
D I Á K O K 

(Regényrészlet.) 

A koratavaszból nyár lett. ő s i Iván is egyre jobban távolodott a gon-
dolatkörtől, amelyet a kangrez megoldására csoportosított. Végleg letelt 
hát róla, hogy ezt a szót a törökből magyarázza. Szakítani azonban nem 
tudott a problémával, most új utakat keresett, régi nyelvünk szótárait s 
emlékeit böngészte át. De teljes titokban dolgozott, nem akart még egy-
szer megszégyenülni kartársai előtt. 

— Ön valamit forral, igaz-e? — kérdezte tőle Tibold Menyhért az 
egyetemen — Vagy végleg letett róla? Sajnálnám. Csak a szenvedélyesség 
teszi vonzóvá a tudósokat. 

ő s i Iván nem igen szerette Tiboldot. Zárkózott, mereven begombolód-
zott embernek ismerte aki hibátlan ruháival s példásan hátrasimított hajá-
val védi magát a külvilág terhes közeledése ellen. A kutyák kisagya Ivánt 
nem érdekelte, három mondatnál többet sohasem tudtak egymással be-
szélni. 

Mégis, éppen Tibolddal, olyan meglepetések érték, amikre legkevésbbé 
számított. Egy júliusi estén, mikor a forróság beküldte súlyos lehelletét 
földszinti szobájába, tíz óra felé, könyvvel a kezében (mindig fekve olva-
sott) elaludt. Sokféle homályos tájon és tárgyon siklott keresztül: álmá-

ban úgy történt, hogy valamikép megbizonyosodott az emberek teljes és 
reménytelen tudatlanságáról, de sok biztató jel figyelmeztette: a kutyák, 
minthogy ismeretében vannak a titoknak, kisagyukban rejtik annak nyit-
ját. Felkereste hál Tibold Menyhértet egyetemi laboratóriumában; az 
álom ott kezdett világossá válni, mikor a fehérre mázolt ajtó előtt állt s 
megnyomta a csengő gombját. Este volt, épp olyan este, mint amiből ébren 
elindult, az álom csak továbbvinni látszott töprengései útján. Maga Tibold 
nyitott ajtót. Fehér, magasan nyaka köré gombolt, hátul záródó orvosi 
köpenyt viselt, ami azonban tele s tele volt fröcskölve vérrel. Mikor öt 
meglátta, gumikesztyűs kezét magasan széttárta s gúnyos örömmel kiáltott 
fel: — De hisz ez pompás! Hát mégis eljött? 

— A kutyák, — motyogta Iván, aztán ezt: — az agyak. 
— Beljebb! — kiáltott most Tibold s már a műtőben állottak. Falát 

fekete, síkos kövek borították, középütt fehér bőrrel fedett sebész-asztal 
ágaskodott. A műszereken s öles lámpákon kívül azonban széles úriszoba-
bútorok is voltak a helyiségben, egy divány, két elegáns fotel, bársonnyal 
bevonva s kis dohányzóasztalka. — Ide szokta hozni a nőit. — villant át 
Iván agyán. 

Tibold most ölében fekete pulikutyát fogva tért vissza. Ezt ketten a 
műtőasztalhoz szíjazták, a kutya rebbenő, ijedt szemekkel, gyáván figyelte 
munkájukat. 

— Csak fogja a fejét! — mondta Tibold, maga pedig fúrót hozott, 
fából és vasból, amilyent az asztalosok használnak, ha egy csavar 
helyét előkészítik. Ráhelyezte az állat koponyájára s lassan forgatni 
kezdte. A kutya felnyüszített. — Csak tessék jó erősen fogni! — rendel-
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kezelt Tibold s Iván kezét a puha, lágy szőrrel fedett húsba mélyesztette. 
Ahogy a kutya, lábát szétvetve feküdt előtte, hirtelen megismerte: Cézár 
volt, a puli, Debrecenből, nagybátyja keltjéből. 

