
CSILLA GOK ÉS 8I8AKOK
lrta VASADI PÉTER

(Jjsághír: "A németek 1944 júnittsában megtorpedózták aDorchester ne·"a
amerikai csapatszállító hajót. Több, mint ezerkétszáz katona vízbe
fuit.
A Kongresszus aranyéremmel tüntetett ki négy fiatal lelkészt, kik
mentőmellényüket átadták négy menekülő katonának. A lelkészek
elmerültek a roncsokkal."

Mindenki a vizet nézte. Az egész hajó a vizet nézte, majdnem hangtalanul
és mozdulatlanul, rnínt árnyéikból faragott szobrok, arcukon eleven mélyedé
sekkel, megmerevedve felhúzott térdeik mögött, hajófalnak dűtött háttal rnin
denki a vizet nézte..

Olyan volt a víz, mint az öntött érc,amikor beömlik a formába, de még
nem simul el egészen a felszíne, mert alsóbb rétegeiben tart az áramlás és
egy-egy elszabadult hullám a felsőbb rétegekbe tör és kipúpozza a felszínt,
de lassan és csak érintve és máris visszaemlék. így keletkezett vízdomb a ten
gel' felszínén, itt, aztán odébb, aztán még messzebb, aztán közelebb, most a
láthatáron egyszerre négy, aztán újra a hajó közelében és így állandóan és
szelíden.

Míndenki a vizet nézte és a vízen azt az elnyújtott ezüstoválíst, amely
villogott és kontinenstől kontínensíg ért, a hold visszfényét és benne a tenger
tömeget.

Alattunk dörögtek a hajórnotorok, mögöttünk fehéren őrjöngött a víz és
mínden éjszakát megkülőnböztetebta másiktól ennek az éjszakának a félelme.
Mélyen bent jártunk az óceánban és arca volt a félelemnek. Késő délutántól
éjfélig egyre sötétebb volt ez az arc, aztán hajnalig egyre világosabb. Mikor
feljött a nap, szertefoszlott,

Karórámori fél 11 ÓTa volt. űltem a parancsnoki híd egyik széles vaslép
csőjén hatvanad magammal és a foszforeszkáló óralap arcvonásaiból vettem ki
ennek a különös arcnak a fintorait. Parancs szerírrt este fél 7 órától reggel
5 óra 30 percig valamennyi csapattest elfoglalta előre kijelölt helyét a fedél
zeten és a fedélközökön. A hajótestben csak a személyzet tartózkcdhetott,
Nem tudom, hányan voltunk, talán ötezren, talán tízezren. Elleptük a hajó
minden talpalatnyí helyét; a hajótest formái, kabínsorok, épitményszögletek,
lépcsők, ablaksorok kivehetetlenek voltak a rohamsisakoktól, a széles kekí
vállaktól. meg a cipődoboznyi, vízhatlan csomagoktól, amelyeket a mellünkre
szereltünk.

Harmadik napja úsztunk. Két nap múlva megérkezünk Bretagneba, ahol
csapataink már szívósan megkapaszkodtak és mint a ma esti parancsban hal
lottuk, 250 kílométemyire kiszélesítették a hídfőállást. Beleharaptunk a náci.
fenevad oldalába. A hajó finoman remegett, A konvoj szétszórtan úszott, egy
mástól pontosan kimért távolságban, fekete, vonuló csíkök az ezüst fényű

vízen.
Az ég elmondhatatlan volt. 'I'űzijáoék, mely egy acéllapba ékelődött, mely

tud süliyedni, vagy még magasabbra emelkedni, csak billenni nem tud. Még
sem néztük az eget. A vizet néztük, a vizet fürkésztük és egymást, már har
madik napja és az óralap zöld arcvonásait.

