevető

tekintetek nieredtek rá a szomszéd asztalok mellől. Arca piroslott a
zavartól. Ami még hiányzott, azt pótolta az akrobatikus mutatvány
során fejébe szállott vér. Adam lángvörös fejj,el menekült a székébe és
koponyáját dörzsölgette.

Adamet elborította az önmaga iránt érzett szánalom. Már másod
szor esett el ma reggel. Ráadásul még a rémlátásai l Nem kétséges, va
lami komoly baja lehet. Az idegösszeroppanás felé halad. Bizonyos jó
érzéssel ismételgette ezt a szót, Idegösszeroppanás. A béke és a meg
váltás képzetét keltette fől benne, a világból való védtelen visszavonu
lás képét. Úgy érezte, hogy leveszi válláról a nyomasztó terhet, és va- .
laki másnak adja át. Elképzelte, hogy egy elsötétített szebában fekszik,
miközben ágyánál barátok és orvosok tanácskoznak suttogva. Talán
kérvényt intéznek a pápához, engedje meg, hogy ő és Barbara mester
séges Iogamzásgátlást: alkalmazhassanak. De talán meg is hal, és tra
gikus halálára fölfigyel a vatikáni zsinat, s mindez arra indítja a zsinati
atyákat, hogy fölülvizsgálják a természetjogról vallott fölfogást. Neki
azonban nem sok haszna lenne már ebből. Adam végülis elhatározta,
mégis csak jobb. lesz, ha nem próbálkozik az idegösszeroppanással.

Dolgozni. Dolgozni. Eltökélten hozzáfogott, hogy degeszre tömött
táskáját kirámolja. A kék bőrrel bevont széles asztallapot hamarosan
könyvek, iratrendezők, gemkapcsok, kartotéklapok és Jegyzetekkel tel·e
írt letépett oédulák borították. Adam energiája és ügybuzgalma a hir
telen hideg vízbe mártott higanyoszlop -gyorsaságával zsugorodott.
Hogyan sikerülhet ebből a zűrzavarból valaha is összefüggő egészet
teremteni?

Adam disszertációjának eredetileg "Nyelv' és ideológia a modern
regényben" lett volna a címe, később azonban a kar vízsgabízottsága
erősen vísszanyeste, majd végülis a "Hosszú mondatszerkezetek három
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angol regényben" címre zsugorította. De a téma leszűkítése, úgy látszik,
nem könnyített a munkáján. Még mindig nem tudta eldönteni, hogy
egyáltalán melyik három regényt elemezze, és abban sem tudott hatá
rozni, hogy egyáltalán milyen hosszú egy hosszú mondat. Lawrence,
gondolta reménykedve, nála biztos sok hosszú mondat akad, azok közül
nem lesz nehéz választani.

Adam érdektelenül lapozgatott írásaiban, amelyekben jelentéktele
nebb regényírókról volt szó, akiket időközben kizártak a disszertációjá
ból. Itt van például ez a nagy halom följegyzés Egbert Merrymarsh-ről,

a katolikus belletrístáról, Chesterton és Belloe fiatalabb kortársáról.
Adam egy egész fejezetet szentelt neki, melyet kísérletképpen az "Isteni
vioc"-nek nevezett. Ebben azt vizsgálta, hogyan használja Merrymarsh
a paradoxont és az antitézist, és mi ezek funkciója abban, hogy a szer
zőnek a kereszténységet igazolni akaró ártalmatlan kísérletezéseít alá
tárnasszák. Csupa hiábavaló munka.

Adam ásított, és az északi könyvtár bejárata fölött függő órára pil
lantott. Még eltart egy ideig, míg a könyvei megérkeznek. Rajta kívül,
úgy látszott, mindenki csöndesen, elmélyülten tevékenykedett: az em
ber határozottan hallotta az agy lendkerekeinek és fogaskerekeinek szor
gos zümmögését, amint buzgón forognak. Adamben ellentétes érzések
dúltale bűntudat, irigység, csalódás és lázadás. A lázadás kerekedett
fő.ül: ez a levegőtlen nyugalom, ez a fizikai kényszer természetelle
nes volt.