— De hisz ez a Cézár — mondta. 
— Igen, csak kisebb valamivel. Még nagyon fiatal — szólt Tibold s 

még gyorsabban körözte karjával a fúrót. A kutya egyre élesebben nyü-
szített, vonított, az egész egy szirénához volt hasonlatos, amely annál ma-
gasabb hangon üvölt, mennél gyorsabban forgatják. Végül már követhe-
tetlen gyorsasággal pergett Tibold keze, az állat pedig oly kísértetiesen vo-
nított, hogy hallása szinte fájdalmat okozott. Akkor egyszerre kis kattanás 
roppant s a lukból forró vér szökött elő magasan, befecskendezve a fekete, 
villogó mennyezetet. Mocskos, iszonyatos álom volt ez. 

A többire már nem emlékezett, csak arra, hogy megtudott valami fon-
tosat a kangrez etymológiájáról is. Ezt azonban nyom nélkül elfelejtette, 
mire fölébredt. 

— Hál ez mi volt? — tűnődött dünnyögve, míg föltápászkodott s kar-
óráját kereste. Éjfél felé járt. Nem érezte magát álmosnak. Ásított, aztán 
kiskabátot vett, hogy járjon egy keveset a fülledt éjszakában. 

Kint, a Sándor-utcában, egymás után világítottak a kocsmák, vendég-
lők, a Rádió előtt kifüggesztett sok óra egybehangzóan vallott az előre-
haladt időről. Mindez az álom folytatásának teszett. Nem is csodálkozott, 
meg sem ütközött, mikor az egyik vendéglőbe betérvén, Tibold Menyhér-
tet pillantotta meg a füstös, gőzös söntés sarokasztalánál. 

— Csak tessék helyet foglalni, kolléga úr! - - kiáltott át a helyiségen. 
— De hiszen van még az italból s ön nem fogja megvetni asztalomat. 

Iván még mindig az álom hangulatában járt s fel sem tűnt neki a 
másik szokatlanul bizalmaskodó hangja. Tibold most is, mint mindig, 
támadhatatlanul elegáns volt. Fehér szmokingot viselt, amilyent az angol 
lordok és filmszínészek a gyarmatokon, gomblyukában szekfűt. Selyem 
ingmelle vakítóan ragyogott ki a pompás szabású kabát alól, Ivánnak 
feltűnt, mennyire alapos a monogramm-hímzés; Tiboldnak mind az ingén, 
mind vasalt zsebkendőjén, amellyel olykor száját törülte meg, nemcsak 
nevének kezdőbetűi s a doktor szó rövidítése látszott, de még az ötágú 
korona is, a címer egy részlete, kardot markoló kézzel. Tibold ifjú kora 
ellenére meglepőn sikeres pályát futott már be, ez a nagyon magas és 
nagyon szép fiatalember vezetője volt egyik legjobban felszerelt kutató labo-
ratóriumunknak, a Biokémiai Kísérleti Intézetnek. Mindenki nagy ered-
ményeket várt tőle. Az egyetem egyik professzora éppen legutóbb mondta 
róla, hogy nem csodálkoznék, ha néhány év múlva akár a Nobel-díjat 
is megkapná. Ha Tibold, ős i Ivánt „kolléga úr"-nak nevezte, ezt csak le-
ereszkedőn s bizalmasan tehette, mert nemcsak hét évvel volt idősebb 
nála, de tudományos állását, helyzetét össze sem lehetett hasonlítani azéval. 

— No jöjjön csak, foglaljon helyet, — mondta most ismét s bizalmat 
gerjesztőn nézett a nyelvészre. — Én fogom vendégül hívni. 

Ősi Iván leült s kezet adott Tibold Menyhértnek. Az rögtön kitöltött 
számára egy poharat. 

— Csak töményet szabad inni, — mondta igen komolyan — a rum a 
legtisztább, legelsődlegesebb ital. amit ismerünk. Semmi gyümölcsíz, 
semmi raffinéria! Orvosi tanácsnak sem adhatnék jobbat önnek! De merre 
jár az éjszakában, kolléga úr? 

