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Es eljön az ő országa
(Szúrópróba) - Ha a munkájáról volt szó, a máskor jó kedélyű

ezredes nem ismert tréfát. Minden levél rezdüléséről tudni akarok,
mondogatta Richard Wagnernek, mind hivatalos, mind magánbe
szélgetéseik során. Mivel a legkisebb szélfúvásra is tengernyi levél
rezdült meg az országban, az ezredes óhaja már-már teljesíthetet
lennek tűnt. De ez nem menthette föl a felelősségvállalás alól egyi
küket sem.

Egyszer kora hajnalban, még a munkakezdés előtt, az ezredes
fölkereste lakásán az ügynököt, Richard Wagnert fölkészületlenül
érte a megtisztelő látogatás, az előrelátó ezredes azonban fölsze
relte magát egy üveg málnapálinkával, amely - csak rá kellett
nézni az ezredesre - előző utáni és a következő előtti üveg volt
munkás életében. Az ezredest gondok gyötörték.

- Mi szél hozott, kérdezhetné kedves Richard - mondta a
kissé zaklatott ezredes. - A hajnali szél, természetesen, felelhet
ném, mert a hajnali szél a legszeszélyesebb és a legveszedelme
sebb. Bizalmas ügyben fordulok magához.

Richard Wagner elnézte az ezredes arcát, s kiváló felettesét, aki
fáradtan, roskatagon ült le a kanapéra, e pillanatban különösen
öregnek találta. Az ezredes elpanaszolta, hogy a napokban, szúró
próbaszerűen, belelapozott a telefonkönyvbe. Megrökönyödésére
ott ráakadt egy névre, amely azonos az ő becsületes, polgári ne
vével, s felfedezése olyannyira fölzaklatta, hogy már napok óta
nem is tud másra gondolni.

- Él a városban egy másik Schlick Pál is - dörmögte elége
detlenül. - Pedig ez nem valami hétköznapi név. Azonnal előke

restetem a Regiszterben. de ott nyoma sincs, s ez azt jelenti... Na
mit jelent?

- Hogy ártalmatlan - vágta rá egyből Richard Wagner, de
nem azért, hogy felbosszantsa az ezeredest. Ez mindamellett
mégis sikerült neki.

- Hogy maga milyen ostoba tud lenni néha - dohogott az
ezredes. - Ez azt jelenti, hogy figyelmetlenek vagyunk.

A megbízás, amelyet Richard Wagner a következő pillanatban
kapott, nem volt hivatalos, hanem csupán baráti, akár ajándéknak
is tekinthette. Az ügynök egész délelőtt azon töprengett, mikép
pen férkőzhet Schlick Pál bizalmába úgy, hogy a megfigyelendő

személy ne fogjon gyanút. Végül azt ötlötte ki, hogy a postahiva
tal nevében keresi föl egy gazdag ajándékkosárral. A kosarat mint
hűséges telefontulajdonosnak nyújtja át Schlick Pálnak a posta
nevében, s hosszú, boldog életet kíván neki. Egyben intézkedik,
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hogy Schlick Pál telefonját ezentúl lehallgassák, s a lehallgatás
költségeit is vele fizettessék meg.

A megfigyelendő személy előkelő helyen lakott, s a szom
szédai szerint nagyon magának való, rejtőzködő, idősebb férfiem
ber volt, akit szerettek ugyan a házban, de csak tartózkodva,
mint az olyan tárgyat, amelynek semmi hasznát nem vesszük,
mégis valamiképpen díszíti otthonunkat. Richard Wagner több
ször is járt nála, de egyszer sem találta otthon. Megtudta viszont,
hogy még a hétvégeken is többnyire későn jár haza, s már korán
reggel eltávozik otthonról. Ezért elhatározta, hogy legközelebb éj
fél után próbálja meglepni. így is történt, s végül szerencsével
járt. Mégis ámulatba esett, amikor ajtót nyitottak neki. Az ezredes
állt előtte.

- Jöjjön be, kedves Richard - mondta az ezredes kedvesen.
- És csak csodálkozzék, csodálkozzék!...

Ez utóbbihoz persze nem kellett bíztatás. Richard Wagner szé
dült, mint egy forgópisztoly tára.