Mí, négyen míndág egymás mellett ültünk a lépcső recés veslapján, Jack,
Mc Murray, Olson (az apja volt svéd), meg én. Mégfigyeltem, hogy nappal nem
kerestük egymást, de ha este valamelyikünk nem volt jelen, idegesen kiabálni
kezdtük a nevét. Ha hallgattunk, lopva figyeltük a másik mozdulataít, hürn
mögtünik, rágyújtottunk, elmorzsoltuk a csikkeket. Három éles profilt láttam
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ilyenkor, három nagy acélsisak alatt, a szíjak mellett kissé kibuggyanó arc
cal, szemeket láttam, amelyek rám villantak, vagy lehunyt szemeket, mert
Me Murray, aki civilben teherautósofőr volt, nunden helyzetben tudott aludni,
vagy Jack-et, az erdészt és pipakészítőt, aki minden helyzetben pipázott és
Olsont, abivalyerejű vegyészt. aki éjfél felé tizenhatodszor zümmögte, hogy
"hét cent volt egy strucctojás" és közben -akjaven, -vasholm, meg -sjöring
végződésű svéd szavaikat kevert az angol szövegbe, Jack füstölt és rámordult,
mire leejtette a fejét és öt percre abbahagyta, Aztán kezdte előlről. Aztán
Jack énekelte a strucctojást és Olson pipázott, majd Mc Murray énekelt és én
rnordultam rá. Hasonlókká váltunk egymáshoz.

A szállító hajók között időnként felforrt a víz és őrhajók kanyarodtak
ide-oda, nagy sebességgel, torpedóvetésre kész, ásító csövekkel. FelvillantaJk
a konvoj szélén úszó cirkálók fényjelei, mögöttünk pedig az acélkolosszus, a
Pelikán repülőgépanyahajó fényszórói. Vadászgépei egymás után szöktek a
magasba, elhúztak felélttünk és bevonták futóműveiket, le-lecsaptak a vízre
és éppolyan könnyedén siklottak vissza a Pelíkánra.

* * *

Vasszágor volt a hajón. A víz egyenletesen harsogott, a hajó orra hullám
zott föl, le. Soha nem láttam együtt ennyi tétlen ielkintetet. Az arcok Látszó
lagos egyensúlya hirtelen bomlott meg. Villant a rohamsisak fénye és alóla
egy összehúzott szempár felfelé tekintett. Fejünk fölött, a parancsnoki to
rony tetején ott forgott a lokátor, iszonyú hangsúlytalansággal. mínt egyöle
lésre kiterjesztett kar, obt forgott, állandóan és kimérten forgott, soha össze
nem zárulva, A tekintet figyelte ezt a forgást, aztán ,lassan visszafordult a
tengerre. Félmondatok hagyták el a szájakat, a kezek aszíjakon babráltak
és a látcsövek gombjait forgatták. »<

A víz, míndenért ez a felmérhetetlen víztömeg volt a felelős. Körülvett
minket és játszott velünk. A dimenziók origója lettünk és ez sokáig kibírha
tatlan. Ránkdőlt a magasság és a mélység talpunk alatt kezdődött és mind a
kettő magába rejthet:te azt a pillanatot, amelyet mi már annyiszor lejátszót
tunk magunkban: a nyílttengeri támadást.

Jack gyűlölt minden folyadékot, amit nem tudott legyőzni azzal, hogy
egyszerűen megivott. Félt, tehát aludt. Mc Murray azt rnondta ma reggel,
hogy több, mínt egy napig süllyednénk az iszapos tengerfenékig, ha köz
ben le nem rágnának a halak. Olson lefogyott az örökös dúdolásban.

Ma este beérett ,a félelmünk. Tegnap lázadás tört ki a hajón. Az 5. Franklin
gyalogos ezred őrmestere, Hoggarthy ultimátumot fogalmazott és délben ebédki
osztás alatt remegve olvasni kezdte követelését. Szavaira többen felugráltak
és földhöz vágták kantinkosztos csajkájukat, ordítozás kezdődött, azon vettem
észre magam, hogy én is állok, s izgatottan tekíntgetek vkörül, Hoggarthy-t
azonnal Ietartóztatták. Ha partra szállunk, a szerenesétlent haditörvényszék
elé állítják. Az ítélet nem kétséges. Azt mondják, dél óta sír. Ma már nem
lázadnánk fel.

