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A MÉREGKEVERÖ 
regény

A kötéltáncos (1963) és a 
Kirándulás (1965) című el
beszéléskötetei után Vanga 
Zoltán neve már meglehe
tősen ismerősen cseng a 
jugoszláviai magyar olvasó 
előtt, de bizonyos, hogy ez 
az első regénye fontos ál
lomása lesz írói pályájának.

A regény egyik legfőbb 
erénye minden bizonnyal 
az, hogy olyan sokrétű kér
déscsoportot vet fel, ami
lyen sokrétű az emberiség 
történetének jelen korsza
ka is. Nyilván lesznék ol
vasók, akik a zsarnokság 
természetrajzát olvassák ki 
belőle, mások a tudomány 
és hatalom — mégpedig az 
önhitt, erejében bízó, vagy 
létében nagyon is vészé-
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A meglepetés hideg zuhanyként ért. Abban az idő
ben, amikar politikai rendőrségének az OBK-n/ak kerekei 
elkaptak éts magukkal rántottak, M. Suarez diktátor még 
szilárdan ült a nyeregben, rendszere valósággal meg
dönthetetlennek látszott. Ismerve azt a szinte korlátlan 
hatalmat, mellyel az OBK Amalgámia életére nehezedik, 
s a mindenre kiterjedő figyelmet, amellyel az ország 
lakóinak minden lélegzetvételét számiba veszi, az első pil
lanattól kezdve világos volt előttem, hogy minden ellen
állás, kétségbeesett kapálódzás tökéletesen hiábavaló. 
Némiképp talán mentségemre szolgálhat, hogy még így 
is minden tőlem telhetőt megtettem, hogy sorsomat elke
rüljem, még ha az egyenlőtlen küzdelem végkimenetele 
egy pillanatig sem volt kétséges a szememben. Azt hi
szem, mindössze egyfajta presztízskérdés volt számomra, 
hogy a mellemnek szegezett „ajánlatra” ne adjak azonnal 
igenlő választ. Voltaképpen rögtön tudtam, hogy a kör 
bezárult körülöttem, s hogy egy rendkívül reményteljesen 
induló tudós pályafutása törik ketté. Bár nem tudom; 
néha azt hiszem, csak gyáva voltam.. .

Néhány évvel azután történt, hogy töb esztendős kül- 
föQdi tartózkodásomról — Párizs, London, Stockholm egye
temeinek gyógyszervegyészeti intézeteiben gyarapítóttam 
tudásomat — visszatértem és magántanárként éppen egye
temi nyilvános rendes tanári kinevezésemet vártam. Az 
egyetem orvostudományi fakultásának legfiatalabb profesz- 
szora lettem volna, néhány nagy hatású ideggyógyászati



készítmény előállításával kapcsolatos munkámra és nem 
utolsó sorban tudományos elméleteimre már külföldön is 
felügyelteik, s ennek alapján mindenki rendkívüli jövőt 
jósolt nekem. A hozzáértők a páratlanul mostoha körülmé
nyek ellenére is néhány igen szép eredményt felmutató 
amalgám tudományos élet egyik legnagyobb reménységének 
tartottak abban az időben, amikor egy kellemes kora tava
szi délutánon feleségem zárt borítékban kézbesített hiva
talos idézéssel várt. Feladójával nyomban tisztában vol
tam: az ország címerével (két pálmaág között kardot tartó 
pávián, feje felett lebegő püspöksüveggel, alul a két 
pálmaág 'találkozásánál az állítólag az ország egyik fő gaz
dasági ágát a juhtenyésztést jelképező, oly sok rosszindu
latú értelmezést kiváltó birkanyíró ollóval) ékes hivatalos 
pecséten riasztó élességgel vehettem ki a három betűt: 
OBK — Országos Biztonsági Különítmény.

Elakadó lélegzettel, remegő kézzel téptem fel a boríté
kot, de a szöveget csak pár másodperc múllva mertem el
olvasni; előbb néhány pillanatig abban a tökéletesen alap
talan, sőt mondhatnám bárgyú reményiben ringattam ma
gam, hátha valami tévedés folytán az idézés valójában 
nem is nekem szód. A néhány géppel írott sor azonban 
viágos és félreérthetetlen volt:

Dr. A . . .  Salvatore docens 19. . .  év * . . .  hónap 12-én, 
délelőtt tíz órakor jelentkezzék az OBK központi hivatalá
ban, személyes kihallgatásra Femando tábornoknál. . .

Nyugalmam pillanatok alatt végleg semmivé lett. Le
esett állal, felszökött szemöldökkel, tanácstalanul bámul
tam a kezemben meg-megremegő papírlapot; nem tudtam 
mire vélni az egészet. Első gondolatom természetesen 
csaíkis az volt, hogy vádolnak valamivel, de bármiképp is 
igyekeztem, képtelen voltam rájönni, hogy feltevésük sze
rint, miit követhettem el. Minden elképzelhető feltételezést 
sorra vettem, de mindhiába. Bér nem állíthatom, hogy 
valaha is rokonszenveztem Suiarezékkal, sőt az országban 
uralkodó terror, nyomor és elmaradottság nem kis elkese
redéssel töltött el, politikával sohasem foglalkoztam, sőt



áltáléiban óvatosan tartózkodtam a véleménynyilvánítástól, 
legfeljebb meghízható baráti körben meséltem néha egy- 
egy viccet Suarezről, de mindig alaposan körülnéztem, mi
előtt erre rászántam volna magam.. .  A számtalan ben
nem felmerülő elképzelés között az is felötlött bennem, 
híátha a Suiarezt megillető köteles tisztelet megadását mu
lasztottam el. Ez időiben ugyanis mindössze néhány hét előtt 
lépett életbe egy kormányrendelet, melynek értelmében, a 
diktátor nevénelk .az utcán vagy bármiféle nyilvános he
lyen való említésekor Amalgámia minden tizenkét évnél 
idősebb hímnemű polgára köteles sapkájához, kalapjá
hoz vagy éppen csupasz halántékához emelni kezét míg 
a nőneműeknek (ötven éven alul) egy kecses, csókdoibó 
mozdulattal kell kifejezésre juttatniuk iránta érzett oda
adásukat, amely aktust a különböző sajtótermékekben egy, 
az államelnök neve urtán zárójelbe tett „éljen!” szóval 
helyettesítettek, s egyáltalán nem tartottam kizártnak, 
hogy tudóshoz illő szórakozottságomban valamely rendőr
spicli jelenlétében feledkeztem meg állampolgári köteles
ségemről, ez (azonban semmiképpen sem járt volna ilyen 
súlyos következményekkel, s az előírásos pénzbüntetés ki
fizetésével könnyen elintézhető volt, sőt su'ba alatt olyan 
vélemények is terjedtek, miszerint ez az elintézési mód az 
államháztartás szempontjából éppen a tisztelet leghazafia- 
salhb formáját jelenti, amelynek még elmulasztása esetén 
is legfeljebb csak a kerületi OBK-irodában .találhattam 
volna magam és semmi esetre sem személyesen Fernando 
tábornok színe előtt. Az idézés kézhezvételétől a kijelölt 
időpontig hátralevő három nap alatt leggyakrabban és a 
leginkább valószínűnek tartva, még »arra gondoltam, hátha 
egyszerűen csak befeketített valaki. Képzeletemben harago
sok után kutattam: arra gondoltam talán valamelyik kar
társam féltékeny eredményeimre, olyan személyekre pró
báltam emlékezni, akiket megsértettem s akik esetleg most 
így kísérelnek meg rajtam bosszút állni, de senkit sem ta
láltam, akiről azt hihettem volna, bármiféle oka is lehet 
az irántam megnyilvánuló gyűlöletre. Kollégáim általában



csendes szerény embernek ismertek, olyannak, aki sohasem 
hivalkodik eredményeivel, nem becsüli le mások teljesít
ményiét, arra pedig a legkevésbé sem képes, hogy érvénye
sülésük elé gátat vessen. Egyszóval ezen a vonalon sem 
voltam képes sehová sem kilyukadni, s bár üres, főleg ál
matlan forgolódásokkal teli éjszakai óráimban, egészen az 
ideges gyomorreszketésig és a kínosan lüktető fejfájásig 
gyötörtem magam, tépelödósemnek, s a múlt eseményei 
közti, szinte iá megszállottságig fajuló matatásomnak min
dig csak ugyanegy vége lett: tehetetlenül vállat vontam.

Elsősoriban az tette rejtélyessé szememben a helyzetet, 
hogy »az idézés szerint magánál Fernando tábornoknál, az 
OBK rettegett főnökénél, Suarez jobbkezénél és első szá
mú lehetséges utódjánál kellett jelentkeznem. Ez a tény 
egyrészt olyan érzéssel töltött el, hogy valami kimondot
tan főbenjáró cselekménnyel vádolnak, másrészt az is 
felmerült bennem, (hogy talán nem is vádról van szó (józa
nul gondolkodva, be kellett látnom, ilyesmi nem is forog
hat fenn), hanem valami egészen másról, titokzatos ügy
ről, amiről én — azonkívül, hogy rendkívül fontos — előre 
semmit sem tudhatok. Érthetetlen — hajtogattam ma
gamban ki tudja hányszor — személyesen Fernando tá
bornok? . . .  Erre még nem volt példa. Vagy legalábbis én 
még sohasem hallottam, hogy bárkit is közvetlenül a tá
bornokhoz idéztek volna. Eddig azt hittem, azt sem tudja, 
hogy a világon vagyok. És most ő maga. . .  Hát ki va
gyok én?. . .  Különös, de minden szorongásom, baljós 
sejtésem, sőt undorom mellett is, afelett, hogy a polgár- 
háború első számú tömeggyilkosával kell személyesen szót 
váltanom, s alázatos tiszteletet tanúsítanom iránta, aka
ratlanul is valami torz büszkeség is erőt vett rajtam, 
amiért a tábornok olyan fontos személynek tart, hogy 
,,ügyemmel” személyesen kíván foglalkozni. Fonák és szé
gyenletes dolog, de a politika véres alakjai iránt mindig 
valami olthatatlan, lényegében szenzációéhes érdeklődés 
ól bennünk, amely már-már egyes nők érzéseire emlé
keztet, akik valamely számukra ellenszenves, de szug-



geszti v megjelenésű férfi (hatására borzongani kezdenek, 
mégis valami náluk hatalmasabb erő arra kényszeríti 
őket, hogy ismételten maguk elé idézzék és közelebbi 
vagy éppenséggel egészen közeli ismeretséget 'kössenek 
vele. A tábornok személye némiképp émelyítő kíváncsi
sággal telitette 'bensőmet, minduntalan azon tűnődtem, 
vajon milyen ember lehet? Képes-e szeretni bárkit vagy 
bármit is egyáltalán? Tud-e szívből nevetni?. . .  És ha 
igen, gondol-e akkor azokra az esetekre, amikor a pol
gárháborúban parancsára megszólaltak a kivégzőosztagok 
fegyverei. . .  Bár undorodtam a gondolattól, (hogy esetleg 
kezet rkell fognom vele, egyben kíváncsi is voltam, le
ereszkedik-e ennyire hozzám. Attól függ, miért hívatott. . .

A kijelölt napon kialvatlanul, gyomorsavízü szájjal in
dultam útnak <az OBK (központi hivatalának székháza felé. 
Az első viszonylag kellemes meglepetés közvetlenül azután 
ért, hogy a hatalmas tizenkét emeletes, ragyogó de mégis 
ridegen ható üveg- és betonpalotába lépve kopogtattam 
az idézésben megadott szóiba ajtaján. Odabenn az OBK 
egy századosa fogadott, először meglehetős hidegen, a ke
zébe adott idéziésre azonban arckiifejjezése egészen hirte
len, szinte természetellenesen átmenet nélkül, megválto
zott. Viselkedése majdnem tiszteletűidé lett, bár szemmel 
látható volt, hogy csupán előre megszabott szerepet 
játszik.

— Egy pillanat türelmet kérek — állt fel előzékenyen. 
— Azonnal (bejelentem a tábornok úrnál. Ügy hiszem, 
rögtön fogadja önt. — Ezután eltűnt egy párnázott 
ajtószámy mögött.

Alig valamivel több, mint két percig várakoztam egy 
hatalmas bőrfotelba süppedve. Pontosan emlékszem, eny- 
nyi idő telt el; idegességemben legalább ötször az órámra 
néztem.

— Szíveskedjen utánam jönni — szólt a százados, ami
kor visszatért.

A szobának amelybe beléptem, legszembetűnőbb tulaj
donsága volt, hogy falai folytonosságát egyetlen ablak



sem 'törte meg, s így annak elleniére, hogy délelőtt tíz 
óna körül járt az idő, erős villanyfény égett benne; a 
levegő tisztaságát különleges légtisztító készülék biztosí
totta. A berendezés nem tért el lényegesen a százados 
szobájának bútorzatától: középen kis kerek dohányzó
asztalka állt, néhány bőrfotellal körülvéve, a padlót puha 
süppedő szőnyegeik borították; a helyiség túlsó, az ajtó
val szembeni végében hatalmas, kisebbfajta épületnek is 
beillő íróasztal állt, mögötte 'lehajtott fejjel, gondolataiba 
merülve Fernando tábornok ült. A háta mögötti falról a 
szoba egyetlen díszeként, cifra aranykeretből Suarez ter
mészetesnél nagyobb, unalomig ismert bulldogarca te
kintett rám, akinek rendjelekkel teleaggatott díszegyen- 
ruhájával ellentétben, a tábornok egészen egyszerű szabású 
zubbonyán csak a Nemzeti Büszkeség Pártjának jelvé
nyét és az arany osörgőkígyárend nagykeresztjét viselte.

Fernando tábornok közéletünknek az az embere volt, 
akit névről mindenki ismert, de úgyszólván senki sem lá
tott. Fényképe, legalábbis önálló arcképként, az állam
elnök többi munkatársáéval ellentétben a lapokban szinte 
sohasem szerepelt, s következésképp külső megjelenésé
ről a -legtöbb embernek csak egészen homályos fogalma 
lehetett. Jómagam is mindössze két fényképét láttam, 
egyilket még a polgárháború -idején egy képes magazin
ban, ahol közvetlenül a főváros bevétele után, füstölgő 
romok között, az elesett katonák testét megáldó Tumbara 
érseknek, az Amalgám Egyház fejének -társaságában volt 
látható, s később egy, a kormány tagjait ábrázoló cso
portképen, de mindkettőn szerényen a háttérben maradt, 
s fejét úgy fordította, hogy arcát lehetőleg minél keve
sebb fény érje és vonásai minél kevésbé kivehetők le
gyenek; sapkáját erősen homlokába húzta, úgyhogy sze
méből majdnem semmit sem lehetett látni. Arca éppen 
eziért lényegében ismeretlen volt előttem, s ha nem tudom, 
kivel állok szemben, képtelen lettem volna azonosítani 
azzal az arccal, amelyet a két említett fénykép alapján 
ismertem. Láthatatlanságáról mellesleg szólva, különböző



legendák keringtek: egyes vélemények szerint a polgár
háborúiban betöltött mindenki által ismert és mindenki 
másnál híríbedtebb szerepe miatt kerülte a nyilvánossá
got, mások szerint pedig egyenesen Suarez utasítására 
cselekedett így, aki egyes állítások alapján sziégyellte, 
másak szerint viszont rendszerének érdekéiben igyekezett 
láthatatlan megfélemlítő mumusként, a titokzatosság ho
mályéiba rejtve tartani.

Be kell ismernem, arca némileg kellemesen lepett meg. 
Félelmetes híre alapján egészen másnak képzeltem el, s 
most a felpillantó értelmes dióbarna szemeket kis híján 
rokonszenvesnek találtam. Előzőleg ugyanis valami bete
ges embertípusra számítottam, jéghideg vizenyős tekin
tetre, kegyetlen, keskenyre szorított szájra, s most némi
képp csodálkozva állapítottam meg, hogy vonásaiban 
semmit sem tudok a történelem nagy vérebeiből felfedezni. 
A tábornok arca komoly, majdnem szép, ötven év kö
rüli férfiarc volt és semmit sem árult él abból, amit 
személye tulajdonképpen jelentett: torzságát kétségtele
nül belülről viselte. Hogy egy pillanatra akaratlanul is 
fellobbanó rokonszenvemet még csírájában elfojtsam, Amal- 
gámia egyik legnagyobb költőjére gondoltam, akit számta
lan más áldozattal együtt szintén a tábornok parancsára 
gyilkoltak meg, s akinek műveivel csak külföldi tartózko
dásom során ismerkedhettem meg.

— Suarez a nemzet atyja! — üdvözöltem előírásosan, 
igyekezve tekintetembe némi lelkesedést szivattyúzni, bár 
most is, mint mindig, valahányszor ezt a köszöntést vol
tam kénytelen használni, csak nehezen tudtam megőrizni 
komolyságomat.

— . . .  tyja — viszonozta köszönésemet hanyagul a tábor
nok, tisztelgésre lendülő kezével félúton megállva, majd 
barátságosan elmosolyodott. — Bizonyára el sem tudja 
képzelni, miért hívattam — folytatta, intve a századosnak, 
hogy hagyjon magiunkra.

Hangjában némi csúfolódást éreztem, s ez tudtomra adta, 
olyan emberrel állok szemben, aki előszeretettel aknázza



ki a fölényt, amit helyzete ügyfeleivel vagy inkább áldo
zataival szemben számára biztosít. Ez egy pillanatra fel
korbácsolta amúgy is fedajzott idegeimet, úgyhogy mind
össze egy hajszál választott el attól, hogy hangomban némi 
gúnnyal így válaszoljak „Valóban nem tudom, minek is 
köszönhetem ezt a rendkívüli megtiszteltetést” , de óvatos
ságom, vagy ha úgy tetszik, gyávaságom más válasz mel
lett döntött: — Valóban nem tudom, miért hívatott, tá
bornok úr.

— Kissé mintha idegesnek látszana — mondta továbbra 
is mosolyogva. Mosolygása nem hatott nagyon ijesztőnek, 
inkább vallami incselkedő, majdnem kaoér árnyalat volt 
benne, olyasféle, (mint mikor valaki valami kissé két
értelmű megjegyzéssel igyekszik egy csinos fiatal nőt za
varba hozni. A tekintet csipkelődő színezete áruló módon 
fedte fel a tábornok hiúságát, mely különös ellentétben 
állt ‘azzal a tulajdonságával, hogy nem szívesen mutatko
zott a nyilvánosság előtt.

Megjegyzésének kihívó jellegét képtelen voltam minden 
visszahatás nélkül magamba nyelni: — Azt hiszem, ezen 
nem kellene túlságosan csodálkoznia, tábornok úr — vá
laszoltam kissé arcombaszökő vérrel.

— Természetesen nem is csodálkozom — felelte, anélkül, 
hogy felloibbanásom bármennyire is -kizökkentette volna 
előbbi tónusából. — De megnyugtathatom, semmi különös 
oka az izgalomra.

— Ezt különben reméltem is — mondtam még mindig 
bizonyos belső ingerültséggel. — Végül is igazán nincs okom 
azt hinni, hogy bármivel is vádolnának. Tudomásom sze
rint semmit sem követtem el, ami. . .  — Itt azonban félbe
szakítottam a mondatot, amelyet eredetileg olyanfétekiépp 
szándékoztam befejezni, hogy „ami önöket ellenem hangol
hatta volna. . . ” , mert rájöttem, igy önkényeskedéssel vá
dolnám az OBK-t, amit e pillanatban semmiképpen sem 
láttam ajánlatosnak.

A tábornok következő mondatából viszont kiderült, hogy 
elővigyázatosságom teljesen fölösleges volt. Miközben ci



garettával kínált, rövid zökkenéssel elnevette magét. — 
Fiatalember, ne legyen gyerek. Ha mi vádolni akarunk 
valakit, ez csakis rajtunk múlik és teljesen független 
attól, elkövetett-e valamit az illető. Űgyis mondhatnám, 
csakis mi határozzuk meg, ki mit követett e l . . .  Dehát 
igazán nem azért hívattam, hogy ráijesszek magára. Egy
szerűen csak a kinevezése ügyében kérettem magamhoz.

— A kinevezésem ügyében? Ezt nem értem. Tudomásom 
szerint van állásom.. .

— Mi azonban most másikat ajánlunk önnek. Biztosít
hatom, hogy rendkívül kedvező anyagi és munkafeltételek 
mellett.

Rosszat sejtettem: előbbi meddő találgatásaim során is 
felmerült már bennem a gyanú, hogy az OBK-nak vala
miért a tudásomra van szüksége. — Hogy értsem ezt, tá
bornok úr?

— Értheti úgy is, hogy azt tartjuk, egy olyan kiváló 
emlber, mint maga, képességeit csakis akkor fejlesztheti 
a leggyümölcsözőbben és ambícióit is akkor elégítheti ki a 
legjobban, ha ia mi szolgálatunkba lép.

Bár szavai most már semmi újat sem mondtak, mégis 
súlyos kövekként hullottak rám. Mintha valami láthatat
lan csapda kemény, jéghideg acólkarjai szorultak volna 
váratlanul a nyakamra, hogy halálos fogásukból soha többé 
ne boosássanak el. Szemem néhány pillanatra káprázni 
kezdett; tekintetem előtt a tárgyak különös oldódási fo
lyamata indult meg, alakjuk egyre határozatlanabb kör
vonalúvá lett. A tábornok arca, bár tudom, hogy azalatt a 
rövid, (mégis pontosan meg nem határozható idő alatt, amíg 
meglepetésemben egyetlen szót sem tudtam szólni, ugyan
azzal a mozdulatlan mosollyal tekintett rám, amellyel ed
dig is nézett, állandóan változtatta alakját és kifejezését; 
mint valami torzító és minduntalan másként domborodó 
tükörben, hol széles, hol keskeny lett, hol szétfolyt, hol 
össEehúzódott, álla, mint valami adáshiba során a televízió 
képernyőjén, egyszer (balra, máskor jolbbra tolódott el. A 
különös, ablaktalan helyiség falai lassú olajos csúszással



mind szükebbre szorították körülöttem a teret. Mikor végre 
megszólaltam, mintha végső elszánással valami sötét fe
neketlen kútba ugrottam volna.

— Attól tartok, tábornok úr— törtem meg végre a csen
det remegő hangon —, bizonyos lelkiismereti aggályaim 
vannak ezzel kapcsolatban.

A tábornok arca csak egy iádig észrevehető árnyalattal 
vált komolyabbá, de ugyanakkor mintha kissé nehezére is 
esett volna különben sem teljesfokú komolyságát meg
őrizni. Hangja inkább harátilag figyelmeztető, mintsem fe
nyegető volt. Kissé úgy tűnt, mintha — legalábbis ami 
szavainak szószerinti értelmét illeti — nem venné egészen 
komolyan önmagát. — Tökéletesen megértem a szempont
jait — mondta. — Jobb szeretném azonban, ha leikiisme- 
retóben a Haza és a Rend iránti kötelességei foglalnák el 
az első helyet. Egy percre sem volna szabad szem elől 
tévesztenie, hányféle veszély fenyegeti biztonságunkat. . .

Elég sokáig beszélt a hazáról, a rendről, az államelnök
ről és a dicsőséges történelmi múltú amalgám nemzet ha
gyományos életmódját fenyegető különböző veszélyekről. 
Nagyrészt olyan dolgokat mondott, amelyeket a sajtóban, 
rádióban, televízióban és Suarez kötelezően meghallgatott 
beszédeiben számtalanszor hallottam már. Beszédmód ará
val is mintha kimondottan Suarez stílusát utánozta volna, 
méghozzá mindjobban a karikírozás irányába tolódó mel
lékízzel. Végül ilegyintve elhallgatott és hang nélkül el
nevette magát; fogait egész (beszélgetésünk során ez al
kalommal láttam leginkább. — Na tessék — tette hozzá 
derűsen, pár pillanatnyi hallgatás után.

— Tábornok úr szem elől téveszti — mondtam elszán
tan nekilendülve, s részben attól a taktikai elgondolástól 
is vezérelve, hogy ne képviseljek ^megbízható elemet* * a 
szemében és így a tőlem várt szolgálatra alkalmatlannak 
találjon —, hogy a haza és az állam érdekei különböző
képpen értelmezhetők. — Ezzel egyidőben azonban mele
gem lett: éreztem, hogy rendkívül veszedelmes és kocká
zatos kimenetelű játékba bonyolódom.



Szavaim csqppet sem zökkentették ki kerékvágásából; 
arcán a meglepetés legcsekélyebb jele sem mutatkozott, to
vábbra is rendületlenül mosolygott: — Érdekes, eddig gyá
vának tartottam, holott csak most látom, hogy maga meg
lehetősen bátor, sőt vakmerő fiatalember. Ha megjegyzését 
nem az én, hanem valamelyik alárendeltem jelenlétében 
kockáztatja meg, úgy ez igen súlyos következményekkel 
járhatott volna. Én viszont most csak annyit mondok, hogy 
nem túlságosan kedvelem a politikai vitákat. Ha nem így 
lenne, nem e mögött az íróasztal mögött ülnék.

— Mindez nem cáfolja meg előbbi megjegyzésem helyt
állóságát, tábornok úr.

Hangiján először éreztem egy csöppnyi ingerültséget. — 
Ha valaki a haza érdekeinek különféleképpen való fel- 
foghatóságáról beszél, könnyen akaratlanul is a haza ellen
ségeinek táborában találhatja magát, mi pedig, főleg az 
egyszerűség kedvéért, nemigen szoktuk figyelembe venni, 
hogy valaki akaratlanul vagy akarattal tesz-e valamit. Re
mélem megértett?

— Kénytelen vagyok (megérteni.
— Helyes. Hát akkor kérem, közölje végre, hajlandó-e 

elfogadni a felajánlott állást?
— Nem ismerem a szóiban forgó állás jellegét — vetettem 

ellen főleg időnyerés céljából, bár ugyanakkor teljesen 
világosan láttam már, hogy tulajdoniképpen semmit sem 
válhatok az időtől.

— Arról csak utólag tájékoztathatom, abban az esetben, 
ha beleegyező választ kapok, sőt csakis a szerződés alá
írása után.

— Nem gondolja, tábornok úr, hogy nem tekinthet tel
jesen megbízhatónak? Felteszem ugyanis, hogy merőben 
bizalmi jellegű állásról van szó. Mi lesz, ha véletlenül 
minden lehetséges következményről megfeledkezem é s . . .

Fernando félbeszakított: — Embereink megbízhatóságá
ról mi imagunk szoktunk gondoskodni. Ezt jobb, ha telje
sen ránk bízza.



A (helyiség lassan összeszoruló falai egészen kis teret 
fogtak már közre körülöttem; úgy rémlett, mindössze ak
korát, amelyen székemmel együtt elférhetek, sőt úgy érez
tem, mintha a .padló is süllyedni kezdene alattam. Ez a szé
dülésszerű érzés egyszerre azt a feltevést sugallta, hátha a 
szoba padlója alatt valami süllyesztőszerkezet létezik, mely
nek segítségével a tábornok egyetlen gombnyomással az 
épület pincebörtönébe juttathat. Ennek ellenére kétségbe
esetten tovább /kísérleteztem: — Arra kérem, tábornok úr, 
szíveskedjen megmagyarázni, mi történne velem abban az 
esetben, ha ajánlatát visszautasítanám?

— Természetesen gondoskodnánk róla, hogy elhatározá
sát megváltoztassa.

— És ha azt kérdezném, milyen eszközökkel szándékoz
nak engedelmességre kényszeríteni?

A tábornok az íróasztalon álló súlyos ezüst szivardoiboz- 
ból vastag havanna-szivart szedett elő, majd miután rá
gyújtott, székén hátradőli ve a füstöt a mennyezet felé 
fújta. És megint csak mosolygott. — Ilyen célokra korlát
lan számú eszköz áll rendelkezésünkre. Kellő fantáziával 
egyiket-másikat maga is elképzelheti. Első lépésünk, mond
juk, az lenne, hogy minden kiváló képessége ellenére is el
bocsátanák állásálból és az ország egyetlen más egyetemén 
vagy egyéb tudományos intézetében sem alkalmoznák. ön  
vérbeli tudós, s ezért meggyőződésem, hogy ez már ön
magában is elég hatékony intézkedés lenne, de ha mégsem, 
hát abban az esetben. . .  — Váratlanul elhallgatott és az 
előtte heverő írásokra nézett.

— Tehát, .abban az esetben. . .  — sürgettem türelmetle
nül, miközben minden egyes megfeszülő idegszálamat kü
lön éreztem. Arcom bal felén egy izom hevesen rángani 
kezdett, ami nálam a végső feszültség jele. A tábornok 
úgy tett, minta sürgető szavaimat meg sem hallotta volna; 
látszólag elmélyülten papírjait tanulmányozta. Végül lus
tán felemelte tekin/fcetét.

— Itt az áll, hogy maga nős. Remélem nem vagyunk té
vesen informálva?



— Természetesen, nem.
— Sőt ugyebár egy gyermeke is van?
— Igen.
— Nos hát akkor ne vegye rossz néven, ha egy jó tanácsot 

adok magának. Ha akarja, életbölcsességnek is tekintheti: 
Aki a hatalommal kíván dacolni, mégha személy szerint el 
is van szánva mindenre, ne alapítson családot. Ügy hiszem, 
elég világosan szóltam.

— Módfelett.
— Helyes. — Arcén ezúttal leplezetlen, kissé saikálszerű 

elégedettség tükröződött; nyelve hegyével kicsit megnyalta 
szája szélét. Én egyelőre néma maradtam. — Nos? — kér
dezte kis szünet után, felvont szemöldökkel.

— Tábornok úr mért éppen engem választott erre a 
feladatra? — kíséreltem meg tovább tiltakozni, most már 
kapkodva, riadt kapálódzással, szinte már a könyörgés
hez közel. — Bizonyára találna olyan embert, aki min
den további nélkül elfogadná ajánlatát. Engem rendkí
vül érdekel a mostani munkám és nem is hiszem, hogy 
erre lelkileg alkalmas »lennék. Bizonyára tábornok úr 
előtt is ismeretes, hogy bármennyire felemelő legyen 
is a haza szolgálatában állni, bizonyos feladatok végre
hajtásához mindenképpen különleges lelkialikatra van 
szükség. . .

— Nekünk mindenekelőtt tökéletesen képzett, sőt nem 
mindennapi képességű szakemberre van szükségünk — vá
laszolta a tábornok, a befejező mondatom élét telje
sen figyelmen kívül hagyva.

— Nyilván akadna rajtam kívül más is, aki hasonló 
képességekkel rendelkezik és én . . .

Fernando türelmetlenül félbeszakított; egész beszélge
tésünk során először emelte fel hangját: — Ezt nyilván 
maga sem hiszi! Ha nem tudná, fejletlen ország vagyunk! 
Különben pedig arra kérem, tartsa meg magának a ja
vaslatait! Feleljen: hajlandó belépni hozzánk vagy sem? 
Röviden! Igen vagy nem?
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Kezem ökö»lbe szorult, körmeim mélyen tenyerembe vé
sődtek; legszívesebben nekirontottam volna. Egy pilla
natig arra gondoltam, mi lenne ha öklömmel az arcéba 
sújtanék; lelki szememmel orrából ‘bőven fakadó vér
patakot láttam, de hangom levált rólam és elkülönülve 
cselekedett: — Egy kevés gondolkodási időt szeretnék 
kérni. — Horni okomon és hátamon hideg verejték üt
között ki, egész testem remegett az izgalomtól.

A tábornok kis ideig gondolkodni látszott, de közben 
nem vette le rólam tekintetét; keskenyre szorított száj
jal, merőn nézett rám. Látszólag jóképű, majdnem ne
mes vonású arcát nézve úgy tűnt nekem, e „külső” arc 
mögül, mintegy a tojás héját szétrepesztő, kikelő csibe
ként egy másik, „belső” arc búijik elő, a rideg számítás 
minden jegyét magán viselve, kegyetlenül szimatoló für- 
készéssel, üveges tekintettél. És valóban, az arc most 
mintha fizikai értelemben is elváltozott volna: az ajkak 
keskenyebbnek és vértelenebbnek hatottak, az orcákról 
mintha minden fölösleges hús felszívódott volna, a sze
mek viszont egy árnyalattal világosabbá, vizslaszerübbé 
lettek, az alattuik levő, előbb még csak alig észrevehető 
bőrtáskák viszont, az orrtőtől a szájsarkok felé húzódó 
redőkkel együtt megnagyobbodtak, elmélyültek; az arc
bőr egészséges barnás-rózsaszín árnyalatát mintha va
lami száraz, pergamenszerű szín váltotta volna fel. A 
tábornok most évtizedekkel öregebbnek látszott, végleg 
kiégettnek, olyannak, akiből az emberi melegség utolsó 
cseppje is rég kisziikkadt már. Miközben néztem, egyre 
jobban éreztem helyzetem reménytelenségét.

Mikor megszólalt, arca ismét eredeti mivoltába ug
rott vissza: — Nehéz ember maga — mondta s egy pilla
natra leejtette tekintetét. — Egyetlen mentsége, hogy 
fiatal és meggondolatlan. . .  Nos hát, két hét gondolko
dási időt adok. Jól jegyezze meg, tőlem ilyesmit nagyon 
kevesen kaptak még. A legtöbbnek mindössze öt percet 
adtam. Két hét múlva pedig ismét itt jelentkezik nálam 
és közli, mit határozott.



— Köszönöm, tábornok úr.
A csapda szorítása mintha enyhült volna; a két hét 

gondolkodási idő e percben (mérhetetlenül hosszúnak tet
szett. Bizonytalan reményeik 'kezdtek éledezni bennem: 
addig majd csak kitalálok valamit, gondoltam gyerekes 
naivsággal.

De a tábornok rögtön eloszlatta megkönnyebbülésemet: 
— Figyelmeztetem, nehogy azt higgye, hogy időközben 
majd megfeledkezünk magáról és teljesen fölöslegesen 
fárasztaná magát, ha esetleg megkísérelné, hogy 'külföldre 
szökjön. Erről a beszélgetésről pedig senkinek egy szót 
sem. Megértette?

— Igenis. Megértettem.
— Helyes. Most pedig elmehet. A viszontlátásra.
— Suarez a nemzet atyja! — tisztelegtem.
— Kísérje ki az urait — szólt a tábornok a csengeté

sére (belépő századoshoz.
Az épületből kilépve egy taxit intettem magamhoz. 

Halálos fáradtsággal dőltem hátra az ülésen. A kocsi a 
várost átszelő folyó partjára kanyarodott, a vízen úszó 
gőzösök langyos tavaszi napfényben fürödtek. Órám pon
tosan tizenkettőt mutatott.



2
A látogatásom utáni két hétben Fernando tábornok 

gondoskodott arról, nehogy véletlenül iazt higgyem, meg
feledkezett rólam. Másnap reggel, lakásomból kilépve, az 
egyik járda menti fának támaszkodva, magas sovány, fe
kete zakót, világosszürke pulóvert, sötétszürke nadrágot 
viselő férfit vettem észre. Első látásra semmi figyelem
reméltót sem találtam rajta és szinte tudomást sem véve 
róla, tegnapi kellemetlen emlékeimet erőszakkal elnyomva, 
a kellemes tavaszi időben gyalog indultam el munka
helyem, az orvosi fakultás gyógyszertani laboratóriuma 
felé, s csak mikor észrevettem, hogy mintegy tíz lépés
sel mögöttem maradva nyomomba szegődik, merült fel 
bennem a gyanú, hátha az OBK embere, akit azzal bíztak 
meg, hogy szakadatlanul szemmel tartson s minden lé
pésemről értesítse megbízóit, valószínűleg személyesen 
Fernando tábornokot.

Feltevésem nem bizonyult alaptalannak. Miközben a 
laboratóriumban munkámat végeztem, többször kipillan
tottam az ablakon, ahonnan jól megfigyelhettem: szünet 
nélkül a közelben tartózkodott, hol a kapu előtt sétált 
fel és alá, hol pedig az épület körül elterülő parkocska 
valamelyik padján üldögélt; néha úgy tett, mintha új
ságot olvasna, látszólagos elmélyül tséggel a Nemzeti 
Büszkeség Pártjának központi lapjába, a Suarez Ütjába 
temetkezett, de időnként lopva a laboratórium ablakai 
felé pislogott.

Hazatérőben szintén nem tágított mellőlem, s mikor,



hogy megkíséreljem lerázni magamról, taxiba ültem, a 
kocsiból hátratekintve megfigyeltem, miként követi rög
tön a példámat: az első szabad taxit feltartóztatva azon
nal utánam indult. Miközben kapunk előtt átadtam a 
sofőrnek a viteldíjat és néhány másodpercig a vissza
járó (aprópénzre vártam, már meg is érkezett s a kocsi
ból kiszállva a kapu mellé állt; a házba való belépésem
kor némán, egészen parányi kalaplevevéssel üdvözölt, a 
nap hátralévő részében pedig nem is tágított többé ház
tömbünk mellől. Még késő este is, felhúzva az ablakre
dőnyt, több ízben kitekintettem, de alakját még mindig 
valamelyik utcai lámpa fényében láttam hol sétálni, hol 
a lámpaoszlopnak támaszkodni; láthatólag nyíltan mu
tatkozott s egyetlen olyan mozdulatot sem tett, mintha 
el akarna rejtőzni a szemem elől. Reggel még mindig 
a kapu előtt találtam: némán újra megemelte kalapját, 
én azonban ezúttal egyetlen biccentésre sem méltattam, 
szótlanul haladtam el mellette. Pár másodperc múlva 
ismét meghallottam nyomomba szegődő lépteinek hangját.

És valóban,, ezentúl nem is tágított mellőlem többé. 
Bárhová tértem is be, vendéglőbe, kávéházba vagy va
lami hivatalba, nyomban ő is a helyiségbe lépett. Ren
desen néhány asztallal odébb telepedett le, valami italt 
rendelt s a türelmetlenség legkisebb jele nélkül, nyugod
tan várakozott; ugyanezt tette akkor is, mikor egy este, 
mintegy kísérletképpen moziba mentem: jegyet váltott 
és közvetlenül a hátam mögötti széken helyezkedett 
el. Ugyanígy járt el akkor is, mikor egyszer feleségem
mel együtt színháziba mentünk.

— Ki volt az az alak, aki folyton a nyomunkban járt? 
— kérdezte feleségem kissé aggódva, amikor előadás után 
hazaértünk. — Miért volt mindig a sarkadban?

— Újabban figyeltetnek — feleltem csak nehezen ma
gamra erőltetett közönnyel. — Amióta a tábornoknál 
jártam, állandóan követ, mint az árnyék. Kissé idegesítő, 
de ne tulajdoníts neki különösebb jelentőséget.



— Pedig ebből baj lesz — szólt, láthatólag elsápadva. 
— Én féléik.

— Fölösleges. Semmi :az egész. Majd abbahagyják.
— Biztos vagy benne? Miért gondolod, hogy abba

hagyják?
— Mások is jártak máT így. Csak néhány napig tar

tott az egész . . .
Megnyugtatásnak szánt válaszom teljesen légbőlkapott 

volt, soha senkiről sem hallottam, hogy ehhez hasonló 
módon figyelték volna. Ogy látszik, ezt feleségem is 
megérezte, mert csillapítási kísérletem teljesen hatásta
lannak bizonyult. Tovább kérdezősködött; mialatt beszélt, 
erős szorítással megragadta a karomat, kabátom ujján 
át is jól éreztem kezének ideges remegését.

— Mondd, mit akarnak ezek tőled?
— Nem tudom, fogalmam sincs.
— De tudod. . .  Tudom, hogy tudod . . .  Miért nem mon

dod meg .az igazat? Mit akart tőled a múltkor a tábornok?
— De hiszen mondtam már. Szaktanácsot valami egé

szen jelentéktelen ügyben. Akármelyik gyógyszerész is 
megadhatta volna nekik. . .  Csakhát tudod, milyen egy 
ilyen főmufti: neki az ország elsőszámú szaktekintélyé
től kell útbaigazítás és persze úgy, hogy hivatalosan ma
gához rendeli.

— Ezt nem hiszem. Itt valami egészen másról, sokkal 
komolyabb ügyről van szó. Mondd, mibe keveredtél? 
Légy őszinte hozzám. — Faggató s egyben könyörgő te
kintettel nézett rám, utolsó szavait már majdnem elesukló 
hangon mondta. Izgatottsága engem is felidegesített.

— Semmibe sem keveredtem! — szóltam rá ingerülten, 
mintegy ily módon csapva le a bensőmben mindjobban 
fokozódó kényszerre, hogy nyíltan feltárjam előtte a tel
jes igazságot. — Jól tudod, hogy sohasem foglalkoztam 
politikával. Ha belekeveredtem volna valamibe, már rég 
hűvösre tettek volna.

— Akkor meg mondd el, miről van szó — kérlelt to
vábbra is síró hangon. Ekkor kezdtem először sejteni,



milyen mértékben lesz képes gyengesége a tábornok szö
vetségesévé válni.

— Mondtam már.
— Jaj csak .azt ne hidd, hogy elhiszem, amit arról az 

állítólagos szaktanácsról mondtál. Mi szüksége lehet neki 
a te szaktanácsodra? És 'ha csak erről lett volna szó, nem 
lennél ilyen ideges. Csak nem gondolod, hogy nem vet
tem észre, milyen dúlt vagy pár nap óta? Amióta a tá
bornoknál jártál. . .

— Hagyjuk ezt, jó?
— Ne hagyjuk. Mondd meg. Akármiről van is szó, jobb 

ha én is tudom.
Sóhajtottam, majd néhány pillanatig az asztalra könyö

kölve a tenyerembe temettem arcomat; szemem előtt vö
rös karikák táncoltak a sötétség felületén. Talán igaza 
van, gondoltam, sőt talán joga is van rá, hogy megtudja 
az igazat. Nem bírtam tovább.

— Hát jó. Megmondom — szóltam nyersen. — Azt 
akarja, hogy az ő szolgálatukba álljak.

— Spiclit akar faragni belőled?
— Nem. A szakterületemen dolgoznék továbbra is, de 

az ő számukra.
— És mit dolgoznál? Mit dolgozhatnál te az ő szá

mukra?
— Fogalmam sincs. A tábornok minden további felvi

lágosítást megtagadott. Kijelentette, csakis abban az eset
ben hajlandó többet mondani, ha nyómban aláírom az 
előre elkészített szerződést.

— És te?
— Természetesen elutasítottam. Semmi 'kedvem sincs

sötét dolgaikban a segítségükre lenni.
— Hátha nem is sötét dolgot akarnak tőled — mondta 

naivan. — És különben sem szegülhetsz szembe velük.
— Amit ők akarnak, csakis sötét lehet.
— Nem biztos. . .  És akármiről legyen is szó, a végén

úgyis meg kell tenned.
— Ellenállok, amíg az erőmből telik.



%
— De ha úgyis hiába. . .  Jobb lett volna, ha mindjárt 

beleegyezel. Úgysem menekülhetsz előlük.
— Csalkhogy az én lelkiismeretemmel nem fér össze, 

hogy az OBK szolgálatába álljak.
— De ha kényszerítenek. Ha kényszerből teszed nem 

számit.
— Megható ötlet. Ezek szerint, ha valami olyat sze

retnék tenni, ami nem fér össze a lelkiismeretemmel vagy 
a felelősségtudatommal, hát csak arra kell kémem va
lakit, hogy kényszerítsen rá. Mint valami viccbeli agg
szűznek, aki azért sóhajtozik, .bárcsak erőszakot követné
nek el rajta . . .

— Kiforgatod a szavaimat. Ezt az erőszakot nem te 
hívtad ki magad ellen.

— Ebben igazad van. Csakhogy amennyiben valakit 
az általam kotyvasztott mérgekkel pusztítanak el (mert 
csakis ilyesmiről lehet szó, másra nem tudok gondolni), 
vagy az én közreműködésemmel bírnak vallomásra, ak
kor annak édeskeveset számít, hogy én kényszerből tet- 
tem-e, amit tettem vagy sem.

— De neked családod van
— Ezt juttatta eszembe a tábornok is.
— Na látod, ő  is erre épít. A végén úgyis meg kell

tenned.
— Nem teszem meg! Soha! Kínozzanak meg, öljenek 

meg, ha akarnak!
— Te megőrültél. Tökéletesen megőrültél!
— Te pedig gyáva vagy és önző. Csak a te vacak

kis érdekeiddel, no meg az enyémekkel törődsz. Más nem
is számít a szemedben . . .

Ezen az estén sokáig vitatkoztunk, veszekedtünk. Fájt 
ez a veszekedés, mert eddig jól éltünk és sohasem kia
báltunk még így egymásra. Hangunk alkalmasint az ut
cára is kihallatszott, s valószínűleg titokzatos megfigye
lőm is meghallott néhány szót. Végül kimerültünk és 
mindketten makacsul kitartva álláspontunk mellett, sú
lyos fejgörccsel kerültünk ágyba. A túlfeszített izgalom



után, látszólag mély, sötéten örvénylő álomba merültem, 
de rövid idő múlva, egészen hirtelen, mintha álmomat vá
ratlanul elmetszették volna, felébredtem és ébren hány
kolódtam egészen Teggelig. Hallottam, hogy feleségem is 
ébren van, de egy szót sem szóltam hozzá, s ő sem 
hozzám. Reggel is alig beszéltünk egymással, a tegnap 
esti témát, mintegy közös megegyezéssel, egyikünk sem 
hozta szóba. Sietve megreggeliztem és elmentem hazul
ról; kísérőm most is a kapu előtt várakozott, mintha a 
fáradtság legkisebb (nyoma sem látszott volna rajta. Ter
mészetesen egész nap követett mindenhová; a nyilvá
nos helyekre közvetlen utánam ő is belépett, ha viszont 
magánházban tettem látogatást, az utcán maradt a kapu 
előtt. Fantasztikus kitartása, emberfeletti fizikai teljesít
ménye egyre érthetetlenebbnek látszott.

A következő napon beteget jelentettem (valójában an
nak is éreztem magam) és ki sem léptem a házból. Fele
ségem meg sem kérdezte, miért maradok otthon, szavak 
nélkül is értett mindent, lopva hol rám, hol — akárcsak 
magam is — az ablakra nézett, arcán időnként, mintha 
valami titkos, az én szememben kárörömszerü remény
sugár csillant volna meg: mintha csak titkon .azt kí
vánta volna, bárcsak akaraterőm minél előbb végleg el- 
ernyedne, s véget vetne további ellenállásomnak. Kísé
rőm egész nap a ház előtt sétált; estefelé mozdulataiból 
ítélve már holtfáradtnak látszott, mégsem hagyta el őr
helyét. Amikor este tíz óra utón lefeküdtem, még min
dig odalenn ácsoigott.

Éjféltájban felébredve, váratlanul az az ötleten támadt, 
hogy felkelek és elmegyek hazulról: szerettem volna meg
bizonyosodni afelől, vajon éjszaka is követ-e. Hogy sen
kit fel ne ébresszek, a legnagyobb csendben öltöztem fel. 
A kapun kilépve a szürke pulóveres alakot most is ott 
találtam; hátával a falnak támaszkodott, egykedvűen ci
garettázott, s most is, mint mindig, megjelenésemkor pa
rányi kalaplevevéssel üdvözölt.

Amikor sietős léptekkel elindultam, rövidesen ismét mö



göttem hallottam gumitalpú cipőjének alig észlelhető 
halk neszét. Ekkor akár már vissza is téphettem volna, 
de valami elűzött hazulról; még az árnyékként követő 
alakkal a hátamban is kellemesebbnek tűnt csavarogni 
az éjszakai utcáikon, mint odahaza álmatlanul az ágyam
ban forgolódni. Hamarosan a folyó partjára értem, majd 
jó ideig a víz folyását kísérve haladtam tovább, kifelé a 
külvárosok irányába. Később, egészen kinn, nem messze 
a legkülső nyomornegyedek összevissza épült, egymásnak 
támaszkodó roskatag bádogtetős kunyhóitól, egy kiskocs
mába tértem; az egyetlenbe, amely a környéken még 
nyitva volt. Vagy fél ,perc múlva, természetesen kísérőm is 
megjelent a kellemetlenül savanyú szagú, alacsony, do
hányfüstös helyiségben; látszólag tudomást sem véve 
rólam ült le a szomszédos asztalhoz: mozdulatai most 
meglepően frissnek hatottak és az egész ember szembe
tűnően pihentnek látszott. Amikor tüzetesebben szem- 
ügyre vettem, rájöttem, hogy nem is ugyanaz a sze
mély, aki lakásomtól egészen idáig kísért. Bár teljesen 
ugyanúgy volt öltözve, s hajszálra ugyanolyan magas is 
volt, úgy találtam, minden jellegzetesség nélküli arca va
lamivel kerekebb, mint előző kísérőmé. És az álla is ki
csit mintha szélesebb lett volna.

Ettől kezdve különbséget tudtam tenni a nyilván már 
kezdettől fogva egymást váltogató két alak között. Hol 
egyikük hol másikuk voflt szolgálatban, de kicserélő
déseikben semmi szabályszerűséget sem voltam képes föl
fedezni, ugyanúgy, ahogy kettejüket együtt sem láttam 
sohasem. Jól emlékszem, egy alkalommal, mikor egy kert
vendéglőben ültem, néhány asztallal távolabb a hosszabb 
arcút láttam cigarettával a kezében az asztalra könyö
kölni, de mikor egy pillanatra távoztam, utóbb, a W. C.- 
ből visszatérve, már a kerekebb arcút találtam ott: ugyan
olyan pózban ült, mint társa az előbb, sőt (bár lehet, hogy 
csak felajzott képzeletem miatt* úgy rémlett, mintha a 
cigaretta is pontosan annyival rövidült volna meg, ameny- 
nyit társa szív el, ha a helyén marad.



Amint az idő előrehaladt, mindez egyre jobban az 
idegeimre ment. Hiába próbáltam meg ismételten is kö
zönyösen tekinteni kísérőmre, illetve kísérőimre, helyze
tem mind kínosabbá vált. Kezdtem elveszíteni a mértéket 
azt illetőleg, hogy meddig terjed a valóság és hol kez
dődik a képzelődés: néha nem tudtam, nem képzelem-e 
csupán, hogy két emberrel, valószínűleg ikertestvérek
kel van dolgom (holott ennek ellenkezője teljesen lehe
tetlennek látszott, s különben is, feleségem szintén képes 
volt különbséget tenni a kettő között), vagy pedig nem 
képzelődés-e a közöttük levő roppant nagy hasonlóság, 
vagy éppenséggel nem látomás-e az is, hogy egyáltalán 
léteznek és szüntelenül a nyomomban vannak. Egy do
log azonban kezdettől fogva és mindvégig teljesen nyil
vánvaló volt előttem. Szinte az első perctől fogva lát
tam, mire megy a játék: mindenekelőtt nem ők akarnak 
tudomást szerezni arról, mit művelek, hová megyek, ki
vel találkozom, mivel töltöm az időmet, hanem azt akar
ják, hogy én érezzem szakadatlanul, hogy egyetlen pilla
natra sem feledkeznek meg rólam. Mintha egyenesen 
tudtomra kívánták volna adni, hogy támadásuk közvet
lenül idegeim és akaraterőm ellen irányul.

Feltevésem néhány nap múlva méginkább beigazoló
dott.

Eddigi, pusztán néma jelenlétüknél fogva is hatásos kín
zásukat, ha jól emlékszem, pontosan a második hét első 
napján új elemmel egészítették ki. Amikor ezen a reg
gelen az utcára léptem, elmaradhatatlan kísérőm, (illetve 
kísérőim közül a kerekebb arcú) kezében meg nem gyúj
tott cigarettával hozzám lépett:

— Bocsánat uram — mondta parányi meghajlással —, 
adhatna egy kis tüzet?

öngyújtómat felkattintva szótlanul feléje nyújtottam. 
Köszönetét mormolt, de tölbbet nem szólt. Mondanom sem 
kell persze, hogy ezúttal is utánam eredt.

A jelenet egymásután még két reggelen ismétlődött, 
majd későb kísérőim „növelték a dózist” : napjában két



szer, azután háromszor, sőt négyszer léptek hozzám tü
zet (kérni, minden esetben .pontosan ugyanazokkal a sza
vakkal — „Bocsánat uram, adhatna egy »kis tüzet?” —, a sza
vak számát és sorrendjét minden alkalommal előírásosan 
betartva; arcuk minden esetben szenvtelen maradt, a leg
kisebb mentegetőző mosoly nélkül, s hanghordozásuk is 
mindig olyan volt, mintha a szóban forgó, különben cse
kély szívességet életükben először kérnék tőlem.

Egy alkalommal végül is nem bírtam tovább:
— Hát hallja, ez már mégiscsak pimaszság! — förmed- 

tem rá egyikükre (ha jól ltudom, a hosszabb arcú volt), 
önuralmamat vesztve. — Nem értem, hogy egy állandó 
dohányos, mért nem tart magánál gyufát vagy öngyújtót?

Kifakadásom a legkevésbé sem zökkentette ki nyu
galmából. — Elnézését kérem, uram — mondta ezúttal 
alig sejthető mentegetődző mosolygással. — Nem tudom, 
mi van velem. Bármit is teszek, az utóbbi időben követ
kezetesen otthon felejtem a gyufámat.

Nyugalma végleg kihozott a sodromból: — Akkor men
jen be a legközelebbi trafikba és vegyen magának! — 
kiáltottam fuldokolva, miközben torkom görcsbe rándult. 
— Vagy legalábbis ne mindig éppen éntőlem kérjen tüzet.

Arcán a legmagasabb fokú csodálkozás kifejezése jelent 
meg: — Lehetséges lenne, hogy más alkalommal is öntől 
kértem?

— Ne tartson hülyének! Azt hiszi, nem vettem észre, 
hogy már vagy tíz napja követ, mint az árnyék és sza
kadatlanul engem gyötör, úgyhogy egy percnyi. . .

— Ez merő véletlen uram. Magam is sokat töprengtem 
már azon, miért van az, hogy nekem is mindig éppen 
ott akad dolgom, ahová maga megy. Nagyon kérem, higy- 
gye el, nincs ebben semmi szándékosság.

Csodálkozásomban és felháborodásomban csak nehezen 
tudtam szavakat találni. — Hiába alakoskodik! Azt kép
zeli, nem tudom, kinek a megbízásából jár állandóan a 
nyomomban.

— Engem senki sem bízott meg ilyesmivel, uram.



— Ez hazugság! Mondja meg Fernando tábornoknak, 
eszeljen ki valami mást, ha azt akarja, hogy ne lássak át 
a tervein. A megadott időben majd ellátogatok hozzá, de 
addig hagyjanak ebekében.

— Ki az a Fernando tábornok?
— Maga őt legalább olyan jól ismeri, mint én, sőt való

színűleg sokkal jobban. De különben is, mindenki na
gyon jól tudja róla, hogy kicsoda.

Kísérőm a homlokára ütött: — Ja persze, tudom már 
— szólt színlelt felocsudással. — De téved uram, ha azt 
hiszi, hogy bármiféle közöm is van hozzá. Eddig, hála 
az úrnak t— folytatta tompított hangon, képmutatóan 
körülnézve —, semmi dolgom sem volt, sem vele sem 
az embereivel. . .

Erre már nem is szóltam semmit; sarkon fordulva fa
képnél hagytam.

A tűzkérést erre beszüntették (azt hiszem, az egészet 
csakis azért csinálták, mert így kívánták megállapítani, 
mennyire megy idegeimre a játék), de elátkozott telkek
ként üldöző Erünniszek módjára tovább is a sarkamban 
maradtak; kitartóan követtek mindenhová. Ha a kútba 
ugranék, gondoltam több íziben is, az éppen szolgálatban 
lévő talán még oda is utánam ugrana. Egyre többször 
kezdtem keserű belső fintorral arra gondolni, mi lenne, 
ha kipróbálnám, vajon csakugyan megtenné-e?

Egy alkalommal — négy nappal a rendelkezésemre 
bocsátott gondolkodási idő letelte előtt —, amikor kí
sérőmmel a nyomomban éppen a folyó egyik hídján men
tem át, váratlan ötletem támadt: minden bevezetés nél
kül, egészen hirtelen a korláthoz léptem, melyen átha
joltam rajta, úgyhogy közben még a vér is fejemben ment 
egy kissé, sőt egyik térdemet is felhúztam rá, mintha csak 
a messze alattam hömpölygő vízbe készülnék vetni ma
gam — nem tudom, lehet, hogy lelkem mélyén egy csöpp
nyi komolyság is rejtőzött elhatározásomban; bármilyen 
erőfeszítéssel igyekezzem is visszaemlékezni ezekre a na
pokra, képtelen vagyak teljes tisztasággal látni tetteim



indítékait. Bár az utolsó pillanatban, fejemmel maga
sam a folyó vize felett az űriben lebegve mozdulatlan 
maradtam, kísérőm (ezúttal nem emlékszem, melyik volt) 
mégis rendkívül hevesen reagált. Lélekszakadva ugrott 
hozzám és rángatott le a hídkorlátról.

— Az ég szerelmére! Mit tesz, uram? — kiáltott rám 
a kabátomat markolászva. Arca kivörösödött, szája re
megett; amióta csak „ismertem”, először fedeztem fel 
arcán valóságos emberi indulatokat eláruló jieleket; ki
mondottan rémültnek látszott.

— Miért kérdezi? Nagyon jól láthatta, mit akarok tenni! 
— válaszoltam dühösen az arcába nevetve, s közben úgy 
tettem, mintha ki akarnám tépni magam a kezéből; nem 
tudom, lehet, hogy valóban ezt is akartam.

Hangja újra megszokott képmutatóan szenvtelen tónu
sába siklott vissza; ismét csak meghatározott szerepet ját
szott: — De uram, az élet szép. ön nem így gondolja?

— Már nem . . .  Nagyon kérem, ne kövessen folyton.
— De uram , én igazán . . .  kizárólag véletlenül. . .  Higy- 

gye e l . . .
— Ne f ár assza magát, úgyis hiába. Én magának soha 

semmit sem hiszek. És jól vigyázzon, mit tesz, meddig 
megy el az idegekre menő módszereivel. Ne felejtse el, 
hogy Fernando tábornoknak nem a folyóból kihalászott 
holttestemre van szüksége. Nem hiszem, hogy túlságosan 
elnéző az embereihez, ha azok baklövéseket követnek el.

Égy kicsit mintha meghökkent volna; úgy tetszett, 
mintha ijedelme kissé átütne alakoskodó szavainak réte
gén. — Igazán nem értem, miért beszél minduntalan a tá
bornokról?

Ismét szó nélkül hagytam ott. Kitéptem magam időköz
ben meglazult szorításából és tovább indultam. Legna
gyobb csodálkozásomra ezúttal nem eredt utánam. Hiába 
figyeltem lépteinek lassan már világom elmaradhatatlan 
részét képező halk neszére, semmiképpen sem sikerült 
meghallanom. Később a hídról leérve, hátrapillantottam: 
ugyanott állt, ahol hagytam, két összefont karjával a kor



látra támaszkodott és a vizet bámulta. Akkor láttam utol
jára.

Mert a következő négy napban a .tábornok mintha tak
tikát változtatott volna. Nem tudhatom pontosan, mi volt 
a célja azzal, hogy látszólag minden megfigyeltetést be
szüntetett, de annyi bizonyos, hogy számomra ez az intéz
kedés a 'legkevésbé sem hozott megkönnyebbülést. Bár elő
zőleg azt hittem, egyenesen a mennyországban érezném 
magam, ha nem látnám, vagy tudnám szakadatlanul mö
göttem kisérőim egyikét, most, hogy ez bekövetkezett, 
nyilvánvalóvá lett előttem, hogy valójában semmit sem 
használ. Ugyanis tudtam, hogy mégis figyelnek; titokban, 
hogy tudomást ne szerezhessek róla és főleg, hogy ne iz
gassanak, mégis minden lépésemről értesítik a tábornokot. 
Hiszen teljesen világos volt: a tábornok sem azt nem akar
ja, hogy az utolsó pár nap alatt 'lelkileg összeszedjem ma
gam, sem esetleges szökésemet nem szándékozik lehetővé 
tenni. Két napon át egyre fokozódó intenzitással és gya
korisággal, minduntalan utánam leskelődő, kapualjaikban, 
utcasarkok mögött lapuló alakokat véltem felfedezni vagy 
valamelyik velem véletlenül párhuzamosan vagy közvet
lenül mögöttem haladó békés járókelőt gyanúsítottam az
zal, hogy előbbi megfigyelőim helyébe lépett, egy gyanút
lan tejikihordó fiút pedig, aki tüzet kért tőlem, heves felin
dulásomban majdnem felpofoztam. Valahányszor lépéseket 
hallottam közeledni lakásunk ajtaja felé, összerezdültem: 
hátha a tábornok meg sem várja, hogy a meghatározott 
időben megjelenjek nála, hanem erőszakkal hurcoltat 
el. Végül is én két ízben nyíltan tudtára adtam embe
reinek, hogy tudom, miért vannak a nyomomban; bizo
nyára ezt sem lett volna szabad megtennem. Az OBK-val 
kapcsolatban hallgatólagos szabály volt, hogy nyíltan nem 
illik tudomást vennünk a létezéséről, mégis mindenben 
tilalmaihoz, utasításaihoz és parancsaihoz kell tartanunk 
magunkat. De ami a legszörnyübb volt, mindinkább úgy 
éreztem, képtelen leszek bárminemű további ellenállást is 
kifejteni a tábornok „ajánlatával*’ szemben. Ügy éreztem,



végleg alulmaradtam. Mindössze egyetlen kiutat láttam, 
s ha ember „akarok maradni”, hajtogattam magamban lá
zasan, azt kell választanom. Ami három nappal előbb még- 
csak egyfajta különös tréfa vagy legfeljebb ködös, fél
komoly szándék volt, ekkorra már szilárdnak tetsző 
elhatározássá érett bennem.

Tettemet éjszaka szándékoztam elkövetni. Lefekvés után 
szinte azonnal alvást színleltem, majd megvártam, amíg 
feleségem egyenletes ütemű lélegzete kétségbevonhatatlan
nak tűnő bizonyossággal meg nem győz, hogy mély álomba 
merült. Néhány perccel éjfél előtt, amilyen halkan csak 
tudtam, kiszálltam az ágyból és lábujjhegyen a dolgozó- 
szaibámba osontam. íróasztalomon felkattintottam a zöld- 
ernyős asztali lámpát, majd megszokott karosszékembe 
roskadva néhány percig a citromsárga fénybe bámultam. 
Ügy terveztem, néhány soros levelet írok a tábornoknak, s 
közlöm vele, valamire mégsem számított: „vannak embe
rek, akik inkább meghalnak, semhogy. . De aztán le
gyintettem: puszta tettem önmagában is elég lesz; ha több 
oldalas levelet írnék, azzal sem mondhatnék egy szemer
nyivel sem többet, mint amennyi a meztelen tényállás
ból is kiviláglik majd. . .  Aztán pár másodpercig megpró
báltam elképzelni a tábornok arcát abban a pillanatban, 
amikor hírül veszi, hogy valaki a halála után a szeme 
közé nevet. Annak az embernek az arcát, aki hosszú éve
ken át megszokta, hogy minden az ő elképzelése szerint 
történjék. Vajon milyen lehet az arca, ha nem elégedett? 
Ha csalódást, meghökkenést fejez ki? Ha kénytelen tudo
másul venni, hogy néha az ő kezéből is kicsúszhat va
laki . . .  Kis ideig szinte szórakoztatónak találtam ezt a já
tékot.