- Engedje el magát. Ebben az órában civilek vagyunk 
mondta az ezredes.

- De hát mire volt jó ez a tréfa? - makogta a megzavarodott
ügynök.

- Csillapodjék! - intette le az ezredes. - Maga még nagyon
fiatal ember.

Richard Wagner tisztelte az ezredes bölcsességét, de nem sze
rette, ha bepalizták, az ilyesmit még az ezredestől sem vette jóné
ven. Az ezredes azonban, mentségére legyen mondva, Richard
Wagner felsülése fölött a kárörömnek semmi jelét nem mutatta,
Ellenben elnézést kért az ügynöktöl, s hamarosan megviIágította
különös viselkedésének okait.

- Én sem lóghatok ki a sorból - kezdte. - Ha mindenkit
megfigyelünk, akkor a megfigyelő megfigyeléséről sem feledkez
hetünk el, különben az áramkör hibás maradna. Öreg fejjel arra
kellett rádöbbennem, hogy amikor civilben vagyok, ugyanúgy
gondolkodom, mint a többi civil, akiken rajta tartjuk a szemün
ket. Én is fölteszem magamnak a kérdést, hogy mivégre ez az
egész, ha úgyis meghalunk, sőt előtte még csúfságunkra meg is
öregszünk, s legföljebb szerenesés esetben nem gyötörnek meg
betegségek is. Ezért megparancsolom, hogy a parancs visszavoná
sáig megfigyeljen engem, s erről kéthetente jelentést készítsen a
számomra. De felhívom a figyelmét arra is, hogy amikor engem
figyel, mindig az időt figyelje, mert egyedül az idő az, ami tönk
reteheti a munkánkat. És most menjen haza, és jól tartsa nyitva a
szemét!

így vette kezdetét Richard Wagner életének legszerencsésebb
periódusa. Keveset evett és még kevesebbet aludt, munkaidőben
és utána, amikor csak tehette, az ezredes nyakán lógott. Az ezre
des nem zavartatta magát, még talán élvezte is a furcsa helyzetet.
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Richard Wagnemak néha az volt az érzése, hogy a bolondját já
ratja vele. Mert munkáját az ezredes továbbra is precízen és az
előírásoknak megfelelően végezte, munkaidő után pedig készsé
gesen és nyájasan állt Richard Wagner rendelkezésére, olykor a
hajnaiba nyúlóan. Az ügynök ennélfogva legföljebb lapos közhe
lyeket tudott a jelentésébe foglalni, az ezredes nem kis bosszúsá
gára.

- Honnan tudjam, hogy tele van kétségekkel, ha sohasem be
szél róluk? - fakadt ki Richard Wagner, amikor ez a bújócska
már annyira megviselte, hogy a saját képességeiben is elbizonyta
lanodott. - Honnan tudjam, hogy mit gondol igazán? Végtére is
nem láthatok a fejébe!

- Na végre! - mondta az ezredes elégedetten. - Sokáig tar
tott, amíg rájött. Az idő mindenkit kétkedövé tesz, még engem is,
meg magát is. Ezért kell még időben jól odacsapnunk. Csak aki
fél, az nem kételkedik, mert még kételkedni is fél. Ehhez tartsa
magát ezentúl, kedves Richárd.

Richard Wagner évekkel később töredelmesen bevallotta az ez
redesnek, hogy ebből a kalandból többet tanult, mintha száz en
ciklopédiát kellett volna elolvasnia. Föl is jegyezte halhatatlan no
teszába a mondatot, amelyből azóta szállóige lett: "Még mindig
az élet a legjobb tanítómester."

Az elbeszélő kezet rázott az amerikaiakkal, s felszisszent a fáj
dalomtól. Mr. Davis és Mr, Carpenter keze hideg volt, mint a jég
csap. Borzongását látva az amerikaiak aggódó képet vágtak, a
popzenész külsejű Mr. Carpenter azon nyomban orvost akart hí
vatni, de erre nem volt szükség. Az Elbeszélő hidegérzete a kö
vetkező pillanatban elmúlt. Mr. Davis megkönnyebbülve vereget
te hátba.

