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Nyugtalan hajótörött volt. A háboru után nem jött haza, künn maradt Ame
rikában, de a helyét sehol sem lelte. Volt - a sablon szerint - éttermi taka
rító, liftkezelő, benzinkúti dolgozó, és a jó' ég tudja, mi még. A házasságától
azt remélték az itthoniak, hogy így majd révbe ér. Valami brazil nőt vett fe
leségül, kifőzdéje volt, de itt sem tudott egy évnél tovább nyugton maradni.
Kiderült, hogy csak élettársi viszony volt köztük. Egy szép napon meglépett,
és beállt sekrestyésnek egy bányatelépí templomba. Akkor azt írta, hogy való
sággal istenes életet él, mint egy kármelita szerzetes ...

Persze ez is csak átmeneti kaland volt. Akkor fogta magát, és beiratkozott
az egyetemre, nem is akármelyikbe: Princetonba. Egy fél évig elég volt a pén
ze, aztán ösztöndíjas lett, a vakációban pedig nehéz, de dollárokat termő mun
kával kereste meg a következő évi kiegészítést.

Pszichológus lett.
- Pszichológus! - írta öniróniával. - Civil gyóntató!
A nők, "a.meg nem értettek" és a problémákkal tetheltek meglepték, mint

a legyek a mézes csuport. Mennyi komplexus! Mennyi lelki görcs! Elég volt
védekeznie a sok görcs ellen.

Az egyik formás "görcs" aztán nem akart oldódni. Szabályszerűen megkérte
a kezét, és ő nem tudott ellenállni. Csak egy kikötése volt: bárhová megy, őt

engedelmesen követnie kell, mert ő a nehéz eseteket szeretí, Az emberekben is
a lezárt pecsét az esete, amit alig lehet felnyitni.

Furcsa ez a szakmai maxímalízmus, de nem is ritka eset. Előfordul, hogy
a pszichológus, különösen pedig a pszichiáter maga is eltorzul lelkileg a sok
idegbeteg különc között.

Belekóstolt a kamaszkori pszichológiába is egy iskolakombinátban, de a
szex-ügyek változatai, kompenzált szerelmi dürgések és tanárgyűlöletek nem vol
tak érdekesek számára, sőt az üzemi alkalmaztatásí Iélekbúvárság sem elégítette
ki. Csak tovább, tovább. A bűntudat tumorja, igen, ez volna az érdekes. Kita
pogatní, a szabad akarat és a determináltság határait, főként a felelősség díag
nosztíkáját.

Mind följebb mentek közép-nyugat felé.
Végre kikötöttek Missouri állam egyik óriási rabkórházában. amelynek ideg

beteg Iegyencek voltak a páciensei. Ez már ígen l Itt aztán volt lelki tumor elég,
csak a diagnózis volt nehéz a már elkérgesült "tumorok" és a félrevezető sze
repjátszás világában. Anyagilag előnyös volt a hely, talán azért is, mert nem
volt kapós. Néhány évvel azelőtt egy pszichiátert lereszelt srófhúzóval szúrt
agyon egy depressziós fegyenc.

Az asszonyt nem is ez a körülményaggasztotta.
- Te, apus, ez tornádó-terület, benne 'van az útvonalban, és neked gyerme

ked van.
- Ehhh, tornádó, tornádó! Minden tíz évben egyszer! ms pont mi esnénk

a sávjába?! Egy kis kockázat mindig van az életben! - Tőle szekatlan gyen
gédséggel simogatta meg az asszony kreol os arcát. - Látszik, hogy' spanyol vér
csörgedezik az argentin ereidben. Az anyasági hormonjaid éberen működnek...

Nem volt már visszaút. •
A hegyek észak-déli irányban húzódtak. A telep az úgynevezett Széles Völgy

ben terül el. Azt rnondják, dél felől tör be hirtelen a fölmelegedés. Ez nem vol
na baj, de előfordul,' hogy ugyanakkor a magas régiókból hirtelen nagyon hideg
légtömegek zuhannak alá, összeütköznek a meleg rétegekkel. és ekkor megszüle
tik a szelek szörnye, a tornádó ...