— Meleg volt, sétáltam egyet. 
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— No persze, s aztán bejött ide, hozzám. Szereti ezeket a nyári esté-
ket? Én igen kedvelem a forróságot, azt hiszem jobban bírom, mint bárki 
más. Télen csak vacogok, reszketek, de ilyenkor egészen fölüdülök. 

Iván gyanakodva nézte. Érthetetlennek találta, mikép szeretheti 
valaki az ilyen kánikulát. Biztosan csak hazudik, gondolta. 

— Egy fiatal s kiváló hölggyel vacsoráztam ma este a Dunaparton, 
— folytatta Tibold. — De hiszen ön bizonyára ismeri Gregor Krisztinát — 
kiáltott fel s karját, mint az álomban, széttárta. — Vagy nem? Nos hát, 
a kisasszony majd megfőtt a melegben. Neki különben sohasem szoktam 
fizetni a fogyasztását, tudja, ez megalázná. 

Iván tűnődve nézte ezt az embert, különös tűzben égő szemén lát-
szott, hogy nagyon is sokat ihatott ma este. 

— Arra gondol, hogy részeg vagyok? — csapott le máris a kérdéssel 
Tibold, — de hiszen láthatja, az ilyen nordikus alkatú emberek, mint én, 
sohasem rúgnak be. Gondoljon a svédekre, angolokra! Járt Londonban? 
Éjfél után sem hall egy hangos szót a legtömöttebb lokálban. Mi bírjuk 
az italt. 

— Az előbb a meleget bírta, most meg nordikus, — gondolta Iván, — 
ez egész biztosan hazudik. 

— Másfél liter tömény szesz áll mögöttem, — folytatta Tibold — s 
ebből Krisztina egy cseppet sem ivott. őneki nem szabad innia, persze, 
különös szüksége van rá, hogy önérzete megizmosodjék. Hiszen tudja, a 
játéka miatt. Csodálkoznék, ha tudná, milyen sajátos viszonyban állok én 
Gregor Krisztinával. — Tibold itt egész testével Iván felé fordult s szélesre 
nyílt szemmel rátekintett. — Talán meg sem értené ezt a kapcsolatot. 
Félek, hogy önök, filológusok, nagyon kis darabot látnak a világból. Hisz 
ön az okkult jelenségekben? 

— Nem tudom, — mondta Iván — ezen még nem gondolkoztam. 
— No lám! Csak ital kérdése az egész, meg aztán persze a szemponté, 

amiből tekintjük. Tudja, én gyakran felkeresem ezt a helyet, miután 
Krisztinát hazakísérem, ez pedig majd mindennap megesik. — Tibold 
hátravetette magát a széken, kabátja szétnyílt s úgy nevetett. 

— Ez teljesen részeg. — gondolta Iván. 
Tibold most finom kendőjével megtörölte homlokát, majd szem-

bogara hirtelen oldalt csúszott. — Isten, Isten, Gyula bácsi! — kiáltotta 
cikkor, mire egy zöldkötényes, hájas, sörtefejű ember, nyilván a vendéglős, 
gyorsan az asztalnál termett. — Mondja meg az úrnak, Gyula bácsi, 
igaz-e. hogy hetenként legalább öt este itt vagyok? Csak őszintén! 

— Igaz. — mondta Gyula bácsi. 
— No látja, — fordult most ismét a nyelvész felé, mintha bárki is 

kételkedett volna szavában. — Isten, Isten, Gyula bácsi! Ezt szoktam 
mondogatni nékik, nagyon hangzatos köszöntés. Azt hiszem már a hon-
foglaló magyarok is így üdvözölték egymást, vagy nem? Ugyan segítsen 
ki, hisz ez az ön területe, kolléga úr! Szavamra, az ember egyre többet 
felejt. 

