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Ablaktalan, légkondicionált helyiség. Derékmagasságig tölgyfa burkolat. 

Fölötte a fehér falakon egyetlen metszet: himlőoltás Kubában 1900-ban. 

Vastag mokettszőnyeg: bokáig belesüppedtem, amikor beléptem a szobába. 

Öblös, kényelmes fotel: egy intésre leülök, és elmerülök benne. 

Azután hosszú csend. Azért vagyok itt, hogy beszéljek, de nem nagyon 

biztat senki. Az e világi hatalmasságok nem szívesen beszéltetik az embert: 

inkább önmagukat szeretik hallgatni, mint másokat. Azonkívül ezt nagyon is 

jól érzem – nem vagyok persona grata. Sem én, sem az, amit el akarok 

mondani. Hadd puhuljak egy kicsit. Hadd teljek el mindjárt az elején önnön 

jelentéktelenségem tudatával. 

Ott vannak mind a hárman az ovális asztal másik oldalán: az asztal 

félelmetes méretei, gondolom, azt a távolságot jelképezik, amely a Hatalmat 

az egyszerű állampolgártól elválasztja. Úgy érzem, mintha vizsgáznék: 

megfiatalodom tőle, de nem örülök neki. Egyébként, noha tapasztalt és eléggé 

ismert neurológus vagyok, az egésznek csakugyan van valami vizsga jellege, 

és arra kell gondolnom, hogy mi lesz, ha elvágnak. A sors iróniája: nem az én 

karrierem forog kockán; azért vagyok itt, hogy a közérdeket védelmezzem a 

közérdek védelmével megbízott személyiségek előtt. 

Három férfival ülök szemben. Középütt, éppoly masszívan és szögletesen, 

mint a HEW* "szövetségi fasiszta" architektúrája, Matthews, a miniszter. 

Matthewstól jobbra Skelton, egészségügyi főosztályvezető – aszott külsejű 

ember, aki egyáltalán nem látszik egészségesnek. A minisztertől balra Cresby, 

az elnök egyik legkiválóbb tanácsadója: ha a miniszterre néz, arcáról lerí a 

tapintatos megvetés. 
[* Health, Education and Welfare: Egészségügyi, Közoktatási és Népjóléti 

Minisztérium, Washingtonban, (angolul)] 

Hármójuk közül csak Cresbyt ismerem. Kopasz fiatalember. Alacsony, 

mozgékony, vékonydongájú figura, a szeme fekete, mint a szén. "Zseninek 

tartják", mondja második feleségem, Anita, nem minden keserűség nélkül, 

mert az az érzése, hogy ha civilizációnk nem volna ilyen nőgyűlölő, akkor ő is 

a tanácsadója volna az elnöknek, nem pedig a titkárnője. 

És nem vitás, hogy igaza van. A "rátermett" szó szinte sértésnek hangzik, 

ha Anitára alkalmazzák. A tudása felmérhetetlen, és gyönyörű homloka, 

csodálatos, vörösesbarna haja és zöld szeme mögött egy miniszámítógép 

működik rendkívül magas hatásfokkal. 

Mindezt igazán tárgyilagosan mondom. Hitvesemmel, Anitával olyan 

ritkán találkozom, hogy valójában nem is lehetek szerelmes belé. A karrier 

mindenekfölött: nem élünk együtt. Anita este szokott meglátogatni Wesley 



Heights-i házamban, hetenként kétszer-háromszor, de ha a Fehér Ház épp egy 

politikai válsággal van elfoglalva, akkor egyszer sem. Bevallom, némi áhítatot 

érzek, ha arra gondolok, hogy orgazmusaim gyakorisága ennyire összefügg a 

magas politikával. 

Anitán keresztül hívtam fel az elnök figyelmét az encephalitis veszélyeire, 

az elnök pedig úgy reagált – a HEW megkerülésével –, hogy szólt Cresbynek: 

kérjen tőlem jelentést erről a betegségről. 

Bizalmas jelentésem ott van a hatalmas asztalon, Matthews jókora szőrös 

mancsai között. A miniszter lassan lapozgatja, egyrészt azért, hogy lássam: 

még bele sem olvasott, másrészt azért, hogy ezzel az időhúzással is éreztesse 

ellenséges magatartását. Egyre jobban nyomaszt a hallgatása, de azért mégsem 

tudom egészen elítélni Matthewst. Az elején, isten tudja, miért, az elnök 

egyszerűen átlépett rajta, most pedig, amikor eljött a konkrét intézkedések 

ideje, ismét előráncigálja. Kínos. Sőt megalázó. 

Mostanáig csak egyszer láttam Matthewst a televízióban: a nézése 

optimista, mint általában a politikusoké, az álla szögletes és előreugró: ilyen 

állaknak kellene megnyugtatniuk a polgárokat az Egyesült Államok jövője 

felől. Az áll semmit sem változott, de a szemében, a bozontos, fekete 

szemöldök alatt nincs semmi jóindulat, legalábbis amikor énrám szegezi. 

Nagyon jól tudom, hogy milyennek lát: egy kis senki vagyok, ráadásul idegen 

származású, akit az elnök – a HEW tudtán kívül – odaültetett egy orvosi 

vizsgáló bizottság élére, hogy kedvében járjon a titkárnőjének. 

Igaz, hogy Cresbyt, a zseniális kopasz fiatalembert még kevésbé szereti 

Matthews. Cresby mindig fontos szerepet játszik azokban az ügyekben, 

amelyeket az elnök a miniszterek háta mögött szokott lebonyolítani: ő a 

"párhuzamos kormány" tótumfaktuma, ahogy Matthews és kollégái 

mondogatni szokták. Matthews csak abban reménykedik – Anitától tudom –, 

hogy Cresby, aki mindenkivel, néha még az elnökkel is végtelenül pimasz, 

előbb-utóbb kegyvesztetté válik. Anita osztozik ebben a reményben. 

Az egészségügyi minisztérium főosztályvezetője, az aszott és sárga Skelton 

olyan, mint aki állandóan a saját keserű levében fő. Látszik rajta, hogy 

egyformán gyűlöl mindenkit: Matthewst, Cresbyt és engem, 

A szobában van még egy ötödik személy, de nem sok vizet zavar: egy nő. 

Amikor beléptem, hallottam, hogy valaki Mrs. White-nak szólítja. 

Meglehetősen ironikus név: Mrs. White* ugyanis tetőtől talpig szürke. A 

ruhája, az arca, a haja: mindenütt ugyanaz az egérszürke árnyalat. Nem fiatal, 

nem vonzó: most fülhallgató van rajta, és egy magnetofon körül szorgoskodik. 

Ha azt látom, hogy valaki ennyire fakó, mindig arra gondolok: biztos, hogy 

saját maga radírozta ki magát az életből. 
[*White – fehér, (angolul)] 



– Megadom önnek a szót, dr. Martinelli – szólal meg végül Matthews, de 

látszik rajta, hogy a szót inkább csak kölcsönadja –, és arra kérem, hogy 

beszéljen minél rövidebben. 

Nem hagyom magam megfélemlíteni. Végtére is nem én tehetek róla, hogy 

az elnök egyeduralkodónak tekinti magát, és a miniszterek megkerülésével 

kormányoz. Arról sem tehetek, hogy a miniszterek inkább lenyelik a békát, de 

a hivatalukról nem mondanak le. Hja, a miniszteri nagyságnak ára van. 

A szemébe nézek Matthewsnak, és szilárd hangon beszélni kezdek: 

– A bizottságot magam alakítottam meg július 27-én az elnök kérésére. 

Feladatunk az volt, hogy vizsgáljuk meg az encephalitis 16-ról jelenleg 

rendelkezésünkre álló adatokat. 

– Honnan származik ez az elnevezés? – vág a szavamba Matthews. 

Kedvem volna azt felelni, hogy bizony tudná, ha elolvasta volna a 

jelentésemet. Ehelyett csak ennyit mondok, nem éppen türelmetlenül, de nem 

is nagyon nyájasan: 

– Az első ilyen agyvelőgyulladással, amit megfigyelhettem, a Georgetown 

University Hospital 16. számú kórtermében találkoztam. 

– Folytassa – mondja Matthews. 

– Mivel nagyon kevés idő állt rendelkezésünkre, vizsgálódásunk 

mindmostanáig csak az Egyesült Államok és néhány külföldi ország nagyobb 

városaira korlátozódik. 

– Hagyja a külföldi országokat – szólt közbe Matthews. 

– Hadd jegyezzem meg, hogy a jelentésnek ez a része politikai 

szempontból nem éppen jelentéktelen. 

– Miért gondolja? – kérdi Matthews fölényes hangon, mintha jelezni 

akarná, hogy egy ilyen laikus alak, mint én, csak ne ártsa bele magát a 

politikába. 

– Tudtommal eddig minden nagy járvány keletről nyugat felé terjedt. Ez a 

mostani kivétel: nyugatról terjed kelet felé. Ezért jelenleg Nyugat-Európában 

alacsonyabb a kóresetek száma, mint nálunk; a Szovjetunióban, már 

amennyire tudjuk, még kevésbé harapózott el a kór, mint Nyugat-Európában, 

Ázsiát pedig épp csak hogy elérte. De a jelentésünkből kitűnik, hogy Japán és 

Kína máris olyan intézkedéseket foganatosít, amelyekkel korlátozni óhajtja a 

lakosság és a nyugatiak érintkezését. 

Ez hatott. Matthews érdeklődve felhúzza bozontos, fekete szemöldökét, és 

tovább akar kérdezni, amikor Cresby udvarias és hihetetlenül metsző hangon 

közbeszól: 

– Ezzel talán kár az időt vesztegetnünk, miniszter úr. Én elolvastam dr. 

Martinelli jelentését (rövid, álnok mosoly), és már be is számoltam az 

elnöknek az Ázsiával kapcsolatos politikai vonatkozásairól. 



Akármennyire barátságtalan volt is hozzám Matthews, e pillanatban 

megesik rajta a szívem. Nyersebben nem is lehetett volna a tudtára adni, hogy 

semmibe sem veszik, és nélküle intéznek el mindent, ami fontos. 

Matthews összeszorítja az állkapcsát. A múltkor lenyelte a békát, és most 

ez a vipera… Ezt is lenyeli. 

– Folytassa, dr. Martinelli – mondja Matthews, és majdnem átdöf a 

tekintetével. 

Velem persze úgy bánik, ahogy akar: én egy senki vagyok a szemében. 

Folytatom: 

– Vizsgálatunk megállapította, hogy az Egyesült Államok nagy városaiban 

a neurológusok 73%-a már felfigyelt a problémára. Ketten közülük, a Los 

Angeles-i dr. Pierce és a bostoni dr. Smith vírustani kutatásokkal is 

foglalkozni kezdtek, akárcsak jómagam. Mindeddig sikertelenül. 

– Hogyhogy sikertelenül? – kérdi Matthews egy árnyalatnyi 

meghökkenéssel és felháborodással, amit én egy kissé naivnak találok. 

Matthews nyilván úgy képzeli, hogy az Egyesült Államok tudományát nem 

érhetik kudarcok. 

– Ami a magam munkáját illeti: mintát vettem néhány fertőzött agyvelőből, 

és megpróbáltam kitenyészteni a vírust. 

Matthewson látszik, hogy nem sokat ért ehhez a kérdéshez: csak néz rám a 

bozontos, fekete szemöldöke alól, és nem szól semmit – tehát folytatom: 

– Célom az volt, hogy kitenyésszem és elszigeteljem a vírust. De az eddigi 

kísérletek nem hoztak eredményt, valószínűleg azért, mert a táptalaj nem volt 

megfelelő. 

Elhallgatok. Szótlanul nézem Matthewst. Látszik, hogy felfogta a szavaim 

jelentőségét, és szeretne tovább kérdezni. De mivel attól fél, hogy elárulná a 

tudatlanságát, okosabb megoldást választ: kidülleszti a mellét, és előreszegzi 

az állat, vagyis felveszi azt az öntudatos pózt, amelynek bizonyára sok hasznát 

vette politikai pályafutása során. Aztán Skelton felé fordul egész testével, mint 

egy kőtömb, mintha a nyaka rá volna csavarozva a törzsére, és azt mondja: 

– Mr. Skelton, nem óhajt kérdéseket feltenni dr. Martinellinek? 

Igazán nem tudom, hogy mi élteti ezt a Skeltont, de az biztos, hogy nem az 

emberi érzések melege. Most merőn rám néz. Az a kevéske sárgás bőr, ami az 

arcán van, meggyűrődik, és előbújnak a fogai. Egy mosolygó halálfej. Jeges 

mosoly. Én is jól megnézem magamnak. Olyan szűk a mellkasa, hogy az 

ember csak csodálkozik, vajon hogy tudta a természet még a tüdejét meg a 

szívét is belezsúfolni. Semmi más nem tartja talpon, csak a gonoszság. És a 

szeme! Sárga, mint egy macskáé! Finom összhangban a bőrével! És nemcsak 

a vele született méreg fortyog benne, hanem lelke mélyén most ő is gyűlöl 

engem. Őt is félreállították. A hivatalos rangsor alapján tőle kellett volna 



kapnom ezt a megbízatást, nem pedig Cresbytől. A szörnyű sérelem, esküdni 

mernék rá, pillanatnyilag jobban foglalkoztatja, mint bármi, amit én az ország 

egészségügyi helyzetéről mondhatnék. 

– Dr. Martinelli – szólal meg végül gyenge, megbicsakló és egy kissé 

sípoló hangon –, szeretnék feltenni önnek néhány kérdést. Talán ezzel is 

megrövidíthetjük a szóbeli beszámolóját. 

Ó, milyen udvarias. Alig kezdtem el, máris unja. Skelton tovább beszél: 

– Ön, ugyebár, azt mondja, hogy az Egyesült Államokban még nem 

sikerült előállítani az encephalitis 16 ellenszerét. 

– Sem az Egyesült Államokban, sem külföldön, legalábbis tudomásunk 

szerint. 

– Volt-e valamilyen eredménye az eddig alkalmazott terápiái eljárásoknak? 

– Nem. Már amennyire alkalmazni tudtuk őket. 

– Miért csak "már amennyire"? 

– A betegség lappangási ideje körülbelül egy hét. Ez alatt az idő alatt csak 

az anyagcsere, a látás, a beszéd és a mozgás agyi központjában mutatkoznak 

zavarok. Ezek azonban nem súlyosak. Nem járnak lázzal, és nem gátolják a 

beteget szokásos tevékenységében. Általában nem is szoktak orvoshoz 

fordulni. Amikor aztán a betegség kitör, már késő. 

– Hogyan tör ki a betegség? 

– Rendkívül heves módon. A beteg elveszti eszméletét, és kómába esik. 

Egyébként ebből állapítottuk meg, hogy egy új betegséggel állunk szemben. 

Az eddig ismert agyvelőgyulladások közül egyik sem ilyen villámgyors 

lefolyású. 

– Azokban az esetekben, amikor a betegséget már az ön által említett, 

kevésbé súlyos zavarok fellépésekor kezelni kezdték, nem sikerült-e 

antibiotikumokkal vagy kortizonnal elejét venni a kifejlődésének? 

– Úgy tudjuk, hogy nem. 

– Amikor a beteg kómába esik, lehet-e még tenni valamit? 

– Nem lehet. 

– Előfordult-e spontán gyógyulás? 

– Ha előfordult, csakis a kóma előtt történhetett, és így nem szerezhettünk 

róla tudomást. 

– Ha jól értem, minden eset, amelyet ön megfigyelt, vagy amelyről 

tudomást szerzett, halálos kimenetelű volt. 