Gyönyörű lakást kaptak nagy kertte1. A sok száz beteg fegyenc egy négy
szögalakú épületóriásban volt elhelyezve, körülötte hatalmas kert négy méter
magas vaskerítésseL A sok tucat ápoló mellett nyolc pszichiáter és két pszi
chológus működött. Itt aztán döntően fontos volt alélekbúvárok munkáía. Ökvol
tak az elő- és utóvízszálók. Szakvéleményük nélkül még a pszichiáter sem
mondhatta ki a pácíensről, hogy teljesen egészséges. A határesetekben nemegy
szer az övék volt a döntő 8z6.
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A legnehezebb ápoltak a depresszíösok voltak. A búskomor kiszámíthatatla
nok. De csoda? Még sok egészségesnek látszó embernek is van valami rejtett
lelki daganata, amely esetleg fölfakadással és roncsolással fenyeget.

Jóska kapta a különösen nehéz "eseteket". Ö volt az egyetlen magyar az
egészségügyi személyzetben. Neki kétszeresen kellett állnia a sarat. Mert az az

. igazság: a született amerikai a demokrácia hazájában is előnyben van. Megbe
csülik és megfizetik az idegen munkáját is, de azért a "jött-ment" lényegében
csak másodrendű állampolgár marad. Akkor döbbent rá. hogy ő tulajdonképpen
hazátlan. A kisfia a fejlődésével állandó élményként tartotta benne ezt a fel
ismerést. Odahaza valami angol-magyar egyveleget tördelt a nyelvével, az óvo
dában majd csak az angol megy, végül besorakozik idegen vérrel a befogadó
nép fiai közé. Ez a hazátlanság menetrendje a gyerekvonalon. Régi elméleti föl
ismerés volt ez számára, .de élményt hitelességet csak most kapott. Mindez azon
ban nem zavarta munkájában. Még a kireszelt csavarhúzó rémképe sem izgatta.

Úgy érezte, nagyobb ellenfele a betegeknél a kollégája, Mr. Cliff. Jóskának
volt már néhány publíkácíója a szaklapokban - Cliffnek egy sem. Nem is
szükséges ez, de valahogy tekintélyemelő. Jóska elemzéseit a betegek kartoték
jain mintaszerűnek mondták - a Clifféi nagyvonaíúak, érdekesek, de hiányosak
voltak, nem nyomultak le a mélytudat tengertenekére. Cliff utália őt, ezt érzi,
és tapintatára jellemző, hogy egyszer társaságban azt kérdezte tőle ártatlan mo
sollyal: "Azt olvastam, hogy Liszt Ferenc nem tudott magyarul. Az is izgatja
a kíváncsíságomat, hogy Semmelweis mikor tanulta meg a maguk nyelvét?"

De nyelni kell, mert ennél a végállomásnál már nincs tovább, és másutt
nincs ennyi veszélyességi pótlék és ennyi érdekes eset.

•
White-nak hívták az egyik nehéz depressziósát. Frednek. Egyszer kétségbe

esetten könyörgött nála marihuánás cígarettárét, csak -regyetlen darabért. Ö per
sze keményen megtagadta tőle - a kábítószernek még az említése is tilos itt.
Azt a kétségbeesett arcot, amit erre ez a Fred vágott. Csak depressziósok tud
ják ezt a létszomorúságot kifejezni. Mint villámfény villantott Jóska emlékeze
tébe egy régi arcot. Egyemberet, akit ő elűzött a küszöbükről azon a szörnyű

dunapart! esten 44-'Qen.
Persze lehetetlen az azonosság, ő - de hátha a fia?! Azt az arcot nem le

het elfeledni. De még a hangja színe is hasonló. Lázas rekedtség, így lehetne
meghatározni. Kezdte vallatni, járt-e Magyarországon. Persze, hogy nem. De
rokonai éltek ott. -

Éltek? Aztán hová lettek? Ezt a kérdést kellett volna feltennie, de tapin
tatból nem tette fel. Minek feltépni a. sebeket, és izgatni ezzel is a pácienst.
Fred különben is hirtelen apátiába süllyedt. Sértődött apátiába. Képzeletizgató
hatása újra felidézte Jóskában azt a kínos otthoni jelenetet: - Csengettek.
Egy rimánkodó hang: "Engedjenek be, az Égre kérem magukat ..." Ő nyitott
ajtót. "Nem lehet, nincs hely." Kétségbeesett arckifejezéssel válaszolta az isme
retlen: "Akkor végünk! Most szednek össze bennünket itt aDunaparton." 
"Sajnáloml"

És ezzel becsukta az ajtót.
Ennyi volt az egész. Húszéves volt akkor. Neki is lapítania kellett, mert

megszökött a katonakórházbél. Harmadnap elfogták, és bedobták a frontra. Az
tán kanyargós vargabetűvel.menekülés közben amerikai fogságba került.