Mielőtt azonban Iván válaszolni tudott volna, Tibold öklével gyöngén 
az asztalra ütött s így folytatta: — Csak feszíteni, végsőkig feszíteni a 
húrt, ezt szoktam mondogatni Krisztinának is. Ott válik cl, csendül-e, 
vagy szakad! Tudja, én igen nagy hatással vagyok reá. ő valóban azt 
hiszi, hogy szüksége van rám. De miért nem iszik, kolléga úr? (Nálam az 
ital olyan szerepet tölt be, mint a vas a betonban, egybetart. Kérem, szám-
lálja ön is a poharakat, itt szeretik az embert megtéveszteni kissé az elfo-
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gyasztott rumokat illetően. De mondja meg egész őszintén, hiszi-e, hogy 
sikerülniök fog engem becsapni? Sarkukon vagyok ám! — Tibold ismét 
szélesen nevetett s hátravetette magát a széken. Ivánnak az volt az érzése, 
hogy bár a másik össze-vissza beszél és részegek módjára egyik tárgyról 
a másikra ugrik, mégis, ha kisebb nagyobb kitérőkkel, de beszéde egy 
bizonyos irány felé halad. — Mit akarhat ez tőlem? — gondolta. 

— Az olyan nőknél, mint Krisztina — folytatta ismét ezt a témát —, 
csak az a kérdés, csinálnak-e valamit? Az ilyen magas, szőkék soká 
fiatalok maradnak, ennyiben könnyebb a dolguk. Csak az a kérdés, érde-

mes-e nekik fiatalnak maradni? Mert ha nem jön ki ebből az ifjúságból 
semmi, akkor zsupsz! — a tudós összezárt ujjait feszesen eltávolította 
magától s úgy mutatta. Iván most aztán egészen elámult. Ezt a tudomá-
nyába bezárkózott, merev embert senkise hallotta még így fecsegni. 

Ő Gregor Krisztinát sohasem látta s nevét csak a falragaszokról ismerte, 
nem is tudta, hegedül-e vagy zongorázik. Tibold mégis így folytatta: — 
Hiszen a legjobbhoz szólok, ha önnek beszélek Krisztináról. Ugy tudom 
maguk a multban . . . vagy a jövőben, a tervek szer in t . . . — összehúzta 
szemét — tévednék? Krisztina azt gondolja, hogy különös szüksége van 
rám. Pedig önnek elárulhatom, hogy inkább én vagyok az, akinek a 
másikra szüksége van. Nehogy félreértsen, nem valamiféle lelki igényről 
beszélek. Egészen egyszerűen s köznapian csak azért, mert ő is hozzá-
járul a pályám egyengetéséhez. Mindjárt meg fogja érteni. Krisztina igen 
szép és híres, ezt tudja a legtöbb ember. S ha gyakran látják velem együtt, 
hát ez reám is kedvező fényt vet, aminek előbb vagy utóbb beszedhetem a 
kamatait. Ugy-e mulatságos, én nagyon is annak találom. Ez igen, gon-
dolják az emberek, nemcsak tudós ez, járatos ő a világban. S evvel aztán 
akaratlanul is hasznomra vannak. Tudja kolléga úr, minden embernek két 
képe van. Az egyik a valóságos, amit csak sajátmaga vagy talán még ő 
sem ismer. Ez egyszerűen örökölt és szerzett jellemvonásaink összeadá-
sából adódik. A másik, ennél sokkal fontosabb kép az, amit én virtuális-
nak nevezek. Sok apró darabkából tevődik egybe. Az emberek képzetei-
nek kis részét én alkotom. Mindenkinek megvan a rólam kialakult véle-
ménye, ez a vélemény persze nem egész lényemet veszi számba, csak egy 
részét, s ez a rész sem fedi szükségszerint a valót. Ha aztán a sok ember 
agyában meglévő Tibold-képzeteket összeadjuk, akkor kapjuk meg az én 
virtuális képemet, vagyis azt, amin le lehet mérni, milyen helyzetet és 
szerepet töltök be a társadalomban. Ez a lényeges kolléga úr, nem amit 
most ön gondol rólam, hanem az a másik Tibold Menyhért, aki hibátlanul 
halad előre útján. Régi, kedves elméletem ez nekem s igyekszem gyakorlati 
előnyeit kiaknázni. Azt persze tudom, hogy a virtuális kép igen külön-
böző lehet a valóságostól, dehát éppen ennek a társadalmi véleménynek 
összegezése az, ami valakit hátra vagy előre lendíthet. 