Ma már nem is énekelünk, mint az első napon. Ma már hallgatunk. A
tengert nézzük, várunk és hallgatunk. Egész nap .nem voltak nagy hahotázá
sok, mint az első napon. Tökéletes rendben sorakoztunk, ismételni sem kellett,
gyorsan és előzékenyen vettük és adtuk át azt a kevés szolgálatot, ami a SZ€

renesésebbeknek kijutott. A többi nyomban eltűnt a szálláskörletekben, egé
szen ma estig. Ma este beérett a félelmünk. A tisztek is észrevették ezt és
megkettőzött őröket állítottak, kivált a fegyvertárak elé.

Jaclk előhúzta gines ü vegét és körüljáratta. Amikor hozzám került az
üveg és egy pillantást vetettem Mc Murray bamba képére, az:tán a szögletes
arcú Olsonra, akinek mindig kilátszik a homloka a sisak alól és aki türelmes
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kajánsággal számlálta a kortyokat, akkor csattant el az anagyerejű ütés.
Valaki áItlbuJkott fölöttünk a lépcsőkerlátján és utána ugrott egy katona. 0100n
-száját láttam, megáRt a számolásban, szeme elkerekedík, kiált valamit és szí
laj erővel megragadja a korlátot, újra ldált, de mér a meglepödésen túl ré
mület vegyül a hangjába, Mc Murray is felugrik, Jack fenekén feszül előttem

a nadrág és mindenki áll, elörehajlík és kiabál és mire én is fel tudok kec
meregni a megfeszült testek közö:tJt, már újra csend van.

Aki ütött és aiki most kiiáltott, a hajó korlátján állt, mindkét talpán, benne
a hoki elnyújtott és ovális fényében, hogy a vakító ezüst elvékonyította de
rekát, ikezét feje fölé emelte, rugózott egyet és ugrott. Elvált a korláttól és
1ehullott a hajó holt terébe. üldözői akkor értek a korláthoz. A katona, aki
a ma este ibeérett félelem gyümölcse volt, egy lépéssel megelőzte őket.

Olson vette át az üveget és ivott. Me Murray rágyújtottés gumitalpa alá
tette a kardongyufát. Állára tolta a sisak tartószíjét és rámnézett. A víz har
sogott és ismét nyugalom volt,

- Több, mint egy napig süllyed - mondrtJam Me Murray-nak.

* * *

Én, aki pontosan tudom ennek a történetnek a végét, most négy fiatal
katonáról akarok beszélni, négy fiatal tábori papról. Életkoruk 25-30 év.
Az első Fox volt, kartáLikus tábori lelkész, a második Póling, református tá
bari lelkész, a harmadik Washington, evangélikus tábori lelkész és a negye
dik Goode, izraelita tábori lelkész.

Életemben kétszer láttam őket. A harmadik nap reggelén és akkor, ami
kor már- derékig álltunk a jeges vízben. Ekkor utoljára láttam őiket, de ettől

kezdve örökre.
A harmadik nap reggelén felhőtlen ég alatt sorakoztunk, Oszolj! - után

magához intett Floth, a századparancsnekem és a kezembe nyomott egy bo
ritékot azzal, hogy rögtön vigyem a Ielkész-kabínba. Titkos telegramm volt,
vékony piros csíkkal á.rtihúzva.

A lelkészeik kabinja amolyan lesüllyesztett magas földszint-féle volt, be
ágyazódva az első fedélzet és a motorcsarnok közé. Néhány lépcsőn kellett le
futnom és egy keskeny folyosón balra kenyarodtam. íme, a kép amely olyan
időtlen számomra, mint egy őslelet, .