Szórakozottan játszott a ceruzájával, próbálgatta, föl lehet-e állí
taní egyenesen az asztalon. A próbálkozás nem sikerült, a ceruza le
esett a földre. Óvatosan hajolt le, hogy fölvegye. Amikor újra kiegye
nesedett, egy a koncentrációban megzavart olvasó összeráncolt homlo
kával találkozott a tekintete. Adam ugyanúgy Qsszeráncolt homlokkal
állta a pillantást. Milyen alapon nem lehet még csak ki se zökkenteni
az ilyen strébert? Holott a kizökkenés éppoly lényeges tartozéka a
szellem, mint a testgyakorlatok a test épülésének. Pompás ötlet, mi
lenne, ha naponta kétszer kiürítenék az olvasőtermet, fölsorakoztatnák
kint az összes tudóst, hogy a fekvőtámaszt gyakorolják az udvaron?
De nem, ez mégsem az igazi, annál is inkább, mert ő maga útálja a
fekvőtámaszt. Sokkal jobb megoldas, ha az olvasóterem középső részét
úgy szerkesztenék meg, mint a forgészínpadot és mínden órában, vala
hányszor az ügyeletes megnyomja a fogantyút, az egész mozgásba
jönne, és a küllőkre erősített asztalok néhány boldog kört forognának.
F..z igen. Aztán még gondoskodni kellene arról is, hogy az asztalokat
olymódon erősítsék a küllőkre, hogy szelid ritmusban föl-alá mozog
hassanak, akár a lovak a körhintán. Ez nem is zavarna föltétlenül a
munkát, csak föllazítaná az egyhangú tartásba merevedett testeket.
Gyógyítóan hatna az egész idegrendszerre, fölpezsdítené a vérkerin
gést. Igen, ·osak el ne felejtse, hogy megemlítse ezt Carnelnak. A mú-

. zeumi előírások! Behunyta szemét és belefeledkezett a vidám jelenet
boldogító Iátornásába: a padló forog, a tudósok csendes elragadtatással
mosolyognak egymásra, valahányszor székeikben ülve fölemelkednek a
földről, és lágy emelkedés és süllyedés után visszasiklanak régi helyük
re. Talán még csilingelő zene is kisérhetné az egészet ...

Adam ütést érzett a vállán. Carnel volt.
- Mi jut eszedbe, hogy a "La Ronde"-ot zümmögöd? Ellenszenves

feltűnést okozol!
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- Majd később elmondom, - hebegte Adam, hirtelen kijózanodva.
A mindenfelől rámeredő jeges pillantások elől menekülve, kisietett az
olvasóteremből.

Carnel és Pond sokatmondóan pillantottak egymásra - Nem meg
mondtam - jegyezte meg Camel -, Appleby lassan megöregszik.

- A vak is látja - vélte Pond. - Egyszer még igazi múzeunú
totyak lesz belőle. Megérjük még, hogy papucsban CISOISzog ide, és magá
ban beszél.
. - A nyelvészneurózis tipikus esete - gonoszkodott Carnel. 

Nem tud már különséget tenni az irodalom és az élet között.
- ros ha tudnék is - vélekedett Adarn -, az irodalomban a sex

a fontos, a gyerekekről alig van szó. Az életben meg éppen for
dítva van.

Pond visszatért a bárpulttól, kezében három félliteres korsót egyen
súlyozott.

- Szerintem - fordult Carne! Adamhoz - rajtad csak a hittaga
dás segít. így mindenesetre nem mehet tovább.

- Hogy érted ezt?
- Egész egyszerűen. Lépj ki az egyházból, átmenetileg persze. Ké-

sőbb aztán megtérő bűnösként visszatérsz.
- Bűnbánat a halálos ágyon, arra gondolsz?
- Nem kell éppen haldokolnod. l:n inkább a változás korára gon-

dolok, amikor könnyű már a bűnbánat. A kockázat nyilván nem túl
nagy: te és Barbara még vígan e1éltek vagy negyven évig.

- így nem érvélhetsz neki - figyelmeztette Pond, - Itt van még
a busz is.

- Ez az. Itt van még a busz is - helyeselt Adam.
- A busz? Miféle busz? - kérdezte Camel, eléggé tanácstalanul.
- A busz, ami elgázol. A váratlanul érkező halál - magyarázta

Pond. - A katolikusokba már kicsi korukban beoltják, hogy minden
utcasarkon a halál leselkedik, és ezért lelküknek mindíg tükörfényee
nek kell lennie.