— Ez mocskos ember. — villant át Iván agyán. 
— Mocskosnak tart? — csapott le ismét Tibold oly gyorsasággal, 

hogy a nyelvész rémülten kapta föl fejét, vajjon nem szalajtott-e ki 
valamit a száján. — Ne féljen kolléga úr! Nem mondott semmit, én csak 
úgy ki szoktam találni a barátaim gondolatát. Előttem nem igen van 
titok, de hisz ez a foglalkozásom. — tette hozzá rejtélyes suttogással. 

— őrült ez? — gondolta Iván. — Vagy varázsló? 
— Találja ki! — kiáltott rá Tibold. hogy az asztal megreszketett. — 

Pedig legtöbbször szemfényvesztés az egész, egy kis logika és ember-
ismeret, — tette hozzá csendesebben. — Meg aztán gondolja csak, én az 
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agyat kutatgatom, természetes, hogy tisztában kell lennem a lélektan 
legújabb és legmesszebbmenő eredményeivel. Ma már sokkal többet 
tudunk, mint legtöbben hinnék. Volt néhány évvel ezelőtt valami vissza-
esés, bizonyos reménytelenség lett úrrá a tudósokon, az ignoramus et 
ignorabimus reménytelensége, amely lehetőségeink nagyon is korlátolt 
voltát hangoztatta. De új tárnák kerültek napfényre, új területek a kutatók 
lábai elé, ma ismét mozog, halad az egész lélektan: szerencsés periódusban 
vagyunk! Azt gondolná, hogy az agysebész nem szólhat a pszihológus 
dolgába? Szó sincs róla, ma már megint a szintézis felé kell mennünk, az 
új tudós az lesz, aki egyesíteni képes sokféle szak eredményeit. No persze 
fej kell hozzá, hogy azt a szörnyű tudástömeget elbírja, de enélkül nincs 
haladás. A mi mesterségünk is izgalmas tájra érkezett. Képzelje csak, 
egyre jobban el tudjuk helyezni már az agyban, amit eddig lelki tulaj-
donságnak s tevékenységnek hívtak. 

Most megszólalt Iván is. — S nem találja ezt erkölcstelennek? Hogy 
amit eddig szellemnek neveztek, anyagokra bontja szél? 

Tibold eltűnődött. — Erkölcstelennek? Látja, ez az. amin a tudós nem 
gondolkozik. Minden korban erkölcstelennek tartották, aki egy lépéssel 
tovább ment kora tudásánál, gondoljon a csillagászok és eretnekek példá-
jára. Meg aztán korántsem vagyok olyan biztos benne, hogy sikerül-e 
valóban mindent anyagra bontanunk szét. Lám, ráhibázott, épp ez az, amit 
én ki szerelnék deríteni! Hol a határa a meghatározhatatlannak? S ki 
lehet-e fejezni grammban és voltban? Vagy csak az anyagok, a testek 
elrendeződése az, amit önök szellemnek neveznek? Gondoljon a kristá-
lyokra, kémiai összetételük ugyanaz, ami az amorf vegyületeké, de mégis 
mennyire különbözők! — Tibold nagysietve lenyelt egy pohár rumot s 
gyorsan suttogva folytatta: — Hiszek benne, hogy amit önök szellemnek 
hívnak, megerősödve fog kikerülni a bonckés alól! Ne féljen, kolléga úr! — 
emelte fel ismét hangját. — Egy felé törekszünk! Aki ma eretnek, száz év 
mulva szentnek fogják hirdetni! 

Elhallgatott, párás szemmel nézte a kocsma gőzös, füstös levegőjét. 
A meleg elviselhetetlen volt. 

— Krisztina oly vakon hisz nekem, mint a túlvilági kinyilatkoztatá-
sokban. Mert számos ilyenben volt már része, hisz éppen erről akartam 
szólni az imént. Úgy-e csodálkozik, mennyire őszintén beszélek, mennyire 
nyilt kártyákkal játszom? 