Először Goode-ot pillantobtam meg. Az ajtó előtt állt, az egyik kerr-ek:
ablak fényébe színes rnűanyag lapocskát tartott és halkan fütyörészett, Ami
kor beléptem, a lapot leeresetette, feltűnően fehérbőrű keze tétován tűnt el,
mellére esett sisakon félgömb árnyéka éS' tisztelgő kezem hegyesszögű árnyé
ka. Fekete, rövídrenyírt haja volt, gallérjéri fekete bársony karika, apró hat
ágú aranycsillaggal, telt arca napfényes volt, figyelmesen végíghallgatott, el
vette a borítékot, megköszönte és belépett a szoba homályába,

Fox egy alacsony csőágyon hevert és. olvasott, ha jól láttam, imaköny
véből. Jabb karja a nyaka alaet, mikor meglátott, kissé felemelkedett. Barna
arcán megütköztem, inkáJbib tiszt, mint pap, gondoltam, Volt a szemében va
lami mélyről érkező elevenség. Száját kissé kinyitotta, mintha válaszolni
akarna, de nem szólt,

Poling háttal állt. Mikor beléptem, hirtelen megfordult, azoknak az em
beooknelk gyorsaságával, akiket mindiig meglepetés ér. Drótkeretes szemüve
get viselt, sörte haja volt, szederjes arca. Fényes orrára keserű fintorokkal
törnáztatta 'VIiSSm szemüvegét, Amikor orrát mozgatta, kivíllant fehér fog
sora. ügyetlen vadász, gondoltam. Kereben egy sokalakos képet tartott, ame
lyen világos arcú férliak sorakoztak.

Washington, a legmagasabb köztük, aludt az emeletes ágyon. A hátára
emlékszem, meg a pontosan egymásra helyezett bakancsainak gumitalpára.
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Azt hiszem, szőke volt és kanadai, hosszú léptekkel járhatott és csak a bal
kezét mozgathatta ütemesen. öt se először nem láttam, se másodszor, csak
azután és úgy ahogy elképzeltem.

Mikor kifordultam és mentem visszafelé, a folyosót néztem, ezt a kerek
ablakokkal teli, keskeny folyosót, amelyen csak egy ember haladihatott el és
a gumípadlót; amely a csapóajtóig lejtett. Fekete ihaj és fehér arc, barna arc
és barna haj, piros arc és sörte haj és az a széles, domború hált, együtt a ringó
kabinban. együtt a készülődő örökkévalóságban.

'" '" '"
Tizenegy óra van. A vízen a holdfény mindent kettéhasít. A hold felé eső

oldalon fekete esíkok a hajók a fehér tengeren, az éjszaka felé eső oldalon
a hajótestek ezüstösen ragyognak, az árbocok világítanak és vonulunk, vo
nulunk. Megbonthatatlannak látszik a rend.

Aztán egy szélső torpedóromboló nagy sebességgel elfordul, mögötte S
alakban fölhabzi'k a viz, a Pelikán körül f~bukkanlIlégy őrhajó, gyorsan fel..
szaporodnak, öt, már hét túrja a vizet és mélyen bedőlve és hullámozva el
kanyarodnak. egymásba keveredő dörgessel három, hat, kilenc vadászgép
száll fel, négy nagy szállítóhajó egymás nyomába lép, kürijeik sívítanak, I'f
tenger fehér metszésekkel sebzett, villámlanak a fényjelek, mínt hangtalan
ágyútűz, és remegő motorokkal mi is elfordulunk. Riasztás. Tudjuk, mít je
lent ez.

A kövertkező percekben megtanultam, hogy a látomás a valóság teljes
sége. Az események villámgyorsan és teljes brutalitásukban következtek be.
Me Murray számolta a fényjeleket.

- Három VÖil'ÖS, egy sárga. TengeralalJtjárók - mormogta. Századtiszte
met pillanto1J1Jam meg, az emberek feje fölött, egy \krómozott lépcsőfokba ka
paszkodott és ordított a növekvő hangzavarban:

- Tizenöt Jaguár! Ide, hozzám! -
Rohanás, lökdösés, sípjelek. mí: egymás mellé húzódunk.
- Míndenkí a kijelölt helyre, mentőmellényt felesatolni, azonnal! 