– Igen. 

Skelton megnedvesíti az ajkát, és tovább kérdez: 

– Hogyan terjed az encephalitis 16? 

– A betegség már a lappangási idő első napjától fogva fertőző. 

S még hozzáteszem: 



– Mivel a beteg nem tudja biztosan, hogy megkapta-e a kórt, és a 

lappangási idő egy hétig tart, ezalatt sok mindenkit megfertőzhet a 

környezetében. 

Ezt szántszándékkal mondtam. A sajtó még nem kapta fel az encephalitis 

16-ot. Még azt sem tudja, hogy így neveztük el. Szerintem ez a hallgatás 

végzetes lehet. Szeretném, ha a hatóságok közzétennék a jelentésemet, és 

sürgősen elrendelnék a szükséges megelőző intézkedéseket. Nyilvánvaló, 

hogy amennyire csak lehetséges, korlátozni kell a lakosság szabad mozgását – 

bármilyen gazdasági károk származnak is belőle –, különben a járvány 

villámgyorsan elterjed. 

Folytatom: 

– Szeretném felhívni a figyelmet egy fontos tényezőre. Az esetek száma 

első pillantásra nem látszik magasnak. Ha egy akkora városban, mint New 

York, két hónap alatt összesen ezerkétszázhetvenöt eset fordul elő, azt 

mondhatják, hogy ez még nem olyan ijesztő. Szeretnék mindenkit óvni ettől 

az optimizmustól. Nem az esetek száma az ijesztő, hanem az a körülmény, 

hogy a statisztika igen gyors növekedést mutat mindazokban a városokban, 

amelyekre megfigyeléseink kiterjedtek. Ha a növekedés ebben az ütemben 

halad tovább, nagyarányú járványtól kell tartani. 

Nem akartam enyhíteni a szó súlyát. Ellenkezőleg, a lehető legnagyobb 

nyomatékkal vágtam oda elébük, úgyhogy a jelek szerint még Matthews 

miniszter úr is megérezte, pedig neki igazán elég vastag a bőre. Szemét ugyan 

elrejti a bozontos szemöldök, de azért némi izgalmat olvasok ki belőle. Egy 

pillanatnyi szünet után a két karja elválik a testétől, s nyitott tenyérrel, egy 

kissé riadtan és hitetlenül így szól: 

– Hát napjainkban is elképzelhetők még nagyarányú járványok? 

Csak tovább, gondolom, kíméletlenül, ha muszáj. 

– Engedje meg, miniszter úr, hogy őszinte legyek: az ön kérdése egy 

optimista feltételezésből indul ki. Ön úgy gondolja, hogy az orvostudomány 

mai állása szerint egy ilyen járványt csírájában el lehet fojtani. 

– Miért, nincs igazam? 

– Lehet, hogy nincs igaza. Tegyük fel, hogy olyan vírusról van szó, 

amelyet nem lehet elszigetelni vagy azonosítani. 

– Például? – kérdi Skelton gyönge és csikorgó hangja. 

– Például, mint az 1918-as ázsiai influenzáé. 

– Szeretném felhívni rá a figyelmét, dr. Martinelli – mondja Skelton 

kioktató hangon –, hogy a vírustani kutatások 1918 óta rohamléptekkel 

haladtak előre. 

– Igaz – mondom hevesen. – De ebből még nem következik, hogy máról 

holnapra sikerül előállítani az encephalitis 16 szérumát. És ne feledjük, hogy 



az ázsiai influenzának néhány hónap alatt huszonkétmillió halálos áldozata 

volt. 

– Mennyi? – kérdi Matthews. 

– Huszonkétmillió. 

– Sokkal több, mint amennyi az első világháborúé az összes hadviselő 

országokban együttvéve – jegyzi meg Cresby. 

Valóban úgy van, ahogy mondja, de Cresby diadalmas hangjából 

kiérződik, hogy ez a huszonkétmillió halott nem sokat jelent a számára: 

legfeljebb arra jók, hogy odaszúrhasson velük Matthewsnak. 

– Kérem, folytassa, dr. Martinelli – mondja Matthews valami olyasféle 

kézmozdulattal, mintha egy darazsat hessegetne el magától. 

– Szeretnék még valamit hangsúlyozni, éspedig a betegek életkorát. 

Statisztikánkból kitűnik, hogy… 

– Bocsánat, doktor úr, egy pillanatra – mondja Mrs. White. – Valami kis 

baj van a magnetofonnal. Leállt a felvétel. 

A három férfinak, aki szemben ül velem, egyszerre fordul a tekintete Mrs. 

White felé. Mivel a hölgy se nem fiatal, se nem csinos, nem vonta magára 

eddig a figyelmüket. Számukra nem több, mint egy középkorú nő, aki alantas 

teendőket lát el, s akinek körülbelül annyi a jelentősége, mint egy asztalnak. 

Azzal a különbséggel, hogy egy asztal nem kétbalkezes, Mrs. White pedig az! 

Egyszerűen azért, mert nő! Mert nem képes beállítani egy gépet! Most végre 

mind a hárman tökéletesen egyetértenek; jól látom az arcukon, akárcsak azt a 

fölényes elnézést, amellyel tudomásul veszik, hogy a női ügyetlenség 

fennakadást okozhat a nagy jelentőségű ügyek intézésében. 

Csak a méltóságuk tiltja, hogy odaugorjanak, és fél kézzel megjavítsák azt 

a nyavalyás magnetofont. 

Biztos vagyok benne, hogy Mrs. White ebben a pillanatban nagyon is jól 

érzi, mire gondol a három úr. Tudja, hogy nincs igazuk, de a gúnyos megvetés 

annyira hat rá, hogy valóban ügyetlenkedni kezd – ezt ilyen messziről is 

látom. Elvörösödik, könnyek szöknek a szemébe, és minden erejét össze kell 

szednie, hogy rengeteg kapkodás után, kétszer annyi idő alatt, mint amennyire 

szükség lett volna, valahogy rendbe hozza, amit elrontott. 

– Készen vagyok – mondja végül, és kivörösödött arccal, könnyes szemmel 

felnéz. 

Egy kis szünet. A három úr újra felém fordul. Minden rendben van: Mrs. 

White tehát ismét megszűnt létezni. 

Folytatom: 

– A betegek életkorát említettem. Ezzel kapcsolatban szeretnék 

megjegyezni valamit. Abban a huszonkilenc városban, ahonnan adatainkat 



gyűjtöttük, egyetlen beteg sem volt tizenkét évnél fiatalabb vagy hetvenöt 

évnél öregebb. 

Az urak nyilván nem sokat értenek ebből, kivéve persze Cresbyt, hiszen ő 

olvasta a jelentésemet. 

– Hadd fejtsem ki, mi a meglepő ebben a körülményben. Megállapítottuk, 

hogy az Egyesült Államokban ugyanúgy, mint külföldön, az encephalitis 16 

áldozatai között egyetlen ivaréretlen fiú sincs. Másrészt viszont csak igen 

kevés hetven év fölötti betegről van tudomásunk, és ezek is mind nagyon jó 

erőben lévő öregurak voltak, akik változatlanul aktív szexuális életet éltek. 

Skelton hosszú, aszott arcán valami gúnyos kifejezés jelenik meg; amikor 

megszólal, a hangja gyönge, de azért csöpög belőle a méreg. 

– Úgy látom, dr. Martinelli, ön valamiféle összefüggést keres az 

encephalitis 16 és a szexualitás között. Nem gondolja, hogy ezzel csak a 

divatnak hódol? 

A hangja olyan sértő, hogy nagy kedvem volna a képébe vágni valami 

rettenetes pimaszságot. Például: ha a szexualitás divat, akkor ön a jelek szerint 

egyáltalán nem divatfi. Ehelyett azonban mindkét kezemmel rátenyerelek az 

asztalra, és nyugodt hangon azt mondom: 

– Nem tagadható, hogy vannak betegségek, amelyeknek első pillantásra 

semmi közük a genitális rendszerhez, de valahogy mégis összefüggnek a 

spermatogenezissel. Ön éppoly jól ismeri, mint én, a syracuse-i 

orvostudományi kutatóintézet megállapításait, amelyek szerint azok a férfiak, 

akik szexuális kapcsolataik meddősége érdekében műtétnek vetették alá 

magukat, különösen hajlamossá váltak az ízületi gyulladásra, a reumára és a 

nagyfokú érelmeszesedésre. 

– Ismerem a syracuse-i eredményeket – mondja Skelton. – A kutatócsoport 

nem állítja, hogy a következtetései feltétlenül biztosak, hiszen aránylag kis 

számú esetet tudott csak megvizsgálni. 

– Én sem állítok ilyesmit – felelem szárazon. 

– No, de nem is olyan fontos, hogy miféle kapcsolat van a két jelenség 

között: ami tény, az a tény – szólt közbe Matthews, és most hálás vagyok neki 

ezért a józan megjegyzésért. – Ön azt mondta, dr. Martinelli, hogy egyetlen 

ivaréretlen fiú sincs az encephalitis 16 áldozatai között. És mi van a 

lányokkal? 

E pillanatban Cresby Matthews felé fordul, és kurtán, gúnyosan felnevet, 

de olyan pimaszul, hogy eláll a lélegzetem. Ő persze nem tette volna fel ezt a 

kérdést: olvasta a jelentésemet. A szemébe nézek. Sugárzik belőle a diadal. 

Nagy imperialista ez a fiú. A tudás nem elég neki. Győzelemre és az ellenség 

megalázására vágyik. 



Más kérdés, hogy a viselkedése egyáltalán nem illik a probléma 

súlyosságához. Elvégre nem azért vagyunk itt, hogy megszégyenítsük 

Matthewst, hanem azért, hogy rávegyük: tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

Ránézek Matthewsra, s bár ő egy cseppet sem volt udvarias hozzám, 

nagyon udvarias hangon mondom: 

– Örülök, miniszter úr, hogy felvetette ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy a 

jelentőségét nem lehet eltúlozni. Az encephalitis 16 áldozatai között egyetlen 

nőnemű egyed sincs, sem az Egyesült Államokban, sem pedig külföldön. 

Skelton és Matthews sóbálvánnyá mered, de Matthews még inkább 

sóbálványnak látszik, mint Skelton. Kőtömbszerű, szögletes alakja végül 

megmozdul, összeteszi azt a vaskos, szőrös kezét, az asztalra könyököl, 

előretolja ragadozó állkapcsát, rám néz vastag szemöldöke alól, és kihívóan 

mondja: 

– Nők nem kapják meg az encephalitis 16-ot!? Lehetséges ez? 

A fogalmazást nem érzem éppen tudományosnak, de azért türelmesen 

válaszolok: 

– Nem ez az egyetlen eset, hogy a nőknél immunitást tapasztalunk olyan 

betegségekkel szemben, amelyek férfiak közt, igenis, előfordulhatnak. Talán 

elég lesz egyetlen példa: a vérzékenység. 

– Micsoda? – kérdezi Matthews teljesen megzavarodva. – Mi köze a 

vérzékenységnek az encephalitis 16-hoz? 

– Semmi köze hozzá – feleli Cresby megsemmisítő hangon. – Dr. 

Martinelli csupán párhuzamba állított kétféle immunitást. A nők tökéletesen 

immúnisak mind a vérzékenységgel, mind pedig az encephalitis 16-tal 

szemben. 

– És mivel magyarázza ezt az immunitást? – kérdi Matthews, és hangjából 

kicseng ugyanaz a naiv megbotránkozás, amire már az előbb is felfigyeltem. 

– Nem magyarázom semmivel – mondom. – Csak közlöm mint tapasztalati 

tényt. 

Hosszú és súlyos csend támad. Nem is csoda. Idő kell hozzá, hogy ilyesmit 

megemésszen az ember. Nem is a csend az érdekes, hanem Mrs. White, 

jobban mondva, a mi magatartásunk, ahogy Mrs. White-ot nézzük. Látszik, 

hogy zavarba jön, amikor egyszerre csak ennyi férfiszemnek kerül a sugarába. 

Nem, Mrs. White-nak nincsenek illúziói. Jócskán túl van az ötvenen, tetőtől 

talpig szürke, s még arra sem utal semmi, hogy valaha talán szép lehetett. Nem 

szokta meg, hogy ennyi férfi meressze rá a szemét egyszerre, ilyen feszülten. 

Elvörösödik, valami bűntudatfélét érez az immunitása miatt, és 

mentegetőzésül megpróbál félénken rámosolyogni a miniszterre. Ezt a 

kísérletet azonban Matthews most az egyszer nem viszonozza a hivatásos 



politikus vakító fogsorú, lenyűgöző mosolyával. Csak nézi Mrs. White-ot jó 

sokáig, merőn és sértődötten. 

Valóban az egész nem tarthat tovább két-három másodpercnél, de később, 

ha visszagondolok erre a jelenetre, mindig ez a pillanat merül fel az 

emlékezetemben. 

 

A Matthewsszal folytatott beszélgetésemnek nem lett semmi eredménye. 

Három hét telt el a találkozásunk óta, s ő még mindig nem riasztotta a 

közvéleményt, és nem intézkedett, hogy tegyék meg az általam javasolt 

óvintézkedéseket. De a legjobban azon lepődöm meg, hogy a sajtó mindmáig 

a füle botját sem mozdítja. Mint oly sokszor, a külföldi események elvonják 

figyelmét a belföldiekről. A tömegkommunikációs eszközöket pillanatnyilag 

csakis Thaiföld érdekli, valamint azok a nagy horderejű akciók, amelyeket az 

elnök nemrég kezdeményezett ebben a térségben. Még csak azt sem lehet 

mondani, hogy elhallgatják az encephalitis 16-ot. Egyszerűen nem törődnek 

vele. Itt-ott ugyan olvasok néhány cikkecskét a betegségről, de semmi olyat, 

amiből valóban kiderülne a helyzet súlyossága. 

Pedig a neurológusok tudják, hogy a helyzet súlyos. Az a sok telefonhívás 

meg a számtalan levél, amit kapok, mind ezt bizonyítja. De az orvosok 

ugyanolyan tisztelettel viseltetnek a hatóságok iránt, mint három héttel ezelőtt 

még jómagam is, bíznak bennük, és az én bizottságomtól várják, hogy 

fogadtassa el a szükséges intézkedéseket. A közvéleménnyel kapcsolatban 

pedig elkeserítő megállapításra jutottam: a halálesetek száma még nem érte el 

azt a szintet, amelyen a probléma kezd izgalmassá válni. S ami még rosszabb, 

az emberek úgy érzik, hogy Afrikában, Ázsiában, esetleg még 

Latin-Amerikában is kitörhetnek járványok, de az Egyesült Államokban 

semmi esetre sem. Amikor néhány szóban megemlítettem aggodalmaimat a 

Washington Post egyik szerkesztőjének, udvarias szkepszisbe ütköztem. Mint 

sok más embernél, nála is tapasztaltam, hogy két dologról feltétlenül meg van 

győződve, s ez a kétféle hit összegeződik, és kölcsönösen erősíti egymást: 

egyrészt vakon hisz az Egyesült Államok orvostudományában, másrészt 

abban, éppoly vakon, hogy ha nemzeti veszélyről van szó, a kormány 

mozgósítani tudja erőit. 

Bevallom, nyomaszt és ijeszt a rám nehezedő felelősség, amely váratlanul 

szakadt a nyakamba. Nyugtalanságomban már aludni sem tudok, és 

éjszakákon át töröm a fejem, hogy mit is tehetnék. 