- Tulajdonképpen honnan tudod. mindezt? - kérdezte Adam.
- Sally kolostorban tanult - magyarázta röviden Pond, hogy rög-

tön folytathassa a beszélgetést. - Nem, így nem érvelhetünk Adam
nek. Inkább arról kell meggyőznünk, hogy a katolicizmus az értelem
szemszögéből képtelenség.

- Ez ellen tiltakozom - jelentette ki Carnel. - l:n hiszek a val
lásban. En magam ugyan semmiféle vallásban nem hiszek, de hiszem
azt, hogy a többi embernek szüksége van a vallásra.

- És gyerekekre - vetette közbe Adam.
- úgy van - helyeselt Carnel. ...:.... Bár én ki nem állhatom a gye-

rekeket, de azt e! kell ismernem, szükségesek ahhoz, hogy az emberi
majomparádé továbbra is a színpadon szerepeljen.

- Önző kutya - mormogta Adam.
- De ha már föltétlenül szükséged van valamilyen hitre, akkor

miért nem választod a hinduizmust? ott megkapod mindkettőt, a val
lást is, meg a szerelmí életet is.

- Eddig úgy tudtam, nem szereted a külföldi dolgokat - jegyezte
meg Carnel.

_ Bevezethetnék valamiféle anglikánizált hinduizmust . .. a szent
tehenek és ehhez hásonló dolgok nélkül
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- Az se megy - vélte Carnel. - A kereszténységhez ragaszkod
nunk kell, különben irodalmi örökségünk feléről lemondhatunk. Szük
ségünk van az olyan emberekre, mint Appleby, akik el tudják magya
rázni, mi a helyzet a "Docta Ignorantiával".

- Sose hallottam róla - vallotta be Adam.
- Akkor vegyük a középkorí apáca-szabályzatot, az "Ancrene

Rewle"-t.
- Abba sültern bele, amikor középangolból vizsgáztam - akadé

koskodott Adam.
- Pedig el kellene olvasnod. Egész sor érdekes metaforát találsz

benne a bűn pocsolyájára.
- No de Carnel - vágott itt közbe Pond -, ami a te kívánságodat

illeti, elég, ha az emberek keresztény műveltséget kapnak. Arra már.
nincs szükség, hogy az összes régebbi kellékeket is életük végéig gya
korolják. Nekünk éppen az a kötelességünk, hogy Adamet megszabadít
suk babonás hiedelmeinek béklyóitól.

- Na gyerünk, akkor győzz meg - bátorította Adam.
Pond, aki nagy logikusnak tartotta magát, közelebb húzta székét

az asztalhoz, könyökét az asztallapra támasztotta, széttárta ujjait, majd
a hegyüket összeszorította.

- Remek - tapsolt Carnel -, 'ez a játék az ujjakkal, ez nagyon
jó. Egy-null Pond javára.

Pond eleresztette a füle mellett a megjegyzést. - Vegyük először

a Szentháromság tanát - kezdte. - Ha jól értesültem, ez az alapvető

tanítása az ortodox kereszténységnek.
- Sose okozott valami nagy fejtörést - vetette közbe Adam -,

de mondd csak nyugodtan tovább.
- Ez neked azért nem okoz fejtörést, kedvesem, mert nem gon

dolkozol, ha szabad ilyen gorombán kifejezni magamat. Valójában azon
ban nem hiszel benne, mert a te Szentháromságba vetett hitedet még
soha nem tették próbára. Eppen azért, mert nem kerül fáradságodba,
hogy igaznak tartsad az egy Istenben három személyt, soha meg sem
prónáltad, hogy tisztázzad, miért kell olyasmiben hinned, ami minden
logikának és tapasztalatnak ellentmond. Képzeld csak magad elé egy
pillanatra ezt a számot: három. Itt van egy - az asztal közepére he
lyezte a sószórót, - kettő - mellé állította a borstartót. - három 
és a mustár után nyúlt.

- El kellett volna hoznom a lóherémet - vélte Adam, azután
tányérjára némi mustárt kanalazott, majd sót és borsot hintett rá: 
Ime, három az egyben.

- Ember - csúszott ki Carnel száján -, szörnyű lehet az íze, vi
szont igaznak igaz!