kiáltotta.
Most látom, rajta már mellény van. Steppelt, levegőhurkás mellény. Ki

sebb tömegek alakulnaik ki, tolongás, csaotannak amellények kapcsai, mi is
taposunk a tisztünk után. Elmosódó arcok, mint a rohanás eközben lefény
képezett futók arca. Jack húz magával, karízmait tapintom, csalfagos az ég,
valaki hátulról meglódít, mí négyen együtt vagyunk, összekötött kötegben
repülnek a fejek :f'ölött a bőrmellényele Valaki teljes erejéből káromkodik
mögöttem, átkozza a vétkes mulasztók apját, anyjárt, most elémvillan az arca,
egy megvakult fényszóró, torz és rémült arc a sisak alatt. Olson öiklöz legelől,

hátranéz, látom szemében a riadalmat és hirtelen lángba borul az arca..
A thátunk mögött a fényforrás, amely megfestette őt. Aztán lángvörös

lesz a kabínfal, azérboc hordóvastagságú töve az acélkonzolok!kal, a toronyba
rakott kekiszínű bálák, lángolnaka félgömb sisakdk , a tolongó hátak, az or
dításra tátott szájak, a tükröző kaoinablekok, lángolnak rőtvörös fénnyel a
rohanó és dübörgő lábak, és míkor megfordulunk. szembe a fényforrással,
minden vörösben úszó kimondhatatlanul elfehéredik, lobban a tenger,. aztán
a fény és dörej egy:bemosódik és az izzó fehérség felfut az égre. Egy olaj
szállítóhajó kapott telitalá1atot. Kettéválik és a két roncs azonnal elsüllyed.

AlrunkmegbénWtan. Karórátnon 11 óra 33 perc van. Most rövid, hara
pásszerű löklés éri hajónkat. egyszer, aztán mégegyszer, kért mély és megren
dítő roppanás. A fedélzet, a főárboc és alatta a két emelét ropogva dől és
ferde marad, Állunk mozdulatlanul. Talán egy perc múlík el így. Aztán a
rémület százszorosára nő, merrt nem múlík cl a képzelgésnek hJiJtrt rombolás és
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iszonyú erővel csattan a robbanás kék-fehér világossága. Olson arcát látom
magam előtt, vabamH mond és fölémhajol. teljes világossággal értem szavai
nak értelmét, de a szavai felfoghatatlanok, fekszem és nem tudom, hogyan
kerültem a padlóra, aztán a fiúk betúszkolnak egy helyiségbe, amelyet ki
szakított huzalok meg szétszóródott métergrammok boritának. a kerek ab
lakokon elém tárul a pusztitás összeszorított mozaikja, a meggőebűlt acél ter
mészetellenessége, a bálákba csomagolt katonapaplanck felhasítva hevernek
és száll belőlük a toll, mint a hó, odébb két halott katona fekszik hanyatt,
végleges odaadással, valahol gőz(ör elő és meglobogtatja ingüket és kato
nák rohannak, katonák, sokan és ütemesen dübörögnek és mindennek a mé
lyén a viz egyre erősödő moraja, az iszonyú viz hódítása. Hátam mögött kiál
tások, és megdől a hajó. A falnak esünk és bokámat viz érinti.

Most megállok. Nem megyek tovább. Kezemet kirántom Me Murray ke
zéből és lassan leereszkedem a vizbe, amely mánt egy sebes és piszkos patak
a lejtős folyosón ömlik le. Nem megyek tovább. Jó ebben a hűvös vízben,
amely finom erekben pirosodik körűlőntem. Gyorsan emelkedik a vízszint.
Nyugodt vagyok és érdektelen.

Jack emel fel, ez a máskor oly szelíd Jack és az arcomba üt.
- Allat! - ordítja. - Lódulj innen, te!
Előre lök. Olson és Mc Murray vesz közre. Most már derékig érő vízben

taposunk. Csaknem imosolygok. Én hamarabb túl leszek rajta.
A folyosó oly szűk, hogy alig férünk el benne. Szemben is törtető alakok

,közelednek és torlódás támad. VaLaki belök egy ajtót és besodródunk egy
kabinba, talán azért, mert innen lámpa fénye szűrődik ki, talán, mert a dő

Iéssel ellenkező oldalon van. Az ajtón egyetlen szó, "Lelkészek". Arra gondo
lok, hogy ma reggel jártam iti.