- Ebben a nyári melegben nagy a veszélye, hogy hőgutát kap
az ember - mondta egy orvosmeteorológus komolyságával. 
De szerencsére, ön még viszonylag fiatal.

Az Elbeszélő hálásan bólintott, Mr. Davis pedig előzékenyen

felvilágosította a különös jelenség hátteréről.

- Mi úgy védekezünk a hőguta ellen, hogy egy speciális szer
rellehűtjük a testünket. Semmiség az egész. Az ember a legfor
róbb délutáni órákban is úgy érzi magát, mintha a tengervízben
lubickolna.

Mr. Davis magyarázata kifogástalannak vagy legalábbis kielé
gítőnek látszott, mindazonáltal az Elbeszélő elkapta a tekintetét,
nehogy az amerikai rájöjjön, egyetlen szavát sem hiszi el. Egy ke
rek magyarázat, még ha hazugságon alapszik is, jobb, mint a
semmilyen magyarázat, gondolta mégis. Ettől Mr. Davis és Mr.
Carpenter csak még inkább a nyeregben érezték magukat.

- önök sokat tanulhatnak még tőlünk - folytatta Mr. Davis
fölbátorodva az Elbeszélő hallgatásán. - A történelemnek vége.
Ezt egy japán fickó mondta a mínap, és én teljesen egyetértek ve-
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le. önöknek is le kell szokniuk a mítoszaikról, akárcsak a do
hányzásról és az ivásról. Elvégre nem kisgyerekek már.

Az Elbeszélő nem sok kedvet érzett az ellenkezéshez, az ame
rikaiak már csak ilyenek, gondolta. Azt remélte, hogy a barátia,
aki idehozta, kisegíti valamilyen jól időzített, diplomatikus köz
hellyel. Kétségbeesve látta azonban, hogy a barátja időközben ke
reket oldott. Cserbenhagyott, sikoltotta volna rémülten. Itthagyott
a pácban két furcsa, csöppet sem rokonszenves alakkal.

- Hová lett a barátom? - kérdezte követelődzve.

Mr. Davis fölhúzta a szemöldökét, és furcsa fintort vágott. Mr.
Carpenter, a lágyhangú popzenész felelt helyette.

- Vissza kellett mennie a vízbe - mondta egykedvűen.

Nyegle válaszát az Elbeszélő úgy értelmezte, hogy a bár szol
gáltatásaihoz melegvizes medence használata is hozzátartozik. A
belső ajtókat kezdte kémlelni, majd óvatosan megkérdezte:

- Fürödni ment?
Az amerikaiak csontmereven ültek, s olyan közömbösen néz

tek keresztül rajta, mint egy ablaküvegen. Végül Mr, Davis törte
meg a kínossá váló csöndet.

- Igen. Egyszer régen elment fürödni.
- Hogy érti azt, hogy régen? - tudakozódott az Elbeszélő.

Mr. Davis megütközve pillantott rá, nyilvánvalóan hülyének
nézte.

- Hogy érthetném? Úgy, hogy sok-sok évvel ezelőtt. A barátja
sok-sok évvel ezelőtt elment fürődni.,

- És aztán? - kérdezte az Elbeszélő.

- Aztán nem jött vissza.
- Hogyhogy nem jött vissza?
- Úgy, ahogy mondom. Nem jött vissza soha többé. Úgy lá-

tom, kívánesi a barátja történetére...
- Hát persze - felelte tétován az Elbeszélő. - Nagyon kí

váncsi vagyok. Elvégre a barátom volt, mégha a nevére nem em
lékszem is már.

A pincér eközben kihozta az italt, valami tintakék löttyöt ko
nyakospohárban. A pincérnek piszkos volt a körme, ezt Mr. Da
vis mindjárt szóvá is tette, de elnéző hangon, mint aki semmi
esetre sem akar beavatkozni a helyi szokásokba, csak éppen nem
hajlandó lemondani a haladásba vetett hitéről. Mr. Carpenter egy
lépéssel tovább ment, s körömpuculás céljából egy fogpiszkálót
ajánlott föl a pincérnek. A pincér hevesen mosolygott, mint aki
nek a lelkében érzelmi vihar dúl. Az Elbeszélő legszívesebben az
asztal alá bújt volna szégyenében. Hiába, ezeken a világot járt
amerikaiakon nehéz kifogni.