- A legnagyobb mértékben felelőtlenül jársz el, Carnel - mondta
ingerülten Pond. - Ilyen lovat adni alá! & éppen te, aki amúgy is agg
legény akarsz maradni. Tisztában vagy te azzal, hogy a születési statisz
tika szerint három vagy négy nemzedék után Anglia többségében ka
tolikus ország lesz? Talán ezt kívánod?

- Nem - szólt közbe Adam nyomatékk.al. - De a lemorzsolódási
százalék miatt ez amúgy sem fog bekövetkezni.

- Lemorzsolódá:>?- érdeklődött Carnel.
- Akik kilépnek az egyházból -világosította föl Adam.
- És miért lépnek ki olyan sokan?
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- Nem a Szentháromság tana míatt - felelte Adam. - Az a
gyanúm, hogy sokkal inkább a születésszabályozás míatt, De erről jut
eszembe, hogy még el kell mennem a Dollinger-kör találkozójára, ép
pen erről a témáról lesz szó, Bocsássatok meg, máris indulnom kell.

Szokatlan, rémült lárma ütötte meg Adam fülét, amikor kinyitotta
a telefonfülke ajtaját. Nem akart hinni a szemének. amikor néhány
lépés után észrevette a zsibongó tömeget. Múzeumlátogatóknál szekat
lan izgalomban álltak az emberek a nagy előcsarnokban, kiabáltak és
gesztikuláltak. Két sor rendőr tartotta sakban kétoldalt a tömeget. Csak
egy kis utat hagytak szabadon, mely a főbejárat lengő-ajtajától az 01
vásóterem bejáratáig vezetett. Talán megint a Beatlesek. gondolta
Adam. Utat tört magának az olvasóterem bejáratához, és fölmutatta
az igazolványát,

- Sajnálom - mondta a férfi -, tilos belépni.
- De hát mí történt? - kérdezte Adam.
Ironikus nevetés válaszolt a tömegből. Adam körülnézett és csak

most fedezte föl' a csizmás és sisakokkal fölvértezett tüzeltök áradatát,
akik a forgóajtókon át a csarnokba özönlöttek. Egyik a másik után,
akár a birkák, úgy baktattak végig az emberek alkotta folyosón az
olvasóterem irányában. Vizestömlő tekeredett a nyomukban a padlón.

- Allítól,ag tűz ütött ki - közölte élvezettel.az őr.

- De csak nem a könyvtárban? - csúszott ki rémülten Adam
szájából.

- Olyan ez most, mint annak idején a háború alatt - mondta .az
ember a kezét dörzsölve. - A legtöbb könyv ugyanis pótolhatatlan,
tudja!

Adamnak később szégyenkezve kellett bevallania.. hogy ebben a
pillanatban nem az értékes múzeurni gyűjtemények miatt aggódott, ha
nem a saját kéziratai és följegyzései miatt. Néhány pillanattal vezelőtt

még csak megvetéssei gondolt erre a nyomorult papírhalomra. Most
azonban, amikor az fenyegette, hogy műve a lángok martaléka lesz,
egyszerre tudatára ébredt, mennyit jelentettek egyébként oly ingatag
és állhatatlan önérzeténekezek a mulandó, sebezhető lapok, cédulák
és jegyzetfüzetek. amelyek ezekben a percekben talán mohó lángok
parázsló leheletétől görbülnek őssze és barnára pörkölődik a szélük.
Jóformán míndent följegyzett rájuk, amit .az elmúlt két év során gon
dolt és olvasott. Sok persze nem volt ez, mégis minden, amivel rendel
kezett.

- Vigyázat! - űgvelrnez tette az 01' Adarnot .a tűzoltóra, aki a
hátamögött csörtetett el. A tömlő, melyet fecskendőjénél fogva von
szolt maga után, az ajtó alá szorult, Adam sietve odaugrott, hogy ki
szabadítsa. Szorosan kezében tartva .a tömlőt, elszántan követte a tűz

oltót,
- Hé. maga! -- kiáltotta utánaaz őr.