Rossz szájízzel kell megállapítanom, hogy Anitától egyáltalán nem kapok 

segítséget. Most, hogy közeledik az elnökválasztás, egyre ritkábban 

találkozunk, s ha mégis, akkor kizárólag Thaiföldről vagy a választásról tud 

beszélni. Amikor végre sikerül az encephalitis 16-ra és a sürgős 



óvintézkedésekre terelnem a szót, Anita mindig kitér a határozott állásfoglalás 

elől: azt mondja, hogy a HEW rövidesen intézkedni fog, mégpedig az én 

javaslataim szellemében. Egy kis türelem, Ralph. Más dolgok is vannak a 

világon, nemcsak "a te járványod". 

Én pedig végül már arra gondolok, hogy a kormány csak alibinek használja 

fel az egész bizottságot és engem is, mert valamilyen érthetetlen okból nem 

tud vagy nem akar cselekedni. Aztán szeptember 28-án anélkül, hogy egy szót 

is szólnék Anitának – ő ugyanis körömszakadtáig ellenezné –, végre 

elhatározásra jutok. Beszámolok róla munkatársaimnak, és kihallgatást kérek 

Cresbytől, hogy vele is közöljem. 

A kopasz fiatalember most nem látszik olyan élénknek, mint máskor. Igaz, 

apró, szénfekete szeme változatlanul elevenen villog. De az arca nyúzott, az 

orra megnyúlt, a szája keserű. Kertelés nélkül közlöm vele, hogy nem 

vállalom tovább a cinkos szerepét ebben a nagy hallgatásban és a HEW 

tétlenségében: ezennel lemondok a bizottság elnöki tisztéről. 

Nagy meglepetés: Cresby meg sem próbál lebeszélni róla. Ellenkezőleg, 

buzgón helyesel. Sőt még túl is akar licitálni. Olyan kijelentéseket tesz 

roppant hidegvérrel, amelyek igazán meglepően hangzanak az ő szájából. A 

HEW tétlenségéért nem Matthews a felelős, mint ahogy én hittem, hanem az 

elnök. Túl ravasz akart lenni, és becsapta önmagát. Először is kihasználta, 

hogy a sajtó teljes érdektelenséget tanúsít az encephalitis 16-tal szemben: 

elhallgatta a statisztikámat, és ad acta tette a jelentésemet. Miért? Mert ha 

nyilvánosságra hozná, akkor népszerűtlen intézkedésekre kényszerülne. 

Márpedig így is elég népszerűtlen, hiszen mindenki tudja, hogy suba alatt 

miféle háborút visel Thaiföldön. Másodszor: ha most tenné közzé a 

jelentésemet, óriási felzúdulás lenne a válasz. Dühösen a szemére vetnék, 

hogy miért hallgatott eddig, a nyakába varrnák az összes halottakat, és az 

elnökválasztáson alulmaradna Sherman szenátorral szemben. 

Én csak hallgatom. Nem jutok szóhoz. Aztán hebegek valamit: hát az 

elnöknek fontosabb a választási győzelem, mint az a számtalan emberi élet, 

amit megmenthetett volna, ha korábban intézkedik? Cresbyből kitör a nevetés: 

– Doktor úr! Ne legyen igazságtalan az elnökhöz! Azt hiszi, személyes 

érdekei lebegnek a szeme előtt, amikor mindent elkövet, hogy újra 

megválasszák? Szó sincs róla. Hát nem tudja, hogy az elnök úgy érzi: Isten 

egy óriási jelentőségű misszióval bízta meg? Fenn kell tartania 

Délkelet-Ázsiában az amerikai befolyást. Nagyon egyszerű: ha elveszítjük 

Thaiföldet, akkor meglazulnak az eresztékek, és minden összeomlik. Egyedül 

az elnök mentheti meg Thaiföldet. Legalábbis ő azt hiszi. Ebben a 

perspektívában, ugyebár, mit számít egy kis járvány, amelynek eddig még itt 



az Egyesült Államokban is legfeljebb negyvenezer halálos áldozata volt… az 

autóbalesetek évente többet követelnek… 

Különös politikai szemlélet. Sose az a fontos, amivel itthon gyűlik meg a 

bajunk, hanem ami a világ másik végében történik. De valahogy mégsem 

rokonszenves, hogy ez az éles eszű fiatalember ilyen cinikusan beszél a 

főnökéről. Cresby egy kicsit fölülről néz mindent, még az encephalitis 16-ot 

is. Rosszul teszi. Lehet, hogy gazdag házban született, de a betegség nem 

olyan, mint a szegénység: fertőz. 

Ezt meg is mondom neki. És még egyszer hangsúlyozom, hogy nem a 

kóresetek száma a legfontosabb, hanem a kór terjedésének gyorsasága. 

Cresby erre burkoltan egy olyan javaslatot tesz, amitől teljesen elképedek. 

Ha már úgyis le akarok mondani, miért ne hozhatnám nyilvánosságra azt a 

bizalmas jelentést? Elvégre a jelentés az enyém, én írtam. 

Rendkívül fagyosan válaszolok erre a meglepő javaslatra. A jelentés nem 

az én egyéni művem, hanem egy bizottság kollektív munkája, a bizottságtól 

pedig titoktartást követeltek. Súlyos etikai problémát jelentene, ha elárulnám 

ezt a titkot. 

Bővebben nem fejtegettem az elképzeléseimet: gyanakodva és kissé dúltan 

otthagyom Cresbyt. Sejteni kezdem, hogy a zseniális fiatalember összeveszett 

az elnökkel, s most engem akar felhasználni a maga céljai érdekében. A cél 

világos: az én lelkiismereti aggályaim segítségével szeretné elgáncsolni volt 

főnökét. Persze úgy, hogy miközben engem bemárt, ő maga tiszta marad. 

Felhívom Anitát, és megkérem, jöjjön el hozzám. Először nemet mond: 

rengeteg a dolga. Utalok rá, hogy voltam Cresbynél, mire gyorsan azt mondja: 

– Oké, Ralph, tízre ott vagyok. 

Este tízre természetesen. Addig még bőven van idő. Lefektetem tízéves 

fiamat, Dave-et, jobban mondva, tapintatosan ellenőrzöm, hogy lefeküdt-e 

már. Dave-nek nem Anita az anyja – Anita karrierje mellett szó sem lehet 

gyerekekről –, hanem az első feleségem, Eileen, aki harminckét éves korában 

halt meg vérmérgezésben, amikor Dave négyéves volt. 

Lezuhanyozok, és én is pizsamát veszek fel: Anita mindig mulat a 

pizsamáimon, mert mértékre csináltatom őket. Hiába magyarázom neki, hogy 

ha az ember egy kicsit alacsony, mint én, nem engedheti meg magának, hogy 

a pizsamanadrág feneke lelógjon a combjai közé. 

Fél tízkor átmegyek Dave szobájába, és megpróbálom rábeszélni, hogy 

oltsa el a lámpát. Békés tabló. A Buz nevű airdale terrier – az egyik szomszéd 

kutyája, aki pillanatnyilag nálunk vendégeskedik – az ágy lábánál fekszik, 

pofáját a két lábán nyugtatva. Félig már alszik, s éppen csak jelzi, hogy 

tudomást vett a belépésemről: fél szeme kinyílik, a farka koppant egyet a 

szőnyegen. Dave nem mozdul. Hátát a kétrét hajtott hengerpárnának 



támasztva olvas. Fekete szempillái szövevényes árnyékot vetnek az arcára. 

Leülök az ágy lábánál, és nézem. Korához képest elég kicsi, de arányos 

testalkatú, az arca ovális, a bőre fénytelen, sötétbarna haja hullámos. A 

termetét, arca formáját, a bőre színét és szempilláját tőlem örökölte. A szemét 

Eileentől. Hat éve már, hogy minden áldott este így nézek bele Eileen 

szemébe. 

Nem volt könnyű elrendezni az életemet. Egy végtelenül kedves hölgy, aki 

a szomszédban lakik, vállalta, hogy reggel elviszi Dave-et az iskolába, s 

délután haza is hozza, egy másik szomszédasszony pedig, akinek nincsenek 

gyerekei, boldogan vigyáz rá, amíg meg nem jövök a kórházból. 

A szomszédaimról szólva, hadd említem meg, ma már némi derűvel, hogy 

az elején, amikor beköltöztünk Wesley Heights-i házunkba, nagy fejtörést 

okozott nekik, vajon az összejöveteleikre "meg kell-e hívni Martinelliéket is". 

Tétovázásuk nem sokáig tartott. Elég hamar befogadtak. Ezt Eileennek 

köszönhettem. De nemcsak neki, hanem – őket idézem – az én "latin 

vonzóerőmnek". Vagyis plusz előjellel látták el azt, amihez mínusz előjelet 

csatoltak, mielőtt megismertek volna. Ez sem egyéb, mint az idegen fajúak 

megkülönböztetése, csak fordítva. Annyi baj legyen. Amíg barátságosak, 

igazán nem fogok háborogni. Még az is előfordul, hogy a szomszédaim 

jelenlétében egy kissé túljátszom a szerepemet, és olaszabb vagyok minden 

olasznál. Ők pedig el vannak ragadtatva. Főleg a nők. 

– Most már eloltom a lámpát, Ralph – mondja Dave, mintegy 

jutalomképpen, amiért ilyen tapintatosan, egyetlen szó nélkül vártam, amíg 

szíveskedik befejezni az olvasást. 

Felállok, jobb kezemmel megsimogatom Dave haját, szeretném 

megcsókolni, de mivel ő nem helyesli, ellenállok ennek a vágynak, aztán 

visszamegyek a szobámba, és tovább várom ritkán látott hitvesemet. 

Barátaim, főleg azok, akik ismerték Eileent, nem értik, hogy miért 

nősültem újra ilyen feltételekkel. Igazuk van. A mentség: nem volt más 

választásom. Azért vettem el Anitát, mert a volt anyósom, aki szeretné elvenni 

tőlem Dave-et, erkölcstelenséggel vádolt, amikor tudomására jutott Anitával 

folytatott viszonyom. E vád ellen most már egy házasságlevél pajzsával 

védekezhetem. 

Nem valami vastag pajzs. Közös életünk csak a hét egyes napjain 

nevezhető közösnek. Én, aki "tyúkanyó" természetű vagyok, és családias 

érzéseket örököltem olasz őseimtől, folytonosan berzenkedem, nem tudok 

beletörődni ebbe az időszakos házaséletbe. Anita viszont tökéletesen megvan 

elégedve a helyzettel. Miért is ne lenne, hiszen ő akarta így. 



Tíz óra: itt van. Teltkarcsú asszony, túl a harmincon, vörösesbarna haj, zöld 

szem, "finom metszésű" orr. Legalábbis így írja le magát a hiúság 

pillanataiban. 

Úgy ront be, mint a szélvihar, és rettentő izgatottan rám veti magát. 

Annyira kíváncsi a mondanivalómra, hogy alig hagy szóhoz jutni. 

Két dolog miatt is szörnyülködik, de nem egyforma mértékben. A 

lemondásom még csak hagyján. De hogy közzé akarom tenni jelentésemet a 

sajtóban! Arról szó sem lehet! Borzalmas lenne! Néhány héttel az 

elnökválasztás előtt! Különben is, nincs hozzá jogom erkölcsileg! A jelentés 

nem az én tulajdonom! 

Hagyom elzúgni a vihart – bár egy kissé meglep, hogy Anita az erkölcsöt 

hívja segítségül egy olyan kormány védelmére, amely a kisujját sem mozdítja 

a veszélyeztetett lakosság érdekében. Amikor kifogy a szemrehányásokból, 

megjegyzem, hogy ezúttal nem egy, hanem két kötelességről van szó: formális 

kötelességemről, amit az előbb olyan szépen kifejtett, egyébként magam is 

erre hivatkoztam, amikor Cresby megtette a javaslatát; másodszor pedig 

valóságos kötelességemről: az ország lakosainak is tartozom valamivel, 

köteles vagyok bármi áron figyelmeztetni őket a fenyegető veszélyre. 

Ezek után megnyugtatom Anitát. Igaz, hogy a jelentésemről, amelynek 

egyetlen példánya a bizottság birtokában van, fotókópiát készítettem, ez a 

másolat azonban továbbra is a bankbéli széfemben marad. Semmi esetre sem 

teszem közzé, félek, hogy pánikot keltene a közvéleményben. Viszont 

elhatároztam, hogy ha a HEW makacsul tétlen marad, igenis, érintkezésbe 

lépek a sajtóval, de csak úgy, mint orvos és magánember, nem pedig a 

bizottság volt elnökeként. 

Anita rám néz. Közlésem eloszlatta aggodalmait: most már nyugodt. Leül 

mellém a díványra, és szemének a zöldje hirtelen megváltozik: jól ismerem ezt 

a színváltozást. Egyvalamit el kell ismerni: a politikai élet vagy a magánélet 

legsúlyosabb válságai sem képesek hosszabb időre elfojtani Anitában a 

szeretkezés vágyát és az étvágyat. Ha csak egy csöppet is enyhül a feszültség, 

a kétféle vágy kölcsönösen felszítja egymást, s Anita szétdúlja az ágyamat, és 

kifosztja a hűtőszekrényemet. Így hát egyáltalán nem vagyok meglepődve, 

amikor néhány perccel később kimegyek a konyhába, és látom, milyen mohón 

kebelezi be a sonkás tojást, amit az imént sütött magának. Minthogy tele van a 

szája, és kénytelen végighallgatni, kihasználom az alkalmat: ismét előadom, 

nagyon komolyan, sőt indulatoktól fűtötten, hogy miféle sürgős 

intézkedéseket tartok szükségesnek. Még akkor is javában érvelek, amikor 

Anita befejezte a vacsoráját, és együtt megyünk be a hálószobába. 

– Jaj, szegény kicsikém – mondja Anita, mialatt az ágyamon hasmánt 

keresztbe fekve átadja magát az emésztés első gyönyöreinek –, te is éppen 



olyan jól ismered, mint én, a legfrissebb thaiföldi híreket: nem sok híja, hogy 

nyakig benne legyünk egy délkelet-ázsiai háborúban. Természetes, hogy a 

Papa népszerűsége (így szokta emlegetni az elnököt, mert még nálam is fél a 

lehallgatókészülékektől) nagymértékben csökkent. Persze azért mindenről 

beszámolok neki. Meg kell tudnia, milyen szerepet játszik Cresby ebben az 

egészben. Szerintem a Papának nem lett volna szabad menesztenie Cresbyt 

még a választások előtt. Túl sokat tud a kis vipera. Kérlek, Ralph, ne vágj 

ilyen képet! Értsd már meg végre! A politikában mindig választani kell. 

Mindig megvan a fontossági sorrend. Most Thaiföld megmentése az első, 

ahhoz pedig előbb meg kell nyerni a választást. A pillanat nem alkalmas rá, 

hogy nagydobra verjük a te encephalitisedet, végzetes hiba lenne, mindenki 

azt kérdezné: csak most riasztjátok a közvéleményt? Minden oldalról ránk 

támadnának, és Sherman játszva megnyerné a választást. 

Megpróbálok tovább érvelni, de mindhiába. Anita udvariasan vagy talán 

csak azért, hogy másra terelje a szót, Dave felől érdeklődik. Nem sok jót 

mondhatok róla. A gyerek egy kicsit vérszegény. Most, hogy felmondtam, és 

állástalan vagyok, talán elviszem valahová egy hétre, jót tenne neki egy kis 

levegőváltozás. Anita mosolyog, s mivel bosszant a mosolya (tudom, hogyan 

vélekedik a Dave-hez fűződő kapcsolatomról), elég durván megkérdem tőle, 

normálisnak tartja-e, hogy egy asszony mereven elzárkózik a gyermekáldástól. 