Aztán végre felálltam s az íróasztal fiókjából elővettem 
a délután vett morfiumos ampullákat. A kályha közelébe 
mentem és az előtte levő fémtálca fölött kezdtem felnyito- 
gatni őket. Kezem remegésén kissé csodálkoztam, előiző- 
leg teljesein nyugodtnak hittem magam. Azután az egyiket 
el is ejtettem. Vigyáznom kell, gondoltam miközben a



második ampulla tartalmát a fecskendőbe szippantottam, 
többet nem szabad elejtenem. Kissé talán keveset vettem. 
A sikerületlen öngyilkossági kísérlet egyilke a legsziánalom- 
raméltóibb és a legszégyenletesebb dolgoknak a világon.. .  
Ha sikerül, az egészen más . . .

Aztán egyszerre, anélkül, hogy előzőleg lépteket hallot
tam volna, hirtelen ikinyílt az ajtó. Feleségem könnyű háló
ingében volt; úgy ahogy az ágyból fölkelt.

Sikoltva ugrott hozzám. A fecskendő és az ampullák ki
hullottak a kezemből.

— Miért jöttél be? — kérdeztem halkan, majdnem sut
togva.

Egész testét rázta a zokogás; csak bizonyos idő múlva 
volt képes valamennyire is érthetően szólni: —

— Te miért? . . .  Mondd. . .  miért? . . .
— Holnap a tábornokhoz kell mennem é s . . .  és alá fo

gom írni a szerződést. Anélkül, hogy tudnám, mi van
benne. Alá fogom írná, érted? Minden további nélkül alá 
fogom írni. Csak ez az egy út állt még nyitva előttem. . .

— Tudom, hogy alá fogod írni. De az semmit sem számít.
— Ügy látszik, neked valóban semmit sem. . .  De dr. 

Salvatore tudós és nem pribék. . .  Én tudós akarok ma
radni és ha nem élő, .akkor halott.

—: Nekem te mindig az maradsz, aki voltál. . .
— Neked. . .  persze neked. De a világnak. És mindenek

előtt önmagámnak.. .
— De én szeretlek. . .  És szükségem van rád.
„Ha valóban szeretnér\ akartam mondani, „meg sem 

próbálnál lebeszélni arról, amire elszántam magam”, de 
csak némán remegtem, egész testemen kiütközött a hideg 
verejték; kellemetlen szagának találtam. Feleségem át
ölelve tartott és a hajamat simogatta. — Kényszerből te
szed, kényszerből — ismételte véget nem érőn, szinte esze
lősen —, nem vagy hibás, ha kényszerből teszed, nem 
vagy hibás —, én meg gyűlöltem ezért, szerettem volna 
ököllel az arcába csapni, de nem mozdultam, ernyedt
nek, bénának éreztem magam és akaratom ellenére is
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hinni kezdtem, amit mond. Végül már vele együtt ismé
teltem: — Ha kényszerből teszem, nem vagyok hibás, ha 
kényszerből teszem . . .

Később úgy éreztem, valami meghalt bennem akkor. So
káig úgy hittem, örökre.

Másnap apatikusan mentem e*l a tábornokhoz. A száza
dos mosolyogva fogadott és azonnal az ablaktalan belső he
lyiségbe kísért. Amikor beléptem, a tábornok ugyanúgy 
ült íróasztalánál, mint az első alkalommal. Ahogy rápil
lantottam, valahogy még azt sem éreztem lehetetlennek, 
hogy a két hét alatt, amíg távol voltam, el sem mozdult a 
helyéről. De a két látogatásom közötti idő különben is 
teljesen megsemmisülni látszott: mintha csak egy félbe
maradt színjáték folytatódott volna, pontosan ott, ahol az 
előző felvonás véget ért, vagy pedig mintha közben ki sem 
léptem volna a helyiségből és csupán néhány percnyi, nyo
masztó víziókkal terhes eszméletlenség után tértem volna 
magamhoz. A tábornok, mielőtt rámpillantott volna, pár 
másodpercig látszólag most is az előtte heverő irathalmazba 
mélyedt. Aztán barátságosan rámmosolygott.

— Örömmel látom, hogy pontos volt — szólt önelégült 
vidámsággal, s közben órájára nézett. — Az ilyesmi min
dig nagyon kedvező benyomást kelt nálam. Nálunk a pon
tosság mindennél előbbrevaló. Ha így folytatja, nagyon 
meg leszek elégedve magával.

— Attól tartok, tábornok úr — szökött ki belőlem a ke
serű válasz —, hogy mánél inkább meg lesz velem elégedve 
ön, annál kevésbé leszek én megelégedve magammal, an
nál inkább kerülök összeütközésbe a lel'kiismeretemmel.

A tábornok unott arcot vágott: — A nagyra becsült lelki
ismerete nem érdekel túlságosan. Okosabb, ha minél előbb 
kicseréli, olyanra, amely más eszmék függvényét képezi 
vagy pedig teljesen megszabadul tőle. Különben is attól 
tartok, ez a kissé kényelmetlen ruhadarab csak gátolná 
kötelessége teljesítésében és képességei kibontakoztatá
sában.

— Tudom. Én azonban csakis azért szóltam erről, mert



még mielőtt aláírnám a szerződést, tudatni szeretném, hogy 
ezt csakis a kényszernek engedelmeskedve teszem, s mind
az, amit ezek után az önök szolgálatában végzek, szintén 
a kényszer következményének tulajdonítandó. Engedelmes
kedem, de akaratom ellenére.

— Mi csakis az engedelmességet tartjuk fontosnak. A 
többi mellékes. Ügy hiszem az utóbbi időiben fogalmat al
kothatott magának, mit jelent csak egy kicsit is nem en
gedelmeskedni nekünk. . .  Kissé mintha megviseltnek lát
szana? — Utolsó mondatát egészen más hangon mondta: 
némi gúnyos árnyalattal részvétet színlelt.

— Miután gondoskodott arról, hogy tudjam, egy pilla
natra sem feledkeznék meg rólam, azt hiszem, ezen nem 
is kellene megütköznie, tábornok úr. Szabadon jártam 
mindenfelé, mégis állandóan fogolynak éreztem magam.

— Mi senkiről sem szöktünk megfeledkezni. Elvben pe
dig mindenkit fogolynak tekintünk. Csak éppen nem min
denkivel éreztetjük egyformán . . .  Na tessék . . .  itt. . .  szí
veskedjen aláírni.

Szótlanul írtam alá az elém tett szerződést. Szövegét el 
sem olvastam, teljesen fölöslegesnek tartottam; képtelen
ségnek látszott, hogy bármely pontjával kapcsolatban is 
vitába bocsátkozhassam. A tábornok ezen láthatólag csep
pet. sem csodálkozott, nyilván magától értetődőnek tar
totta.

— Köszönöm — szólt udvariasan, mikor a papírlapot át
nyújtottam. — Egyébként semmi oka az elkeseredésre. A 
munka amellyel megbízzuk, mindenképpen komoly kutató
munka és méltó a képességeihez. Nem vagyok szakember, 
de biztosíthatom, rendkívül érdékesnek fogja találni. Fi
zetése természetesen jóval magasabb, mint eddig volt és 
amilyen bárhol is lehetne. . .  Egyébként arról, hogy a mi 
szolgálatunkba lépett, senkinek sem szabad tudomást sze
reznie. „Hivatalosan” ön továbbra is eddigi állását tölti 
be, ez azonban pusztán formalitásnak számít. Hogy az 
egyetemen senki se csináljon kérdést távollétéből, arra 
majd nekünk lesz gondunk. Magának is ehhez kell iga



zodnia. Idővel még rendes tanári kinevezését is megkap
hatja. Remélem megértett?

— A legteljesebb mértékben, tábornok úr.
— Helyes. Akkor most hétfőig semmi dolga, próbálja 

meg összeszedni magát, mert igazán nagyon rossz bőrben 
van. Hétfőn reggel hat árakor jelentkezik nálam. Egy ki
sebb bőröndbe csomagoljon fehérneműt és más szükséges 
holmit, mert együtt elutazunk valahová s magának való
színűleg pár hétre távol kell maradnia a fővárostól. . .  
Most nem tartóztatom tovább. A viszontlátásra.

— Suarez a nemzet atyja — álltam fel tisztelegve.
A tábornok mosolygott: — Hagyja ezt a hülyeséget. 

tJgyis tudom, hogy nehezen jár rá a nyelve. Bizalmas ket
tesben nyugodtan mellőzhetjük.

A százados a folyosón várt rám.



3
Hétfőn reggel .a megadott időpontban ismét megjelentem 

az OBK központi székházéban. Hogy odavezető utam alatt 
mi volt erősebb bennem, a kétségbeesés-e, hogy képtelen 
vagyok kiszabadulni a karmai közé kaparintó szervezet 
szorításából, a szorongás, hogy vajon miféle feladat végre
hajtására kívánnak rákényszeríteni vagy pedig az ezzel 
kapcsolatos kíváncsiság s a türelmetlenség, hogy végre 
valami bizonyosat tudjak, marosak azért is, mert minden 
jobb a bizonytalanságnál, azt csak nehezen tudnám meg
mondani. Hol az egyik hol a másik érzés kerekedett felül, 
de tartós uralomra egyikük sem jutott. A százados, aki az 
első két alkalommal is fogadott, ezúttal nem a tábornok 
ablaktalan szentélyébe, hanem mindjárt a székház nagy, 
minden oldalról épületekkel körülzárt udvarára vezetett, 
ahol a tábornok hatalmas, feketén csillogó, ablakain golyó
álló üveggel védett Mercedese már útra készen állt. A 
kissé még csípősen hűvös, de ragyogóan szép napot ígérő 
reggelben a tábornokra kis ideig várakozni kellett. Né
hány percig türelmetlenül topogtam, idegesen lábamat vál
togattam és időnként zavartan a láthatólag szándékosan 
egyetlen szóira sem méltató századosra pillantottam, míg 
végül is helyettesének Brend ezredesnek kíséretében meg
jelent. Barátságosan, de nyilván a többi jelenlevőre való 
tekintettel harsány és elejétől végig érthetően kimondott, 
sőt minden mellékzöngétől mentes Suarez-köszöntéssel 
üdvözölt.

— Bemutatom új munkatársunkat, Salvatore docenst —



fordult az ezredeshez —, aki feltehetőleg rendkívül nagy 
megtiszteltetésnek érzi, hogy szolgálatunkba léphet. . .  
Brend ezredes . . .

A tábornoknál valamivel alacsonyabb, természetellenesen 
merev taítású ezredes kezét kellemetlenül hidegnek és 
nyirkos tapintásúnak éreztem. Az egymáshoz közelálló 
kocsonyaszínű szemekből, hatalmas karvalyorrból és előre- 
ugró, ugyancsak túlméretezett állból felépülő arcot, amely 
további, egy bizonyos halálfej szerűséget kölcsönző jelleg
zetességét a kiálló járomcsontok alatt bántó hirtelenséggel 
való elkeskenyedésének köszönhette, rendkívül ellenszen
vesnek, ragadozószerűnek találtam. Mint utóbb ismétel
ten meggyőződhettem róla, lényéből teljességgel hiányzott 
a humorérzék legparányibb szikrája is és általában min
den olyan, személyisége igazi mivoltát ügyes kozmetikai 
fogásokkal leplező vonás is, ami a tábornok lényét, min
den hozzátársuló képzet ellenére, ha nem is rokonszenvessé, 
de legalább elviselhetővé tette. Részben a tábornok gúnyo
lódó megjegyzése, részben pedig ellenszenves személye és 
riasztó híre miatt, csak viszolyogva, hátamon végigfutó 
borzongással nyújtottam neki kezet: egyebek között az a 
hír járta -róla, hogy a polgárháború utolsó napjaiban sa
ját kezűleg lőtte ile az egyik egyetem rektorát, csak 
azért, mert megtagadta a Suarez iránti hűségnyilatkozat 
aláírását. Arcába pillantva, ezt az egyébként ellenőrizhe
tetlen forrásból eredő híresztelést cseppet sem éreztem 
valószínűtlennek. Bemutatkozásomat csak egy rövid, alig 
érthető, fogai közt mormolt „örvendek’^kel nyugtázta, s 
mély megkönnyebbülésemre, amiért a vele való további 
társalgást elkerülhetem, ezentúl egyszerűen csak keresztül
nézett rajtam. Ugyanilyen megkönnyebbülést éreztem ak
kor is, amikor a tábornok a kocsiban maga mellett a hátsó 
ülésen mutatott helyet, s így, legalábbis egy időre, sike
rült az ezredes sakálszerű arcának látványától megszaba
dulnom.

Alapjában véve azonban mégis úgy éreztem magam, 
mintha pestisben, leprában vagy vérbajiban szenvedők közé



kerültem volna, belső szorongásom pedig egy mákszemnyit 
sem csökkent, sőt amikor kocsink, közönséges halandók 
számára megengedhetetlen sebességre kapcsolva megindult 
végig a körúton, majd az egyiik sugárútra térve, elhagyta 
a város belső kerületeit, sorsom ismeretlenségétől való 
rettegésem mintha még fokozódott is volna. Néha valóság
gal szűkölt bennem a félelem. Hová megyünk? Mit akarnak 
ezek tőlem? — .lüktettek 'bennem a kérdések szakadatlanul. 
Nem annyira attól rettegtem, amit majd esetleg velem 
tesznek, hanem attól, amit talán nekem kell másokkal 
tennem. Szerettem volna a tábornoknál utunk célja felől 
érdeklődni, többször már majdnem szóra is nyitottam a 
számat, de bátorságom az utolsó pillanatban mindig cser
benhagyott; végül is csak azzal vigasztaltam magam, hogy 
a tábornok bizonyára úgysem lenne hajlandó semmiféle 
felvilágosítást adni, hiszen kétségtelenül módszerei közé 
tartozik, hogy áldozatait (mert, habár munkatársának ne
vezett, én továbbra is csak áldozatnak tekintettem magam) 
lehetőleg az utolsó pillanatig bizonytalanságban tartsa, s 
ily módon törve meg akaratukat, kényszerítse őket feltét
len engedelmességre. Szándékoltan merev és kifürkész
hetetlen, sofőrje tarkójára szegzett tekintete ezt a meg
győződésemet csak megerősíteni látszott. Kiszolgáltatottsá
gom szorongató érzete, amely talán éppen ezekben a 
percekben, ott a kocsiban, volt a legerősebb, a későbbi hetek 
és hónapok során is csak nehezen engedett fel; meglehe
tősen hosszú időbe telt, amíg helyzetem sajátosságéra éb
redve, megszoktam a gondolatot, hogy, miután a rámbízott 
különleges feladat miatt személyem (persze csakis funkcio
nális) értéke erősen megnövekedett a tábornok szemében, 
ez számomra kétségtelen bizonyos pozíciót szavatol, úgy- 
hogy — persze megfelelő határok között mozogva — néha 
még feltételeket is szabhatok. Pedig, ha meggondolom, fi
gyelembe véve a tényt, hogy az ügyeket, melyekben ne
kem is szerepet kéllett játszanom, személyesen intézi, erre 
már akkor rájöhettem volna; dúlt lelkiállapotom azonban



lehetetlenné tette, hogy akárcsak egészen kicsit is tisztán 
lássad.

De mintegy tíz perc múlva utunk célja önmagától vilá
gosodott meg előttem. Kocsink átkelt a nemrég éipült 
Suarez hídon (a hídon kívül, amellett, hogy ebben az idő
ben maga a főváros is a diktátor nevét viselte, természe
tesen volt Suarez tér, Suarez körút, Suarez utca, Suarez 
pank és Suarez fasor is, hogy az ország más részein talál
ható nevekről me is beszéljünk), maga mögött hagyta az ipari 
negyed pállott, szürke béikaszámyáit és sűrű fekete füstöt 
köpő gyárkéményeit a hajógyár hatalmas daruival egye
temben, valamint a külvárosi páriák nyomorúságos, rendet
len, minden terv nélkül épült városrészét, szűk sikátoraival 
és piszkos bazárjaival, majd a kőolajfinomitó óriási tartályai 
mellett elhaladva, végleg kiért a fővárosból, s az északkeleti 
láthatáron kéklő alacsony hegyvonulat felé kanyarodott. A 
még párás reggeli levegőből, kezdetben csak alig sejthetőn 
a távolban a Lovagvár kezdett kibontakozni szemem előtt, 
s már szinte ezzel egyidőben lábrakapott bennem a felis
merés, hogy tulajdonképpen a várba igyekszünk. A vár, 
noha újabban titokzatosság övezte, nem volt egészen isme
retlen előttem. Valaha, gyerekkoromban, még Suairezék 
uralomra kerülése előtt, szüleimmel jártam egyszer benne: 
hatalmas, törésekkel ellátott falai, ormótlan bástyái és a 
sáncárok fölött átvezető felvonóhíd jól emlékezetemben ma
radt. Akkoriban még bárki bemehetett a várba, s mint ne
vezetes történelmi emléket elég sokan is látogatták, ez 
időben azonban már vagy öt éve megközelíthetetlen volt, 
mert az OBK ellenőrzése alá került. Suarezék hivatalosan 
erőddé nyilvánították, de mivel mint ilyen, a korszerű had
viselésben úgysem jöhetett számításba, voltaképpen senki 
sem tudta, mi is történik falai között. Rendeltetéséről a 
legkülönbözőbb feltevések voltak forgalomban. Egyesek 
nyakatekert logikájú okoskodása szerint börtönként szol
gált, ahová Suarez olyan politikai ellenfeleit záratta, aki
ket, bár halálra ítéltetett, s kivégzésükről hivatalos közle
ményt is adatott ki, de népszerűségük mint valójában még



sem mert kivégezni, más vélemények szerint pedig Suarez 
egyszerűen azért „sajátította ki” a várat, hogy közönséges 
és főleg istenfélő halandók számára elképzelhetetlen or
giáikat rendezhessen falad között; volt olyan vélemény is, 
amely szerint valami újfajta szuper-robbanóanyaggal, mér
gesgázokkal, vagy baktériumfegyverekkel kísérleteznek 
benne, sőt olyan is, hogy egyszerűen csak katonai kiképző- 
táibor. De valójában senki sem tudott többet, mint ami 
mindannyiunk előtt is ismeretes volt: azt, hogy az OBK 
a vár falain kívül minden irányban vagy ötszáz méter
nyire még szögesdrót sövényt is vont az épület köré és 
ezáltal még megközelítését is megakadályozta. A drótke
rítés különben rendszerint zárva tartott bejárata fölé táblát 
állítottak a következő szöveggel: A BELÉPÉS SZIGORÚAN 
TILOS. A vár rendeltetéséről természetesen a tábla sem 
nyújtott semmiféle felvilágosítást, még félrevezetőt sem.

Ezek után némiképp talán érthető, hogy ráébredve, a 
váriba tartunk, az első pillanatban majdnem gyerekes, 
szinte a lelkesedéshez közel járó izgalom fogott el, amiért 
most olyasmiben lesz részem, ami Amalgámia polgárai 
közül csakis a legbennfentesebbeknek adatott meg, vagyis 
hogy megismerkedhetem a vár titkával, arra gondolva 
azonban, hogy ez a titok csakis valami rettenetes dolog 
lehet, pezsdülő izgalmam nyomban ismét páni félelemmé 
alakult át, s ezen még az sem sokat segített, ha arra 
gondoltam, hogy megérkezésünk egyben a kocsiban ural
kodó rejtelmes és kínosan feszült hallgatás végét is je
lenti majd. Minél közelebb értünk a várhoz, annál több
ször kaptam magam rajta, hogy képtelennél képtelenebb 
szökési tervek kavarognak az agyamban: többek közt 
arra is gondoltam, mi lenne, ha egy zsebmetszőhöz illő 
ügyes mozdulattal, észrevétlenül kinyitnám a tábornok 
revolvertáskáját, majd a fegyvert kirántva, villámgyorsan 
mindhárom útitársammal végeznék, végül a kocsival — 
ki tudja hová — elmenekülnék. Mindez természetesen 
teljesen akaratlanul, az elképzelés megvalósíthatatlansá- 
gának tökéletes tudatában fordult meg a fejemben, mint



egy tehetetlenségem fantázia-ellensúlyaként. Helyzetemet 
végsokig kilátástalannak érezve, hogyan is sejthettem 
volna, hogy egyszer még egészen más eszközökkel, a tör
ténelemben egyedülálló módon „ölhetem meg” a tábor
nokot . . .  Kocsink közben mindinkább emelkedő úton, 
hangyaszorgalmú és koldusszegény amalgám parasztok ál
tal teraszosan megművelt földek között kapaszkodott föl
felé. A vár fokapuját közrefogó két hatalmas bástya 
lassan tisztán kivehető lett.

A tábornok ekkor mintha leolvasta volna arcomról a 
homlokom mögött rejtőző gondolatokat. Felém fordult, 
s egész utunk során először szólt hozzám: — Ügy látom, 
már rájött, hová megyünk?

— A várba, ha nem tévedek.
— Ügy van. És egyben a munkahelyére.
— Igazán örülök, hogy ilyen romantikus helyen dol

gozhatom majd.
— Hát még a munkája milyen romantikus lesz! Bizto

síthatom, hogy mind céljának nagysága, mind pedig ér
dekessége szempontjából legmerészebb elképzeléseit is meg
haladja.

— Ezen nem is csodálkozom. Sőt általában elvárom a 
valóságtól, hogy mindenben felülmúlja satnya és földhöz
ragadt képzeletemet. Bár ami a meglepetéseket illeti, az 
utóbbi pár hétben már annyira megszoktam, sőt várom 
őket, hogy már meglepetésnek sem tekinthetem őket többé.

— Mégis, bizonyos lehet benne, hogy ezúttal meg fog 
lepődni.

A várban szemmel láthatólag már vártak ránk, mert a 
drótsövény bejárata nyitva volt, s a várárok felvonó- 
hídját is leeresztették. A várudvarban, amely attól elte
kintve, hogy gyerekkori emlékemhez viszonyítva most 
kisebbnek tűnt, s hogy, mint minden valamirevaló helyet 
az országban, Suarez bronzszobrával díszítették, ugyan
olyan volt, amilyennek emlékezetemben élt, az OBK egy 
őrnagya, mint később megtudtam, a vár parancsnoka fo
gadott bennünket.



— A személyzet együtt van? — kérdezte tőle a tábor
nok, rögtön azután, hogy a kocsiból kiléptünk.

Az őrnagy feszes vigyázzban állt: — Igenis, tábornok 
úr. A lovagteremben várják a tábornok úr parancsait.

— Helyes. Akkor kezdhetjük is.
A tábornok intett, hogy kövessem. Végigmentünk az 

egyik oszlopos loggián, majd egy hatalmas faragott tölgy
faajtón át a vár belsejébe léptünk. Az óriási stukkó
mennyezetű, régi fegyverekkel, valamint rég porladó 
amalgám királyok, főurak és főpapok képeivel díszített 
teremben, bár odakinn teljes pompájában ragyogott a 
reggel, mégis félhomály uralkodott. A terem közepén 
álló, hatalmas, súlyos asztal körül, különös kontrasztja
ként az ódon környezetnek, vagy húsz fehér orvosi 
köpenyt viselő férfi és öt vagy hat ugyancsak fehérköpe
nyes nő csoportosult. Belépésünkkor valamennyien vi- 
gyázzfoa vágták magukat és kórusban harsogták a Suarez- 
köszöntést.

A pár másodpercnyi szünet alatt, amíg a tábornők pi
henj t intett a fehérköpenyeseknék, majd, mint aki va
lami rendkívüli fontosságú bejelentést szándékozik tenni, 
torkát köszörülte, futólag végigtekintettem az arcokon: 
legnagyobbrészt fiatalabb emberek voltak, negyven év
nél magasabb korról árulkodó arcot csak elvétve találhat
tam köztük, kifejezéstelen, maszkszerűvé merevedett 
képükről itt-ott mintha bizonyos megszeppenés vagy bi
zony tailianságérzet sugárzott volna. Vajon kik ezek? — ha
sított belém a kérdés, mi a feladatuk? És hogy kerültek 
ide? Alkalmasint épp úgy nem önszántukból, akárcsak 
é n . . .

Fernando tábornok szigorúan ünnepélyes arcot vágott: 
— Hölgyeim és uraim — kezdte emelt hangon —, en- 
gedelmükikel bemutatom dr. A . . .  Salvatore docenst. A 
mai naptól kezdve ő az intézetünkben folyó munka leg
főbb irányítója. Valamennyien mindenben neki tartoz
nak engedelmeskedni. Remélem megértettek?

— Igenis. — Ismét kórusban válaszoltak.



— Dr. Joachim, kérem, vezessen bennünket a labora
tóriumiba és ismertesse meg dr. Salvatorét a berendezé
sekkel és az ott folyó munkával.

A fehérköpenyesek közül alacsony, kopasz, köpcös 
emberke vált ki, orra alatt nevetségesen parányi bajuszt 
viselt.

— Erre parancsoljanak az urak — szólt, félénk, kecske- 
mekegésre emlékeztető, feltűnően magas hangon és a 
baloldali ajtó felé indult. A tábornok, Brend ezredes és 
az őrnagy rögtön a jelzett irányba fordult, míg én meg
lepetésemből felocsúdva csak pár pillanatnyi dermedtség 
után támolyogtam a nyomukba. A főnökük, a munka 
irányítója? Hát voltaképpen mit képzel a tábornok? Mit 
vár, mit akar tőlem? . . .

Hosszabb, több íziben forduló folyosón mentünk végig, 
majd egy ajtón belépve, hirtelen mintha egészen más 
világba csöppentünk volna. Ámuló szemeim elé hatalmas, 
a vár egyik szárnyát teljes egészében elfoglaló, a lehető 
legkorszerűbben felszerelt gyógyszervegyészeti laborató
rium tárult; mindeddig fogalmam sem volt tróla, hogy 
Amalgámia területén egyáltalán létezik ilyesmi, csak kül
földi tartózkodásom során láttam hasonlót. Berendezése 
értéket, gyors hevenyészett számítások alapján is, több 
százmillió amalgám tallérra becsültem. A falakat hófehér 
csempe borította, üvegedények, kémcsövek, lombikok, le
pároló készülékék, centrifugák, kékesfehér fényben csil
logó krómozott gépi berendezések ragyogták mindenfelé. 
A helyiségeket erős fehér fényt árasztó fluoreszcens csö
vek világították meg; a munkaasztalokon a legkülön
félébb optikai- és elektronmikroszkópok egész hada sora
kozott. Meglepetésemben szólná sem voltam képes; azt sem 
tudtam, mit is nézzek meg előbb.

A tábornok otthonosan mozgott a számára különben 
nyilván nem sokat mondó, de szemében is kétségbevon- 
hatatlanul impozáns berendezések között.

— Mindaz, amit itt láthat — mondta hangjában némi 
szónokias árnyalattal, a jól tapintható lelkesedés látsza



tától átfűtve —, államunk biztonságának igen jelentős 
segédeszközeit szolgáltatja. Az a rendkívül eredményes 
működés, amivel különítményünk a mindenféle állam
ellenes szervezkedések és összeesküvések leleplezésében 
az utóbbi időben dicsekedhet, nem utolsósorban az itt 
előállított különböző, módfelett üdvös hatású gyógy
szereknek köszönhető. Akit má ezekkel a szerekkel keze
lésibe veszünk, rendszerint egy csapásra „önként” vall be 
mindent, még olyasmit is, amit el sem követett, sőt min
denféle politikai értelemben vett betyárbecsületről is meg
feledkezik. De különben dr. Joachim sokkal többet be
szélhet erről a munkáról, ö  majd később, amennyiben 
egyes kérdésekben nem látna tisztán, az egészet szakszem
pontiból is ismertetheti.

Nem lett volna szabad meglepődnöm, mert tekintettel 
arra, hogy ez éppen leggyakoribb feltevéseim egyike volt, 
a valóság ez esetben nem múlta fölül képzeletemet, de 
szívem hirtelen mégis a torkomba szökkent, s néhány 
másodpercen át rosszullét környékezett. — Köszönöm — 
szóltam nyugalmat erőltetve magamra. — Az efféle sze
rek mibenléte és alkalmazásának lényege alapjában is
meretes előttem, s legfeljebb csak részletkérdésekben 
szorulhatok felvilágosításra. Látom, hogy úgynevezett 
agymosó szerekről van szó.

Brend ezredes szúrós tekintettel mért végig, a tábor
nok azonlban mosolygott. — Valóban? Hallott arról, hogy 
alkalmazzuk ezeket a szereket? . . .  Na ennek igazán örü
lök, mert lényegében csakis a feladatához szükséges jár
tasságát bizonyítja. Egyre jobban megszilárdul bennem 
a meggyőződés, hogy minden tekintetben kitűnő szak
emberre leltünk önben. . .  Most pedig kérem, kövessen, 
megismertetem a főhadiszálláséval. . .

A laboratóriumból távozva dr. Joachim levált rólunk, 
majd mikotr a folyosón egy ajtóhoz értünk, melyet a tá
bornok a zsebéből előhalászott, szembetűnően különleges 
alakú kulccsal személyesen nyitott ki, tisztelegve az őr
nagy is elszakadt tőlünk. A vastagon párnázott ajtajú,



hatalmas íróasztallal ellátott, némiképp a tábornok szen
télyére emlékeztető, szintén ablaktalan helyiségbe csak 
a tábornok, az ezredes és én léptünk be. A szobában 
mindenekelőtt az ajtótól balra eső falba épített páncél- 
szekrény tűnt szembe.

— Igazi feladatát voltaképpen csak most fogom ismer
tetni — szólalt meg a tábornok egy fotelba süppedve, s 
nekem is helyet mutatva. — Előbb azonban talán igyunk 
valamit. . .  Brend, a konyakot. . .  Nagyon megszomjaztam 
az úton. Igyunk Salvatore doktor egészségére és a rá 
váró nagy feladat sikerére.

Az ezredes a páncélszekrényhez ment, kinyitotta annak 
egyik részét és egy üveg valódi francia konyakot meg 
három poharat tett az asztalra. — Amint látja — kedé- 
lyeskedett a tábornok, miközben Emilio a poharakat töl
tögette —, agymosó szereknél sokkal kellemesebb anya
gokra is bukkanhat nálunk. Ha jól viseli magát, csakis 
ilyesmivel kedveskedünk magának. . .  — Aztán egyszerre 
elkomolyodott és egészen más hangon folytatta: — Na de 
azt hiszem, jobb ha a tárgyra térünk. . .  Ne gondolja 
ugyanis, hogy kizárólag az agymosó szerek előállításának 
vezetésével kívánják megbízni. Ehhez intézetünk régebbi 
munkatársainak szaktudása és »képessége is minden tekin
tetben kielégítő. A maga feladata jóval messzebbmenő és 
nagyobb horderejű. Megtisztelve kell éreznie magát, s 
mint már mondotta, biztosíthatom, hogy tudományos 
szempontból is rendkívül izgalmasnak találja majd. Még 
ha kezdetben talán húzódozni is fog tőle, később feltétle
nül beleéli majd magát. . .

Miközben, akárcsak Brend ezredes és jómagam is, ki- 
hörpintette poharát, majd felállt és a páncélszekrényhez 
ment, arcvonásain és mozdulatain egyre növekvő ünne
pélyesség ömlött szét, amely most teljességgel nélkülözte 
azt az árnyalatnyi pairodisztikusan komikus pátoszt, ami 
eddigi négyszemközti érintkezéseink során jellemezte. Emi
lio ezredes arca azonban még az övénél is ünnepélyesebb 
volt, s minden tudatosság nélkül, egyszerűen csak a túl-



fokozottság folytán alakult át önmaga karikatúrájává. Lát
ványára az az ősrégi esztétikai megállapítás jutott eszembe, 
miszerint „a fennköltségtől csak egy lépés van a nevet
ségességig” ; Brend teljesen jóhiszeműen és gyanútlanul 
tette meg ezt a lépést, ami különben Suarez egész rend
szerének minden gesztusára amúgy is jellemző volt.

— Hallott ön valaha is dr. Haberrol? — kérdezte tőlem 
a tábornok, mialatt a zsebéből előszedett kulccsal a páncél
szekrény egyik széfjének rejtjelét állította össze.

A név kissé ismerősen csengett, mintha már hallottam 
volna valahol, mégsem tudtam mit kezdeni vele. — Soha
sem hallottam róla — válaszoltam.

A tábornok kulccsal babráló keze egy pillanatra meg
állt; elégedetten az ezredesre pillantott: — Nos Brend, azt 
hiszem, elégedettek lehetünk gépezetünk működésével. Ha- 
ber létezéséről még a vele egy szakmabeliek sem tudnak 
semmit. Valóban, egyáltalán nem hallott róla? — kérdezte 
aztán még egyszer, ismét hozzám fordulva.

— Egyáltalán nem . . .  Soha . . .
— Hát most majd alkalma lesz megismerkedni vele. . .  

azaz, hogy nem vele személyesen, hanem csak a munkássá
gával . . .  Haber professzor ugyanis, bár így is minden
képpen felbecsülhetetlen szolgálatokat tett hazánknak, 
élete legnagyobb művének megvalósítása előtt, valameny- 
nyiünk őszinte fájdalmára, váratlanul elhunyt. A megtisz
telő feladat, hogy kutatásainak nyomdokain elinduljon, s 
eredményeit a haza rendelkezésére bocsássa, magára vár.

— Értem — feleltem tompán, anélkül, hogy a tábornok 
bármit is kérdezett volna, s .közben éreztem, elsápadok az 
izgalomtól. Nem tudtam, mi következik, de lábam mintha 
elgyengült volna.

A tábornok három vaskos, papírlapokkal megtömött dosz- 
sziét vett ki a páncélszekrényből és az asztalra tette. Egyi
kük fedelén elolvastam a feliratot: Alkimista akció.

Íme az anyag. Haber feljegyzései a kísérletek eddigi 
eredményeiről. Ezeket át kell tanulmányoznia. Körülbelül



mennyi időre lesz szüksége, hogy alaposan megismerkedjék 
vele?

Csak azért feleltem, mert tudtam, választ várnak tőlem, 
de teljesen találomra válaszoltam. — Ezt így nehéz lenne 
megmondani. Attól függ, mennyi újat tartalmaz számomra. 
De úgy látom, ennek figyelmes elolvasásához is legalább 
egy hónapra lesz szükségem.

— Rendben van. Akkor majd körülbelül egy hónap 
múlva meglátogatom. Tartózkodási helye addig kizárólag 
erre a szobára, valamint a szomszédos hálófülkére és fürdő
szobára korlátozódik. Azt nyilván mondanom sem kell, 
hogy teljes ellátásáról és kényelméről, sőt a lehetőségekhez 
képest különleges kívánságairól is, a legmesszebbmenően 
gondoskodunk.

— Vagyis másszóval ez azt jelenti, fogoly vagyok.
— Ha jól emlékszem, egyízben már említettem, hogy 

elvben mi mindenkit fogolynak tekintünk, mégis úgy vé
lem, ezesetben helytelen ha ezt a kifejezést használja. 
Csupán bizonyos múlhatatlanul szükséges biztonsági in
tézkedésekről van szó, megnyugtatásul pedig közlöm, hogy 
a későbbiek sorián munkájának végzéséhez sokkal nagyobb 
szabadságot biztosítunk majd.

— Ezért előre is rendkívül hálás vagyok.
— Megértem megrökönyödését, de szeretném, ha ön is 

megértené a mi szempontjainkat. — A tábornok itt egy 
pillanatra elmosolyodott, majd ismét komolyra vált arccal 
beszélt tovább. — Jól jegyezze meg, erről a titokról, 
amelybe most betekintést nyenhet, a 'boldogult és nagyra 
becsült Haber professzort nem számítva, Amalgámiában, 
sőt minden bizonnyal az egész világon, eddig mindössze 
három ember tudott, én, kiváló helyettesem Brend ezredes 
és végül, de nem utolsósorban — folytatta kezét, nyilván 
az ezredes jelenléte máatt szabályszerűen tisztelgésre 
emelve — valamennyiünk nagy vezére, Suarez tábornagy, 
Amalgámia államelnöke. Az intézet személyzete is kizáró
lag csak egyes részletekbe van beavatva, anélkül, hogy az 
egész céljával tisztában lenne. Remélem, ezek után teljes



mértékben átérzi mind a máreánk, mind pedig az önre 
nehezedő felelősség roppant súlyát?

— Ügy hiszem, tökéletesen, tábornok úr — szóltam hal
kan, minden tiltakozási kísérletet teljesen kilátástalannak 
érezve.

— Nos hát akkor egy időre sajnos búcsúzni vagyok kény
telen . . .  Ha valami kívánsága lenne, csengessen s a beosz
tott személyzet bármikor rendelkezésére áll. Felesége 
őnagyságát egyébként majd megnyugtatom a sorsa felől.

— Mérhetetlenül lekötelez, tábornok úr . . .
A két tiszt eredményes munkát kívánt, tisztelgett, majd 

alig hallhatóan ellebegett köszönésemről talán tudomást 
sem véve, elhagyta a helyiséget. Pár pillanat múlva hal
lottam, amint a tábornok megfordítja a kulcsot a záriban.

Teljesen magamra maradtam.

4 A méregkeverő



4
A szobára tökéletes csend telepedett. A párnázott ajtó 

mintegy elszigetelve a helyiséget az épület töhbd részétől, 
a külvilág minden hangiját kirekesztette, a mennyezeten 
elhelyezett szellőztető 'berendezés alig hallható zúgása pedig 
inkább még fokozta, semmint enyhítette a természetellenes 
csend dermesztő hatását. Hogy félelmem elűzzem, az első 
pillanatokban akaratlanul is halkan fütyörészni kezdtem, 
akárcsak gyerekkoromban, ha valamiért sötét, magányos 
helyiségben tartózkodtam vagy elhagyott, minden zugában 
valóságos képzelt veszélyeket rejtegető, homályba süllyedő 
sikátoron mentem végig. Valóban, elhagyott, kiszolgáltatott 
kisgyereknek éreztem magam: szám sarka időnként aggasz
tóan megremegett, több ízben közel álltam hozzá, hogy 
hangos, kétségbeesett, segélykérő gyereksírásban törjek ki, 
s mint valaha régen, amikor anyám büntetésből a fáskam
rába zárt, öklözve, rúgva az ajtónak rontsak. Hát lehet az, 
hogy engem csak úgy, akaratom ellenére? . . .  Dehát miért 
ne lehetne? . . .  Hiszen az OBK hatalmában vagyok. Azt 
telhetnek velem, amit csak akarnak. Aki a kezükbe kerül, 
legjobb, ha egyszerűen felhagy minden reménnyel. . .  És 
mégis, bár ismertem az OBK hatalmát, nyilván lelki fá
radtságom folytán, helyzetem s mindaz, amit az utóbbi 
pár hétben átéltem, tökéletesen abnormisnak s ennél fogva 
valószerűtlennek tetszett a szememben. Némely pillanatban 
szinte komolyan reméltem, hogy tulajdonképpen csak va
lami nyomasztó lidérces álom az egész, s az anyira várt



ébredés bekövetkezése másodpercek vagy legfeljebb percek 
kérdése csupán. De hiába vártam.

Sokáig mozdulatlanul ültem; két könyökömet az asztal 
lapjára, államat két tenyeremre támasztottam. Az előttem 
heverő három vaskos dossziéhoz egyelőre nem volt erőm 
hozzányúlni, sőt tulajdonképpen nem is akartam megtenni. 
Azért sem, azért sem, ismételgettem magamban.

Az első órákban ugyanis valami kétségbeesett hiszté
rikus konokság tartott fogva, olyannyira, hogy szinte ko
molyan is hittem, képes leszek egy egész hónapon át bele 
sem pillantaná a dossziékba, s a tábornok bizonyára el
kerülhetetlen megtorlásának kilátását is semmibe venni, 
sőt még olyasmit is forgattam a fejemben, hogy egy vá
ratlan (elhatározással az egész anyagot megsemmisítem, 
anélkül, hogy akár egyetlen pillantásra is méltattam volna. 
És aztán tegyenek velem, amit csa'k akarnak. Utána már 
legfeljebb csak megölhetnek. Bosszúból. De ezzel már mit- 
sem érnének e l . . .  Néha meg úgy éreztem, egyenesen kö
telességem is lenne, hogy ezt tegyem; bármit tartalmaz
zanak is a dossziék, bizonyos, hogy jót semmiképpen sem, és 
ki tudja mitől menteném meg népemet vagy akár az egész 
emberiséget, ha elpusztítanám őket. . .  De ugyanakkor 
mégis éreztem, <ez is csupán amolyan famtáziajáték, mint 
előbb az autóban, amikor azt latolgattam, hogy hirtelen 
kirántom a tábornok revolverét, sőt azt is világosan lát
tam, hogy a dosszié elolvasását is legfeljebb csak elodáz
hatom, de el nem kerülhetem. Valójában pedig égető kí
váncsiság feszegetett, anélkül, hogy ezt magamnak be
ismertem volna.

Egyelőre azonban a legkülönfélébb dolgokat találtam ki, 
csakhogy elkerülhessem, hogy a „titokba” pillantsak. Egy 
ideig helyzetem tisztázásával foglalkoztam: szétnéztem a 
helyiségben, minden sarokba bepillantottam, több helyen 
még a falat is megkocogtattam, nem sikerül-e valahol va
lami rejtett mikrofont vagy miniatűr televíziós kamerát 
találnom, amellyel minden mozdulatomat vagy esetleges, 
magányom elűzésére önmagamhoz intézett szavamat ellen



őrzik, de semmi ilyesmire nem bukkantam. Azután háló
fülkémet szemléltem meg: odabenn kényelmes, tiszta ágy
neműivel ellátott ágyra s a mellette álló éjjeliszekrényen 
egy rádiókészülékre találtam. Szemmel látható volt, hogy 
a „rendezőség” bizonyos fokig igyekszik megóvni az egy
hangúság káros, agytompító hatásától, olvasnivalót azon
ban hiába kerestem volna; jól figyelembe véve azokat a 
lelki hatásokat, melyeket a magány kiválthat belőlem, az 
illetékesek ügyeltek arra, hogy az egyedüli lehetséges ol
vasmányt csakis az „Alkimista akció” jelentse számomra. 
Annál inkább gondoskodtak élvezeti szerekről: a páncél- 
szekrény egy részében, ahonnan Brend ezredes a konyakot 
is elővette, az említett üvegen kívül még egy palack gint, 
valamint egy üveg hrandyt, továbbá a legkülönfélébb és 
legkiválóbb minőségű szivarok és cigaretták változatos 
kollekcióját találtam s a különböző cukorkaféleségek sem 
hiányoztak. Miután már mindent megszemléltem, a rádió- 
készüléket kapcsoltam be, majd kényszerítettem magam, 
hogy végighallgassak egy gyerekeknek szánt hangjátékot, 
egy reklámműsort és egy haltenyésztésről szóló előadást. 
Később, mikor már úgy látszott, az időhúzás minden le
hetőségét kimerítettem, végül is a csengő gombját nyomtam 
meg: úgy véltem, jó ha tudom, ki az, aki majd egy egész 
álló hónapon át vagy még ennél is tovább, a rendelkezé
semre áll, s mint a tábornok mondta, „a lehetőségekhez 
képest” különleges kívánságaimat is teljesíteni igyekszik. 
Csengetésemre alacsony, alig észrevehetően hízásnak in
duló, félkopasz inas jelent meg, s szenvtelen „parancsol 
uram?”-mal kívánságom iránt érdeklődött. Találomra egy 
csésze feketét kértem tőle.

Nyurga, kissé hajlott társával együtt, aki az esti és 
éjszakai órákra váltotta fel, tökéletesen úgy viselkedett, 
mintha nem is fogoly, hanem szállóvendég lennék és kí
vánságaimat illetőleg a legmesszebbmenő előzékenységet 
tanúsított. Amikor a gőzölgő feketével megérkezett, meg
kérdezte, mikor és mit kívánok ebédelni. Hogy kipuhatol
jam, valójában meddig is mehetek el kívánságaimmal, vá-



lógatott ételkülönlegességeket kértem, de az aprólékos 
műgonddal összeállított luxusebéd (egyébként sohasem vol
tam ínyenc) az előre jelzett időben maradéktalanul meg
érkezett. Általában az első napokban meglehetősen elszóra
koztam azzal, hogy kiszolgálóim előzékenységét próbára 
téve, a legkülönlegesebb kívánságokkal álltam elő. Bár a 
napnál is világosabb lehetett előttük, hogy kívánságaim 
jó része nem egyéb az ugratás egy fajtájának és más céljuk 
sincs, mint türelmüket próbára tenni, mindenben, néha 
már a kétségbeeséssel határos ügybuzgalommal igyekeztek 
kedvemben járni. Az azonnal nem teljesíthető kívánságo
kat jegyzékbe vették, s néha olyankor teljesítették, mikor 
én már meg is feledkeztem róluk: a kért sztereofonikus 
lemezjátszót, hozzá Bach Máténpassiójának felvételével 
éppúgy megszerezték, mint egy különleges francia szappan
fajtát, amit általában nem is árultak az országban. Vala
hányszor egy-egy ilyen szeszélyemet sikerült kielégíteniük, 
különben mozdulatlan arcuk maszkja alól mindig egyfajta 
diadalmas önelégültség sugárzott elő. Mintha csak azt 
mondták volna: „azt hiszed, olyan könnyen kifoghatsz 
rajtunk? Na nem, barátocskám, ahhoz korábban kellett 
volna felkelned” . Azonkívül, hogy, mintegy igazolva, hogy 
a velem szembeni bánásmód irányelveit már szinte az 
első percekben jól megsejtettem, olvasnivalót nem adtak, 
csupán egy kívánságomat tagadták meg.

— Legyen szíves, hozzon nekem egy csinos fiatal höl
gyet — mondtam egy alkalommal csengetés után a kopasz
nak, mintha csak valami egészen természetes és magától 
értetődő dolgot kérnék. — Magas legyen, szőke, karcsú, 
de teltkeblű, egy mákszemnyi halványbarna anya jeggyel 
a bal lapockáján.

Halálosan komoly maradt, sőt szemében őszinte sajnál
kozás tükröződött. — Igazán nagyon fájlalom, uram, de ezt 
a kívánságát nem teljesíthetem. Nekem ugyanis a leg
határozottabban megtiltották, hogy idegen személyt enged
jek .be önhöz.



— Márpedig én enélkül képtelen vagyok dolgozni — 
mondtam megjátszott ingerültséggel.

— Sajnálom, uram — felelte továbbra is a legparányibb 
mosoly nélkül. — De annyit talán mégis tehetek, hogy to
vábbítom kívánságát az illetékesekhez.

— Ezt maga így is úgy is megteszi. Nagyon jól tudom, 
hogy feladata nem merül ki a személyem körüli szolgála
tokban.

De erre már nem reagált, csupán további sajnálkozások 
közepette, engedélyt kért a távozásra.

Bármilyen jól tudtam is, hogy ezúttal csupán egészen 
alacsony beosztású személyekkel van dolgom, akik a tör
téntekért semmiképp sem felelősek, s bár világéletemben 
ellenszenvet éreztem azok iránt, akik helyzetükkel vissza
élve fölöslegesen ugráltatják alantasaikat vagy háztartásuk 
és a különböző intézmények személyzetét, szeszélyes maga
tartásomat illetőleg a legcsekélyebb lelkifurdalást sem 
éreztem. Tudtam, hogy lakájaim voltaképpen az OBK 
emberei, akik bizonyára részletesen informálják viselke
désemről feletteseiket, végső fokon a tábornokot, s ezért 
helyénvalónak találtam, ha tőlem telhetőleg kissé kelle
metlenkedem nekik. Alapjában véve ekkor formáltam meg 
magamban azt a szabályt, hogy az OBK-val s tagjaival 
szemben csupán óvatossági meggondolásokról lehet szó, de 
szigorúan lelkiismereti szempontból nézve, velük szemben 
minden megengedett. De ennek ellenére mégsem tettem 
minden szemszögből nézve próbára türelmüket: így pél
dául, megmondom őszintén, nagy kedvem lett volna egyes, 
egészen megalázó szolgálatokra kérni fel őket, mondjuk, 
hogy bizonyos, legintimebb testi szükségleteimmel kap
csolatiban is segítségemre legyenek, s megfigyelni, vajon 
ilyen esetekben is ugyanolyan simán szolgálatikészek ma
radtak volna-e, mint máskor, erre azonban szemérem
érzetemnél és kulturáltságomnál fogva, amelyeket akkor sem 
vagyok képes levetkőzni, ha minden okom meglenne rá, 
mégsem tudtam rászánni magam. Meg különben is, hama
rosan unni kezdtem az egész játékot; kizökkentihetetlen



udvariasságuk valójában sokkal jobban idegesített, mint 
őket szeszélyes kívánságaim szűnni nem akaró áradata; 
rendíthetetlen magatartásukat szemlélve ugyanis lehetet
len volt nem gondolnom arra, hogy ilyen mértékű ön
fegyelemre csakis egy hatalmas gépezet kis csavarjaiként 
lehetnek képesek, s ezáltal megint csak az engem fogva 
tartó hatalom tökéletesen olajozott működését juttatták 
eszembe.

Három nappal azután, hogy bezárult szobám ajtaja, végül 
mégiscsak a dossziék kinyitására szántam magam. Ekkorra 
már végleg letörtem, beláttam, úgysem tehetek mást, s 
hogy makacskodásommal csakis fogságom idejét hosszabbít
hatom meg, ezen túlmenőiig pedig még a saját kíváncsi
ságommal folytatott küzdelemben is alulmaradtam. És ettől 
kezdve szinte le sem tudtam tenni őket többé. A részben 
sűrűn gépelt, résziben kézzel, sokszor elég nehezen kibetüz- 
hető sorokkal teleírt papírlapok tömegét egyhuzamban 
egészen másnap reggelig olvastam. A kimerültség csak 
úgy délelőtt kilenc óra tájban vett le a lábamról, de pár 
órai alvás után újra tovább folytattam az olvasást. Az 
idő múlásáról úgyszólván tudomást sem vettem; hátamon 
minduntalan hideg borzongás futott végig, s homlokomon 
időnként verejtékcseppek ütköztek ki, de ugyanakkor 
mintha székemhez ragadtam volna.

Számítottam arra, hogy az Alkimista akcióból az emberi 
elme valamiféle félelmetes és torz szüleménye lép elém, 
de Haiber terve mégis minden előzetes elképzelést felül
múlva hatott rám. Hatására mintha jeges kéz szorította 
volna össze a torkomat. Pedig ha meggondolom, bizonyos 
szemszögből nézve a terv még humánus is volt, hiszen 
az emberek többé nem is tudtak volna róla, hogy elnyomás 
alatt szenvednek.

Az egyik távoli országból háborús bűnösként hozzánk 
menekült professzor még régi hazájából magával hozott el
képzelése ugyanis, mintha egyenesen Suarezék számára 
született volna: Egy általa előre szervilinnék. keresztelt, 
olyan különleges „gyógyszer” létrehozását és tömeges al



kalmazási módjának kidolgozását, például az ivóvízbe ke
verését tűzte ki célul (a kiváltságosok természetesen meg
felelő ellenszert kaptak volna), ami minden igazságérzetet, 
életösztönt, lázadási hajlamot és méltóságot kiöl az ember
ből, s alázatos, gondolkodás nélkül minden parancsot 
örömmel és lelkesen végrehajtó, vakon engedelmeskedő 
géppé alakítja át, s ezáltal minden lehetséges forradalmi 
megmozdulásnak elejét veszi. A szemem előtt csak lassan 
kirajzolódó elgondolást kezdetben teljes képtelenségnek, 
Haibert pedig sarlatánnak és nagystílű szélhámosnak vél
tem, aki Suarezt és társait egyszerűen félrevezette, de 
későibb mind nagyobb riadalommal úgy láttam, hogy a 
terv több szempontból reális, egynémely mozzanata pedig 
kimondottan zseniálisnak látszik. Halber egészen új, a köz
ponti idegrendszerre ható, vegyileg egymással rokon össze
tételű anyagok egész sorozatát fedezte fel, s ezek hatásá
nak külön-külön való részletes próbájával akart a kívánt 
szerre (amelynek, sajnos meggyőző számításai szeiint, „meg 
kellett lennie”) bukkanni vagy pedig azt a többiek szin
tézisének útján létrehozni, de mivel váratlan halála meg
akadályozta kísérleted befejezésében, azok folytatása — 
mint hamarosan megtudtam, mindenekelőtt Suarez sze
szélye folytán — az én feladatommá vált.

A tábornoknak küllőmben igaiza lett. Az Alkimista akció
val való megismerkedésem különlegesen, kettős módon ha
tott rám. Mialatt az anyagot tanulmányozva, a kísérletek 
eddigi eredményeivel mind behatóbban megismerkedtem, 
bár céljuk ellen egész emberi mivoltom és világszemléle
tem elszörnyedve tiltakozott, mind többször azon kaptam 
magam, hogy legszívesebben máris a laboratóriumban ül
nék, hogy a Haiber által létrehozott vegyületekkel közvet
lenül is megismerkedjem. Tisztán láttam ugyan, emberi 
kötelességem az lenne, hogy mindenáron, talán még életem 
vagy akár családom feláldozásának árán is megtagadjam 
a kísérletek folytatását, de ugyanakkor éreztem, hogy 
lassan — persze életösztönömtől is támogatva — a tudós 
szenvedélye kerekedik fölül bennem. Mindinkább rádöb



bentem, hogy ez ellen hiába védekezem. Amikor a tábornok 
egy hónap múlva megérkezett, már inkább csak lelkiisme
retem megnyugtatására kíséreltem meg még egyszer utol
jára elmenekülni feladatom elől. Nyilván mondanom sem 
kell, hogy sikertelenül.

Űjabb találkozásom a tábornokkal egyébként több szem
pontból is tanulságos volt, s többek közt arról győzött 
meg, hogy helyzetem tulajdonképpen nem is annyira 
kétségbeejtő. Ugyanis kiderült, hogy az Alkimista akciót 
ő sem veszi egészen komolyan, sikerében maga is kételke
dik, s így legalább a folytonos sürgető zaklatástól nem 
kell tartanom.

Ezúttal egyedül, Brend ezredes nélkül érkezett; feltűnően 
beszédes, mondhatnám filozofikus hangulatban volt.

— Nos? — kérdezte szivarra gyújtva, miközben székén 
hátradőlve vizslató »pillantást vetett rám. — Mi a vélemé
nye erről a dologról? — Arca most olyan kifejezést öltött, 
mintha tulajdonképpen nem is lelkesedne túlzottan az 
Alkimista akcióért. — Egészen őszinte véleményt kérek.

— Egészen határozott véleményt csakis azután mond
hatok, ha majd mód nyílik arra, hogy Haber eredményeit 
kísérletileg is ellenőrizzem . . .  Egyébként, amennyire a je
len pillanatban látom, számos elképzelése zseniális, de alap
jában mégis. . .  feltéve, ha a szó használata itt helyénvaló, 
végső célját tekintve mégiscsak utópisztikus. . .

Mintegy előlegezett arckifejezése után, válasza már meg 
sem lepett túlságosan: — Na igen. . .  Laikus vagyok, de 
teljesen ösztönösen, nekem már régóta ez róla a véle
ményem.

Nehezen tudnám megmondani, hogy váratlanul felvillanó 
reményem a szabadulásra, valójában, a szó legigazabb ér
telmében, őszinte volt-e. — Amennyiben ez így van, miért 
ragaszkodik a kísérletek folytatásához, tábornok úr?

Szemében most leplezetlen irónia csillogott; egy pilla
natig majdnem emiberi volt így: — Én személy szerint 
nem is ragaszkodom, de Suarez az Alkimista akciónak



valósággal megszállottjává lett. így akarja örökkévalóvá 
tenni rendszerét.

Szavai és a hangnem, amellyel Suarezről és rendszeréről 
beszélt, amelynek legfőbb támasza volt, néhány pillanatra 
elnémítottak. Az arcán kiült, kicsit fáradt, látszólag em
beri színezet hirtelen a vakmerőségig felbátorított.

— Eszerint, ha jól értettem, tábornok úr nem hisz 
államrendünk jövőjében?

A tábornok nevetett: — Mondja. Ostobának tart engem?
— Ostobának nem tartom.. .  — A kissé szerencsétlen 

szórend egy pillanatra felidegesített, de a tábornok nem 
vett tudomást róla. Továbbra is derűs maradt.

— Ha így van, akkor miért tételezi fel rólam, hogy hi
szek egy olyan rendszer jövőjében, amely, amellett, hogy 
történelmi távlatba állítva esztelenül vak, mint az idő 
kerekét megállítani akairó rendszerek általában, külső meg
jelenésében még mérhetetlenül komikus is?. . .  A törté
nelmi folyamatokat nem lehet véglegesen feltartóztatni, 
még különféle zseniális kotyvalékokkal sem .. .  Legfeljebb 
elodázni. . .  Ennél többet nem is akarhatunk. Miután ér
telmes embernek tartom, feltételezem, hogy teljes egészé
ben osztja a véleményemet? . . .

Kijelentése és kérdő-kutató nézése egészen felkavart. 
— Egy igazán tőrődmetszett alárendelt véleménye mindig 
megegyezik a feljebbvalójáéval. Végeredményben az Al
kimista akció is ennek biztosítását tűzte ki célul. . .  — vá
laszoltam mintegy zavarom palástjaként, de tekintetem, 
úgy látszik, egészen másról árulkodott.

— Ha most arra kíváncsi — szólalt meg újra, ki nem 
mondott kérdésemre válaszolva —, 'hogy ez esetben máért 
vállalkoztam arra a szerepre, amelyet betöltők, hát nem kell 
restelkednie, nagyon szívesen kielégítem a kíváncsiságát. 
Amellett, hogy bennem is van valami a tudósból, s ezért 
szívesen kísérletezem azzal, hogy vajon meddig leszek ké
pes, ahogy mondani szokás, megállítani a történelem ke
rekét, mindenekelőtt arról van szó, hogy nekem személy 
szerint, nincs kedvem megérni ezeket az’ egyébként min



denképpen szükségszerű, sőt elismerem, időszerű történelmi 
változásokat.

— Azt elhiszem. — Hangom akaratom ellenére is kissé 
mintha fenyegetően hangzott volna. A tábornok azonban 
újra, ezúttal szinte kedélyesen felnevetett.

— Na nehogy azt higgye, hogy csak arról van szó, hogy 
jól tudom, az új rendszer, ha a karmai közé kaparint, mű
ködését mindenekelőtt az én likvidálásommal kezdené, 
hanem airról is, hogy, mégha ez a veszély nem is állna 
fenn, semmi kedvem sem lenne olyan társadalmi rend
szerben élni, amit rendünk ellenségei, esetleg éppen sze
mély szerint maga is, ideálisnak tartanak. Gyerekkorom 
óta nem bírom az alsóbb néposztályok szagát és soha 
semmi kedvet sem éreztem hozzá, hogy velem egyen- 
jogúnak kelljen tekintenem őket. . .  Na, és most még ah
hoz sem lenne kedvem, hogy valahol külföldön, egy kies 
helyen épült luxusvillában az emlékirataimat írjam. . .  
Ha tudni akarja, hát nyíltan elismerem, hogy szeretem a 
hatalmat, s örülök, hogy jelenleg még abban a helyzetben 
vagyok, hogy ezt még titkolnom sem kell. Számomra a 
hatalom életelemet jelent, olyan mint halnak a víz, ma
dárnak a levegő. . .  — Miközben beszélt, arca és hang
hordozása lassan megváltozott; utolsó mondataira egészen 
elkomolyodott, tekintete valahová a távolba révedt s fur
csa ijesztő fény villant meg benne. Végül elhallgatott 
és ujjaival idegesen dobolni kezdett az asztalon.

Elképedve, merőn néztem rá; egyetlen szót sem szól
tam. I5gy-két pillanatig megint arra gondoltam, meg kel
lene ölnöm. Hát ezért? Vonaglott meg bennem a kérdés, 
vagy legalább ezért is, kell Amalgámia majd minden 
második polgárának anélkül meghalnia, hogy életében 
akár egyszer is igazán jóllakott volna? Hát ezért kell 
polgáraink több mint felének írástudatlannak maradnia? 
És ezért rettegünk, ha véletlenül hangosabban szóltunk 
az utcán? Csak mert ő így szeret élni? Még csak nem is 
áltatja magát, önmagának hazudott „magasabbrendü” 
szempontokkal, ahogy azt mások teszik. Legalább fana



tikus lenne, valami mentséget még az is jelentene szá
mára . . .

— És Suarez? — kérdeztem aztán hirtelen felszikrázó, 
szinte gyerekes kíváncsisággal. — Suarez is így gondol
kodik? . . .  Ha már ennyire megtisztelt az őszinteségével, 
tábornok úr, talán azt is megmondaná, hogyan vélekedik 
Suarez minderről? ő  ás csak „elodázni” akar? A kivált
ságos kevesek utolsó nemzedéke számára akarja még biz
tosítani a javaikat és azt az életformát, amit ezek a javak 
számukra lehetővé tesznek? ö  is csak ennyit akar?

A tábornok, szájasarka körül játszó gúnyos mosollyal 
kedvtelve nézegetett; látható elégedettséggel töltötte el, 
hogy sikerült zavarba hoznia, sőt valószínűleg jól meg
figyelhető, tehetetlen gyűlöletet keltenie bennem. — Cso
dálkozik az őszinteségemen? — kérdezte.

— Lehet, hogy igen. Nem gondoltam volna, hogy 
Fernando tábornok ezt az áldó. . .  azaz alárendeltjeivel 
szemben engedi meg magának.