- — Hogyan, — kérdezte Iván, — mi játszunk egymással? Vagy ellen-
felek vagyunk? 

Tibold nagyot nevetett. — Mulatságos, milyen romantikusak önök. 
filológusok, még mindig! Javíthatatlanul tizenkilencedik századbeliek. Nem 
véletlen, hogy a nyelvtudomány éppen ekkor született meg. De nem erről 
akartam beszélgetni, hanem azokról a rejtélyes jelekről. Mert ugye nem 
vitás, hogy ezt a sok mozgást, sok életet köröttünk mégis csak valami köz-
ponti értelem szabályozza, erről beszéltünk. Nos, az ember keresi az alkal 
mat, hogy bármilyen hitvány formában is, de kapcsolatot találjon az irá-
nyító értelemmel. Hát én elmentem néhány ilyen szeánszra s nem bántam 
meg. Kis baráti kör ez, Krisztina s pár közelebbi hozzátartozója. Már az 
első alkalommal felfedeztem, hogy lehet ugyan valami magasabb befolyás 
a dologban — ez korántsem ellenkezik tudományos nézeteimmel —, de 

ez a befolyás feltétlenül az egyik jelenlévőn keresztül nyilatkozik meg. 
Rosszhiszeműség nem képzelhető el, hisz mind műkedvelők. Leülnek az 
asztal köré, közepére nagy táblát tesznek, amire fölrajzolták az összes 
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betűket. A tábla felülete oly síkos, hogy a szájával lefelé fordított vizes-
pohár könnyen ide oda csuszkái rajta. Akkor nagyon hangulatos, halvány 
kis piros lámpát gyújtanak, kérdeznek valamit a szellemtől, ujját kiki 
ráteszi a pohár felül levő részére ami aztán megindul s vándorlása nyo-
mán az odarajzolt betűk segítségével választ ád a kérdésre. Pedig nyilván-
valóan csak egyikük tudatos vagy tudatalatti akarata érvényesül: övé a 
legerősebb egyéniség köztük s így tulajdonképpen ő irányítja a poharat. 
Más kérdés aztán, szándékosan teszi, vagy pedig valóban egy külső erő 
eredménye? De engem elfogott tréfás kedvem s tüstént magam is részt 
kértem a játékban. Gondolhatja, hogy ettől fogva én voltam az, aki a po-
harat szépen tologattam s ők, akik égre emelt szemmel a csodákat várták! 
Kérdeztek s én feleltem! Valami Dormo nevű szellemet idéztek föl, ennek 
nevében osztogattam aztán tanácsaimat s a bölcs útmutatásokat. Roppant 
mulatságos jelenet volt, sajnálhatja, hogy nem volt ott! Ekkor pillantottam 
meg azokat a szinte korlátlan lehetőségeket is, amelyek Krisztinával adód-
nak. Nem bírtam megtagadni a kísérletezést s a szellemek révén fel tud-
tam hívni figyelmét saját személyemre! De hisz ön tudja, mennyire hallgat 
ő rám! Szinte teljesen a kezemben van! 

Tibold Menyhért e pontnál tenyerével nagyot csapott az asztalra s 
szemét szúrósra fenve, vésztjósló-fenyegetőn, nagy gyorsasággal folytatta: 
— Azt teszi, amit akarok! Én gondolkozom, ő mozog! Keze úgy fut 
a hangszeren, ahogy én irányítom! Bármily messziről képes vagyok paran-
csolni néki! Vigyázzon! — Tibold szeme elé emelte tenyerét. — Most szo-
bájában ül, kezét leeresztette, mára befejezte a játékot. Leveszi a pongyo-
láját. Ágyába fekszik, kis lámpát g y u j t . . . olvas . . . lapoz . . . egyet á s í t . . -
a levegőbe néz. Csend. Most hirtelen idegesen felkapja a f e j é t . . . érzi, 
hogy valami történik . . milyen sápadt, milyen halovány! Leteszi a köny-
vet . . . nem tud az ágyban m a r a d n i . . . ledobja a takaró t . . . — Tibold 
suttogva, szakadozva folytatta, szeme parázsló sugárokat lövelt s a távolba 
tekintett — most f ö l k e l . . . papucsba b ú j i k . . . kis hímzett, piros pa-
pucsba . . . odamegy az erkélyajtóhoz. . . ki próbálja nyitni, de be van 
zárva . . . mégis fél, hogy valaki be jöhe t . . . még egyet fordít a záron . . . 
kinéz az utcára . . . csak lámpákat l á t . . . Hagyjuk, kolléga úr, — Tibold 
lazán szétengede eddig feszesre zárt ujjait, — hadd menjen vissza ágyába 
s olvasson tovább, hiszen akkor verjük ki onnan, amikor csak akarjuk! 