Mind a négyen bent voltak, a ferdén álló, lerögzített ágyakba é"i: mennye
zeti kapaszkodókba fogóztak, derékig vízben álltak. A hajó világitása teljesen
megszűnt, Washington egy nagyerejű kézi lámpát tartott a kezében és gyor
san végigvtllarrtotta rajtunk, Ö sötétségben maradt. A kabin kerek ablakain
időnként bevilágított a mentőhajók fényszórója, aztán ismét a jeges és for
tyogó sötétség. Felismertem őket, bár csak fel-felvillámló körvonalaikat lát
tam, ott álltak mind a négyen, mentömellényben.

Két csoportra verődtünk, és erős fény tört be az ablakokon, ritmikus
fény és .sötétség, a félelem dominója, arcok tánca a sötétben, fény és Olson
arca, mely most egy megpróbált vadállat arca a rnentőmellény révületében,
fény és Jack arca, elszánt mohóság, hogy letépje a mellényt a kapaszkodó és
elhagycet Polingról, fény és Me Murray arca, mint a felhasogatott föld, ő

már ütött és talán ölt is gondolatban, most, most lendül előre és üt, vagy öl,
fény és sötétség és előrecsúszunk a vízben, közelebb a négy emberalakú ho
mályhoz, akik szinte mozdulatlanul dőlnek a hajódőlésével, és végre Póling,
aki talán a legmesszebbre van most önmagátén, lassan, aztán egyre gyorsab
ban nyitja mellénye csatjait, tépi magáról, bújik ki a mentőmellényből, az
életéből. bújik, vetkőzik ki, és adja, tuszkolja rám a mellényt és már lök is
kifelé a megdőlt ajtón és Fox és Washington, aki hatalmas vállán őrzi ezt a
fekete örökkévalóságot és Goode, bújnaik ki, mámoros sietséggel vetköznek
k,i mentőmellényeikből és mi ikint vacogtató és égető hidegben öltjük ma
gunkra és igyekszünk fel a kiálló csonkokon. lépcsőn és ablakokba lépve ke
ressük a pontokat, amelyeken megtámaszkodhat elcsigázott testünk s ügetünk
a ferde hajófalhoz, mellettem húznak el a szótlan csillagarcok, az Olson, a
.Jaok, a Me Murray arca, átbukunk a korláton és a sötét vízbe hullunk, gyor-
san és tehetetlenül. -

* * *
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Mögöttünk tizennyolc év, tdzennyolc országúti gyalogos, kik lassan elfor
dítják arcukat, Me Murray hatalmas kocsijában futunk a tükörsima ország
úton. Balra a tenger, a felbukikanó sziklaesoportoktól néha elrtakarva. Meg
görnyedő és egyenesen á1ló esepkőoszlopok, ülő, tömzsi alakok és közöttük
egy vízszintes szíklalap, mögöttük a lehajló és fényes tenger, aztán a homok
part, majd újra egy szíklacsalád, i,tt most egy felnyúló alakkal, akinek a hold
az üdvössége és nunaha meg ils érintené s azután újra a tenger.

J obbra a dombok lankái, s a törpe barackfék. A dombok között kanyargó
kocsiutak a városhoz, amely egy medence alakú völgybe ereszkedik le, rnín
den oldalról tűlevelűektől körülfogva. az utcák két oldalán a fűszeres, a ci
pész, a borbély és a szatócs hirdetőtáblái ferdén elállnak a faltól, mínt egy
kiállítás képci,a főtéren a szikrázó vásár és ra cirkusz fölött világos az ég.
A2'J1;án elmaradnak a dombok, meg '1;1 városka is és dús legelők csúsznak mel
lénk, fehér nyírfakerítéssel körülszegve. Távol, a mezők végén a gazdaságí
épületek kiivi1ágított ablaksorai húzódnak.