— Legyen nyugodt, mindig alaposan megfontolom, ki
hez vagyok őszinte: csakis olyanokhoz, akiknek nincs 
módjukban őszinteségemet kihasználná. . .  Egyébként ne 
csodálkozzon, hogy néha én is szükségét érzem, hogy 
őszinte legyek. Főleg azért, hogy kellő erőm legyen a 
hazugságra, vagy méginkább, hogy megőrizzem hazug
ságaim tudatos jellegét, azaz hogy a szakadatlan hazu- 
dozás és hazug magatartás folytán, ne kezdjek el ön
magámnak is hazudni, ami könnyen tisztánlátásom el- 
homályosulásához vezethet. . .  De lehet, hogy csak a 
magam elképedését élvezem. Megengedhetem magamnak, 
mert tudom, hogy a legkevésbé sem szolgáltatom ki ma
gamat . . .  Ez különben alapjában véve minden négy- 
szemközti helyzetre vonatkozik. Az őszinteséggel ugyanis 
valahogy úgy áll a helyzet, mint a meztelenséggel. Ami 
nyilvánosan közszeméremsértés, egyedül fürdés vagy 
légfürdő, esetleg perverzitás, kettesben viszont vagy sze
relem — természetes vagy természetellenes —, vagy pe
dig, amennyiben az egyik félnek nincs ínyére, szintén sze



méremsértés, csak éppen nem bizonyítható. így tehát 
semmi meggondolatlanságot sem követek el, amikor 
őszinte vagyok magáihoz. Még ha merne is fecsegni, ak
kor sem merne senki hinni magának. Aki tud ismeret
ségünkről, nyilván provokátornak hinné s menekülne 
magától, mint a tüztől, aki viszont semmit sem tud róla, 
azt hinné, politikai viccet mesél. . .  Különben ez nemcsak 
a maga esetével kapcsolatiban érvényes, hanem azt is 
mondhatjuk, egész uralmunk erre épül. Alapél/vünk nem 
annyira az, hogy a hazugságot igazságnak tüntessük fel, 
hanem inkább az, hogy állampolgárainak ne legyenek 
képesek megkülönböztetni azt az igazságtól. Ily módon 
aztán nyugodtan megengedhetjük magunknak, hogy pol
gáraink a ránk nézve cseppet sem hízelgő igazságokból 
is megtudjanak egyet-mást, hiszen úgysem képesek ki
választani a rólunk forgalomban lévő tengernyi hazug
ság közül. Nos hát az én őszinteségem is azon alapszik, 
hogy ön valójában úgysem tudhatja, igazán őszinte va
gyok-e, s bár, ha megtenné, a megtorlás természetesen 
nem maradna el, ezért nem látom kétségbeejtő veszély
nek, ha mégis kifecsegné, amit most tőlem hallott, vagy 
esetleg, tekintettel arra, hogy foglalkozásomból kifolyó
lag ritkán nyílik alkalmam igazán értelmes emberrel 
beszélni, a jövőben hallani fog. Csak éppen azt ne higgye, 
hogy valami pillanatnyi ellágyulás, a szenilitás első tünete 
vagy valamiféle kényszerű katarzis ez nálam. Ezt ugyanis 
rendkívül sértőnek találtam . . .  Na de hagyjuk ezt. Az előbb 
Suarez felől érdeklődött, én viszont már céloztam arra, 
hogy Suarez megszállott, azt hiszi örökkévalóvá teheti 
rendszerét, sőt idővel a történelem egész menetirányát is 
megfordíthatja. Képtelenül hiú, azt akarja, hogy az ő 
személyén megtörve változtasson irányt a történelem.

— Lehetek én is őszinte? Illetve, mint alárendeltnek, 
megvan-e a jogom, hogy őszintén kérdezzek?

— Csak tessék. Külön/ben is szeretném, ha kettőink 
közt egy bizonyos baráti kapcsolat alakulna ki. Ügy hi



szem, a jó munkatársi viszonynak egyik előfeltétele ép
pen a baráti kapcsolat. Csak rajta, kérdezzen nyugodtan.

— Szeretném tudná, vajon a tábornok úr kellemesnek 
és megtisztelőnek érzi-e egy megszállott szolgálatában 
állni?

— Kedves barátom, egy olyan történelmi pillanatban, 
amikor egy osztály napja mindenáron le akar áldozni, 
egy megszállott az elképzelhető leghasznosabb ember a 
világon. Bizonyos értelemben Józsua szerepét töltheti be, 
megállíthatja a napot az égen. Ha mindörökre nem is, 
de két órára mindenesetre. És ha többet nem is remél
hetünk, ennyivel is meg kell elégednünk, különösen ha 
meggondoljuk, hogy e két óra történelmi arányokkal 
mérve talán két-három nemzedéknyi időt is kitehet, any- 
nyira pedig semmiképpen sem vagyok érzelgős, hogy még 
az ükunokáim sorsa is érdekeljen. Mindenesetre kár, hogy 
az efféle megszállottak is halandó emberek.

— Azt hiszem, ez fáj nekik is a legjobban. De ha nem 
lennének azok, a hitelük halna meg.

— A hitelükről mi gondoskodnánk, de azért lehet, hogy 
némiképp igaza van. Mindenesetre tény azonban, hogy 
a Suarezhez hasonló emberek után feltétlenül olyan űr 
támad, amit álmegszállottsággal, félőszinteséggel vagy 
éppen képmutató színészkedéssel csak nagyon tökéletle
nül lehet kitölteni, s így nyilván érthetőnek látja, ha 
nem engedjük meg magunknak azt a fényűzést, hogy 
mellőzzük szolgálataikat. Egyébként nem titkolom, Suarez 
szellemi képességeit nem tartom valami nagyra, de en
nek ellenére, ha a helyzet úgy kívánja, hajlandó vagyok 
egyes, teljesen értelmetlennek látszó rendelkezéseit is 
végrehajtani. Politikai beszédein azonban csakis különle
ges dugaszokkal a fülemben szoktam megjelenni; rend
szerint a díszemelvény egy árnyas sarkába húzódva bó
biskolok. Azt hiszem, csakis ez tart vissza attól, hogy 
egyszer majd a nyomába lépjek. Irtózom a gondolattól, 
hogy esetileg nekem is politikai szónoklatokat kell tarta
nom, s így valószínűleg majd inkább valami megfelelő



bábról gondoskodom, én pedig továbbra is a háttérben 
maradok. Rendkívül kedvelem az öszintétlen tettedet, de 
az öszintétlen szavak, különösen, ha mindig ugyanazok
ról van szó, a gyomromra mennek. . .  Van talán még va
lamilyen kérdése? Pillanatnyilag ráérek, szívesen kielégí
tem kíváncsiságát.

— Köszönöm, egy alárendelt agyveleje számára, még 
ha különben tudósról van is szó, már ennyi is túl ne
hezen emészthető. . .  Legfeljebb annyi, hogy ezek után 
mi a feladatom?

— Természetesen folytatja Haber professzor kísérleteit, 
ott ahol nagyra becsült elődje abbahagyta.

— De hiszen tábornok úr nincs is valami nagy véle
ménnyel a kísérletek céljáról. Mi szükség akkor, h ogy ...?

— Suarez viszont igen nagyra tartja, és ragaszkodik 
a kísérletek folytatásához. Már mondtam, hogy még egyes 
értelmetlennek látszó rendelkezéseit is hajlandó vagyok 
végrehajtani. Elnökünk, aki szinte minden reményét 
ezekbe a kísérletekbe vetette, egyenesen kétségbeesne és 
önbizalmát vesztené, ha abbamaradnának, ebből pedig 
valamennyiünknek csakis hátránya származhatna. . .  Szó
val maga csak főzzön, kotyvasszon, s ha belátható időn 
belül nem is ér el különösebb eredményt, az sem baj, a 
csodaszert addig majd más, jól bevált eszközökkel he
lyettesítjük.

— Értem.. .  Viszont, tábornok úr, ha a kísérletek je
lentősége úgysem annyira döntő, mint eddig hittem, ak
kor mi szükség arra, hogy ezeket a kísérleteket én . . .  
szóval, hogy éppen én ...?

— Suarez tud az ön képességeiről és tisztában van vele, 
hogy ön a legkiválóbb szaktekintély e téren az országban, 
s ezért ragaszkodik hozzá, hogy a kísérleteket csakis maga 
végezze, illetve irányítsa.

— Na és ha Suareznek azt jelentenék — kérdeztem 
tovább, most már inkább csak játékosan, mintegy puszta 
kíváncsiságból —, hogy én végzem őket, de valójában 
valaki más töltené be helyettem ezt a szerepet? Vagy



a kísérletek éppenséggel nem is folynának ténylegesen, 
csak időnként jelentés készülne róluk? . . .  Ügy gondolom, 
ha csak az elnök úr önbizalmáról van szó. . .

A tábornok jóízűen felnevetett, majd kihörpintette az 
előtte álló konyakos poharat. — Azt hiszem, ezt maga 
sem gondolja komolyan, de ha esetleg tévednék, akkor 
olyan naiv, amilyen csak egy tudós lehet. Csak nem kép
zeli, hogy egy egész kis összeesküvést szövök állam
elnökünk ellen a maga kedvéért? Ezenkívül pedig Suarez- 
nek akármikor eszébe juthat személyesen is ellátogatni 
ide az intézetbe, vagy ha nem, hát ne ifelejtse el, hogy 
az én embereim közt is akadhatnak olyanok, akik szí
vesen kerülik meg főnöküket, hogy érdemekeit szerezzenek 
maguknak.

— Értem, de . . .
— Semmi de! Maga aláírta a szerződést és az én uta

sításom szerint fog eljárni. Különben ezt akkor is meg 
kellene tennie, ha semmit sem írt volna alá. A már em
lített okokon kívül most már azért sem engedhetjük 
csak úgy ki a világiba, mert beavattuk ebbe a titokba. És 
még ha el is tekintünk attól, hogy a hallgatás biztosítá
sának tulajdonképpen csak egyetlen abszolút megbízható 
módja van, valamiképpen mégiscsak továbbra is kezünk
ben kell tartanunk, s úgy hiszem, önnek is kellemesebb, 
ha a munkahelye lesz a börtöne és nem a börtöne a 
munkahelye. Legjobb tehát, ha egyszerűen felhagy minden 
reménnyel és beleéli magát helyzetébe, amelyre vonatko
zólag különben egy jó hírt is közölhetek: mától kezdve 
minden hét végén hazamehet, hétfőn reggel kocsit küldünk 
magáért. Kihozzuk ide a várba, szombaton délután pedig 
hazaszállítjuk. Meggyőződésem, hogy egyhónapi szoba
fogsága után, rendkívüli örömmel fogadja ezt a változást.

— Ha az emiber helyzete rossz, úgy a kevésbé rossz
nak is örül.

— Na látja, ez a helyes gondolkodás. Egy kis életböl
csességgel az ember minden helyzetben feltalálhatja ma
gát . . .  Most pedig figyeljen ide, hallgassa meg a leg



újabb Suarez-viccet. Én magam Flox őrnagytól hallottam, 
neki viszont egy őrmester mesélte, aki az egyik kihallgató 
fülkéiben szedte fel. Csupa víz lett, amíg kipofozta az egyik 
letartóztatottból. . .  Hát szóval, Suarez és én motorra 
széliünk, én vezetek, Suarez pedig a hátsó ülésen foglal 
helyet. Egy darabig megyünk, aztán egyszerre csak Suarez 
így szól. . .

A tábornok jókedvű, kedélyesen doromboló hangja az 
egész szobát betöltötte. Miközben viccmesélésre beállított 
faarcát néztem, alakja fokozatosan inogni kezdett előttem, 
gyomromban émelygést éreztem, szédülés fogott el, de 
a vicc csattanójának elhangzása után, udvariasan ne
vetésre húztam a számat. Lehet, hogy ekkor kezdtem el 
igazán az alakoskodást.

Mert ezek után, mivel ráébredtem, hogy végleg egy 
megszállott szeszélyének s egy hidegvérű intrikus szá
mításának estem áldozatul, taktikát változtattam. Főleg, 
hogy minél nagyobb szabadságot biztosítsak magamnak, 
úgy tettem, mintha már végleg leszámoltam volna mun
kámmal kapcsolatos „előítéleteimmel”, s miután lázas 
érdeklődéssel a kísérletekbe vetettem magam, fokozatosan 
mind gyakrabban hangoztattam a tábornok előtt, hogy 
Haber professzor zseniális elképzelése minden jel sze
rint keresztülvihető s a sikerhez mindössze időre van 
szükség, ugyanakkor azonban ugrásszerűen növekvő belső 
riadalommal győződtem meg arról, hogy Haber számításai 
pontosak, és elképzelése reális, úgyhogy valójában nem is 
hazudók, amikor erről beszélek. De egyelőre azzal nyug
tattam magam, hogy a végeredmény kibontakozása na
gyon messze van még, s hogy végső fokon nines is olyan 
találmány vagy felfedezés, ami önmagában akár rossz, 
akár jó lenne, vagy olyan, hogy csakis sötét célokra le
hetne felhasználni. És „addig” még ki tudja, mi nem 
jöhet közbe, hátha valami szerencsés módon az egész ta
lálmányt éppen „megrendelői” ellen fordíthatom. Ilyes
mire azonban csak ritkán értem rá gondolná; a kísérletek 
úgyszólván egész figyelmemet lekötötték, később pedig
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Qgy-egy lázas tevékenységem áramlásán kívül rekedt 
pillanatban néha arra döbbentem, hogy akaratom ellenére 
azonosulok szerepemmel s a kísérletek sikerét (persze 
csakis, mint munkám eredményét) magam is kívánom.

Belső egyensúlyom azonban lényegében helyreállt. Csu
pán egy furcsa álom tért vissza időnként makacs ismét
lődéssel: ilyenkor Fernando tábornokkal egymásba ka
rolva valami ismeretlen, soha nem látott növényzettel 
benőtt, ingoványos terepen jártunk, s hogy csizmáinkat 
be ne sározzuk, rongyos vagy mezítelen emberek tömege 
omlott alázatos engedelmességgel, mintegy eleven járdát 
képezve, lábunk elé. Lépteink nyomán patakokban ser
kent ki testükből a vér, szeges csizmáink ronggyá tép
ték bőrüket, de szájukból egyetlen tiltakozó szó sem tört 
elő; legfeljebb néha nyögött fel egyiikük-másikuk, de köz
ben hálás, szinte meghatott 'kutyaszemekkel pislogtak 
ránk, s kezünket, lábunkat csókolgatták. Riasztó álom 
volt, utána rendszerint kivert a hideg verejték, és hely
zetem reménytelenségének tudata is fojtogatón rámnehe
zedett. Mert természetesen fogalmam sem volt róla, ho
gyan is vághatnám ki magamat abból a kiúttaLannak 
látszó kátyúból, (amelybe jutottam.

I>e hát, hogyan is gondolhattam volna, hogy egy vá
ratlan, többé-kevésbé véletlen, csodálatos felfedezés je
lenti majd számomra a fordulatot és a szabadulást.



5
Ez a mindenképpen korszákalkotó felfedezés csak jóval 

később, több mint öt év múlva következett be. Az Amal
gámia űjabbkori történelmébe oly döntő fordulatot hozó 
jusztioinre ugyanis csak akkor bukkantam rá.

A közben eltelt időben azonban nálunk Amalgámiában 
sok minden történt. A politikai helyzetben jelentős vál
tozások álltak be; a Suarez önkényével szemben megnyil
vánuló mind fokozottabb elégedetlenség idővel mégis utat 
talált magának, hogy a felszínre törjön. Az ország északi 
részében ekkor már több, mint egy éve dúlt az egyre 
erősödő küzdelem: egy magát Ellenállók Arcvonalának 
nevező szervezet, P. Orlandonak, a hadsereg egy volt 
ezredesének vezetésével megkezdte harcát Suarez uralma 
ellen. Orlando a harc egyetlen lehetséges formáját vá
lasztotta: a gerillaháborút. Vakmerőén, maroknyi ember
rel kezdett, de annak ellenére, hogy lépését eleinte még 
a vele rokonszenvezők is csak kétségbeesett, eleve ki
látástalannak létszó kísérletnek tekintették, mozgalma 
mindinkább terjedt, egyre nagyobb sikereket ért el és 
mind hihetetlenebbnek tetsző tetteket hajtott végre. Első 
megmozdulásait még Suarezék harsány gúnykacaja kí
sérte — az államelnök és munkatársai úgy igyekeztek 
beállítani a helyzetet, mintha csak valami unaloműző 
szórakozásról, izgalmas játékot ígérő hajtóvadászatról lenne 
szó, ami az országban uralkodó tespedt tunyaság és el- 
puhultság elűzésére éppen kapóra jött, vagy legfeljebb 
csak arra jó, hogy a lakosságot egyes, érvényben levő



„kérlelhetetlenül szigorú” intézkedések létjogosultságáról 
győzze meg —, de pár hónappal később már sem Suarez 
sem Femando tábornok nem nevetett többé, vagy legalább
is nevetésük mindjobban csak egyfajta sikerületlen szí
nészi teljesítménynek látszott. És akik ismerték (illetve 
hajlandók voltak elismerni) a legújabbkori történelem 
gerillaháborúinak végkimenetelét, valamennyien egyet
értettek abban, hogy Suarez rendszerének bukása csakis 
idő kérdése már.

Hivatalosan persze jó ideig, ellenséges propagandának 
minősítve, egyenesen tagadták a gerillák létezését, majd 
mikor ez lehetetlenné vált, a rádió és a sajtó először csak 
a fővárostól távoleső hegyvidék erdőségeiben és zord szikla- 
világában folyó „csetepatékról” tudósított, illetve meg
semmisítő győzelmekről számolt be, a „banditák” utolsó 
óráit emlegetve, nem sokkal utóbb azonban már arra is 
rákényszerült, hogy a kormányerőknek az ország többi 
tartományában aratott döntő sikereiről is beszámoljon. 
Az ország déli, legsűrűbben lakott részében s magában 
a fővárosban azonban még nyugalom uralkodott: röpira- 
tokról is csak elvétve lehetett hallani, az utcák is csen
desek voltak; egyelőre még kijárási tilalmat sem rendel
tek el.

Bár a küzdelem állása alapjában véve áttekinthetetlen 
volt, jómagam a legilletékesebb helyről értesültem a hely
zet súlyosságáról; az időnként a várba látogató tábornok 
egy megjegyzése ugyanis erről árulkodott. Az elmúlt évek 
hosszú és zökkenőmentes együttműködése révén ebben az 
időben már rég elértem, hogy megbízhatóságomhoz ne 
nagyon férjen kétség a szemében, s ne tartsa szükséges
nek az előttem való titkolódzást. Hogy a helyzet idáig fej
lődhetett, abban saját magatartásomon kívül, a tábornok 
féktelen elbizakodottsága is közrejátszott: minden jel arra 
vallott, úgy véli, végleg gépezetének részévé váltam; úgy 
látszik képtelenségnek látta a feltevést, hogy a felszín 
alatt továbbra is valamiféle belső ellenállás éljen ben
nem. Amennyiben helyzetembe való végleges beletörődé



sem és a juszticin felfedezése közt eltelt időt vesszük ala
pul, a lényeget tekintve helyesen következtetett és elkép
zelései, sajnos, nem is jártak nagyon messze az igazságtól.

— Nincs kizárva, hogy életem hátralevő éveit mégis 
emlékirataim megírásával leszek kénytelen eltölteni — 
jegyezte meg elgondolkozva az előtte álló üres konyakos 
poharat forgatva. Ehhez hasonló megjegyzéseket különben 
csakis ablaktalan, külvilágtól elzárt, várbeli szentélyünk
ben engedett meg magának. — Holnap huszonötmillió tal
lért utaltatok át egy svájci bankiba. Természetesen csakis 
dollárban. Ha van egy kás megtakarított pénze, szívesen 
elintézem, hogy maga is kivételt képezzen a valutatörvény 
alól. Valószínűleg nem lesz fölösleges intézkedés.

— Nem lenne jobb, ha inkább további ágyúkat, tanko
kat és repülőgépeket vásárolnánk ezen a pénzen?

— Gondolja, hogy érdemes?
— Nem vagyok tájékoztatva a hadihelyzetről.
— Én viszont tájékoztatva vagyok.
— Arról viszont a tábornok úr nincs tájékoztatva — 

szóltam sokat ígérő pillantást vetve rá —, hogy én pilla
natnyilag hogy állok a kísérleteimmel.

— Egyszer már mondtam, hogy nem nagyon hiszek a 
kísérleteiben. Csak Suarez kívánságára rángattam bele 
magát ebbe a dologba. Ha majd odakint leszünk, meg
köszönheti neki.

— De azért bizonyára örülne, ha sikerekről tájékoztat
nám.

— Természetesen. Nos, hadd halljam, hogy áll?
— Jobban, mint bármikor is reméltem. Amennyiben 

nem merülnek fel váratlan nehézségek, körülbelül fél év 
múlva megindulhat az Alkimista akció. Csak addig kel
lene kitartani valahogy, s azután a szervilin hatására 
újjászületett harci szellemű és vakon engedelmeskedő Amal
gám Nemzeti Hadsereg, Suarez nevével ajkán, az őt min
denben odaadóan támogató, utolsó csepp vérét és utolsó 
szem gabonáját is feláldozni kész egész nép segítségével 
pár hét alatt felkoncolja Orlando útonállóit. Hiszen ön csak



tudja tábornak úr, mit jelent az, ha mindenki teljesíti kö
telességét. Voltaképpen ezen múlik minden.

— Maga az utóbbi időiben annyira elszemtelenedett, hogy 
sokszor nem tudom, tréfál-e vagy komolyan beszél. Jól 
vigyázzon, bármennyire szükségünk is legyen valakire. . .

— Én komolyan beszélek, tábornok úr. A csodaszer tu
lajdonképpen már létezik is, csak még azt kell tisztáznunk, 
hogy huzamosabb alkalmazása nem káros-e az emberi szer
vezetre. Erre feltétlenül szükség van, elvégre a szert nem
csak az alsóbb osztályok használnák, és végeredményben 
még velük kapcsolatban sem az a célunk ugyebár. . .  Ez 
végül is gazdaságunk alapjait rendítené meg. . .  Azt hi
szem ért engem, tábornok úr? . . .

Szavaim cseppet sem voltak légbőlkapottak; valóban ko
molyan beszéltem. Habár zseniális meglátással előrevetített 
elképzelései teljes mértékben beigazolódtak. A jármukat 
lerázni akaró elnyomottakat alázatos, sőt boldog igavo
nókká formáló szervilin tulajdonképpen már készen is volt 
és korlátozott keretek közt akár már alkalmazhattuk is 
volna, csupán nagyobb mennyiségben való előállítására 
lett volna szükség, én azonban, mivel mindenáron meg 
akartam akadályozni, hogy erre a hihetetlen gazságra sor 
kerülhessen, kétségbeesett játékba kezdtem. Bár tisztában 
voltam vele, hogy a fejemmel játszom, a kísérletek állásá
ról következetesen helytelenül tájékoztattam a tábornokot, 
mindig újabb és újabb nehézségekre hivatkoztam, a jusz
ticin felfedezéséről meg éppen semmit sem szóltam. Sok
szor saját szememben is érthetetlen elszántságomat és vak
merőségemet azt hiszem, mindenekelőtt éppen a juszticin 
felfedezésének köszönhettem; enélkül ugyanis semmikép
pen sem lett volna erőm a játékhoz. így azonban, felbuz
dulva e rendkívüli hatású szer felfedezésén és mindazokon 
a csodálatos lehetőségeken, amelyeket annak esetleges al
kalmazása magában rejt, személyes sorsom vagy akár csa
ládom sorsa is, jelentéktelen semmiséggé törpült a szemem
ben. Szinte mégcsak nehezemre sem esett nem gondolni 
rá, milyen veszélynek is teszem ki magam.



A juszticin (miután sajátos tulajdonságait felismertem, 
szemben a szerviliirmel, így neveztem el), óriásmolekulájá
nak összetételét illetőleg csupán egyetlen hidroxilgyökben 
és némileg szerkezetében különbözött a felfedezésének 
idejében már meglelt szervilintől, amelyhez Suarez és a 
belső helyzet rosszabbodásával egyenes arányban, bármeny
nyire igyekezett is leplezni, Fernando tábornok is egyre 
nagyobb reményeket fűzött. Felfedezése vagy sokkal in
kább létrejötte, mint annyi más korszakalkotó találmányé 
és felfedezésé, nagyrészt a véletlennek volt köszönhető. 
Saját érdemeimet illetőleg legfeljebb csak semmit kivizs
gálatlanul nem hagyó alaposságomat dicsérhetem. Pedig 
igazán csak egy hajszálon múlott, hogy teljesen mit sem 
sejtve menjek el mellette.

— Elnézését kérem — szólt hozzám egyik laboránsom 
egy alkalommal, arcán őszinte sajnálkozással és ijedtség
gel —, de ez az edény véletlenül a kelleténél jobban fel
melegedett és most valami kékes lé keletkezett benne, 
magam sem tudom, mi lehet. . .  Borzasztóan sajnálom, vé
letlenül egy kicsit tovább hagytam égni a rezsót és 
most. . .  Tudom, hogy nagy kárt okoztam, amit majd le
vonnak a fizetésemből, de mit csináljak . . .

— Nem tesz semmit. Dobja ki az egészet és készítsen 
újabb főzetet — szóltam munkámból idegesen felpillantva, 
inkább csak amiatt bosszankodva, hogy egy hosszú, bonyo
lult számításban zavart meg. Ahogy kísérleteim során fo
kozatosan előbbre jutottam, egyre idegesebb lettem: nem 
tudtam, mit is tehetnék még, hogy tovább nyújthassam 
őket és ne kelljen bejelentenem a tábornoknak, hogy min
dennel készen állok. Nyomasztó álmom ebben az időben 
mind többször jelentkezett, s hatására néha már külön
böző kétségbeesett lépéseken törtem a fejem, többek közt 
arra is gondoltam, talán az lenne a legjobb, ha valahogy 
az egész laboratóriumot a levegőibe röpíteném és így aka
dályoznám meg a kísérletek folytatását. Munkatársam ke
zében az edénnyel már a lefolyó felé indult, amikor meg



állítottam. — De várjon csak. . .  Hozza inkább ide. Hadd 
lássam, hogy is néz ki az a dolog.

Az elém tett tűzálló üvegedény fenekén a máskor sár
gás folyadék (helyett most zavaros kékesszürke lé gőzöl- 
gött, amelyből, lehűlése után egy kevés szürkésfehér por 
csapódott ki az edény falán, s az elemzés során kiderült 
róla, hogy a Haber felfedezte rokonvegyületek végtelen 
sorának egy újabb, előttem még 'ismeretlen tagját képezi. 
Tisztán vegyi tulajdonságait tekintve lényegében ezekhez 
hasonlóan viselkedett, és ezért kezdetben nem is tanúsí
tottam iránta különösebb érdeklődést. Kísérleti állatain
kat is inkább csak úgy kelletlenül, minden határozott cél 
nélkül, főleg a rend, no meg az újabb időnyerés kedvéért 
oltottam be vele, sőt egészen különleges viselkedésükre is 
csak fokozatosan ífigyeltem fel.

Mikor még csak azt vettem észre, hogy hatására patká
nyaink, egereink és tengerimalaoaánk kevésbé mohón fo
gyasztják táplálékukat, mint máskor, még semmi különös 
jelentőséget sem tulajdonítottam ennek a tünetnek, s azt 
hittem, mindössze arról van szó, hogy a szer kedvezőtlen 
hatást gyakorol az állatok étvágyára, de amikor kutyáin
kat is kezelésbe vettem vele s arra lettem figyelmes, hogy 
eddigi szokásuktól eltérően, mintegy alaptermészetüket 
megtagadva, minden marakodás nélkül (ez eddig elkép
zelhetetlen volt) békésen esznek egy tányérból, már erősen 
elgondolkoztam s néhány helyes irányba mutató, de még 
megalapozatlannak és túl merésznek tűnő következtetés 
már fel is villant bennem, anélkül persze, hogy túl komo
lyan vettem volna őket. A juszticin hatásának igazi lénye
gét azonban csak később, majmaink viselkedéséből értettem 
meg.

Egy délután, megállva a szerrel beoltott csimpánz házas
párunk ketrece előtt, a rácson át egy banánt nyújtottam 
a hím csimpánz felé. Az állat először mohón akart bele
harapni az általa legjobban kedvelt ízes falatba, s mikor 
nősténye is érte nyújtotta kezét, féltékenyen odébbrántotta 
a gyümölcsöt, de aztán pár pillanatig ráncolt homlokkal,



zavartan, mondhatnám töprengve forgatta tömpe szőrös 
ujjad között, majd, mintha hirtelen világosság támadna 
agyában, kettétörte és egyik felét a nőstény markába 
nyomta. Magatartása meglepett. Amióta a várban dol
goztam, elég gyakran figyeltem kísérleti majmainkat, sok
szor nagyon jól elszórakoztam bohóckodó fintoraikon, de 
hasonló dolgot eddig egyáltalán nem vettem észre és köny
vekben sem olvastam sohasem. Ügy tudtam, egyfajta ön
zetlenséget és önmegtagadást csakis az anyaállat részéről 
figyeltek meg kölyke iránt, ez azonban (figyelembe véve, 
hogy az állat megfelezte a banánt) valahogy nem is any- 
nyira önzetlenségnek, hanem valami egészen emberi, sőt 
ritka emberi tulajdonságnak, igazságosságnak látszott. 
Hogy ellenőrizzem nem csuipán különleges, egyszeri és meg
ismételhetetlen véletlenről van-e szó, rögtön újabb banánt 
adtam a hím kezébe, majd ezt követően a nőstényt bol
dogítottam újabb ajándékkal, de bármelyiküknek is ad
tam a gyümölcsöt, a jelenet, mámthacsak valami előre meg
adott program vonalát követné, továbbra is megismétlődött. 
Ha viszont mindegyiküknek egy-egy banánt adtam, egé
szen természetesnek vették, hogy ki-ki a magáét egye meg.

Hosszú percekig valósággal a ketrechez szegeződtem, az
tán egyszerre izgatottan rohantam ki a helyiségből és 
Sandrót, legbizalmasabb emberemet kerestem. Ebben az 
dőben már jól tudtam, kinek mit mondhatok, kit mibe 
avathatok be. Mint az intézet legtöbb munkatársát, Sand
rót is erőszakkal verbuválta az OBK, s az Alkimista akcióval 
kapcsolatban, (amelynek titkával szabályellenesen meg
ismertettem) éppolyan erkölcsi aggályai voltak, mint ne
kem és éppúgy kész volt elszabotálni, akárcsak én. Egyéb
ként rajta kívül is volt néhány emberem, akikben meg
bízhattam.

— Te Sandro — szóltam hozzá és -karon ragadva kifelé 
vonszoltam a laboratóriumból —, gyere csak, mutatok ne
ked valami érdekeset.

Az állatok most is „szabályszerűen” elismételték a je
lenetet. Sandro mosolyogva nézte őket. Nem értette rög



tön, miről van szó; hol a majmokra, hol rám tekintett, 
arca csodálkozást fejezett ki. Nem tudtam 'biztosan, a csim
pánzok viselkedésén csodál'kozik-e vagy inkáibb rajtam, 
hogy a látottaknak ekkora fontosságot tulajdonítok.

— Érdekes — szólalt meg végre derülten. — Ügy lát
szik, ez egy eszményi házasság. Sok ember is példát ve
hetne róla.

— Szerintem ez nemcsak egyszerűen érdekes. Én szinte 
szenzációsnak tartom.

— Őszintén megmondom, nem értlek — felelte kis szü
net után elgondolkodva. — Nem tudom, mért találod ezt 
annyira szenzációsnak?

— Nem tudok arról, hogy ehhez hasonlót valaha is 
megfigyeltek volna.

— Na igen . . .  De akkor i s . . .  — Zavartan pislogott rám, 
látszott rajta, hogy még mindig nem érti, miről van szó.

— Ez a különös viselkedés valószínűleg annak a szer
nek tulajdonítható, amit nemrég fedeztünk fel véletlenül.

— Miért hiszed ezt?
— A kutyák, amelyeknek szintén ezt a szert adagoljuk, 

újaibban jámbor bárányokként esznek egy tányérból. Ez 
sem megszokott jelenség.

Sandro tűnődve két ujja között alsóajkát morzsolgatta. 
— Rendkívül érdekes lenne embereken kipróbálni.

— Később feltétlenül meg is tesszük. . .  Előbb azonban 
az összes többi majmunknak és más állatunknak is be
adjuk. Tudnunk kell, vajon nemcsak ez a két állat rea- 
gál-e így . . .

Kétkedésem mondhatnám fölöslegesnek bizonyult. To
vábbi kísérleteink fényesen igazolták a feltevést, ami 
akkor ott a majomketrec előtt oly hirtelen világosodott 
meg bennem: nyilvánvalóvá vált, hogy a szer hatása bi
zonyos értelemben — bármily furcsán hangzik is ez — 
az igazság érzettel függ össze, illetve ennek fokozódását 
segíti elő. Az állataink viselkedésében megmutatkozó „le
mondókészség” ugyanis semmiképpen sem látszott mecha
nikusnak, fajonként sőt egyedenként is igen eltérő mér-



lékben és formában nyilvánult meg. A kevésbé fejlett 
intelligenciájú állatoknál ugyan a szer hatása csujpán gé
pies passzivitásban, csökkent étvágyban (túladagolás ese
tén ez azt eredményezte, hogy patkányaink és egereink 
többé nem táplálkoztak s éhenpusztultak) és vitalitásban, 
valamint a szerrel be nem oltott állatok agresszivitásával 
szembeni ellenállás csökkenésében, sőt megszűnésében 
mutatkozott meg; vele kezelt rágcsálóink például még 
akkor is visszahúzódtak be nem oltott társaik tolakodó 
szemtelenségétől, ha amazok jóllakottak, ők pedig ki
éhezettek voltak, de kutyáink, macskáink, s mindenek 
felett majmaink viselkedése gyökeresen különbözött et
től. Amiről úgy érezték, őket illeti, azt nem egykönnyen 
adták ki kezeik közül. „Erkölcsi érzék” tekintetében e 
szempontból is csimpánzaink vitték el a pálmát. Egyik be
oltott példányunk ugyanis körömszakadtáig védelmezte 
banánadagját a szer hatásának alá nem vetett társa el- 
ragadási kísérleteivel szemben, de amikor, kiszabadulva 
annak kezei közül, a ketrec egy külön rekeszébe mene
kült, én pedig, a közbeeső ajtót lezárva, nem engedtem 
meg ellenfelének, hogy hozzáférjen, rikácsoló majomnyel
ven ugyan nyilván a legválogatottabb szitkokat szórta rá, 
de banánadagjának felét az elválasztó rácson át mégis 
feléje hajította. Általában egyedülállóan érdekes, gyakran 
igen mulatságos, de sok esetben egyenesen megható is 
volt megfigyelni majmainkat ebben az időben. Néhány
szor azt is megtettem, hogy valamelyik népes majom- 
ketrecünk összes lakójának szánt gyümölcsadagot csak 
egyikük kezébe adtam, s ezzel az állatot igen súlyos 
probléma elé állítottam: a juszticin sugallta feladat, hogy 
a gyümölcsönt szétosztogassa, ugyanis ez esetben messze 
meghaladta szellemi képességeinek határát, s az állat 
ilyenkor belezavarodva a gyümölcsosztogatásba, végül is 
töprengve, tanácstalanul bámulta társait, sőt gyakran 
kétségbeesett hangokat hallatva, riadtan, segélytkérően 
pislogott rám. Persze, hála a szer hajtásának, a kérdés 
így is megoldódott valahogyan, azok az állatok, amelyek



nek jutott, gyümölcsadagjukat habozás nélkül megfelez
ték azokkal, akik kezdetben kimaradtak az osztozkodás
ból. A szer hatását még az éhség is csak kismértékben 
módosította: csak a nagyon kiéhezett majmok feledkez
tek meg arról, hogy a kapott ennivalót társaikkal igaz
ságosan megosszák, mégpedig az értelemesebb példányok 
sokkal kevésbé, mint a szellemileg fejletlenebb társaik. 
De volt a juszticin hatásának még egy, ezen túlmutató 
megnyilvánulása is: általában meglepő szolidaritás fejlő
dött ki az állatok közt; az azelőtt napirenden levő ricsa- 
jos torzsalkodások, sőt véres marakodások úgyszólván tel
jesen elcsitultak vagy ha ilyesmi mégis előfordult (ezt 
majdnem kivétel nélkül a szerrel nem kezelt példányok 
provokálták ki), az erősebbek a gyengébbek védelmére 
keltek, még olyankor is, ha az „ügy” őket „személyesen” 
nem is érintette közvetlenül.

Mindez azonban messze eltörpült azok mellett a tüne
tek mellett, amelyeket később a szer hatásának kitett 
embereken tapasztaltunk. Intézetünkben ugyanis embe
reken is kísérleteztünk. Tekintettel arra, hogy kísérlete
ink sajátos természeténél fogva, állataink csak kis mér
tékben képeztek megfelelő alanyokat számunkra, az OBK 
halálra ítéltjeit, hivatalos állítás szerint, csupa gyilkost 
és más közönséges bűnözőt bocsátott rendelkezésünkre. 
Intézetünkben a körülményekhez képest jó dolguk volt. 
Állítólag „szabadon” választhattak, alávessék-e magukat 
a kísérleteknek, vagy pedig az ítéletet hajtsák végre raj
tuk, nekem pedig mentségemre szolgáljon, hogy csakis 
abban az esetben kezdtem kísérletezni rajtuk, ha állatok
kal már semmiképpen sem boldogultam, s amennyire 
lehetséges, előzőleg már meggyőződtem róla, hogy a ki
próbálásra kerülő szer nem ártalmas az élő szervezetre. 
A juszticin meglepő hatását az ember általános erkölcsi 
érzékére, elsősorban a velük folytatott kísérletek során 
sikerült tisztáznom. Hogy a vérükbe juttatott, számukra 
ismeretlen szertől való rettegés esetleges módosítását ki
kapcsoljuk, a juszticint ezúttal kísérleti alanyaink ivó



vizébe keverve (a szer teljesen ízetlen volt) adagoltuk: 
hatása várakozásunk ellenére is meglepő, sőt bizonyos 
szempontból nézve, valósággal döbbenetes volt. Elítélt
jeink a szer hatására úgy látszik újra elkövetett tetteikre 
kezdtek gondolni, sőt a cellájukban elhelyezett titkos le
hallgató-készülékek /tanúságtétele szerimt valóságos lelki- 
furdalási és bűnbánási hullám vett erőt rajtuk: váratlan 
őszinteségi rohamokban, önvallomás kényszerekben tör
tek ki, borzadva mesélték el egymásnak tetteiket, néha 
olyasmit is, amiről az őket elítélő bíróságnak fogalma 
sem volt, de ami az utólagos tisztázás során mindig igaz
nak bizonyult. Sokan sírógörcsöt kaptak, volt aki öngyil
kosságot kísérelt meg, egyiküket az őrültek házába kel
lett szállíttatnom, s olyan is akadt, aki állhatatosan kezdte 
követelni, hajtsák rajta végre a valamikor kimondott 
halálos ítéletet.

Természetes azonban, hogy a juszticin hatása itt sem 
volt mindenkinél egyforma, sőt majmainkhoz viszonyítva 
jóval nagyobb és (bonyolultabb differenciálódást mutatott. 
Rabijaink lelkifurdalásának nagysága — egyéni hajlamaik 
mellett — egyrészt elkövetett bűneik nagyságától, más
részt azok indítóokaitól függött, s tulajdonságaiktól, jel
lemüktől függően különböző formában nyilvánult meg. 
Azok az alacsony társadalmi rétegekből származó rabok, 
akik bűntetteiket a nyomor hatására követték el, főleg 
ha olyanféle indokok mozgatták őket, hogy családjukról 
gondoskodjanak, legközelebbi hozzátartozóikat mentsék 
meg az éhhaláltól, betegségtől stb. (s az ilyesmi, Amal- 
gámia polgárairól lévén szó, egyáltalán nem volt ritka
ság), jóval kevesebb jelét mutatták az önmagukkal való 
belső meghasonlásnak, mint azok a nagyrészt magasabb 
osztályokból kikerült elítéltek, akik kizárólag a legön
zőbb indítékok, vagyonszerzés, kapzsiság stb. folytán vál
tak bűnözőkké. Az egyetlen emberről viszont, akire a szer 
semmiféle hatást nem gyakorolt, kiderült, hogy az OBK 
állítása ellenére, politikai fogoly vagy legalábbis „vétke” 
politikai jellegű: egy, Suarez ellen tervezett bombamerény



let vádjával ítélték halálra. Ez az ember nemcsak hogy 
semmi jelét nem mutatta a lelkifurdalásnak, hanem még 
hangoztatta is, csakis azt sajnálja, hogy nem sikerült ter
vét meg is valósítania. Ha lehetséges, a szer csak még job
ban megerősítette abbeli meggyőződésének szilárdságát, 
hogy amit akkor elkövetni szándékozott, tökéletesen he
lyes volt.

Volt azonban a juszticinnak egy egészen másfajta, nem 
közvetlen hatása is, ami anélkül nyilvánult meg, hogy 
bárki is bevette volna. Az a hatás volt ez, amit a szer 
felfedezése, reánk, az intézet munkatársaira gyakorolt. 
Eddigi fásult, mindembe beletörődő, önmagukkal meghason- 
lott munkatársaim mintha egészen átalakultak volna, s 
egyszerre lelkesen dolgozó, egy oél érdekében tevékeny
kedő munkaközösséggé álltak össze. Felfedezésünk hord- 
ereje életre villanyozta őket: akárcsak én, valamennyien 
egyre világosabban kezdték látni, hogy valami egészen 
rendkívüli anyagot kísérleteztünk ki, ami az ember egész 
etikai arculatának átalakítását teszi lehetővé, mégpedig 
éppen ellentétes irányban, mint ahogy azt az Alkimista 
akció a szervilinnel célként maga elé tűzte. Mert, bár nem 
ismertük még egészen pontosan a szer minden tulajdon
ságát, tudtuk, olyan anyagra bukkantunk, ami, egyszerűen 
szólva, jobbá teheti az embereket, s megfelelő körülmé
nyek közt alkalmazva az egész emberi nem továbbfejlődé
sének és boldogságának kulcsát jelentheti. Bár még nem 
láttuk tisztán, hogy adott helyzetünkben hogyan is hasz
nálhatnánk fel igazán hatásosan a juszticint, hosszú évek 
óta először éreztük úgy, hogy munkánkat valami magasabb 
cél érdekében végezzük és nem kizárólag a sötétség erői
nek szolgálatában állunk. Hogy kutatásaimat a kívánt 
irányiban folytathattam, és eközben nem kellett árulástól 
tartanom, voltaképpen csakis ennek volt köszönhető. Enél- 
kül a munkatársaimban végbemenő metamorfózis nélkül 
ugyanis sohasem mertem volna olyasmit kezdeményezni, 
hogy a juszticin felfedezését titkoljuk el Fernando tábor
nok elől, sőt éppen ő ellene (illetve mindaz ellen, amit kép



viseld igyekezzünk felhasználni. Összeesküvésünkhöz ily 
módon egyfajta „morális startalapot” kaptam, amit később 
magával a juszticinnal fokoztam és „konzerváltam” . Enél- 
kül a startalap nélkül lehetetlen lett volna rávenni mun
katársaimat, hogy maguk is bevegyék a szert (nem 
csaphattam be őket, mint a foglyainkat) s jellemüket, fele
lősségtudatukat erősítve biztosítsák ügyünket saját gyenge
ségükkel és gyávaságukkal vagy esetleges törtető érdem
szerzési hajlamaikkal szemben. Alaposan mérlegelve a hely
zetet, úgy láttam, legkevesebbet így kockáztatok: ismertem 
munkatársaimat annyira, hogy tudjam, cseppet sem való
színű, hogy valamelyikük éppen lelkiismerete vagy köte
lességérzete parancsára váljék árulóvá. Suarez rendszeré
neik ebben az időben alig voltak már meggyőződéses 
hívei; a'kik támogatták, érdekből, félelemből vagy pedig az 
erőviszonyok félreismeréséből tették; a Brend ezredeshez 
hasonló figurák egészen ritka kivételt képeztek. Suarez 
jelszavait pedig már réges-rég alig vette komolyan valaki.

Természetesen magam is bevettem a szert: részben, hogy 
jó példával járjak elöl, résziben pedig, hogy hatását ön
magámon is megfigyelhessem. Nem eredményezett semmi
nemű ködös vagy delíriumos állapotot, in'kább egyfajta 
tisztánlátást, éleselméjűséget, ami bizonyos fokig a fekete
kávé hatására is emlékeztetett, de ez az éleselméjűség 
sajátosan egy meghatározott irányba ifordult, nevezetesen 
minduntalan arra késztetett, hogy tetteimet etikai szem
pontból a lehető legvégső fokig, minden elképzelhető kö
vetkezményt számbavéve mérlegeljem, s eszerint csele
kedjem. Néha ugyan (bennem is valami lelkifurdalás-félét 
okozott, egyfajta belső szemrehányást, amiért annak idején 
oly könnyen engedtem a tábornok kényszerének, s hatására 
úgy tűnt, nem aknáztam ki az ellenszegülés minden le
hetséges módját, továbbá, hogy élő emberekkel is kísér
leteztem, annak tudata is kissé zavarólag hatott rám, ez 
azonban, noha kiúttalanság esetén mély belső válságot 
eredményesdietett volna, a jelen helyzetben inkább ser
kentőleg és harcra tüzelőleg hatott: még világosabban



láttam, mint eddig, hogy sok jóvátenni valóm van, s min
den energiámat ennek elérésére igyekeztem latba vetni. 
Tapasztalataim szerint a juszticin munkatársaimban is ha
sonló belső folyamatokat indított el. Eltökélt, mindent egy 
kockára tevő kis csapattá váltunk.

Tulajdonképpen mindezeknek a viszonylag szerencsés 
körülményeknek volt köszönhető, hogy aránylag zavartala
nul folytathattuk tovább kísérleteinket, amelyek most már 
más formát ‘kezdtek ölteni. Hogy a juszticin hatását ne 
csak az elítélteken és önmagunkon próbálhassam ki, hanem 
normális körülmények közt élő, rendes mindennapi em
bereken is, haza is vittem belőle egy keveset. Először egy 
óvatlan pillanatban feleségem leveses tányérjába szórtam 
belőle egy csipetnyit. Feleségem, attól eltekintve, hogy 
látóköre számtalan dologban csupán családi szempontokra 
korlátozódott, általában nyílt és önzetlen természetű volt, 
s ezért a szer hatása nála csak kevéssé, illetve nehezen ér
tékelhető formában mutatkozott, de még így is megfigyel
hettem, hogy egyik apró hibája, néha értelmetlennek tűnő 
makacssága és szeszélyessége, s bizonyos dolgokhoz való 
semmiféle ésszerű érvvel nem megokolható ragaszkodása 
(mellyel néha a robbanásig fel tudott dühíteni), az alatt 
az öt-hat nap alatt, míg a hatás tartott, egyáltalán nem 
jelentkezett, ugyanakkor azonban, mintha kevésbé tar
totta volna csak úgy egyszerűen tudomásul vehető és csa
ládi érdekekkel indokolható dolognak, hogy az OBK szol
gálatában állok. Később két kisfiam ételébe kevertem a 
juszticinból és a közöttük dúló szakadatlan veszekedéseket 
mintha elvágták volna, bármilyen vitás kérdés is merült 
fel közöttük, mindig meg tudták találni a megegyezés 
módját. Könnyen kezelhetővé és szófogadóvá lettek, anél
kül, hogy vakon engedelmeskedővé és a tőlük kívánt ma
gatartás vagy cselekvés célja iránt közömbössé váltak 
volna, sőt a legnehezebben akkor boldogultam velük, ha 
valamely apai utasításom célját illetőleg nem voltam haj
landó felvilágosítást adni. Lelkifurdalásuk néha meghatóan 
gyerekes formában jelentkezett. Kettőjük közül a nagyob



bik, kevéssel azután, hogy juszticinnal „fűszerezett” ételé
ből evett, könnyezve vallotta be anyjának, hogy két héttel 
korábban, mikor egyszer egyedül volt a lakásban, kinyi
totta a szekrényt és alaposan megdézsmálta a töltött csoko
ládéval telt cukorkás dobozt, amit persze tilos lett volna 
megtennie.

Igazán nagyarányú kísérleteket azonban, amelyek során 
azt kívántam megfigyelni, hogyan hat a szer egy nagyobb 
embercsoportra, közösségre, illetve az azt alkotó tagok 
egymásközti viszonyára, csakis a szer sikeres kristályosí
tása után folytathattam. így kristályosítva a juszticin cso
dálatosan tömény formában jelentkezett: egyetlen köb
centiméternyi kristály 3—4 köbméter vízzel oldva is elég 
intenzíven ható oldatot képezett és így több száz em
berrel való kísérletezést is lehetővé tett számomra. Ennek 
megvalósítására igen szellemes módot eszeltem ki: Finom 
dróthálóból henger alakú tokot készítettem, amit aztán jusz
ticin kristályokkal töltöttem meg, s egy vízvezetékszerelő 
(miután megmutattam neki OBK-jelvényemet és kijelen
tettem, felsőbb utasításra cselekszem, azonnal biztosított, 
hogy hallgatni fog) segítségével a konyhánk falában végig
húzódó vízvezetékcsőbe iktattam. A lassan oldódó kristá
lyok közt átáramló víz így juszticinnal „fertőzötté” vált 
s ennek folytán háztömbünk lakóinak életében hamarosan 
különös dolgok mentek végbe. Mindenről persze nem sze
rezhettem tudomást, de amit megtudtam, az is éppen ele
gendő volt ahhoz, hogy a szer .rendkívüli tulajdonságaira 
vonatkozólag a további bizonyítékok egész sorát jegyez
hessem fel.

Házunk lakói egyik napról a másikra valóságos meg
tisztulás! folyamaton mentek át. Néhány közismerten léha 
és kicsapongó életet folytató, sőt alkoholista lakó máról 
holnapra (mint mondotta, „maga sem tudja miért”) meg
változott és minden átmenet nélkül példás családi életet 
kezdett élni, egyes, egymást addig engesztelhetetlenül 
gyűlölő haragosok váratlanul kibékültek és komoly türel
mes megbeszéléssel tisztázták nézeteltéréseiket, némely,
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Óvatosságból félbeszakított kísérleteim azonban így is 
óriási mértékben gyarapították tudásomat. Lezárulásuk 
után jegyzetfüzetembe a juszticinról a következőket je
gyeztem fel:

1) A juszticin képessé tesz bennünket arra, hogy 
embertársaink iránt nagyobb megértést, önzetlensé
get, sőt szükség esetén önfeláldozást tanúsítsunk.

2) Növeli az ember felelősségtudatát és általában 
ébren tartja lelkiismeretét. Hatására ugyan mindenki 
elsősorban saját erkölcsi kódexéhez igazodik (ez né
mileg csökkenti értékét), tekintettél azonban arra, 
hogy a magatartás helyes vagy helytelen volta felett 
gondolkodásra késztet, s ezáltal újonnan megismert 
etikai (esetleg politikai) eszmék iránt is fogékonnyá 
tesz, egy morális fejlődés csíráját is magában hordja. 
Ezzel kapcsolatban hatása nagymértékben függ az 
egyén értelmi színvonalától és általános műveltségé
től. Értelmesebbé nem tesz ugyan, de hatására az 
ostoba és tehetségtelen ember beismerheti e tulaj
donságait és kellő szerénységgel arra törekedhet, hogy 
ne álljon mások útjába.

3) Romibolólag hat az olyasféle öncsalásokra, ame
lyek révén személyes- vagy osztályérdekeket igazo
lunk önmagunk előtt általános nemzeti vagy emberi 
érdekként.

4) Lehetetlenné teszi vagy legalábbis rendkívül 
megnehezíti a képmutatást és a hazugságot önző sze
mélyes érdekből, de lehetővé teszi magasabb, hu
manista célok érdekében.

5) Csökkentett mértékben hat a szellemileg gyen
gén fejlettekre, a fanatikusokra és általában olya
nokra, akik sohasem kételkednek önmagukban és 
tetteik helyességében. (E téren a kutatások még ki
egészítésre szorulnak.)

6) összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy alap
jában véve magasabbra emelheti az egyén általános



erkölcsi szintjét, sőt amennyiben a társadalmi körül
mények ezt lehetővé teszik, az igazi közösségi em
ber kialakulását is biztosíthatja, vagy legalábbis elő
segítheti. Segítségével feltehetőleg az emiber és a 
társadalmi körülmények viszonyának fordítottja is 
létrehozható, vagyis, tömeges előfordulás esetén, a 
szer hatására előzőleg kialakult embertípus gyorsan 
és viszonylag bonyodalmak nélkül alakíthatja ki az 
új igazságos társadalmat. (Jelen pillanatban még nem 
eldöntött kérdés, vajon a juszticin hatására a töme
gek képesek lennének-e gyorsan és vér nélkül meg- 
dönteni egy végsőkig zsarnoki és torz politikai rend
szert vagy pedig, hogy a juszticin képes-e oly 
mértékben befolyásolni a hatalom hordozóit, hogy 
azok önként lemondjanak, esetleg az egész rendszer 
fejlődésének más irányt adjanak. Egy sikeres fel
kelés után azonban a szer feltétlenül hasznos lehet, 
nem utolsósorban azért is, mert meggátolhatja a 
színre lépő új vezetőknek a személyes hatalomért 
folytatott torzsalkodását, ami tekintettel Amalgámia 
általános fejletlenségére, máskülönben aligha lenne 
elkerülhető.)

Körülbelül itt tartottam kísérleteimmel (illetve tartot
tunk, mert néhány megbízható emberem, a maga környe
zetében szintén kipróbálta a szert, s így eredményeinket 
további értékes adatokkal gazdagította!, amikor Fernando 
tábornok, ezúttal megint Brend ezredes társaságában, 
ismét a várba látogatott. Figyelembe véve, hogy az ország
ban uralkodó politikai és katonai helyzet rájuk nézve idő
közben mit sem javult és hogy előbbi látogatása alkalmá
val az Alkimista akció sikerét illetőleg komoly reményeket 
keltettem benne, ezúttal már meglehetősen sürgető, sőt 
türelmetlen pillantásokat vetett rám. Számomra azonban 
múlhatatlanul szükséges volt, hogy még legalább egy ke
vés időt nyerjek.

— Mély meggyőződésem szerint — szóltam tőlem tel



hető magabiztossággal, igyekezve leszerelni a türelmetleai- 
kedőket —, most már csak hónapok kérdése, hogy min
dennel készen legyünk. A szervilin tulajdonképpen már 
létezik, a jelenlegi eljárással azonban nagyban való elő
állítása mérhetetlenül költséges lenne, úgyhogy állam- 
háztartásunk még akkor sem bírná el, ha teszem fel, az 
adókat az eddigiek kétszeresére növelnénk, amely lépés 
— ha megengedik nekem ezt a megjegyzést — a jelenlegi 
kiélezett helyzetben cseppet sem lenne politikusnak te
kinthető, annál több lehetőség nyílik viszont majd rá, az 
Alkimista akció sikeres megszervezése után, amikor majd 
még azt sem tartom kizártnak, hogy egyesek államelnö
künk és hazánk iránti mérhetetlen odaadásukban, hacsak 
erre módjuk nyílik, még a rájuk kivetett adó önkéntes 
túlfizetésére is vállalkoznak majd. Egy kis türelemre azon
ban mindenképpen szükségem van, mert most minden 
azon múlik, sikerül-e a szervilin előállítását leegyszerűsíte
nem és ezáltal olcsóbbá tennem. — Azután, hogy valami 
kézzelfogható eredményt is felmutassak végre, kabátom 
zsebéből egy kisebb, szervilinnel telt üveget vettem elő és 
a tábornok felé nyújtottam. — Amint láthatja tábornok úr, 
egy kis adaggal máris szolgálhatok. Véleményem szerint 
legcélszerűbb lenne egy kisebb katonai egységnél kipró
bálná. Ha lehetséges, olyannál, amelyben a fegyelem egy 
kissé meglazult. Jótállók érte, hogy az eredmény nem 
marad el.

A tábornok gyönyörködve forgatta kezében a fényes, 
rózsaszín bevonatú drazsékkal telt üvegcsét. — Ez már 
igen. őszintén szólva magamon is nagyon szívesen kipró
bálnám, de sajnos nem merem megtenni. Attól tartok, ki
használná a helyzetet és arra kényszerítene, hogy tótágast 
álljak.

Képmutatóan tiszteletteljes mosollyal néztem rá. — 
Ilyesmit természetesen sohasem tennék, tábornok úr. Már 
csak azért sem, mert a szer hatása nem tart örökké, én 
pedig már rég megtanultam, hogy vannak emberek, akik
kel nem ajánlatos tréfálni. Ellenben, ha parancsolja, meg



tekinthetjük foglyainkat, akiket a szerrel kísérletképpen 
kezelésibe vettünk. Higgye el, érdemes; viselkedésük ugyan
is a hazafias lelkesedés és az abszolút engedelmesség olyan 
manifesztációit produkálja, amelyekre, néhány egészen 
kiváló férfiú kivételével — -itt jelentőségteljesen Brendre 
pillantottam — még nem volt példa.

— Köszönöm, majd később. Előbb igyunk egyet. Ezt meg 
kell ünnepeim. — A •tábornok arca úgy ragyogott, mint 
egy gyereké; amióta ismertem, először éreztem úgy, mintha 
szeméből őszinte szeretet áradna felém. — A győzelemre!
— kiáltotta egyik szemöldökét sátáni ékbe ugrasztva. — A 
nemzet felvirágzására! No és a testi-lelki szegényekre, 
akik rövidesen tényleg boldogok lesznek.

Brend ezredes szemrehányó pillantást vetett felettesére:
— És Suarezre, a nemzet atyjára! Hisz végső fokon az ő 
bölcsessége tette lehetővé, hogy ilyen eredményeket ér
hessünk el! — Szeme lángolt a pátosztól, alakja acélosan 
megfeszült a lelkesedéstől. A tábornok, hogy kitörő neve
tését leplezze, szája elé kapta kezét és úgy tett, mintha bö
fögött volna; köziben titkon rámhunyorított.

Azután mindhárman konyakos poharainkért nyúltunk 
és koccintottunk. Én előzőleg ellenszert vettem be, mert 
megvallom, a konyakba kevert, a szokásosnál háromszor 
erősebb juszticin adagtól tartottam egy kissé. Ki tudja, 
miért vonhatna felelősségre mesterségesen túlnövelt lelki- 
ismeretem. Csak nehezen tudnám megmondani, mit is vár
tam ettől a kísérlettől, hisz el voltam rá készülve, hogy 
viselkedését úgysem lesz módom megfigyelni, de ennek 
ellenére mégis nagyon izgató dolognak találtam, hogy a 
szert Fernando tábornokon is kipróbáljam, rajta, aki a ci
nizmus elképzelhető legmagasabb fokára emelkedett. De 
még ha nem is tudhatom meg, mi játszódik le 'benne, gon
doltam, miközben a tábornok élvezettel szopogatta a ko
nyakot, hát legalább szerzek neki néhány álmatlan éjszakát.

Olyan hatásra azonban, ami három nap múlva követke
zett be, még legmerészebb álmaimban sem számítottam.



6
Az az emlékezetes, fordulatot jelentő vasárnap volt; 

feleségemmel és a gyerekekkel autókirándulásra készülőd
tünk. Kocsinkat már egészen korán, a még fel sem kelt 
nap első, előlegezett sugarainál, sátorlappal, takarókkal, 
ennivalóval raktuk meg; úgy terveztük, 'hogy egész na
punkat a folyó partján húzódó közeli erdőben töltjük. Sze
rettem az efféle kirándulásokat: ilyenkor gyakran hor
gásztam i)S, nem is annyira a zsákmámy reményében, hanem 
inkább mert szerettem elnézni az egymást lustán tovább- 
taszigáló zöldesszürke zavaros hullámok játékát s a nap
fény táncát a pillanatonként változó alakú és nagyságú 
tükörfelületek mérhetetlen tömegén, élvezni a csendet 
vagy pedig elnyúltan heverni a fűre terített takarón; két 
kezemet tarkóm alatt összevonva, sokszor órákon át az 
ebből a helyzetből végtelenül magasnak tetsző eget bá
multam s rajta a felhők játékát figyeltem; eközben tíz 
percre-negyedórára néha még el ás szenderedtem, sokszor 
a szemhéjamra tűző napfény vagy gyerekeim heves ve
szekedő szóváltása térített magamhoz. Ilyenkor még a rám
nehezedő gondok, szorongató, súlyos, megoldásra váró 
problémák is megszűntek létezni számomra. Az utóbbi 
években, amióta kényszerből az OBK szolgálatában álltam, 
ezek a kirándulások jelentették a felüdülés és kikapcsoló
dás egyetlen lehetséges formáját számomra, azon a héten pe
dig különösen türelmetlenül vártam már. Az utolsó hónapok 
minden várakozást meghaladó eredményei, a bennük rejlő 
lehetőségek felismerése, s a velük összefüggő, egyik pilla



natban reálisnak és keresztülvihetőnek látszó, a másikban 
képtelennek tűnő terveim, valamint a tábornok félreveze
tésére irányuló különféle bonyolult manővereim meglehe
tősen összekavarták és megviselték idegeimet; agyamat 
sokszor szinte forrni éreztem, néha meg mintha szédültem 
volna. A  környék ahová mentünk, ez időben még egészen 
békés volt, harcoknak vagy a nyugtalanság más formái
nak még nyoma sem látszott. Orlando gerillái, akikről 
ugyan mind többet hallottunk, több száz kilométernyire 
északra küzdöttek még.

Már a reggeli nap ferde sugaraiban életre ébredő kert
városban jártunk, ahol az úttestet szegélyező dús lombú 
fügefák, égnekszökkenő és odafenn felrobbanó, zöld raké
tává szétbomló karcsú pálmák, virágágyások és — hála 
az olcsó munkaerőnek — gondosan rendben tartott gyep- 
táblák között húzódtak a gazdag városi polgárok vil
lái vagy a fél lábbal a városban élő földbirtokosok házai, 
amikor váratlanul az egész utat elálló sőt a gyepet is 
ellepő, sűrűn feketéllő tömegre lettem figyelmes, kocsink 
hamarosan megrekedt, a továbbjutás teljesen lehetetlenné 
vált. Azonnal éreztem, hogy valami rendkívüli esemény 
történt. A tömeg nem volt túlságosan zajos, morajlása 
inkább számtalan letompított, suttogó hangból tevődött 
össze, de izgatottan hullámzott, mozgott, vonaglott, hol 
összébb húzódott, hol széjjelebb gurult, szakadatlanul vál
toztatva alakját és kiterjedését; egyes részei leszakad
tak, szétoszlottak, de egészében inkább növekedett, mint 
fogyott és semmi jelét sem mutatta abbeli szándékának, 
hogy feloszolva utat engedjen nekünk. A csődület, bár 
nagyfokú izgatottság jellemezte, inkább tanácstalannak 
és megdöbbentnek, semmint felháborodottnak látszott. Az 
emberek nagyrészt háttal álltak felénk és valamennyien 
egy meghatározott irányba néztek; a csoportosulás for
tyogó mélyéből csak egyes szófoszlányok, mondattöredé
kek jutottak el fülemhez, a csődület okáról alig tudhat
tam meg belőlük valamit. „Érthetetlen” , „Hihetetlen” , 
„Hogy történhetett ez?” és hasonló megjegyzések sód-



ródtak felém, de így, eredeti vonatkozásukból kiszakítva, 
semmit sem mondhattak nekem. De később már Össze
függőbb mondatokat is kivehettem: „Csak azt szeretném 
tudni, mi lesz ebből?” , „Legjobb, ha elmegyünk innen, 
mert ennek nem jó vége lesz” . Néhány rendőr megkísé
relte ugyan oszlásra szólítani fel a tömeget, de ez, leg
alábbis egyelőre, teljesen lehetetlennek látszott; ugyan
olyan riadtnak és döbbentnek tűntek, mint mindenki 
más; láthatólag fogalmuk sem volt, mit is kellene ten
niük. Aztán egyszerre, mintha valaki a tábornok nevét 
mondta volna. Két férfi kászolódott ki a tömegből; az idő
sebbik a fiatalabbnak magyarázott: — ítélt önmaga fe
lett. Szerintem megérdemelte a sorsát. — Aztán a fia
talabbik szólt: — Bizonyára az agyára ment. . .