Régen volt, de nem tudja elfelejteni.
Bizalmasan közölte a kínzó, önvádló emléket az egyik pszichiáter barátjával.

Ez nevetségesnek mondta az egészet. Annyi idő után ilyen kis lelki lapszus.
Vigyázzon az önváddal. hogy súlyos skrupulus ne váljon belőle...

Tényleg nevetséges, - a józan esze is ezt mondja, Mást nem tehetett akko!'!
Önmagát és a családjukat kockáztatta volna egy ismeretlen üldözöttért. Azóta
azonban hányódásat és kínlódásai közepett megtanulta. hogy a könnyű emberség
nem is emberség. A veszélyes emberség az igazi emberség.

És most ennek a Fred White-nak az arca megint visszahozta a múlt kí
sértetét. Őmiatta rúgott össze amerikai kellégájával is.

- Fred White már gyógyult - jelentette ki Mr. Cliff, a kolléga. - El kell
bocsátani, mert szimulál. Vissza a fegyházba, de mínél előbbl A nagyzási má
niáját úgysem lehet meggyógyítani!
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A magyar kolléga tudta, hogy a paciense csak félig gyógyult. Ingatag visz
szaesö, Most egy kiadós eufóriás kedélyi kezelés kellene neki, alapos utókúra,
ami önbizalmát fokozná ugyan, de a reális világ felé írányítaná, és önkontroU
alá vonná kiszámíthatatlan feltűnési mániaját.

A pszichiáterek véleménye megoszlott. Jött a kompromisszum. Kéthetes ke
délyi kúra, Ez persze kevés; de a semminél több. Ezekben az októberi napokban
részleteket közöltek az úfságok a kansasi tornádóról. Egy letarolt városról és
farmokról. Szígorú hírzárlat volt a páciensek között, de Mr. Cliff az elbocsátás
ra kijelölt páciensek részlegében mondott néhány szót róla, mire valaki meg
jegyezte: "Missourinak ez a vidéke is tornádó-veszélyes terület ..."

Jóska azonnal észrevette az izgalmat a fegyenceken.
- Hogyan tudott ilyen könnyelmű lenni, kolléga úr?! - vonta fe[e!ősségre

pszichológus társát. - Nem látta, hogy felcsillantak a szemek? Ugratní akarja
a pácienseket vagy pánikot kelteni?

Heves szóváltás támadt köztük. Cliff tépelődő Hamletnek nevezte magyar
kollégáját, ez pedig lelkiismeretlen Jágónak az amerikait.

- Maga kis óvodásoknak hiszi a fegyenceket? Vagy érzékeny mimózáknak?
- Nem. De a depressziósok idegeir-e vigyázni kell.
Falra hányt borsó. Hát Pasteur nem bacillussal ölte a bacillust? És Freud

nem azt tanította, hogya baj feltárása, gyökeres ismerete már fél gyógyulás?!
- így Cliff.

Ez bizony igaz volt általánosságban. De nem különleges helyzetekben. Hiába
volt Jóska óvása, Cliff nyeregben érezte magát. A nemzeti ünnep előtt az elbo
csátandók csoportjának sok érdekes dolgot mesélt a tornádóról. Az egyedüli ve
szedelem a tölcsér. Ez ellen nincs védelem, csak egy mély pince vagy óvóhely.
De ma már ez elől is ki lehet térní egy jó autóval. Mert akár hiszik, akár
nem, a jó, öreg tornádó tölcsére, amely csak párszáz méter átmérőjű, nem mo
dernizálódik: legfeljebb húsz mérföldes sebességgel halad. Ez annyi, mint egy
autó sebessége a városban. Aztán meg rendőrautók száguldanak az utakon a
tornádó előtt, hogy ultraerős hangszóróval riasszák a Iakosságot, Mert . a rádió
vagy a tévé bömböli ugyan a vészt, de aki a szabadban vim, mezőn vagy erdőn,
az nem hallja.

- Nem mindig tudják riasztani! - jegyezte meg epésen Jóska.
- Ez a legnagyobb ritkaság. A rendőrök szinte vezetik a tornádót ... Per-

sze jó idegek kellenek hozzá és bátorság!
- És őrültség! - mormolta dühösen a magyar.

•
Az őszi nemzeti ünnep Missouri külön ünnepe annak emlékére, hogy vala

ha ezen a napon csatlakoztak a míssouríak Washington szabadságharcos sere
géhez.

Arabkórház társalgója virágfüzérekkel volt díszítve, egyenruhás zenekar
szolgáltatta a csinn-bummot. Az arcok feszes ünnepélyességgel mosolyogtak, csak
Jóska arca volt gondterhelt.