Aztán a pincér távozott, s megfutamodását követően Mr. Davis
rögtön a tárgyra tért.

- Az ön barátja szerelmes volt - mondta olyan szikár, desz
tillált hangon, mintha azt mondta volna, hogy epeköve vagy ara-
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nyere volt. Mr. Carpenter olyan tisztelettel leste minden mozdula
tát, mint valami mútőssegéd.

- IG nem volt szerelmes legalább egyszer az életében? - ve
tette közbe az elbeszélő.

Mr. Davis feddőert pillantott rá, mire Mr. Carpenter is feltűnő

en elkomorodott.
- Hát persze - állapította meg Mr. Davís. - Én is voltam

szerelmes, ámbár meg kell jegyeznem. utólag nem győzök

csodálkozni ezen.
Mire Mr. Carpenter:
- Ne feledje, hogy önnek vigyáznia kell az egészségére.
Mr. Carpenter aggályoskodása szemlátomást jólesett Mr. Davis

nek.
- Nem felejtettem el - mondta Mr. Davis. - Nos, az ön ba

rátja - fordult az Elbeszélőhöz - sok-sok évvel ezelőtt szerel
mes volt egy lányba, de a lány nem volt szerelmes őbelé. Az ön
barátja ebbe nem tudott beletörődni, másfelől viszont nem tudott
a helyzetén segíteni

- Egy pataknak sem lehet megparancsolni, hogy ne erre foly
jon, hanem amarra - egészítette ki Mr. Davist Mr. Carpenter.

Mr. Davis megköszönte az értékes kiegészítést, és folytatta:
- Az ön barátját csak az vigasztalta, ha ugyan vigasztalta,

hogy a lány mások közeledését is viszautasította, s ez oktalan re
ményt ébresztett benne, hogy a lány egy napon észhez tér, és a
karjaiba veti magát... Ismerős história, ugyebár?

- Amióta világ a világ, így ment ez - toldotta meg Mr. Car
penter. - A reménynél csak a reménytelenség nagyobb oktalan
ság.

Mr. Davis ezúttal nem dicsérte meg Mr. Carpentert, hanem
zordul figyelmeztette, túl fiatal még ahhoz, hogy elsietett nyilat
kozatokat tegyen olyan érett férfiak előtt, mint az Elbeszélő.

- Aztán egy napon bekövetkezett a katasztrófa - folytatta
súlyos pátosszal. - Csoda, hogy nem korábban. Az ön barátja
piknikezni hívta meg néhány barátját és azok barátnőit egy cso
dálatos hegyi tó, egy tengerszem mellé, amelynek a vize a legfor
róbb nyárban sem melegszik húsz fok fölé. Azt nem mondanám,
hogy hibát követett el. Hiszen ami ott történt, az megtörtént vol
na máshol, más alkalommal is, lehet, hogy egy kicsit később, de
mindenképen. Mert ami történt, annak meg kellett történnie
előbb-utóbb. Az ön barátja bemutatta a lányt egy fiúnak. Attól
fogva a lány és ez a fiú elválaszthatatlan társak lettek. Még csak
három napja ismerték egymást, mégis úgy tűnt mindkettőjüknek,

mintha születésük óta egymásra vártak volna, s most, hogy végre
a sors összehozta őket, megfogadták, hogy nem eresztik el többé
egymás kezét. Az ön barátja pedig szenvedett a féltékenységtől.

már ahogy az ilyenkor lenni szokott, ugyebár, de még jobban at
tól, hogy ami történt, az visszafordíthatatlannak látszott.
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Mr. Carpenter nem állta meg, hogy bele ne kotyogjon Mr. Da
vis szavaiba.

- A vadon szava ellen nincs föllebbezés - mondta keserűen,

mint aki nagyon elégedetlen a majom emberré válásának lassú
tempójával.