Mögöttünk és mellettünk ekkorra már több autó tor
lódott össze. Kinyitottam az ajtót és a mellettünk vesz
teglő vajszínű kocsi vezetőjéhez fordultam: — Bocsá
nat, nem tudja mi történt itt tulajdonképpen? Miért van 
ekkora csődület?

Az őszülő halántékú, bajuszos férfi izgatottnak látszott. 
— Azt mondják, Fernando tábornok, a belügyminiszter, 
az OBK főnöke felakasztotta magát.

— Fernando tábornok? . . .  Itt? . . .
— Igen. . .  Állítólag ott lóg az államelnök szobrának 

nyakán. . .  De innen semmit sem lehet látni.
— Ez lehetetlen. Talán valami tévedés az egész.
— Én sem tudom elhinni, de mindenki erről beszél. . .  

De az is lehet, hogy valaki tévedésből ismerte fel az 
öngyilkosban a tábornokot... Bár a villája kétségtele
nül itt van a közelben. . .  Nem tudom, megáll az eszem. 
Azt hiszem, a legjobb lenne, minél előbb távozni innen, 
de sajnos beékelődtünk. Mögöttünk is mindenütt kocsik 
és emberek állnak . . .

— Add ide a messzelátómat — szóltam a feleségemhez, 
majd, mikor kezembe adta a távcsövet, amelyet, mivel 
szerettem a távoli láthatár szemléletébe merülni, általá
ban minden kirándulásra magammal vittem, felkapasz



kodtam a kocsi tetejére, aihonnan egészen jól elláthattam 
a tömeg fölött.

Pár pillanat alatt megtaláltam a szobrot: a jól ismert, 
mintegy három méter magas, számtalan példányban sok
szorosított bronzszobor volt. Miután ebben az időben 
Amalgámiáíban törvény írta elő, hogy minden köztéren 
vagy nyilvános parkban, sőt minden száz négyzetméter
nél nagyobb magánparkiban vagy díszkertben is, Suarez- 
nek szobrot kell állítani, a főváros sok terét és parkját 
lehetetlen volt mind eredeti, egyedi vonásokat magán
viselő önálló műalkotásokkal ellátni, s így a szobrokat 
négy-öt modell szerint sokszorosították; néhány fém- és 
gipszöntéssel foglalkozó üzem ily módon busás haszonra 
tett szert, aminek folytán érthető, hogy ezek tulajdonosai 
Suarez legodaadóbb híveivé váltak. A hír igaznak bizo
nyult. A kötél egyik vége a Suarez szobor, a másik pedig 
a tábornok nyakára hurkolódott. Távcsövemen át tisztán 
láthattam a tábornok alakját: eltorzult arca és kioltott 
nyelve ellenére sem lehetett kétségem személyazonossága 
felől. Alakja kissé hátrafeszülve követte a szobor formáit, 
alteste a diktátor pocakjának legelőreállóbb pontjára ke
rült, míg lába néhány centiméterrel a szobor talapzata 
felett szabadon lebegett. Tábornoki díszegyenruhájában 
volt, valószínűleg valamennyi kitüntetését magára aggatta, 
ezekből azonban egy, a mellén függő, nagy fehér kar
tontábla miatt csak kevés volt látható. A táblán nagy 
fekete nyomtatott betűkkel írva, néhány szó állt. Mesz- 
szelátómat a legerősebbre állítva ezt is kibetüzhettem:

EGY SZÁMADÁS VÉGEREDMÉNYE: ÁLDOZATAIM 
KÖZÜL EGYEDÜL ÉN VAGYOK BŰNÖS.

A nyomtatott betűk alatt a tábornok megszokott alá
írása állott, amely, már amennyire ebből a távolságból 
megtudtam ítélni, ugyanolyan volt, mint az, amit egykor 
a szerződésem alá írt, s így a hamisítás kizártnak lát
szott. De különben ás lehetetlen volt kétségbe vonni az 
öngyilkosság valódiságát. Képtelenség lett volna felté
telezni, hogy valami ellenálló csoportnak sikerült volna



elhurcolnia otthonából és az éj leple alatt a diktátor 
szobrára akasztani.

Hihetetlen izgalom vett erőt rajtam. Miközben dermed- 
ten, valósággal megbűvölve néztem, már az első másod
percekben belémhasított a felismerés: a juszticin ezúttal 
önmagát múlta felül, minden elképzelésemet meghaladón 
hatott. Bár voltaképpen nem volt okom a félelemre, tud
tam, hogy a szer a szokásos eljárásokkal senki szerveze
tében nem mutatható ki s így a lelepleztetéstől sem kell 
tartanom, térdeim mégis hevesen, majdnem egymáshoz 
verődve remegni kezdtek, tenyeremen, hátamon és nya
kamon rohamszerű hirtelenséggel törtek elő az izzadság- 
cseppek. Néhány pillanatig attól tartottam, leszédülök a 
kocsi tetejéről, de aztán váratlanul szinte égberagadó 
diadialérzet kerített hatalmába. Rádöbbentem, hogy a törté
nelemben egészen egyedülálló tettet hajtottam végre: ön- 
gyilkosságba kergettem egy hírhedt rendőrkopót, a vi
lág egyik legjobban szervezett és legnagyobb létszámú 
terrorrendőrségének rettegett főnökét, anélkül, hogy sa
ját lelkiismeretén kívül bármiféle más veszély is fenye
gette volna.

Mint valami szobor, úgy húztam ki magam és tekin
tettem szét a sűrűn egymás mellé szorult fejek erdeje 
fölött az autó tetejéről, amely ezekben a percekben sok
kal magasabbnak tetszett, mint amilyen valójában volt. 
Száguldó gondolataim egyikeként az is átfutott tuda
tom fény körén, vajon mit szólnának a körülöttem állók, 
ha tudnák, én okoztam a tábornok halálát. Nem volt egé
szen tiszta képem a tömeg hangulatáról, lényegében azon
ban „vegyesnek” látszott: nem ujjongott a tábornok ha
lála felett, de, bár nagyobbrészt olyan emberekből állt, 
akik itt a luxusvillák negyedében laktak, s akiknek ér
dekeit így a tábornok (illetve mindaz, amit a tábornok 
képviselt) védelmezte, elkeseredettnek sem látszott, bár 
a hangulat kiismerhetetlenségéhez és bizonytalanságához 
nagymértékben hozzájárult az is, hogy őszinte vélemény- 
nyilvánításra csak nagyon kevés ember merte elszánni



magát, s ezért mégis inkább arra a feltevésre hajlottam, 
hogy az összeverődöttek többsége magában inkább öröm
mel vette tudomásul a váratlan és valamennyiüket ámu
latba ejtő eseményt. Feltevésemet az is alátámasztotta, 
hogy életemben még sohasem találkoztam olyan ember
rel, aki, ha teljes biztonságban érezte magát, rokonszenv- 
vel nyilatkozott volna a tábornokról s általában az OBK 
felől. Az olyanféle intézményeket, mint az OBK, valami 
anarchisztikus ösztöntől vezérelve még akkor is gyűlölik 
az emberek, ha különben tudják róla, hogy érdekeiket, 
biztonságukat védelmezi, és sem magának az intézmény
nek sem azok tagjainak pusztulása felett nem éreznek 
különösebb megindultságot. Mindezt figyelembe véve úgy 
éreztem, a tömeghangulat inkább mellém állna, mint el
lenem fordulna, ha közölném a tényállást, miszerint ti
tokzatos csodaszeremmel én idéztem elő a tábornok halá
lát, bár ezzel egyidőben persze azt is világosan láttam, 
hogy senki egyetlen árva szót sem hinne nekem és egy
szerűen feltűnésvágyó mániákusnak tartanának. De en
nek ellenére hevesen birkóznom kellett a vággyal, amely 
beszélni késztetett, talán azért is, mert a kocsi tetején 
állva helyzetemben volt valami a tömeg fölé magasodó 
szónokéból, sőt rögtönzött emelvényemnek volt egy bizo
nyos sajátosan forradalmi íze is, ami az utcai zavargá
sok és tüntetések, számomra csak közvetetten ismert ké
pét idézte fel, bár ugyanakkor valahogy annak torzképét 
is jelentette: mint később nem kis keserűséggel állapí
tottam meg, egész helyzetemre nézve volt abban valami 
szimbolikus, hogy a körülöttem állók legnagyobb része 
tudomást sem vett rólam, s nekem háttal állva, arrafelé 
nézett, ahol a tábornok holtteste függött. Mindennek el
lenére mégis szerettem volna néhány szót szólni, ha 
nem is arról, hogy én okoztam a tábornok halálát, hanem 
csak éppen méltatni az eseményt és az elkövetkező sza
badság közeledtét jósolgatni. Szétvetett lábbal, ökölbe
szorított kézzel álltam és nincs kizárva, hogy valóban 
elkövetem ezt az őrültséget, ha az OBK közeledő riadó



autóinak szirénája észre nem térít. Sietve másztam le a 
kocsi tetejéről és a feleségem mellé ültem.

Feleségem egészen másképp ifogta fel a helyzetet. — 
Menyünk innen — kérlelt riadtan. — Ez rettenetes. Eb
ből nagy baj lesz.

— Teljesen körül vagyunk fogva. Sem előre sem hátra 
nem szabad az út. Egy ideig még várnunk kell.

— Pedig én nagyon félek.
— Mitől? Semmi okod rá.
— Miattad — szólt, idegen nyelvre fordítva a szót, 

mert a beosztásommal és munkámmal kapcsolatos dol
gokról a gyerekek előtt csakis így beszéltünk. Bár a jusz- 
tieinról és a vele folytatott kísérletekről tudott egyet- 
mást, a szer (hatására (házunkban végbemenő események
ről pedig mindenekelőtt ő tájékoztatott, arról, hogy a 
tábornokot is kezelésibe vettem vele, nem volt tudomása. 
— Az emberek mintha örülnének a tábornok halálának.

— Ezek nem is örülnek igazán. Ha valamelyik nyomor- 
negyedben kötötte volna fel magát, az lett volna az igazi. 
De egyébként én is örülök. Bárcsak valamennyi emberét 
is lógni látnám.

— De te . . .  akárhogy gyűlölöd is őket, mégiscsak kö
zéjük tartozol, s iha nekik végük lenne, akkor te i s . . .  — 
Hirtelen elhallgatott és halálsápadt ijedtséggel nézett rám.

— Ne izgasd magad — szóltam nyugtatgatva. — Mégha 
meg is történhetne ilyesmi, az még nagyon messze van. . .  
Bár meglehet, előbb következik be, mint gondolnánk. 
Könnyen megeshet, hogy egyik napról a másikra vége 
az egész OBK-nak. És még csak fel sem kell akasztani 
őket.

— Miket beszélsz? . . .
— Nagyon jól tudom, mit beszélek. Arról van szó, 

hogy egyszer talán ők maguk fogják felakasztani magu
kat, ugyanúgy ahogy most a tábornok tette. — Diadal
masan felkacagtam; valósággal mámorosnak éreztem ma
gam.

Feleségem csak most rémült meg igazán; arca elzöldült,



tágult pupillával, remegő szájjal meredt rám. Súgva kér
dezte: — Mondd, mit tettél a tábornokkal? Mit adtál 
neki?

— Csak a kedvenc konyakját, mint máskor ás, ha meg
látogatott. — De arcomon diadalmas vigyor futott szét; 
a legszívesebben győzelmi táncot jártam volna.

Feleségem a halántékára szorította kezét. — Szóval 
ezért?

— Hát persze. . .  Bár megvallom, ilyen sikerre magam 
sem számítottam. Inkább csak tréfának szántam az egé
szet . . .  Na mi az? Még csak nem is gratulálsz nekem? . . .

— Nem tudom. Én most is csak félek. Hogy tehettél 
ilyet?

— Nem tudtam, hogy ez lesz a következménye. Mon
dom, hogy féligmeddig tréfa volt. De most nem bánom, 
^°gy így történt. . .  Csak nem sajnálod?

— Nem.. .  De ha rájönnek?
— Kizárt dolog. Magyaráztam már neked, hogy a 

juszticin a szervezetben nem mutatható ki. Akár vala- 
mennyiüket elintézhetném, anélkül, hogy bárki is sej
tené, mi okozza az általános öngyilkossági járványt. — 
E pillanatban kicsit talán megszédültem az eredménytől 
és túlbecsültem a szer hatását, ezt azonban, szinte rög
tön ezután, magam is megéreztem. További terveim kü
lönbén is egészen ködös formában éltek még csak bennem. 
— Egy jó részük mindenesetre megtenné — tettem hozzá 
bizonytalanul.

— És te azt hiszed, azok, akik a helyükbe lépnének, 
illetve átvennék a hatalmat, megbocsátanák neked, hogy 
az OBK-nak dolgoztál? Még ha be is bizonyítanád ne
kik, hogy kényszerből tetted?

— Nem tudom — szóltam tompán miközben a riadó
autók erősödő szirénázását figyeltem —, valószínűleg ér
tékelnék a nekik tett szolgálatokat. . .  De a saját sorsom 
most nem is érdekel túlságosan. . .  Na de nyugodj meg. 
Hála nagyra becsült baj társaimnak, a tömeget hamarosan 
feloszlatják.



Ekkor már hallatszott, amint a riadóautók csikorgó fé
kekkel megállnak a tömeg szélén; a hangosanbeszélők 
bömbölő hangon oszlásra szólították fel a tömeget. Az 
összeverődött emberek először haboztak egy kicsit, de 
aztán, alapjában véve kiábrándító szófogadással engedel
meskedtek. Egyesek a közeli házak becsapódó kapuszár
nyai mögött tűntek el, mások sietve, behúzott nyakkal a 
dolguk után mentek, megint mások viszont távolabb, ki
sebb csoportokba verődve megálltak és úgy nézték, amint 
az OBK géppisztolyos embered körülveszik a tömeg szo
rításából kiszabadult Suarez-szobrot. A szobrot körülálló 
fegyveresek néhány percen át úgy hatottak, mint valami 
lincselők, akik felakasztott áldozatukat veszik körül. Elő
ször a táblát akasztották le néhai főnökük nyakáról, aztán 
a holttestet vágták le és hordágyra helyezve egy, a szo
bor közelébe faroló mentőautóba csúsztatták. Arcuk, bár 
távcsövemen át figyeltem őket, lényegében kifejezéstelen
nek látszott vagy csak egészen kis mértékben tükröző
dött rajtuk valami döbbenetféle — nyilván mert annyira 
készületlenül érte őket, hogy képtelenek voltak bármit is 
érezni, úgyszólván semmivel sem árulták el, miként érté
kelik magukban ezt a váratlan és példa nélküli eseményt. 
Amikor meggyőződtem róla, hogy mögöttem már szabad 
az út, lassan faroltatni kezdtem a kocsit, majd megfor
dulva, mellettem rémülettől dermedt feleségemmel s mö
göttem az elfuccsant kirándulást sirató gyerekeimmel, 
visszaindultam a város központja felé. Tudtam, hogy a ki
rándulás során képtelen lennék nyugodtan pihenni, s kü
lönben is tudni szerettem volna, mi történik a meglepő
dött és elképedt város falai között.

Az ekkor már teljes reggeli fényben fürdő külvárosi 
utcák, melyeken végighajtottam, egyelőre még nem nyúj
tottak különösen szokatlan képet; a tejet és kenyeret 
szállító kocsik ugyanúgy végezték szokásos reggeli külde
tésüket, mint máskor, s a rikkancsok is éppúgy kiáltoz
ták a reggeli lapok címeit, kissé rekedt vagy szándékosan 
torzított hangon, s ha a röviddel előbb felfedezett, egye-



lőre még beláthatatlan következményeket maga után vonó, 
még mindig hihetetlennek tűnő eseményről mitsem tu
dok, a kisebb-nagyobb csoportokba sűrűsödő emberek és 
izgatott-megszeppent viselkedésük, talán fel sem tűnik 
nekem, igy azonban egy pillanatig sem lehetett kétséges, 
miről folyik a szó közöttük. Ezenfelül azonban, legfeljebb 
csak a szokottnál (ami persze szintén nem volt kevés) na
gyobb számban látható rendőri és OBK-egyenruha volt 
szembetűnő, s árulta el az egyensúlyálból kibillent hely
zetet. De a 'belvárosban már komolyabb megdöbbenés
ről és riadalomról árulkodó kép fogadott: lépten-nyomom 
rendkívüli biztonsági intézkedések jeleire leltem, csak
hogy ezeket az intézkedéseket, mintha nem is valami 
tényleges és közvetlenül fenyegető, hanem inkább csak 
feltételezhető veszély ellen foganatosították volna, s 
mintha zavarodottan kapkodó .belső pánik diktálta volna 
őket. Bár nagyobb vagy éppen fenyegető magatartást ta
núsító csoportosulásokat itt sem láthattam, mégis hol itt, 
hol ott 'bukkant fel egy-egy rendőrségi kocsi vagy az 
OBK valamelyik páncélautója: szakadatlanul vinnyogó
szirénáik mintha (nekem legalábbis így tűnt) felélemmel 
átitatva vonítottak volna; a középületek előtt a rendőrök 
és az OBK emberei sorfalat álltak, holott a szóban forgó 
épületeket semmilyen látható veszély sem fenyegette; az 
alig hogy kinyitott kávéházakból, cukrászdákból és egyéb 
szórakozóhelyekről éppen most terelték ki az embereket 
a .különböző rendfenntartó közegek, a helyiségek bezá
rására kényszerítve a tulajdonosokat. Időnként hango- 
sanibeszélövei felszerelt autók kerültek elém és rekedt 
hangon közölték a .lakossággal, miszerint: FERNANDO TÁ
BORNOK, HAZÁNK BELÜGYMINISZTERE VÁRATLA
NUL ELHUNYT. KORMÁNYUNK ORSZÁGOS GYÁSZT 
RENDELT EL. A gyász időtartamáról, még kevésbé pedig 
a halál okáról egyetlen szóit sem szóltak. Szemmel látható 
volt, hogy még a „legfelelősebb” személyek sem tudják, mit 
is kellene tenniük, s ezen, tekintettel arra, hogy a be
következett esemény a történelemben a szó legszorosabb
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értelmében példa nélkül állt, cseppet sem szabad csodál
kozni.

Hazaérve 'bekapcsoltam a rádiót, amely legnagyobb 
csodálkozásomra egy ideig még az előre jelzett vasárnap 
délelőtti műsort sugározta, de aztán az adás hirtelen 
mégiscsak megszakadt, majd pár percnyi szünet után, 
minden külön bejelentés nélkül Beethoven ismert gyász
indulójának dallama csendült fel. Végeláthatatlannak tűnő 
időn át egyre csak ezt ismételgették, valahányszor a le
mez lejárt, rögtön úijra elölről kezdték, s csak néha sza
kították meg, amikoris a hangosanbeszélő révén már ismert 
kétmondatos közleményt olvasták be. Kommentárt vagy 
valamiféle nekrológot hosszú időn át egyáltalán nem 
fűztek hozzá. Bizonyára felsőbb utasításra várnak, állapí
tottam meg, úgy látszik azonban, egyelőre még a -legille- 
tékesebbek sem tudják, mivel magyarázzák a történte
ket, valószínűleg éppen most latolgatják, milyen megoko- 
lás látszik a legelfogadhatóbbnak. Végre aztán néhány 
perccel tizenegy után az államelnök rövid beszédét köz
vetítették; hangja valahogy fakónak és megrendültnek 
tűnt. Fernando tábornok haláláról a leginkább kéznél 
lévő, sőt az egyedül elfogadható magyarázatot adta. Mi
után semmiképpen sem titkolhatta el, beismerte az ön- 
gyilkosságot, de egyben azt is bejelentette, hogy a tá
bornok, akit „a haza mindhalálig hű” fiának nevezett, 
tettét „elborult elmével” követte el, s egyben azt is hall
gatói tudtára adta, hogy a tragikus esemény semmiféle 
más okkal való magyarázatát nem tűri el, majd azokkal 
szemben, akik a tábornok halálának körülményeit, ma
gáiknak tőkét .kovácsolva, rendfelforgatásra és a haza 
elleni izgatásra igyekeznek felhasználni, természetesen 
„kérlelhetetlenül szigorú” megtorlást 'helyezett 'kilátásba, 
végül pedig közölte, hogy belügyminiszterré és a biztonsági 
erők új parancsnokává Brend ezredest nevezi ki. Lénye
gében ezt vártam, szögeztem le magamban, miután a 
nyilatkozatot végighallgattam, ezért ugyan kár volt ilyen 
sokáig várakoznom. Nemsokkal később egyhetes országos



gyászról olvastak fel közleményt: eszerint a szórakozó
helyeket bezárják, a nyilvános rendezményeket nem tart
ják meg s a középületek lobogóit félárbocra eresztik; a 
gyász tartama alatt az ország minden polgára csakis úgy 
léphet az utcára, ha előzőleg, ősi amalgám szokás sze
rint, olajjal elkevert hamuval egy kört rajzol a homlo
kára; a rendelet megszegőivel szemben magától értető
dően szigorú büntetést helyeztek kilátásba. Estefelé Tum- 
bara érsek nyilatkozatát olvasták fel, amely szerint, noha 
a tábornok önkezével vetett véget életének, az Egyház 
ezúttal kivételt tesz és érdemeire való tekintettel, vala
mint figyelembe véve, hogy tettét elborult elmével (ezt a 
következő napokban hivatalos részről még véletlenül sem 
mulasztották el hangsúlyozni) követte el, hajlandó teljes 
gyászpompával eltemetni.

De egyelőre ez volt minden. Az ablakon kipillantva, az 
utca képe a kezdeti felbojdultság után most szinte ki
haltnak látszott. Leginkább csak különféle egyenruhába 
bújtatott alakokat láttam; bár kijárási tilalmat nem ren
deltek el, az emberek nagy része nyilván úgy vélte, joibb, 
ha nem mutatkozik feleslegesen az utcán, s lehetőleg sem
mibe sem keveredik. A már említett egyenruhás alako
kon kívül jóformán csak néhány munkáskülsejű embert 
figyelhettem meg, vödörrel és vékony ecsettel kezükben 
loholni ide-oda; mint később megtudtam, mintegy az ál
lamfő gyászának jeléül, olajos hamuval kenték meg Sua
rez szobrainak homlokát, ami, figyelembe véve a szob
rok számát, nem éppen csekély munka volt, s így érthető, 
hogy az illetékesek egész kis munkabrigádot mozgósí
tottak.

Másnap reggel azonban különös meglepetés ért: a pos
tás levelet hozott. Feladóként egy ismeretlen név szere
pelt, de mikor a borítékot feltéptem, a géppel írt sorok 
alatt megdöbbenve ismertem fel a tábornok aláírását. 
Amennyiben még voltak kételyeim az áránt, hogy tettét 
a juszticin hatására követte el, úgy azok az alábbi néhány 
sor hatására végleg szertefoszlottak:



Kedves Salvatore!
E néhány sor kézhez vételekor bizonyára rég érte

sült már arról az örvendetes eseményről, ami remél
hetőleg kissé felkavarja a kedélyeket (ezért is válasz
tottam ennek a minden után pontot tevő aktusnak 
ennyire látványos módját), s talán másokban is meg
mozgatja azt, ami (nem írom le ezt a szót, amit vi
lágéletemben utáltam) az utóbbi napokban érthetetlen 
okokból, megvallom teljesen akaratom ellenére moz
dult meg bennem. Hivatalosan bizonyára őrültnek 
nyilvánítanak majd, s bár ezt nyilván csak nagyon 
kevesen fogják komolyan venni, a maga számára kü
lön is szeretném hangsúlyozni épeiméjűségemet. 
Mindössze arról van szó, hogy egyszerre ráébredtem 
emberi mivoltomra s egyben arra is, hogy rég ma
gam mögött hagytam már azt a pontot, ahol most 
végrehajtandó tettemen kívül ennek igazolására bár
mit is tehetnék. De a maga számára tálán még van 
visszaút. Az Alkimista akciót minden rendelkezésére 
álló eszközzel igyekezzen elszabotálni. Üdvözlettel.

Fernando.

De a tábornok halála okozta, oly sóváran várt meg
mozdulás mintha elmaradt volna. Hála az eseményt kö
vető ámult és döbbent csendnek, ami mindenekelőtt an
nak tulajdonítható, hogy meghökkenéséből még senki 
sem ocsúdott fel annyira, hogy a számára kínálkozó ki
vételesen kedvező propagandalehetőségeket kihasználja, 
az ezután következő első napok kegyeletteljes színjátékái 
olyannyira simán, mondhatnám, olajozottan mentek végbe, 
hogy (nyilván követelődzőn ágaskodó türelmetlenségemtől 
nyugtalanítva) lassan már attól kezdtem tartani, ez az 
inkább csak véletlenül kiváltott csodálatos esemény nem 
is vált ki olyan visszhangot, amilyenre az első pillanat
ban számítottam, s amit a levél tanúsága szerint, elhatá
rozásakor maga a tábornok is valószínűnek tartott. A tá



bornok holttestét a város főtemplomában, közvetlenül a 
főoltár közelében ravatalozták fel; körülötte kétszáz ko
paszra nyírt szerzetes zsolozsmázott szüntelenül, fojtó töm
jénfüstben, zengő orgonaszó mellett, s a temetésig hátra
levő két nap alatt mindenki leróhatta végső tiszteletét a 
tábornok iránt. Bár akárki a ravatalhoz mehetett, hogy 
néhány szál virágot tegyen a koporsóra vagy annak köze
lébe, a temetés rendezősége láthatólag számolt az eset
leges provokációk lehetőségével, mert a gyászruhába öl
töztetett, díszőrséget álló OBK-legények háromnál itöbb 
embert nem engedtek egyszerre a templomba lépni, s 
ünnepélyesen komor arcuk maszkja mögül áruló módon 
minduntalan elősandítva, árgus szemekkel még ezek min
den mozdulatát is figyelemmel kísérték. De a kiválóan 
működő hatalmi gépezet nem csak az esetleges botrá
nyok elkerüléséről gondoskodott, hanem magukról a ke- 
gyeletes tiszteletüket leróvók tömegeiről is. A kormány 
ugyanis egyszerűen rendeletet adott ki, amely szerint 
minden egyes háztömbből legalább három ember köteles 
a főtemplomba zarándokolni. Hogy aztán az így megszer
vezett akció nélkülözött minden spontaneitást, azzal az 
illetékesek természetesen mit sem törődtek; rég megszok
ták már, hogy az ilyenféle apróságokat, szórakozott nagy
vonalúsággal keresztülnézve rajta, egyszerűen figyelmen 
kívül hagyják.

Ugyancsak ilyen és hasonló intézkedések, na meg a 
kíváncsiságnak volt köszönhető, hogy Amalgámia nagy ha
lottját hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára. Ami a gyász
menetet illeti, a résztvevők és szemtanúk egyöntetű vé
leménye szerint ünnepélyes komor pompájához foghatót 
Amalgámiában még sohasem láttak. A koporsót, amiként 
ez a tábornokhoz hasonló rangú halottakat megilleti, 
természetesen hat fekete lóval vontatott ágyútalpon szállí
tották ki a főváros legelőkelőbb temetőjében álló, kizáró
lag a nemzet nagy halottai számára fenntartott mauzó
leum felé. A menet legdíszesebb része közvetlenül a 
szarkofág után következett: itt, tarka templomi zászlóktól



körülvéve, aranyozott baldachin alatt, festői ruhákba öl
tözött legkülönbözőbb .rendű és rangú egyházi méltóságok 
kíséretében Umberto érsek vonult. Utána a legmaga
sabb rangú államférfiak és tábornokok társaságában, tá
bornagy i díszegyenruhában, rendjelek sziporkázó tömegé
től elfedett mellel, maga Suarez következett; ellenzős 
sapkáját, mintegy a kegyelet kifejezéseképp, pocakja alatt 
összefont fehérkesztyűs kezében vitte, tarkóján szürkülő 
haj koszorúval körülövezett fején a napfény csillogott. De 
mindennél sokkal érdekesebb az az intézkedés, amely- 
lyel a diktátor és legközelebbi munkatársai élete, illetve 
testi épsége megóvásának kérdését oldották meg; ez 
ugyanis, mély meggyőződésem szerint, a maga zsenialitá
sában egyenesen páratlan volt. Noha természetesen a 
nagyszámiban felvonuló fegyveres testőrség sem hiányoz
hatott a »közeliikből, a nemzet elhivatott vezetőinek kis 
csoportját látszólag csupán eleven gyászkeretként, négy
szöget alkotva, gyászruhába öltöztetett gyerekek védőfala 
zárta körül, aminek következtében, annak az esetleges me
rénylőnek, aki a rendőrkordonon és a testőrök sorfalán 
áttörve arra szánta volna magát, hogy az államfőre és 
munkatársaira, mondjuk egy bombát dobjon, saját életé
nek feláldozása mellett még azt is vállalnia kellett volna, 
hogy 10—12 éves gyermekek gyilkosa legyen. Nem tu
dom, vajon ez az örtlet magától Suareztől származott-e, 
de amennyiben igen, úgy nyilvánvaló, hogy a tábornok
nak cseppet sem volt igaza, amikor az államelnök szel
lemi képességeiről oly lekicsinylőleg nyilatkozott.

A temetőben, a mauzóleum előtti gyászszertartást Tum- 
bara érsek személyesen celebrálta, s a búcsúztató beszé
det, amelyben a tábornok lelkiismeret-furdalás miatt el
követett öngyilkosságát <az ördög művének nevezte, szintén 
ő maga mondta el. — Mert máskülönben, ó testvéreim 
— mondotta az agg főpap táskás, 'hályogos szemét az ég 
felé fordítva —, hogyan is törtérthetett volna meg, hogy 
hazánknak ez a hű fia, ez az oly tiszta férfiú, aki egész 
életét a hazának, s mert a kettő ügye egyet (jelent, biz-



vást mondhatjuk, mindenható teremtőnknek szentelte, 
utolsó soraiban önmagát bűnösnek, a haza ártalmatlanná 
tett ellenségeit pedig saját ártatlan áldozatainak nevezte. 
Ó testvéreim, a sátán kiszámíthatatlan és csendben rágó 
szú gyanánt, mindig éppen ott végzi alattomos bomlasztó 
munkáját, ahol a legkevésbé számítunk rá . . .  — A 
szarkofág elhelyezése után Suarez beszélt az ekkor már 
inkább nagygyűléssé alakult gyászmenet résztvevőihez; 
testőreinek gyűrűjéből éppen csak a feje látszott ki. 
Tompa, sőt időnként meg-megremegő hangon méltatta 
az elhunyt érdemeit, majd kifejezte meggyőződését, hogy 
az amalgám nép óriási többsége, mint mindig, most is 
mellette áll, s nem ül fel azoknak az elemeknek, akik a 
tábornok halálát, annak különleges körülményeiből kép
telen következtetéseket levonva, a nemzet megbonthatat
lan egységének bomlasztására igyekeznek felhasználni, 
végül pedig arról beszélt, hogy a tábornok halála folytán 
beállott pótolhatatlan veszteség pótlása érdekében, ha
zánk minden polgárának kétszeres odaadással kell telje
sítenie kötelességét. Az emberek a helyzet komolyságához 
illő, félig lehunyt szemű, ünnepélyes arccal hallgatták, 
de köbben minduntalan rakoncátlan fintorokba törekvő 
ajkukat igyekeztek kordában tartani. Kutatón néztem vé
gig rajtuk; néha azt reméltem, valaki talán elveszti ön
uralmát és hangos megjegyzést téve, végre lökést ad 
annak a folyamatnak, melynek csírái kétségtelenül ott 
rejlettek a jelenlévők túlnyomó többségének lelke titkos 
rekeszében, de semmi sem történt. Bár nem is számítot
tam semmire, a jelenlevők kínos igyekezete, hogy ünne
pélyes komolyságuk, sőt meghatottságuk látszatát min
denáron megőrizzék, mégis mérhetetlenül kiábrándítóan 
hatott rám. Mialatt, arcomon magam is egy bizonyos tisz
teletteljes komolyság lárvájával, lopva a körülöttem állók 
arckifejezését fürkésztem, agyamon minduntalan az a 
gondolat futott át, vajon mi lenne, ha az itt megjelent 
valamennyi ember vérében kellő mennyiségű juszticin 
keringene és a maga törvényei szerint befolyásolná agy



velejük és egész idegrendszerük működését. Vajon akkor 
is ilyen csendben állnának-e és hallgatnák végig az érsek 
és a diktátor bárgyún (hazug mondatait, vagy pedig fel
támadt igazságérzetük, minden veszélyt semmibe véve 
cselekvésre késztetné őket?... Na mindegy. Lehet, hogy 
nemsokára ezt is megtudhatom . . .

Mert természetesen magam is ott voltam a gyászmenet 
résztvevői között. Miután megbízatásom az OBK-nál tit
kos volt, „hivatalos” munkahelyem keretében, az egyetem 
tanárainak társaságában vonultam fel; egykori kartársaim 
kifejezéstelen arccal haladtak mellettem, éppencsak üdvö
zöltek, sőt mintha igyekeztek volna elhúzódni tőlem, amin 
alapjában nem is csodálkoztam különösebben, hiszen tisz
tában voltam vele, hogy nagyon jól tudják, az OBK 
szolgálatában állok. Persze, gondoltam nem minden keserű
ség nélkül, a tudomány árulójának, közönséges vagy in
kább különleges pribéknek hisznek, azt .pedig igazán nem 
sejthetik, hogy ezt az egész felemelő rendezvényt vég
eredményben nekem köszönhetik. De egyszer majd ezt 
is megtudják. . .  Időnként azonban csüggedés fogott el: 
Miért vagyok olyan biztos ebben? Hisz könnyen meg
lehet, hogy sohasem bizonyíthatom be nekik. . .  De az
tán csak legyintettem: ez sem számít, amit tettem, nem 
is elismerésükért tettem, s amit ezután teszek, azt sem 
azért teszem majd. Persze, feltéve ha módom lesz rá, 
hogy tervemet végrehajtsam . . .

De a tábornok halála mégsem maradt minden követ
kezmény nélkül. Néhány napon belül megmutatkozott, 
hogy vannak a városban olyan erők, amelyek felismerik, 
milyen kedvező talajt biztosít számukra ez az esemény. 
Reggelenként néha plakátokat lehetett látni, amelyeket 
titokzatos kezek ragasztottak a falakra, rajtuk a követ
kező és egyéb hasonló szövegek állottak: „Fernando tá
bornok öngyilkossága azok szemét is felnyitotta, akik ed
dig vakok voltak.” . .. „Fernando tábornok ítélt önmaga fö
lött. Halála az egyedüli tömeggyilkoshoz méltó halál volt. 
Hát a többi mikor következik? örülnénk, ha nem kel



lene bepiszkítani a kezünket.” Egy reggelen arra ébred
tünk, hogy ismeretlen tettesek nagy fehér kartontáblákat 
akarsztottak az államfő vagy tíz legnagyobb szobrának 
nyakába; hatalmas betűkkel valamennyin azonos szöveg 
állt: FERNANDO TÁBORNOK MÁR TÜRELMETLEN, 
MIRE VÁRSZ MÉG? A Nemzeti Büszkeség Pártja erre lel
kes tagokból önkéntes szoborőrséget szervezett: esténként 
felfegyverzett polgárok vették körül a köztiszteletben álló 
műalkotásokat, hogy, miként hivatalosan mondták, Amal- 
gámia legnagyobb fiának szobrait a megbecstelenítéstől 
megvédjék. Ennek ellenére rejtélyes módon még néhány 
szobor nyakába tábla került, úgyhogy végül maga az OBK 
volt kénytelen kezébe venni őrzésüket. A városban mű
ködő 'kétségtelenül kitűnően szervezett föld alatti erők ez
után már nem férhettek a szobrokhoz, ellenben pár nap 
múlva nagyszámú falragasz és röplap árasztotta el az 
utcákat, valamennyin ugyanazzal a gúnyrajzzal, amely 
Suarezt ábrázolta, amint saját szobrának nyakán lóg; a 
mellékelt kísérőszöveg csak ennyi volt: „Ahogy mi el
képzeljük” . Néha krétával irkálták a falakra: „Emlékez
zetek Fernando tábornokra” vagy csupán: „Fernando tá
bornok” . Máskor Orlandót, a hegyekben harcoló gerillák 
vezérét és az Ellenállók Arcvonalát éltették. Az első tün
tetésre körülbelül egy héttel a temetés után került sor. 
A táblákkal felvonuló elszánt kis csapatot hamar szét
kergették, néhány embert pedig le is tartóztattak kö
zülük. Mégis: végre a főváros területén is megmozdult 
a föld.

Az itt említetteket azonban, inkább csak hallomásból 
ismerem, mert a fővárosban lejátszódó eseményekkel rö
videsen minden személyes kapcsolatom megszakadt. Két 
nappal a temetés után Brend ezredes hívatott magához. 
A tábornok egykori ablaktalan szentélyében fogadott; a 
hatalmas íróasztal mögött idegenül, szinte bántóan szo
katlanul hatott, úgyhogy néhány ízben egyenesen azon 
kaptam magam, hogy titokban a tábornokot kívánom 
vissza. Vele szemben legalább egy bizonyos cinizmust en



gedhettem meg magamnak, állapítottam meg némi ön
sajnálattal, de ez akkora barom, hogy a rendszer hiva
talos szentségeit és különböző ceremóniáit komolyan is 
veszi. Az a tény egyébként, hogy bár abból a bizonyos 
konyakból éppúgy ivott, akárcsak maga a tábornok, de 
a juszticin hatásának rajta semmi nyoma sem mutatko
zott, szintén ezekkel a tulajdonságokkal függött össze, 
s így ezen már kezdetben sem csodálkoztam. Rég tud
tam róla, hogy annyira rendíthetetlen híve Suareznek, 
hogy lelkiismeretét (ha egyáltalán van neki) tulajdon
képpen a diktátor személye helyettesíti, aminek követ
keztében bármit tegyen is az elnök érdekeinek védel
mében, tetteit egyéb szemszögből sohasem teszi górcső 
alá, s így eszébe sem juthat helyességükben kételkedni. 
Láthatóan ideges volt és hogy idegességét leplezhesse, 
mindenáron ellentmondást nem tűrően erélyesnek és kér
lelhetetlenül szigorúnak igyekezett látszani.

— Maga miért nincs a munkahelyén? — kérdezte éles 
hangon, pattogón ropogtatva a szavakat. Szúrós tekintet
tel, orra felett két mély függőleges ráncba vont homlok
kal nézett rám, s miközben beszélt, száját két sarkán 
összeszorítva, csak középütt nyitotta ki.

— Mert a kocsi eddig még nem jött értem, hogy a 
várba vigyen — válaszoltam kissé szorongva. Nem a le- 
lepleztetéstől tartottam, csupán amiatt aggódtam, sike- 
rül-e őt is legalább egy bizonyos ideig félrevezetnem s 
további terveim megvalósításához ezáltal időt nyernem, 
ami most mindennél fontosabbnak látszott.

— Akkor miért nem jelentette ezt nekem?
— Mert úgy véltem, hogy idővel majd csak eszükbe 

jut. Gondoltam, jobb ha nem zavarok, hiszen a mind
annyiunk által ismert tragikus esemény miatt, bizonyára 
nélkülem is elé nagy a zűrzavar.

Szavaim kissé mintha elbizonytalanították volna, s lát
hatólag megingatták újdonsült helyzete folytán nyilván 
még amúgy sem túl nagy önbizalmát. Némileg más han
gon folytatta. — Éppen emiatt a zűrzavar miatt van



most magára szükségünk. Mindannyiunk tábornagyának, 
Suarez államelnöknek ugyanis az a kívánsága, hogy az 
országban tapasztalható nyugtalanság miatt, legalább itt 
a fővárosiban, ahol erre már most is megvan a lehetőség, 
gyorsított ütemben hajtsuk végre az Alkimista akciót. 
Haladéktalanul meg kell kezdeni a szer nagyüzemi gyár
tását és amilyen gyorsan csak lehetséges a főváros 
vízhálózatába kell juttatná. Elnökünk, s természeftesen ma
gam is osztom meggyőződését, erősen reméli, hogy ez
által sikerül a fővárosban a teljes nyugalmat helyre
állítani.

Megvallom, erre nem számítottam, s az előbb még ko
molyan reméltem, hogy némi időt még mindig sikerül 
nyernem. A parancsoló hang hatására most mintha fejbe 
ütöttek volna. Pár pillanatig sápadt meghökkenéssel néz
tem az ezredesre. — Ezredes úr meg sem kérdi, lehetőség 
van-e már erre?

A továbbra is minden ellenkezést csírájában agyon- 
lapítónak tűnni akaró hangon most tisztán észlelhetőn 
szivárgott át a kétségbeesés. — Erre kell lehetőségnek 
lenni. Feltétlenül kell lennie!

Izgalma, ha csupán átmenetileg is, de némiképp helyre
billentette magabiztosságomat. — Nekem is ez a vélemé
nyem, csak sajnos a lehetőségek nem mindig hajlandók a 
mi akaratunknak engedelmeskedni.

Izgalmába most bizonyos felháborodottan számonkérő 
hangszín is elegyedett. — Dehát mi lehet itt még hátra? 
Hisz amikor nemrég itt jártunk, ön már át ás adott a 
szerből egy csomaggal Fernando tábornoknak. Kipróbál
tuk és tökéletesen bevált. Az a szakasznyi katona, akiknek 
beadtuk, a szó legszorosabb értelmében gondolkodás nél
kül teljesítette parancsainkat. Még egy magas lánggal 
égő tűzfalon ds átgázoltak. Néhányan súlyos égési sebe
ket is szenvedtek. Pedig máskülönben igen megbízhatat
lan egység volt, amelyen a bomlasztás súlyos tünetei 
mutatkoztak, éppen ezért is próbáltuk ki rajtuk. Ha jól 
tudom, éppen maga tanácsolta ezt.



— Csakhogy néhány hónapra mégis szükségem lenne. 
Tanulmányoznom kell a szer utóhatását, az esetleges 
következményeket huzamosabb használat esetén.

— Ez most nem fontos. A haza érdekei mást követel
nek. Az utóhatást majd azután tanulmányozhatja. Akkor 
majd annyi kísérleti alany áll rendelkezésére, amennyit 
csak akar.

— Ilyen körülményeik között semmiféle felelősséget nem 
vállalhatok a történtekért.

— Nem érdekel, hogy vállalja-e. Majd én vállalom!
„A felelősséget mindig az vállalja a legkönnyebben,

akinek fogalma sincs, mit vállal tulajdonképpen” , szeret
tem volna mondani, „no meg az, akinek, mivel lehetősége 
van másra hárítani, úgysem kell a felelősségrevonástól 
tartania” , de ezt a megjegyzést, amelyet crimkos össze
hunyorító cinizmussal a tábornokkal szemben talán meg
engedtem volna magamnak, mégis jobbnak láttam vissza
nyelni, úgyhogy végül csak ennyit mondtam. — Én viszont 
minden felelősséget elhárítok magamtól.

— De engedelmeskedik?
— Eddig is azt tettem.
— Akkor rendben van. Teihát ön most azonnal kocsiba 

ül és addig el sem hagyja a várat, amíg el nem készíti 
a szervilinre vonatkozó pontos gyártási utasítást, amit 
majd az Amalgám Egyesített Vegyi Művek RT-nek adunk 
át! Megértett?

— Igenis — feleltem, katonásan kihúzva magam. Vi
lágosan láttam, hogy minden további ellenkezés teljesen 
hiábavaló lenne, s legfeljebb csak annyit érhetnék el 
vele, hogy bizalmatlanságot keltenék önmagam iránt. De 
ugyanekkor magamban azt is megállapítottam, hogy az 
ezredest és nyilván magát Suarezt is az elmúlt napok 
eseményed jobban megrendítették, mint ahogy azt felté
teleztem. Beszélgetésünk tartama alatt az ezredes arca 
többször rángatózott az idegességtől.

— Hát akkor. . .  A kocsi odalenn várja. . .
Szédelegve támolyogtam ki a helyiségből. A tudat, hogy



nem várhatok tovább, terveimet nem tolhatom ki újabb, 
sokszor már az álmodozás 'határát súroló fontolgatások
kal, hanem haladéktalanul cselekednem kell, idegszála
imba feszülő riadalommal töltött el. Éreztem, hogy 
életem és egész munkám döntő fordulópont elé érkezett; 
tudtam, hogy mernem kell. Győzelem vagy bukás, lük
tetett a dobhártyámon, mialatt a kocsi a vár felé köze
ledett. Most majd elválik, jól számítottam-e.



7
Kinn a várban, magánszentélyembe zárkózva, még egy

szer alaposan végiggondoltam a helyzetet. Feladatom első 
pillanatra egyszerűnek látszott, de minél tovább töprengtem 
rajta, annál bonyolultabbnak és kockázatosabbnak tűnt. 
Első pillantásra mi sem látszott könnyebbnek, minthogy 
az Alkimista akciót egyszerűen fordítva süssem el, a vak 
engedelmességre és alázatos szolgálatkészségre serkentő 
szervilin gyártási eljárása helyett a juszticin előállításához 
szükséges adatokat adjam meg az Amalgán Egyesített 
Vegyi Művek-nek, s ezzel Suarezék kívánságával éppen 
ellentétes hatást érjek el, tisztában voltam azonban azzal, 
hogy az akció eredménye nem kizárólag a szer hatásától 
függ, s végső kimenetelének kialakulásában számos más 
tényező is közrejátszik. Bármennyire elbűvölt is a jusz
ticin mind csodálatosabban megnyilvánuló hatása ebben 
az időiben, annyira elvakult mégsem voltam, hogy felté
telezzem, hatására a főváros népe hirtelen egy emberként 
kel majd .fel és söpri el Suarez rendszerét, sem pedig 
azt, hogy Suarez és társai egyszerre valamennyien ön
magukkal hasonlanak meg és vagy lemondanak, vagy 
eddigi tevékenységükkel száznyolcvan fokkal ellentétes 
irányba mutató politikát kezdenek folytatni, vagy esetleg, 
Femando tábornokhoz hasonlóan, kimondják magukra a 
halálos ítéletet. Brend ezredes példája már megmutatta, 
hogy bizonyos lelkialkatú embereknél a juszticin hatás
talan, s bár Suareznek, hozzá hasonlóan lelkes, mind
halálig támogatni kész híve nyilván csak elenyészően



kevés akadhatott, a legszűkebb vezetőréteg tagjaiban le
játszódó belső változásokra már csak azért sem számít
hattam, mert, mint egy helyütt már mondottam, az akció 
kezdetével egyidejűleg ellenszert vettek volna be. De 
figyelmem mindenekelőtt nem is feléjük irányult, a jusz- 
ticintól elsősorban az alulról megindult mozgás erősödését 
vártam. Jól ismerve, hogy hatására milyen elszántam 
képes küzdeni valaki saját érdekedért, ha úgy érzi, amiért 
harcol, jogosan megilleti és mennyire bizonytalanná, te
hetetlenné, sőt egész eddigi útjával szembefordulóvá vá
lik, ha harcának igazságához akárcsak a legkisebb kétség 
férhet, arra számítottam, hogy a juszticin tömeges al
kalmazásával a főváros területén óriási erőeltolódást idé
zek elő, mégpedig éppen ellenkező irányiban, mint ahogy 
azt megbízóim elképzelik, de ugyanakkor jól tudtam azt 
is, hogy az, hogy ez az erőeltolódás végső fokon mit idéz 
majd elő, már nem kizárólag rajtam, illetve a szer ha
tásán múlik. Lényegében a következőképpen okoskodtam: 
a juszticin hatása önmagában nem tesz 'bennünket ön
zetlenné, igazságossá, együttérzővé stb., csupán fogékony- 
nyá a fenti emberi tulajdonságok iránt, de a tetteket, 
legalábbis az átlagembernél, feltétlenül valamely külső 
hatásnak vagy rábeszélésnek kell kiváltania. Ha valaki 
tehát a szer hatása alá kerül, amennyiben az elnyomottak 
közül való, belülről lázadozhat ugyan saját sorsa ellen, 
jobban, mint eddig tette, mégsem bizonyos, hogy cse
lekvésre szánja magát, s ha az elnyomók közül való, 
lelke mélyén szembekerülhet ugyan eddigi szerepével, 
sőt érezheti is, hogy tennie kell valamit, de hogy ezt 
meg is tegye, az legfeljebb csak kivételes esetben kép
zelhető el, sőt még ha egyesek pusztán spontánul, egy
mástól függetlenül tesznek is valamit, szervezett, össze
hangolt akció híján ez aligha lehet eredményes. Vagyis 
minden a főváros légkörének általános alakulásától függ, 
állapítottam meg. Ha a földalatti erők, .amelyek a tábor
nok halála után oly hirtelen aktívvá váltak, fokozzák 
tevékenységüket, tovább terjesztik a röplapokat, szerve



zik a tüntetéseket, akkor a juszticinban hatalmas szövet
ségesre találnak, de ha működésük lelanyhul, vagy ép
penséggel abbamarad, akkor talán az egész akció ku
darcba fullad. Bár nem tudom, lehet, hogy a szer őket 
is elszántabb harcra serkenti. Igen, igy kell lennie, 
nyugtattam meg magam, váratlanul megörülve gondolat
menetem alakulásának, hiszen a juszticinnak mindenek
előtt a forradalmi lelkületű emberekre kell hatnia. Noha 
cseppet sem látszott valószínűnek, hogy a fővárosban 
működő titkos szervezet, amely némely falragaszon az 
ellenállók arcvonala fővárosi csoportjának nevezte ma
gát, váratlanul takaródét fúvat, mégis sokért nem adtam 
volna, ha valahogy kapcsolatba léphetek vele, előre fi
gyelmeztethetem, mi van készülőben és az Alkimista ak
ciót így az ő tevékenységükkel hangolhatom össze, erre 
azonban helyzetemnél és tájékozatlanságomnál fogva semmi
féle lehetőség sem kínálkozott. Végül is nem maradt más 
hátra, minthogy az események szerencsés összjátékát re
mélve, a vakszerencsére bízzam magam. Dehát, szóltam 
magamhoz elszántan, eddig is minden sikerült, sőt sok 
dolog még legmerészebb elképzeléseimet is felülmúlta. 
Elvégre Suarezéknek csupán maroknyi őszinte híve van, 
a többieket csakis az érdek vagy a félelem kapcsolja 
hozzájuk, márpedig a juszticin éppen az efféle belső ható
erők kiváltotta cselekvést bénítja meg, úgyhogy szinte 
elképzelhetetlennek látszik, hogy a hatása alá került rend
őrök és katonák, vagy akár még az OBK-legények is a 
tüntető tömegre lőjenek.

Mégis, mindennek ellenére, csak most utólag érzem, 
milyen hihetetlen vakmerőségre szántam magam, amikor 
az Alkimista akció ilyen fejtetőre állítására vállalkoztam. 
Bár jól tudtam, hogy a fejemmel játszom, erre akkor 
úgyszólván alig gondoltam. A tudat, hogy valami egészen 
új, eddig ismeretlen hatóerő birtokába kerültem, amely- 
lyel történelmi változásokat idézhetek elő, szinte minden 
mást /feledtetett velem. Pedig a várt történelmi fordulat
nak gyorsan kellett végbemennie, mert ha nem követ



kezik be idejében, Suarezék, ráébredve, hogy ló vétettem 
őket, beszüntetik a szer adagolását, én pedig nem kerül
hetem el a felelősségre vonást. Az akció sikere tehát min- 
denekfelett az események gyorsaságától függött. Hogy 
kibontakozásukhoz időt nyerjek, B rendet még egy dolog
ban megtévesztettem; közöltem vele, hogy a szer vilin 
hatása ilyen vizes oldatban csak néhány hét elteltével mu
tatkozik érezhetően, s így sikerült elérnem, hogy ameny- 
nyiben az Alkimista akció kezdete után a tüntetések nem 
hagynak alább, hanem még fokozódnak is, a gyanú ne 
azonnal rám terelődjék. De ez az intézkedés csak csök
kentette az engem, illetve csoiportom valamennyi tagját 
fenyegető veszélyt. Ha a várt fordulat bizonyos határ
időn belül nem következik be, elkerülhetetlen, hogy fe
letteseink gyanút ne fogjanak.

Árulástól azonban nem kellett tartanom. Csoportunkat 
eddig soha nem tapasztalt lelkesedés fűtötte; minden 
egyes tagja emberileg szinte elképzelhetetlenül magas 
morális szinten állt. A gyártási utasítás átadásának elő
estéjén megbeszélésre gyűltünk össze és ünnepélyesen 
fogadalmat tettünk, hogy tervünket nem áruljuk el, majd 
jellemünk és akaraterőnk erősítése érdekében úgy dön
töttünk, hogy az általunk szedett juszticindózist, minden 
esetleges megingásnak elejét véve, megkétszerezzük. Ezen
kívül még egy óvintézkedést tettünk: magába a vár víz
vezetékébe is egy kevés juszticint jutattunk, hogy a vár 
helyőrségét képező OBK-legénységgel szemben is bizto
sítsuk magunkat. Ügy számítottuk, hogy az egészen gyenge 
oldat hatására az OBK-legémység valamelyest elbizony
talanodik és elveszti éberségét. Attól való félelmünkben, 
hogy valamelyikük lelkifurdalási rohama feltűnést kelt
het, óvakodtunk erősebb oldatot alkalmazni. A helyőrség 
embereitől különben nem is tartottunk túlságosan; tud
tuk, hogy laikusok lévén, úgysem tudják ellenőrizni te
vékenységünket, magáról az Alkimista akcióról pedig 
tudomásuk sem volt.

Maga a „helytelen” gyártási utasítás megadása nem
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jelentett valami (bonyolult feladatot. A két szer (amelyek 
egyikének vagy másikának alkalmazása oly sorsdöntőén 
szabhatta meg Amalgámia jövőbeli útját) vegyileg alig 
tért el egymástól, s így előállításának módja sem igen 
különbözött, úgyhogy abban a szerencsés helyzetben vol
tam, hogy tulajdonképpen tényleg a szervilin gyártásá
hoz szükséges adatokat adhattam meg, amelyektől csupán 
a melegítés időtartamára és hőfokára vonatkozólag kellett 
eltérnem. Amikor a .részletes utasítást tartalmazó dossziét 
Brend kezébe adtam, az ezredes vállamra tette kezét. 
Számomra eddig ismeretlen bizalmas hangon fordult hoz
zám, arcán először láttam egy bizonyos, alig észrevehető 
sakálszerű mosolyt. De ugyanakkor ünnepélyesnek, momd- 
haitnám meglhatottnak is látszott.

Még mielőtt megszólalt volna, kezét sapkájához emelte, 
úgyhogy már előre tudhattam, Suarezről lesz szó: — 
Tegnap valamennyiünk tábornagyával, Suarez állam
elnökkel folytattam megbeszélést, azaz inkább meghall
gattam utasításait, őexcellenciája felhatalmazott, hogy 
négyszemközt közöljem, ha ez az akció sikerül, a „Ha
zának tett szolgálatokért” érdeméremmel tünteti ki önt, 
végső siker esetén pedig még a Gyémánt Orrszarvú Rend 
első fokozatát is megkapja majd. Bizonyára átérzi, mek
kora megtiszteltetés lenne ez?

„És ha nem sikerül, ez esetben mit tesz velem az elnök 
úr őexcellenciája?” , szerettem volna kérdezni, de aztán 
úgy gondoltam, jobb ha kerülök minden provokációt. 
Közben még ezt gondoltam: „Azokat a kitüntetéseket
Suareznek remélhetőleg már nem lesz módjában átadni 
nekem, vagy ha lenne, bizonyára semmi kedvet sem 
érezne hozzá.” Ehelyett azonban, meghatottságtól remegő 
hangon, csak ennyit mondtam: — A maga teljes mélysé
gében . . .  De természetesen nem ezért tettem.. .  Jól tu
dom, mivel tartozom a hazának.. .  — Miközben beszél
tem, igyekeztem elkerülni, hogy viselkedésem akár egy 
cseppet is gúnyolódásnak hasson, bár figyelembe véve, 
hogy az ezredes szellemi korlátai az irónia megértésének



határán innen húzódtak, ennek veszélye úgyszólván mi
nimális volt. Egyébként azt hiszem, alakításom kitűnően 
sikerült; mióta magam .is rendszeresen szedtem a jusz- 
ticint, magasabb célok érdekében a legösszetettebb ha
zugságra és félrevezető színészkedésre is képes voltam, 
míg valami kizárólag személyes érdekből fakadó, akár a 
legártatlanabb apró füllentés is, szinte lehetetlenné vált 
számomra.

Az OBK titkos utasítására ezután az Amalgám Egye
sített Vegyi Müvek RT. szinte kizárólag a szervilin, 
illetve tulajdonképpen a juszticin gyártására tért át. Az 
akcióihoz szükséges mennyiségű szer legyártása körül
belül egy hónapig tartott. Ezalatt izgatottan figyeltem a 
fővárosból és az ország többi részéből érkező híreket. A 
nyutalanság fokozódott, a tüntetések egyre nagyobb mé
reteket öltöttek, úgyhogy a rendőrség, amely eleinte csak 
tűaoltáfecskendőkkel, gumibotokkal és .könnygázbombákkal 
igyekezett rendet tartani, két ízben a tömeg közé is lőtt; 
Orlando gerillái is fokozták tevékenységüket, mindig ott 
bukkantak fel, ahol a legkevésbé számítottak rájuk; egyes 
tartományokban Suarezék már csak a városokat tartották 
kezükben.

Mindez bizakodással sőt lelkesedéssel töltött el. Egyre 
jobban meg voltam győződve, hogy tervemnek sikerülnie 
kell; de mikor végre elérkezett az akció kezdetének 
napja és az OiBK új, különleges fertőtlenítő szer ürügyén 
több mint 12 tonna juszticdnkristályt öntetett a Fővárosi 
Vízmüvek óriási rezervoárjaiba, valamint sorra látogatta 
a kutakat is, amelyek a vízvezeték nélküli nyomor- 
negyedeket látták el ivóvízzel, egyszerre, hacsak átmene
tileg is, megdöbbenés, sőt majdnem rémület lett úrrá 
rajtam: És mi lesz, ha mégis balul üt ki ez az egész? 
Hátha a halálos ítéletemet pecsételtem meg, amikor az 
Alkimista akció ilyen merész fejreállítására szántam el 
magam. Végül is minden ezerszer megfontolt számítás el
lenére is oly hihetetlennek és lehetetlennek látszik, hogy 
az egész úgy sikerüljön, ahogy elképzelem. Igen, jól meg



fontolt számítások, a lehetőségek logikus számbavételé
nek eredménye, csak éppen elképzelni nem lehet. . .  De 
aztán igyekeztem letorkolni magam: Viszont a tudomány 
tett már jó néhány elképzelhetetlen dolgot, s amiért ezek 
elképzelhetetlenek voltak, azért elsősorban képzeletünk 
szűk határait hibáztathatjuk. Mert az emberi gondolat, a 
dolgokat előre számbavevő logika erősebb a képzeletnél, 
s a tudomány számtalan már létező vívmánya is, ami pe
dig valaha szintén előre megtervezett, kiszámított volt, 
tulajdonképpen még ma is elképzelhetetlen. A rádiót 
például (nem a rádiókészüléket) vagy az atomenergiát 
megmagyarázhatjuk ugyan, érthetjük is, de nem képzel
hetjük e l . . .  Nincs okom félni tehát; minden logikus érv 
amellett szól, hogy az akciónak sikerülnie kell, és ezzel 
most be kell érnem. . .  Csakhogy nekem itt most az em
berrel van dolgom, aki mégsem halott anyag, amely en
gedelmesen formálódik a kezünk alatt, hanem bizonyos 
fokig mégiscsak szabad akarattal rendelkező, önállóan 
cselekvő lény. És a politikával van dolgom, a történelem 
jelen idejével, márpedig a történelem eddig még csak 
nagyon ritkán alakult valaki előrevetített elképzelései 
szerint, hanem jóval többször úgy, hogy a számtalan 
összeütköző, egymásba fonódó, egymásra torlódó érdek
ből, akaratból, szándékból valami egészen más jött létre, 
olyasmi, amit valójában senki sem akart. Hát miért 
hiszem én, hogy ezúttal történelmi folyamatok, méghozzá 
rövid pár héten belül, az én elképzelésem szerint ala
kulnak? . . .  Ezekben a napokban ismét néhány ampulla 
morfiumot helyeztem készenlétbe — ha elbukom, jobb ha 
nem érem meg a felelősségre vonást.

A zsigereimben vibráló nyugtalanság méginkább foko
zódott, amikor úgy találtam, mintha az akció kezdete 
utáni első pár napban a tüntetések kissé alábbhagytak 
volna. Rövidesen kiderült azonban, hogy ez nem any- 
nyira lankadással vagy gyávasággal, hanem inkább az 
OBK és a rendőrség ellenakcióinak sikerével magyaráz
ható. Igazán nagyszabású tömegtüntetésekről ugyanis



még most sem volt szó, hanem jobbára csak elszánt kis 
csoiportokról (amiként őket hivatalosan nevezték, egy ma
roknyi hangoskodóról), amelyekből a biztonsági szervek
nek sikerült kiemelni a legelszántabb szervezőket és ve
zetőket, s ezáltal legaktívabb mozgatóerejüktől fosztani 
meg őket. De hamarosan kitűnt, hogy ez a módszer túl
ságosan is jól bevált, annyira, hogy éppen ellenkezőjét 
eredményezte annak, amit vártak tőle. Az OBK-nak 
ugyanis körülbelül egy héttel a vízvezetékek és kutak 
„megmérgezése” után sikerült rajtaütnie egy titkos meg
beszélésen és elfognia az Ellenállók Arcvonalának öt 
kiemelkedő vezető emberét, akik közül kettőt Suarezék 
másnap már ki is végeztettek, a másik három halálos 
ítéletet pedig az elkövetkező napokban szintén végre akar
ták hajtani. És ekkor végre megmozdult a föld: 19 ... 
* . . .  hónap 16-án tiltakozó sztrájkba léptek az olajfinomító 
munkásai, akiknek példáját rövidesen mások is követték, 
s a főváros utcáit hamarosan óriási tömeg lepte el. De 
nemcsak az ipari munkások vonultak fel, akiknek száma, 
még Amalgámia egész területét figyelembe véve is, vi
szonylag elenyésző, hanem egyszeriben megmozdultak a 
város nyomornegyedeinek öntudatlan és végsőkig meg
félemlített tömegei is.

A kiváltó szikra tehát kétségtelenül az uralmon levők 
vaksága volt, amellyel a két illetve öt ember kivégzését 
elrendelték, figyelmen kívül hagyva, hogy ezzel olajat ön
tenek a tűzre, de bármit állítsanak is azok, akik a jusz
ticin szerepéről semmiképpen sem akarnak tudomást venni, 
ha a szer hatását tagadjuk, az e napon (ma Amalgámia 
nemzeti ünnepe) történteket egyszerűen lehetetlen meg
magyarázni. Mindenekelőtt azért, mert a két kivégzett és 
a három kivégzésre váró ember semmi esetre sem volt 
annyira közismert és népszerű, hogy ügyüket a főváros 
lakosságának ilyen óriási tömege (túlnyomó többsége!) a 
juszticin hatása nélkül is magáévá tegye, márcsak azért 
is, mert egyes politikai foglyok kivégzése egyáltalán nem 
számított már kivételes eseménynek, így tehát az, hogy



a tüntetésre hívó röpiratok és a helyenként a falakra ra
gasztott kiáltványok felszólításának ilyen sokan tettek 
eleget, már eleve csakis a juszticin ekkor már minden
képpen teljes erejű hatásának tulajdonítható, a továbbiak
ban pedig a szer ereje még intenzívebben és kétségbevon- 
hatatlanabbul jutott kifejezésre.