Fejét válla közé húzva Adam tovább menetelt. Csak amikor már
az olvasóterembe jutott, és meglepetésére, valamint megkönnyebbülé
sere a tűz legkisebb jelét sem észlelte, csak akkor jutott esz-ébe, hogy
a tűzoltók jelenlétét azzal a telefonüzenettel hozza kapcsolatba, amelyet
az előbb adott le az üzenetközvetítőnél. Most már szerette volna, ha
nem lett volna ennyire sürgős számára, hogy bejusson az olvasóterembe.
Az ajtó felé fordult, dt' egy másik múzeumszolga, akinek arca több ha-
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tározottságot árult el, mint az elsöé, nyersen megállította. - Senki se
hagyja el a termet! Nincs közvetlen veszély!

Adam hitt neki. A többiek azonban nem festettek valami bízako
dóan. Bordázott hátú könyveiket félénken magukhoz ölelve, mintha föl
mérhetetlen kínesekről volna SZÓ, melyeket a süllyedő hajón az utolsó
pillanatban még magukhoz ragadtak, megszállva tartották a bejáratot,
ás esdekelve könyörögtek, hogyengedjék ki öket. Egy hölgy a szolgá
hoz fordult, ás nagy halom géppel írt lapot nyomott tiltakozó keze közé:
- Nem érdekel, hogy mi történik velem - dadogta könnyek között -,
osak mentse meg a doktori értekezésemet.

Bent a teremben ugyanaz a vad összevisszaság uralkodott. Néhány
tudós az asztalának tetejére menekült, ahonnan reménykedő vágyako
zással nézett körül, a menekülés lehetőségét keresve. Adam tovább ve
rekedte magát a tömegben, ás majdnem keresztülesett egy apácán, aki
a földön térdelt, ás a rózsafüzért imádkozta. Közvetlenül mellette egy
néger papot, aki éppen azzal foglalkozott, hogy Aquinói Tamásról szóló
följegyzéseit biztonságba helyezze, valaki azzal gyötörte, hogy gyóntassá
meg. Néhány bátor, sztoikus lény a legnagyobb lelki nyugalommal dol
gozott tovább a könyvei között, megszállott kutatók az utolsó lélegzet
vételig. Egyikük, belső nyugtalanságát palástolandó, cigarettára gyúj
tott, nyilvánvalóan abban a szilárd meggyőződésben, hogy a szokvá
nyos biztonsági előírások most úgyis fölöslegesek. De már a következő

pillanatban teljesen befröcskölte habbal egy túlságosan lelkes tűzoltó.

Hangos kiáltozás verte föl a megszentelt csöndet, amelyet eddig csak
az elfojtott társalgás moraja és az időnkint lepottyanó könyvek zaja
tört meg. A kupola mintha mélységes rosszallással tekintett volna le
az anarchikus sürgés-Iorgásra. Föltűntek a fosztogatás első pusztító jelei
is. Adam pillantása az egyik neves történészre esett, aki lopva esőkabát

jának zsebeibe tömködte a polcok tartalmát.
Carnel az asztalán ült és nem titkolt gyönyörűséggel szemlélte a

jelenetet.
- Halló, Appleby. Hát nem nagyszerű ez?
- Te egyáltalán nem izgulsz?
- Egy csöppet sem. Biztos csak tréfa az egész.
- Azt mondod, tréfa?
- Az. Nem szerétnék a tréfacsináló helyében lenni, ha elkapják.
Adam törte a fejét, vajon megmondta-e a nevét annak a hülye

nőnek az üzenetközvetítőben. Majdnem biztos volt benne, hogy igen,
de az bizonyára nem értette meg őt pontosan. Bűntudatos pillantással
nézett hátra, egyenesen az egyik könyvtári alkalmazott szemébe, aki a
katalógusállványok mellett állt, hogy az óriási kötetek elszállítására
ügyeljen, amelyeket kis kocsikra téve helyeztek biztonságba. A férfi
arca földerült. Fölismerte Adamot, és megindult feléje, egy darab papírt
lobogtatva.