Szünet következett. ős i Iván a szégyentől lehajtotta fejét. 
— Miket beszél ön — motyogta. 
— Miért? Mit számít hát mindez a sok céltalan nyüzsgés és mozgás? 

— Tibold elbeszélése egy zenedarabhoz volt hasonló, e gyors és telített 
részlet után ismét lazább, lejtősebb, hanghordozásában is lágyabb követ-
kezett, egészen a mindent összefoglaló befejezésig — A világ nem ad 
választ a legégetőbb kérdésre, arra, hogy miért? Kutatgatjuk, boncolgat-
juk a hogyan-t, a mikép-et, de ezzel meg is kell elégednünk, amint Dante 
írja. Gondolja csak el, naponta millió és millió élet támad s ugyanannyi 
szűnik is meg, részben felderített körülmények között. De miért? Mi a cél? 

— Az ellenállás — motyogta bátortalanul s már maga is részegen Ősi 
Iván, — a küzdelem az elmúlás ellen. 

— Ugyan! tárta ki karját az álombelivel eggyé vált Tibold. — ö n még 
hisz ebben? Javíthatatlan tizenkilencedik századi! Csodálom önöket, rom-
latlan regényességüket! Tudja, én inkább annak a barátomnak nézetét val-
lanám, aki a multkor azt mondta: kint a teljes és végtelen, fizikai világ-
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ban ez a kérdés fel sem vethető. Ilyen kérdés nincs is, csak bennünk! De 
mondja, kolléga úr, hogy el ne felejtsem, mi a véleménye önnek; aki ilyen 
kérdéseket dönget, mint mi, milyen messzire mehet el kísérleteivel? Egé-
szen addig, amíg tudományát szolgálni tudja? Vagy van valami más határ 
is? Az előbb erkölcsről beszélt. Gondolja, hogy van más erkölcs is, mint a 
megismerésé? — Tibold hosszan, kutatóan nézett Iván szeme közé. Aztán 
mégis, gyerekesen elnevette magát, elővillantva sok fehér fogát s Ivánnak 
az asztalon álló poharához barátságosan hozzákoccantotta a sajátját. 

KARINTHY FERENC 

VEDÁMAl VIGALMAK 

Vedáma városában élni halni jó 
Esténként nagy ködöt köhint reánk a tó. 
Halászok hangja ballag ablakunk alatt 

A parton lent ellépegett száz gondolat 
Itt minden bölcseségünk elmúlatható. 

Lehullt az első hó a kedves karcsú teste 
Lukat szaggat belé, a hídnak íveit 

Libbenve lépjük át — mily súlytalan repesve 
Jön ránk a tél körénk terül a vaskos este 
Szobánkba vetve könnyű fénye selymeit. 

Ki tervel itt — nem lelhetünk itt szebb halált 
Mást mint a tűnő testvér pillanat talált. 
A kedves hölgy más tagját újabb kellemét 
Kutatta minden perc amíg kutas szemét 
Éledve inni kezdte lám a holtravált. 

Vedáma városán felejtett évek élnek 
A hó alatt a bomló mult bimbói érnek 
Alant tüzetrakó halászok hangja ég 
Madár surran száz szárnya leng a szélnek 
Fülembe súgja mind hány szárnycsapás az ég. 

ROZGONYI IVÁN 
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