Jómagam egész idő alatt a várban voltam, s így saját 
szememmel az eseményekből semmit sem láttam, megbíz
ható szemtanúk, valamint az utólag megtekintett film
híradók nyomán azonban mégis sikerült róluk hiteles és 
sokoldalú képet kapnom, s a pillanatnyilag hivatalosnak 
tekinthető amalgám történetírás is ugyanígy írja le őket, 
azzal a különbséggel, hogy mindent kizárólag a „tömegek 
spontánul kirobbanó elégedetlenségével” magyaráz. De ta
lán jobb, ha inkább csak a tények beszélnek. Nézzük meg 
alaposabban, mi is történt azon a napon.

Az első sziikrát fellobbantó olajfinomítóban reggel hat
kor kezdődött volna a munka, de a gyár munkásai ezen 
a napon megtagadták a munka felvételét és igen furcsa 
módon az üzem igazgatósága s a rendelkezésére bocsátott 
OBK-osztag, amelynek éppen az lett volna a hivatása, 
hogy az efféle megmozdulásokat csírájában fojtsa el, úgy
szólván semmit sem tett, hogy az embereket akár szép 
szóval, akár erőszakkal, elhatározásuk megváltoztatására 
bírja, s ugyanígy tétlen maradtak akkor is, amikor a 
mintegy hétszáz főnyi munkáscsapat tüntető menetté for
málódva elhagyta a gyár területét és súlyos büntetés terhe 
mellett betiltott dalokat énekelve, valamint Suarez lemon
dását követelő és Orlandót éltető táblákat hordozva a vá
ros felé vette útját. A következő akadály a városból 
északkelet felé kanyarodó vasútvonal és a hármas számú 
országút kereszteződésénél levő vasúti aluljárónál várta 
őket. A hozzájuk csatlakozó hajógyári munkások és a pusz
tán egyéni elhatározásból szintén a felvonulókhoz szegő
dök révén ekkor már — egyes források szerint körülbelül 
két-, mások szerint négyezer főre szaporodó tömegnek itt 
az Amalgám Nemzeti Hadsereg mintegy nyolcszáz ember-



bői álló, automata fegyverekkel állig felfegyverzett egysége 
állta útját, amelyet már eleve azért vezényeltek erre a 
pontra, hogy ha a tüntető felvonulásra, melyet már az 
olajfinomítónál levő OBK-különítménynek meg kellett volna 
akadályoznia (és erre valószínűleg módja is lett volna' 
mégis sor kerülne, a menet városba jutásának minden esz
közzel elejét vegye. Az egység parancsnoka ugyan oszlásra 
szólította fel a tömeget, de mikor, miután a felvonulók 
megtagadták az engedelmességet, talán nem is remélve, 
hogy ennyivel is megúszhatja, könnygázbombák használa
tára adott parancsot, mindössze egyetlen bomba robbant 
az emberek lábainál, egyetlen túlbuzgó katona bombája, 
míg a többiek megtagadták a parancs teljesítését. A tömeg
ből erre valaki feléjük kiáltott: „Katonák, bajtársak,
amalgám hazafiak, ne lőjetek ránk, álljatok át hozzánk! 
Vezessetek a városba bennünket! Annak jeléül, hogy mel
lénk álltok, fordítsátok meg a sapkátokat!” , mire, a még 
az előző polgáriháború idejében Suarez oldalán „legendás
hírűvé” s ezért nyilvánvalóan a legmegbízhatóbbnak ítélt 
ötödik dandár részét képező egység szinte valamennyi 
tagja sapkájához nyúlt, hogy fejéről lekapva, fordítva 
rakja vissza. A magából kikelt paprikavörösen ordító pa
rancsnokot ugyan katonái kénytelenek voltak lefegyve
rezni, a többi, alacsonyabb rangú tiszt azonban, részben 
talán maga is belső indíttatást érezve, részben pedig be
látva, hogy úgysem tehet mást, megfordított sapkával maga 
is a felvonulókhoz csatlakozott. Lényegében ugyanez tör
tént a külvárosokból a város központja felé igyekvő többi 
tüntető menettel is: az útjukat álló katonai vagy rendőr- 
osztagok vagy tétlenül álltak, vagy pedig — s ez volt a 
gyakoribb eset — maguk is a tüntetőkhöz csatlakoztak, 
mire a szintén bizonytalan magatartású OBK-egységek 
riadtan visszavonultak vagy éppen fejvesztetten szanaszét 
futottak. Néhányan közülük is megpróbáltak átállni, az 
átpártolt katonák és a tömeg azonban elszedte fegyverei
ket, elűzte őket. Mire a mellékutcákból mindenfelől össze
folyó, mind hatalmasabb áradattá dagadó emberhullám a



város belsőbb kerületeihez érkezett, megbízható becslések 
szerint már vagy kétszázezer embert számlált. De létszáma 
már itt is növekedett. Errefelé leginkább alacsonyabb 
rangú hivatalnokok, állami és magánalkalmazottak lak
tak, kisiparosok, kiskereskedők, jórészt családi életükbe 
gubózó emberek, óvatos, minden politikai állásfoglalástól 
irtózó kispolgárok, akiknek máskor, ha csak tüntetésekről 
vagy zavargásokról hallottak, rögtön hideg verejték üt
között ki homlokukon, mégis ezúttal tömegesen tódultak 
ki a házak kapuján, hogy harsány énekszóval a tüntetők 
sorához csatlakozzanak. Utóbb magam is beszéltem néhány 
köztudomásúlag óvatos ismerősömmel, akdk, miután részt 
vettek a megmozdulásban, később úgy nyilatkoztak, hogy 
maguk sem értik, mi vehette rá őket, hogy erre a lépésre 
szánják el magukat. De csatlakoztak olyanok is, akik szá
mára Suarez rendszere csakis előnyt jelenthetett, s akik 
előtt nyilvánvaló volt, hogy a diktátor bukása egyben 
eddigi életformájuk végét is jelenti majd. így például az 
egyik fővárosi konzervgyár tulajdonosa az egyik minisz
térium lépcsőjén állva, könnyek közt jelentette be, hogy 
mélységesen megbánta eddigi kizsákmányoló életét, önként 
lemond gyárának tulajdonjogáról, s azt egyedül jogos 
tulajdonosának, Amalgámia népének adja át, majd ünnepé
lyesen felszólította a többi gyártulajdonost, sőt a nagy- 
birtokosokat is, hogy kövessék példáját. Kizárólag a félre
értés elkerülése végett jegyzem meg, hogy nem a tömeg 
fenyegető magatartásának hatása alatt cselekedett, jelen
létét a felvonulók sorában, úgyszólván észre sem vette 
senki, s a gyárak államosításának követelése ekkor még 
egyáltalán nem is szerepelt a táblákra írt vagy fennhangon 
kiáltozott jelszavak között; teljesen önszántából tette, amit 
tett és láthatólag még azzal a nyilvánvaló veszéllyel sem 
törődött, hogy sokak szemében nevetségessé válik. De nem 
is jutott eszébe nevetni senkinek, felszólalását általános 
meghatódás és lelkes tapsvihar köszöntötte, még valamiféle 
demagóg fogásra sem gyanakodott senki, vagy legalábbis 
ilyen hangok egyáltalán nem hallatszottak.



Általában a felvonulást és a tömeg egész magatartását 
bizonyos méltóságteljes öntudat és fegyelmezettség jelle
mezte, ami pedág mind a történelmi múltat, mind a meg
szokott mindennapi életet, mind pedig a széles néprétegek 
elszomorítóan alacsony kulturális színvonalát, vagy akár 
az amalgám nép vérmérsékletét figyelembe véve, cseppet 
sem jellemző az ország polgáraira, s éppen ezért utólag 
mindenki azon csodálkozott, hogy ezen a napon sem véres 
leszámolásokra, sem fosztogatásokra és öncélú, csupán a 
felgyülemlett indulatokat levezető rombolásokra nem ke
rült sor, bár az .igazság (kedvéért meg kell jegyezni, hogy 
ebben a juszticin hatásán kívül még egy tényező jutott 
nem is csekély szerephez: Suarez számtalan szobra ugyanis, 
amelyeket a tömeg most egymás után döntögetett le, tör
delt szét, sőt — ne hallgassuk el ezt sem — „tisztelt le” 
(ami a „méltóságteljes” és „öntudatos” viselkedéssel talán 
nehezen egyeztethető össze, szimbolikus kifejező erő te
kintetében viszont egyetlen más, e napon végbement ese
mény sem veheti fel vele a versenyt), s ez kitűnő bizton
sági szelepként vezette le a felvonulók rombolási ösztönét. 
A legtöbb szemtanú szerint azonban a tömeg elszánt 
nyugalma és egybeforrottsága lenyűgöző és egyben félel
metes is volt. A legkülönbözőbb emberek haladtak egymás 
mellett, egymás kezét fogva, jól öltözött polgárok ölel
keztek össze toprongyos páriáikkal, katonák és rendőrök 
civilekkel. A felvonulók különben is igen tarka látványt 
nyújtottak: a gyári munkások két overallja a vidékről 
felrándult parasztok tarka népviseletével és az állami 
tisztviselők komoly, leginkább fekete öltönyével kevere
dett, a papok, szerzetesek reverendája, csuhája, illetőleg 
az apácák formaruhája, a tiszrtiiskolások és gimnazista lá
nyok egyenruhái :közé vegyült, az egyetemi hallgatók jelleg
zetes formájú kalapja pedig a tűzoltók és postások sapkád 
között haladt. A nagyobbrészt fiatal vagy középkorú felnőt
tek tömegét főleg rongyos, de elvétve jólölitözött gyerekek, 
vagy gömyedten botjukra támaszkodó öregek, sőt sánták, 
púposok, csonkák és vakok kisebb-nagyobb csoportjai tar



kították, akik közül sokan, mintha a nyomornegyedek 
dohos-penészes zugainak szennyes lepedékeként vagy egye
nesen a csatornahálózat hirtelen felszínre tört savanyú- 
szagú böffeneteiként akarták volna a világ tudomására 
hozni: „mi is itt vagyunk!, nézzetek meg bennünket!” És 
persze voltak a tömegben csavargók, zsebmetszők, be
törők, prostituáltak, leánykereskedők, bordélyháztulajdo
nosok, stricik, csempészek, orgazdák, hamiskártyások, ká
bítószer kereskedők, kokainisták, bérgyilkosok, sőt rendőr- 
spiclik is, sokszor állatias külsejű emberek, mindenre 
kapható benyomást keltő arckifejezéssel, akik közül so
kakkal nem szerettem volna valamelyik sötét sikátorban 
egyedül találkozni; de mégis, most mindenki egyet akart, 
egyetlen, mindent talán inkább feloldó, mint elsöprő erővé 
forrt össze.

Mert Suarezék egész .terrorgépezete mintha csak szét
olvadt volna. Senki sem akadt, aki a rendszer védelmében 
intézkedjék. Látva a katonák és rendőrök tömeges át
állását, a vezető katona- és rendőrtisztek nem merték 
rászánni magukat, hogy a felvonulók ellen újabb csapato
kat vezényeljenek ki; a hadsereg páncélos alakulatai, 
melyektől a felvonulók a leginkább tartottak, meg sem 
jelentek a főváros utcáin. Déltájban néhány sugárhajtású 
vadászgép húzott el alacsonyan a tömeg fölött, de az első 
pillanatokban riadtan várt gépfegyvertűz helyett az Ellen
állók Arcvonalát éltető röplapokkal árasztották el a tün
tetők sorait.

Mert ez a csodálatos megmozdulás, a világtörténelem 
legsimábban és legvértelenebbül lejátszódó hatalomátvétele, 
nem kizárólag az utcán folyt le. A különböző köz- sőt ma
gánépületek falain 'belül ugyanis lényegében hasonló folya
matok mentek végbe. Suarez korrupt és a hatalomért 
mindenre kész miniszterei most egymás után jelentették 
be telefonon az elnöki palotába lemondásukat, aminek oka 
részben hirtelen bekövetkezett belső megingásukban (amit 
megintcsak a juszticin hatásával lehet megmagyarázni) rej
lett, részben pedig abban, hogy erre a minisztériumok



eddig csendesen meghunyászkodó és engedelmesen minden 
utasítást végrehajtó, de most hirtelen öntudatra ébredő ala
csonyabb beosztású alkalmazottai kényszerítették őket. A 
közhivatalokban mindeddig példa nélkül álló önkezdemé
nyező szellem keletkezett, s az eddig minden apró-cseprő 
kérdésben felsőbb utasításra váró alkalmazottak megtagad
ták minden olyan rendelkezés végrehajtását, amely, akár a 
legcsekélyebb mértékben és a legközvetlenebb módon is a 
hirtelen keletkezett óriási arányú, de békés tüntetés ellen 
irányult volna; úgynevezett „megújhodási bizottságokat” 
alakítottak, amelyek szinte megalakulásuk pillanatában 
máris Suarez teljes megdöntését előmozdító intézkedéseket 
foganatosítottak, úgyhogy mire a tömeg valamely minisz
térium épülete elé ért, annak ablakaiban rendszerint már 
a felkelés sebtében elkészített zászlói lobogtak, s az épü
let megostromlása és bevétele teljesen céltalan és fölösleges 
lett volna. A rádió központi stúdiójában szintén hasonló 
dolog történt: reggel fél kilenc tájban a rádió ugyan még 
Suarez kormányának egy közleményét olvasta fel, amely 
a tüntetőkkel szemben súlyos megtorló intézkedéseket he
lyezett kilátásba, de közvetlenül ezután az intézmény al
kalmazottai egyszerűen megtagadták Suarezék minden 
utasításának (teljesítését, a stúdiót megszállva tartó, (kez
dettől fogva ingadozó OBK-legénységpedig, amelynek min
denekelőtt az lett volna a feladata, hogy ezt lehetetlenné 
te&ye> éppen egy ekkor még teljesen légbőlkapott, de an
nál hatásosabb rádióhírtől megriasztva, amely Suarez tel
jes bukását adta hírül a világnak, hanyatt-homlok menekült 
az épületből. Azaz, hogy mégsem egészen hanyatt-homlok, 
mert az OBK-legények, a rajtuk eluralkodó párnák ellenére 
is rendelkeztek annyi lélekjelenléttel, hogy egyenruhájukat 
levetve a rádió alkalmazottait géppisztollyal civil öltönyeik 
átadására kényszerítsék és csak ezután, minden esetleges 
lincseltetési veszélynek elejét véve, hagyják el az épületet, 
aminek folytán a rádió hős munkatársai, mivel az ott
hagyott OBK^egyenruhákat semmi szín alatt sem voltak 
hajlandók magukra ölteni, arra kényszerültek, hogy meg



lehetősen hiányos öltözékben, de annál nagyobb lelkesedés
sel gyártsák és olvassák fel a felkelés teljes győzelméről 
szóló, a valósághoz egyelőre még csak részben hű, de vala
mennyiünk fülének oly kedves további közleményeket, ame
lyeket hazugságnak nevezni persze mégsem lehet; leg
feljebb, ha mindenáron szőrszálhasogatók akarunk lenni, 
elmondhatóuk róluk, hogy kissé az események előtt jártak. 
A hadügyminisztérium épületében viszont ennél jóval 
komolyabb dráma játszódott le. Tigru tábornok, hadügy
miniszter ugyanis igazi katonához illő hűségről és bátorság
ról tett tanúságot: amikor tisztjei sapkájukat már jóformán 
kivétel nélkül fordítva viselték, s rendelkezéseire egysze
rűen a szemébe kacagtak, majd, hogy ne kelljen hallaniuk 
magából kikelt ordítozását, forradalmi dalokra zendítettek, 
ugyanis annyira elvesztette józan ítélőképességét, hogy 
revolvert rántva kísérelte meg engedelmességre kényszerí
teni őket, de miután két emberét megsebesítette, egy jól 
irányzott golyó kioltotta életét, ő  volt egyébként az egész 
megmozdulás első halálos áldozata, s az utolsóelőtti ember, 
aki Suarezért áldozta életét.

De Suarez végső bukása csak később, délután négy óra 
tájban következett be. A diktátor ‘hatalma ekkorra már 
szinte csak az elnöki palotára korlátozódott, amelyet két 
megbízható OBK-zászlóalj vett »körül, de a tömeg élén 
vonuló, ekkor már több ezer főnyi fegyveres katonaság 
láttára ők sem fejtettek ki ellenállást. A katonák, nyo
mukban a tömeggel, egyetlen puskalövés nélkül lépték át 
az elnöki palota küszöbét. Azaz, két lövés mégiscsak el
dördült; benn az elnöki dolgozószobában Suarez tábornagy, 
Amalgámia államelnöke, a „nemzet atyja” és a társaságá
ban lévő Brend ezredes saját kezűleg vetett véget életének. 
Csak később az elnök körül tartózkodók kihallgatása után 
derült ki, hogy az utolsó percekben még kétségbeesett 
kísérletet tettek a menekülésre. Végleg belátva, hogy bu
kásuk elkerülhetetlen, Suarez és Brend helikopteren akar
tak kiszökni a minden oldalról körülzárt elnöki rezidencia 
területéről, de a helikopter pilótája megtagadta a felszállási



parancs teljesítését, majd mikor Rrend ezredes kijelentette, 
hogy ez esetben maga kísérli meg vezetni a gépet, várat
lanul egy OBK-legény ugrott elő, s olyan éktelen károm
kodás kíséretében, ami csakis amalgám nyelven lehetséges, 
kijelentve „de most a fejesek sem ússzák meg” , egyetlen 
géippisztoly-sorozattal hasznavehetetlenné tette a helikopter 
motorját. Suarez és Brend ekkor azzal az ürüggyel vonult 
vissza az őket mind fenyegetőbben körülvevő OBK-legé- 
nyek (akik talán azzal véltek menlevelet biztosítani ön
maguk számára, hogy az elnököt és parancsnokukat meg
bilincselve szolgáltatják ki a felkelőknek) gyűrűjéből, hogy 
lemondó levelüket kívánják megszövegezni. A dolgozó- 
szobában azonban, ahol Suarezt ültében az asztalra bo
rulva, Emiliót pedig, aki (valószínűleg mert az elnök 
elmulasztotta ülőhellyel megkínálni) utolsó percében is 
tisztelettudóan állva maradt, a szőnyegen hanyatt fekve 
találták, semmiféle fogalmazvány maradványaira sem buk
kantak.

És ekkor, délután négy óra után, a tüntető tömeg egy
szerre csak arra ébredt, hogy tulajdonképpen nincs is ki 
ellen tüntetni már. Ámulatában nem is tudva hová lenni, 
az Ellenállók Arcvonalát, a forradalmat, na és mindenek
előtt Orlan/dót éltetve, egy ideig ugyan még le-föl hullám
zott, de mikor egyesek, nyilván kizárólag önkezdeménye
zésből (hiszen e pillanatban még semmiféle hatalom sem 
létezett) és nem felsőbb utasításra cselekedve, hangszóró
kon át, kiemelve, hogy a nyugalom megőrzése most 
mindennél fontosabb, oszlásra szólították fel, mind kisebb 
csoportokra töredezve meglepő gyorsan és simán semmivé 
vált jobbára a külvárosok irányába szivárgott vissza. Este 
hét órára már tökéletes volt a rend és a nyugalom; az 
egyes középületeket ugyan fordított sapkájú katonaság 
vette körül, s a főútvonalakon is fegyveres őrjáratok cir
káltak, ez az intézkedés azonban teljesen fölösleges volt; a 
katonák mondhatni unatkozva töltötték az éjszakát vagy 
legfeljebb — mint jómagam is odakinn a várban — a 
rádió közleményeit várták. A rádió este kilenc óra tizenöt



perckor végre közölte, hogy az országban a hatalmat a 
„Nemzeti Megújhodási Tanács” vette át, amelynek elnöke 
Dr. Folda a három ihalálraítélt ellenálló egyike lett, míg 
Orlando ezredes, aki, bár képei meglepő gyorsasággal 
(nyilván néhány, az idők szelét bámulatos érzékkel előre 
megszagoló élelmes kereskedő jóvoltából) máris nagyszám
ban díszelegtek a kirakatüvegek mögött, ekkor csapataival 
még valahol messze északon portyázott, a véderőminiszteri 
és hadseregfőparancsnoki tisztet kapta. A tanács egyébként 
igen tarka összetételű volt és számomra jórészt teljesen 
ismeretlen nevű politikai személyiségekből állt. Tagjainak 
jelentős részét .az Ellenállók Arcvonalának embered alkot
ták, de helyet kapott benne néhány, a múltból előkerült, 
igazán haladónak éppen nem nevezhető, inkább liberális 
színezetű politikus is, egy-két egyetemi tanár, sőt két tá
bornok, akik, bár azelőtt semmi jelét sem adták, hogy 
valamiféle kifogásuk lenne Suarez ellen, azok szemében, 
akiknek a juszticinról semmi tudomásuk nem volt, átállá
sukkal most azt a 'benyomást keltették, hogy nagymérték
ben hozzájárultak a diktátor hatalmának megdöntéséhez. A 
juszticin hatásának további bizonyítására azonban meg 
kell jegyeznem, hogy ez a hirtelen alakult és eleinte kor
mányt, parlamentet s minden egyebet helyettesítő hatalmi 
szerv, az első hónapokban, amíg a szer hatása tartott, bá
mulatos felelősségtudattal és messzemenő következetesség
gel látta el feladatát, a hasonló körülmények között más
kor elkerülhetetlen belső hatalmi súrlódások legkisebb 
jelét sem árulta el (hogy a tagok közt mily nagy volt az 
egyetértés, azt az ülések rövidségéről tanúskodó hivatalos 
jegyzőkönyvek is bizonyítják), s kizárólag a legszélesebb 
néprétegek érdekeit szem előtt tartó intézkedéseket hozott, 
a későbbi bomlás folyamatát pedig elsősorban azok a ta
nácstagok indították el, akik, miután a kérdéses időben 
a főváros területén kívül tartózkodtak, nem kerülhettek 
a juszticin áldásos befolyása alá.

Létezik azonban még egy tényező, ami szintén a szer 
hatását bizonyítja. Jóllehet a hirtelen kirobbant forrada



lom a vidéki városokra is átterjedt s voltaképpen itt is 
győzelemmel fejeződött be, a hatalomátvétel itt korántsem 
volt ennyire egyszerűnek és olajozottan simának mond
ható. A fővárosban bekövetkezett események híre ugyan 
itt is lázba hozta és megmozgatta a tömegeket, némely 
vidéki város katonai parancsnoka azonban mégis meg
kísérelte az ellenállást, aminek következtében több he
lyen komoly utcai harcokra került sor a pusztán az ese
mények magávalragadó sodrának hatására vagy számí
tásból átpártolt, és a Suarez rendszeréhez hű fegyveres 
erők között, sőt néhol utcai lincselések, személyes ellen
ségek közötti leszámolások, fosztogatások és gyújtogatások 
is előfordultak. Olyan esetek pedig, hogy, miként azt a 
minisztérium lépcsőjén szónokló gyáros is tette, valaki 
önként a népnek ajánlja fel vagyonát, kizárólag a fő
város területén történtek; a nagybirtokokon a parasztok 
mindenütt erőszakkal foglaltak földet maguknak, s a 
Nemzeti Megújhodási Tanács, bár néhány tagja, mint pél
dául a már említett két tábornok is, kiterjedt birtokok
kal rendelkezett, egyhangú határozattal törvényesítette 
ezt az eljárást. Egy másik jelenség pedig szintén csak a 
fővárosra volt jellemző: Suarez volt vezető tisztviselőinek 
felkutatására és üldözésére itt ugyanis szinte nem is volt 
szükség, mert a következő napokban a volt rendszer kori
feusai, az OBK tisztjei, a Nemzeti Büszkeség Pártjának 
vezető funkcionáriusai, a rendőrspiclik és besúgók óriási 
hadával együtt, tömegesen jelentkeztek az újonnan meg
alakult ez ügyben illetékes törvényszékeknél, hogy — 
minit mondották — elnyerjék méltó büntetésüket mind
azért, amit a nép ellen követtek el, sőt ez a jelenség olyan 
hatalmas hullámmá dagadt, hogy az illetékes jogi szer
vek kénytelenek voltak a jelentkezők egy részét türe
lemre inteni, mondván, hogy az általános torlódás miatt, 
egyelőre csakis a főbenjáró ügyekkel foglalkozhatnak, 
az egészen jelentéktelen bűnösöket pedig egyenesen felszó
lították, hogy mondjanak le büntetésükről, s vétkeiket in
kább csak az új rend érdekében végzett odaadó tevékeny



ségükkel és áldozatkész munkájukkal igyekezzenek jóvá
tenni. Mások viszont, ha nem is kértek önmaguk ellen 
bűnvádi eljárást, kijelentve, hogy múltjuk miatt eddigi 
állásuk betöltésére méltatlannak érzik magukat, egymás 
után nyújtották be lemondásukat, aminek folytán egyes 
nélkülözhetetlen szakembereket szinte alig lehetett rábe
szélni, hogy továbbra is a helyükön maradjanak, attól 
pedig már igazán lehetetlen volt eltántorítani őket, hogy 
fizetésük egy részéről lemondva, azt az ország újjászületé
sének előmozdítására ajánlják fel.

A fővárosbeli és vidéki helyzet közti különbség az első 
napokban egyébként elég fenyegetőnek látszott. A fő
városban keringő hírek, amelyek szerint Olivio tábor
noknak, a légierők parancsnokának rendeletére, a hadse
reg gépei bomíbatámadásra készülnek a felkelés főfészke 
ellen és hogy Fortunius tengernagy hadihajói is készen 
állnak, hogy a folyón felhajózva tűz alá vegyék a várost, 
sőt hogy esetleg még külföldi tengerészgyalogosok is ér
keznek az országba, cseppet sem voltak alaptalanok. A 
hadseregnek ez a két kulcsembere ugyanis a kérdéses idő
ben nem tartózkodott a főváros területén, s hogy a szó
ban forgó támadásokra mégsem került sor, az legkevésbé 
sem rajtuk múlott. A két hadúr azonban, miután kellő
képpen meghányta-vetette a helyzetet, úgy találta, hogy 
tetemes svájci bankbetétje sokkal megbízhatóbb, mint tá
maszpontjaikon veszteglő csapataik harci szelleme, végül 
is elállt szándékától és külföldre távozott.

Ezek után már teljesen nyilvánvalóvá lett, hogy az új 
rend legalábbis egyelőre, megszilárdult és Amalgámia tör
ténetének egyik legsötétebb korszaka sohasem térhet visz- 
sza többé. De hogy az út most tulajdonképpen merre is 
visz, az persze elég bizonytalan volt még.

Egy dolog azonban tökéletesen világos: a juszticin nél
kül mindez, bár mint történelmi folyamat mindenképpen 
szükségszerű volt, s előbb-utóbb bizonyára be is követ
kezik, ilyen gyorsan és zökkenésmentesen sohasem me
hetett volna végbe.



8
Mi azonban, mialatt mindez végbement, odakinn a vár

iban, elszigetelve a külvilágtól, csupán a rádió meglehető
sen bőségesen, de ugyancsak zavarosan csörgedező hír
forrására utalva, eleinte szinte hinni sem akartunk a 
fülünknek. Akármilyen logikusan kiszámított volt is ez a 
példa nélkül álló történelmi csoda, lelkünk mélyén so
káig mégis elképzelhetetlennek éreztük, hogy valóban 
megtörténjen. Az első rádióhíreket, noha természetesen 
felszította izgalmunkat, még bizonyos szkepszissel fogad
tuk, illetve egyfajta atavisztikusan babonás lelkiállapot 
gubancába keveredve, félve nehogy „elkiabáljuk” a dol
gokat, sokáig erőszakkal fogtuk vissza örömünk pórázát. 
Csak mikor igazán meggyőződhettünk róla, hogy ami a 
főváros utcáin végbemegy, nem az utóbbi időiben elhara
pódzó apró zavargások egyike csupán, amely a mi műkö
désünktől függetlenül is létrejöhetett, hanem mindent 
elsöprő nagy megmozdulás, oldottuk ki végleg a mind
inkább kitömi vágyó örömünket gúzsbaSkötő láncokat. De 
a munkát, mivel az Alkimista akció lezárása után amúgy 
sem nagyon akadt dolgunk, már az első hírek hatására 
abbahagytuk, s nehogy akárcsak egyetlen, jólértesültsé- 
günk körét tágító szót is elmulasszunk, izgalomtól kihe- 
vült arccal minthacsak valami sportesemény szurkolói 
lennénk, a rádiókészülék köré gyűltünk. A különféle köz
lemények, hol egymást érve, hol gyérebben követték egy
mást, míg a szünetekben indulók pattogó ritmusa harso
gott, ezek hangját azonban saját beszédünk zsivaja, fel-
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felcsapó vitáink fortyogása nyomta el. Az idegeinkben 
cikázó, minden pillanatban kisülésre kész villamosság ha
tására sokszor — mintha nem is komoly tudósok lennénk 
— egymás szavába vágtunk, vagy éppen valamennyien 
egyszerre beszéltünk; mindenki hangosan, teljesen gátlás
talanul nyilvánította véleményét; a vár helyőrségét képező 
OBK-osztag embereitől nem »kellett tartanunk, mert a 
várnak abban a szárnyában, ahová a laboratórium tar
tozott, csak kivételesen mutatkoztak; meghagyták nekik, 
hogy munkánk végzése közben lehetőleg ne zaklassanak 
bennünket, feladatuk pedig legfőképp arra korlátozódott, 
hogy ügyeljenek, nehogy engedély nélkül hagyjuk el 
a vár területét, valamint, hogy illetéktelen személyeknek 
a várba való behatolását megakadályozzák. Amikor az
tán a rádió végül is Suarez bukását jelentette be (mint 
később megtudtuk, ez még nem volt az igazi), mintha 
eszünket vesztettük volna; valamennyien hangos éljen
zésben törtünk ki, egymás nyakába borultunk, énekel
tünk, arcunkon könnyek peregtek végig, néhányan pedig 
egyenesen táncra perdültek. Mintha csak mi is a főváros 
utcáin lettünk volna. Nehezen tudnám megmondani, va
jon a forradalom győzelmének vagy pedig saját tudomá
nyos sikerünknek örültünk-e inkább, bár ez a kérdés 
akkor, tekintve, hogy a »két dolog egészen egybeförrt, úgy
szólván fel sem merült bennünk.

Csak mikor késő este, az események hírétől, s az ámu
lattól, hogy minden ilyen szinte természetfelettien csodá
latosan, legvakmerőbb reményeinket is felülmúlva sike
rült, valósággal kábultan és holtfáradtan bedőltem az 
ágyba, kezdtem arra gondolni, hogy velem (illetve ve
lünk) mi is lesz ezután. Hogy helyzetünk egészen külön
leges, s a legenyhébben szólva is a végsőkig fonák, arra 
csak fokozatosan, a hiába várt álom helyetti töprengés 
alatt ébredtem rá igazán. A felismerés, hogy legalábbis 
ami a látszatot illeti, azok közé tartozom, akik most üldö
zőkből üldözöttekké lettek, hogy ennek most ellenkezőjét 
felettébb nehéz lesz bizonyítanom, s hogy ezt a helyze



tét, legalábbis résziben, én magam hoztam létre, bizonyos 
riadalommal töltött el. Makacsul visszatérve, mindunta
lan feleségem egy mondata kóválygott a fejemben: „És 
te azt hiszed, azok, akik a helyükbe lépnének megbocsá
tanák neked, hogy az OBK szolgálatában álltái?” Ügy 
éreztem, ez az egész história a juszticinnal, túlságosain 
bonyolult, laikusok által csak nehezen követhető és nem 
is éippen hihető, olyannyira, hogyha mindent egyszerűen 
a tömegek elemi erővel kirobbanó elégedetlenségével 
magyarázunk, az is valószínűbbnek látszik. És még ha 
értenék is az illetékesek, akiknek elmondanám, sőt el is 
hinnék, kérdés, akamák-e megérteni illetve elhinni? 
Végül is azok számára, akik most kezükbe kaparintották 
Amalgámia kormányrúdj át, sokkal előnyösebb ha min
dent a saját érdemükként tüntetnek fel és az egész for
dulatot saját politikai tevékenységük és kiváló szervező
készségük számlájára írják, mert ha elismerik az én 
szerepemet, ezzel sajátjukat lennének kénytelenek kisebbí
teni . . .  Igaz ugyan, hogy a juszticin nyilván rájuk is ha
tott (illetve hat is még egy darabig), s így ennek arra 
kellene késztetnie őket, hogy mindent a leglelkiismerete
sebben vizsgáljanak ki és vegyenek számba. . .  Csakhogy 
a most felszínre került mozgalomhoz hasonló politikai 
irányzatok vezérei rendszerint nagyon is önhitt emberek, 
erejük éppen abban rejlik, hogy nemigen kételkednek ön
magukban, márpedig eddigi tapasztalataim szerint, a szer 
épipen olyanokra hat a Legkevésbé, akikből az önmaguk
kal szembeni kétely hiányzik, másrészt viszont a for
radalmárok mégiscsak olyan emberek, akikben fokozot
tabban él a lelkiismeret és a belső felelősségtudat, s ezért 
elszántságuknak mégsem sok köze lehet az olyanféle fa
natizmushoz, ami például Brend ezredest jellemezte. . .  
Fél éjszakán át tűnődtem így, anélkül, hogy valamennyire 
is megnyugtató távlat tárult volna ki előttem, s ennek 
oka, amint arra már ekkor, önmagámmal folytatott vitám 
alatt is rájöttem, mindenekelőtt az volt, hogy egyáltalán 
nem ismertem a mozgalom vezetőit, gondolkodásmód ju-



kát, valamint az egész felkelés jellegét és általános cse
lekvési logikáját.

De sorsunk egyelőre bizonytalan maradt, s az esemé
nyek további alakulásától függött, ezek azonban még elég 
hosszú ideig várattak magukra. A vár másnap is ugyan
olyan csendesen és elhagyottan állt, mint eddig; a tele
fon, mely a fővárossal kötött össze, néma maradt; néhány
szor magam kíséreltem meg fiihívni az OBK központi 
hivatalát, illetve azokat, akik most az OBK parancsnok
sága helyett az épületben tartózkodtak (úgy gondoltam, 
csak kell ott lennie valakinek), de a hallgatót senki sem 
vette föl. Ügy látszott, mindenki megfeledkezett rólunk.

Ellenben mi annál tevékenyebbek voltunk: Csoportunk 
reggel megbeszélést tartott, amelyen „megújhodási bi
zottság” alakítását határoztuk el, dr. Joachimot elnöknek, 
Sandrót titkárnak választottuk. Noha feltételeztük, hogy 
az illetékesek ezt nem lesznek majd hajlandók kellőkép
pen méltányolni, mégis úgy gondoltuk, ez a lépés semmi 
esetre sem árthat. Jóllehet, előzőleg úgy éreztük, min
denre el vagyunk szánva, most, hogy a fordulat bekövet
kezett, sajátos módon egyikünk sem érzett kedvet a 
máritíromsághoz. Ezután megújhodási bizottságunk egy dele
gációját választottuk meg, amelynek a vár OBK^parancs- 
nokával kellett volna közölnie a 'bizottság megalakulá
sát, s megtárgyalni a további teendőket, vagyis valójá
ban arra kívántuk rávenni, tűzesse ki a vár tornyára a 
felkelés zászlaját és semmiféle behatolásnak se kísérelje 
meg útját állni. Amikor azonban, mint a küldöttség ve
zetőije három társammal a parancsnoki iroda épületéhez 
értem, mind a parancsnoknak, mind pedig a legénység
nek hűlt helyét találtam. Az irodaépület tárva-nyitva állt, 
az íróasztalon akták és egy félig elfogyasztott szendvics 
maradványai hevertek, odébb a legénységi szálláson pe
dig csak üres, szétdúlt ágyak tekintettek ránk. Első pil
lantásra nyilvánvaló volt, hogy a helyőrség, valószínű
leg még a Suarez bukását bejelentő első hírek hatására, 
bennünket sorsunkra hagyva, szép csendesen meglépett



a várból. Eleinte nem tudtuk elképzelni, hogyan sikerült 
úgy elhagyniuk a vár területét, hogy az egészből mi sem
mit sem vettünk észre, de utóbb, mikoris előre gyanítva 
ezt a lehetőséget, átvizsgáltuk a vár pincéjét, az egyik 
folyosó végében hamarosan egy föld alatti kivezető út be
járatát fedeztük fel. A nyilván már századok óta nem 
használt rozsdás vasajtó tárva-nyitva állt s a felületén 
látható kalapácsütések és a feszítővas nyomai arra val
lottak, hogy az OBK-legények ugyancsak megizzadtak, 
míg feltárult előttük a menekülés útja. Ezek után mi 
magunk láttunk hozzá, hogy mindazt végrehajtsuk, amit 
előzőleg a parancsnoknak javasolni kívántunk. Egy lepe
dőből, amelyet megfelelő színre festettünk elkészítettük 
a felkelés lobogóját, amely műveletünket — tekintve, 
hogy a zászlót csupán hallomásból ismertük — meglehe
tősen élénk vita kísérte; utólag valóban kiderült róla, 
hogy ugyancsak gyatrán sikerült, mi azonban minden 
lelkesedésünket beleadtuk akkor, kötelességét pedig hí
ven teljesítette. A zászló-ügy elintézése után a várkaput 
tártuk ki szélesre, majd meglehetősen sok veszodséggel a 
várárkon átvezető felvonóhidat bocsátottuk le, végül pe
dig a várat körülvevő szögesdrót-kerítés bejáratát nyi
tottuk ki. A lázas munkában, majdnem megfeledkeztünk 
a foglyokról, azaz a kísérleti célokból rendelkezésünkre 
bocsátott halálraítéltekről. E kérdésben különben igen 
viharos röpgyűlést tartottunk: azt ugyanis, hogy ilyen 
történelmi pillanatokban vajon a közönséges bűnözőket 
is szabadon szokás-e engedni vagy csupán a politikai el
ítélteket, valójában egyikünk sem tudta biztosan; cso
portunk néhány tagja, arra hivatkozva, hogy az elítéltek 
bűnei jórészt az éppen most megdőlt rendszer mostoha 
társadalmi körülményeinek tudhatók be, az előbbi intéz
kedést szorgalmazta, mások viszont — és a többséget ezek 
képezték — hangsúlyozva, hogy a juszticin hatására az 
elítélteik nagyon ás őszinte lelikifurdalást és bűnibánatot mu
tattak, tehát igenis bűnösök, a status quo mellett kardos
kodtak. Így aztán, figyelembe véve azt is, hogy felke



lés ide, felkelés oda, szabadon bocsátásuk részünkről még
iscsak önkényes eljárás lenne, a foglyok egyelőre a vár 
pincebörtönében maradtak. Ez alól csakis a merénylő 
képezett kivételt, akit most sietve vezettünk elő cellájá
ból és érdemeire való tekintettel megújhodási bizottsá
gunk díszelnökévé választottunk; az, hogy az őt ért meg
tiszteltetést elutasítva kijelentette, ilyesfajta megbecsülést 
csakis „igazi” ellenállók részéről hajlandó elfogadni, s 
nem olyanoktól, mint mi vagyunk {azóta sokat gondolkoz
tam rajta, vajon igaza volt-e), már igazán nem rajtunk 
múlott. Délután négy óra tájban már mindennel megvol
tunk; a vár egy esetleg bevonuló fegyveres felkelő alaku
lat befogadására készen állt, de egyelőre csak a drótke
rítésen túl, messze a teraszosan kiképzett földeken lát
tunk néhány dolgozgató parasztot; időnként egykedvűen 
tekintettek a vár felé, mintha még a drótsövény nyitott 
bejárata és a torony tetején lengő felkelő zászló sem ér
dekelte volna őket. Az egész környék csendes, mozdulat
lan volt. Egyéb híján ismét csak a rádiót hallgattuk, amely 
most hosszú lelkes kommentárokban méltatta a nép hir
telen keletkezett öntudatát és az önmaguk ellen tömege
sen büntetést kérő volt suarezista funkcionáriusokról 
beszélt.

Másnap reggel már azt kezdtük latolgatni, hogy miután 
a várral kapcsolatban, úgy látszik, semmiféle intézkedés 
sem történik, az OBK egy ittmaradt teherautójára ülve 
valamennyien a városba hajtunk, vagy esetleg egy kül
döttséget formálva csak néhányan utazunk be, s a vár 
meg a foglyok sorsára vonatkozólag, valamint saját fel
adatunkat illetőleg utasításokért folyamodunk. Amikor 
azonban, mielőtt még bármire is elszántuk volna magun
kat, néhányan, hogy újra szétnézzünk a környéken, a to
rony tetejére kapaszkodtunk, messze az országút egy 
homályba vesző távoli szakaszán hosszú járműoszlopot 
vettünik észre. A  szemünk előtt lassan kibontakozó hat harc
kocsi, mintegy tíz, katonákkal és civil fegyveresekkel meg
rakott teherautó, amelyeken még néhány aknavető is lát



ható volt, valamint az oszlop végén haladó néhány ki
sebb kaliberű ágyú arra engedett következtetni, hogy a 
felénk közeledők komoly ellenállásra számítanak. Hogy 
tévedésüket eloszlassuk, valamennyien a várkapu elé, a 
felvonóhídra vonultunk ki, s a mind közelebb érő jármű- 
karavánt barátságos integetéssel köszöntöttük. Láttunkra 
vagy talán inkább a torony tetején lengő felkelőzászló 
láttára, az oszlop, mintegy ötszáz méternyire tőlünk, meg
állt, majd a többi jármű közül egy dzsipp vált ki és 
egyedül folytatja útját; közvetlen közelünkben, úgyszól
ván lábunk előtt fékezett, két, ellenzős sapkájukat for
dítva viselő katonatiszt — egy százados és egy főhad
nagy — valamint egy, az Ellenállók Arc vonalának jelvé
nyével ékesített polgári ruhás férfi ugrott ki belőle. Egyik 
laboránsnőnk — valamennyiük közül a legcsinosabb — 
híven az előzetes megbeszéléshez, erre előlépett és a kö
zeli rétről szedett hatalmas vadvirágcsokrot (más virá
gunk nem volt) nyomott a százados kezébe, aki azt, mi
után futólag megköszönte, nyomban a civil ruhásnak adta 
tovább. Nem látszott különösebben meghatódottnak az 
ünnepélyes fogadtatástól.

— Maguk kiosodák? — kérdezte pattogó hangon. Ala
csony, kefebaj uszos, kissé hízásnak gömbölyödő ember 
volt.

Dr. Joaohim tisztelegve előrelépett és vigyázzba vágta 
magát. — Százados úr, a vár megújhodási bizottsága ne
vében, alázatosan jelentkezem.. .  — mondta mekegő
hangján. Sandro oldalba bökött és a füleimbe súgta: — 
Na, az alázatosat azért kihagyhatta volna. . .

A százados magasra szökött szemöldökkel, kicsit bosz- 
szús csodálkozással vette tudomásul dr. Joaohim bemu
tatkozását, majd további szavait egy türelmetlen mozdu
lattal leintve, mint aki csak nemrég csöppent valami 
számára szokatlan szerepbe, segélytkórően a polgári (ruhásra 
nézett. Az fejét magasra emelve, szemöldökét összevonva, 
horgos orrát a levegőbe fúrta és emelt éles hangon így 
szólt: — Nem vagyunk kíváncsiak olyan megújhodási bi



zottságra, amely az OBK tagjaiból alakult. Tudomásunk 
szerint ugyanis a vár területén csakis az OBK tagjai tar
tózkodnak . . .  Hol a parancsnok? Vele akarunk beszélni.

Látva, hogy legjobb, ha én kísérelek meg vele szót ér
teni, előléptem. — Nincs itt — mondtam bizonytalanul. 
A civil ruhás viselkedése, aki nyilván „igazi” ellenálló 
volt, kissé felidegesített.

— Hát hol van? — kérdezte a százados gyorsan és to
vábbra is tőle telhetőleg erélyesen, észrevehetően azon 
igyekezve, hogy kérdésével megelőzze a civil ruhást, s ez
által ismét magához kotorja a kérdező szerepét, amely 
előbbi tanácstalansága folytán kis időre kisiklott a ke
zéből.

— A várból kivezető alagúton át valamennyi emberé
vel elmenekült.

— És maguk? — mért végig tetőtől talpig. — Maguk 
mért maradtak itt?

— Mert észre sem vettük, mikor mentek e l . . .  Meg kü
lönben sem mentünk volna, hacsak nem kényszerítenek. 
Nem tartozunk közéjük.

A százados, sőt a polgári ruhás arca is egy pillanatra 
mintha megenyhült volna. — Talán foglyok voltak?

— Ahogy vesszük. Igen is, nem is . . .  Tudományos 
kutatók vagyunk, orvosok, vegyészek, gyógyszerészek, aki
ket az OBK kényszerített, hogy a számukra dolgozzunk. . .

— De az OBK tagjai voltak? Mint a különítmény tag
jai vagy mint foglyok kerültek a várba?

Néhány pillanatra melegem lett. Persze gondolhattam 
volna, villant belém, azaz gondoltam is rá. Nyilván nem 
bonyolítják túlságosan a dolgokat azzal, hogy figyelembe 
vegyék, kényszerből léptünk az OBK szolgálatába. Való
színűleg hiába is próbálom megmagyarázni. De azért meg
kíséreltem. — Természetesen, a különítmény tagjai, de 
gyakorlatilag foglyok voltunk . . .  Mondom, kényszerítettek 
bennünket. . .  És mi tulajdonképpen örömmel vettük a fel
kelés hírét, és nyugodtan mondhatom, tettünk is egyet- 
mást az érdekében. . .  — Ezt kimondva azonban rögtön



éreztem, kissé túllőttem a célon. Elvörösödve ismertem fel, 
hogy kicsit nevetségessé váltam.

A visszahatás persze nem maradt el. De a százados, mi
előtt megszólalt volna, villámgyorsan, lopva s nyilván el
tökéltsége ellenére, egy pillanatra ismét a polgári ruhásra 
tekintett és csak annak gúnyosan elbiggyesztett száját 
látva kacagott fel. — Szeretem a habot! Ezt mindenki 
mondhatja. Most egyszerre mindenki az ellenállók és a fel
kelés híve lett.

Bizonytalan viselkedése felbátorított és arra buzdított, 
hogy támadásba menjek át: — És százados úr mióta tar
tozik a szóban forgó politikai erők és események híveinek 
táborába?

Láthatólag zavarba jött és az ajkába harapott. A pol
gári ruhás szeméből kilőtt apró gúnynyilaik most őt vet
ték célba, de a következő pillanatban arckifejezése diplo
matikus komolyságba csúszott át, sőt ezen is túlhaladva 
egy dühös letorkoló pillantást vetett rám. Sokkal érde
kesebb volt azonban, ahogy a százados reagált: a helyzet
ből logikusan következő goromba rendreutasítás helyett 
ugyanis, amely ha agysejtjeiben a juszticin nem fejti ki 
hatását, nyilván „mi köze bozzá”-n>ak vagy „itt csak én 
kérdezhetek”-nek hangzott volna, zavart mentegetődző 
hangon (aminek hallatára a polgári ruhás először közbe 
akart szólni, de aztán csak legyintett és csendben maradt) 
váratlanul elmosolyodva így szólt: — Hát igen. . .  Van az 
úgy, hogy az ember agyában egyetlen pillanat alatt válik 
világossá minden, olyannyira, hogy utólag csodálkozik, 
amiért azelőtt egészen egyszerű dolgokat képtelen volt 
megérteni. . .  És most sokan vannak így. Odalenn a fővá
rosban mindenki erről beszél.

— Na látja, akkor hát miért tételezi fel, hogy csupán 
gyávaságból beszélek? Miért gondolja, hogy bennünket 
nem ilyen belső metamorfózis késztetett a felkelés üdvöz
lésére és a megújhodási bizottság megalakítására, hogy 
egyébről, amit most túl bonyolult lenne megmagyarázni, 
ne is beszéljek?



— Elnézésüket kérem. Be kell látnom, hogy az előbb 
helytelen hangot ütöttem meg. . .  Sajnos azonban nekem 
parancsom van, hogy a Nemzeti Megújhodási Tanács ne
vében szálljam meg a várat, s az OBK valamennyi itt ta
lálható tagját megbilincselve a városba szállítsam, már
pedig, tekintettel arra, hogy önök — lehet, hogy csupán 
forma szerint — az OBK kötelékébe tartoztak, be kell 
látnia, hogy. . .

— Járjon el a parancs szerint — mondtam és két csuk
lómat szabályszerűen egymáshoz illesztve feléje nyújtot
tam.

Miközben rámkattintotta a bilincset, tovább mentegető
zött: — Higgy e el, hogy mint magánember tökéletesen meg 
vagyok győződve az önök ártatlanságáról és jóhiszeműsé
géről, dehát be kell látnia, a parancsot teljesítenem kell. 
őszintén remélem, hogy ezért, legalábbis úgy mint ma
gánemberre, nem neheztel rám.

— Egy cseppet sem. A legteljesebb mértékben átérzem 
a helyzetét. . .

— Köszönöm. Igazán nagyon hálás vagyok ezért.
— Nincs miért, semmiség az egész. . .
A százados, a főhadnagy és a oivdl ruhás is (hármuk kö

zül egyedül ő végezte bizonyos élvezettel ezt a művele
tet, s ez arra vallott, hogy akárcsak Brend ezredesre, a 
juszticin valószínűleg rá sem volt semmiféle hatással) egy
más után bilincselték meg munkatársaimat; a bilincseket 
az autóból kilépő sofőr adogatta a kezükbe. Bár e feladat 
elvégzése kétségtelenül nem személyes kötelességük lett 
volna, a százados és társai láthatólag viszolyogtak a gon
dolattól, hogy nyers és brutális hatást keltve, a távolabb 
várakozó katonák felé hangos „Gyertek, bilincseljétek meg 
őket” felszólítást kiáltsanak. Általában igyekeztek a bilin
cseket minél tapintatosabb formában a kéziünkre rakni, 
ügyelve, hogy véletlenül fájdalmat ne okozzanak, sőt a 
nők megbilincselésétől, rövid belső harc után, a százados 
el is tekintett. A jelenet közben, mely alapjában véve, igen 
szívélyes légkörben játszódott le, valamennyien mosoly og-



tünk. Kissé belsőleg is megnyugodtam; a kedvező fordu
lat után ugyanis joggal reméltem, hogy helyzetünk vég
leges tisztázása is viszonylag egyszerűen, különösebb meg
rázkódtatások nélkül megy majd végbe.

Útban a teherautók felé, miközben a katonaság a főhad
nagy vezetésével a felvonóhídon át a várba vonult, a 
százados ismét mentegetőzni kezdett: — Igazán nagyon saj
nálom, hogy ilyen kényelmetlen járművön kell önöket el
szállítanom, dehát én, megvallom őszintén, arra számítot
tam, hogy marcona OBK-legényeket kell elvitetnem. Ha 
sejtettem volna, kikkel lesz dolgom, feltétlenül autóbusz
ról gondoskodom.. .

— Nem tesz semmit — mondtam mosolyogva. — Ezen 
is szívesebben megyek, mint rabszállító kocsin. Mégha 
tulajdonképpen ez is annak számít. — De közben belül 
mégis remegtem; a váratlanul kedélyesen alakuló helyzet 
mégsem nyugtatott meg egészen, egyáltalán nem voltam 
benne biztos, hogy mások is a századoshoz hasonlóan vi
selkednek majd velünk szemben. A felkelés részleteit csak 
nagyon hézagosán ismertem még, s így persze arról sem 
lehetett fogalmam, hogy az általános légkörre éppen ez a 
többé-ikevésbé joviális, sőt gyakran bizonytalankodó, de 
alapjában mégis mély higgadt felelősségtudattól áthatott 
magatartás jellemző, ami bár néha igen groteszk formában 
jelentkezett, mégis ezerszer jobb volt, mint más hasonló 
események türelmetlenül lázas, sokszor nem éppen hátsó 
szándékok nélküli túlbuzgósággal és vádaskodásokkal át
itatott atmoszférája, amiről oly sokat olvastam és hal
lottam már, s amitől — megvallom — annyira féltem.

A százados, mint aki megsejtette gondolataimat, meg
nyugtatóan vállamra tette kezét. — Ne féljen — szólt hoz
zám, amikor a teherautó felbődülő motorral elindult. — 
Biztosíthatom, hogy mindannyiuknak méltányos eljárás
ban lesz részük, s aki ártatlan, annak nem esik bántó- 
dása. Ez a felkelés egészen más, mint ahogy azt a be nem 
avatottak elképzelik. Tegnapelőtt több mint félmillió em
ber lepte el az utcákat, a rend fenntartására senki sem



ügyelt, mégis egyetlen kirakatot sem törtek be, egyetlen 
gépkocsit sem gyújtottak fel, és ami a legfontosabb, senkit 
sem húztak lámpavasra. Még az OBK embereit is a tömeg 
csak elfogta és megkötözte, s ideiglenesen bezárta vala
hová, majd később a megújhodási bíróságok kezére adta 
őket. Mindenki nagyon megfontoltan viselkedik, annyira, 
hogy szinte el sem hinném, ha nem magam tapasztalom.. .

A fővárosba kanyarodó kocsi végül is a központi fegy- 
ház épülete előtt állt meg. Első éjszakámat ötödmagam- 
mal összezsúfolva egy szűk cellában töltöttem, később 
azonban, részben talán felismerve, hogy ez az eljárás ve
lünk szemben mégsem méltányos, de talán méginkább 
azért, hogy elkülönítsenek bennünket egymástól, külön 
zárkákról gondoskodtak számunkra. Elsőnek egy széles 
váliú tagbaszakadt, durva arcú nyomozó hallgatott ki, aki, 
bár vastag ajkú széles szája láthatólag az ordítozáshoz, ha
talmas lapáttenyere pedig nyilván a fülcsengető és ajak- 
felrepesztő rendőrpofonok osztogatásához szokott, mégha 
több ízben szinte tapintható belső gyötrelmet okozó önura
lom árán is, tőle telhetőleg igyekezett türelmesen és ud
variasan viselkedni, annyira, hogy akaratlanul is megint- 
csaik a juszticin hatására kellett gondolnom. Ilyenféle 
tüneteket azonban egy ideig még sokaknál megfigyelhettem.

De a helyzet tisztázása a továbbiakban mégsem ment 
végbe annyira egyszerűen és minden bonyodalom nélkül, 
ahogyan azt első kedvező benyomásaim alapján elképzel
tem. Az OBK, azaz, hogy pontosabban az OBK volt tag
jainak sorsa ugyanis mindenképpen különleges elbírálás 
alá esett: az új rendszernek ezekben az első napjaiban, 
hétéiben, sőt hónapjaiban általában szabálynak számított, 
hogy csupán azért, mert Suarez uralma alatt valamely a 
diktátort támogató szervezet tagja volt, vagy pedig magas 
hivatalt töltött be, senkit sem vontak felelősségre, hanem 
csakis konkrétan meghatározható és bizonyítható bűnö
kért, az OBK azonban ez alól a szabály alól, mintegy a 
szabályt erősítve, kivételt képezett. Büntetlenül, tekintet
tel arra, hogy az OBK legénységét nem sorozás, hanem



önkéntes jelentkezés alapján toborozták, még a közlegé
nyek sem úszták meg, bár figyelembe véve, hogy a kri
tikus napon passzívak maradtak, sőt olyanok is akadtak 
köztük, akik, bár mindenütt határozott visszautasításban 
volt részük, arra is kísérletet tettek, hogy a felvonuló tö
meghez csatlakozzanak és győzelmét elősegítsék, viszony
lag csak egészen enyhe megtorlással sújtották őket. A 
Nemzeti Megújhodási Tanács, bölcsen mérlegelve a hely
zetet (figyelembe véve a börtönök túlzsúfoltságát is, ami 
a nagyszámú önként jelentkező bűnös miatt állt elő), úgy 
döntött, elegendő büntetésnek tekinti, hogy hajúkat fejük 
jobb féltekéjén le'borotváltatja, s szigorú büntetés kilátásiba 
helyezésével kötelezi őket, hogy a szóban forgó műveletet 
egy éven át saját költségükön megismételtetik, az altisztek 
és tisztek azonban legkevesebb kót-három évi fegyházat 
kaptak, sőt sokan közülük még a halálos ítéletet sem ke
rülhették el. Csoportunk helyzete pedig, még az OBK-ra 
vonatkozó elbírálást figyelembe véve is, egészen különle
ges volt. Bárhogyan tevékenykedtünk is valójában, s akár
mennyit is tettünk Suarezék megdöntésének érdekében, te
kintve, hogy az OBK titkos tagjainak listáján, amely most 
a különítmény irattárából került elő, valamennyiünk neve 
szerepelt, mégsem tagadhattuk, hogy — méghozzá külön
böző tiszti és altiszti rangokat viselve — a titkos tagok 
közé tartoztunk, az viszont, hogy ez csupán kényszer kö
vetkezménye volt — mégha ez elég mentségnek is lett 
volna tekinthető — csak felettébb nehezen és bonyolult 
módon volt bizonyítható. Bizonyos értelemben pedig mi 
magunk is megnehezítettük a helyzetet: mert arról, hogy 
a juszticinnal miképpen segítettük elő a felkelés kibon
takozását csak nagyon burkoltan szóltunk és a szer em
berformáló erejét tagadva, híven az előzetes megbeszélés
hez, csak annyit mondtunk, hogy az Alkimista akció során, 
mi a szenvdlint valami ártalmatlan szerrel helyettesítet
tük s így akadályoztuk meg az amalgám nép és az egész 
emberiség ellen tervezett súlyos merénylet elkövetését. 
Erre a hazugságra, amellett, hogy lényegesen hihetőbb volt



az igazságnál, mindenekelőtt azért volt szükség, mert úgy 
véltük, minél több ember szerezne tudomást a szer igazi 
természetéről, ez annál jobban megnehezítené annak 
további alkalmazását, márpedig mi a juszticinnak még 
ugyancsak nagy szerepet szántunk, sőt úgy véltük, igazi 
feladata csak ezután következik. Ha ehhez még figyelembe 
vesszük, hogy bármit is mondtunk az Alkimista akcióról, 
legyen akár hazugság, akár igazság, csak nagyon nehezen 
hittek nekünk, cseppet sem lehet csodálkozni azon, hogy 
ügyünk kivizsgálása, a vizsgálatot végző közegek minden 
lelkiismeretessége ellenére, vagy éppen ennek folytán, 
hosszú hónapokon át tartott. Hiszen végső fokon az egész 
akcióról rajtunk kívül csak három személy tudott, Suarez, 
Fernando tábornok és Brend ezredes, ők azonban termé
szetesen már nem nyújthattak felvilágosítást, rajtunk pe
dig még akkor sem segíthettek volna, ha ezt megtehetik, 
mert az akcióban betöltött szerepünkről éppen annak el
lenkezőjét tudták, mint ami az valójában volt. Ilyen hely
zetben aztán még szerencsének számít, hogy az OBK titkos 
irattárában az akciónak egy-két nyomát mégiscsak meg 
lehetett találni, hogy Haber professzor, valamint saját fel
jegyzéseimet az illetékes szervek (bár ezek édeskeveset 
érthettek meg belőle) rendelkezésére bocsáthattam és hogy 
az akciót végrehajtó OBK-legények, az Amalgám Egyesí
tett Vegyi Müvek munkatársai, valamint a Vízművek al
kalmazottai egy-két részletre vonatkozólag mégiscsak ad
hattak felvilágosítást.

El kell azonban ismernem, hogy az egész ügy leforgása 
alatt, mind nekem személyesen, mind pedig munkatársaim
nak a lehető legkorrektebb bánásmódban volt részünk. 
Jómagam elég takarosán meszelt cellában laktam és a 
szokásos priccs helyett egy fehér vaságyon tölthettem az 
éjszakát, a kis köpcös, malac szemű vizsgálóbíró pedig, aki
nek hatáskörébe ügyünk kivizsgálása tartozott, a lehető 
legelőzékenyelbb volt, s tőle telhetőleg mindenben igye
kezett a kedvemben járni. A vizsgálat során, ellentétben



a hagyományos gyakorlattal, ártatlanságomból indult ki, 
s az egész ügyet a leglelkiismeretesebben kezelte.

— Bocsásson meg a túlzott alaposságért — mondta egy
szer, amikor a sok huzavona miatt lázadoztam —, amivel 
ezt az ügyet kezeljük s ami már-már szinte a gyanakvás
sal határos, de meg kell értenie bennünket. Ebben a cso
dálatosan kirobbant felkelésiben ugyanis mindenki annyi 
lelkesedéssel és odaadással, annyira önmagát nem kí
mélve, személyes érdekeit semmibe véve cselekedett, il
letve cselekszik még ma is az új rend érdekében, hogy ez 
már-már szinte gyanúsnak látszik, s az embernek akarat
lanul is olyan érzése támad, hogy ennek még rossz vége 
lesz. Azon a három hét előtti nagy napon (mély meggyő
ződésem, hogy ez lesz minden időkben Amalgámia törté
nelmének legfényesebb napja) olyan emberek is csatlakoz
tak, méghozzá tömegesen a megmozduláshoz, akikről ezit 
a legelrugaszkodottabb fantáziával sem lehetett volna fel
tételezni, hiszen sokan a szó szoros értelmében saját maguk 
alatt vágták el a fát, nem csoda tehát, ha úgyszólván min
denkiben felmerül a gyanú, hogy ezt, bár erre jelen pil
lanatban még a legparányibb jel sem mutat, mégsem egé
szen minden önző szempont nélkül tették és néhányan 
csupán azért engedték .ki kezükből látszólag a hatalmat és a 
kiváltságokat, hogy valójában továbbra is megtarthassák, 
vagy azért engedték ki valóban, hogy aztán mégj abban 
megragadhassák. De még ezeknél is többen vannak olya
nok, akiknek magatartása, függetlenül attól, milyen való
jában, egyszerűen csak a gerinctelen alkalmazkodás és a 
jellemtelen köpönyegiforgatás látszatát kelti. Vegyük pél
dául az én esetemet. Csak rám kell néznie és máris joggal 
kételkedhet az őszinteségemben és az új rend iránti szo
lidaritásomban . . .

Csodálkozva pillantottam rá: — Én? Nem tudom, miért 
tenném?

A vizsgálóbíró a kabátjára mutatott, amelynek középső 
gombja hiányzott. — Hát még nem vette észre? — kér
dezte fülig vörösödve.



— Hiányzik egy gombja. . .  Nem olyan nagy szerencsét
lenség . . .  De nem értem az összefüggést.