- Majd később - mondta Adam Camelnak.
Elszántan tört utat magának. a pánikba esett tömegen keresztül,

tömlőket ugrott át, amelyek a padlón tekeregtek, megbotlott a tűzoltók

ban, akik négykézláb mászva kutatták a tűz áruló nyomait. Adam futó
pillantást vetett a háta hlÖgé. A férfi éppen Camellel beszélgetett, aki
ujjával Adam irányába mutatott. Jellemző Carnel humorérzékére, gon
dolta keserűen Adam, mikor végre elérte az olvasóterem és az északi
könyvtár közöttí rövid összekötő folyosót,
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Azt tudta, hogy az északi könyvtárból nem vezet út a szabadba, ha
odamenekül, akkor csapdába kerül. Hátával a falnak támaszkodott és
öklét nekiszoritotta a falnak. Kellemes, majdnem emberi melegre buk
kantak tapogatódzó ujjai. Ez egyáltalán nem fal volt, hanem ajtó, be
borítva zöld szövettel. Ujjai megtalálták a kilincset, és lágyan lenyom
ták. Az ajtó kinyílt. Atbújt rajta, és ismét becsukta maga mögött. Egy
másik világba került; sötét, poros, titokteljes világba. Vas állványok
pókhálószerű labirintusa tárult megzavart tekintete elé; az állványokon
könyvek zsúfolódtak és csigalépcsők kötötték össze őket. Annyit tudott,
hogy a könyvraktárban van, de nehezen tudta ezt a szögletes, komor
termet az olvasóterem kulturált tágasságával kapcsolatba hozni. Olyas
féle érzése volt, mintha egy villanegyed előkelő aszfaltjáról hirtelen a
városi csatornahálózat összevisszaságába került volna. Nem vitás, határt
lépett át. Úgy érezte magát, mint aki betolakodott a száműzöttek és a
gonosztevők világába, aki olyan sötét utcákon lopódzik végig, melyeket
az ártatlan, tisztességes polgár a legszívesebben kikerül. Alig néhány
lépés vezetett ide, mégis hosszú volt a visszavezető út. Soha többé nem
ülhet be az olvasóterembe olyan nyugodt lelkiismerettel, mint a többi
tudósok. Ök abban a békés meggyőződésben dolgoznak, hogy a bölcses
ség kamyújtásnyi távolságban hever tőlük. csak egy űrlapot kell ki
tölteniök, és nyomban asztalukhoz szállítják a világ minden bölcses
ségét. Ugyan mit tudnak ők erről a sötét alvilágról, amelyet a bölcses
ség kincseit tartalmazó papírok korhadó illata tölt be? Mutassátok meg
nekem a boldog tudóst, elmélkedett Adam, és én megtanítlak bennete
ket a tudatlanság áldására.

Éles, parancsoláshoz szekott hangokat vett ki az ajtó mögött, Adam
ban hirtelen felködlött az őrizetbevétel, az elítélés és a megbüntetés
víziója, és vad menekülésben sietett a lépesőhöz. Úgy ragadta meg a
korlátot, mint az ígéret földjének zálogát. csak ne sántítanék. gon
dolta. De Camel árulása még jobban kínozta, mint a fájdalom a lá
bában.

A lépcső fölfelé a sötétbe vezetett, akár a pokol mentőlétrája, amely
a kárhozottakat a menekülés kegyetlen illúziójába ringatja. Négy eme
let magasra hajszolta magát, és végigbicegett a magas könyvállványok
kőzötti keskeny folyosókon. A teológiai osztályon volt. Abélard, Alcuin,
Aquinói, Augustinus. Agoston, a szent, aki személyes tapasztalatból is
merte a bűnt. Abban a botor reményben nyúlt az egyik kötethez, hogy
vígasztaló mondásra bukkan benne. Mélyen a polcok között azonban
egy sajtos kenyér látványa terelte el a figyelrnét. Száraz volt már a
kenyér, és egy kissé penészes: a héjjak fölgörbültek, akár a hulla lábai.
Mintha valahol a könyvsorok mögött egerek neszezéséf is hallaná. Saját
ságos vigasztaló érzés töltötte el arra gondolva, hogy volt egy másik
emberi lény is - talán menekült, mint ő -, aki ugyanúgy végigsietett
az egykori viták nagy temetőjén, és hátrahagyta ittjártának jeIét.

Vasalt bakáncsok dübörögtek fölötte avasrácsozaton. Cipője vé
kony talpán keresztül érezte a rezgést, érezte, amint tagjain és érháló
zatán mind följebb jut és otrombán a szívét püföli, A hajsza újból meg
indult.

Végigmászott a könyvsorok mentén, Beda, Bernhard, Calvin és
Chrísostomus mellett, Szeme megakadt egy sorozat régi traktátuson.
"Térj meg! - figyelmeztette az egyik címe - mert közel az Utolsó
ftélet napja." Egy másik könyvön a janzenista Krisztust pillantotta
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meg, kezét lehajtott feje fölé nyújtva, haragos figyelmeztetésül az isteni
kegyelem egyedül üdvözítő voltára.