Mr. Davis nem hagyta magát kizökkenteni.
- Nos, egy holdvilágos estén hármasban sétáltak a tó partján,

s a szerelmespárnak egy idő után kezdett terhére lenni az ön
barátiának társasága. Ebben, ugyebár, nincs semmi kivetnivaló.
Meg is mondták kerekperec az ön barátjának, hogy márpedig
most kettesben szeretnének maradni, s szóváltásuk csúnya vesze
kedéssé fajult. Az ön barátja nem volt harcias természetű, tudo
másul vette vereségét, mégis haraggal váltak el. A lány és a fiú
biztosak akartak lenni, hogy az ön barátja nem tér vissza, s csak
akkor vonultak félre a partról az erdő sűrűjébe, amikor látták,
hogy az ön barátja beleveti magát a tó vizébe, nyilván, hogy für
dőzéssel hűtse le túl forró szenvedélyét. Nem sokkal később hal
lották a segélykiáltását, de azt hitték, csupán azért kiabál, hogy
elrontsa az ő pásztorórájuk örömét... Az ön barátja azonban soha
sem került elő többé.

- Hát ez egy alaptörténet - állapította meg a tudálékos Mr,
Carpenter. - Néhány ilyen alaptörténetből és azok variációiból
áll az életünk. Úgy ám! Mire megismertük ezeket a történeteket,
már készülhetünk is a halálra. Az utánunk jövők pedig semmit
sem okulnak.

Az Elbeszélő elvesztette a tűrelmét.

- Legyen szíves...! - mordult rá Mr. Carpenterre, de igazából
nem tudta, mit is mondhatna.

Mr. Davis próbálta békítgetni őket, majd így fejezte be a törté
netét. - A legszomorúbb az, hogy a fiú nem tudta többé szeretni
a lányt. Barátja haláláért magát vádolta, mégis a lányt büntette
meg azzal, hogy szakított vele ... De mi tudjuk, ugyebár, hogy az
ember banális helyzetekben is kiismerhetetlenül viselkedik gyak
ran.

Végre megkóstolták az italt. Az íze nem volt se jobb, se rosz
szabb azoknál a növényi kivonatokból készült gyomorkeserűknél,
amelyekhez bármelyik patikában hozzá lehet jutni, s amelyeket a
forgalmazó csodagyógyszerként reklámoz, s néhány hónapig tele
van dicséretükkel a sajtó, aztán lassanként mindenki megfeledke
zik róluk. Az Elbeszélő megtudta, hogy az ital neve Gladiátor,
mert egyhamar földhöz vágja az embert. Ezért csak kortyonként,
nagyon lassan tanácsos inni. Viszont frissíti és tisztítja az em
lékezetet, s ezt az Elbeszélő is tapasztalhatta. Sajnálta a barátját, s
ha vétkesnek érezte is magát, ilyen szomorú véget nem kívánt
neki.

Mr. Davis és Mr. Carpenter nem tudhatták, hogy a fiúnak nem
voltak hátsó szándékai, amikor elfogadta a barátja meghívását.
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Mr, Davis és Mr. Carpenter számára ez. az egész csak "alaptörté
net" volt, amely egyiküket sem érintette személyesen, így aztán
skrupulusok nélkül elmarasztalhattak bárkit, aki ebbe a tör
ténetbe belekeveredett. Az amerikaiak tartózkodtak ugyan attól,
hogy erkölcscsőszökmódjára az igazság birtokosainak tüntessék
fel magukat s megfellebbezhetetlen ítéletet mondjanak a tör
téntekről, az mégis érződött a szavaikból, hogy kié a rokonszen
vük. Az Elbeszélő is mindig a vesztesekkel rokonszenvezett, néha
még akkor is, ha nyilvánvalóan nem az ő oldalukon állt az igaz
ság, s a vereségük előrelátható volt. Zsigerileg viszolygott a győz

tesektől, amióta látta egyszer megvillani azt a mélyen állati, fur
csa fényt egy minden tét nélküli, baráti sakkparti nyertesének a
szemében, aki máskülönben se gonosz nem volt, se erőszakos,

hanem inkább félénk és visszahúzódó. Az Elbeszélő ennek az em
léknek köszönhette, hogy sohasem vakította el a győzelmi má
mor.