— Ja persze... Megfeledkeztem róla, hogy ön, miután 
őszinte fájdalmamra olyan helyzetbe került, hogy ideig
lenesen nem áll módjában kimozdulni a külvilágba, nem is 
tudhatja pontosan, mi megy végbe odakinn s így termé
szetesen a vezeklés jelét sem ismerheti fe l . . .  Igaz, ön 
persze még azt sem tudhatja, mit jelent manapság a vezek
lés szó. . .  Nos hát kérem, napjainkban mindenki, aki tagja 
volt a Nemzeti Büszkeség Pártjának, vezeklőnek számít, 
amelynek ideiglenes egyezményes jele (később majd va
lami jelvényeket kapunk, de ezek egyelőre még nem ké
szülték el), hogy levágtuk kabátunk középső gombját.

— Van egy zsebkése talán? — kérdeztem és zakóm 
középső gombjára mutattam. — Ugyanis aki az OBK tagja 
lett, az egyben automatikusan mindjárt az NBP-nek is 
tagjává vált. . .

— Ha megengedi, úgy magam vágom le, így ugyanis 
még az az előírás sem szenved csorbát, miszerint fogoly 
kezébe tilos bárminemű fegyvert vagy fegyverként hasz
nálható tárgyat adni. . .  Persze az ön esetében ez fölös
leges is lenne, dehát. . .  így ni, már rendiben is van. No 
de térjünk vissza az én esetemre, amit a helyzet megvi
lágítása érdekében szeretnék elmondani. Mi tagadás tehát, 
tagja voltam az NBP-nek, nem meggyőződésből ugyan, 
hanem egyszerűen azért, mert enélkül aligha tölthettem 
volna be az állásomat. Én ugyanis a megdöntött rendszer
ben is vizsgálóbíró voltam, természetesen nem politikai 
ügyekkel foglalkoztam, hiszen akkor most nem lehetnék 
itt, de mégiscsak vizsgálóbíró, márpedig egy ilyen állás 
betöltésének puszta ténye is, formálisan legalábbis, min
denképpen egyfajta szolidaritást hordoz magában a fenn
álló politikai és társadalmi rendszer iránt. Na már most, 
ezek után ön és bárki más is, joggal tételezi fel, hogy a 
nagy fordulat napján csakis azért kezdeményeztem intéz
ményünkben a megújhodási bizottság megalakítását (mert 
szerénytelenség nélkül állíthatom, én kezdeményeztem) és



váltam vezeklővé, hogy állásomat továbbra is megtarthas
sam. Pedig ez nincs így, mert bennem azon a napon va
lami olyan elszántan és engesztelhetetlenül izzó gyűlölet 
lobbant fel az elnyomók iránt, hogy azt én szavakban ki 
sem tudom fejezni. . .  szóval valami olyan eszeveszett lá
zadás és harci düh, hogy én én . . .  ha harcra kerül a sor, 
képes lettem volna puszta kézzel a harckocsiknak vagy a 
páncélautóknak rontani. . .  Csakhogy ki hiszi ezt el ne
kem? Nyilván ön sem és más sem, s ha alaposan végig
gondolom a dolgokat, be kell látnom, komoly okuk van 
arra, hogy ne higgyenek nekem, ugyanúgy, ahogy nekem 
is komoly okom van rá, hogy ne higgyek másoknak, akik 
pedig a kérdéses időben talán hajszálra ugyanúgy éreztek, 
mint én. Mert elvégre miért csak én éreztem volna így? 
Miért hiszem, hogy csak nekem adatik meg ilyen érzés? . . .  
Másrészt viszont ez az érzés olyan különleges és váratla
nul kirobbanó volt, hogy nehéz elképzelni, hogy oly sok 
emberben, s méghozzá egyidejűleg végbement volna, ahá
ny am ezt ma állítják magukról. . .  Ezek után úgy hiszem, 
világos ön előtt, miért van szükség arra a már-már gya
nakvással határos alaposságra, amellyel az ön, illetve az 
önök ügyét is kezeljük, mint ahogy bizonyára érthetőnek 
találja a Nemzeti Megújhodási Tanácsnak azt a rendkívüli 
körültekintésre valló intézkedését is, amellyel, figyelembe 
véve az általános testvériesülésnek azt a szinte mámoros 
légkörét, ami napjainkra jellemző s ami a dolgok túlságba 
vivése esetén ugyanolyan káros is lehet, mint amilyen 
felemelő, ezt az alaposságot és éberséget egyenesen elő
írja számunkra. Az önök helyzete pedig még azért is 
kényes, mert, jóllehet kényszerből tették (amiben ugyan 
én éppen annyi joggal kételkedhetek, mint ön az én őszinte 
érzelmeimben az új rend iránt), voltaképpen mégiscsak az 
OBK tisztjei voltaik, márpedig ha az általános és kölcsö
nös megbocsátásnak abban a hullámában, ami most nálunk 
eluralkodott, még az OBK-val szemben sem járunk el 
kellő szigorral, akkor végső fokon már azt sem tudjuk, 
hogy ez az elementáris nagyszerűséggel kirobbant meg
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mozdulás ki ellen is irányult tulajdonképpen, pedig egy 
igazán rendes felkelésnek valami ellen mégiscsak irányul
nia kell. . .  Mindennek azonban semmiképpen sem szabad 
elcsüggesztenie önt. Csak éppen egy kis türelemre van 
szükség és rendületlen hitre, hogy a mi új rendszerünk a 
végsőkig igazságos és senkit sem ítél el ártatlanul. . .

Szóáradatának befejeztével kimerültén dőlt hátra széké
ben és noha ritkuló hajú homlokán verejtékcseppek üt
köztek ki, apró zsírpárnákkal körülbástyázott szemei 
tovább csillogtak a lelkesedéstől, amely .lelkesedés, bár va
lahogy furcsa módon ellentétben állt egész lényével, óva
tos, körültekintő figurájával, mégis a legnagyobb mérték
ben őszintének hatott. Általában ezekben a hetekben 
bőven volt alkalmam megfigyelni (és ha szabad lettem vol
na, bizonyára még jobban megfigyelhettem volna), hogy 
a juszticin hatása sok embernél igen furcsa és egyéniségé
hez nem illő formában jelentkezik: olyan, máskülönben 
gyáva, óvatosan helyezkedő, sőt aljas ember benyomását 
keltő személyek tekintetében is őszintén lelkesedő tüzet, 
általános emberszeretetet sugárzó lángot láttam lobogni) s 
ennek őszinteségét is igazolták), akikről különben ez csak 
nagyon nehezen lett volna elképzelhető.

Türelemre és az újjászervezett igazságszolgáltatásba ve
tett hitre azonban, mégha teljességgel méltányoltam is a 
vizsgálóbíró kimerítő magyarázatát, meglehetősen hosszú 
időn át szükség volt még. De szabadulásunk napja végül 
mégis bekövetkezett: perünk felmentéssel végződött. Mi
után a juszticin hatásának igazi lényegéről mindvégig hall
gattunk, a bíróság természetesen nem ismerhette el, hogy 
aktívan előmozdítottuk a felkelés kibontakozását, de elis
merte, hogy az Alkimista akció meghiúsításával katasztro
fális fordulattól mentettük meg az országot. Az ítélet meg- 
indoklásákor az elnök hirtelen felébredt lelkiismeretűnkről 
beszélt, s ezzel magyarázta, hogy életünk kockáztatásá
val is vállalkoztunk rá, hogy az Alkimista akciónak elejét 
vegyük. Az újságok végül a legnagyobb elismeréssel írtak 
rólunk, egyes cikkírók egyenesen hősökként emlegettek



bennünket, sőt az illetékesek még valami kitüntetéseket 
is kilátásba helyeztek, ez azonban egyelőre csak ígéret 
maradit: a régi érdemrendeket eltörölték, az újakat viszont 
még nem határozták meg.

Vizsgálati fogságunk alatt azonban meglehetősen sok 
dolog történt; az általános politikai helyzet egyre bonyo
lultabb lett.

Orlando ezredes, az Ellenállók vagy ahogy a szerveze
tet később nevezték az Építők Arcvonalának elnöke, a ge
rillák vezére, aki a felkelés győzelme után a hadsereg fő- 
parancsnoki és honvédelmi miniszteri tiszftet kapta, csak 
két héttel a nagy fordulat napja után érkezett a fővárosba. 
Jóllehet tisztségét azonnal elfoglalhatta volna, mint elő
relátó ember, bizonyos tisztogató hadműveletekre hivat
kozva, óvakodott attól, hogy harcosaitól elszakadva, egye
dül vagy csak egészen csekély kísérettel merészkedjen a 
fővárosba, ahol sok tekintetben még a reguláris nemzeti 
hadsereg katonái és tisztjei tartották kezükben a helyze
teit* vagyis olyan emberek, akik tegnap még Suarez-hü vagy 
legalábbis „‘kötelességtudó” támogatói voltak, s különben 
is számos jel arra vallott, mintha a fővárosiban bekövet
kezett fordulatot bizonyos nemtetszéssel fogadta volna. 
Már ekkor felmerült bennem a gyanú, hogy talán az fáj 
neki, hogy a hatalomátvétel így nem kizárólag az ő mű
vének számít. Megérkezése azonban, noha ugyancsak so
káig váratott magára, amikor végül mégis bekövetkezett, 
ajnnál ünnepélyesebb volt. Válogatott és legmegbízhatóbb, 
töltényövekkel többszörösen körülövezett harcosainak me
netoszlopától kísérve, nyitott gépkocsin hajtatott végig a 
főváros legfényesebb sugárútján, miközben szerte a vá
rosban megszólaltak a harangok; bevonulását, amelyet a 
televízió is közvetített, óriási, szakadatlanul éljenző tö
meg nézte végig, Orlando pedig közben tisztelgett, intege
tett, egészséges, remek fogsorát villogtatva minduntalan 
tisztelőire mosolygott, és általában máris valahogy az egész 
felkelés egyedüli szerzője-, sőt gazdájaként viselkedett. Pe



dig az legalább annyira az én művem is volt, mint az övé. 
Megvallom őszintén, nem éppen minden keserűség nélkül 
gondoltam erre, és tulajdonképpen csakis úgy sikerült lá
zongó becsvágyamat némiképp elfojtanom, hogy időnként 
néhány juszticin tablettát vettem be. A gondolatot, hogy 
tettemet kizárólag népem és az emberiség iránti felelős
ségérzetből, s nem valami várható elismerés reményében 
hajtottam végre, csakis így sikerült némileg megnyugtató
nak találnom.

De ez még csak a kisebbik baj lett volna. A vízművek 
rezervoárjaiban és a kutakban azonban fokozatosan ki
cserélődött a víz, s így a vízvezetékbe és a főváros lakói
nak szervezetébe kerülő juszticinoldat egyre higabb lett, 
aminek következményei hamarosan mind érzékelhetőbb 
formában mutatkoztak. A hatalomátvételt követő első na
pok csodálatos öntudata és egyetértése lassan semmivé 
foszlott. A volt gyárosok, földbirtokosok és nagykereske
dők hirtelen fejükhöz kaptak és vidéki társaik nem kis 
kárörömére egyre kevésbé lelkesedtek vagyonuk elvesz
téséért; kezdetben burkolt, majd mind leplezetlenebb el
lenállásba kezdtek, ami természetesen a tömegek egyre 
fokozódó türelmetlenségét is kiváltotta. A Nemzeti Megúj
hodási Tanácsban helyet foglaló két tábornok, néhány más 
tiszttel együtt, katonai összeesküvést szervezett a Tanács 
hatalmának megdöntésére, szerencsére azonban még ide
jében leleplezték őket, s a liberális politikusok is az Építők 
Arcvonalától mindinkább eltérő álláspontra helyezkedtek 
és elégedetlenségüket kifejezésre juttatva, önként távoz
tak a Tanács tagjai sorából, amelyben végül már csak az 
Építők képviselői maradtak, egyes demagóg elemek pedig 
a tömeg türelmetlenségét szították, a nyomornegyedek né
melyikében komoly zavargásokra került sor. Az óvatos em
berek ismét odúikba vonultak vissza és helyezkedés! 
terveket szövögetve, onnan lesték a fejleményeket. A hiva
talnokokat mind többen kísérelték meg megvesztegetni, s 
a kísérletek egyre többször sikerrel is jártak, a kereske



dők mind szemérmetlenebbül üzérkedtek, s a közönséges 
bűnözők tevékenysége is, amire az első napokiban úgyszól
ván nem is volt példa, újra lábrakapott. Egyelőre még 
csak lappangó formában, bizonyos ellentétek még az Épí
tők vezetőségében is megmutatkoztak: egyes állítások sze
rint két csoport közt folyt a csendes pozícióharc, a nem
rég még Orlandóval a (hegyek közt harcoló „Orlandisták” 
és egy másik, inkább a körülmények következtében fel
színre került csoport, a Nemzeti Megújhodási Tanács el
nöke, dr. Folda körül tömörülő „Foldisták” között.

Mindezek után cseppet sem lehet csodálkozni, hogy a 
Nemzeti Megújhodási Tanács, illetve az ezt követő ideig
lenes kormány, amelynek elnöke szintén dr. Folda lett, az 
új rend eredményeinek megvédése érdekében, egyre eré
lyesebb, sőt erőszakosabb eszközökhöz volt kénytelen 
nyúlni. A hadseregben és a hivatalnoki karban általános 
tisztogatást hajtottak végre, melynek során persze olyan 
embereket is leváltottak, akiket nem kellett volna, sőt 
néha az is megtörtént, hogy olyanokat a helyükön hagy
tak, akiket viszont le kellett volna váltani. Néhány napi- 
és hetilapot betiltottak, az indokoltan és indokolatlanul 
letartóztatottak száma pedig nőttön nőtt. De hamarosan az 
OBK központi hivatalának épülete is új lakókat kapott: 
megalakult az OBK utóda a Vívmányokat Védő Alakulat 
a VVA, vagy ahogy általában emlegették, a VÍV A, amely
nek vezetői és tagjai főleg Orlando emberednek sorából 
kerültek ki, ezzel is szilárdítva vezérük helyzetét.

Mindezek a dolgok persze cseppet sem voltak rendkívü
linek tekinthetők, sőt azt is mondhatnánk, minden vala
mirevaló politikai változás elmaradhatatlan kísérő jelen
ségednek számítanak, én azonban elfacsarodott szívvel 
minduntalan arra gondoltam, hogy majdnem teljesen el
kerülhetők lettek volna, ha lehetőségünk nyílik, hogy a 
juszticint megszakítás nélkül tovább adagoljuk, sőt hogy 
az akciót az ország egész területére is kiterjesszük. Be 
kellett azonban látnom, hogy ez már túlságosan is szép



lett volna, s tudomásul kellett vennem, hogy sok dolgot 
teljesen elölről kell kezdenem. Mégis szilárdan eltökéltem, 
hogy az eddigi eredményekkel nem elégszem meg. Egye
lőre azonban tájékozódnom kellett: hogyan is haladjunk 
tovább.
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egyszerűnek és komplikációmentesnek. Meglehetősen sok 
időbe telt, amíg az újonnan kialakult politikai helyzetben 
a lehetőségek körvonalai kibontakoztak előttünk és olyan 
támpontra leltünk, ahonnan tovább indulhattunk csodasze
rünk újbóli és általános, minden eddiginél szélesebb és 
hosszabb időn át való alkalmazása felé. Pedig az idő sür
getett volna; az országban uralkodó állapotok ugyanis va
lósággal kiáltoztak a juszticin után.

Szabadulásunk után régi állásomat kaptam vissza: még 
mindig docensi fokon az orvosi fakultás gyógyszertani in
tézetében dolgoztam, időnként pedig még előadásokat is 
tartottam a hallgatóknak, de valójában sehogy sem talál
tam fel magam. Minden olyan tevékenységet, ami a jusz- 
ticinnal még közvetve sem függött össze, kizárólag teher
nek és nyűgnek éreztem. Valaha oly érdekesnek és izgal
masnak talált munkámat, amitől egykor semmi áron sem 
akartam megválni, most a juszticin csodálatos hatásának 
felismerése, sőt nagybani, történelmi fordulatokat kiváltó 
arányokban való bevetése után unalmasnak, jelentéktelen
nek és kisszerűnek éreztem. Talán egy építész érezheti 
magát hasonlóan, akit, miután már felhőkarcolókat, csil
logó üveg-, beton- és márványkölteményeket, hatalmas 
folyók partjaiit merész ívben összekötő hidakat tervezett, 
egyszerre kétszobás családi házak vagy poshadt vizű ka
nálisokon átvezető hidacskák tervezésével bíznak meg. De 
mindebben nincs is semmi csodálatos: hogyan is örülhet



tem volna esetleg valami kisebb jelentőségű vegyi anyag 
vagy gyógyszer felfedezésének (még akár a rákbetegség 
minden körülmények közt hatásos gyógyszerének is), ami
kor nekem — ebben az időiben határozottan így éreztem 
— már az egész emberiség számára sikerült gyógyírt ta
lálnom, mégpedig éppen azokra a .betegségeire, amelyek
től legtöbben szenvedtek, s amelyeknek kórokozói ugyan
csak emberek, esetleg éppen maguk a szenvedők voltak. 
Mialatt szüntelenül terveim megvalósításához szükséges le
hetőségek után kutattam, minduntalan utópisztikus víziók 
tolultak fel bennem, valósággal megváltónak hittem ma
gam, sokszor pedig szinte elérzékenyültem a gondolatra, 
milyen változásokat idézhetnék elő az ország életében, 
mennyire meggyorsíthatnám a fejlődést, ha valamennyi 
lakóját egy csapásra tökéletesen vagy legalábbis majdnem 
tökéletesen önzetlen és közösségi szellemű emberré ala
kíthatnám át. Végső kibontakozásában még elképzelni is 
nehéz volt, milyen élet alakulhatna ki, ha mindenki olyan
ná válna, mint amilyenek titkos kísérleteink során házunk 
lakód vagy pedig a felkelés utáni első napokban fővárosunk 
polgárai voltak.

De a terveink megvalósításához vezető út csak nehezen 
tárult fel előttünk, illetve inkább csak nehezen sikerült 
rátalálnunk. Mert ahhoz, hogy a juszticint újból harcba 
vethessük, az új hatalom embereivel kellett érintkezésbe 
lépnünk és ezenfelül (azt pedig nyilván mondanom sem 
kell, hogy ez látszott a nehezebb feladatnak) mind a szer 
rendkívüli hatásáról, mind pedig alkalmazásának szüksé
gességéről meg kellett győznünk őket. Alaposan meg kel
lett tehát fontolnom, mit tegyünk, mielőtt cselekvésre 
szánnánk el magunkat; világosan láttam, hogy egyetlen 
hibás lépés vagy rosszul felmért lehetőség mindent elront
hat vagy legalábbis évekre visszavetheti terveink meg
valósítását. Különböző állásokat betöltő volt várbeli mun
katársaim egy részével (azokkal akiket a juszticin épp 
olyan megszállottá tett, akárcsak engem) lakásomon időn



ként megbeszélésre ültünk össze és minden lehetőséget 
gondosan szemügyre véve, vitattuk meg a helyzetet.

Az első pillantásra legegyszerűbbnek és legjárhatóbb
nak látszó utat hamar elvetettük. Ugyanis az a gondolat 
is felmerült bennünk, hogy a juszticin alkalmazása érde
kében nyilvános akciót indítunk. Arra gondoltunk, hogy 
mindazt, amit a juszticinmal kapcsolatban tapasztaltunk, 
valamelyik orvosa szaklapban vagy pedig (akár az előb
bivel párhuzamosan is) népszerű formában valami más 
sajtószervben, mondjuk egyik napilapunkban tesszük közzé 
és így hívjuk fel a közvélemény és az illetékesek figyel
mét arra a rendkívül hatásos segítségre, amit a szer az 
új rend megszilárdításához és a felkelés végső céljainak 
mielőbbi megvalósításához nyújthat, attól tartottunk azon
ban, hogy ezzel csupán bonyodalmakat idéznénk elő, anél
kül, hogy célunkhoz bármivel is közelebb jutnánk. Komoly 
okaink voltak, hogy akárcsak perünk idején, tanácsosabb
nak lássuk a juszticünról egyelőre nem beszélni a nyilvá
nosság előtt, ezenfelül pedig több mint valószínűnek lát
szott, hogy ezekben a hónapokban egy ilyen cikk meg sem 
jelenhetne sajtónk hasábjain, vagy ha mégis, amellett, 
hogy a be nem avatottak egyszerűen képtelenségnek ta
lálnák, sokakból még nagyfokú ellenszenvet is váltana ki. 
Ez időiben az újságok szinte másról sem írtak, mint arról 
a bámulatra méltó öntudatról, amivel Amalgámia népe 
minden akadályt legyűrve, döngő léptekkel, egy ember
ként menetel előre, arról a nagyfokú érettségről, amiről a 
legszélesebb tömegek minden pillanatban tanúságot tesz
nek, a bizalomról, amiivel vezetőik iránt viseltetnek, egy 
máái'k, de semmivel sem kisebb bizalomról, amivel viszont 
a vezetők viseltetnek a nép iránt, a tiszta lelkesedés fű
tötte munkateljesítményekről (olyanokról, amelyek már 
eredményeikkel bizonyítják a lelkesedés óriási erejét és 
olyanokról, amelyek még csak ezután fogják, ám minden 
kétséget kizáróan, bizonyítani) és ki tudja miről nem még, 
úgyhogy ilyen mámorosán rózsaszín légkörben eleve re
ménytelennek látszott váratlanul olyan cikkel előállni,



amely valami, az emberek társadalmi öntudatát és felelős
ségérzetét fokozó szert ajánl, s így, ha nyíltan nem is, de 
burkoltan feltétlenül, azt az állítást képviseli, hogy ezek
kel a tulajdonságokkal mégsincs minden a legnagyobb 
rendben; még azt sem találtuk egészen valószínűtlennek, 
hogy cikkünket sokan egyszerűen a felkelés és az egész 
nemzeti újjászületés kigúnyolásának vagy éppen ellensé
ges bomlasztási kísérletnek tekintenék. De a juszticin kér
désének nyilvánosság előtti tárgyalása még egy másik 
szempontból sem látszott ajánlatosnak: amellett, hogy utó
lag bevallani egy egész város népének, hogy tulajdonkép
pen nem is igazán saját elhatározásából, felháborodásának 
spontán erejétől indíttatva cselekedett, hanem a juszticin 
hatására mintegy (igaz, saját érdekében) lóvá téve járt el, 
enyhén szólva nagyfokú tapintatlanság és meggondolat
lanság lett volna, a szer további alkalmazásának indítvá
nyozása pedig már-már sértéssel határos bizalmatlanságot 
fejezett volna ki, még az is valószínűnek látszott, hogy 
egyesek, részben jóhiszeműen, részben számításból tömeg
mérgezést emlegetve, pánikszerű riadalmat keltettek volna.

Egy másik kevésbé nyilvános, de talán leginkább sza
bályszerű eljárást, szintén járhatatlan útnak ítéltünk. A 
fenti elgondolás mellett ugyanis még az az elképzelés is 
felvetődött bennünk, hogy írásbeli beadványt készítünk, 
amelyben a juszticinnal kapcsolatos tapasztalataink rész
letes ismertetése mellett, a szer mind szélesebb körű al
kalmazását javasolnánk a kormánynak, ezt azonban, tartva 
tőle, hogy a kormány tagjai talán félreértenék hatásának 
lényegét, vagy pedig nem méltányolnák kellőképpen az új
bóli alkalmazás óriási horderejét, sőt esetleg egész javas
latunkat képtelen fantáziaszüleménynek minősítenék, no 
és azt sem tévesztve szem elől, hogy értesüléseink szerint 
ez időben a figyelemre méltó és nem méltó beadványok 
egész tömege hevert a kormány előtt, szintén kevés 
sikerrel kecsegtető kísérletnek találtuk. Alaposan megtár
gyalva hát a dolgokat, végül úgy határoztunk, hogy mi
előtt még bármiibe is kezdenénk, először egyes vezető kor



mányférfiak személyes megkörnyékezésével (bár ez a ki
fejezés, manővereink céljának abszolút makulátlanságára 
való tekintettel, talán nem is helyénvaló) próbálkozunk.

Ehlhez viszont csakis két személy jöhetett számításba: a 
félig-meddig hivatalosan is nemzeti hősnek számító Or
lando, az exgerillavezér, a jelenlegi honvédelmi miniszter, 
aki emellett, de nem utolsósorban, még az Építők Arcvo
nalának elnöke is volt, és az ország miniszterelnöke, dr. 
Folda. Nekem pedig minden okom megvolt rá, hogy ket
tejük között sokáig ingadozzam. Az új rendszer legbefo
lyásosabb embere kétségtelenül Orlando volt, hatalom és 
népszerűség tekintetében (ez utóbbinak növelése érdeké
ben láthatólag el is követett mindent) vele senki sem 
vetekedhetett, de az én szememben és társaim nagy részé
nek szemében is, személyi tulajdonságainál fogva, a jusz
ticin ügyének támogatására nem nagyon látszott alkal
masnak. Valahogy egész fellépése, ahogyan szinte szemér
metlenül ünnepeltette magát, ahogy széles, de alapjában 
véve üres mosollyal, a tömeg felé integetett, már kezdet
től fogva nem tetszett nekem. Ebiben az időben gyakran 
tanulmányoztam arcképét, látszólag imponáló markáns vo
násait, rómaias hatást keltő sasorrát, alatta az egyfajta 
marconaságot sugalló, el nem kendőzhető hiúságról árul
kodó fekete bajusszal, s még magas, kellemes hajlattal 
domborodó homloka ellenére sem tudtam szabadulni a 
gondolattól, hogy eddigi politikai sikereit, bár kétségtele
nül sok realitásérzékről is tanúságot tett, inkább elszánt
ságának, gyors cselekvőkészségének, s talán más ösztönös 
természetű értékeinek (amelyek persze bármikor cserben
hagyhatják), mint intellektuális képességeinek köszönheti; 
arckifejezése valahogy túl férfias volt, tekintete pedig túl
ságosan is sok erélyt fejezett ki, semhogy igazán elmé- 
lyülten gondolkodó ember benyomását kelthette volna. 
Hogy méginkább tanulmányozzam, több beszédét is végig
hallgattam; eközben inkább mozdulatait és hanghordozá
sát figyeltem, s arra a meggyőződésre jutottam, hogy min
denekelőtt egy bizonyos, szinte .primitívnek tűnő testi-lelki



daliásság jellemzi, amihez még egy bizonyos nyers ravasz
ság is társul benne, s hogy e tulajdonságaiból adódó szel
lemi korlátai eleve alkalmatlanná tennék rá, hogy aján
latomat igazán megértve, magáévá tegye. De nemcsak rám 
hatott így; értelmiségi körökben, akikben megvolt a ké
pesség, hogy bizonyos fenntartásokkal tekintsenek rá és 
kivonják magukat a lényéből áradó kétségtelen szuggesz- 
tív hatás alól, általában sokkal kevésbé volt népszerű, 
mint a széles néprétegek szemében, akik közit szinte osz
tatlan és kritikátlan rajongást keltett. Ezek az emberek 
általában (természetesen haladó értelemben) az „erős kéz” 
hívének tartották, aki sokkal inkább a gordiuszi csomó 
szétvágására, mint kibogozására hajlamos, még olyan ese
tekben is, mikor a csomót alkotó kötél mindenképpen pó
tolhatatlannak látszik, nyilvánvalóan azért, mert ezt a 
pótolhatatlanságot fel sem ismeri igazán, vagy pedig bizo
nyos, nem éppen önzetlen érdekektől vezérelve, egysze
rűen nem hajlandó tudomást venni róla. Beszédeinek tar
talma még csak megerősítette bennem ezt a benyomást: 
túlságosan sokat beszélt határozottságról, bátorságról, tör
hetetlen hitről, fegyelemről, éberségről, sőt a mindenütt 
megbúvó ellenségről (sajnos, ebben az időben cseppet sem 
alaptalanul) és viszonylag keveset emlegette az országot 
vezető mozgalom igazi céljait, amelyeket mintha nem is 
egészen értett volna, sőt mintha egy kicsit meg is feled
kezett volna róla, hogy a mozgalom nem önmagáért léte
zik. Lényéből valahogy annyi önhittség és magabiztosság 
áradt, hogy szinte biztosra vettem, még végighallgatni sem 
lenne hajlandó, mindenekelőtt pedig attól féltem, hogy 
amit a tömegek magasfokú öntudatáról mond (az ellen
ség emlegetése mellett ugyanis sohasem mulasztotta el er
ről ás iszólini, azst komolyan is veszi, vagy pedig előttem 
tesz majd úgy, mintha komolyan venné, márpedig ez a 
j'uszticint teljesen fölöslegessé tette volna a szemében.

A vetélytársaként emlegetett (abban az időben ez nyílt 
titoknak számított már) dr. Foldához, bár egyes jelek sze
rint csillaga már hanyatlóban volt, sokkal komolyabb re



ményeket fűztem. Személye mindenekelőtt talán éppen 
azért volt rokonszenves számomra, mert első pillantásra 
kevésbé hatott jelentősnek és látványosnak, sőt Orlando 
mellett egyenesen szürkének tűnt, hosszabb vizsgálgatás 
uitán viszont sokkal inkább a gondolkodó emiber benyo
mását keltette. Beszédeiben jóval kevesebb volt a roman
tikus hatást keltő szenvedélyesség, szavait nem kísérte 
széles színpadias gesztusokkal, mondanivalójában viszont 
sokkal több volt a valódi tartalom (amiért is beszédei fő
leg csak értelmiségi körökben keltettek visszhangot), az a 
mód pedig, ahogy kissé unottan, majdnem szégyenkezve 
szólt (hallgatóihoz, mintha csak képtelen lenne teljesen 
magába fojtani *azt a kelletlenséget, amivel a nyilvános- 
szereplésnek erre a formájára vállalkozott, valamint a sza
vai mögül minduntalan kicsendülő irónia, ami mintha 
éppen derülátó kijelentéseivel szembeni kételyeiben gyöke
rezett volna, egyenesen azt sugallta, hogy afféle problé
mákat megkönnyítő csodaszert, amilyen a juszticin volt, 
nagyon is örömmel köszöntene. Így aztán érthető, hogy 
szubjektív, sok esetben pusztán ösztönös benyomásaim 
kezdettől fogva szinte csakis mellette szóltak, amikor pe
dig megtudtam, hogy eredeti foglalkozását tekintve orvos, 
okkal remélve, hogy ez sokban megkönnyíti a kettőnk kö
zötti megértést, ingadozásaim mérlege végleg az ő javára 
billent. Végül tehát úgy határoztunk, hogy vele próbálunk 
érintkezésbe lépni. Mint a kormány elnökéhez, valameny- 
nyiünk nevében írásbeli kérvénnyel fordultam hozzá, s az 
állam érdekei szempontjából rendlkívül fontos, szigorúan 
bizalmas ügyben kértem tőle kihallgatást.

Jóllehet alapjában véve egész lépésünk eredményességé
ben is kételkedtem, a válasz meglepően hamar, mintegy két 
hét múlva megérkezett: Dr. Folda három nappal később
re, délután őt órára, a miniszterelnökség épületébe kére
tett magához; a géppel írt néhány soros, feltűnően udva
rias hangú levelet saját kezűleg íirta alá. Az alig remélt 
válasz alaposan felfokozta reményeimet, annál is inkább, 
mert az, hogy viszonylag gyorsan megérkezett, arra en



gedett következtetni, hogy nevem és valószínűleg az Al
kimista akció meghiúsításában betöltött szerepem (illetve 
annak hivatalos változata), nem ismeretlen a kormány el
nöke előtt. 'Ennek ellenére (nem kis izgalommal készültem 
a találkozásra: tökéletesen tisztán láttam, mennyire kényes 
a helyzetem, amikor annyira hatásos csodaszer ajánlására 
vállalkozom, hogy az első pillanatokban mindenki csakis 
jogos gyanúval fogadhatja szavaimat, melyeikkel létezését 
bizonygatom, sőt esetleg még elmebeli állapotommal kap
csolatban is kételyek merülhetnek föl benne. A rendel
kezésemre álló három nap alatt szüntelenül mondókámat 
fogalmazgattam: az egész ügyet valahogy úgy szerettem 
volna előadni, hogy túlságosan fantasztikus benyomást ne 
keltsek, mégis kellőképpen érzékeltessem elgondolásaim 
rendkívüli horderejét. De végül mégiscsak, mintegy maga
mat sorsomnak megadva, majd (hogy nem apatikusan előre 
elköiny velve kudarcomat, 'keltem útra. Belevágtam, hát vál
lalnom kell a következményeket is, szóltam magamhoz re- 
zignáltan. Még magamiban minduntalan elismételt vigasz
mondatom (is teljesen irracionális volt: „Ha meggondolom, 
ennél sokkal kockázatosabb helyzetben is voltam már, 
mégis sikerült kivágni magam” .

A miniszterelnök előszobájában eltöltött mintegy tíz
percnyi várakozás alatt, lényegében még mindig ebben a 
lelkiállapotban voltam, s helyzetemet emellett még meg
alázónak is éreztem. Annak tudata, hogy nekem a tu
dósnak, aki minden idők legcsodálatosabb anyagát hoztam 
létre, s aztán segítségével egy egész politikai rendszert 
söpörtem el, egy inálam feltehetőleg sokkal jelentéktele
nebb ember, méghozzá egy olyan politikus megértését és 
támogatását kelljen keresnem, aki hatalmát tulajdonkép
pen nekem, azaz az általam létrehozott körülményeknek 
köszönheti, valósággal az élet igazságtalanságával szembeni 
felháborodással töltött el. De amikor egy magas, sovány, 
titkárforma fiatalember végre a miniszterelnöki íróasztal 
elé vezetett, letörtségem és belső bizonytalanságom né
hány perc alatt felengedett. A vastag lencséjü szemüveg



mögül őszinte érdeklődést felémsugárzó, egyszerre eleven 
és fáradt, tudós tekintet bizalommal töltött el, olyany- 
nyira, hogy majdnem egészen bizonyosra vettem, olyan 
koponyával és jószándékkal kerültem szembe, aki képes 
lesz megérteni.

Belépésemkor barátságos mosollyal állt fel helyéről és 
kezét nyújtotta. Szívélyessége mentes volt minden vállve- 
regető leereszkedéstől, közvetlennek, természetesnek ha
tott.

— Nehogy azt higgye, hogy neve ismeretlen előttem — 
szólalt meg a kölcsönös üdvözlések után hellyel kínálva. 
— Ügyét jól ismerem, tárgyalásának menetét élénk ér
deklődéssel kísértem, sőt őszintén elismerem, az az érzé
sem, mintha nekünk, illetve népünknek tett szolgálatait 
nem is méltányoltuk volna eléggé. Súlyos katasztrófától 
mentette meg az országot, ami talán hosszú időre lehe
tetlenné tett volna minden forradalmi megmozdulást. 
Bátor tett volt, amit mi, amint már mondottam, nem 
értékeltünk kellőiképpen. Igaz, valami kitüntetéseket he
lyeztünk kilátásba, de hát még. . .  — Váratlanul legyin
tett és olyan arocal, mint aki azon kapja magát, hogy 
komoly emberek jelenlétében gyerekesen éretlen dolgok
ról kezd beszélni, elhallgatott.

— Csak a lelkiismeretem szavát követtem, illetve kö
vettük valamennyien — feleltem, s egy pillanatig töké
letesen meg voltam győződve, hogy válaszomban semmi 
sincs az álszerénységből.

— Ha tudatában lenne, mennyire kivételes jelenségnek 
számít az ilyesmi, akkor ezt nem ennyi szerénységgel 
mondaná. — Szája körül finoman fanyar mosoly vibrált; 
ez az ajka körül bujkáló kesernyés mosolygás, amit utóbb 
még számtalanszor megfigyelhettem, különben alapvető 
jellegzetessége volt, s érdekes, mondhatnám egyenes el
lentétben állt tekintetének komolyságot, lelkesedést és 
eltökéltséget sugárzó fényével. Kissé megviseltnek ható, 
sápadt, sovány arca ezáltal két egymással vitatkozó, mégis 
egymást kiegészítő félre oszlott; alsó fele, mintha mind



untalan cáfolni akarta volna mindazt, ami tekintetéből 
áradt.

— Tudatosan vagyok szerény, s ez talán azt is jelenti, 
hogy álszerény vagyok — válaszoltam. — Ha pedig meg
tudja, hogy mindenekelőtt azt szeretném elmondani, hogy 
az ország érdekéért nemcsak annyit tettem, amennyi pe
rünk anyagából kiviláglik, akikor bizonyára nem fog sze
rénynek tartani. Annak idején ugyanis történtek bizonyos 
dolgok, amelyekről okosabbnak láttam a nyilvánosság 
előtt nem beszélni.

Néhány pillanatig mintha egy csöppnyi gyanakvással 
tekintett volna rám, de aztán nézése őszinte, csodálkozás
sal vegyes kíváncsisággá szelídült. — Tehát azt tartotta, 
bizonyos dolgokat csakás nekem mondhat el?

— Igen. . .  Illetve feltétlenül csakis olyan embernek, 
aki, hogy úgy fejezzem ki magam, kezében .tartja az ese
ményeket és sorsdöntő dolgokról határozhat.

Az ajkak körüli ironikus mosoly szembeszökőéin fel
erősödött: — Olyan politikai körülmények között, amilye
nek között mi most vagyunk és a politikában általában 
is, mindig nagyon nehéz eldönteni, ki az, aki az esemé
nyeket leginkább kézben tartja. Az ilyesmi csak nagyon 
kevés emberről mondható el. Sokkal nagyobb az olya
nok száma, akik ezt hiszik vagy állítják magukról és 
még nagyobb azoké, akik ezt szeretnék elérni. Végül is 
tehát több, mint kétséges, hogy én vagyok-e az, aki ezt 
leginkább elmondhatja magáról. De azért csak beszéljen.

Iróniára hajlamos emberekkel általában mindig elég 
jól megértetem magam; lelkűk kulcsát valahogy mintha 
a puszta lelki rokonság alapján is kezemben tartanám. 
Modora pedig, ahogyan hozzám beszélt, annyira felbáto
rított, hogy olyasmire szántam el magam, amit ugyan 
már korábban is a legeszményifob megoldásnak véltem, 
de remélni sem mertem, hogy megkísérelhetem: ti., hogy 
mintegy feje tetejére állítva a kihallgatást, egy időre kér
dezettből kérdezővé váljak. — Megengedi, hogy mindenek
előtt egy kérdéssel kezdjem? — szólaltam meg, látszólag



könnyed mosollyal rúgva félre minden feszélyező gátlá
somat. — Mégiha ez, figyelembe véve kettőnk helyzetét, 
talán nem is lenne egészen szabályszerű.

— Csak tessék, egész nyugodtan. Világéletemben any- 
nyira gyűlöltem a tekintélyt, hogy most feltétlenül ön
magamat is gyűlölnöm kellene, ha ezúttal tekintélyt 
tartanék. Ezt a kihallgatást pedig különben is inkább 
beszélgetésnek vagy legrosszabb esetben tárgyalásnak 
tekintem. Azért is hagytam utoljára, hogy nyugodtan be
szélhessünk egymással. Ugyanis feltételeztem, hogy ér
dekes mondanivalója lesz.

— Hát akkor, mielőtt mondanivalómra térnék, szeret
ném megtudni, vajon miniszterelnök úr gondolt-e arra, 
mennyivel könnyebb lenne valóra váltaná egy, a miénk
hez hasonló politikai mozgalom céljait, ha a szükséges 
átalakulás mindenekelőtt ott játszódna le, ahol rendsze
rint a legnehezebben megy végbe, a fejekben és az em
beri jellemekben, úgyhogy ezáltal a mozgalom célkitűzése 
minden ember akaratává is lenne. Ha hirtelen oly mér
tékben párologna el az emberi önzés és igazságtalanság, 
hogy fékentartásukra semmilyen vagy csak egészen enyhe 
kényszerre lenne szükség?

Szemében most mintha egy kis türelmetlenség villant 
volna meg; ajkait néhány pillanatra tűnődve keskenyre 
szorította össze és cgak azután válaszolt: — Időnként 
természetesen én is szoktam álmodozni, de alapjában azért 
reálpolitikusnak tartom magam. No meg kevés időm is 
van az álmodozásra.

Szándékosan tettem úgy, mintha észre sem venném az 
utolsó mondatában rejlő sürgetést; eltökéltem, amíg csak 
lehetséges tovább játszom a kérdezőt, hogy ily módon 
puhatoljam ki lehetőségeimet. — És mit tenne, ha olyan 
emberrel kerülne össze, aki azt állítja, olyan eszköz van 
birtokában, aminek segítségével ez el is érhető?

Halkan felnevetett és őszinte derűvel nézett rám: — 
Amennyiben nem kellene bolondnak tartanom, azt mon
danám neki, éppen jókor érkezett. És revideálnám egyik
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fontos elméleti tételünkről vallott nézetemet. Azt a tételt 
ugyanis, ami körülbelül úgy hangzik, hogy amire az em
beriségnek igazán szüksége van, azt rendszerint idejében 
fel is találják, eddig nem sokra tartottam.. .  azaz, hogy 
tulajdonképpen most sem tartom sokra . . .

„Hát ennyire rosszul állnak az ügyek?” szerettem 
volna kérdezni, némi részvétteljes gúnnyal, de szeren
csére még idejében felismertem, mennyire kihívóan hatna 
ez a kérdés, annyira, hogy talán mindent elrontana, úgy
hogy még időben magamba nyeltem. Óvatosságom pajzsa 
mögé bújva, így inkább csak válaszának első felére rea
gáltam: — Egyszóval bolondnak tartaná az illetőt?

— Bizonyára. De azért bizonyos tisztelettel tekintenék 
rá, amiért ilyen problémák megoldása foglalkoztatja, el
lentétben azokkal, akik éppen ezért tartanák bolondnak.

— Egy bizonyos tiszteletre tehát mindképpen számít
hatok?

Elképedve nézett rám: — De hát csak nem akarja azt 
állítani, hogy. . .  — Aztán minden látható önuralmi erő
feszítése ellenére is érezhető türelmetlenséggel szólt: — 
Kérem beszéljen világosan. Abból ugyanis, hogy az egész
nek ekkora feneket kerít, igazán azt kell hinnem, hogy 
valami egészen rendkívüli dologról van szó.

— Hát kérem. . .  Mindenekelőtt talán azt mondom el, 
hogy mi az Alkimista akció során a szervilint valójában 
nem valami ártalmatlan szerrel helyettesítettük, ahogy 
ezt a tárgyaláson állítottuk, hanem valami olyan anyag
gal, ami egészen másként hatott, mint ahogy megbízóink 
várták, úgyhogy a fővárosban kitört felkelés, több más 
tényező mellett, mindenekelőtt ennek eredménye.

Most hosszasabban, mintegy tanulmányozva nézett, mint
ha valóban azt kívánná eldönteni, bolond vagyok-e. — Én 
önt komoly tudósnak tartom és ezért feltételezem, hogy 
ezt az állítását alá is tudja támasztani valamivel — szó
lalt meg végül tétován, csak nehezen őrizve meg nyu
galmát.



— Természetesen. . .  És most megint csak arra kérem, 
engedje meg, hogy újra egy kérdést tegyek fe l . . .  Szeret
ném, ha egészen őszintén megmondaná, nem tűnt-e fel 
önnek, milyen különös módon ment végbe ez a felkelés? 
Hogy milyen különösen viselkedtek az emberék az első 
napokban, sőt hetekben. Meg hogy még előbb is történt 
egy egészen rendkívüli esemény?

— Attól ifügg, mit ért különös és rendkívüli alatt?
— Sok mindent. . .  Először Femando tábornok halálát, 

aztán a csodálatos, népünnepélynek is beillő hatalom- 
átvételt. Hogy Suarezt még legmegbízhatóbb emberei is 
már akkor cserbenhagyták, amikor a tüntetőket még 
könnyen szétkergethették volna. A különféle tisztségekről 
és tulajdonjogokról való önkéntes lemondásokat és a min
denféle bűnösök önkéntes jelentkezését a felelősségre- 
vonásért. . .  Sok mindent felsorolhatnék még, de tudom, 
hogy csupa közismert dologról beszélek. így azt hiszem, 
elég ha arra emlékeztetem, hogy mindezek a dolgok csak 
egészen rövid ideig tartottak, úgyhogy ma már nyomukat 
sem találjuk, no meg arra, hogy ezek a jelenségek csakis 
a főváros területén mutatkoztak, tehát kizárólag azon a 
területen, amelyre az Alkimisa akció kiterjedt. Lehetséges, 
hogy ez ne tűnt volna fel önnek, illetve önök közül má
soknak is?

A miniszterelnök arca továbbra is értetlen maradt: — 
Természetesen feltűnt és ma sem ismerjük a jelenségek 
magyarázatát, csakhát nekünk sokkal több tennivalónk 
volt, semhogy időnk lett volna ezen csodálkozni. . .  — 
Aztán, mintegy zavartságát kendőzve, kissé elnevette ma
gát. — Na és egy politikus feladata különben sem az, hogy 
a kínálkozó lehetőségek gyökerei után kutasson, hanem, 
hogy minél gyorsabban, lehetőleg gondolkodás nélkül ra
gadja meg őket. — Aztán néhány másodpercig csendben 
meredtünk egymásra; dr. Folda továbbra is elképedt hi
tetlenséggel, én pedig zakatoló szívű, lángoló arcú türel
metlenséggel. — De azért ért engem, ugyebár?. . .  — 
törtem meg végül is sürgetőleg a csendet.



— Értem . . .  De ez mégis képtelenségnek látszik . . .
— Ha létezhet olyan szer, ami engedelmes, parancs- 

végrelhajtó bábákká fokozza le az embereket (márpedig 
ennek létezése tárgyalásunkból már nyilvánvalóvá lett), 
miért ne létezhetne olyan is, amely, hogy az egyszerűség 
kedvéért egy kissé naivan csengő kifej zést használjak, 
jobbá teszi őket?

— Ne vegye rossz néven, de már csak (hivatalból sem 
tehetem, hogy mindezt csak úgy egyszerűen elhiggyem 
magának. . .

— Ezt tökéletesen megértem és számítottam is rá — 
szóltam magabiztosan, mert éreztem, hogy az ütközet első 
menetét mindenképpen megnyertem már. Annyit minden
esetre elértem, hogy komolyan vegyen. — Éppen ezért 
arra kérem — folytattam aktatáskámból a juszticinról szóló 
írásos jelentést előhalászva —, szíveskedjen ezt, ameny- 
nyniben ideje megengedi, elolvasni. Ebből minden kivilág
lik. Amint láthatja, nemcsak én, hanem valamennyi mun
katársam is aláírta, ami persze azt is jelenti, hogy 
felelősséget is vállalunk állításainkért.

A miniszterelnök az asztalára tett gépírásos lapokra, 
majd újra rám pillantott. Még mindig úgy tekintett rám, 
mintha meg akarná tapogatni a homlokomat. Vagy a sa
játját, mintha arról akarna meggyőződni, nemcsak lázas 
látomásként jelentem-e meg előtte. Hanghordozása mint
egy arra kért, ne űzzek csúfot komoly dolgokból. Ajkai 
ismét fanyar, gunyoros mosolyba fodrozódtak. — Ha hihet
nék magának, ez a dolog világmegváltással lenne egyenlő. 
Csak sajnos a világmegváltás nem a lehetséges dolgok 
közé tartozik.

Most én éreztem zavartnak magam. A világmegváltás 
szó egy pillanatra kibillentett a kerékvágásból. Leginkább 
az döbbentett meg, hogy minden fellengzőssége ellenére 
is, a juszticin hatására vonatkoztatva, nem is éreztem 
túlzásnak ezt a kifejezést. — Nem tudom.. .  Nekem eddig 
még nem jutott eszembe feltételezni magamról, hogy világ- 
megváltó lennék. De ha ön, illefve önök most nem vennének



komolyan — folytattam elnevetve magam — ez csak meg
erősítené a feltevést, hogy az vagyok. A világmegváltók 
sorsa ugyanis rendszerint éppen az, hogy félreismerik 
őket. . .

— Vagy irikábíb az, hogy ők ismerik félre sajátmagu-
kat Na de félre a tréfát, a beszámolóját mindenesetre
el fogom olvasná. . .  Végül is valami komoly alapjának csak 
lennie kell. . .

— Ha kell, persze másképpen is bizonyíthatok. A szer
ből még mindig rendelkezésemre áll egy kevés, éppen 
annyi, hogy néhány emberen kipróbálhaítjuk, és ha meg
felelő laboratóriumot kapunk, bármikor újabb készletet 
állíthatunk e lő . . .  De ha megengedi, talán nem ds tartom 
fel tovább. . .  Illetve, ha még kérdezni kívánna vala
mit? . . .

— Köszönöm. . .  Azt hiszem máris túl sok új -benyomás
sal terheltem szegény agyvelőmet. A jelentése elolvasása 
után azonban majd hívatná fogom.. .  Hogy pontosan mi
kor, azt most persze még nem tudhatom. De remélhetőleg 
nem sok idő múlva . . .  Addig is némi türelmet kérek . . .

Szívélyes kézfogással búcsúztunk el egymástól; mialatt 
kocsimmal a város alkonyi fényiben vöröslő utcáin hazafelé 
hajtottam, többször úgy éreztem, mintha máris teljes győ
zelmet arattam volna. Csak a miniszterelnök által használt 
„világmegváltás” kifejezés bujkált kissé zavarólag bennem, 
s ez a további fejlemények során is megmaradt, olyanféle 
baljós előérzetet sugallva, hogy az egész végül mégsem 
fog sikerülni. Mert valahogy mégis túlságosan nagy dolog
nak látszott. . .

De ettől függetlenül hamarosan átmenetileg más okom 
is lett a csüggedésre. Dr. Folda hívására ugyanis hosszú 
ideig, több hónapon át hiába vártam, úgyhogy lassan már 
kezdtem elveszíteni beléje vetett bizalmamat, sőt abban is 
kételkedni kezdtem, megértett-e egyáltalán. A miniszter- 
elnök telefonkagylóból fülembe csendülő hangja már szinte 
a csüggedés legfenekéről masszírozott életre ismét. Meg
lepetésemre ezúttal este kilencre a lakására hívott, meg



adta a címét és egy jelszót, amit a kapu előtti őrnek 
kellett bemondanom, hogy a házba bocsásson. — Szeretnék 
hosszabban beszélni magával — magyarázta a helyzetet —, 
és ez az egyetlen mód rá, hogy nyugodtan lehessünk. Az 
igazán fontos ügyeket különben is mindig éjszaka szoktam 
intézni. Lassanként egészen leszokom az alvásról. . .

Dr. Folda egyáltalán nem kormányfőhöz illő lakásban, 
az egyik előváros egy kis kertes villájában lakott, amelyet 
a helyzet bizonytalanságára való tekintettel három-négy 
fegyveres őr vett körül; a jelszó bemondására azonnal be
engedtek, sőt viselkedésük arra engedett következtetni, 
hogy a kormány elnöke máskor is fogad éjszakai látogató
kat, akikkel feltehetőleg igen fontos ügyekről tárgyal. Az 
előszobában valami lakáj forma alkalmazott fogadott és 
vezetett be a miniszterelnök szobájába. Dr. Foldá most is 
ugyanolyan barátságosan fogadott, mint az első alkalom
mal; láthatólag otthonias kényelembe helyezkedett: hosz- 
szú háziköntösében, csikós pizsamanadrágjában és papucsá
ban kissé mintha öregebbnek látszott volna, mint odabenn 
hivatalában nappali fénynél, s egészében is valahogy in
kább valami éppen kórházi ápolásra szorult, nyugdíjas 
korhatárhoz közeledő középiskolai tanár benyomását kel
tette, mint politikusét, hogy az államférfi tiszteletreméltó 
fogalmáról ne is szóljak, nekem azonban éppen így volt 
rokonszenves. És ami mindennél fontosabb, szeme most 
is érdeklődéssel tekintett rám. Szobájának bútorzata min
den hangsúlyozott purdtánizmustól mentesen egyszerű volt: 
középen kisebb kerek asztal négy székkel, egy heverő a fal 
mellett s az ablak közelében íróasztal olvasólámpával; a 
lapján felhalmozott iratcsomók, írógép, néhány könyv és 
természetesen a telefon, arról árulkodott, hogy akárcsak a 
hivatalbeli íróasztal, ez is lázas munka és talán fontos 
döntések színhelye lehet.

— Figyelmesen elolvastam beszámolóját — mondotta dr. 
Folda az előtte gőzölgő fekete párafátyla mögül — és arra 
a megállapításra jutottam, hogy, noha a szer hatását ter
mészetesen a gyakorlatban is demonstrálniuk kell, még



hozzá minél előbb, tekiintettel a nagyszámú jótállásnak 
látszó aláírásra, nincs okom kételkedni a szer hatásosságá
ban, és (néhány közeli bizalmas munkatársam, akiket az 
ügybe avattam, szintén úgy vélekedik, hogy az egészben 
lőhet valami. Sőt nyíltan megmondom, a megcsillantott 
lehetőségek kimondottan föllelkesítettek, mégis elsősorban 
arra szeretném figyelmeztetni, hogy gyors sikerre azért ne 
számítson. Súlyos hiba lenne ugyanis, ha lebecsülnénk az 
előttünk álló nehézségeket és főleg az akadályokat, amelye
ket egyesek elképzeléseink megvalósítása elé gördítenek 
majd.

Az öröm, hogy egyáltalán felismerték, mit jelentene az 
ország fejlődése szempontjából a juszticdn alkalmazása és 
a nehézségek felemlegetése fölötti kisebb fokú megrökö
nyödés összecsapásából egyfajta semlegesen várakozó han
gulat keletkezett bennem. — Egyelőre annak is örülök, 
hogy egyáltalán foglalkoznak ezzel a kérdéssel — szóltam 
óvatosan —, sőt nagyon köszönöm a rámfordított figyel
met . . .  Nagyon szeretném viszont tudni, miféle nehézségek
ről van szó. Ami az anyagiakat illeti, hát a juszticin 
előállítása rendkívül egyszerű, annyira, hogy sokszor már 
csodálkoztam azon, hogy nem jöttek rá régebben, s még 
ha (kizárólag ridegen anyagi szempontból néznénk is a 
dolgokat, a kiadások hamar megtérülnének . . .

A miniszterelnök mosolyogva szakított félbe: — Nem is 
erről van szó. Inkább arról, hogy minél nagyobb szabású 
egy emberi vállakózás, annál több nehézséget kell útjából 
elhárítani és annál több ellenzője akad.

— Elképzelésem szerint erről az akcióról csak kevesek
nek lenne tudomása. Másképpen ugyanis lehetetlennek 
látom a dolog megvalósítását. Így hát csak azok ne elle
nezzék, akikre tartozik, illetve azok, akiket feltétlenül bele 
kellene avatnunk a titokba.

Dr. Folda tűnődve harapta be felső ajkát. Aztán hangja 
szinte kegyetlennek hatott: — De azok is ellenezni fogják. 
Egy részük legalábbis mindenesetre.

— Ezt nem egészen értem — hökkentem meg. De valójá-



bán már régebben is tartottam ilyesmitől. Kérdésem vi
szont kissé képmutató, sőt mondhatnám kihívó volt. — 
Vajon mi késztethetné a kormány tagjait arra, hogy elle
nezzék egy olyan intézkedés végrehajtását, ami csakis 
kitűzött céljaik megvalósítását könnyítené meg. Ha jól 
tudom, a kormány tagjai valamennyien sok próbát kiállt 
emberek, akik egész lényüket a haladás ügyének szentel
ték és szükség esetén bizonyára az életüket is készek 
lennének feláldozni érte?

— Az életüket igen, de nem bizonyos, hogy a hatalmu
kat is.

Bár sejtettem, mire gondol, mégis úgy tettem, mintha 
semmit sem értenék: — A hatalmukat?

— Vagy iha nem is azt, legalábbis formálisan nem, hát 
a történelmi szerepüket, amit kiválasztottak maguknak.

— őszintén megvallom, nem értem a gondolatmenetét.
A miniszterelnök két karját az asztal lapjára fektetve

előrehajolt és a szemembe nézett; a szája körül bujkáló 
mosoly most játszinak, majdnem pajkosnak hatott. — Ez
úttal én szeretnék kérdéseket feltenni magának.

— Kérem. . .  A  múltkor úgyis inkább én voltam a kér
dező.

— Hallott már a hatalom elsorvadásáról?
— Külföldi tartózkodásom alatt sok olyan könyvet ol

vastam, amit idehaza akkor nem olvashattam volna. De 
megvallom, nem egészen értem ezt az elméletet. És nem 
túlságosan hiszem, hogy megvalósítható. . .  Azaz, hogy 
most éppen ezzel a szerrel, amit ajánlok, az ember ilyen- 
fokú átalakulása mellett. . .

— Na látja, éppen ez az. . .  Éippen ezért tölt el ez a 
vállalkozás némi aggodalommal.

— De hiszen ha jól tudom, a hatalom elsorvadásának 
elméletét, mint végső célt, a mi mozgalmunk is magáénak 
vallja.

A kormányfő kényelmesen hátradőlt székén és cigaret
tája füstjét a plafonra fújta: — Ja persze. . .  Elvben 
igen. . .  És amíg ez csak egy amolyan távoli, hogy úgy



mondjam, transzcendens célként lebeg előttünk, valahol ott, 
ahol a párhuzamosok találkoznak és ennélfogva a légynek 
sem árt, nincs is vele semmi (baj. De ha most mint lehető
ség közvetlenül a lábunk előtt hever, vajon ez esetben 
is így lesz-e? Gondolja csak meg alaposan! Adva van egy 
embercsoport, amelyről nyugodtan elmondhatjuk, hogy a 
hatalommal kötött házasságában éppen mézesheteit éli, s 
ez az embercsoport most egyszerre azzal a feladattal ke
rül szembe, hogy szeretett élettársát, akit ugyan halandó
nak hisz, de azért Teméli, hogy az túl fogja élni őt, belát
ható időn belül halálosan végződő kórral oltsa be. Emberek, 
akik fényes történelmi pályafutásról ábrándoztak, sőt 
többé-kevésbé el is indultak rajta, így egyszerre arra éb
rednének, hogy fölöslegessé váltak, nélkülük is rendben 
megy minden. Gondolja, hogy közülük mindenki jó képet 
vágna ehhez?

Hangom akaratom ellenére is kicsit élesebb színezetet 
öltött: — Én azt hittem, a mi mozgalmunk vezetői a moz
galom céljával és nem a hatalommal kötöttek házasságot.

— Ez a kettő eddig egy volt, egyik a másikat is jelen
tette. Csak most, a maga csodaszere folytán mutatkozik 
a lehetőség, hogy széthasadva egymás ellentétévé váljanak 
és választani kelljen köztük.

— Értem. És ön valószínűbbnek tartja, hogy a legtöbben 
hikább a hatalmat választanák. Vagyis kiderülne, hogy a 
mozgalom csupán eszköz volt sokak számára.

Dr. Folda arcának gunyoros kifejezése most néhány pil
lanatra mintha valami szigorúan rendreutasító kifejezésbe 
komolyodott volna, ez azonban valahogy inkább kötelesség
ből önmagára erőszakolt, mint igazán belső indíttatású 
kedélyállapotnak látszott. — Hogy legközelebbi munka
társaimat ilyen gyanúval illesse, azt még ilyen bizal
mas magánbeszélgetés alkalmával sem hagyhatom jóvá, 
mindenekelőtt azért, mert nem felel meg a tények
nek. Attól tartok azonban, hogy azt, amit az előbb a ha
talommal kötött házasságról mondtam, tévesen értelmezte, 
de beismerem, hogy tévedését éppen én idéztem elő. Előbbi



hasonlatom ugyanis nem volt mindenben szerencsés. Azok 
az emlberek, akikről most szó van, közülük néhányan fiatal 
koromtól fogva legbensőbb barátaim és börtönben töltött 
éveim alatt fogoly társaim, alapjában véve vérbeli meg- 
győződéses hívei a mozgalomnak, akiktől minden olyan 
tudatos meggondolás, hogy a hatalmat önmagában való 
célnak fogják fel, legfőbb élvezeti aikknek tekintsék, vagy 
esetleg a vagyonszerzés eszközének, teljesen távol áll, hi
szen iha csak erről lenne szó, ezt sokkal könnyebben el
érhették volna, ha a talpnyalók közé állnak. Legnagyobb 
részük ugyanis egyáltalán nem származik annyira alacsony 
társadalmi rétegből, hogyha ezt teszi, ki ne elégíthette volna 
hatalmi étvágyát, márcsak azért is, mert sokkal értelme
sebb azoknál, akik a talpnyalás és törtetés műveletét rend
szerint űzik. Hogy előbbi szerelmi tárgykörű hasonlatomat 
némileg helyrepofozzam, azt is mondhatnám, halálosan és 
a szó szoros értelmében tisztán szerelmesek a mozgalom 
céljaiba, csakhogy, mint minden szerelmes, ők is hajlamo
sak rá, hogy szerelmesebbnek higgyék magukat, mint ami
lyenek valójában és hogy bebeszéljék maguknak, hogy 
szerelmük tárgyát kizárólag önmagáért szeretik. Ezért az
tán most könnyen olyan helyzetbe kerülhetnek, mint az a 
koldusszegény kérő, aki csakis egy szál ingben veheti el 
az imádott milliomoslányt. Bizonyára egyetért velem, hogy 
létezhet olyan szerelmes, aki úgy szeret bele ebbe a bi
zonyos milliomoslányba, hogy azt hiszi, a papa milliói tel
jesen hidegen hagyják, mégis, ez az illető könnyen ke
rülhet olyan helyzetbe, hogy egyszer csak arra ébred, hogy 
egyik napról a másikra koldussá lett imádottját már nem 
is tartja annyira imádnivalónak és kívánatosnak, esetleg 
egész eddigi érzését nem is érti többé, sőt talán egyenesen 
be is ismeri magának, hogy érzései mégiscsak a millióknak 
szóltak. De talán még közelebb járok az igazsághoz, ha ezt 
az érzés- és érdekkomplexust a szülői szeretet egy fajtájá
hoz hasonlítom, ami abban nyilvánul meg, hogy a gyerme
ket mindvégig kiskorúnak kiáltja ki és retteg attól, hogy a 
féltve őrzött csemete akár a legparányibb önálló lépést is



tegye, még ha közben már valóságos vasgyúróvá is cse
peredett, s ettől a féltéstől indíttatva, állandóan hangoz
tatva, hogy csakis az ő érdekét tartja szemelőtt, igyekszik 
minél jobban magához láncolni, miközben halvány sejtelme 
sincs róla, hogy e törekvéséhez tulajdonképpen saját önző 
érdekei (érdekként fogva fel a hiúság kielégítésének lehe
tőségét is) képezik a hajtóerőt. Ezért hát ne legyen túlsá
gosan meglepve, ha egyesek teljesen jóhiszeműen, kizárólag 
a mozgalom céljait és vívmányait féltve, lépnek majd fel 
a juszticin ellen. Persze csüggedni azért nem kell, mindezt 
csakis azért mondtam el, hogy jóelőre figyelmeztessem a 
várható ellenkezésre. Egyelőre azonban még azt sem 
tudhatom pontosan, milyen fokú lesz ez az ellenkezés; 
eddig ugyanis csak olyanokkal beszéltem, akiket teljes 
mértékben alkalmasnak ítéltem a szer hatásának és a 
maga koncepciójának (ami különben engem a legmesszebb- 
menően bámulatba ejt) megértésére. Persze azt sem titkol
hatom el, hogy mint a világ majd minden kormányában, úgy 
természetesen a mi kormányunkban is akad néhány em
ber, akit feje a jelenleg betöltöttnél sokkal jelentéktelenebb 
pozíció betöltésére sem tesz alkalmassá, sőt olyan is, aki 
nem is éppen a legönzetlenebb szándékok sugallta terveket 
is forgat a fejében. . .  Hát szóval így áll a helyzet. Jó, ha 
előre számbavesszük a nehézségeket.