Túl korán akarják visszadugni ezt a Fredet a normális fegyencek közé 
errőll meg volt győződve. Jegyzőkönyvbe is mondta. Valami ilyenféle volt az in
doklásában: a páciens bűntudata már élményinek látszik, akarata is hajlik már
a jóra; de kérdés, ellen tud-e majd állni a kábítószer csábításának meg a hős

ködés önmagát túlértékelő, kóros hajlamának; nem két, hanem legalább, még
hat hét szilárdításra szorul.

Alighogy megkezdődött a házi ünnepség, a rádió hirtelen megszakította
adását és bemondta: Missouri állam déi/i részén a hegyekben hirtelen 20 Fah
renheit fokkal esett a hőmérséklet. Majd harminccal. Itt, följebb a völgyben
meg pokoli hőség volt. Néhány gyengébb idegzet máris fölmondta a szolgálatct,
Egy mély, vészjósló hang beledörögts a mikrofonba: "Figyelem! Figyelem! Tor
nádó keletkezett, és a Széles Völgy irányába halad ..."

Az ünnepségerr kitört a pánik. Mindenki mentette az irháját a pincébe. Jós
ka ügyeletes volt, hát fölugrott egy asztalra, és harsány hangon kiáltotta a me
nekülők felé:

- Semmi vész! Az' épület vasbeton-szerkezet, minden tornádót kibír. Leg
feljebb a tető eshet áldozatul ...
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De nem hallgattak reá, csak özönlöttek a pincébe. Fred és két társa azon
ban nem mozdult. Ez tetszett a pszichológusnak. De mikor a pinceajtóból visz
szatért, már nem találta helyén a három fegyencet,

Távoli zúgás hatalmasodott el a levegőben, egyre erősödő' hangerővel.

És a rendőrök ? Hol vannak a "tornádóvezetők?" De hol van mister Cliff is,
a nagy mesélő? Talán a nemzeti ünnep miatt kevés a rendőr, vagy az egész
rendőr-dolog csak Cliff blöffje? !

Megeredt az eső. Minden cseppje egy-egy ostorhegy a széllökésekben. De az
eső most talán jó jel. A tölcsérben nincs eső, ott benn csak a borzalmas szívó
erő működík, A legveszedelmesebb a tölcsér pereme, ahol néha 200 kilométeres
szélörvény tombol.

Jóska kinézett távesővével dél felé a fedett verandáról, amely hozzá volt
építve a főépülethez a könnyű betegek számára. A távolban fölfedezte a táncoló
tölcsért.

- A végítélet trombitája - villant agyába a groteszk gondolat.
Most feltűnt egy autó hangszóróval és villanó lámpával. Fred és két társa.

De honnan vehették az orvosi fehérköpenyt meg a hangszórót?
- Jön a tornádó! Tornádó! - bömbölte a hangszóró. - Mindenki menekül

jön a pincébe vagy az árokba. Tornádó! Tornádó! ...
A félelmetes zúgás aztán elnyomta a hangot. A ciklon nem húsz mérföldes

sebességgel száguldott, hanem sokkal gyorsabban és cikk-cakkban.
Ezek a szegény őrültek! Feltűnési roham vagy szökés jó ürüggyel?\ Nem:

inkább önfeláldozó hősködés.

Hiszen ezek i-deg-be-te-gek! •..

Bűnre vágyó angyal

Hűvös, vén, őszi falumba
betérnék, boldogbalan angyal.
Ember szeretnék lenni,
bozsogni, inni bort,
meleg kemence előtt táncba menni
csapzott nagy szárnyaimat unva.
I.ovas szeretnék lenni, szőrin ülve,
lovas, ki villámok között tovanyargal.

Szolgája, én, égi Uramnak
letenném már fényes szerszámaim,
álmot szeretnék látni,
jósolni, játszani furulyán,
népet, sokat sírót akarnék megváltani
a' mennyei hősnek, az Úrnak, Amannak,
ki ecetnek ízével száján
meghalt egy violaszín estén, mint az én álmaim.

Hűvős, vén, őszi falumba'
lennék bárkinek asszonyszülte fia,
olyan nem magányos,
pengő cimbalmot kerülő,

hanem dús ember, pezsgő szívű, ki álmos,
nagyasszony-szemekbe merülne, mielőtt este elalunna.
De lompo~ vagyok csak, bűnös, elélt virága az égnek,
en számomra nem szült irgalmat Mária.

SINKA ISTVAN
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