A lépések szüntelenül közeledtek. Tompa nyögés hagyta el a száját,
amint megfordult, hogy üldözőivel szembenézzen. Ez lenne hát a vége
pályafutásának - elfogják a dohos teológi.a könyvfalai között?

Keze ösztönösen fegyver után tapog.atott,. de mindenütt, ahová csak
nyúlt, könyvek, csak könyvek: "Egy tegez nyil a pápaság ellen, a szent
írás nyomán", valamint "A szeritlélek elleni bűn végleges, átfogó ábrá
zolása." Erőtlenül tartotta kezében a két könyvet. Emlékképek rohanták
meg: a fiú-vécé csöpögő fala az iskolaudvarban, a szerencsétlen felelet
közép:mgolbóla záróvizsgán, a síró Barbara a bevetetlen ágyon. El
lenálló ereje fokozatosan apadt el, akár a teknőből kicsöpögő víz. Csak
a vereség savanyú-piszkos üledéke maradt meg. A lépések nem tompul
tak, végérvényesen közeledtek. Páni félelemtől űzött pillantása ide-oda
ugrált, végül megakiadt egy ,ajtókereten.amelyet néhány lépésnyire
keskeny fénypászmák rajzoltak a falra. Odarontott.

Alig hogy kinyitotta az ajtót, Adam máris észrevette tévedését.
De nem volt választása, tovább kellett mennie. Atlépte a küszöböt.

Azért kínlódta keresztül magát a British Museum belsején, hogy
végül mégis visszakerüljön a testbe, csupán állomáshelye változott. Most
a kupola köralakú építményének legmagasabb, könyvekkel szegélyezett
galériaján volt. Ott lenn az asztalától, oa síkságról gyakran kalandozott
pillantása a magasba, figyelte oa férfiakat, akik könyveket vettek le oa
polcokról, és megcsodálta az ajtók ügyes kiképzését. melyeket könyv
maketekkel borítottak, és ha becsukták őket, elsiklott f5bttük: '\ kutató
pillantás.

Viszont most a meneküléskor keresve se találhatott volna szembe
ötlőbb búvóhelyet. Bárki, aki onnan lentről fölnéz, elkerülhetetlenül
észreveszi. Adam egy darab papírt vett elő a zsebéből és tapogatózni
kezdett a polcok mentén, hogy olyan alkalmazott benyomását kelt/se,
aki könyveket keres. Sajnos, legnagyobb bánatára nem hordba .az elő

irt munkaköpenyt, Úgy látszott azonban, lent elég nagy a fölfordulás
ahhoz, hogy ne vegyék észre. A biztonság érzésébe ringatva, elbűvölve

a szeketlan perspektívától, Adam lemondott arról, hogy továbbra is .az
alkalmazottat színlelje, áthajolta galéria korlátja fölött, és zavarta
lanul szemlélődní kezdett. Sosem figyelt még föl ennyire az olvasó
terem szimmctrikus elrendezésére. mint erről a magas kilátópontról,

Az egész úgy festett, ,a~dregy di.ageam,agyközpont, talán ideg
rendszer, amelyben az összezsugorodott emberfürtök a teremben vér
testecskéknek, molekuláknak tűntek. A kupola fedte óriási olvasó
terem olyan, akár a teljes angol kultúrkör nagyagy-kerge, gondolta
áhitatosan: nyomot hagyott itt minden, .amit angol nyelven valaha is
kigondcltak.

Úgy látszott, hogy közben lefújták már a tüzriadót. A tűzoltók

összegöngyölitették a tömlőket és elkotródtak; vágyakozva nézték a
masszív bútorokat, miközben ujjaik idegesen ját:szottaka fejsze nyelén.
Csalódott újságírókat tessékeltek udvariasan a kijárat felé. Néhány
újságíró a BBC-től magabiztos tudósok csopor-tját Interjúvolta. A pult
nál. ahol a könyveket veszik vissza, hosszú sor kígyózott: ezek már le
rnc ndtak a mai napról Adam úgy érezte. itt .az ideje. hogy kijusson
innen.

Ungvá"" Rudolf fordítása
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