;— És ön hajlandó vállalni azt a kockázatot, amit ezek 
a nehézségek jelentenek? — kérdeztem feketém utolsó ma
radványát kihönpintve, rövid hallgatás után, miközben a 
szavai felkeltette gondolataimat rendezgettem. — Nem 
vagyok ugyan teljesen tisztában a belső egyensúlyi hely
zettel, mégis, pusztán az ön szavai után ítélve, azt sem 
tartom kizártnak, hogy az én terveimért folytatott küzdel
mében alulmaradva, esetleg saját pozícióját is kérdésessé 
tenné. Bocsásson meg a kényes, személyes jellegű kérdé
sért, d e . . .

A miniszterelnök most hosszan és jóízűen felnevetett; 
egész ismeretségünk során először és utoljára nevetett 
ennyire. — Értem — szólt aztán, levéve szemüvegét, zseb



kendőjével mindkét szeméből egy-egy könnycseppet törölve 
ki. — Értem, sőt megértem magát. Nem egészen érti, mi 
késztetett engem arra, ihogy elképzelései mellé álljak, ame
lyekről maga azt hitte, komolyan sem fogom venni őket. 
Nos hát megmondom: egy bizonyos csüggedés. Országunk
ban ugyanis — s ezt bizalmasan súgom meg, bár különben 
sem hinnék el magának, hogy éppen tőlem hallott ilyes
mit — annyira lesújtóan állnak az ügyek, annyira zavaros 
a helyzet és annyira minden kurta magának kapar, hogy 
én sokszor már csak a maga szerének segítségétől remélek 
valamelyes kibontakozást. Mindig is számítottam bizo
nyos nehézségekre, de azért ezt mégsem gondoltam 
volna. . .  Na de mindegy. Lehet, hogy túlozok. Esténként 
rendszerint túl sötéten látom a helyzetet. . .  Van azonban 
a maga szerének egy olyan tulajdonsága, ami különösen 
megragadott, mégpedig az, hogy hatására sokan képesek 
belátni bizonyos feladatok végzésére való alkalmatlansá
gukat, félreállnak és utat engednek a náluk tehetségeseb
beknek. Ügy érzem, ha csak ez lenne a szer egyetlen jó 
tulajdonsága, hát már akikor is mindent el kellene követ
nünk, hogy minél előbb bevezessük az alkalmazását. Ki 
sem lehet számítani, mit nyernénk vele, ha egy nagy ha
lom embert, akiknek feje a harc fekete-fehér sancta simp- 
licitasában ugyan kitűnőnek bizonyult, de a továbbiak 
során, árnyaltabb, bonyolultabb feladatok előtt csődöt mon
dott, egyszerűen kiiktathatnánk a hatalom gépezetéből, 
anélkül, hogy úgy érezné, múltbeli érdemeit nem méltá
nyoltuk kellőképpen és ezért ellenünk áskálódva a vesz
tünkre törne. Meggyőződésem, hogy számtalan kérdést már 
ezzel is megoldanánk . . .

Sokáig beszélgettünk még, eszmecserénk egészen a haj
nalba nyúlt. Mindig újabb és úja/bb megtárgyalnivalót ta
láltunk. A végén kissé szédült voltam már.

— Nos, milyen benyomásokkal távozik? — kérdezte dr. 
Folda, amikor végül az ajtóig kísért. — Remélem, meg 
van elégedve velem?

— Egyelőre az is rendkívüli örömmel tölt el, hogy ön



és amint hallom, néhány munkatársa, felismerte, mit je
lentene egy ilyen szer országunk jövőjére nézve — vála
szoltam az ajtóban megállva. — Most rajtam a sor, hogy 
bizonyítsak, utána pedig bízom abban, hogy sikerül kihar
colnia tervünk megvalósítását. Mély meggyőződésem, hogy 
az ön személye már önmagában is elég biztosíték erre.

— Nagyra becsülöm, hogy annyira szívén viseli hazánk 
ügyét, hogy érdekében még a hízelgésre is rászánja ma
gát, de már mondtam egyszer, hogy nem én vagyok az a 
személy, aki az eseményeket a leginkább kezében tartja.

— Tudom — szóltam halkan. — Még mint kívülállónak 
sem nehéz eltalálnom, hogy ezt csakis Orlandóról lehet el
mondaná. — Kissé meghökkentem, amikor kimondtam a 
nevet; néhány pillanatig úgy éreztem, nem volt tanácsos 
ilyen nyíltan kimutatnom, hogy sejtem, a belső berkekben 
kik között dúl leginkább a küzdelem. Különben egész be
szélgetésünk során most hullott közénk először ez a név, 
amelynek viselője alig néhány nappal előbb ezredesiből tá
bornokká vedlett, sőt már a mániszterelnökhelyettesi cí
met is magáénak -vallhatta. — Viszont, ha nem vagyok na
gyon indiszkrét, rendkívül érdekelne, számíthatunk-e rá, 
hogy ő is támogatja ezt az ügyet. Vagy képes lenne-e egy
általán méltányolná a jelentőségét?

Dr. Folda vállat vont és kissé kifordította tenyerét. — 
Orlandónak sok kiváló tulajdonsága van, gyorsan cselek
szik, és ha szükséges, képes életét is habozás nélkül koc
kára tenni. Emellett minden (kétséget kizáróan és nemcsak 
szószerimt, stratégiai zseninek tekinthető.

— És ez mát jelent? Mármint a mi szempontunkból? . . .
— Egyrészt azt, hogy sok dolgot képtelen megérteni, 

másrészt azt, hogy mindenekelőtt Napóleont szokás stra
tégiai zseniként emlegetni, márpedig ő, egyes források 
szerint, már kadét korában azt mesélte becsének, hogy ál
mában császár volt.

— Értem. Ez tehát azt jelenti, hogy ő az, aki ellen fel 
kell vennünk a küzdelmet. . .

— Nem is annyira ellene, mint inkább a tulajdonságai



ellen. Mert nélküle, vagy éppen ellene, semmit sem tehe
tünk . . .  Na de erről még korai beszélni. Egyelőre további 
puhatolódzásra van szükség. Az is lehet, hogy talán én 
ítélem meg túl borúlátón a helyzetet. . .  És számítson rá, 
hogy bármikor újra felhívhatom . . .

Meleg kézszorítással búcsúztunk el egymástól. Az utcán 
már az első napsugarak okozta árnyékok nyújtózkodtak, 
az újra ébredő város most tette első, tétován kászolódó 
mozdulatait; az autóbuszok, villamosok most indultak be
felé a város központja felé. Fáradtnak, új benyomásaimtól 
és a hosszú megfeszített gondolkodástól kimerültnek érez
tem magam. De lényegében mégis bizakodó hangulatban 
voltam. Dr. Foldát alapjában véve kiváló embernek láttam 
és ami mindennél fontosabb, úgy éreztem, minden előre 
jelzett nehézség sőt veszély ellenére az ügy mégiscsak meg
indult valahogy. Főleg abban bíztam, hogy a juszticin ellen 
nehéz ésszerű érveket felhozni, márpedig úgy véltem, aki 
ezzel az üggyel kíván szembeszállni, ezek nélkül sem
mire sem megy. Egyszóval olyan naiv voltam, amilyen 
csak egy tudós lehet.



10.
Több mint másfél évvel ezután a parlament folyosóján, 

a kormány tanácskozótermének ajtajánál várakoztam. Fe
szült türelmetlenség remegett bennem; minden idegszálam
mal átéreztem az odabenn születendő határozat fontossá
gát. Tudtam, hogy most dől el minden: a kormány a jusz- 
ticin ügyében ülésezett, a szer sorsa, s egyben az enyém 
is a miniszteri szavazatok arányától függött. Időnként fe
szülten hallgatóztam, de a párnázott ajtó semmit sem enge
dett kiszivárogni; az esetleg mégis kiszűrődő szófoszlányo
kat viszont a szakadó eső szinte dübörgő hangja nyomta 
el. A nyári esős periódus ebben az évben a szokottnál ko
rábban érkezett; a parlament előtti téren az autók szeny- 
nyes tajtékot túrva a hirtelen lezúdult vizet szántották, a 
felhőszakadással folytatott versenyben a lefolyók marad
tak alul. Néha felálltam és türelmetlenül járkáltam a 
hosszú, egyik oldalon óriási, földigérő, boltíves ablakok 
sorával határolt folyosón. Körülöttem csak kevesen vol
tak: néhány egykedvűen álldogáló parlamenti őr lézen
gett a folyosón és az újságírók gyér csoportjai találgatták, 
miről is lehet szó odabenn az ülésteremben. De az igazat 
egyikük sem tudhatta; az ülés szigorúan zárt volt, az ügy
rendről a kormány tagjain kívül csak nekem volt tudo
másom. Ojabban nagyon fontos személyiség lettem: a belső 
harc egyre inkább körülöttem, illetve a juszti/cin ügye 
körül éleződött ki. De ezen a délelőttön, minden izgatott
ságom ellenére is úgy éreztem, biztos lehetek a győze
lemben. A jusztócinban éppen az a nagyszerű — gondol



tam, ekkor már ká tudja hányadszor —, hogy saját ügyét 
is képes előmozdítani.

Amíg azonban idáig jutottam, sokminden történt.
Kezdetben az ügy nagyon lassan mozdult előre. Dr. 

Folda csak több mint egy hónappal lakásán tett első láto
gatásom után kéretett ismét magához, de ekkor közölte ve
lem, hogy a kormány tagjai elvben valamennyien érdeklő
dést mutatnak a szer iránt, majd miután a kormány más 
szakértőkkel vegyileg elemeztette a juszticint, s meggyő
ződött, hogy az emberi szervezetre ártalmatlan, (egyelőre 
ugyan csak kis arányokban és korlátozott keretek között) 
a kísérletek folytatására kaptam felhatalmazást. Figye
lembe véve, hogy főleg általam már jól ismert végkimenetelű 
kísérleteket kellett mintegy demonstrációképpen végre
hajtanom, s tekintettel az országban uralkodó állapo
tokra, egyes vezetők kapkodására, hozzá nem értésére vagy 
éppen felelőtlenségére, a néptömegek éretlenségére és ér
tetlenségére, na és nem utolsósorban a mind érezhetőbben 
jelentkező ellenséges aknamunkára, ez a huzavona ugyan 
nem kis bosszúsággal itöltött el, mégis, már csak annak is 
örültem, hogy ismét munkához láthatok, sőt tulajdonkép
pen a kormány szempontjait is képes voltam megérteni. 
Be kellett látnom, hogy egy bizonyos kezdeti bizalmatlan
ság és óvatosság a miniszterek részéről mindenképpen in
dokolt, s hogy olyan horderejű intézkedés, amilyen a szer 
országos méretű alkalmazása lenne, csak úgy, egyik nap
ról a másikra, mégsem hajtható végre.

— Tudom, hogy türelmetlen — jegyezte meg dr. Folda, 
amikor nála jártam. — Magam is az vagyok. De higgye 
el, egyelőre ez is sikernek számít, hiszen önmagában véve 
már az is igen kemény munka volt, hogy sikerült meg
győznöm munkatársaimat arról, hogy nem közönséges szél
hámosságról van szó. Bizonyára jól tudja, hogy az emberek 
mindig milyen nehezen szánják rá magukat valami új
szerű dologra és talán azon sem csodálkozik, hogy ez alól 
a szabály alól még a különben haladónak számító politi
kusok sem képeznek egészen kivételt. Mindezt figyelembe



véve, már a felkeltett érdeklődés is óriási eredménynek 
számít. És a itöbbség igazán komoly érdeklődést tanúsít...

Ez felvillanyozott: — Szóval a többség. . .  És az az em
ber, aki leginkább kézéiben tartja az eseményeket?

— Ügy látszik, ő is. Eddig legalábbis nem mutatta, hogy 
valami kifogása lenne. . .  Csak sajnos én attól tartok, nála 
inkább arról van szó, hogy még nem sejti, milyen veszé
lyeket rejt magában ez a dolog az álmaira nézve. Egye
lőre mintha nem értené teljesen az egészet, s mintha arról 
lenne meggyőződve, hogy az emberek lelkiismeret szerinti 
cselekvése az ő akarata szerinti cselekvéssel és a szemé
lyéhez való hűséggel egyenlő. Arra a következtetésre pe
dig, ami a múltkor merült fel bennem — a hatalom 
fölöslegessé válására gondolok —, nem -tartottam szüksé
gesnek előre felhívni sem az ő, sem mások figyelmét. Ami 
Orlandót illeti, hát ő erre magától, nem rendelkezvén filo- 
zófikusan iskolázott logikával, inkább csak később, gya
korlati tapasztalatok folytán jöhet rá, márpedig minél 
hosszabb idő múlva következik ez be, annál jobb ránk 
nézve. Ebből a szempontból tekintve, önhittsége még hasz
nunkra is lehet: egyelőre mintha lebecsülné az egész ügyet 
és mint aki nem akarja kedvünket szegni, hagyja, hogy 
játszadozzunk egy kicsit. . .
. Ilyen körülmények közt láttunk hát újra munkához. Első 
kísérleteinket az egyik börtön rabjaival folytattuk, s az 
eredmény az volt, amit dr. Foldának előre megjósoltam. 
A bűnösök könnyeztek, sőt zokogtak a bűnbánattól, több 
esetben pedig még más, addig be nem ismert tetteket is 
bevallottak, köztük olyanokat is, melyekkel nem is vádol
ták őket, az ártatlanok pedig még a legsúlyosabb fenyege
tések terhe mellett is (elvégre azt mégsem javasolhattam, 
hogy próbaképpen meg is kínozzák őket) tovább hangsú
lyozták ártatlanságukat, sőt olyanok is újra bűntelenségü- 
ket bizonygatták, akik a fenyegetések hatására előzőleg 
már beismerték a kísérletképpen rájuk fogott hamis váda
kat. Hasonló eredményeket értünk el a fiatalkorú bűnözők 
egy újonnan alapított intézetében is, ahol a fenti jelensé-
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gek mellett még az átnevelésii kísérletek bámulatos sikere 
keltett feltűnést. A különböző kiskorú betörőkkel, rendbon
tókkal és gyermekHprastátuáltakkal foglalkozó nevelők egy
szerűen nem tudtak hová lenni a csodálkozástól és képte
lenek voltak megmagyarázni a hirtelen beállt hatalmas 
változást. Az intézet lakód közt eddig napirenden lévő ki- 
sebb-nagyobb lopások és a rendszerint emiatt kitörő vere
kedések, valamint a különböző szökési kísérletek stb. egy
szeriben megszűntek, a mindenféle oktató és nevelő órákon 
pedig általános komoly figyelem uralkodott, aminek követ
keztében egyes gyenge, fékezhetetlen, csupán az erőszak
nak engedelmeskedő tanulók hirtelen kiiváló eredménye
ket értek el, nem mintha egyszerre értlemesebbek lettek 
volna, hanem csakis azért, mert a juszticin felébresztette 
bennük a dolgok megismerésének vágyát és általában a 
megértés igényét. A szer hatására egyébként nagyon sok 
emberről kiderült, hogy nem is olyan ostoba, mint ami
lyennek látszik, s hogy látszólagos korlátoltsága volta
képpen a tudásvány hiányából, szellemi lustaságból ered.

Ezeket az eredményeket aztán semmiképpen sem lehe
tett figyelmen kívül hagyni vagy akárcsak lekicsinyelni, 
és 'bár a kormány tagjaiból kiváltott (legalábbis látszólag) 
osztatlan elismerés még most sem jelentette a szer azon
nali inagy arányú alkalmazását, egy lépéssel mégis közelebb 
juttatott hozzá. Munkánk törvényes formát kapott. Min
denekelőtt dr. Folda sürgetésére, különleges felhatalma
zással és szigorúan bizalmas munkakörrel, a kormány 
létrehozta a Vegyi Nevelőeszközöket Tanulmányozó Ku
tatóintézetet, amelynek főnökeként ismét magamköré gyüjt- 
hettem régi munkatársaimat; a vár laboratóriumát újra 
rendelkezésünkre bocsátották, végül pedig egy idő múlva 
kísérleteink kiszélesítésére is megkaptuk a felhatalmazást, 
aminek folytán a juszticin alkalmazására már nemcsak bör
tönökben és nevelőintézetekben, hanem nagyobb, sza
badnak számító emberi közösségeken belül is alkalom 
nyílott. Ilyen jellegű akcióink során sokszor valóságos tit
kos „mérgezési” műveletekbe bonyolódtunk. Ugyanis nem



mindig volt könnyű .elérni, hogy a szert észrevétlenül si
kerüljön 'kiszemelt kísérleti talányaink kiselbb-nagyobb 
csoportjainak szervezetéibe juttatni. A jól bevált, de külön
ben is igen költséges (tekintve, hogy a vizet természete
sen nemcsak livásra használták) „ivóvízmérgezés” módsze
rére nem mindig adódott alkalom, s így volt olyan eset, 
hogy valamelyik üzemi étkezdébe irányított sószállít- 
mányíba kevertünk megifelelő arányban juszticin port vagy 
pedig egyik-másik vendéglő italkészletébe, s azután fi
gyeltük illetve figyeltettük a vendégek viselkedését. De 
természetes az ás, hogy az ilyesmi nem mindig ment si
mán, s néhány aggodalmaskodó vagy okvetetlenkedő vál
lalatvezetőt, aki még a felmutatott hivatalos felhatalma
zás ellenére is vonakodott megengedni, hogy a juszticint 
a só- vagy italkészletbe keverjük, kénytelenek voltunk 
erőszakkal engedelmességre és mindenekfelett a legszi
gorúbb titoktartásra kényszeríteni, szerencsénkre azonban 
a legmesszebbmenően segítségünkre levő új állambizton
sági szervtől, az VIVA-tól éppúgy rettegett mindenki, 
mint valaha az OBK-tól, s így néhány „okos szó” rend
szerint teljesen elegendőnek bizonyult. Megvallom őszin
tén, bizonyos keserűséggel töltött el, hogy ismét ilyen
fajta, számomra cseppet sem vonzó intézmény segítségére 
szorulok, de be kellett látnom, nem tehetek mást, s igye
keztem egy pillanatra sem szem elől téveszteni, hogy 
ilyen lépésekre mindenekelőtt azért szánom magam, hogy 
a szóban forgó intézményt minél előbb fölöslegessé téve, 
végérvényesen a történelem szennyvízcsatornájába s ü l 
lyeszthessem. Ma már persze csak mosolyogni tudok ilyen 
természetű, földtől elrugaszkodott reményeimen, de ebben 
az időben eredményeinkből kiindulva, ezek a remények 
nem is látszottak annyira alaptalannak.

Mert bármilyen környezetben alkalmaztuk is a juszti
cint, nyomában mindenütt felelősségtől áthatott, mély
ségesen lelkiismeretes és igazságszerető magatartás mu
tatkozott, kölcsönös szívélyesség (a képmutatás legcse
kélyebb árnyalata nélkül!), segíteniakarás és, mintegy



fellebbentve a fátylat az előző állapotokról, mindenütt 
néhány önfeljelentés, különféle buja virágokba szökkenő 
gazdasági bűnözések és visszaélések beismerése, töredel
mes vallomások és ünnepélyes fogadkozások, amelyeket 
a fogadkozók csakis azért nem váltottak később valóra, 
mert a vérükben keringő juszttiúin viszonylag rövid idő 
alatt elbomlott és felszívódott, nekünk pedig rendszerint 
nem adódott alkalmunk újabb dózishoz juttatná őket. És 
mindez anélkül következett be, hogy a kiszemelt „áldo- 
zatok” között bármiféle előzetes válogatást végeztünk 
volna, igazán magas tisztségeket betöltő személyeken pe
dig csak egészen kivételes esetekben volt alkalmunk a 
juszticint kipróbálni. A kormányhoz juttatott dokumen
tációs anyag fokozatosan már vaskos aktahalmazzá da
gadt, az önmagukat feljelentők ügye pedig állandó beszéd
téma lett a városban, anélkül persze, hogy a különleges 
jelenségek okát a beavatottakon kívül bárki is sejtette 
vtolma.

Későbbi kísérleteinkbe már bizonyos célirányosságot 
vittünk, sőt soknak közülük meghatározott gyakorlati 
feladatot szántunk. Az illetékes hatóságokkal együttmű
ködve sokszor olyan vállalatoknál és intézményeknél ve
tettük be a jusztićint, ahol feltehetőleg rosszul álltak a 
dolgok vagy éppenséggel gyanúsnak látszott a helyzet, 
mégpedig a legtöbbször egyáltalán nem alaptalanul, mert 
a hirtelen kitárulkozó, korábban esendőnek bizonyult lel
kek hathatós közreműködésével, az ügyek kivizsgálására 
kiküldött könyvszakértőik és nyomozóközegek munkája 
rendkívül egyszerűvé, sőt majdnem fölöslegessé vált és 
csupán arra volt jó, hogy újra és újra igazolja a juszti- 
cin nagyszerűségét. Voltak azonban sokkal bonyolultabb 
esetek is, olyanok, amelyek végső fokon súlyos, sőt vég
zetes következményekkel jártak. Az egyik első osztályú 
vendéglőben alkalmazott „szúrópróba” után ugyanis, a 
megelőző este itt vacsorázó Kivara kapitány, az Ellen
állók volt harcosa jelentette fel magárt a VIVA szervei
nél, mégpedig azért, mert állítása szerint, a gerillahar-



ook idején hamis bizonyítékok segítségével árulással vá
dolta felettesét Rappo alezredest, a harcok egyik legen
dás hírű -parancsnokát, akinek hírneve ebben az időben 
már Orlandóéval is vetekedni látszott, s akit e vádak 
alapján — bár az alezredes mindvégig kitartott ártatlan
sága mellett — az Ellenállók haditörvényszéke az ilyen 
körülmények között szokásos kurta eljárással halálra is 
ítélt és ki is végeztetett. De hogy valójában mi is tör
tént annak idején ott a távold hegyvidék bércei között, 
ezt tulajdonképpen sohasem tudhattuk meg teljes bizo
nyossággal, mert a VIVA szervei őrizetbe vették ugyan 
Kivara kapitányt, két nap múlva azonban a (hivatalos je
lentés szerint szökést kísérelt meg és az örök golyóinak 
esett áldozatul, úgyhogy az ügy teljes szövevényére so
hasem derült fény, feltehető viszont, hogy ha a kapitány 
életben marad és részletes vallomást tesz, a szálak igen 
messze vezettek volna, márcsak azért is, mert Kirvara túl
ságosan is jelentéktelen figura volt, semhogy hihető lenne 
róla, hogy kizárólag saját kezdeményezésére vádolta volna 
be (felettesét, s így nagyon is valószínűnek láitszik, hogy 
ugyancsak befolyásos személyeknek állott érdekében el
hallgattatni, sőt hasonló jelenségek elkerülése végett, a 
juszticin illetve a szer hívei ellen szövetkezni. Nyíltan 
azonban ilyenféle szövetkezésnek ebben az időben nyoma 
sem mutatkozott; látszólag még Orlando és hívei is a jusz
ticin mellett álltak, csak éppen óvatos megfontolásra in
tettek és a szer hatásának további alapos tanulmányozását 
szorgalmazták.

Legérdekesebb és legtovább tartó kísérleteinket azon
ban az ország egyik legnagyobb államosított mezőgazda- 
sági birtokán végeztük, ahol most hatalmas átalakulá
sok voltak kibontakozóban, s így mindenképpen nagyon 
izgalmas kérdésnek látszott, mennyiben könnyíti vagy 
gyorsítja meg a juszticin a fejlődést és mennyiben sike
rül bizonyos visszás jelenségeket a szer segítségével ki
küszöbölni. Az ideküldött só közé majdnem egy egész 
éven át juszticint kevertettünk (valamennyi módszer közt



ez látszott a legcélravezetőbbnek, úgy is döntöttünk, vég
leg ennél maradunk) aminek következményeként a nemrég 
még óriási nyomorban és elmaradottságban élő mező- 
gazdasági munkásokból szinte eszményi közösség formá
lódott, olyan amilyen mindeddig csak elméletben létezett. 
De nem csupán az összeforrottságban, a munkafegye
lemben és a feladatok iránti odaadásban mutatkozott meg 
ez a szellem, (hanem tényleges gazdasági eredményekben 
is. A birtokon termesztett növénykultúrákat hajszálra 
úgyanúgy művelték, mint máshol, mégis, csak azért, mert 
mindenki lelkiismeretesen megtette, amit kellett, jóval 
bőségesebb termés mutatkozott. De talán még ennél is 
szembetűnőbb volt az a rendkívüli készség a művelődés 
és tanulás iránt, ami a birtok lakóinak lelkében lábra- 
kapott. Más birtokokon és mindenütt máshol az ország
ban az írástudatlan amalgám parasztok tekintélyes részét 
úgyszólván erőszakkal kellett az analfabéta tanfolya
mokra terelni, ellenben a „mi” birtokunkon ilyesmiről 
szó sem volt, s emellett parasztjaink még sokkal gyor
sabban is haladtak, mint máshol, sőt nemcsak az analfa
béta oktatást segítette elő a szer ilyen szembetűnően, 
hanem a felvilágosító munka minden ágazatát: a kor
szerű mezőgazdaságról szóló előadások éppen olyan érdek
lődést váltottak ki, mint az egészségügyi magyarázatok, 
sőt ebből a szempontból még a politikai felvilágosító 
munka és a különböző értekezletek és gyűlések sem ké
peztek kivételt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint éppen 
az Építők helyi szervezetének működése. Szerte az or
szágban az a gyakorlat járta, hogy elsősorban a munká
ban kitűnt és a többé-kevésbé korszerűen gondolkodó, ha
ladó (nézeteket valló embereket vették fel az Arcvonal 
tagjai sorába, mégpedig a Legalacsonyabbra leszállított kö
vetelmények alapján történő válogatás esetén is, egy-egy 
országrész lakosságának csak viszonylag kis részét, míg 
az itt dolgozók óriási többsége aránylag rövid időn belül 
a szervezet tagjainak táborába lépett. Ez az általános 
ugrásszerű öntudatnövekedés kezdetben ugyan kissé za



varba hozta a helyi vezetőséget, amely eleinte a felvé
telhez szükséges feltételek megnehezítésével kísérletezett, 
de a vezetőségi tagok rövidesen belátták, hogy egyszerűen 
képtelenek megfelelő kritériumokat találni, hogy a felvé
telre alkalmas és nem alkalmas tagjelöltek közötti határt 
megvonják, anélkül, hogy igazságtalanok lennének az utób
biakkal szemben, s végül is az ország legtömegesebb tag
fölvételi eljárása mellett döntöttek, aminek következté
ben ültetvényünkön csupán a kiskorúak és szellemi fo
gyatékosok maradtak ki az Arcvonal tagjainak sorából, 
no és néhány nagyon öreg ember, akikből még a juszticin 
által támogatott legszívósabb felvilágosító munka sem 
tudta kigyomlálni a maradi gondolkodást. Ez a tömeges 
tagfölvétel azonban mégsem ment egészen simán, mert 
az Arcvonal körzeti vezetősége, értesülve az újonnan fel
vett tagok óriási számáról, leiratot intézett a helyi szer
vezet vezetőségéhez, amelyben kételyét fejezte ki az 
iránt, hogy a felvett tagok valamennyien megfelelnek a 
követelményeknek, s a felvételi kérelmek újbóli megros
tálására szólított fel, sőt abbeli nézetét ás kinyilvánította, 
hogy azt gyanítja, a felvett tagok számáról szóló jelen
tésben valami súlyos elírás történt. Szerencsére azonban 
a helyi vezetők sem estek a fejük lágyára, rövid és ha
tározott választ küldtek, aminek lényege a következő 
mondatban foglalható össze „jöjjetek és győződjetek meg 
róla magatok, hogy helyesen jártunk el”, míg végül is az 
egész ügy azzal ért véget, hogy a körzeti vezetők szemé
lyesen szálltak ki az ültetvényre és a helyszínen rendezett 
ankéton voltak kénytelenek »belátni, hogy a felvett ta
gok úgyszólván kivétel nélkül akár a legszigorúbb kívá
nalmaknak is megfelelnek és hogy a helyi vezetőség min
denben helyesen és szabályszerűen végezte feladatát. De 
mindez nem is hangzik annyira hihetetlenül, ha az em
berek átalakulásának 'belső lényegét is szemügyre vesz- 
szük, vagyis azt, (hogy a juszticin hatására az emberek 
nemcsak az iránt érdeklődtek, aminek ismerete megítélésük 
szerint közvetlenül hasznukra válik, hanem szinte kivé



tel nélkül szenvedélyes érdeklődéssel szívtak magúkba 
minden ismeretet, amihez csak hozzáfértek, függetlenül 
attól, hogy az a gyakorlatban mit jelentett számukra, 
mindenre ésszerű magyarázatot és megoldást kerestek, 
aminek következtében a fejlődést minden téren súlyosan 
gátló káros vallási szokások és sokszor egészségtelen ba
bonák elleni küzdelem is rendkívül eredményesnek bizo
nyult. Hogy egy példát említsek, az egereket és patká
nyokait nálunk — ki tudja miént — általában szentként 
tisztelik, úgyhogy emiatt szinte lehetetlen védekezni e 
rendkívül kártékony rágcsálók ellen, s mégis birtokunkon 
egészen könnyen sikerült e hiedelem mérhetetlen káros
ságáról az embereket meggyőzni. A lényeget tekintve 
ugyanez volt a helyzet a születésszabályozás terén is, ami
nek szorgalmazására, tekintettel az országot mind riasz
tóbban fenyegető túlnépesedésre, a felkelés győzelme után 
óriási propagandahadjárat indult, de a legtöbb helyen, 
szintén a kultikus előítéletek miatt — a mi birtokunkat 
kivéve — sajnos nem sok eredménnyel járt.

Mindent összevetve tehát a birtokon olyan tökéletes 
állapotok alakultak ki, annyira eszményi magatartást ta
núsított mindenki, s ebből kifolyólag annyira zökkenés- 
és problémamentes lett a fejlődés és az élet általában, 
hogy ez — jóllehet, egyelőre csupán elméletben — már 
szinte problémaként jelentkezett. A helyzet kettős arcula
tára különben nem magamtól figyeltem fel: V. Martinez, 
az emigrációból visszatért kiváló amalgám író, dr. Folda 
kormányának művelődési minisztere pendítette meg elő
ször ezt a kérdést, bár egyébként a juszticin ügyének 
egyik legodaadóbb híve volt és a kormány egyik legszé
lesebb tudású és látókörű emberének számított. A dolog
ról a birtokról való távozásunk során esett szó, ahová 
Martinez látszólag azért látogatott el, hogy ünnepélye
sen felavassa az újonnan épült iskolát, de valójában in
kább azért, hogy személyesen győződjön meg az ott 
uralkodó állapotokról. Engem formálisan mint kíséretének 
egyik tagját vitt ki magával.



— Ügy tűnik nekem — szólalt meg mélyen zengő ba
ritonján, két ujjával tömött fekete bajuszát simogatva, 
hatalmas, súlyos testével hátradőlve az ülésen, mialatt 
az alattunk ringó kocsi maga mögött hagyva a hullámzó 
gabonatengert, a birtok bekötőút járói a főváros felé vivő 
országútra tért —, a maga szere következtében a birtokon 
olyan csodálatos rendben mennek a dolgok, hogy az már 
szinte aggodalmat kelt bennem.

Megihökkenve néztem rá; tekintetem egyben kérdés is 
volt, szólnom talán felesleges is lett volna. — Attól tart, 
túlságosan szép, semhogy véglegesen és országos mére
tekben megvalósítható legyen? — kérdeztem mégis.

— Attól is, de most nem erre gondoltam. Attól fé
lek, valahogy túl jól sikerült az egész. Túl Simán megy 
minden.

— Hogy érti ezt?
— Ügy, hogy annyira helyükön vannak a dolgok, hogy 

ez már szinte az unalom veszélyét rejti magában.
— Azt jelenti ez, hogy a birtokon látottakat unalmas

nak találja?
Martinez jóindulatú elnézéssel mosolyodott el: — Ogy 

látszik, nem értett meg egészen. Az itt tapasztaltak még 
nem unalmasak, de csakis azért, mert újdonságként hat
nak, no meg azért is, mert az itt fennálló helyzet most 
gondosan megművelt kertként emelkedik ki a parlagon 
heverő, dudvafelverte földek tömegéből. De gondoJja csak 
meg, mi lesz, ha majd a szert az ország egész területén 
alkalmazzuk vagy esetleg az egész világon elterjed. Nem 
gondolja, hogy az emberiség esetleg beletunyulhat a zök
kenőmentes élet olajosán gördülő rutinjába és léte puszta 
vegetálássá sekélyesedhet, hogy a művészet sorsa iránti 
aggodalmamról ne is beszéljek . . .

— A művészet iránti aggodalmáról? Miért érzi veszé
lyeztetve a művészetet?

— Nagyon egyszerű. A művészet, mindenekelőtt az iro
dalom legfőbb forrását ugyanis minden korban a fennálló 
problémák képezték, még ha némely alkotásban ezek nem



is találhatók meg közvetlenül és változatlan formában. 
Létezik ugyan egy feltevés, amely szerint egy tökéletesen 
harmonikus társadalom létrejötte a művészet eddig soha 
nem látott virágzását eredményezné, ez azonban szerintem 
azért téves, mert csupán a művészet kialakulásához szük
séges egyik tényezőt veszi figyelembe, nevezetesen az em
ber alkotóerejének felszabadulását, míg a másikat, a nyers
anyag kérdését egyszerűen figyelmen kívül hagyja. . .  Nos 
hát, mindenesetre az eddigi történelmi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy azok a korok, melyekben a művészetek 
legjobban virágoztak, nagyon is problémadús és viharos 
korok voltak.

Néhány másodpercig elgondolkozva néztem hatalmas 
busa fejét, tűnődve felém tekintő, komoly mélységeket 
sejtető barna szemét, amely most a birtokon elfogyasztott 
szembetűnően t̂etemes mennyiségű italtól mintha a szokott
nál is elevenebben csillogott volna. Csak némi késéssel 
tettem fel a kérdést: — De hiszen ön, ha jól tudom, egész 
eddigi írói és politikusi működését éppen egy ilyen har
monikus társadalom létrehozása érdekében vetette harcba, 
amely, feltevése szerint, a művészet halálát eredményezi?

Martinez öblös hangján elnevette magát: — Na persze, 
mert eddig úgysem kellett attól tartanom, hogy ez a har
mónia teljesen megvalósul, és még kevésbé attól, hogy ez 
belátható időn belül történik meg. Most viszont, hogy 
ez a lehetőség a maga szere folytán emberközelbe került, 
két szerep, a politikusé és a művészé ütközik meg bennem. 
Ez a két szerep különben, őszintén megvallom, sohasem 
forrt össze bennem egészen . . .

— De talán az ön kiinduló pontja téves — vetettem 
fel a gondolatot megint csak kisebb hallgatás után. — 
Túlságosan szétválaszthatatlannak érzi a művészetek és 
a problémák kapcsolatát. De hátha ennek a kialakuló 
harmonikus társadalomnak mások lesznek az igényei a 
művészetekkel illetve az irodalommal szemben és nem 
súlyos emberi problémák boncolgatását várja majd tőlük. 
Vagyis, mi talán azért találjuk vagy inkább képzeljük



unalmasnak a vegytiszta jót, mert attól rettegünk, nem 
találunk elég életteret agresszív hajlamaink számára. Ha 
viszont ezek a hajlamok kivesznek belőlünk, akkor ilyes
fajta élettérre sem lesz szükség. Nem gondolja, hogy jó 
helyen tapogatózom?

Martinez ásított: — Lehetséges. . .  Mert végeredmény
ben el lehet képzelni valami olyan, pusztán a szépségre 
épülő művészetet is, amely csupán mintegy az élet deko
rációjaként szolgál, még ha én az úgynevezett tiszta szép
séget, nyilván alkati robusztusságomból kifolyólag, min
dig halálosan unalmasnak is találtam és szinte szánom 
a kort, amely ilyen tejibegríz ártatlanságú művészi táplá
lékban találhat élvezetet a súlyos konfliktusok nehéz, fű
szeres sültjei és tömény szeszes italai helyett. . .  No de 
végül ,is, ez egyelőre még semmiképpen sem olyan aktuális 
kérdés, hogy komoly formában lenne érdemes vitatkozni 
róla, s az ital most különben is kissé a fejembe szállt, 
márpedig ilyen állapotban sokszor túl messze ragad a 
fantáziám.. .

Bár beszélgetésünk itt megszakadt és a felvetett kérdé
sekről többé nem is esett szó közöttünk, Martinez szavai 
mégis szöget ütöttek a fejembe, s többször komolyan el
gondolkoztam azon, vajon csakugyan jó lenne-e, ha az 
élet teljesen simán folyna, emberi összeütközések nélkül, 
úgy vélem azonban, elméletben erre is sikerült megoldást 
találnom. Arra gondoltam, amennyiben a szer általános 
és huzamos adagolása folytán valóban az unalmas prob- 
lémamélküliség veszélye fenyegetné a társadalmat, a jusz
ticin adagolásában időnként kisebb szüneteket lehetne 
közbeiktatni, s megvárni, amíg a fellazult emberi maga
tartás folytán a megoldásra váró kérdések kissé felgyü- 
lemlenek, hogy egy idő múlva a szer segítségével annál 
nagyobb hévvel lehessen felszámolásukhoz látni, ami meg
ítélésem szerint, az ország lakosságának éppen elég szó
rakozást és a művészet számára is elegendő anyagot biz
tosított volna.

De a legjelentősebb lökést a juszticin országos méretű



alkalmazása felé mégsem az ültetvényen mutatkozó csodá
latos eredmények adták meg, hanem egy egészen külön
leges bevetési kísérlet, amellyel egy rendkívül kínosan 
induló konfliktust sikerült megoldanunk, mégpedig egy 
olyan ügyet, amelynek alakulásáról ez időben a világ
sajtó is írt és különösen sokat foglalkozott vele néhány, 
rendszerünkkel szembenálló külföldi lap, mégpedig egye
nesen annak teljes bukását jósolgatva. Az ország egyik 
jelentős vidéki városéiban és környékén ugyanis ez idő tájt 
súlyos válsággal fenyegető politikai helyzet alakult ki: 
egyes vezetők önkényeskedése és visszaélése következté
ben a lakosság itt joggal elégedetlenkedett, amit bizo
nyos ellenséges elemek természetesen ki is használtak, kü
lönféle tüntetéseket, zavargásokat szítottak, míg végül a 
helyzet annyira elmérgesedett, hogy a nyílt lázadás ki
törése csak napok kérdésének látszott. A kormány kez
detben csapaterősítéseket kívánt a városba vezényelni és 
ostromállapot kihirdetésére készült, de aztán, miután elő
zőleg beszéltem dr. Foldával, végül ás úgy döntött, hogy 
mielőtt még erre a különösen a külföld szemében súlyo
san kompromittáló lépésre szánná el magát, előbb még a 
juszticinnal tesz kísérletet. Akárcsak valamikor az OBK, 
a városban állomásozó helyőrség juszticinkristályokat 
szórt a víztartályokba és kutakba, mire a zavarosban ha
lászó bujtogatók — közöttük külföldről pénzelt ügynö
kök is — a basáskodó helyi vezetőkkel versenyezve lep
lezték le magukat, míg az izgatók nélkül maradt tömeget, 
részben néhány okos és igazságos intézkedéssel, részben 
csupán ezek kilátásba helyezésével, sikerült lecsillapítani. 
Ilyen eredmények után már az egész kormányban nem 
akadt senki, aki a juszticin rendkívüli hatását és hasz
nosságát kétségbe vonhatta volna, s miután így alkal
mazása ellen már igazán nem lehetett komoly érveiket 
felsorakoztatni, nyíltan még Orlando és hívei sem léphet
tek fel ellene. Erős a gyanúm azonban, hogy a Kivara- 
eset mellett Orlando éppen ennek az ügynek kapcsán 
figyelt fel a veszélyre, amit a szer hatalmi ambíciói szem



pontjából számára magában rejt. Bár az eset után sze
mélyesen gratulált nekem, mégsem tudtam szabadulni a 
benyomástól, hogy nem örül igazán a fordulatnak — 
kényszeredett mosolya mögül mintha valami nehezen lep
lezhető csalódás ütött volna át — sőt dr. Folda is emlí
tette nekem, hogy ezekben a napokban feltűnően gond
terheltnek, majdnem sértődöttnek látszott, mi azonban 
ékkor, sikereinktől kissé elkapatva, mindketten hajlottunk 
arra, hogy ezeket a tüneteket ne vegyük egészen ko
molyan.

— Gondolja, hogy le tudjuk szerelni az ellenállását? — 
kérdeztem dr. Foldától, amikor egy alkalommal nála jár
tam.

— Megvan rá a remény — felelte elgondolkodva. — 
Talán azt is mondhatnám, több mint bármikor. Orlando 
alapvonása a hiúság és a történelmi szerepjátszási vágy, 
s ha ez sértetlenül kerül ki a játékból, lehetőségünk van 
rá, hogy elkerüljük a gáncsoskodását.

— Értem — feleltem föllelkesülve. — Tehát a hiúságára 
kell -hatnunk. Kifelé olyan érdemeket is neki kell tulaj
donítanunk, amelyek valójában nem az övéi. Arra gon
doltam, hogy figyelembe véve, hogy a nyilvánosság mit 
sem tud a juszticinról, talán megelégedne azzal, hogy a 
szer hatására bekövetkező általános felvirágzást, jólétet 
és belső békét nyilvánosan mindenekelőtt az ő művének, 
államférfim bölcsessége eredményének tulajdonítsuk.

— Na persze. . .  csakhogy ez azért mégsem ilyen egy
szerű. Orlando nem csupán mások szemében szeret bál
vány lenni, hanem a sajátjáéban is. Van annyira jellem, 
hogy ne kívánjon idegen toliakkal ékeskedni, úgyhogy 
igazán megnyugtató csak az lenne, ha valahogy belülről 
is az új Amalgámia megteremtőjének hihetné magát.

— Na és ezt hogy lehetne elérni?
— Teljesen megbízható módszerem persze nekem sincs, 

de azért azt hiszem, sokat nyernénk vele, ha minél előbb 
államelnökké választatnánk, annál is inkább, mert ezt a 
tisztséget többé-kevésbé már úgyis a magáénak könyvelte



el. Ha ugyanis valaki egy intézmény élén áll — mindegy, 
hogy valami kisvárosi köztisztasági vállalatról vagy egy 
egész államról van-e szó —, ha a szóban forgó intézmény 
szép eredményeket mutat fel, az illető rögtön hajlamos 
lesz rá, hogy saját érdemeinek tudja be őket, függetlenül 
attól, hogy valójában »kinek köszönhetők.

— És mások hibájának, ha az intézmény nem működik 
kifogástalanul — vetettem közbe.

— Természetesen. Viszont nekünk most, hála a maga 
szerének, komoly okunk van azt hinni, hogy az intézmény 
kifogástalanul működik majd.

— Hát akkor válasszuk meg — szóltam tréfás lelkese
déssel. — Minél nagyobb formális és miinél kisebb tény
leges hatalommal. — Ebben az időben minden percben 
készen álltam rá, hogy államférfiaknak tanácsokat osz
togassak.

— Na igen. Elméletben ez az ideális egyenlet, csak a 
gyakorlatiban természetesen itt is bonyolultabb a hely
zet, mert a formális hatalom mindig magában hordja a 
lehetőséget, hogy bármely pillanatban tényleges hata
lommá váljon és a tényleges, hogy .pusztán formálissá cse- 
nevészesedjen. Orlando esetében viszont arról van szó, 
hogy tényleges hatalmát tekintve már rég államfőnek 
számít. . .  Nos mindegy, kockázat nélkül soha semmit sem 
lehet elérni. Mindenesetre meg keli választatnunk, még
pedig a juszticin ügyének napirendre tűzése előtt. így 
meggyőződhet róla, hogy a szer, legalábbis formálisan, 
nem veszélyezteti ambícióit és kielégítésük után feltehe
tőleg kegyes hangulatban is lesz. Egyszóval reméljük a 
legjobbakat. . .

Két hónappal ezután Orlandót Amalgámia elnökévé vá
lasztottuk. Bár ünnepélyes beiktatásán magam is az amal- 
gám politikai és szellemi élet meghívott kiválóságai so
rában voltam, sőt az ezt követő hivatalos banketten is 
részt vettem, mégis hamarosan be kellett látnom, hogy 
dr. Foldával legutóbb kissé túl derűlátóan ítéltük meg 
a helyzetet. Pedig akkor már úgy éreztem, a titkos kor



mányrendelet meghozatala, amely szerint az ország te
rületén forgalomba hozandó sóba kötelezően meghatáro
zott mennyiségű juszticint kell keverni, mindössze forma
ságnak számít és az előzetes információk alapján nem is 
tudtam arról, hogy bárki is a javaslat ellen foglalna 
állást. Az utolsó percben azonban dr. Folda váratlanul 
arról tájékoztatott, hogy Orlando hirtelen ellenjavaslat
tal állt elő.

— Csak nem akarja a Nemzetgyűlés elé vinni az ügyet? 
— kérdeztem riadtan, mert megvallom, titokban állan
dóan tartottam ettől.

— Még ennél is rosszabbat akar. Arra hivatkozva, hogy 
a történelemben egyedülállóan döntő lépésről van szó, 
odyian kérdésről, melynek eldöntéséért a kormány, de 
még a Nemzetgyűlés sem vállalhatja magára a felelőssé
get, annak a véleményének adott kifejezést, hogy a jusz- 
ticdn kérdését nyilvánosságra kell hozni és az ügyet nép
szavazással kell eldönteni.

Elképedten néztem a miniszterelnökre; az első pilla
natban szinte szólni sem tudtam a meglepetéstől. — De 
hiszen ez képtelenség! . . .  — szólaltam meg mégis, nagy- 
nehezen, levegő után kapkodva. — Az ország lakosságá
nak jelentős része még mindig írástudatlan, s még aki 
nem is az, hogyan lenne képes felfogni a szer jelentő
ségét, amelynek még a létezése is hihetetlenül hangzik. 
És ezenkívül, ugyan hány ember lenne hajlandó elis
merni, hogy neki ilyen javítószerre szüksége van. A leg
kevésbé azok, akik miatt a szer a leginkább nélkülözhe
tetlen . . .  Na nem, itt csak arról lehet szó, hogy, mint 
ahogy terveztük is, az egészet utólag valljuk /be a nép
nek, olyankor, amikor éppen a szer hatása következté
ben képes lesz annak jelentőségét megérteni és intézke
désünket jóváhagyni. . .  Egyszóval ez képtelenség. Tökéletes 
képtelenség. . .

Dr. Folda nyilván már túljutott az izgalom első hullá
mán, mert látszólag nyugodtnak tűnt, mindössze sá
padtsága árulkodott bizonyos belső dúltságról. — Persze,



hogy az — mondta csendesen. — Csak hát a politikában 
szokás tetszetős de képtelen javaslatokkal manőverezni. 
És ez esetben mind a tetszetősség mind a képtelenség 
fennáll. A lényeget azonban az elfogadhatatlanság je
lenti.

— És? — kérdeztem tétován, megint csak pár pillanatnyi 
hallgatás után, miközben bensőmben a kétségbeesés ma
kacs, a küzdelmet feladna nem akaró reményekkel keve
redett. — Vannak mások is mellette?

— Orlando mellett mindig éppen elegen vannak, füg
getlenül attól, hogy javaslatai érnek-e valamit vagy sem. 
Ha kenyértörésre kerülne sor, aligjha lehetne szándékát 
meghiúsítani.

— De hát ez tökéletesen átlátszó demagógia.
— Legyen nyugodt, akik mellette vannak, nem is azért 

támogatják, mert nem látnak át rajta.
— Hanem? — kérdeztem ostobán.
— A juszticinban rejlő lehetőségek sokak számára ép

pen olyan kényelmetleneknek, sőt veszélyesnek látszanak, 
mint Orlandóra nézve, mások meg egyszerűen hagyják, 
hogy mindenben Orlando godolkodjék helyettük vagy 
egyszerűen félnek tőle. . .  De azért végleg még semmi sem 
dőlt el. Nagy nehezen sikerült elérnem, hogy halasszuk el 
a döntést, bár az igazat megvallva, kétlem, hogy ezzel 
sokat segítettem volna.

Kis időre újra csend lett; néhány percig némán néztünk 
egymásra. A miniszterelnök idegesen dobolt az íróasztal 
lapján; az arcát figyeltem, szeméből próbáltam kiolvasni, 
mennyit lenne hajlandó kockáztatni mindannak érdeké
ben, amit a juszticin országunk jövőjére nézve jelenthet. 
Mert egy lehetőség még hátra volt: arra gondoltam, ha 
annak idején nem veszem rá társaimat a szer használa
tára, lehetetlen elképzelni, hogy senki se árult volna el 
az OBK-nak. De ugyanakkor azt is tudtam, rábeszélésről 
ez esetben szó sem lehet. Itt csak a csel segíthet.

— Feltételezhető, hogy vannak a kormányban olyanok,



akik teljesen jóhiszeműen ellenzik a szer használatát? — 
kérdeztem hirtelen.

Dr. Folda felütötte fejét; arcán feszült érdeklődés tük
röződött. Azt hiszem, már ekkor megsejtette, mát forga
tok a fejemben. — Ez elképzelhetetlennek látszik.

— Nekem ds ez a véleményem. És szoktak fogyasztani 
valamit az ülés tartama alatt?

— Feketét és frissítőket. Ha nagyon elhúzódik az ülés, 
néha két-három ízben is kávézunk.

— Akkor rendben van . . .
A miniszterelnök bólintott, nagyon komolynak látszott 

ebben a pillanatban. — Tudom, mire gondol.
— És. . .  Mi róla a véleménye?
— Pillanatnyilag az egyedüli megoldásnak látszik . . .  

Legfeljebb a technikád kivitel jelenthet problémát.
— Legegyszerűbb lenne a cukor közé keverni. . .  Fel

teszem, hogy sok cukorral isszák a feketét, ahogy nálunk 
általában szokás?

— A legtöbben. Kivéve Martinezt, aki az emigráció ide
jén rászokott a keserű kávéra. De hát rá ígyis, úgyis szá
míthatunk.

— És Orlando?
— ö  is. Ügy tudom . . .
— Hát akkor. . .  Én előre megcsinálnám a keveréket 

és aztán csak a büfében előkészített cukoradagot kellene 
kicserélnie valakinek. Legjobb lenne, ha senki mást nem 
kellene beavatnunk a dologba. . .

— Helyes. . .  Majd én személyesen módját ejtem va
lahogyan . . .  Nem hiszem, hogy különösebb nehézségekbe 
ütközne.

— Akkor tehát ez tulajdonképpen rendben is lenne — 
mondtam magabiztosan, miközben belül egyfajta megha
tottsággal küszködtem; e pillanatban mély tiszteletet érez
tem a miniszterelnök iránt, amiért ügyünk érdekében 
mindeaut hajlandó kockára (tenni. — Ismerve a szer hatá
sát, még azt sem tartom kizártnak, hogy Orlando beismeri
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kétszínű játékát és visszavonja javaslatát. Az pedig bizo
nyos, ihogy kisebbségben marad.

Dr. Folda jelentőségteljes pillantást vetett rám, szája 
köré újra keserű mosolya ült ki: — Nem bizonyos, hogy 
az utóbbi is elegendő lesz.

— Ez esetben nem lenne talán mégis túl veszélyes az 
egész? — kérdeztem egy pillanatra elbizonytalanodva. — 
Nem lenne talán okosabb egy időre látszólag elállni a do
logtól és kedvezőbb politikai légkörre várná? És ön ta
lán mégis túl sokat kockáztat ebben a játékban.. .

— Egyszer már mondtam olyasmit, hogy kockáztatni 
mindig kell. . .  És ha vissza akarnék lépni, kihúzni ma
gam a dologból, azt előbb kellett volna megtennem. De 
én már rég elköteleztem magam. Ezenkívül pedig semmi jele 
annak, hogy az idő nekünk dolgozik. . .  Egyszóval ter
vünket mindenképpen végre kell hajtanunk. Ügyünk sze
rencsére a napirend utolsó pontját képezi, én pedig a le
hetőségekhez képest igyekszem majd elhúzni az ülést, 
hogy legalább kétszer igyunk feketét, mielőtt sorra ke
rül. Aztán . . .  reméljük a legjobbakat.

Azon a napon tehát, mikor a juszticin ügye másodszor 
is napirendre került, úgy éreztem, biztos lehetek a győ
zelemben. Amikor a kormánytagok érkezni kezdtek az 
ülésre, már a parlament folyosóján voltam. Mellettem el
haladva dr. Folda rövid biccentéssel éppen csak üdvözölt, 
de ugyanakkor, mintha csak valamit igazítana rajta, egy 
pillanatra levette szemüvegét: előre megbeszélt jel volt ez, 
így adta tudtomra, hogy a cukoradagot sikerült kicse
rélnie. Sőt egy pillanatra, mintha biztatóan felém is mo
solygott volna. Arca nyűgödtnak, járása magabiztosnak 
látszott.
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De ahogy bezárultak a párnázott ajtók, mégis izgalom 
fogott el, sőt arra gondoltam, talán okosabb lett volna 
ezen a napon nem mutatkoznom itt a parlament épületé
ben. Jóllehet nem tudtam arról, hogy bármiféle veszély 
is fenyegetne, néha mégis úgy éreztem, jelenlétem, türel
metlen várakozásom talán kihívásnak tűnhet egyesek sze
mében, még annak ellenére is, hogy hivatalos belépő
cédulával rendelkeztem és a folyosón való tartózkodásom 
minden tekintetben szabályszerű és megengedett volt. 
Vagy legalábbis nem kellett volna ilyen korán, még az 
ülés kezdete előtt idejönnöm — gondoltam —, az ülés 
bizonyára órákig is eltart, sőt el is kell tartania, hogy 
a szer hatása kellőképpen érvényesüljön, míg én most 
igazán nem tudom, mivel töltsem el az időt, amíg végre 
megtudok valamit. . .  De ugyanakkor azt is tudtam, hogy 
ezekben a sorsdöntő órákban képtelen lennék valahol 
máshol lenni, valami mással foglalkozni és nem arra 
gondolni, ami most odabent a párnázott ajtók mögött megy 
végbe.

Idegességemben állandóan helyemet és helyzetemet vál
toztattam. Hol közvetlenül a tanácsterem ajtaja köze
lében a falnak támaszkodtam és alig hallhatóan valami 
közismert melódia ritmusát kopogtam le az ajtófélfán, 
hangtalanul, csupán fejemben dúdolva hozzá a dalla
mot, hol végig a folyosón sétálgattam, erőszakkal kény
szerítve magamat a lassú lépegetésre, nehogy őrültként 
rohangáljak, vagy a parlamenti tudósítók klubjába nyi



tottam be, hogy minduntalan kiszáradó torkomat egy-egy 
pohár frissítővel üdítsem fel, időnként pedig valamelyik 
ablakhoz léptem és az ©sőt, a mindent elmosni látszó 
vízáradatot néztem. Átlag ötpercenként, de mindig ab
ban a hiszemben, hogy közben mérhetetlenül sok idő 
telt el, az órámra néztem; később, nehogy felborult idő
érzékem félrevezessen, a két óráranézés közötti időt lassú 
ütemes számolással próbáltam kitölteni, de ennek ritmusa 
akaratom ellenére is mindig felgyorsult, mintha csak így 
akarnám az idő múlását siettetni. Izgatottságom valami 
leendő apa lelkiállapotához hasonlított, aki türelmetlen 
topogással várakozik a szülőszoba ajtaja előtt, sőt ha jól 
emlékszem, önmegfigyelésem tükrében ez a megállapítás 
eszembe is jutott akkor. Ugyanolyan feszült, fonák és in
dokolatlan bűntudattal teld várakozás, süni a kívülállók 
szemében nevetséges is kissé — állapítottam meg, s ugyan
akkor az -is felötlött bennem, hogy hasonlatom, nemcsak 
a lelkiállapotok rokonsága folytán tekinthető találónak, 
hanem helyzetem egészét nézve is, mert hát valóban apa 
vagyok, apa, aki a világtörténelem legnagyobb szülését 
várja. Helyzetem groteszkségének felismerése nevetésre 
ingerelt (úgyhogy — nyilván mert ez is a bensőmben 
oszcilláló nyugtalanság egy levezetési felületét jelenthette 
volna — néhány pillanatig alig voltam képes nevetőizmai
mon uralkodni), s a mulatságosnak tűnő párhuzam tovább- 
füzőgetésére késztetett: úgy találtam, hogy egy ilyen 
parlament vagy más olyan középület, amelyben sorsdöntő 
határozatok látnak napvilágot, mindenekelőtt szülőotthon
hoz hasonlít. Csak az a kérdés, milyenek azok a gyerekek, 
amelyek ezekben az intézményekben megszületnek? Va
jon, ha alaposan megvizsgáljuk a dolgokat, nem derül-e 
ki, hogy ezekben a szülőotthonokban sokszor halvaszüle
tett vagy torzszülött gyermekek jönnek a világra. És va
jon joggal hihetem-e, hogy azok az emberek, akik most, 
inkább csak a történelem szeszélye, mint saját képessé
geik folytán e nagy szülésre hivatott kollektív anyát al
kotják, képesek lesznek testileg és szellemileg ép újszü-



lőttnek életet adni? Nem áll-e fenn mégis a veszély, 
hogy a helyzet látszólagosan pontos kiszámítottsága elle
nére halva szülik meg vagy éppen szándékosan végeznek 
vele? És vajon, kizárólag a legszemélyesebb szemponto
kat figyelembe véve, érdeke-e az anyának, hogy világra 
hozza gyermekét? . . .  Viszont a szer eddig mindig biztos 
hatásúnak bizonyult, legfeljebb egészen ritkán akadt né
hány ember, mint Brend ezredes is, akiikre semmi hatással 
sem volt, ezek azonban mindenképpen kivételt képeznek. 
Nem, a jiuszticinban semmiképpen sem csalódhatok. . .  
Vagy mégis? Éppen -azért mert még nem csalódtam benne, 
egyszer csak csalódnom kell? . . .

Nem tudom, mennyi ideig várakoztam így a folyosón 
ődöngve, szdklaszilárd magabiztosságom és szárnyszegett 
csüggedésem teniszütői közt pattogva ide-oda, csak tu
dom, Ihogy a folyosón már égtek a lámpák {az eget elsö
tétítő vastag felhőréteg miatt, talán valamivel korábban 
kapcsolták be a világítást, mint máskor), amikor végre 
kicsapódott a tanácsterem ajtaja. Bár a szokatlan heves
ségű zajra összerezzentem, az első pillanatban, mégsem 
tartottam semmitől, nem éreztem úgy, hogy valami vá
ratlan esemény történt, sőt fellélegezve azt hittem, az 
ülés fejeződött be végre. Csak mikor láttam, hogy Or
lando egyedül lép ki a teremből és sietve felém közele
dik, sápadtam el a megdöbbenéstől. Fejét dühös harci 
ménként magasra vágva, döngő léptekkel jött felém; 
mellém érve hirtelen megállt, tetőtől talpig végigmért, 
dühtől remegő állal, néhány pillanatig ölő pillantással 
fúrta belém tekintetét, majd mint egy párbajhős, aki csak 
egy-két másodpercnyi feszült figyelemösszpontosítás után 
tökéli el magát a kikerülhetetlennek szánt halálos dö
fésre, pipacsvörösen, elcsukló rekedt hangon rámordított: 
— Nyomorult méregkeverő!

Azután, még mielőtt bármit is szólhattam volna, szinte 
űzötten továbbrobogott. Mellén cincogva csendültek össze 
a kitüntetések érmei, magas szárú csizmájának patkója 
keményen csattogott a folyosó mozaikpadlóján; sötétben



bizonyára a léptei nyomán felsziporkázó szikrákat is lát
hattam volna. Pár pillanat múlva már csak azt hallot
tam, amint lefelé rohan a lépcsőn. Néhány másodpercnyi 
dermedtség után az ablakhoz léptem és az esővíztől el
homályosult üvegtáblán át is jól láthattam, hogy lenn 
várakozó Meroedesébe ugrik és magára rántja az ajtót. 
Valamit odaszóit a sofőrnek; a kocsi nagy sebességgel el
indult.

A folyosóra döbbent csend nehezedett. A néhány par
lamenti őr elhűlve nézett rám; mintha haboztak volna, 
latolgatva, hogy most mit is kell tenniük: meglehet azon 
töprengtek, vajon olyan valakit, akit Orlando ilyen sza
vakkal illet, nem kellene-e azonnal darabokra szaggat
niuk vagy legalábbis őrizetbe venniük, de mert erre 
végül is senkitől sem kaptak utasítást, tanácstalanul moz
dulatlanok maradtak. A néhány lézengő újságíró szintén 
riadtan pillantott felém; több ízben összedugták fejüket, 
sugdolództak, láthatólag tanakodtak, odalépjenek-e hoz
zám, hogy az incidens okai felől érdeklődjenek, de aztán 
ijedt tekintettel továbbra is távol maradtak tőlem; egyi
kük, egy egészen fiatal ember, tett ugyan felém egy lé
pést, de egyik idősebb kollégája karjánál fogva vissza
tartotta. Valamennyien úgy néztek rám, mintha halálos 
sugárzástól fertőzött lennék, akinek közelsége életveszé
lyes lehet. Zöldre vált arcukon félreismerhetetlenül lát
szott, úgy érzik, valami rettenetes dolog történt. Egy ré
szük sietve a tudósítók klubjában tűnt el.

De a csend nem tartott soká. Pár perc múlva ismét ki
nyílt a tanácsterem ajtaja; ezúttal Martinez lépett ki 
rajta. Hatalmas, cammogó járású alakját kábulatom kö
dén át csak akkor ismertem fel, mikor már egészen köze
lembe került.

— Mi történt? — tartóztattam fel útját elállva.
Komikusán kihúzta magát és kezével túljátszottan lelkes 

kört írt a levegőbe. — Győzelem! Egyetlen szavazat elle
nében . . .  Csak nyilván sejti már, ki volt az az egyetlen.



— Láttam. . .  Az előbb ment el mellettem. Még a sza
vával is kitüntetett. Nyomorult méregkeverőnek nevezett.

— Na látja. . .  Ilyen megtiszteltetéssel sem dicsekedhet 
mindenki.

— Nekem is ez a meggyőződésem.. .  De mégis? . . .  Mi a 
helyzet?

— Elnökünk levonta a konzekvenciát és azonnali ér
vénnyel lemondott. . .  Csak legyen nyugodt, nem véglege
sen. Kidobtuk az ablakon és most a szélesre tárt ajtón fog 
visszatérni. Díszkíséret mellett. . .  Órákon vagy legfeljebb 
napokon belül katonai államcsínyre számíthatunk. Félig- 
meddig be 'is jelentette, öklével az asztalra csapott és így 
szólt: „De majd én megmutatom nektek!” Ennyi tökélete
sen elég. . .