Surregnak a gumikerekek és egy aleolusz erdő mellett fUJtunk. Balolda
lon megmarad a tenger. A szíklacsajadck kípusztultak, most heverő szíkla
darabok bontják meg a föveny síkját. Az aleolusz-erdö illata betör a kocsiba.
Illat ez és íz, mántha fenyőtoboz. égne és mintha fanyar- vörös mogyorót ízlel
nénk. Hosszú, hegyesvégű. összehúzott ágú, fekete-zöld fák siklanak el. Az ég
villanó háromszögekkel szúr közéjük, ahogyan elhajtunk mellettük.

Me Murray vezet a volánnál, mellette én ülők, hátam mögött Jack. A ne
gyedik hely még üres.

Me Murraynak teherautófuvarozó vállalata van. Jól él, felesége és kis
gyermekei vannak, keze súlyoo,bimonsáJgot áraszt, orra egyenes, szája duz
zadt, tarkójára tolt nemezkaiapja alól néha felémpillant és mosolyog,

- Tizennyolc éve, barátom, tizennyolc éve. A fene se hinné, hogy ez is
csak egy pillanat volt, -

A visszapillantó-tükörben Jack imbclyog a kocsi rugózáséra. Talán el
bóbiskolt, talán Imádkozík, mert lehunyja a szemét, Arca barnára silit. Jack
erősen őszül. Milyen ftiatalosak az arcvonásai, a homloka sima és derűs, külö
nös ellentétben az ajka mellett azzal a két mély árikocskával, melyek míntha
évről-évre mélyülnének. Az élettörténetét a szeméből olvasom ki, mert van
benne valamí ismeretlen tájról érkező elevenség, valami olyan nyíltság, ami
egyszerre késztet hallgatásra és őszinteségre. Jack tart össze minket, ő szer
veeí meg mínden éVIben egyszer ezt az utat, minden év június 18-40. Este,
pontosan 11 óra 33 perckor kiülünk a Jaspers fölötti Iniliánfej sZJiklájáT'a és
a párkányról nézzük a tengert. Hogy Jack pap, azt csak onnan lehet tudni,
hogy krreol arcát fekete ika:báijától keskeny fehér szegély választja el.

- Alszol? - szólok hátra.
- A, nem. Számolom a köveket. Eza huszonötödík volt. Ha igaz, öt perc

múlva találkozunk Olsonnal,
Szemét rémfüggesetí, különös várakozással. Ml< Murray is szótlanul pil

lant a tükörbe.
- Az aleolusz-erdő végén, a hotel mellett vár a kocsi. Tudod, ahogy

szokták! -kiáltanom kell, Me Murray fe1gyorsít. Felfelé kapaszkodnak, kő

kerítéses villák mellett, kertjeikben bukszusok, sasdálJiáJk, embermagas tuják
sötétlenek.

0150n ahá:bol'Ú utáln a manhantaní vegyiművek mérnökeként dolgozott,
Kitűnő kutató volt, néhány év múlva vezetője lett egy tizennégytagú kutató
csoportnak, amely különleges feladatot kapott. Tudományos vizsgálatok I;ie

gítségével meg kellett állapítaníok: lehet-e a tengérszini alga a jövő század
emberének fő tápláléka? Olson másféléví vizsgálat után szenzácíós felfede
zéseket tett, amelyekről engem hosszasan ésrészletesen tájékoztatott. A ten
genszini algák - bámulatosan zárt és egyszerű életfunkcióik következtében
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-a vitaminoknak színte sármentes szűrői, raktározói és hordozói. Tápérté
kük igen magasfokú, úgyszólván nincs betegségük, felmérhetetlen mennyi
ségben vannak, szaporodóképességük igen nagy és mesterségesen fokozható,
lehetbelőlük húst, krémet főzelékféléket s gyógyszert készíteni. Olsont kitün
tették a Természettudornérryok Akadémiájának aranykoszorújával és újabb
egy évi csendes-óceáni tanulmányútra küldték, útjáról tudományos doku
mentunfilm készült, majd Párizsban ankétot tartott e téma legkiválóbb szak
tudósaanak. Kutatásí eredményeit az ENSZ tudományos szakbizottsága el
ismerte és védelme alá helyezte, ami azt jelenti, hogy eljuttatja, mint ,.igaz
és ellenőrzöttv-et valamennyi tagországba és a további kutatásokat is bizto
sítja.