– Normálisnak? – kérdi vissza megvető hangon. – Nem tudom, mi az a 

normális. És nem látom be, miért kellene tűrnöm, hogy a petefészkem szabja 

meg az életem rendjét. Nálam a fej parancsol. 

Ennyit mond, és már el is alszik. Egy pillanat alatt el tud aludni: mintha 

egy csapot zárna el az ember. Sokoldalú tehetség s azonkívül egészséges, mint 

a makk. Igaz, túlságosan érzékenynek nem nevezhető. Amikor az encephalitis 

16 terjedéséről beszélve megemlítettem, hogy dr. Morley is meghalt – ő volt a 

rehabilitációs osztály vezetője abban a kórházban, ahol dolgoztam –, Anita 

nem látszott valami megindultnak. Pedig jól ismerte Morley-t, sokszor 

vacsorázott nála velem együtt. 

Nyilvánvaló, hogy ebben a kérdésben nem vagyunk és nem is lehetünk 

ugyanazon a hullámhosszon. Engem megrázott Morley halála, egyrészt maga 

a tény, másrészt az – miért szégyellném bevallani? –, hogy én is az ő sorsára 

juthattam volna, ha kórházi orvos maradok, és nem lesz belőlem bizottsági 

elnök. 

Elnézem Anitát. Szép, vörösesbarna haja glóriaként veszi körül a fejét, így 

alszik az ágyamon, keresztben, ahogy lehuppant. Nem akarom felkölteni: jó 

lesz nekem a dívány is a nappaliban. Végtelenül nyugodtan alszik, arca még 

álmában sem árul el semmit. Őt aztán nem fogja elvinni az encephalitis 16. Ez 



a gondolat sem ébren, sem álmában nem nyugtalanítja. Anitától távol áll a 

szorongás. Nem félti magát, és attól tartok, hogy engem sem. 

Másnap elküldöm a lemondólevelemet; délben felhív Anita. Nagyon 

röviden beszél (no persze, a lehallgató-készülékek). – Ralph, informáltam a 

Papát, a jelentés közzétételéről szó sem lehet, de Matthews esetleg igénybe 

veheti a tévét, hogy figyelmeztesse a nézőket, és néhány óvintézkedést 

javasoljon. 

Leteszem a kagylót. Félígéret, hogy történni fog valami félintézkedés. Hát 

jó. Én elutazom egy hétre, ahogy terveztem, és ha a visszatérésemig sem 

történik semmi, akkor, igenis, akcióba lépek. 

Kiveszek egy kis parasztházat a jamaikai Blue Mountains egyik eldugott 

zugában, nem túl magasan: nincs komfort, nincs rádió, nincs televízió, még 

villany sincs, de gyönyörű kilátás nyílik a sziget délkeleti részére. 

A kikapcsolódás és a civilizáció-mentes élet egyaránt jót tesz Dave-nek is, 

nekem is: Washingtonban felfrissülve szállok ki a gépből, s miután megkapom 

a csomagjaimat, és átesem a vámon, veszek egy New York Times-t. Döbbenten 

látom, hogy a második oldalon hosszú részleteket közölnek a jelentésemből. 

Kapkodva összevásárolom a teljes napisajtót. Átfutok minden lapot. 

Micsoda fantasztikus változás! Egy héttel ezelőtt még semmi másról sem 

beszéltek, csak a thaiföldi helyzetről és az elnökválasztásról. Ma pedig 

egyetlenegy téma uralkodik a hasábokon: az encephalitis 16. Mindenütt 

hosszú idézetek a bizalmas jelentésből, nyílt vagy burkolt vádak a Fehér Ház 

ellen, amiért ilyen kétszínű, passzív és tehetetlen. 

A hír tehát kiszivárgott, s mivel a sajtó engem sehol sem talált, 

nyilvánvaló: én szivárogtattam ki, és aztán magam is elszivárogtam. Persze 

nem ezekkel a szavakkal mondják. Csak annyit írnak, hogy lemondtam az 

állásomról, és "eltűntem". 

Hazamegyek – este kilenc óra van –, és felhívom Luigi Fabrellót, az 

ügyvédemet. Fülrepesztő üvöltés a kagylóban: – Hol a fenében voltál? – De 

mielőtt még kinyithatnám a szájam, Luigi a fülembe ordítja: – Hallgass. 

Mindjárt ott leszek. 

Egy óra múlva csakugyan ott áll a küszöbön: komor tekintet, tragikus 

hajzat, római arcél, arcán a megszokott fekete és sűrű borosta – mindig azt a 

benyomást kelti, mintha nem borotválkozott volna rendesen. – Számíthatsz rá, 

hogy bármely pillanatban letartóztatnak – mondja Luigi. 

Miután eljátszotta ezt a kis jelenetet, Luigi lecsillapodik, végighallgat, és az 

én közreműködésemmel minden egyes szót latra vetve, megfogalmaz egy 

írásbeli nyilatkozatot: a New York Times-nak szól, hadd lássák, mi az igazság. 

Ezek után méltóságteljesen távozik, magával viszi az iratot, és a lelkemre köti, 

hogy csak másnap beszéljek Anitával, miután a nyilatkozatom már megjelent. 



De másnap – szombat van – nem érek rá, hogy értesítsem Anitát a 

hazatérésemről. Nyolc órakor két rendőr állít be hozzám – szerencsére Dave 

még alszik –, és az idősebbik (aki inkább egyetemi tanárnak látszik, mint 

zsarunak) udvarias hangon így szól hozzám: 

– Dr. Martinelli, egyetlen kérdést szeretnék feltenni önnek. Igaz-e, hogy a 

lemondása után fotókópiát készíttetett a jelentéséről? 

– Igaz. 

– Szabadna kérnem, hogy mutassa meg azt a fotókópiát? 

– A mai napon nincs rá lehetőség. Letétbe helyeztem a bankban, a 

széfemben. A bank pedig zárva van. 

– Mikor helyezte el a széfben a fotókópiát? 

– A lemondásom napján: szeptember 28-án. 

– Azóta járt a bankban? 

– Nem. 29-én elutaztam Jamaikára, és csak tegnap este érkeztem haza. 

Barátságos bólogatás a válasz. Furcsa zsaru. Ötvenéves lehet, tűnődő 

szeme vastag szemüvegen át néz a világba, a homloka magas, az arca csupa 

jóindulat, a modora végtelenül udvarias. 

– Jó – mondja végül –, ha nincs ellenére, hétfőn reggel visszajönnénk 

önért, és elvinnénk a bankba, hogy legyen szíves kinyitni a széfjét. Egyúttal 

megkérhetném, dr. Martinelli, hogy addig maradjon Washingtonban, és ne 

nyisson ajtót az újságíróknak? 

Eltávoznak. Azt sem tudom, hová legyek a felháborodástól. Nyilvánvaló, 

hogy bűnösnek tekintenek, amiért a lemondásom után fotókópiát készíttettem 

a jelentésemről. Márpedig erről Anitán kívül nem szóltam senkinek. Világos, 

hogy ő árult el. 

A telefon után nyúlok, és felhívom. 

– Anita? 

– Te vagy az, Ralph? 

Olyan vidám a hangja, hogy elszorul tőle a szívem. Erőt veszek magamon, 

és nagyon szárazon mondom, egyáltalán nem kiabálok: 

– Anita, egyetlenegy dolgot szeretnék közölni veled. Miután voltál szíves 

vállalni mellettem a besúgó szerepét, nem óhajtok abba a helyzetbe kerülni, 

hogy még egyszer lássalak, halljam a hangodat, vagy hogy beszéljek veled. 

Leteszem a kagylót. Reszket a lábam, arcomon csurog a verejték. 

 

Nagyon rossz hangulatban töltöm el a hétvégét. A zsaru nyájassága semmi jót 

sem ígér. Számítok rá, hogy hétfőn letartóztatnak, és ha nem gondolnék Luigi 

tanácsára, szinte kedvem volna azonnal megszökni és elrejtőzni valahol 

Dave-vel. Szörnyű igazságtalanságnak tartom, hogy ebben az ügyben én 



vagyok az egyetlen, aki igyekezett megtenni a kötelességét, s az egyetlen, akit 

a törvény szigora fenyeget. 

Legalább ennyire fáj Anita magatartása is, és magamra is dühös vagyok, 

amiért túl gyorsan és nyersen szakítottam vele, s nem hagytam 

kimagyarázkodni. Nem akarom elhinni, hogy valóban elárult, és vitatkozom 

magammal, s ez meg rendkívül kínos. 

Azonkívül szombat délután, amikor taxin bementem a belvárosba, láttam, 

hogy a járdán egyszerre csak összeesik valaki. Vajon mi lehetett: encephalitis 

16, vagy valami más? Mégse szóltam a sofőrnek, hogy álljon meg. Az 

önfenntartás ösztöne fölébe kerekedett a hivatástudatnak. Azóta folyton erre a 

mulasztásomra gondolok, és nem tudom megbocsátani magamnak. 

Végre hétfő van, és az idős zsaru már kilenckor jelentkezik egyedül. Ismét 

megemlíti a nevét: V. C. Moore, nagyon barátságos, de szótlanul ül mellettem 

a kocsiban, amíg oda nem érünk a bankhoz. Kinyitják a széfet, és én 

átnyújtom neki a jelentés fotókópiáját. 

Belelapoz, de nemcsak úgy felületesen. Van egy cédulája, rajta néhány 

lapszám, és a jelentésemnek ezeket a lapjait vizsgálgatja nagyon figyelmesen. 

A vizsgálat öt percig tart, nem tovább. Utána becsukja a dossziét, és szívélyes 

mosollyal visszaadja. 

– Ön minden gyanú fölött áll, dr. Martinelli. A magam részéről végtelenül 

örvendek. Sosem hittem a bűnösségében. Igazán nem tartottam valószínűnek, 

hiszen ismerjük az ön gondolkodását. Viszontlátásra, doktor úr. 

És máris távozik. De nem, a távozás nem jó szó: eltűnik, mintha csapóajtó 

nyílt volna meg alatta, és én egyedül maradok a nyitott széf előtt, s csak 

bámulok, hogy megint szabad ember lett belőlem. Moore nem mondta meg, és 

olyan hirtelenül tűnt el a szemem elől, hogy meg sem kérdezhettem tőle: miért 

ment fel a vád alól ez a fotókópia? 

De a meglepetések sorozata ezzel még nem ért véget. Amikor 

hazaérkezem, rám telefonál egy titkárnő a Fehér Házból: Mrs. Martinelli 

tizenhárom órakor vár a kínai vendéglőben. Nem mondhatok sem igent, sem 

nemet, mert leteszi a kagylót. 

Talán egy kicsit erős, hogy Anita csak így rendelkezik velem, de azért 

elmegyek a találkára: kezdem megbánni azt a szombati telefonbeszélgetést. 

Régebben a Yenching Palace-ba jártunk Anitával, de amióta a pekingi 

kínaiak is odajárnak étkezni, a kémhisztériában szenvedő Anita átpártolt Mr. 

Twanghoz, akinél remek a konyha, és ráadásul egy nagyon kellemes kis 

szobácskát is fenn szokott tartani a számunkra az első emeleten. Itt találkozom 

hát Anitával: vörösbársony kanapén trónol, arcát megvilágítja az aranyrojtos 

kis lámpás fénye, a ruhája tökéletes. Elnézést kérek a késésemért, leülök 

mellé, megdicsérem a ruháját. Kárba veszett fáradság. Nem tudom, ki mondta, 



hogy a férfiakat le lehet fegyverezni egy bókkal: a nőket soha. Anita rám néz 

azzal a zöld szemével, és nem szól semmit. 

Fegyverszünet. Odajön Mrs. Twang, hogy felvegye a rendelést. Fekete 

selyemruha van rajta, oldalt kissé felhasítva, úgyhogy kivillan a lábikrája; ajka 

körül valami archaikus mosoly. Nem is veti le a mosolyát, amíg a kis cédula 

meg nem telik. Akkor összehajtja, biccent és visszavonul. Utánanézek: vonzza 

a szememet a ruha kis hasítéka. 

– Még mindig úgy odavagy ezért a vastag lábikráért? – kérdi Anita. 

Száraz, támadó hang, a zöld szemekben semmi könyörület. Hallgatok. Nem 

vagyok hajlandó Mrs. Twang lábikrájáért harcba bocsátkozni. 

– Micsoda meglepetés! – mondja Anita. – Már azt hittem, sose látlak többé. 

Felkészültem a magányos halálra. 

– Hallgass ide, Anita… 

– Hát mégis szóba állsz velem? Pedig már azt hittem, hogy nem akarsz 

látni, nem akarod a hangomat hallani, és nem is szólsz hozzám soha többé! 

Ugye, így hangzott az az ünnepélyes nyilatkozat, ebben a sorrendben? 

– Kérlek, Anita! 

– Kérsz? Micsoda megtiszteltetés! Szóval megint látható és hallható lettem, 

visszanyertem a beszélőképességemet! 

– De még mennyire! 

– Persze el is hallgathatok, ha rögtön ingerült leszel, mihelyt kinyitom a 

számat. 

– Nem. Úgy gondolom, tartozunk egymásnak némi magyarázattal. 

– Magyarázatot kívánsz! Egy besúgótól! 

– Nekem mindenesetre van mondanivalóm a számodra. 

– Talán megint rájöttél, hogy besúgtam valamit? 

– Kérlek, Anita, hagyd abba: fontos. 

– Kinek fontos? 

– Anita, a helyzet már nem ugyanaz, mint volt. 

– Hogyne, látom a változást. Nem úgy bánsz velem, mint azelőtt. 

– Nem rólad van szó. 

– Hanem egy másik nőről? Ó, istenem! 

– Elég volt, Anita! 

– Talán a fallokráciából volt elég, doktor úr! Lehet, hogy nyomorult pária 

vagyok, de azért nekem is jogom van megmondani a magamét.  

– Anita, mondtad-e Moore-nak vagy sem, hogy fotókópiát készíttettem a 

jelentésemről? 

– Mondtam, tekintetes bíró úr. És éppen ezzel tisztáztam önt minden vád 

alól. 

– Hát tudod, hogy mi történt? 



– Persze hogy tudom. Miután elment a bankból, Moore azonnal felhívott. 

– De hogyan és mivel bizonyítja az a fotókópia az ártatlanságomat? 

– Csak lassan, uram. Előbb talán bocsánatot kérne. 

– Még mielőtt magyarázatot kapnék? 

– Természetesen. Utána mit sem érne a bocsánatkérés. 

– Bocsánatot kérek. 

A zöld szempár rám szegeződik. Egyáltalán nem látszik megbékéltnek. 

Anita indulatosan kifakad: 

– Amit a telefonban mondtál, Ralph, szörnyű volt, förtelmes volt! 

– Már bocsánatot kértem. 

– Na persze, azt könnyű! Bocsánatot kérek, és kész! Minden el van 

felejtve. 

– Jaj, most már hagyjuk! – mondom elkeseredve. – Mindegy, hogy 

bocsánatot kértem vagy sem, úgyis épp eleget fogok még hallani arról a 

telefonbeszélgetésről! 

Újra megjelenik Mrs. Twang; mosolyogva hozza a tálcát, amelyen alig 

férnek a kis csészék és tányérok. Mindent szépen letesz az asztalra. 