— És semmit sem tehetünk ellene?
— Semmit. Pyrihus valaha azt mondta „niég egy ilyen 

győzelem és katonák nélkül maradok” . Nos nekünk ez az 
egy győzelem is elég volt ahhoz, hogy ezt elérjük. Mel
lette áll a hadsereg, a biztonsági erők, sőt a nép jelentős 
része is . . .

— Eszerint tehát? . . .
— Eszerint tehát én már megyek is. Amíg lehet.
— Hová? — kérdeztem bambán.
Martinez fölényes arcot vágott: — Külföldre. Regényt 

írni. . .  Azt hiszem, végleg az író kerekedett felül bennem. 
Tudja, mi írók, hacsak a koponyánk fel nem mondja a 
szolgálatot, sohasem szenvedünk vereséget. Olyan helyzet
ben, amelyben más felkötné magát, mi tollat ragadunk, 
kiírjuk magunkból szívünk bánatát és teszünk az egész
re . . .  — Aztán egyszerre elgondolkozóvá vált és ideges
ségében párnás lapátkezével zakója gombjait babrálta. — 
Legfeljebb az elhallgattatás veszélye fenyeget bennünket 
— tette hozzá zavartan. — De hát ezért szedem máris a 
sátorfámat. . .

— És a mozgalom? Amalgámia megújhodása?
Erre csak legyintett: — Á! Szívesebben ülök az íróasz

tal mellett valami olyan országban, amelyben nyoma sincs



az ilyenféle mozgalmaknak és írok könyveket a mozgalom
ról, mint hűsölök a saját mozgalmam börtönében. Sőt ma
gának is azt ajánlom, kerülje el ezt a veszélyt. Ugorjon 
haza és vágja bőröndbe a legszükségesebb holmiját. Két 
óra múlva várom a repülőtéren. . .  Ha ugyan addig még 
meg nem szállja a katonaság.

Inkább gépiesen, mint meggondolva válaszoltam: — De 
talán mégsincs veszve minden . . .

— Na de értse meg — kiáltott rám erre ingerülten, mi
közben mindkét kezével vállon ragadva, rázni kezdett, 
mintha valami kábult állapotból igyekezne felébreszteni —, 
itt most a marconák korszaka következik, akik vérrel 
szerzett jogaikat érvényesítik. . .  És egy olyan tudós, mint 
maga, fényes pénzeket kereshetne odakinn.

Én azonban továbbra is ugyanolyan állapotban marad
tam: — Nem . . .  Ezt nem tehetem . . .  Legalábbis egyelőre 
nem megy. . .  És szeretném kivárni a fejleményeket. . .

— Hát akkor, nagyon sajnálom, de kénytelen leszek az 
égiek oltalmára bízni — engedte le tehetetlenül a karjait. 
— Megbocsát, de sietnem kell. . .  A viszontlátásra . . .  Re
mélem, még találkozhatunk az életben. — Hirtelen, mi
előtt még bármit is szólhattam volna, továbbsietett és ha
talmas alakjához, medveszerű járásához sehogy sem illő 
gyorsasággal tűnt el a folyosó fordulójában. Pár pillanat 
múlva már kocsijának felbőgő motorját hallottam.

Kis időre újra csend lett, de aztán, néhány üresen lógó, 
sehová sem tartozó perc után, ismét feltárult a tanácste
rem ajtaja és sietve, gátak szorításából szabadult áradat
ként a kormány tagjai tódultak ki rajta; valamennyien a 
kijárat felé loholtak. Arcuk dúlt volt, mozgásuk kétségbe
esetten pánikszerűnek tetszett; mellettem úgy haladtak el, 
hogy tudomást sem vettek rólam; dr. Folda nem volt kö
zöttük. Odalenn az utcán, bokáig vízben gázolva, a nad
rágjukra freccsenő sárral sem törődve, sietve rohanták 
meg autóikat és sebesen valamennyien ugyanabba az 
irányba indultak, amerre korábban Orlando is távozott.

Egy ideig még mindig tanácstalanul álltam. Gondolkodó



képességemet tulajdonképpen csak most kezdtem vissza
nyerni, s ugyanekkor igazán rádöbbentem, hogy valójá
ban mi is történt. De hogy miért alakultak így a dolgok, 
az még egyáltalán nem volt világos előttem. És mi lett dr. 
Foldával?, ötlött fel bennem ezzel egyidöben. Vajon ő 
miért nem ment a többiekkel? Csak nem .. .  Néhány 
pillanatig az a képtelen feltevés tartott fogva, hátha bűnba
kot látva benne Orlando sértődött távozása miatt, meg
ölték és most vérébe fagyva fekszik odabenn a tanács
teremben. Aztán végre eljöttem az ablak mellől és a 
terem nyitva hagyott ajtaja felé indultam. Tudtam, amit 
most tenni készülök, szigorúan tilos, de gondoltam, leg
rosszabb esetben az őrök majd utamat állják. De egyi
kük sem szólt rám, továbbra is némák maradtak; nem 
tudom, még mindig az előbbi incidens hatása miatt-e, 
vagy mert úgy vélték, mint a kormány elnökének bizalmas 
ismerőse, akiit nem egyszer láttak már a miniszterelnök 
társaságában az épületben, mégiscsak kivételt képezhetek 
a szabályok alól.

Lassan nesztelenül léptem be, aztán csendben megálltam 
az ajtó közelében. A tágas, hatalmas mennyezeti csillár
ral megvilágított tanácsterem, így elárvultán, középen az 
elhagyott, csupán a sietve félrerúgott székektől körülvett 
asztallal, amelynek egyik végén most csak dr. Folda ült 
és írt elmerülten valamit, ezúttal valahogy még sokkal 
nagyobbnak tetszett, mint egy más alkalommal, mikor a 
juszticinról szóló egyik jelentésemet ismertettem a kor
mány tagjaival. Belépésemre a miniszterelnök nem figyelt 
fel, pár percig még tovább írt és csak az írást befejezve, 
miután néhány másodpercig még elgondolkodva nézett az 
előtte heverő papírlapra, utólag rakva fel egy-két elfe
lejtett ékezetet és írásjelet, vett észre végre. Hangján egy 
cseppnyi szemrehányás vagy felelősségrevonás sem ér
zett. — Észre sem vettem, mikor jött be — szólalt meg.

— Csendben jöttem.. .  És elnézését kérem.. .  Attól tar
tottam, valami baj történt — dadogtam izgalomtól ve- 
rejtékes homlokomhoz nyúlva.



— Hát ami azt illeti, történni éppen történt. . .
— Tudom, csak én azt hittem, önnel. . .  Mert hogy nem 

láttam a többiek között. A többiről már hallottam egyet- 
mást. . .  Csak azt nem tudom, hogyan történt. . .  Hogyan 
eshetett meg, hogy éppen Orlandóra nem hatott a szer?. . .  
Persze tapasztaltam, hogy vannak a juszticin hatásával 
szemben immúnis emberek is, mégsem értem, hogyan le
hetséges, hogy éppen ő . . .

Dr. Folda szokott mosolyával nézett rám: — Ügy, hogy 
nem is hathatott rá.

— Ezt nem értem . . .
— Pedig nagyon -egyszerű. Nem ivott kávét.
— De hiszen arról volt szó. . .  Ügy tudtam, rendszeres 

kávéivó. . .
— Tegnapig az is volt. De ma kijelentette, hogy nem 

kér, majd elmondta, hogy miivel újabban sok a gyomor
sava, tegnap megvizsgáltatta magát és az orvosa eltaná
csolta a kávéivástól. Hát ehhez miit szól?

— őrület. . .  — Két tenyeremet halántékomra szorítva 
egy székre roskadtam.

— Nekem is pontosan ugyanez a szó jutott eszembe. . .  
Képzelheti, hogyan éreztem magam a vita alatt. És még 
csak nem is biztathattam túl feltűnően. Mindössze any- 
nyit mondtam: „na egy csésze azért nem árthat meg” . De 
többet nem szólhattam. Mivel magyaráztam volna meg, 
miért lett egyszerre fontos nekem, hogy kávét igyon. . .  
Rajtam kívül nem is tudta senki, hogy ezen fordul meg 
az egész. . .

— Igen — mondtam tompán. — Senki sem sejtette, hogy 
éppen ez volt az előre ki nem számított ismeretlen tényező, 
a fatális narancshéj, amitől, megvallom, titokban mindig 
rettegtem egy kissé.

— Én nem is csak kissé — szólt az enyémhez hasonló 
színtelen hangon. Aztán váratlanul röviden felnevetett: 
— Nos, mindegy! Le kell szűrni a tanulságot: Államfők 
„megmérgezése” esetén, nemcsak az általuk fogyasztott 
élvezeti szerekről tanácsos információkat szerezni, hanem



arról is, nincs-e szándékukban orvosi tanácsra éppen le
szokni róluk. És akkor minden rendben megy, bizonyos, 
hogy az ügy nem bukik meg.

— Egészen bizonyos már, hogy megbukott? — kérdez
tem kétségbeesetten görcsös reménykedéssel.

A miniszterelnök az asztal lapját bámulta és csak egy 
néma, tudtán kívülinek tetsző fejbólintással válaszolt.

— Tehát igaz, amit Martineztől hallottam? . . .  Hogy ka
tonai államcsínyre számíthatunk?

— Ebben közülünk senki sem kételkedik. Hiszen a kér
dés csak az, nriiért ne tenné? Mindössze egy maroknyi em
bert kell elmozdítania. . .  Mert ne gondolja, hogy bárki 
is kiáll majd mellettünk, vagy akár egyetlen szánakozó 
szót is ejt miattunk. Ha Orlando úgy dönt, hogy az egész 
kormányt félreállítja, akkor, egy teljességgel elhanyagol
ható kisebbséget nem számítva, mindenki meg lesz győ
ződve, hogy helyesen járt el, s ha árulóknak nyilvánít 
bennünket, akkor a túlnyomó többség szemében azok is 
leszünk. A történelmi patinájú mondat a mi esetünkben 
némileg módosult: „a mozgalom én vagyok” . Bár ez sem 
új, erre is volt már néhány történelmi példa, sőt azt is 
mondhatnám, mi egy kissé valamennyien magunkban is 
hordoztuk annak ábrándját, hogy ezt egyszer elmondhas
suk magunkról. . .  Nos, egyikünknek sikerült, méghozzá 
olyan tökéletesen, hogy most nincs kit felvonultatnunk el
lene.

— De hát hogyan jöhetett létre ez az állapot? Hogyan 
fejlődhetett idáig a helyzet?

— Egy kissé talán mi is hibásak vagyunk, mert eleinte 
mi is hizlaltuk a legendáját, ami különben nem is volt 
egészen alaptalan, hiszen valóban sok kiváló tulajdonsága 
is van vagy inkább volt, mert csak nagyon kevés ember 
anyaga képes minden változás nélkül kiállni a bálvánnyá 
válás folyamatát. Ügy gondoltuk, a legendás hírű vezér 
fogalma képes a leginkább lázba hoani a népet és ebben 
igazunk is volt. Figyelembe vettük, hogy népünk nagy 
többsége még olyan szinten áll, hogy számára az erély és



a hősiesség imponálóba az észfoeli tulajdonságoknál, de 
nem néztük meg eléggé, kit emelünk az eposz központi 
hősévé. Mire néhányan észretértünk, már késő volt. Hő
sünk, akiről nehéz lenne megmondani, hogy eredetileg 
meggyőződéséből vagy pedig valami személyes sérelem 
mdiatt csatlakozott-e a mozgalomhoz, végleg a fejünkre 
nőtt. . .

Még tovább beszélt, mintha csak a kudarc okadnak rész
letes kivizsgálásában keresne vigaszt, kissé talán túl ter
jedelmesen is, úgyhogy kezdetben szinte bosszantónak 
éreztem, amiért, ahelyett, hogy intézkedne, hosszas elem
zésekbe bocsátkozik, de aztán rájöttem, nyugodtan meg
teheti; szavad nyomán végleg megvilágosodott előttem, 
mennyire kiúttalan helyzetbe kerültünk. Torkom össze
szorult, szememre köd ereszkedett, egy idő múlva már fel 
sem fogtam szavai értelmét, sőt észre sem vettem, amikor 
elhallgatott. De közben mégis, mintha a falaktól, az abla
koktól, a székektől, a hosszú tanácskozóasztaltól vártam 
volna segítséget.

— És a többiek? — kérdeztem aztán, csakhogy a csen
det megtörjem. — Hová lettek? Elmenekültek?

— Orlando után mentek. Mint az őrültek úgy rohantak.
— Értem. Ügy látszik, a juszticin hatása sem egészen 

tökéletes. Egyszerre valamennyien bocsánatért esedező té
kozló fiúkká váltak.

— Nincs igaza, ha így beszél róluk. Valamennyien a 
maga csodaszerétől fűtött lelkiismeretük szerint jártak el. 
önérzetüket semmiibevéve, még egy utolsó kísérletre szán
ták el magukat. Azt remélik, sikerül jobb belátásra bírni 
vagy legalább valami kompromisszumot elérni. Magam is 
ezt tettem volna, ha nem tudnám, hogy valamennyiünk 
közül a legkevésbé engem óhajt most látni és ha nem 
lennék tisztában vele, hogy nem az az ember, aki beis
meri tévedését és megváltoztatja elhatározását.

— Nevetni fog, de egy kicsit még mindig remélek. . .  
Hátha mégis . . .

— Ezek a remények csak a végső csalódás elhalasztását



szolgálják. Azzal, ihogy leszavaztuk, Orlandót a (tekintélyé
ben sértettük meg, s ezt ő soha senkinek sem bocsátja 
meg. Azok közé az őrültek közé tartozók, akiken az ab
szolút téboly olyankor tör ki, ha a tekintélyük forog koc
kán . . .  Mindezt figyelembe véve, éppen most írtam meg 
a lemondó levelemet.

Egy pillanatig mintha nem lett volna teljesen világos 
előttem, hogy ez az egyedüli lépés, amit ebben a helyzet
ben megtehet, sőt meg kell tennie. Talán, mert ennek el
ismerése egyben annak belátását is jelentette volna, hogy 
bukását én idéztem elő. — Le akar köszönni? — kérdez
tem megrökönyödve.

Szokásos fanyarságával most is csak mosolygott. — Már 
megtettem. így kívánja az ízlés és az illendőség. Még ha 
ez pusztán látszat is, de egy leköszönt politikus egy ár
nyalattal még mindig szebben fest a menesztettnél. El
képzelni sem lehet nyomorúságosabb látványt, mint mi
kor egy államférfi görcsösen ragaszkodik a pozíciójához, 
és mellesleg szólva, ez gyakran katasztrófát is okoz.

Szomorú fintorba futtatott száját néztem és a tekin
tetét, amely most ugyancsak leplezetlenül csüggedt benyo
mást keltett. — Rettenetesen sajnálom az egészet — mond
tam ostobán zavart mentegetőzéssel. — Borzalmasan bánt, 
hogy miattam vesztette el a játszmát.

Látszólagos könnyedséggel legyintett: — Erre előbb- 
utóbb úgyis sor került volna. Átmeneti ember voltam, akit 
általában csak úgy támogattak, mint akasztott embert a 
kötél.

— Csakhogy szerintem ön Orlandónál mindenképpen al
kalmasabb ember lett volna, hogy államunkat irányítsa. 
Most már (igazán nincs okom hízelgésre, elhiheti, hogy 
őszintén beszélek.

— Elhiszem.. .  De ne felejtse, hogy az államokat csak 
ritkán irányítják arra igazán alkalmas emberek. Na és 
az én alkalmasságomhoz is kétség fér. Hiányos a fogaza
tom és tompák a karmaim. — Elhallgatott és mintha 
valóban körmei tompaságáról kívánna meggyőződni, né



hány pillanatig elgondolkozva a kezét nézte, aztán mint
egy kiszakítva magát valahonnan, mintha csak nedves bun
dájú ebként az önsajnálat szertefreccsenő cseppjeit akarná 
lerázni magáról, hirtelen felállt. — Na de azt hiszem, me
hetnénk is. Semmi keresnivalónk már it t . . .  Kocsival 
jött? . . .

— Taxival. A kocsim generálj a vitáson van.
— Akkor elvihetem. Majd leteszem a lakása előtt. . .  

Csupán egy pillanat türelmet kérek. Átadom a titkárom
nak a lemondó levelemet, ö  <majd továbbítja az illetéke
seknek, ha megérkeznek.

Egy pillanatra a szomszédos helyiségbe nyitott, majd 
miután visszatért, szótlanul ment velem végig a folyo
són. Az őrök előírásosan tisztelegtek, de szemükben még 
mindig mintha valami tanácstalan, megszeppent kifejezés 
tükröződött volna. A döbbenetükből időközben felocsú
dott újságírók most megpróbáltak a közelünkbe férkőzni, 
de dr. Folda elutasítólag intett. — Rövidesen mindent 
megtudnak majd — mondta fáradt kézlegyintéssel.

Odakinn, mint nálunk ebben az évszakban estefelé ál
talában, köziben kitisztult az idő; kocsink csillagfényes es
tében indult el a parlament elől. De a levegő még mindig 
fülledt és nyirkos volt, nedvességgel átitatott, mint valami 
hatalmas láthatatlan szivacs, s a sugárutak neonfényében 
tisztán látható volt, hogyan száll fel a pára, teljesen érte
lem nélkül, csupán azért, hogy másnap a délutáni órák
ban az előzetes program szerint eshessen le ismét. Szél
nek nyoma sem volt; a járdát szegélyező fák leveleiről a 
túlhízott vízcseppek csupán önsúlyuk folytán hulltak a 
földre. A város különben megszokott képét mutatta, egye
lőre semmi jel sem árulta el, hogy valami rendkívüli do
log történt. Egy ideig szótlanul ültünk egymás mellett a 
hátsó ülésen és a sofőr hátát néztük; rég átkeltünk már a 
folyón, amikor végre rászántam magam, hogy megtörjem a 
csendet. — És most mi lesz? — kérdeztem.

Dr. Folda mintha álomból riadt volna fel: — Hogy érti 
ezt? Mivel mi lesz?



— Hát a mozgalommal. . .  Az ország sorsával. . .  Ügy 
értem, hogy az államcsíny után . . .

— Semmi kimondottan végzetes. Az ország történelmét 
egyelőre és minden jel szerint elég hosszú ideig, Orlando 
fogja csinálni. . .  Nélkülünk, a maga csodaszere nélkül, és 
természetesen a maga módján. Nem valami kényelmes 
úton, de azért tovább viszi előre a szekeret.

— Eszerint a felkelés eredményeiből és az egész moz
galom céljaiból mégiscsak marad valami?

Hirtelen, mintha szúrás érte volna, szokatlanul hevesen 
fordult felém: — Miért ne maradna? . . .  Orlando nem 
térhet le az útról, amelyen elindult. És még ha megtehetné 
is, miért tenné? Hiszen most már csakis ez a mozgalom 
jelenthet bázist a hatalma számára. . .  Na nem, a mi moz
galmunk olyan ló, amelynek hátára viszonylag könnyű 
felpattanni, de egészen és véglegesen letéríteni útjáról 
mégsem lehetséges. Meg különben Orlandónak ez nem is 
áll szándékában. Sokkal inkább arról van szó, hogy esze
veszetten akar előrevágtatni, s ezt elsősorban korbács és 
sarkantyú segítségével szeretné elérni. Na meg mindenek
előtt arról, hogy minden eredmény kizárólagos megterem
tője akar lenni és senkivel sem hajlandó osztozkodni a 
szerzői jogokon.

— Értem. . .  Csak nem áll-e fenn a veszély, hogy ez a 
bizonyos ló, a maga árkon-fookron át haladó vágtájában 
egyszer csak megbotlik és a nyakát szegi, vagy pedig a 
túlerőltetett szíve mondja fel a szolgálatot, hogy azokról, 
akik útja közben a patái alá kerülnek, ne is beszéljek? 
Vagyis nem jelent-e majd ez az egész olyan zsákutcát, 
amely mögött lecsapódik egy sorompó, úgyhogy még 
visszaút sincs? Vagy legalábbis belátható időn belül nincs?

— Az utakat nem lehet mindig előre látná. Sem a ká
tyúba juttatókat, sem az onnan kdvezetőket. . .  És hát 
értse meg, katasztrófa mégsem történt. A dolgok csak úgy 
alakultak, ahogy a maga csodaszere nélkül különben is 
alakultak volna. A maga szerét igazán nem vehettük előre 
számításba, hiszen igazán nem várhattuk, hogy valaki majd



ilyen varázsszerrel siet a segítségünkre, s így, azonkívül, 
hogy jelentősen megkönnyítette számunkra a hatalom 
megszerzését (s ezzel ki tudja, hány emberéletet mentett 
meg, köztük az enyémet ds, ami mégsem lebecsülendő ered
mény), nem sikerült az eseményeket úgy alakítani, hogy 
komoly hasznát vehettük volna, ami persze nem jelenti 
az»t, hogy egyszer a távolabbi jövőben ne kerülhetne sor 
az alkalmazására. Más vágányon indultunk el és a váltó 
nem működött. Kétségtelenül nagy kár, hogy így történt, 
de ez mégsem jelenti, hogy feltétlenül szakadéknak ro
hanunk, hanem inkább csak azt, hogy nem a legrövidebb 
úton megyünk, .amely azelőtt különben is csak elméletben 
létezett és ennélfogva járhatatlan is volt. Hanem a má
sikon, a hosszabbon és tekervényesebben.

— Amelyen talán soha sehová sem érkezünk meg — 
mondtam erre a torkomban felgyülemlett keserűségtől el
fúló hangon. E pillanatban úgy tűnt nekem, dr. Folda 
hangján tudatos vigasztalási szándék érzik; mintha valami 
csalódottan pityergő gyerekhez beszélt volna, s ez vala
hogy felingerelt és agresszívvá tett: — Mert mit ér ez az 
egész? — törtem ki. — Az egész felkelés, a mozgalom meg 
minden! Ha egyszer úgy eltakarja a számtalan hiba, mel
léfogás, torzulás és visszaélés, hogy az eredmények jófor
mán nem is látszanak.

Szintén kissé ingerülten ütötte vissza a labdát: — De 
hátha csak a maga szemében nem látszanak.

— Mit ért ezen?
— Azt, hogy nem bizonyos, hogy azok is, akiket a mi 

mozgalmunk végre a nyomor és a meddő vegetálás béka- 
távlata fölé emelt és emel ezután, ugyanúgy látják a dol
gokat, mint maga. Mert nem kevés emberi sorsot mégis
csak elmozdítottunk a holtpontról. Valamit csak adtunk 
nekik! Ezt maga sem tagadhatja!

— Természetesen nem tagadom. Csakhogy engem nem 
kis riadalommal tölt el egy olyan világ képe, ahol a tö
megek jóllakottan, engedelmesen hagyják vezettetni ma
gukat a hatalom pórázán.



— Még ez is jobb, mintha korgó gyomorral tennék 
ugyanezt.

— Kétségtelenül. Csak nem félő-e, hogy ezáltal a sza
badság kérdése mindössze néhány kelekótya és minden 
fegyelemtől irtózó entellektüel hobbyjává zsugorodik? Mert 
akikről itt szó van, azok túlnyomó többségükben még azon 
a szellemi szinten innen vannak, amelyen túl a szabadság 
fontos léhet.

— Túlságosan az értelmiségi számára sajátítja ki a sza
badság igényét. És akik ma ezen az igényen innen van
nak, holnap már nem lesznek ott. Ennek lehetőségét még 
a most következő „zsarnokság” sem veheti el tőlük. Vagy
is, hogy újra a lovunkhoz térjünk vissza, ez a ló előbb- 
utóbb szükségszerűen le fogja vetni lovasát.

— De hátha csak egy újabb lovas kedvéért?
— Lehetséges. Sőt nagyon könnyen meglehet, hogy még 

jó néhány lovas követi egymást. De a végén csak eltűnnek 
egyszer.

— És ha mégsem? Ha hiba csúszott a számításba?
— Bízni kell benne, hogy a számítás jó volt!
Ezúttal az én szám húzódott keserű mosolyra; mintha 

tőle kértem volna kölcsön: — Sajnos, nagyon kilátásta
lannak találom az olyan helyzetet, amelyben minden bi
zalmunkat csak a bizalomba vethetjük — mondtam elke
seredésemben szinte élvezve ezt a szójátékszerű megfogal
mazást. — Az olyan helyzetekben, amelyekben bizako
dásra van szükség, rendszerint nagyon is sok okunk van 
a bizalmatlanságra és a reménytelenségre.

Dr. Folda hangja most szokatlanul felindultnak hatott: 
— Ne bántsa a reményt és a bizakodást! Mert ha ezeket 
a fogalmakat is vizsgálgaitmi kezdjük, atomjaira elemez
zük, akkor ugyan mii marad a számunkra? . . .  Vigyázzon! 
A jövőbe vetett bizalom korunkban a túlvilágba vetett 
hit egyetlen még létező formája. És ami még ennél is lé
nyegesebb, minden emberi vállalkozás nélkülözhetetlen 
hajtóereje. Magát is csak ez vihette előre. Nélküle csak 
engedelmes báb lett volna Suarezék kezében.
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Erre nem feleltem. Mégis, bár lelkem mélyén éreztem, 
hogy alapjában véve mélységesen igaza van, ennek elle
nére nyelvemen volt a válasz „Hát én azt hiszem, nem 
valami sokat várhatunk olyan fogalmaktól, amelyek eny- 
nyire nem állják ki a könyörtelen logika próbáját” , meg 
az is, hogy „A túlvilágra az jellemző, hogy nem létezik” , 
de aztán mégsem mondtam ki. Hirtelen céltalannak és 
értelmetlennek láttam minden további vitatkozást. Sóhaj
tottam és végtelenül kimerültnek érezve magam, hátra
dőltem; szemem lehunyva, tarkómat az ülés hátának tá
masztottam. Egy ideig így haladtunk tovább.

— És ön? — kérdeztem később, mikor már a lakásom
hoz közel jártunk. — Mihez kezd ezután? — Tulajdon
képpen csak most kezdtem arra gondolni, mi lesz velünk.

— Hazamegyek és bevárom a fejleményeket. Mást nem 
tehetek.

— Nem lenne tanácsosabb minél előbb elhagynia az or
szágot? Nem tudhatja, milyen veszély fenyegeti.

— Az én eddigi szerepem után az emigráció minden
képpen árulás lenne. . .  Vagy legalábbis mindenki annak 
tartaná.

— Martineznek ezzel kapcsolatban nem voltak ilyen 
skrupulusal Már el is indult.

— Martinez nagyszerű koponya, akinek rendszerint igaza 
van, csak éppen minden pillanatban kész rá, hogy azt 
mondja „ha hülyék vagytok, csináljátok, de nélkülem”. 
Alapjában véve ezt is megértem, sőt megvallom, érzelmi
leg nem áll távol tőlem ez az álláspont, csakhogy, aki a 
mi céljainkat akarja valóra váltani, annak az emberi hü
lyeség terhét is vállalnia kell. Szükség esetén a sajátjáét 
is . . .

— De az élete — vetettem ellen. — Hátha az is ve
szélyben forog. . .

Egy pillanatra elgondolkodott: — Nem.. .  Nem hi
szem . . .  Nem hiszem, hogy erre sor kerülhet. Orlando szá
mára végül is nagyon rossz pont lenne, ha végérvényesen 
leszámolna velem. Valószínűleg még mindig érek neki any-



nyit, hogy kinevezzen Hondurasba vagy Mauritániába 
nagykövetnek és erre is inkább vállalkozom, minthogy 
valami emigráns lapban jeremiádákat sírjak. . .  Ha pedig 
tévednék, hát ennek következményeit is kész vagyok vál
lalni. Nem kívánom ugyan túlságosan a mártírkoszorút, 
d e . . .  Egyszer már úgyás csak egy hajszál választott el 
tőle. . .  Na persze, ez azért egészen más lenne. Valószínű
leg sokkal fájdalmasabb. . .  — Néhány pillanatra tűnődve 
elhallgatott, aztán arcán furcsa fintorral, hangjában meg
lepő élénkséggel, lújra megszólalt: — Na de üsse kő, a re
habilitációmban mindenképpen biztos vagyok.

Újra csak kisebb hallgatás után szólalt meg: — Ellen
ben maga. . .  magának kellene külföldre mennie.

— Gondolja, hogy ott tárt karokkal, illetve nyitott er
szényekkel fogadnák a csodaszeremet? Bizonyára ott is 
éppen annyi érdekbe ütközne az alkalmazása, mint ná
lunk, különösen, ha kiderül róla, hogy régi bűnöket is 
felszínre hoz. . .  És általában. . .  az embereket már a gon
dolat is megriasztja, hogy tökéletesen hibátlanoknak kell
jen lenniük.

Dr. Folda bólintott: — Na igen. . .  Lehet, hogy igaza 
van. . .  — Aztán újra élénkebb arckifejezést öltött: — Vi
szont, ha mégis elérné, hogy valamelyik állam kormánya 
elszánja magát a szer alkalmazására, holtbiztos vagyok 
benne, hogy egy idő múlva nálunk is kapva kapnának 
rajta. Hiszen ismeri az amalgámokat. Tudja, mennyire lel
kesednek minden iránt, ami külföldi. . .  Nos, mit gondol 
erről?

— Nem tudom . . .  Még gondolkodom rajta. Túl várat
lanul ért minden. Pillanatnyilag képtelen vagyok bármire 
is elhatározni magam . . .

— J ó . . .  Csak ne tétovázzon túl soká . . .  Határozzon 
miinél előbb. Mert lehet, hogy holnap már késő lesz! — 
mondta figyelmeztetőleg és sokatmondó pillantást vetett 
rám. Aztán mindketten újra hallgatásba merültünk. De 
mikor lakásom előtt kiszállva kezet szorítottam vele, biz
tatóan még egyszer a szemembe nézett. Tekintetéből bá



torítás sugárzott, s egyben bizonyos mentegetődzés is. 
Mintha azt mondta volna: „Nagyon sajnálom, nem raj
tam múlott. Én a magam .részéről megtettem mindent.” 
Akkor láttam utoljára.

Odahaza üres lakás fogadott. Feleségem a gyerekekkel 
ezekben a napokban éppen a tenger mellett nyaralt, úgy
hogy teljesen egyedül voltam. Csendben a dolgozószo
bámba mentem és az íróasztal mellé ültem. Egy ideig moz
dulatlanul magam elé meredtem, aztán egyszerre kacagni 
kezdtem. — Hát érdemes? — kérdeztem fennhangon. — 
Annyit dolgozni, borotvaélen táncoló, körmönfont, vesze
delmes játékot űzni, hogy ez legyen a vége? — Aztán újra 
kacagtam, egyre hangosabban, szinte élvezve az önmagam 
feletti sátáni gúnykacajt, amíg csak egész testem nem ráz
kódott a nevetéstől, ami végül ás görcsös zokogásba ment 
át. Utoljára gyerekkoromban sírtam így egy eltört por
celán kutya miatt.
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Később, lassan összeszedve magam, még mindig nem 

voltam képes egészen elhinni, hogy ügyünk végleg elbu
kott. Valahogy mintha képtelen lettem volna tudomásul 
venni, hogy, bár bonyolult molekulák rendszerébe zárva, 
kezemben tartom egy új, tökéletesebb emberfajta kialakí
tásának lehetőségét és eddig megoldhatatlannak látszó em
beri problémák megoldását, mégse legyen módom rá, hogy 
lehetőségeimet a gyakorlatban ás megvalósítsam. Kétség- 
beesésem első viharos szakaszának elültével, mintegy tel
jesen figyelmen kívül hagyva, amit alig egy órával ko
rábban dr. Foldának a bizakodásról mondtam, lassan újra 
gyerekesnek tetsző, jámbor reményekbe kezdtem kapasz
kodni. Minden ésszerű érvet mellőzve, leginkább abban 
kezdtem bizakodni, hátha dr. Foldának ezúttal mégsem 
volt .igaza s a kormány tagjainak mégis sikerült valami 
áthidaló megoldást találniuk és legalább azt a csekélyke 
engedményt kicsikarniuk Orlandóból, hogy elvben, a tá
volabbi jövőre nézve ne zárkózzon el a juszticin alkalma
zása elől. Vagy hátha az utolsó pillanatban megtorpan, 
meginog a rábeszélő szavak súlya alatt, és — noha nem 
vette be a szert — váratlanul megváltoztatja elhatáro
zását. Ahogy az idő tovább gördült, egyre jobban remény
kedtem.

Mert valóban, egy ideig úgy látszott, a megjósolt állam
csíny mégsem következik be. Este legalábbis a városban 
még semmi sem történt, az utcákon a szokott mindennapi 
élet folyt, katonáknak egyelőre nyomát sem lehetett látni.



Próbaképpen néhányszor bekapcsoltam a rádiót, de még 
éjféltájban is az előre jelzett műsort sugározta; a hírek
ben sem Orlando, sem dr. Folda lemondását nem közöl
ték, a kormány ülését pedig mindössze két mondatban em
lítették: „Amalgámda kormánya ma ülést tartott, folyó 
ügyeket tárgyalt. Az ülésről nem adtak ki hivatalos köz
leményt.” De mindez mégsem nyugtatott meg, s bár még 
a legkisebb jel sem mutatta, hogy valami készülőben van, 
makacsul küzdve az időnként heves hullámokban támadó 
halálos kimerültség ellen, mintha csak azt hinném, a fe
nyegető veszélyt csakis éber virrasztásom háríthatja el, 
továbbra is fennmaradtam; hogy magamat ébren tartsam, 
egyik cigarettáról a másikra gyújtottam, torkom már 
valósággal elzsibbadt a keserű kaparó füsttől; hamutartóm
ban az elnyomott cigarettavégek szinte már heggyé tor
nyosultak . . .  de később a szoba rendje mégis felborult kö
rülöttem: íróasztalomon, az állólámpa fényében egyszerre 
csak apró, egyetértésben dolgozó és békésen szórakozó 
embereket láttam, akiket váratlanul két hatalmas katona
csizma taposott halálra. A magas csizmák tulajdonosa két 
óriási nadrágszárba folytatódva, valahol a végtelen ma
gasságban veszett el, arcát egy ideig nem is láthattam, de 
valami eloszló ködből később mégis kibontakozott: nem 
egy bizonyos meghatározott arc volt, hanem állandóan 
változó, hol Suarez, -hol Fernando tábornok, hol Brend 
ezredes, hol pedig Orlando arca, mégis volt rajta valami 
meghatározhatatlan vonás, le nem írható kifejezés, ami az 
arcok kicserélődésekor sem változott. Aztán, egészen pa
rányi emberkévé válva, magam is ott voltam az asztal 
lapján, a csizmás lábak tövéből tekintettem fel a mér
hetetlenül magas alakra és közben beszéltem, magam sem 
tudom mit, könyörögtem, kézzel-lábbal igyekeztem meg
értetni magam. De az arc csak fölényessen gúnyos, fity- 
málóan mosolygó maradt, látszott rajta, hogy egyetlen 
szavam sem 'hatol el hozzá, vagy ha mégis, nem vesz tudo
mást róluk. Végül, mint aki megunta okvetetlenkedő hado
nászásomat, unottan felemelte lábát, hogy eltaposson . . .



Ekkor tompa, egyenletesen erősödő, dübörgő hangra ri
adtam fel. Talpra ugrottam és az ablakihoz futottam. Egye
lőre még semmit sem láttam: az utca most majdnem egé
szen néptelen, szinte kihalt volt, a belvárosi modern üveg
paloták és az Óváros öreg templomainak tornyai és régi, 
klasszikus amalgám stílusban épült palotáinak tetői az eső
víztől csillogva ragyogtak az utcai világítás, a fényreklá
mok és a hold fényében. De a dübörgés egyre fokozódott; 
mind tisztábban kivehettem a súlyos lánctalpak csörgését. 
Pár pillanat múlva remegni kezdett lábam alatt a padló, 
majd az ablaküvegek is megzendültek, míg végül az egész 
szobát betöltötte a lassan közeledő acélszömyek zaja. El
sőnek egy hosszan előremeredő karcsú ágyúcső nyúlt be 
az ablak látóterébe. A menet élén mintegy harminc harc
kocsi haladt, utána fegyveres katonákkal megrakott te
herautók következtek; oldalt, a járműoszlop mellett, a 
többinél sokkal gyorsabban haladva, időnként egy-egy 
tisztekkel megtömött dzsip tűnt fel. A teherautók néme
lyikén a katonák hangosan énekeltek. Tehát mégis, sza
kadt ká belőlem, de aztán legyintettem: hát hogyan is hi
hettem, hogy nem teszi meg? Mi oka lett volna rá?. . .  
Csak éppen ki ellen vonul ekkora erővel? Hiszen tíz ka
tonával elfoglalhatná a parlament épületét, esetleg egye
dül, fegyver nélkül is besétálhatna, anélkül, hogy akár 
egyetlen haja szála is meggörbüílne. . .  Viszont miért ne fi
togtatná egy kissé az erejét? Bizonyára nagyon élvezi ezt 
a játékot, gyönyörködik a tankjaiban. . .  Igen, ez az, ami 
mindennél többet jelent a számára, amit semmiért sem 
hajlandó feláldozni. . .  A menet elhalad tával a város hang
jait figyeltem, úgy tetszett, más utcákon is harckocsi- és 
teherautóoszlopok haladnak; de egyetlen puskalövés sem 
hallatszott. Becsuktam az ablakot és bekapcsoltam a rádiót.

Hajnali két óra volt. A készülék egy ideig némán bú
gott, néha ropogott, idegen állomások hangfoszlányait 
szűrve be a szobába; ebben az időben nálunk általában 
nem közvetítenek műsort. De aztán egyszerre megszólalt 
a bemondó hangja:



„Figyelem, figyelem! Rendkívüli adásunkban fontos köz
leményt olvasunk fel. Az Amalgám Köztársaság fegyveres 
erői a mai napon úgy döntöttek, hogy a forradalom vív
mányainak megóvása érdekében minden hatalmától meg
fosztják dr. Folda kormányát és minden törvényhozó és 
végrehajtó hatalmat a hadsereg tisztjeiből alakult Legfelső 
Katonai Tanácsra ruháznak. Felszólítjuk az ország népét, 
őrizze meg nyugalmát és mindenben támogassa a fegy
veres erők akcióját. A rend és nyugalom fenntartása ér
dekében ostromállapotot hirdetünk ki; minden esetleges 
zavarkeltési vagy lázítási kísérletet a legszigorúbban bün- 
tetünk.”

„A Legfelső Katonai Tanács és a fegyveres erők nevé
ben: P. Orlando tábornok, Amalgámia államelnöke, a Leg
felső Katonai Tanács elnöke, az Építők Arcvonalának el
nöke, a hadsereg főparancsnoka stb.”

A közleményt tízpercenként megismételték, a szünetek
ben indulókat közvetítettek. Legtöbbet a gerillaháború so
rán keletkezett és azóta népszerűvé vált Orlando-dndulót 
játszották: ma már csak az első szakasz szövegére emlék
szem:

Harcba vonul seregünk,
Szabadságért ég szívünk.
Hős vezérünk Orlando,
Vérünk érte ontandó . . .

Csüggedten csavartam le a készüléket és holtfáradtan 
végigdobtam magam a heverőn. De amikor rövid kábult 
álom után felébredtem, újra bekapcsoltam. Valamivel hat 
óra után maga Orlando szólt az ország népéhez. Hangja har
sány volt, pattogó és diadalmas. Ügyesen és hatásosan be
szélt, olyan ember magabiztosságával, akinek a legkevésbé 
sem kell már ellentmondástól tartania. Először arról szólt, 
milyen nehéz szívvel szánta rá magát e mostani lépésre 
és mennyire fájlalja, hogy éppen egykori harcostársait, 
legközelebbi munkatársait és barátait volt kénytelen erő



szakkal elmozdítani (helyükről, de a kormány tagjainak 
ingadozása és tehetetlensége, mindenekelőtt pedig dr. 
Folda személyi hatalomra törő politikája miatt nem volt 
más választása. Beszédének vége felé az én szerepemre 
tért ki:

„ . . .  Létezett azonban még egy tényező — mondotta —, 
ami e számomra oly fájdalmas lépés megtételére kénysze- 
rített. A kormány tagjai ugyanis túlnyomó többségükben 
egy veszedelmes áltudós, egy bizonyos dr. Salvatore szél
hámosságának befolyása alá kerültek. Ez a gátlástalan mé
regkeverő, akiről mellesleg elég, ha annyit mondok, hogy 
Suarez idejében az OBK szolgálatában állt, olyasmit hite
tett el a kormány tagjaival, hogy olyan csodaszert sikerült 
előállítania, amelynek segítségével még népünk legelve
temültebb ellenségeiből is igaz, csak a népért élő, becsületes, 
áldozatkész hazafi válik, és arra kívánta — a jelek sze
rint sikerrel — rávenni őket, hogy harcunk első napjai
tól kezdve oly csodálatos érettségről tanúságot tevő né
pünk állítólagos tökéletesítése és megjavítása érdekében, a 
lakosság egészségének veszélyeztetését jelentő intézkedé
seket hozzanak, nyilvánvalóan attól a hátsó szándéktól 
vezérelve, hogy ezek segítségével népünk felemelkedése 
ellenségeinek munkáját könnyítse meg. Ezek után azt hi
szem, bárki megadhatja a kérdésre a választ, alkalmasak-e 
a hatalom gyakorlására olyan emberek, akik annyira az 
utópia- és déliibábkergetés szenvedélyének áldozatává let
tek, hogy ilyen gyanútlanul hulltak abba a hálóba, amit 
még legképtelenebb álmokat melengető ellenségeink is 
csak végső kétségbeesésükben, minden egyéb híján szőt
tek? .. ”

A beszéd meghallgatása után első gondolatom a me
nekülés volt. A rámvonatkozó szavakból ugyanis világosan 
megértettem, hogy terveim meghiúsulásán túl még életem 
is veszélyben forog. Ügy éreztem, mindazok közül, akik 
Orlando tekintélye ellen vétettek, a főbűnös én vagyok 
és így semmi okom sincs feltételezni, hogy nagylelkűnek 
mutatkozik irántam. Most már sajnáltam, amiért nem



mentem el Martinezzel, sőt úgy gondoltam, még most is 
megkísérelhetnék külföldre jutni, hogy ott próbáljak meg 
mindent elölről kezdeni: valamelyik másik ország kormá
nyának kell felajánlanom a juszticint, a legokosabb lenne 
talán valami egészen kis ország, esetleg törpeállam kor
mányánál szerencsét próbálni, mindenekelőtt a kisebb ará
nyok miatt és talán mert ilyen országokban nem olyan 
hatalmasak azok az erők, amelyek a csodaszerben veszélyt 
látnak önmagukra nézve. . .  És ha egy helyen, bárhol a 
világon képes lennék sikert elérni, terveimet később ta
lán máslhol is megvalósítanák. . .  Már szinte a csomago
láshoz láttam volna (úgy terveztem, mindössze egy váltás 
fehérneműt vinnék magammal, na és természetesen a tu
dományos feljegyzéseimet, meg egy kis adagot mintának 
a juszticin ból>, amikor észbekapva rájöttem, hogy szökési 
kísérletem sikere teljesen kilátástalan. A városban ostrom- 
állapot volt, szerte az utcákon katonai járőrök cirkáltak, 
lépten-nyomon igazoltatták az embereket és Orlando sza
vai után teljes képtelenségnek látszott a feltevés, hogy 
igazoltatásom után, nevemet megpillantva, bármiféle jár
őr is továbbengedjen. Több mint valószínűnek látszott, 
hogy két sarkot sem mehetnék anélkül, hogy le ne tar
tóztatnának. Hamis papírok beszerzését a jelen pillanat
ban szintén nem láttam lehetségesnek: azok a befolyásos 
emberek, akikkel közelebbi ismeretségben voltam, nagy
részt dr. Folda táborába tartoztak, hatalmuk talán máris 
a múlté volt, vagy ha nem, az új fordulat után alaposan 
meg kellett fontolniuk, kiknek nyújtanak segítséget. Igaz, 
arra is gondoltam, talán mégis, csak úgy minden nélkül is 
meg kellene kísérelnem a szökést, hiszen ezzel sem koc
káztatnék többet, mintha otthon maradok, mindegy, hogy 
az utcán vagy itt a lakásomon fognak-e el, de végül mégis 
otthon maradtam. Nem is annyira ajánlatosabbnak, mint 
inkább ízlésesebbnek találtam, ha nem szökés közben tar
tóztatnak le. De talán fáradtságomnak is része volt eb
ben; valahogy fásult voltam, semmiféle cselekvésre sem 
éreztem képesnek magam, mintha még életbenmaradásom



kérdése iránt is közömbös lettem volna. Semmi félelmet 
nem éreztem, de ugyanakkor hiányzott belőlem az életét 
feláldozni kész mártír öntudatos belső megdicsőülése is, 
inkább csak azt kívántam, hogy az egész minél előbb vé
get érjen. Időnként a ház előtt elrobogó kocsikat figyeltem: 
vajon melyik áll meg a kapunk előtt. Mert abban biztos 
voltam, hogy előbb-utább éntem jönnek.

De az első nap folyamán senki sem jött; némelyik pil
lanatban szinte azt hittem, megfeledkeztek rólam. Azaz, 
hogy mégsem: a délutáni órákban főleg fiatalokból álló 
tüntető menetet láttam az utcán végigvonulni: az újonnan 
megalakult Legfelsőbb Katonai Tanácsot éltető táblákat 
hordozva, ütemesen skandálták: „Éljen Orlando! Vessze
nek a mérgezők!” és közben lábuk katonásan dobogott az 
úttest kövezetén.

És nem jött senki még másnap délelőtt sem. Csak dél
után, néhány perccel (három után hangzott fel kívülről 
gyors egymásutánban néhány türelmetlen csengetés.

Bár egy pillanatig sem kételkedtem, hogy azok érkez
tek meg, akikre vártam, mégis nyugodtan keltem föl és 
nyitottam ajtót. A küszöbön két tiszt, egy őrnagy és egy 
főhadnagy állt. Egy pillanatra kissé meglepődtem: tulaj
donképpen a VIVA közegeire számítottam, de jövetelük 
éélja így sem volt kétséges a szememben.

— Dr. A . . .  Salvatore? — kérdezte az őrnagy. Simára 
borotvált arcú, rangjához képest egészen fiatal ember 
volt.

— Igen, az vagyok — feleltem csöppnyi meghajlással 
és őszinte csodálkozásomra még mosolyogni is képes vol
tam. — Már vártam önöket.

— Nagyon helyes. Kérem, szíveskedjen velünk jönni.
Ez a minden gúnyos árnyalat nélküli felkérő hang szin

tén meglepett egy kissé, de a későbbi meglepetést még 
mindig nem sejtettem: úgy véltem, az őrnagy nyilván azok 
közé az emberek közé tartozik, akik a legerőszakosabb tet
teket is kifogástalanul udvarias szavak kíséretében hajt
ják végre. — Ahogy parancsolják, uraim — feleltem to



vábbra is nyugodt hangon és megindultam velük a lift 
felé.

A lenn várakozó dzsipbe ülve, először meg akartam 
kérdezni, hová megyünk, de aztán némaságra kényszerí
tettem magam. Ügy éreztem, ha kérdezősködnék, azt a be
nyomást kelteném, hogy ifélek és szerettem volna elke
rülni ennek látszatait, vagy talán mégis inkább azt, hogy 
kiderüljön az igazság. És ezenkívül úgy véltem, utunk cél
jával minden külön felvilágosítás nélkül is éppen elég 
hamar tisztába jövök majd. Komolyan csodálkozni csak 
akkor kezdtem, amikor kocsink a város központja felé 
vette útját, de még ekkor is azt hittem, valamelyik, a vá
ros túlsó szélén levő fogházba szállítanak. Legnagyobb 
meglepetésemre azonban az elnöki palota épülete előtt áll
tunk meg. Valójában csak most ébredtem rá, hogy valami 
egészen másról van szó, mint amit hittem. De a valóság
ból még e pillanatban sem sejtettem semmit.

Az őrnagy kiszállásra szólított fel, aztán belémkarolva 
vezetett el a palota előtt zuhogó esőben álló harckocsik 
és géppisztolyos őrök sorfala között, majd tovább fel a 
lépcsőn, aranyozott mennyezetű folyosók labirintusán vé
gig. Mire az elnöki dolgozószoba ajtajához értünk, az 
eleinte nyomunkban haladó, cingár, kecskeképű kis fő
hadnagy már rég lemaradt valahol. Az óriási, fényűzően 
berendezett, »terem méretű helyiséget belépésünk pillana
tában üresen találtuk. Az eredetileg Suarez számára ké
szült hatalmas mahagóni íróasztal mögött Orlandót egye
lőre csupán saját, természetesnél nagyobb portréja he
lyettesítette, mintegy jelenlétének folytonosságát bizto
sítva.

— Szíveskedjen helyet foglalni — mutatott az őrnagy 
az egyik kényelmes fotelra. — Elnökünk azonnal megér
kezik.

Még szinte be sem fejezte a mondatot, az íróasztal mö
gött egy eddig láthatatlan tapétaajtó pattant fel és a 
portré alatt, annak mintegy kicsinyített másaként maga



Orlando jelent meg. Az őrnagy, láthatólag előre megadott 
pontos utasítást teljesítve, szótlan tisztelgéssel távozott.

Hanyag meghajlással üdvözöltem, szándékosan mellőzve 
a katonás tisztelgést, s nyomban utána, engedélyét meg 
sem várva, ismét leültem.

Nem ült le az íróasztal mögé, hanem lassan, szertartá
sosan hanyag tartással egészen közel jött hozzám és az 
enyémmel szomszédos fotelba ül/t. Cigarettatárcáját fel- 
kattintva felém nyújtotta. — Parancsol? — kérdezte ajkai 
körül játszó, elégedettnek tetsző mosollyal.

— Köszönöm, nem kérek — mondtam hidegen. — Az 
utóbbi két napban rengeteget szívtam.

— Haragszik rám? — kérdezte rágyújtva. Szemében 
diadal csillogott, isőt valahogy az volt a benyomásom, ha 
teljesen szabadjára engedné érzelmeit, örömében talán 
táncra perdülne, vagy éppen »bukfencet vetne.

— A legyőzött ellenfélnek érzem magam. És a legyő
zött ellenfelek rendszerint nem táplálnak túl gyengéd ér
zelmeket a legyőzőik iránt.

— Sajnálom, hogy így fogja fel a dolgokat — mondta, 
kicsit kifordított tenyérrel, arcán képmutató sajnálkozás
sal. — Amit tettem, elkerülhetetlen volt.

Halkan felnevettem. — Az az érzésem, önnek fogalma 
štimcs, miit akadályozott meg — törtem ki fellobbanó indu
lattal. A veszélyt, aminek kihívó magatartásommal esetleg 
kiteszem magam, e pillanatban tökéletesen semmibe vet
tem. Csak éppen tudni szerettem volna, mát akar velem.

Kitörésem nem zökkentette ki a kerékvágásból, sőt ne
heztelni sem látszott; arca határtalanul magabiztos ki
fejezést öltött: — Tökéletesen tisztában vagyok vele! — 
felelte szavait ropogtatva. — És vállalom érte a felelős
séget a történelem előtt!

Némán meredtem rá. A tekintetéből sugárzó mérhetetlen 
magabiztosság néhány másodpercre torkomba dermesztette 
a szóit. Csak egy gyerek lehet ennyire magabiztos, jutott 
eszembe, vagy olyan ember, aki belül bizonyos értelem
ben a kiskorúság egy meghatározott fokán rekedt meg. És



pár pillanaitig tényleg az volt az érzésem, gyerekkel állok 
szemben, hatalmas, félelmetes gyerekkel, akii véletlenül 
valami veszedelmes szerszám birtokába jutott és most, 
anélkül, hogy fogalma lenne, mit szorongat, makacsul nem 
hajlandó azt kiadni a kezéből. Vajon tudja ez az ember, 
mit beszél?, villant belém a kérdés. Mintha a történelem 
valami istenség vagy túlvilága bíró lenne, aki a törté
nelmi események szereplőit érdemük szerint bünteti vagy 
jutalmazza. Vagy talán inkább színházi- vagy film vállal
kozóként szerepük nagysága szerinti gázsit fizet nekik. Hát 
csakugyan az lenne fontos neki, hogy ötven vagy száz év 
múlva mennyit, mit és hogyan írnak róla a történelem 
professzorai? Vagy csupán velem akarja ezt elhitetni? — 
Ha szabad kérdeznem, ez mit jelent? — szólaltam meg 
hirtelen.

— Micsoda?
— Hát az, hogy „vállalom érte a felelősséget a történe

lem előtt” .
Sötét, harcias bajuszával éles kontrasztot alkotó, remek 

egészséges fogsorát kivillantva elmosolyodott. Mosolya 
most szinte ártatlannak hatott; láthatólag annyi fáradsá
got sem vett magának, hogy kérdésem értelmén akár egy 
pillanatig is elgondolkodjon. Hangja szinte könnyedén 
csengett: — Ilyenkor általában ezt szokás mondani.

— Értem. És ennyi természetesen elég önnek. Felesleges
nek tartja tovább feszegetni a kérdést.

— Gyakorlati ember vagyok — mondta nyugodtan. — 
És különben sem ezért hozattam ide.

— Hanem, miért ?
— Nem .is sejti?
— De igen. És tökéletesen megértem. Hiszen valameny- 

nyien emberek vagyunk és ennélfogva rendkívüli örö
münkre szolgál, ha, mielőtt végeznénk vele, utoljára még 
legyőzött ellenfelünk szeméből olvashatjuk ki győzelmünk 
arányait.

Hangtalan jóízű nevetéssel a fejét rázta: — Téved. El
lenfeleimmel végezni csak olyankor szoktam, ha elkerül



hetetlen és csakis olyanokkal, akikre nincs szükségem 
többé.

Csodálkozva néztem rá. — Eddig minden törekvése arra 
irányult, hogy fölöslegessé tegyen. Mi szüksége lehet most 
rám?

— Azt akarom, hogy nekem dolgozzon.
— Azok után, hogy nyilvánosan méregkeverőnek ki

áltott ki?
Rendületlenül tovább mosolygott. Ültében hátradőlve 

kedvtelve nézegetett. — Azok után. Miért ne?
— Odakimn tüntetnek a „mérgezők” ellen. Talán még a 

fejüket is követelik.
Erre csak legyintett: — Odakinn általában más törté

nik, mint idebenn.
Érthetetlen, de igazi szándékából még mindig mit sem 

sejtettem, sőt egy-két pillanatig még egészen ostoba re
mények is éledezni kezdtek bennem: — Szóval mégsem veti 
el egészen az elképzeléseimet? . . .  Csak azt szeretném tudni, 
mire volt akkor jó ez az egész komédia? A hatalom már 
úgyis a kezében volt és . . .

Székén előrehajolt és tekintetét a szemembe fúrta. — 
Mert nekem egészen más terveim vannak — szólt lassan, 
lehalkított hangon. — Tudomásom szerint, kutatásai során 
maga két rendkívüli hatású szerre bukkant?

— Ügy van — feleltem gépiesen és közben éreztem, 
hogy elsápadok.

— Vagyis a juszticinon kívül létezik még egy szer, amit 
az Alkimista akció során eredetileg alkalmazndok kellett 
volna, az a . . .  na hogy is hívják. . .  olyan szolgai neve 
van. . .  — Homlokát ráncolva, elgondolkodva kereste a 
szót, s közben mutató- és hüvelykujjával türelmetlenül 
pattintgatott.

— Szervildn — segítettem ki fakó, színtelen hangon. 
Hirtelen egész testemet elöntötte a verejték.

— Ügy van, szervilin. . .  Bár nekem, őszintén szólva, ez 
a név nem nagyon tetszik. Valami más elnevezést kell ta



lálni, mondjuk, diszciplin . . .  Ugye jól hangzik? . . .  Hát 
szóval, ez a szer minket is nagyon érdekel.

Elképedésemben alig voltam képes szólni. — De hi
szen . . .  De hiszen ön bizonyára tudja, mivé formálja az 
a szer az embereket. Gondolkodás nélküli, parancsvégre
hajtó automatákká.

Ügy felelt, mintha valami egészen magátólértetődő dol
got mondana: — Hát éppen ezért. . .  A mi mozgalmunk
nak most olyan emberekre van szüksége, akik végrehajtják, 
amit mondunk nekik és nem okoskodnak sokat. Nos? Mi 
erről a véleménye? — Felvont szemöldökkel, várakozás
teljesen nézett rám.

— Azt a szert Suarezék kívánták használni sötét cél
jaik érdekében . . .  Hogy hatalmukat fenntarthassák . . .

Néhány pillanatig hallgatott és az ablakon keresztül a 
palota előtti térre bámult, ahol a tankok, mintegy fel
adatuknak eleget téve, éppen távozóban voltak; motorjaik 
egymás után dübörögtek fel. Aztán keményen osszeszorította 
száját, valószínűleg olyannak képzelte saját szobrát, ami
lyen arcot ebben a pillanatban vágott: — Az mitsem szá
mít. Minden dolog értéke attól függ, minek érdekében 
alkalmazzák. Most mi fogjuk alkalmazni a mi céljaink 
érdekében. Most mi vagyunk hatalmon és tudni fogjuk, 
milyen utasításokat hajtatunk végre. Minden rendelkezé
sünk a nép érdekeit fogja szolgálni.

— És mi a biztosíték erre? Mert ha az ember azt hiszi 
valamiről, hogy tudja, még nem bizonyos, hogy valóban 
tudja is.

— Ezt csak bízza ránk. Nem bizonyos, hogy olyan os
tobák vagyunk, mint amilyennek felfuvalkodott entellek- 
tüel-gőgjében hisz bennünket. . .  — Aztán egyszerre szú
rósan gyanakvó pillantást fúrt a tekintetembe. — Vagy 
talán kétségbevonja, hogy rendelkezéseink csakis orszá
gunk és népünk érdekeit szolgálják majd? — Tekintete 
megkeményedett; e pillanatban egészen világos lett előt
tem, hogy a lehető legveszedelmesebb emberfajtával állok



szemben, aki nemcsak csalhatatlannak mutatja, hanem an
nak is hiszi magát.

— És nem lenne egyszerűbb, ha inkább az egész népet 
tennénk képessé, hogy saját érdekeit szolgálja? — próbál
tam továbbra is kétségbeesetten vitatkozni, csakhogy az 
ajánlatára adandó határozott választ elodázhassam. Mintha 
csodára vártam volna.

Mintha tótalálta volna szándékomat, hirtelen tetőtől 
talpig végigmért, majd kezével türelmetlen mozdulatot 
tett. Hangja egyszerre éles lett és ellentmondást nem tűrő 
színezetet öltött: — Elég volt! Ha kedvelném az efféle 
vitákat, most nem lennék ezen a helyen. Feleljen! Hajlandó 
nekünk dolgozni vagy sem? Rövid és egyenes választ ké
rek. Igen vagy nem? — Aztán hirtelen, minden átmenet 
nélkül újra elmosolyodott. — Csupán mellékesen jegyzem 
meg, hogy nem feltétlenül nélkülözhetetlen nekem. A szer- 
vilin receptjét valamelyik munkatársától is megszerezhe
tem. Tehát ehhez tartsa magát.

Nem válaszoltam mindjárt. A helyiségben néhány percen 
áit csak a távozó tankok dübörgése hallatszott. Vértelenné 
vált arccal, tágult szemmel meredtem rá; továbbra is ve
rejtékezve egész testemben remegtem. Kissé mintha szé
dültem volna, arca, szemembe fúrt tekintete hol közelebb 
került hozzám, hol távolabb tőlem. Orlando pedig mintha 
észrevette volna szédülésemet, egyre merevebben, áthatób- 
ban nézett rám, s önmagának tetszelegve, ajkait hol ke
rekre csücsörítette, hol keskeny re szorította össze; mintegy 
szuggerálni próbált. Egy-két pillanatig attól tartottam, 
eszméletemet vesztem. Vagy valami lidérces álomból éb
redek . . .

De erre hiába vártam. Mind közelebb hajló arca to
vábbra is ott maradt előttem.. .  És éreztem, hogy a vá
laszt, amely egyben választás ás élet és halál között, nem 
kerülhetem meg. De ugyanekkor még mindig nem tud
tam, mit válaszolhatnék. Tisztában voltam vele, ha meg
tagadom az engedelmességet, egy fabatkát sem ér az éle
tem, viszont ha engedelmeskedem, kiszámíthatatlan, hogy
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hová fejlődnek a dolgok, elölről kezdhetem az egészet. És 
a lovas talán végleg a nyergéhez tapad. . .

Aztán egyszerre úgy éreztem, nincs is más választásom, 
minthogy látszólag elfogadjam az ajánlatát, és később 
megpróbáljam kijátszani az éberségét. Majd csak találok 
valami kiutat. És addig nem nyugszom, amíg meg nem 
„mérgezem” valahogy. Vagy bele nem verem abba a ma
kacs, elvakult, önmagától megkótyagosodott fejébe, hogy 
az embernek olyanná kell válnia, amilyenné az én csoda
szerem varázsolja, önállóan és öntudatosan cselekvővé, 
lelkiismerete szerint élővé, okosan jóvá . . .  Mert máskülön
ben az egész felkelés, ez a kezdetben oly nagyszerűnek 
induló mozgalom sohasem érheti el célját. . .

Bár torkomat mintha vaskarika szorította volna össze, 
lassan vonakodva mégis szóra nyitottam a számat. Hely
zetemet tökéletesen kilátástalannak láttam, mégis mindenre 
el voltam szánva.
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lyeztetett, bizonytalan ha
talom — közötti ellentétet 
és összeütközést. Ismét má
sok azt a tanulságot von
hatják le belőle, hogy a 
haladás útja akadályokkal 
van rakva, amelyek átme
netileg ki-ikitérítik eredeti 
irányából, kerülőikre kény
szerítik és lelassítják a me
netét; hogy a legtisztább 
szándékú rendszer- és ha
talomváltozás is magában 
hordja a kisiklás, az ön
maga ellentétébe való át- 
csapás lehetőségét, mert az 
emberek szeretik a hatal
mat, s gyakran megrésze- 
gülnek tőle stb. Egyesek 
viszont talán csak egy jobb 
sorsra érdemes tudományos 
eredmény elkallódésát vagy 
egy nagyra hivatott, becsü
letes tudós személyes tra
gédiáját olvassák majd ki 
belőle.

Természetes azonban, hogy 
Varga Zoltán könyvének 
nem a problémák puszta 
felvetésében van a kizáró
lagos értéke, hanem abban, 
ahogy ezeket egy magában 
is rendkívül izgalmas tör
ténetbe ágyazza.

Külsőségei révén csak
nem a detektív- és ka
landregényekkel rokonítha
tó, de problémafelvetése, 
korunk történelmének ele
venébe hatolása, az egyéni 
tettek alapos lélektani mo
tiváltsága, s nem utolsó 
sorban minden sallangtól 
ment, lényegre törő, lé
nyegláttató stílusa a leg
korszerűbb és legigénye
sebb prózai művek sorába 
emeli A méregkeverőt.