Mr, Davis és Mr. Carpenter nem tudhatták azt sem, hogy a fiú
egy másodpercig sem érezte győztesnek magát, noha barátja tra
gikus halála átfestette a képet utólag, s rossz fényben tüntette föl
a fiút és a lányt, mint akik megszegtek valamilyen íratlan sza
bályt, s ezzel előidézték a tragédiát.

- Persze, persze - mondta Mr. Davis. - Az emlékezet na
gyon kényes portéka. Olyan tükör, amelyben mindig valami mást
látunk, de soha, még véletlenül sem a valóságot.

- Ne aggódj on - vigasztalta Mr. Carpenter is az Elbeszélőt.

- Olyan világ jön, amelyben nem lesznek már emlékek. Egysze-
ruen nem lesz szükség rájuk. A jövő végképp kiszorítja a múltat.
Aki magába fordul és csak hátrafelé néz, örökre elkárhozik.

Az elbeszélő ellenállhatatlan kényszert érzett, hogy az ameri
kaiak beléje vett bizalmát megerősítse. Tulajdonképpen megfelelt
a valóságnak, hogy azon a szomorú emlékezetű éjszakán a fiú, a
lány és a fiú barátja együtt hagyták el a tábort. Az Elbeszélő em
lékezett rá, hogy a fiú fogta a lány kezét, és egy percre sem eresz
tette el, barátja pedig látta, hogy fogja a lány kezét, de egy szóval
sem ellenezte, mert tudta, hogy mi a nagy büdös helyzet, hogy ő

itt már nem rúghat labdába. Akkorra már minden eldőlt. Az El
beszélő Mr. Davis egy további tévedését is korrigálta. Sem a fiú,
sem a lány nem tartották a fiú barátját tolakodónak. A fiú barátja
fürödni indult, és nem őket kilesni. Semmilyen segélykiáltást nem
hallottak, igaz, messzire elkóboroltak a tóparttól.

- így már minden érthető - mondta Mr. Davis. - Az ön ba
rátja segítségért kiáltott, de önök nem hallhatták. így nem kell
feltételeznünk, hogy bármelyikük is hazudna. TIszta sor.

Mr. Carpenter is elégedett volt az Elbeszélő magyarázatával.
- Jaj de jó, hogy tisztáztuk ezt az ügyet. Nagy kő esett le a

szívemről, Még ha egyikük sem mond igazat, akkor is fontos,
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hogy tisztáztuk ezt a félreértést. Ezért érdemes volt ilyen hosszú
utat megtennünk.

Mr, Davis pedig ünnepélyes hangon tett pontot az ügy végére.
- Most már lezárhaljuk a dossziét. Bár nem oldottunk meg

semmit sem, mindenki elégedett lehet az eredménnyel. A holtakat
ne háborgassuk többé, az élők pedig indulhassanak tiszta lappal.
Ritkán sikerül befejezetlen ügyeket ilyen simán lezárni.

Most valami színtelen italt hoztak ki, amely erős volt, mint a
cseresznyepaprika, s nem a megszégyenített pincér hozta ki, ha
nem egy fátyolos tekintetű lány. Az Elbeszélő megesküdött volna
rá, hogy szűz még. De ha nem volt is szűz, szűznek akart látsza
ni, vagy ha nem szűznek, hát szeménnesnek, s ha nem szemér
mesnek, hát legalább megközelíthetetlennek. Az amerikaiakat
mintha kicserélték volna, majd elolvadtak a gyönyörűségtől. Az
Elbeszélő észrevette, hogy a piszkos körmű pincér féltékenyen
pislog feléjük a bárpult mellől, Biztosra vette, hogy záróra után
majd megfogdossa a lányt a konyhában, s talán még ennél is ga
ládabb dolgokra vetemedik, miközben a lány szeme még fátyolo
sabb lesz, s a büszke tartása is megtörik, mint azé a lányé, akit a
barátja halála után elhagyott a fiú. Az Elbeszélő ebben a pillanat
ban elvárások sorozatának látta az életét, mintha azóta csak örök
ké menekülne, nem lenne egy perc nyugta sem, maradása pedig
sehol, mert a legrosszabb, hogy mindenütt végül magával kell
maradnia. S akkor fölrémlik annak a holdvilágos éjszakának az
emléke, amely soha nem akar véget érni.