Mozdulatai ugyanolyan jellegűek, mint a mosolya. Pontosak, gyorsak, 

könnyedek, és van bennük valami sima udvariasság: megadják a tiszteletet a 

vendégnek. 

Mrs. Twang kimegy. Amit én nem tudtam elérni a bocsánatkérésemmel, 

most elérik a sült rákocskák. Anita rájuk veti magát, és a hangulata 

megenyhül. 

– Persze – mondja teli szájjal – egy percig sem hittem, hogy te adtad át az 

anyagot a sajtónak. 

– Miért? 

Anita megrágja a falatot, lenyeli, majd azt mondja egy árnyalatnyi 

megvetéssel a hangjában: 

– Dave. 

– Hogyhogy Dave? 

– Vállaltad volna, hogy börtönbe kerülsz, és az anyósod ráteszi a kezét 

Dave-re? 

– Erre nem is gondoltam. 

– Tudatosan nem. 

Felcsippent egy újabb rákot az evőpálcikáival, és bekebelezi. Én még hozzá 

se fogtam az evéshez. Csak nézem Anitát. Lenyűgöz az étvágya meg az is, 

hogy milyen pontosan ismeri a reakcióimat. 

– Másodszor: azon a fotókópián, amely a New York Times birtokába jutott, 

kézzel javították ki a géphibákat. 

– És? 



– Te lusta vagy. 

– Én, lusta? 

– Igen, ha három példányban legépeltetsz egy jelentést vagy egy cikket, a 

nálad maradó példányon sose javítod ki a géphibákat, így hát biztos voltam 

benne, hogy az a fotókópia, amit elküldtek a New York Times-nak, nem a te 

példányodról készült, és megkértem Moore-t, hogy bizonyítsa be. 

Egy kicsit mintha fejbe vágtak volna. Anitának semmi sem kerüli el a 

figyelmét. Mindenre emlékszik, és a megfelelő pillanatban akcióba lép. Én 

pedig kígyót-békát kiáltottam rá, amikor éppen ki akart húzni a csávából. 

– Anita – mondom –, most, hogy mindent tudok, mit kell tennem? Boruljak 

a lábad elé? Verjem a fejem a földhöz? 

Anita ráteszi bal kezét a jobb kezemre, és egy kissé leereszkedő szeretettel 

mondja: 

– Elragadó vagy, Ralph, ez az egyetlen mentséged. Ezzel megint bekap egy 

rákot. Hallgatok, egy kissé bosszúsan. Valahogy megalázó ez a nagylelkűség. 

Aztán megszólalok: 

– Ki küldte el azt a fotókópiát a New York Times-nak, Cresby? 

– Ki más? 

– Moore-nak vannak bizonyítékai? 

– Nincsenek. Különben is, mihez kezdenénk velük? A Papának, akárhogy 

vesszük, most már fuccs. 

És furcsa, de "akárhogy vesszük", Anita mintha nem nagyon bánkódna 

miatta. Ellenkezőleg, szinte sugárzik belőle az elevenség, a tettvágy… Nem 

tudom levenni róla a szemem. Még mindig hozzá se kezdtem az étkezéshez. 

Pedig sietni kéne. Anita már felfalta a maga rákocskáit, és most nekilát az én 

adagomnak is. De azért közben megállás nélkül beszél. 

– Tíz napig voltál távol, Ralph. Akárcsak a sajtó, te sem ismered az 

encephalitis 16 legújabb statisztikai adatait. Ijesztő – de azért nem látszik 

rajta, mintha túlságosan megijedt volna. – És ez még semmi, Ralph. 

Tudomásunk van róla, hogy a nagy biztosító-társaságok fel akarják bontatni az 

életbiztosításokat. 

– Ehhez joguk van? 

– Majd lesz. A Papa már kampec. A legutóbbi közvéleménykutatás szerint 

már csak a szavazók 32%-a támogatja. 

– De Sherman szenátornak is megvannak a maga bajai. A szombati 

lapokban olvastam, hogy az alelnökjelöltje infarktust kapott. Shermannek 

tehát a lehető leggyorsabban új jelöltet kell találnia. Az pedig nem olyan 

könnyű. 

– Már megtörtént – mondja Anita. – Megvan az új jelölt. 

– Honnan tudod? 



– A hölgy felhívott telefonon. 

Rámeredek. 

– A hölgy? Miért, hát nő? Egy nő volna az alelnök? 

– Véleményem szerint – mondja Anita, és komoly szemmel rám néz, 

miközben evőpálcikái megállnak a levegőben –, a jelenlegi körülmények 

között – kiemelés Anitától – Sherman nagyon is ügyesen és reálisan járt el, 

amikor egy nőt választott alelnökjelöltnek. 

Megint felcsíp egy rákocskát és eltünteti. 

– Ki az új jelölt? 

– Sarah Bedford. 

Fintorgok. A LIB-nek* többféle irányzata van, és Sarah Bedford a 

legszélsőségesebb irányzatot képviseli. 
[* Mozgalom a nők felszabadítására.] 

– És mit telefonált? 

– Hogy meg tudja érteni, ha egyelőre a Papa mellett maradok, és nem 

hagyom el, amikor már alig áll a lábán, de a választás után számít rám. 

– Mint titkárnőre? 

– Mint tanácsadóra. Egy kis szünet. 

– Gratulálok az előléptetésedhez – mondom egy kissé szárazabban, mint 

akartam. 

De Anita nem érzi ki hangomból ezt a kelletlenséget. Nem is hallja, amit 

mondok. Szinte nem is lát. Zöld szeme csak úgy ragyog, diadalmasan 

hátraveti vörösesbarna haját, és nagy hévvel mondja: 

– Óriási előrelépés, Ralph! De nemcsak Sarah-nak és nekem! A nőknek 

általában! Gondold meg, Ralph! Ha Sherman meghal, Sarah lesz az Egyesült 

Államok első elnökasszonya. 

Azt mondja, gondoljam meg: hát elgondolkozom rajta. Sherman iránt nem 

érzek valami különös rokonszenvet. Kétszer-háromszor láttam a képernyőn: 

atlétatermetű ember, negyvenöt éves, de fiatalabbnak látszik. Ki gondolna rá, 

hogy rövid időn belül meghalhat, ha a jelenlegi körülmények – Anita 

tapintatos kifejezését idézem – nem volnának olyanok, amilyenek? Márpedig 

esküdni mernék, hogy Anitán kívül még sokan gondolnak Sherman halálára, 

számítanak rá, sőt kívánják. Vagyis minden bajban van valami jó; ez a 

mostani például – hogy is mondta Anita? – hozzájárul az "óriási 

előrelépéshez". 

– Azért nekem is hagyhatnál egy-két rákot – mondom egy kis hallgatás 

után. 

Anita abbahagyja a rágást, a tányérra pillant, rám néz, és elneveti magát. 

Én is nevetek, de egy kissé megkésve és minden vidámság nélkül. 

 



Az óhaj teljesül. A jóslat valóra válik. Egy hónappal a megválasztása után 

Sherman elnök áldozatául esik a járványnak, és kicsiny kezével Sarah Bedford 

ragadja meg az Egyesült Államok kormányrúdját. 

De én ekkor már nem vagyok Washingtonban, így hát nem lehetek a tanúja 

Sarah Bedford megdicsőülésének s vele együtt az Anitáénak. A Helsingforth 

cég alkalmazottja lettem, és a Vermont állambeli Blueville-ben kaptam 

laboratóriumot, ahol az encephalitis 16-tal kapcsolatos víruskutatást 

irányítom. Dave is velem van. 
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Blueville, Vermont állam 

 

Nem pusztultam el, és már ez is valami. De a jövőmben azért egy csöppet sem 

vagyok biztos. Van egy maroknyi amerikai, akit az újságok P. M.-nek 

neveznek (Protected Men):* további intézkedésig én is közéjük tartozom, így 

hívják a gazdasági vagy tudományos szempontból fontos férfiakat, akiket az 

úgynevezett P. Z.-kben helyeztek el, (Protected Zone),** hogy el legyenek 

szigetelve a fertőzéstől. 
[* Védett férfiak, (angolul)] 

[** Védett zóna. (angolul)] 

Ahogy a jelentésemben is hangsúlyoztam, az encephalitis 16 nem 

valamiféle közvetítő segítségével terjed – mint amilyen például a szúnyog 

vagy a kullancs –, hanem érintkezés révén, éspedig úgy, hogy a beteg csakis a 

lappangási idő alatt fertőzheti meg az egészségest, így azok, akik biológiailag 

immúnisak a betegséggel szemben, tehát a nők és az ivaréretlen fiúk, 

nyugodtan érintkezhetnek a P. M.-ekkel, mert nincsenek kitéve a fertőzés 

veszélyének. A felnőtt férfiak viszont nem tekinthetők minden további nélkül 

egészségeseknek, és csak azután bocsáthatók be a védett zónák területére, ha 

előbb vesztegzárban töltötték a lappangási időt. Velem is ez történt, amikor 

Blueville-be érkeztem. 

Vermont állam a francia Champlaintől kapta a nevét (Kanada itt van a 

szomszédban), s akárcsak a szomszédos Maine-ben, sok olyan város vagy 

község található Vermontban, amelynek a neve "ville"-re végződik. Blueville 

egyébként nem is város vagy község, hanem csak farm, és néha eljátszom 

azzal a gondolattal, hogy az angol telepes, aki átvette a franciák helyét, 

egyszerűen blue-ra angolosította az eredeti bleu-t, de ennyi aztán elég is volt 

neki a fordítói munkából, és a ville-t már nem helyettesítette a city vagy a 

town szóval. Blueville-ben meglehetősen hűvös az éghajlat, főleg ha az ember 



azelőtt Washingtonban élt tíz évig. De a sík részek gyönyörűen zöldellnek, 

legalábbis olyankor, ha nincsenek hóval borítva. Zöldek a hegyek is, bár a 

zöldjük sötétebb, és csodálatos fenyőfák borítják. 

Blueville eléggé vegyes stílusban épült. A főépület egyáltalán nem olyan, 

mint általában a farmoké. Álgótikus kúria: hazánkban jó néhány egyetem 

kedveli ezt a stílust. Mint az ilyesféle épületeknek általában, ennek is az a 

baja, hogy nem hiteles. Nem szép, és azt hiszem, háromszáz év múlva sem 

lesz az. Óriási méretei és egyenetlen stílusa miatt egy kissé gúnyosan 

"kastélynak" szoktuk nevezni. De megvan az az előnye, hogy tágas, és elfér 

benne minden közös helyiség: a büfé, a könyvtár, amelyben a szakirodalom 

valamennyi fontos műve megtalálható, az előadóterem, néhány társalgó, az 

alagsorban pedig a fűtött úszómedence. 

A kastélyban nagyon kevesen élnek: Mr. Barrow, a gondnok, és a felesége; 

dr. Rilke, az orvos; Emma Stevenson, Mrs. Helsingforth magántitkárnője. 

Mike, a szakács, a két kisegítője és a három takarítónő az alagsorban kapott 

szállást. Valamennyien fehérek. Négert még a farmon sem látni sehol. 

Állítólag Mrs. Helsingforth, aki ennek a birodalomnak korlátlan ura, nem bírja 

elviselni még a látásukat sem. Ez annál is meglepőbb, mert Mrs. 

Helsingforthot sem látja soha senki. 

A laboratóriumok és a kutatók lakásai barakkszerű faépületek: a kastély 

körül épültek, az egykori park területén. Hogy elegendő helyük legyen, sok fát 

ki kellett vágni, az egész építménycsoportot pedig szögesdrót veszi körül, ami 

egyáltalán nem válik a táj díszére. 

Ennek a zárt területnek egyetlen bejárata van: itt állomásoznak a milicista 

lányok. Barakkjuk két szempontból is különbözik a mieinktől: hosszabb, és az 

egyik végében egy fából épült őrtorony áll, amely az összes többi épület fölé 

magasodik. Ennek a tetején alakították ki a fedett, de mind a négy oldalán 

nyitott megfigyelőállást, amelyben egy nehézgépfegyvert helyeztek el, ami a 

tengelye körül háromszázhatvan fokos szögben elforgatható. Télen sokszor 

megsajnáltam a szolgálatos milicista lányt, akinek, bundájába burkolózva, 

szőrmés sapkáját a szemébe húzva, nyakában a messzelátójával két-három 

órán keresztül is ott kellett gubbasztania ezen a kakasülőn a szibériai 

hidegben. Van még egy erős fényszóró is, amelyet valamiféle szerkezet 

kapcsol a gépfegyverhez, úgyhogy éjszakánként együtt forog vele. 

Stienemeiertől tudtam meg, hogy magát a birtokot is több mérföldes 

körzetben szögesdrót kerítés veszi körül. Ebből nem láttam semmit, mert 

éjszaka érkeztem autón, és aludtam: Dave feje a vállamon. Később se láttam a 

külső kerítést, pedig Jespersennel és Stienemeierrel együtt nagyokat szoktam 

lovagolni a hatalmas birtokhoz tartozó réteken és dombokon. 



Jespersennek más a "célfeladata", mint nekem. Stienemeiernek is. Nem 

tudom, mit csinálnak. A rendelkezések értelmében nem szabad tájékoztatnunk 

egymást a munkánkról. Fogalmam nincs róla, hogy Mrs. Helsingforth miért 

követeli meg tőlünk ezt a titoktartást, de eddig mindhárman tiszteletben 

tartottuk a parancsát, noha nem látjuk az értelmét. Jespersen kémikus, 

harminc-egynéhány éves; magas ember, a haja skandináv-szőke, a bőre 

áttetsző, a szeme fagyosan kéklik, de vidám és fesztelen modora rácáfol külső 

megjelenésére. 

Stienemeiert "Stien"-nek hívjuk, mert a keresztneve Ott, amit utál, a 

feleségét pedig "Mutsch"-nak, mert a férje is így hívja. Jespersen azt szokta 

mondani Stienről, hogy a fejére "nagy súllyal nehezednek az átélt esztendők, 

az ősz haj és a korpa", pedig azt hiszem, Stien nemigen lehet több 

hatvanévesnél. Arcát mély ráncok barázdálják, és több rekeszű táskák vannak 

a szeme alatt. A szeme egyébként szürkéskék: alulról ezek a táskák tartják 

fogva, felülről pedig a sokszoros ráncokban lecsüngő szemhéj, úgyhogy 

nehezen talál magának utat, ha rá akar nézni valakire. De a tekintete eleven, 

fiatalos és harcias. Stien hihetetlenül művelt a szakterületén kívül is. A 

fizikuma nem látszik valami erősnek. Még nálam is alacsonyabb, a háta görbe, 

a válla keskeny, a melle horpadt. De azért vasárnap délutánonként ő is 

kilovagol Jespersennel meg velem, és ha már felkapaszkodott valahogy a neki 

fenntartott kis kancára, elég ügyesen tartja magát. Legszívesebben mindig 

vágtatna, talán azért, mert nem szeret léptetni a lován. Gyalogosan rendkívül 

sajátos a járása. A lépései nagyon rövidek, és kiindulópontjuk a térd: a csípője 

szinte nem is mozdul. Kis lábfejét jobbra-balra lendíti, miközben a cipője orra 

enyhén befelé fordul. 