Olson ekkor ismerkedett meg - karrierjének delelőjén - Nonne asz
szonnyal, aki szép volt,. kedves és rendkívül művelt. Olson villát vásárolt
Jamescock egyik fenyőerdejében. közel a transzkontinentális műutakhoz és
rövid ismeretség után feleségül vette Nonne asszonyt. Visszavonultságukból
érkezett hozzám a megrendítő hír, hogy Olson négy hónapi házasság után,
ismeretlen okból, előre megfontolt szándékkal megölte feleségét, Nonne asz
szonyt. Jelentkezett a rendőrségen, letartóztatták és tizennégy évi börtönnel
sújto1:Jták.

Me Murray előrehajolt és felkapcsolta fényszórói t. Jobbra, egy hegyol
dalba épített és kivilágított emeletes hotel állt, ahonnan tompított zene szű

rődött ki.
- Ottl vannak! - bökött ki Mc Murray és egy sötétszürke gépkocsira mu

tatott, amely az árokpartí fák alá húzódott. Tányérnyi vörös stoppfényeiben
két selyeminges jamescoek-i rendőrtiszt cigarettázott és most lustán felénk
fordult. Me Murray néhány araszra-fölük halkan fékezett.

Valamennyien kíszálltunk, Jack - kezében papírokkal :.--. röviden el
intézte a formaságokat, az egyik jóképű tiszt, száját félrecsapva, únottan
dünnyögött, mínt minden évben, most is arra figyelmeztetve bennünket, hogy
egyetemlegesen vagyunk felelősek a rabért, kocsinkat kis távolságból köve
tik, fényszóróikkal kivilágítják. Szökés esetéri fegyverüket használj á1k.

Mc Murray behajelt a kocsiba, mondott egy cifrát és három üveget emelt
ki onnan, melyeket a rendőröknek nyújtott át. O!SOn viseltes ruhában volt,
csuklójáról lecsatolták a bilincset, az egyik altiszt barátságosan hátoavágt,..'l.
Ohson hatalmas maradt, arca beesett, de rendkívül világos arc volt. Jack és
Olson megölelték egymást, aztán Me Murray és én öleltem meg Olsont, hang
nélkül és kissé görcsösen és beszálltunk a kocsiba, Karórámori - amelyről

már régen leköptak a félelem foszforeszkáló arcvonásai - 11 óra 22 pere volt.
Váratlanul nagy fénybe borult a kocsi belseje, mert a mőgénk kanyarodó
rendőrkocsirán:kkapcsolrta vakító fényszóróit. Olson és Jack csendesen be
szélgettek a hátsó ülésen, arcélüle éles árnyéka a müszerfalon hullámzott, rnel
lettem Mc Murray tarkója fehérlett az el-elmozduló fényözönben, melyben
árnyékaink úgy úszkáltak. mint egy-egy fekete szikla.

Kifutottunk a sötét talapzatú házak és dombok közül. Baloldalt a tenger,
azörökkévalóság' szővetségesé és jobboldalt a föld éjszakája.

Kifutottunk a valóságból, elvesztettük az idő kerítéseit és egymás mögé
tot;'lódtaik a június tízermyoloadikák, egyszerre és osztatlanul. Magasabb való
ságba kerültünk, amelyben az ember úgy közlekedik a múltjával, hogy utá
nanyúl és az arcába világít és olyan közelségbe jut ismeretlen jövőjével, hogy
azt saját térdeplő testeárnyékának hiszi. Mert az emlék az ídőtlenségbe illesz
kedő valóság. Ki tudja, honnan gurult elém ez a lebegő érem, amelyen négy
sisak holdfényes éle csillogott egymás mellett és egymás mögött, mint tallé
ron a római császárok arcéle. Miért van az, hogy az ő titkaikat jobban isme
rem, mint azt a belső kényszert, amely megrebbenai kezemet, ha egy galamb
mellettem száll el? Pedig közeledő és távozó hegyek vonulnak rajtuk át,