Valaki eközben ablakot nyithatott, mert huzat kerekedett, mint
baljós előjele egy készülő viharnak, s már az amerikaiak sem vol
tak olyan vidámak, mint az előbb. Az Elbeszélő nem tudta el
dönteni, hogy a részvétük milyen mértékben képmutatás, egészen
vagy csak félig. 6 nem szeretett részvétet mutatni, mert attól félt,
hogy akit a részvétével illet, megérzi benne a hamisságot, s ha
részvéte valóban őszinte volt, azt is inkább takargatni igyekezett,
mint kimutatni. Mr. Davis és Mr. Carpenter nagy örömére egy
muzsikus cigány lopakodott az asztalukhoz, aki sehogyan sem il
lett ebbe az amerikanizált környezetbe, de az amerikaiakat ez
nem zavarta. Bizonyára megszokták már, hogy errefelé minden
egy kicsit másképpen van, mint náluk, és nógatták az Elbeszélőt,

hogy húzassa el a nótáját. Az Elbeszélőnek azonban egyetlen nóta
sem jutott az eszébe, amelyet szívesen hallott volna, így a cigány
hoppon maradt, az amerikaiak pedig sajnálatból fizettek neki egy
pohárka italt.

Az Elbeszélőnek nem volt szokása dramatízálni a szakításokat,
rég elfeledett barátja rajtaütésszerű felbukkanása azonban zavar
ba ejtette, s arra kényszerítette, hogy elszámoljon annak idején
megspórolt vagy elfojtott érzelmeivel. Megcáfolva találta mindazt,
amire büszke volt: a kiegyensúlyozottságát, sztoikus nyugalmát,
távolságtartását a hétköznapok hívságaitól és gondjaitól. Anna-
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máriát, akárcsak az első, majd a második feleségét érzelmi meg
rendülés nélkül hagyta el, inkább megkönnyebülést érzett, mint
hiányt vagy bánatot. Belátta, hogy önző volt, de önzését nem tar
totta elítélendőnek. Minden tartós kapcsolatot nyűgnek érzett, s
még a gondolatától is irtózott, hogy gyermekeket nemzzen, akik
hozzá való hasonlóságuk ellenére másféle habitust, másféle érzé
kenységet és másféle életfelfogást hordoznak majd, mint Ő. A
nők, akiket elhagyott, megúszták, hogy szerencsétlenné tegye
őket, s ezért hálásnak is kellett volna lenniük iránta. Az Elbeszélő

büszke volt arra, hogy előrelátó, hogy érzelmei által nem meg
vesztegethető, hogy teljes mértékben ura önmagának. Ez a büsz
kesége most egyetlen szempillantás alatt szertefoszlott, romba
dőlt, mint egy épület, amelyet rosszul alapoztak meg. Nem az
bántotta, hogy Ingrid faképnél hagyta őt, hanem hogy életfilozó
fiája rendült meg. Az Elbeszélő nem értette magát. Nem értette,
miért aggódik Ingridért. miért ő az a lány, akinek szívesen csinál
na akár egy tucat gyereket is, miért ő az, akire ráruházna min
dent magából, ami értékes benne. Az Elbeszélő a gyakorlatias,
célratörő embereket kedvelte. Mindig az ilyen emberekhez szere
tett volna hasonlítani, s már-már elhitette magával, hogy ő is
ilyen: pragmatikus, rendíthetetlen racionalista. Most nem kevés
önsajnálattal látta be, hogy egyáltalán nem ilyen ember. Megálla
pította, hogy egyáltalán nem hasonlít magára. Szeretett volna ta
nácsot kémi az amerikaiaktól, Mr. Davisnek és Mr. Carpentemek
azonban csak a hűlt helyét találta.

Az Elbeszélő egyedül ült az asztalnál.

OlÁHANDRÁS pléhkrisztus
(Kondor Béla képe alá)

a kékre hámozott ég alatt
kimarjult mozdulat:
rozsdaszín JoItokban

az Ember fia -

békétlen testek korróziója
vadv~ágotszülazeleven

hús helyén: akaratos
vér-illatút -
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