Stien ugyan gyengéd szívű, legalábbis Mutsch szerint, de a modora nagyon 

nyers. Mindig harapós kedvében van, a szemöldöke harciasan meredezik, a 

szája gúnyosan lebiggyed: így dörmög, morog, káromkodik és átkozódik, 

méghozzá nem is egy nyelven. Leghevesebb dührohamaiban jiddisül fejezi ki 

magát. Az arca csupa idegrángás, továbbá Stiennek számtalan apró mániája 

van: ezek közül talán az a legkínosabb, hogy folytonosan hangoztatja a 

zsidóságát, vagy – ami végeredményben egyre megy – azt hozza szóba, hogy 

akivel éppen beszél, nem zsidó. Közben rettentően szúrós, kihívó és gyanakvó 

a tekintete, mintha szeretne leolvasni az ember arcáról egy szikrányi, rejtett 

antiszemitizmust, ami addig netalán elkerülte a figyelmét. 

Stien neves biológus, számos mű szerzője, amelyeket én, bevallom, nem 

olvastam el, ő viszont nem volt rest beleszagolni azokba a könyvekbe és 

kiadványokba, amelyeket a "kastély" könyvtárával meghozattam. Jól 

ismerheti tehát a rám kiosztott "célfeladatokat", bár a kötelező titoktartás miatt 

a világért sem tesz róla említést. 



Azért beszélek éppen Jespersenről és Stienről, mert ők a barátaim, de rajtuk 

kívül még sok más kutató is dolgozik a három "célfeladaton". Feleségeik és 

gyerekeik is velük vannak: mindegyik család egy-egy külön faházban lakik. 

Étkezni viszont közösen szoktunk a kastélyban. Esténként pedig kis családi 

összejöveteleket rendezünk a társalgóban, és mindent elkövetünk hogy jó 

legyen a hangulat. Néha előfordul, hogy énekelünk, táncolunk, nevetünk, sőt 

színházat játszunk. De gondolom, a fogolytáborokban is így lehet: mindezek a 

mulatságok egy kissé erőltetettek és valószerűtlenek. 

Én persze nem vagyok fogoly. Protected man vagyok, P. M. De azért 

nagyon is jól érzem, hogy Blueville-ben mindenki egy árnyalatnyi gúnnyal ejti 

ki ezt a rövidítést – kivéve magukat a P. M.-eket és a feleségeiket. Nem 

udvariatlanságból. Ha valami efféléről lenne szó, könnyű lenne a végére járni. 

Nem, a jelenség sokkal nehezebben megfogható. Éreztetik velünk, hogy a 

munkánk miatt megtűrnek bennünket, de tiszteletre vagy pláne rokonszenvre 

nem számíthatunk. 

Egyébként a védelem, amit élvezünk, csak visszavonásig érvényes. Mrs. 

Helsingforth olyasféle szerződést kötött velünk, mint az oroszlán az 

alattvalóival – alá kellett írnunk, bár ő maga nem volt jelen, soha nem is láttuk 

–: jogában áll bármelyik pillanatban felmondani és mindannyiunkat kitaszítani 

a külső sötétségbe. 

Én pedig még a kollégáimnál is jobban érzem, hogy csak haladékot 

kaptam. Pedig fontos kutatásokat végzek, számíthatnék rá, hogy biztos az 

állásom. Mégsem vagyok nyugodt. Egyáltalán nem érzem magam 

biztonságban, és folyton várom a felmondást. Csak az érzésemre hivatkozom, 

mert konkrét okokat nem tudnék felhozni. Mégis, ez az érzés vagy balsejtelem 

mindinkább elhatalmasodik rajtam. Egyelőre még élek, de rettegek a 

holnaptól. 

Dave ugyan itt van velem, mégis egy kissé magányosnak, jobban mondva, 

elhagyottnak érzem magam. Anita, aki most a felsőbb régiókban székel 

Bedford elnökasszony jobbján, havonta egyszer meg szokott látogatni. 

Minden alkalommal úgy érzem magam, mint egy fogoly: a látogatásokat 

hosszú időköz választja el egymástól, maguk a látogatások pedig rövidek. 

Ezért fogadom Anitát mindig egy kissé szomorúan, sőt szinte kelletlenül. Úgy 

rémlik, mintha éppen benézne hozzám, s már menne is tovább. 

Blueville-ben valahogy katonás a hangulat, de nemcsak a fegyveres 

milicista lányok miatt, akik őriznek bennünket: napi időbeosztásunk is 

szigorúan meg van szabva, és lépten-nyomon tilalmakba botlunk. 

Reggel hétkor szirénaszóra ébredünk. Nyolcra mindenki köteles 

megjelenni a laboratóriumában. Ebéd pontosan tizenhárom órakor. Vacsora 

hétkor. Takarodó tízkor. 



Ez azt jelenti, hogy az embernek tíz órakor ágyban kell lennie. Jól is teszi, 

ha ágyban van, mert tíz óra előtt öt perccel két szirénafütty jelzi, hogy a 

magánszállásul szolgáló faházakban nemsokára elalszik a villany. Azután már 

csak a telep lámpái világítanak, meg az őrtorony nagy erejű reflektora, amely 

a tengelye körül forogva megvilágítja a barakkok közti utcákat. Ha valakit 

takarodó után a szállásán kívül talál a reflektor, megszólal a hangszóró, és 

felkéri, hogy ne mozduljon; ezután megjelenik két milicista lány lóháton, 

igazoltatják az illetőt, majd hazakísérik. A lányok udvariasak, de fölényesek. 

Az ember hiába próbál beszédbe elegyedni velük. Két oldalról közrefogják a 

hazakísérendőt, aki a hóban botorkál a lovak között. Feje körülbelül a lányok 

csizmájáig ér, és a hazakísért illetőnek egyszerre csak olyan érzése támad, 

mintha néger volna, akit letartóztatott a lovas rendőrség valamelyik déli 

államban. 

Másnap az ember egy levélkét talál az íróasztalán Mr. Barrow-tól, a 

gondnoktól. Mr. Barrow közli, hogy sajnálja, de kénytelen levonni tíz dollárt 

az ember fizetéséből bírság címén, amiért megszegte a blueville-i 

rendszabályokat. 

Ha az ember visszaeső bűnösnek bizonyul, megint kap egy levelet Mr. 

Barrow-tól, és a fizetéséből megint levonják a bírságot, most már húsz dollárt, 

de hogy a büntetés még súlyosabb legyen, a bírságról szóló értesítésen kívül 

egy másik levélke is érkezik a következő szöveggel: 

 

Dr. Martinelli! 

 

Az ön magatartása minduntalan panaszra ad okot: ön képtelen alkalmazkodni 

a blueville-i fegyelemhez. Kérem, legyen szíves törekedjen rá, hogy a jövőben 

ne forduljanak elő ilyen szabálytalanságok. 

 

Hilda Helsingforth 

 

Ha az ember egy ilyen hangú rendreutasítást kap valakitől, akit sohasem látott, 

de aki bármelyik pillanatban dönthet az életéről vagy a haláláról, akkor 

könnyű elképzelni, mit érez az ember. 

Jól tudom: a milicista lányok azért vannak itt – ez a hivatalos blueville-i 

magyarázat –, hogy megvédjenek bennünket a kóbor bandáktól, amelyek a 

mai zűrzavaros időkben esetleg megpróbálnak betörni a farm területére, hogy 

kifosszák a raktárainkat. A raktárbarakk valóban ott van közvetlenül az 

őrtorony mellett. Azt is megértem, hogy takarékoskodnunk kell a 

villanyárammal. Az áramot Blueville maga állítja elő, hála egy vízesésnek, 

amely a birtokhoz tartozik. A takarodó tehát jogos, és bizonyos mértékig jogos 



az a tilalom is, hogy éjszaka nem szabad a barakkok közt járnunk-kelnünk. A 

telep vezetősége nem akarja, hogy a milicista lányok este tíz után véletlenül 

fosztogatónak nézzenek egy kutatót. 

Az már kevésbé érthető, hogy ezt a rendszabályt könyörtelen szigorral 

hajtják végre, és hogy ennyire lebecsülnek bennünket. Elvégre nem vagyunk 

élősdiek. Olyan munkát végzünk, amely magas fokú tudományos képzettséget 

kíván. Miből él az a nagy cég, amelynek alkalmazottai vagyunk, kinek 

köszönheti a hatalmát és a vagyonát, ha nem a magunkfajta kutatóknak? Ha 

egyszer sikerül előállítanom az encephalitis 16 elleni oltóanyagot, és ez 

kereskedelmi forgalomba kerül, Mrs. Helsingforth óriási összegeket fog 

keresni rajta. És mégis elég a legkisebb "kihágás": máris megleckéztetnek, 

mint egy rossz magaviseletű tanulót, és úgyszólván leplezetlenül 

megfenyegetnek, hogy kidobnak, ha nem térek jó útra. 

De vannak más szekatúrák is: kicsinyesek és megmagyarázhatatlanok. 

Senkinek se szabad rádiót tartania, és a kastélyban sincs rádió és televízió, 

legalábbis a rendelkezésünkre álló helyiségekben. De ha elmegyünk a 

milicistabarakk előtt, a nyitott ablakon át látjuk a képernyőn pergő képeket. 

Mrs. Pierce kisfia, a nyolcéves Johnny egyszer megállt az ablak előtt, és 

megbűvölten benézett, Mrs. Pierce pedig úgy gondolta, ennyit igazán 

megengedhet a gyereknek. Az egyik milicista lány azonnal felállt, rá se nézett 

Johnnyra, csak becsapta orra előtt az ablakot, és behúzta a függönyt. 

Újságokat azért kapunk, igaz, hogy csak három-négy nap késéssel és 

korlátozott példányszámban. Azonkívül vannak napok, amikor az újság 

elmarad, nem tudni, miért: már-már arra kell gondolnunk, hogy a cenzúra 

lépett működésbe. Vajon miért? – tesszük fel magunkban a kérdést, mert a 

lapoknak nemcsak a terjedelme lett kisebb, hanem a színvonala is 

alacsonyabb. Az ember csak néz, hogy mennyire nem mondanak semmit. 

Minden információ roppant szűkszavú, és az éles hangú bírálatok helyett, 

amelyek valaha a kormányzatot érték, most valamiféle hivatalos frázispufogás 

tölti meg a hasábokat. 

Tapasztalnom kell, hogy a különféle kiadványokban, amelyek eljutnak 

hozzánk, egyre kevesebb szó esik az encephalitis 16-ról, statisztikai adatokat 

pedig sohasem idéznek. Ezen a téren Bedford elnökasszonynak sikerült 

elérnie, hogy a hírzárlat tökéletesebb legyen, mint elődei alatt. Mégis 

megdöbbentő, hogy a sajtó ilyen csekély érdeklődést tanúsít a járvány iránt. 

Attól tartok, és Stiennek is ez a véleménye, hogy bizonyos fásultság vett erőt 

az embereken. Hiszen mindent meg lehet szokni: azt is, hogy éveken át 

tonnaszámra öntik a szennyező anyagokat a földkerekség folyóiba és 

tengereibe, és azt is, hogy az emberek úgy hullnak körülöttünk, mint a legyek. 

Pedig az áldozatoknak van menyasszonyuk, anyjuk, feleségük. Mi lehet az 



oka, hogy a közvéleményt a jelek szerint egyre kevésbé érdekli ez a tömeges 

pusztulás? 

Mert tömeges pusztulásról van szó, eziránt most már nem lehet semmi 

kétség. Igaz, komoly hírforrásaink nincsenek. De ha nem kerüljük meg a 

blueville-i központot, és vállaljuk, hogy lehallgatják a beszélgetésünket (még 

azt a kis kattanást is hallani, amely a magnetofon bekapcsolását jelzi), akkor 

nincs akadálya, hogy telefonáljunk. Eleinte én is éltem ezzel a lehetőséggel, de 

aztán egyre több lett az olyan barátom, akinek hiába tárcsáztam a számát. A 

megmaradottakat már nem merem hívni. Inkább ne tudjak meg semmit. 

Anita szerint csak itt az Egyesült Államokban is több millióra rúg a 

halottak száma. Neki nyilván rendelkezésére állnak a statisztikák, de pontos 

számot nem mond soha. Ebből arra kell gondolnom, hogy a veszteséglista 

egyre növekszik, így tehát két erős lánc köt Blueville-hez: a rám bízott fontos 

feladat, amelynek sikeres teljesítése véget vethet a járványnak; másodszor 

pedig az, hogy ha elbocsátanának Blueville-ből, vissza kellene térnem az 

orvosi praxishoz, s akárcsak Morley és még annyi kollégám, én is 

elpusztulnék. Az igazat megvallva, annyira nyomasztanak a blueville-i élet 

feltételei, hogy még ezt a szörnyű kockázatot is hajlandó lennék vállalni. De 

nem lehet Dave miatt. Sikerült ugyan kicsikarnom Anita ígéretét, hogy ha 

meghalok, gondoskodni fog róla, de majdnem biztos vagyok benne, hogy nem 

tartaná meg a szavát. Még ha akarná, sem igen tudná. Akkor pedig a volt 

anyósom, Mildred Miller tenné rá a kezét Dave-re. 

Mielőtt Blueville-be kerültem, nem is tudtam, mennyire ragaszkodom 

emberi méltóságomhoz. Igaz, sokszor nem volt kellemes, ahogy külső 

megjelenésemre a férfiak reagáltak. Kárpótlásul viszont tapasztalhattam, hogy 

éppen emiatt tetszem a nőknek. És ami még fontosabb: a kórházban, ahol a 

hivatásomat gyakoroltam, általános megbecsülésnek örvendtem. Blueville-ben 

nem panaszkodhatom az anyagi körülményeimre, de ezer apró jelből érzem, 

hogy mint embert alacsonyabb rendű lénynek tekintenek. 

Társadalmi jelentőségem tehát erősen megcsappant, Anita viszont 

diadalmámorban úszik. Amikor eljön meglátogatni, jól látom, hogyan 

sugárzik róla az önbizalom: büszke magas beosztására, és büszke arra is, hogy 

a női nem egyre inkább átveszi a férfiak eddigi szerepkörét. 

Anita azt mondja, hogy gazdasági szempontból a helyzet súlyos, de nem 

olyan katasztrofális, mint hihetnénk. A nagy cégek alig érzik meg, hogy a 

fehérgallérosok jó része elpusztult. Ezáltal csak leegyszerűsödött a bürokrácia. 

A munkásság körében bekövetkezett vérveszteség azonban, legalábbis eleinte, 

komolyan visszavetette a termelést. A hiányt igyekeztek pótolni, ahogy 

lehetett: elsősorban persze nőkkel, de azonkívül külföldi férfimunkaerő 



tetemes behozatalával is; ez "folyamatosan zajlik, hogy fel lehessen tölteni a 

megfogyatkozott állományt" (sic). 

A termelés azért mégiscsak csökkent, de mivel a tömegesen elhalálozott 

férfiak özvegyei pénz nélkül maradtak, a fogyasztás is zuhanni kezdett, s 

úgy-ahogy létrejött az ínség egyensúlya. 

Megkérdeztem Anitától, milyen következményekkel járt a nők tömeges 

bekapcsolódása az ország gazdasági életébe. Tárgyilagosan válaszolt. Először 

is megjegyezte, hogy az Egyesült Államokban a járvány előtt sokkal több 

munkásnő dolgozott minden területen, mintsem gondolta. És ami a 

lényegesebb: alacsony beosztásuk igen sok esetben egyáltalán nem felelt meg 

képességeiknek. A gyors előléptetés tehát nem hozta őket zavarba. Többségük 

kiválóan alkalmazkodott az új helyzethez. 

De Anita becsületesen megmondja azt is, hogy van egy-két nehézség. A 

munkásnők általában gyorsabban dolgoznak, mint a férfiak, de kisebb bennük 

a kezdeményezőkészség, magasabb szinten pedig nem törekszenek állandóan 

a módszerek tökéletesítésére. Azonkívül gyakoribb köztük a késés és a 

hiányzás. 

Anita szerint azonban ezek a negatívumok azzal magyarázhatók, hogy – 

idézem – "a nők még nem rázták le teljesen a családi rabszolgaság béklyóját, 

amely a történelem folyamán gúzsba kötötte őket". Ha majd végleg 

megszabadulnak ettől a tehertől, valószínű, hogy az ilyesféle hibák is 

megszűnnek. 

Másrészt, mondja Anita, ha a nők vezető állásba kerülnek, vagy átvesznek 

egy-egy nagyvállalatot, amit örököltek, kevésbé vesz erőt rajtuk az izgalom, 

és kevésbé hajlamosak a csüggedésre, mint a férfiak. A súlyos anyagi 

veszteségek például, amelyek a járvány első időszakában számos férfit 

kergettek az öngyilkosságba, a nőkre egyáltalán nincsenek ilyen végzetes 

hatással. A nők nem olyan gőgösek, mint hitvestársaik, éppen ezért a kudarc, 

főleg az anyagi kudarc, nem érinti őket olyan érzékenyen, és nem vesztik el 

olyan gyorsan az életkedvüket. 

A férfiak megtizedelése főleg a tudományos életben járt súlyos 

következményekkel. Ezért sokszor a nyugalomba vonult nagy öregekhez 

fordultak, nem minden siker nélkül: most, hogy kiléphettek a sivár 

tétlenségükből, az új feladatok mintha visszaadták volna frissességüket és 

erejüket. De mindezeknél fontosabb, hogy egy új kaszt jelent meg a színen, és 

napról napra fontosabb helyet foglal el a gazdasági életben. 

Amikor idáig ért, Anita egy kissé visszakanyarodott a múltba, és röviden 

összefoglalta a következő, hallatlanul érdekes eseményeket. 

 



Körülbelül abban az időben, amikor engem vesztegzár alatt tartottak 

Blueville-ben, és minden hírforrástól el voltam rekesztve, az Egyesült 

Államokban feltűnt egy világi prédikátor, aki városról városra járva, óriási 

sikereket aratott. Jonathan Bladderstirnek hívták. Prédikációinak hatását csak 

fokozta a szónok lenyűgöző megjelenése és színészi tehetsége, valamint az a 

körülmény, hogy jóformán mindig ugyanarról a témáról szóltak, és rendkívül 

közérthetők voltak: az encephalitis 16 és a spermatogenezis között 

összefüggés van, s ha nem is tudjuk pontosan, hogy milyen, ebből minden 

keresztény levonhatja a napnál világosabb következtetést. A Mindenható azért 

sújt le a férfiakra, hogy megbüntesse őket, amiért visszaéltek szexuális 

képességükkel. Ezt a képességet legfeljebb az utódok nemzésére lett volna 

szabad felhasználni. De, ó, jaj, nem így történt. Önző kéjvágyuktól indíttatva, 

a férfiak arra kényszerítették hitveseiket, hogy a szükségesnél sokkal 

gyakrabban háljanak velük: az a szomorú igazság, hogy némelyek 

mindennapos gyakorlattá tették a közösülést. 

Bladderstir negyven-egynéhány éves, rendkívül szép szál férfi volt, s 

amikor ezeket a bűnöket ecsetelte – márpedig nagyon részletesen ecsetelte, 

hogy minél gyűlöletesebb színben tűnjenek fel –, lángoló fekete szeme és 

forró hangja valósággal megbabonázta hallgatóságát. Egyszóval, folytatta 

Bladderstir, az encephalitis 16, amely nyilvánvalóan csakis a test bűne miatt 

sújt le a férfiakra, egyúttal azt is megmutatja nekik, milyen utat kell 

követniük, hogy bűnbocsánatot nyerjenek. Ő a maga részéről már levonta a 

tanulságot a szembeszökő tényekből, s most felszólítja testvéreit az Úrban, 

hogy kövessék példáját. Noha gyöngéden szereti hitvesét (itt odalépett hozzá a 

dobogón Mrs. Bladderstir is, egy kellemesen gömbölyded, szexis hölgy, és 

elbűvölő mosollyal megfogta a férje kezét), közös elhatározással úgy 

döntöttek, hogy a jövőben tartózkodnak minden testi érintkezéstől, és ezután 

úgy élnek együtt, mint két testvér, a szeretet megtisztult kötelékében. (Viharos 

taps, majd vallásos énekek.) 

Bladderstir fennen hirdette, hogy az önmegtartóztatás nemcsak a lelket 

teszi nemesebbé, hanem egyúttal a legbiztosabb megelőző módszer az 

encephalitis 16 ellen. E felfogásnak ugyan nem volt semmilyen tudományos 

alapja, hiszen a spermatogenezis azért tovább folyik, ha az ember nem is veszi 

igénybe (még azt sem bizonyították be, hogy a papoknál, akik szüzességi 

fogadalmat tettek, mérséklődne az évek folyamán, bár a vele együtt járó vágy 

talán elszunnyad), a javasolt aszkézis azonban a Szent Pál-i színezetével 

mégis roppant hatást tett a keresztény neveltetésű hallgatókra, így hát a 

bladderstirizmus rohamosan terjedt a férfiak körében: mit sem törődve a 

fertőzés nagyobb veszélyével, óriási tömegek sereglettek össze, ha a 

prédikátor az igét hirdette. 



Ekkor következett be két olyan esemény, amely megingathatta, sőt talán 

meg is dönthette volna a bladderstirizmust. Mrs. Bladderstir beadta férje ellen 

a válókeresetet. Azzal vádolta, hogy egy ál-Mrs. Bladderstirt léptet fel a 

dobogókon, aki nem jogosult sem a név, sem a hitvesi cím viselésére, s akivel 

Mr. Bladderstir csak véletlenül került kapcsolatba valamelyik térítő körútján. 

Azzal is vádolta a férjét, hogy bűnös viszonyt folytat az illető hölggyel. 

Mindezeknek vagy legalábbis a névbitorlásnak a bizonyítására Mrs. 

Bladderstir közzétette fényképét a lapokban. Én nem láttam, hiszen, mint 

említettem, vesztegzár alatt voltam Blueville-ben, de Anitától tudom, hogy 

Bladderstir hősies önmegtartóztatásának az értéke nagyot zuhant volna a 

hallgatóság szemében, ha prédikátor a törvényes feleségét vonultatja fel maga 

mellett a dobogón. 

Bladderstir nagy hévvel tiltakozott e "rágalmak" ellen, de nem sokáig 

tiltakozhatott. Történt ugyanis valami, amit senki se látott előre, még 

Bladderstir sem, pedig ő oly közel állt Istenhez: a prédikátor áldozatául esett 

az encephalitis 16-nak. 

Akárhogy is nézzük, ez az esemény könnyen megkongathatta volna a 

lélekharangot a bladderstirizmus felett: vagy igaza van a törvényes feleségnek, 

és Bladderstir valóban házasságtörő viszonyt folytatott a szőke nővel, akit 

Mrs. Bladderstir néven állított hallgatósága elé – márpedig akkor szélhámos 

volt; vagy pedig csakugyan maga is gyakorolta az önmegtartóztatást, amit 

másoknak hirdetett – akkor viszont az absztinencia mégsem olyan biztos 

megelőző módszer, mint ahogy állította. 

De a logika és az igazság egyáltalán nem tudja befolyásolni a 

népszerűséget. Az Egyesült Államokban már sokszor tapasztalhattuk azt a 

szomorú tényt, hogy minél többet hazudott egy politikus, minél alattomosabb 

és kétszínűbb volt, minél kevésbé tartotta meg azokat az ígéreteit, amelyeket 

az előző választási hadjárat folyamán tett a hatalomra jutás reményében, annál 

biztosabban számíthatott rá, hogy becsületes vetélytársával szemben őt 

választják meg újra. 

Az új próféta esetében is ez történt. A halott Bladderstir új életet lehelt a 

bladderstirizmusba. 

A Mester halála után azonban mégiscsak támadt némi vihar az utódlás 

körül. Tanítványai között kitört a háborúság mind a szellemi örökségért, mind 

a prédikációs körutak során befolyt óriási összegekért. Végül is a 

bladderstirizmus két gyökeresen különböző táborra szakadt; az absztinensekre 

és az ablacionistákra. 

Az előbbiek mint Bladderstir állítólagos gyakorlatának hű követői továbbra 

is a szűzi önmegtartóztatást hirdették, amely egyrészt biztos oltalmat nyújt a 

kór ellen ebben a földi siralomvölgyben, másrészt aszketizmusával elnyeri az 



Úr tetszését, és a túlvilágon majd megkapja méltójutalmát. Az ablacionisták, 

akik sokkal radikálisabbak voltak, és eleinte csak törpe kisebbséget alkottak, a 

heregolyók eltávolításával (ablációjával) óhajtották biztosítani a maguk 

üdvösségét, és híveiknek is ezt az eljárást tanácsolták. 

Vallási szempontból az ablacionisták felfogása nemigen hivatkozhatott a 

hagyományra. Az egyházak általában nem pártolják a kasztrációt. Inkább azt 

hirdetik, hogy az eszköz megmaradhat, csak a használatát kell korlátozni, 

esetleg teljesen megtiltani, amiként a katolikus egyház is megtiltja papjainak. 

Annak idején a vatikáni kórus fiatal énekeseit csupán azért fosztották meg 

férfiasságuktól, hogy annál csengőbb hangon zenghessék az Atya dicséretét – 

bár az érdekeltek némi keserű iróniát is találhattak ebben a magyarázatban. 

Tudományos szempontból azonban az ablacionizmusnak, noha az orvosok 

sohasem javallották, lévén a művi beavatkozás megalázó és 

visszafordíthatatlan, mindenesetre megvolt az az előnye, hogy egyszer s 

mindenkorra megszüntette a spermatogenezist, s ezáltal valóban biztosította a 

kasztráltaknak az immunitást az encephalitis 16-tal szemben – azt az 

immunitást, amelyet az ivaréretlen fiúk ideiglenesen, a második 

gyermekkorukat élő aggastyánok pedig véglegesen élveztek. 

Egy materialista társadalomban semminek sem lehet akkora hatása, mint a 

sikernek. Mialatt a bladderstirizmus kebelén belül így dúltak a harcok, az 

ablacionisták, akik eleinte kisebbségben voltak, egyre számosabbak lettek, 

már csak azért is, mert ők nem haltak meg. Az absztinensek hiába próbáltak 

azzal érvelni, hogy a soraikat megtizedelő pusztítás az Úr kegyelmének a jele, 

mert az Úr csak azokat szólítja magához, akik az övéi, hogy megjutalmazza 

őket a szüzességükért. Az ablacionisták erre azt felelték, hogy az Úr a feslett 

életű paráznákat is éppúgy magához szólítja. Nem állították, hogy megvetik az 

absztinenseket, de azért nyilvánvaló, hogy ők jóval előbbre jutottak az 

önmegtagadásban. Ábrahám egykoron a gyermekét áldozta fel, ők viszont 

bizonyos értelemben még ennél is többet, az apaság lehetőségét. 

Az ablacionistáknak alig volt szükségük ezekre az érvekre: napról napra 

egyre több jelentkező özönlött hozzájuk az Egyesült Államok egész területén, 

s az igényeket csak azért nem tudták kielégíteni, mert kevés volt a sebész. A 

halál egyáltalán nem kímélte meg az orvosi kart, s minthogy az orvosok száma 

egyre csökkent, a műtétek honoráriuma egyre nőtt. Végül már csillagászati 

összegeket kértek egy ablációért, és az egyszerű ondóvezetékmegszakitás sem 

volt sokkal olcsóbb. Az ablacionisták hetilapja, az Able egyébként felemelte 

tiltakozó szavát e kizsákmányolás ellen, és egyik cikkében nagy szenvedéllyel 

tette fel a kérdést: meddig tűrjük még, hogy a kasztráció luxus legyen, a 

gazdagok kiváltsága? Némelyik államban rendeletileg próbálták maximálni a 

honoráriumokat. Ennek aztán az lett a következménye, hogy egyrészt kialakult 



a méregdrága feketepiaci abláció, másrészt elszaporodtak az olcsó 

zugintézmények, ahol a műtétet kuruzslók végezték szakképesítés nélkül, és a 

páciensek sokszor bele is haltak. 

Meg kell említeni, hogy az ablacionisták, legalábbis eleinte, ellenezték a 

kémiai eszközökkel történő kasztrálást, mert vallási ihletettségükben úgy 

vélték, hogy ennek áldozati jellege nem domborodik ki eléggé. Az orvosok 

számának rohamos csökkenése azonban végül is rákényszerítette őket a 

sterilizáló gyógyszerekre. A felvételüket kérő jelöltek eleinte egy 

cyprotero-acetatum nevű antiandrogén készítménnyel éltek, de a kereslet 

olyan nagy volt, hogy a szer, amelyet ötven milligrammos tabletták 

formájában hoztak forgalomba, és egy hónapon át kellett szedni, minden 

reggel és este, rövidesen eltűnt a piacról. Ekkor felfedeztek, jobban mondva, 

újra felfedeztek egy másik gyógyszert, amely ugyancsak szájon át beadva 

pontosan ugyanazt az eredményt érte el, mint a cyprotero-acetatum, csak 

sokkal gyorsabban. 

Amit Anita erről mondott, egyáltalán nem volt új a számomra. Ismertem 

ezt a szert, jóllehet az Egyesült Államokban akkor még nem hozták 

kereskedelmi forgalomba. Részletesen le is írtam egy könyvemben, amely a 

második világháború alatti koncentrációs táborok náci orvosaival foglalkozott. 

Ezek az orvosok, ha ugyan szabad az ilyen szörnyetegeket orvosnak nevezni, 

egy időben fontolóra vették a szer nagyarányú behozatalát és tömeges 

alkalmazását, hogy ily módon fosszák meg nemzőképességüktől azokat a 

zsidó származású férfiakat, akiket Hitler egész Európából a büntetőtáborokba 

deportált. Végül is letettek a tervükről, mert a nyersanyagot számottevő 

mennyiségben csak Latin-Amerikából szerezhették volna be, márpedig 

akkoriban (1941-ben) az Atlanti-óceánon át való szállítás rendkívül nagy 

kockázattal járt. 

Ez a nyersanyag egy gumós növény a kontyvirágfélék családjából, s a neve 

caladium seguinum. Vadon tenyészik Brazíliában, nyirkos és mocsaras 

vidékeken vagy a nagyon sűrű erdőkben. De a nácik igényeit persze csak 

nagyarányú belterjes műveléssel lehetett volna kielégíteni; mert őket nem a 

növény gyökere vagy gyümölcse érdekelte, hanem egy kivonat, amely a 

növény nedvéből állítható elő. 

A dél-amerikai bennszülöttek, akik nyilván nagyon kezdetleges 

eszközökkel jutottak hozzá ehhez a kivonathoz, ősidők óta jól ismerték a 

hatását. Az egyenlítő vidékén élő dél-amerikai indiánok között a 

szájhagyomány úgy tartja, hogy már őseik is alkalmazták a foglyul ejtett 

ellenség férfiatlanítására, mert aki bevette, mindvégig engedelmes rabszolga 

maradt. Valószínű azonban, hogy a caladium seguinum-ot csak erőszakkal 

lehetett beadni a szerencsétlen áldozatoknak, mert a kivonat, legalábbis az a 



változata, amelyet az ablacionisták az Egyesült Államokban forgalomba 

hoztak, nyúlós állagú és zöldes színű folyadék, íze és szaga pedig 

meglehetősen undorító. De a hatás gyors és biztos, s az érintett szerveken 

kívülről nem mutatkozik semmilyen változás. A caladium seguinum a szervek 

belsejében fejti ki hatását. A here, a mellékhere és a prosztata elhal, aminek 

következtében először is teljesen megszűnik a spermatogenezis, majd 

véglegesen elpusztulnak az ondótermelő szövetek. 

Az United Caladium Seguinum Company (UCASEC) nevű cégnek, 

amelyet egy F. M. Hammersmith nevű ablacionista alapított Bostonban, az 

volt a feladata, hogy megfelelő földterületeket vásároljon Brazíliában, majd 

biztosítsa a növény termesztését, betakarítását és a helyszínen történő 

feldolgozását – de az alapító alig három hónappal élte túl fantasztikus üzleti 

sikereit. Szívroham végzett vele ötvenéves korában az irodájában: ide vezetett 

a túlfeszített munka és főleg az az elvakult szenvedély, hogy a halál 

pillanatában Hammersmith whiskyt iszogatott, szivarozott, közben pedig 

kubai származású, fiatal titkárnőjének a mellét simogatta, és leveleket diktált 

neki. Maga a titkárnő számolt be részben aktív, részben passzív szerepéről, 

amelyet ebben a gyors lefolyású tragédiában játszott. Mikor az újságírók 

nekitámadtak kérdéseikkel, hogy miért tűrte főnökétől ezt a túlzott 

bizalmaskodást, azt felelte, hogy igazán ártatlan dologról volt szó, lévén 

Hammersmith ablacionista, azonkívül ő a korkülönbség ellenére szinte anyai 

érzésekkel viseltetett iránta. 

– Mért ne hagytam volna játszani a pobrecitó-t?*– szipogta, miközben a 

könnyek lefolytak az arcán, és cseppenként ráhulltak dús keblére. 
[* Szegénykét. (spanyolul)] 

Alig helyezték el sírjában a megboldogultat, amikor özvegye, Dora 

Magnus Hammersmith előtt veszedelmes problémák kezdtek tornyosulni, 

összeomlással fenyegetve egész birodalmát: Brazíliában a hadsereg és a 

rendőrség pillanatnyi gyengeségét kihasználva, egy baloldali kormány ragadta 

magához a hatalmat, és a részvények 51%-nak átengedését követelte az 

UCASEC-től, egy még baloldalibb frakció pedig azonnali és teljes 

államosítást követelt. Ez a körülmény annál is kínosabban érintette Dorát, 

mert a CIA, melynek állományát egyötödére csökkentette a járvány, nem volt 

abban a helyzetben, hogy a tőle megszokott tapintattal befolyást gyakoroljon a 

latin-amerikai ügyekre. 

Dora rohamra indult. Felkereste Sarah Bedford elnökasszonyt, 

meggyőzően kifejtette előtte, hogy az UCASEC brazíliai vagyonának 

elkobzása milyen súlyosan érintené az Egyesült Államok közegészségét és 

külkereskedelmét, s határozott beavatkozást követelt, és csöppet sem 

eredménytelenül. Az Egyesült Államok félelmetes nyomást gyakorolt 



Brazíliára: Anitától tudom, hogy a fenyegetések közt még az atomfegyver 

megtorló alkalmazása is szerepelt. 

Brazília engedett a nyomásnak. Később kiderült, hogy a brazil kormány 

szélsőséges csoportját, amely az államosítással fenyegetőzve, végül is 

beavatkozásra késztette az elnökasszonyt, valójában az UCASEC brazíliai 

ügynökei pénzelték és irányították. Az elnökasszony nem vette rossz néven 

Dora Hammersmithtől ezt az ügyes taktikai fogást: ellenkezőleg, Dora még 

nagyobbra nőtt a szemében, s amikor a külügyminiszter meghalt, az 

elnökasszony Dora Hammersmitht kérte fel e magas állás betöltésére. Dora 

azonnal lemondott az UCASEC vezérigazgatói tisztjéről, s a helyét egy P. J. 

Barry nevű ablacionista vette át, akivel azután Dora mindennap telefonon 

közölte utasításait. 

Ez a történet, ahogyan Anita előadta, rettentően hasonlított azokra a 

success story-kra,* amelyeket csömörig olvashattunk és láthattunk számtalan 

regényben és filmben. Gondolom, Anita azért mesélte el, mert meg akart 

győzni róla, hogy ha fontos ügyeket bíznak rájuk, a nők is éppúgy megállják a 

helyüket, mint a férfiak. Kár volt ennyire megerőltetnie magát: ezt én úgyis 

tudtam. 
[* Sikertörténet. (angolul)] 

Európa iparilag fejlett országaiban az UCASEC-nek ugyan sikerült 

szilárdan megvetnie a lábát és fokozatosan növelnie az exportját, de 

Latin-Amerikában és általában a földkerekség szegény országaiban, Afrikában 

és Ázsiában már sokkal nehezebbnek bizonyult az új árucikk elfogadtatása. 

Minél délebbre próbálkozott a cég, minél nagyobb volt az elmaradottság és a 

szegénység, a férfiak annál jobban ragaszkodtak férfiasságukhoz, és inkább 

vállalták a halál kockázatát, semhogy lemondjanak róla. Anita elmondta (s én 

émelyegve hallgattam), mi mindent el nem követett Dora Magnus 

Hammersmith, hivatalos és nem hivatalos minőségében egyaránt, hogy 

bármilyen eszközzel, még olyanokkal is, amelyeket a kormány nyíltan nem 

vállalhatott, rákényszerítse áruját a szerencsétlenekre, akik irtóztak tőle, mert 

megbecstelenítőnek tartották. 

A "megbecstelenítő" szó talán erős egy kicsit, de én se lennék hajlandó 

ehhez a szerhez folyamodni, ha kiutasítanak Blueville-ből. Nem azért, mintha 

bennem is megvolna az a fallokratikus gőg, amellyel oly sokszor vádolják a 

férfiakat. Falloszimádat, igenis, létezik, de éppen azoknál a neurotikus 

egyéneknél, akiknek a túlzott férfiassága nagyon is gyanús, mert nárcisztikus 

jellegű. Viszont arra sem találok semmiféle igazolást, hogy egy férfi önkéntes 

csonkítással megfossza magát attól a képességétől, amely a biológiai 

szükségleteken túl az életörömhöz és az alkotóerő szárnyalásához is 

nélkülözhetetlen. 



Mindez közhely, de ennek a közhelynek az igazságát, úgy látszik, nem 

ismerték fel azok, akik ezrével, sőt hamarosan százezrével tódultak az 

ablacionizmus zászlaja alá, s miután átestek egy bizonyos szertartáson, amely 

sokban emlékeztetett a keresztelésre, jelölttársaikkal együtt kiüríthették a 

caladium seguinum-mal telt poharat. Erről a rituális körítésről egyébként le is 

mondhattak volna, hiszen a caladium seguinum-ot szabadon árusította minden 

drugstore. Mégis, csak nagyon kevés férfi akadt, aki magányosan vette volna 

magához. A jelöltek valamiféle igazolást találtak az ablacionista beavató 

szertartás erős vallási színezetében, valamint abban a megnyugtató érzésben, 

hogy egy hatalmas csoporthoz tartozhatnak, amely egyre jelentősebb szerepet 

játszik az ország gazdasági életében. 

A Columbia Egyetem pszichológusainak egyik csoportja, Harriett Steinfeld 

professzornő vezetésével egyébként kimutatta, hogy az ablacionizmus új 

híveinél – akik kivétel nélkül a középosztályból rekrutálódtak – a gazdasági 

létfenntartás és a társadalmi előmenetel nagyobb szerepet játszik, mint a 

halálfélelem. Csakugyan, a munkaerőpiacon hamarosan nagy kereslet 

mutatkozott a röviden "A"-nak titulált egyének iránt (akiket a rosszmájú 

kasztrálatlanok "minek-A" néven emlegettek). A munkáltatóknak nagy előnyt 

jelentett, hogy az A-k nem pusztultak ki a munkahelyekről, és engedelmesen 

végrehajtottak minden utasítást. Szakképzettségük is igen értékessé vált, mert 

amíg a nők nagy többsége el nem sajátította a szükséges technikai ismereteket, 

csakis ők pótolhatták a járvány áldozatait, így tehát egyszeriben olyan 

állásokhoz és fizetésekhez jutottak, amilyenekről addig álmodni sem mertek 

volna. 

Harriett Steinfeld professzornő számos beszélgetést közölt a 

tanulmányában, de ezek közül is az a legtanulságosabb, amelyet Mr. C. B. 

Millsszel, egy clevelandi (Ohio állam) mérnökkel folytatott. Mills egy 

újonnan berendezett fogadószobába vezette Harriett Steinfeldet. Aztán helyet 

foglalt vadonatúj, elegáns foteljában, s testes alakjáról szinte sugárzott a jólét, 

a derű és az önbizalom. 

– Higgye el – mondta nevetgélve –, nem bántam meg semmit. Először is az 

A-k, kérem, az egészen más, mint a Rotary Club. Az A-k sose hagyják 

egymást cserben. Feltétlen szolidaritás! A zsidók elbújhatnak mellettünk! És 

főleg ha arra gondolok, milyen volt az életem azelőtt, igazán szerencsésnek 

mondhatom a döntésemet. 

– Ön tehát rossz körülmények között élt, Mr. Mills? 

– Nem. Sőt elég jó körülmények között. De hogy ezeket megteremtsem, 

pokol lett az életem. Túlhajszoltam magam, mást se csináltam, csak váltókat 

és számlákat fizettem. A részletre vásárolt családi ház, a három kocsi: az 

enyém, a feleségemé, a nagyobbik lányomé, a hajmeresztően magas 



életbiztosítás, a két színes televízió, amit hitelbe vettem, az új hűtőgép: folyton 

csak fizetni, fizetni, fizetni. Na és hogy mindezekre meglegyen a pénz, mit 

dolgoztam! A szó szoros értelmében úgy dolgoztam, mint egy barom! Mit 

mondjak, negyvenöt éves koromban: infarktus. Aztán a kezelésre ráment egy 

vagyon, és még jobban átcsaptak a fejem fölött a hullámok. 

– Szóval most boldogabb? 

– Nem lehet összehasonlítani, kihúztam a főnyereményt. Sokkal több a 

fizetésem, és kevesebbet dolgozom. Mint látja, nemrég hozattam rendbe a 

házat, most pedig azt tervezem, hogy veszek egy negyedik kocsit és egy 

harmadik televíziót. 

– És semmi sem csökkenti a boldogságát? 

– Semmi a világon. 

– Mr. Mills, engedje meg, hogy szóba hozzak egy kissé kényes kérdést. Ön 

negyvennyolc éves, egyáltalán nem öreg ember, a felesége pedig rendkívül 

vonzó asszony… 

– Ugyan kérem – mondta Mr. Mills ugyanazzal az önelégült nevetéssel –, 

ettől aztán egy csöppet sem fáj a fejem! 

– Ha nincs ellenére, szeretném, ha megmagyarázná, hogy miért. 

– Nézze, őszinte leszek magához: mielőtt felvettek volna az A-k közé, 

olyan hajszás volt az életem, annyira nyomasztottak a pénzgondok, és annyit 

nyavalyogtam az infarktusom miatt, hogy nem is tudom, mióta nem nyúltam a 

feleségemhez – legalább két éve. Úgyhogy nem nagyon érzem a különbséget. 

Harriett Steinfeld kommentárját, amit ehhez a beszélgetéshez fűzött, első 

olvasásra egy kissé kegyetlennek találtam. A professzornő kifejtette, hogy 

Mills, akárcsak számos polgártársa, már a felavattatása előtt elcserélte a 

férfiasságát néhány autóra, televízióra és hűtőgépre, hiszen ezek a tartós 

fogyasztási cikkek költségei rákényszerítették, hogy halálra dolgozza magát, 

és lemondjon a szerelemről. Egyszóval, állapította meg Harriett Steinfeld, 

Mills azért vállalta habozás nélkül a kasztrációt, mert már azelőtt is kasztrált 

volt. 

Ezeket a megjegyzéseket egy kissé bántónak találtam, de amikor a 

függelékből kiderült, hogy a tanulmány megjelenése előtt Mills és a többiek 

valamennyien olvasták és jóváhagyták mind az interjúkat, mind a kommentárt, 

sőt készséggel bocsátották a kutatócsoport rendelkezésére a fényképüket, és 

nem óhajtottak névtelenek maradni, akkor megértettem, hogy állapotukat 

egyáltalán nem érzik szégyellni valónak: ellenkezőleg, büszkék rá, hiszen 

ebből fakadt minden sikerük. 

Blueville-ben egyébként, ahol sokkal több volt az A, mint a P. M., az 

előbbiek kivétel nélkül egy jókora jelvényt viseltek a gomblyukukban: 

messziről is jól látszott a zöld alapon kirajzolódó, arany színű gót A betű. 



Amikor először láttam ezt a jelvényt, mutatis mutandis A skarlát betű 

házasságtörő hősnőjére kellett gondolnom, akit arra ítéltek, hogy a börtönben 

ráhímezze ruhájára a bűnét jelképező A betűt, s aki addig szőtte hímzésébe a 

cikornyákat és arabeszkeket, amíg a szégyenbélyeg a becsület címerévé nem 

változott. 

Csak az a különbség, hogy az ablacionisták jelvénye mindenütt jól látható, 

hogy minden ajtót megnyit becsvágyó viselői előtt, sőt valamiféle erkölcsi 

felsőbbrendűség szimbóluma lett. 
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Blueville-ben a vasárnap teljes munkaszünet. Reggel a kastélyban 

istentiszteletet tartanak egy misszionáriusnő vezetésével, akinek a személye 

hétről hétre változik, de mindig valamelyik protestáns egyházat képviseli, 

mert a katolikus egyház évszázados nőellenességének rabjaként mind a mai 

napig nem tudta rászánni magát, hogy nőket is pappá szenteljen. 

A szertartáson nem kötelező a részvétel, és Hilda Helsingforth még 

sohasem jött el körünkbe. Mi azonban szinte kivétel nélkül ott vagyunk, és 

még én is rendszeresen eljárok minden szkepticizmusom ellenére, mert 

istentisztelet után kötetlen beszélgetést szoktunk folytatni a 

misszionáriusnővel, aki a külvilágból érkezik, tehát azt reméljük, hogy 

érdekes információkhoz juthatunk. Mivel nincs se rádiónk, se televíziónk, az 

újságok pedig, mint említettem, nem sokat érnek, rendkívül kíváncsiak 

vagyunk, hogy mi történik a világban, az igaziban, amely a szögesdrótjainkon 

túl terül el. 

Különösen jól emlékszem arra a misszionáriusnőre, aki május 5-én, 

vasárnap vezette az istentiszteletet. Ennek a nőnek olyan mérvű volt a 

soványsága, hogy egykori formáiból, ha ugyan valaha is voltak formái, semmi 

sem maradt, és a morfológiáját a legjobb indulattal is csak semlegesnek 

minősíthetem. Ráadásul Ruth Jettison nagytiszteletű lelkésznő rövidre nyírta a 

haját, és antracitszürke kosztümöt viselt papír körgallérral, amitől még 

nehezebb volt meghatározni, hogy melyik nemhez tartozik. Sasorra, előreugró 

álla és fanatikus tekintetű, nagy, fekete szeme azonban megóvta arcát a 

gyengeség látszatától. 

Az istentisztelet és a prédikáció a kastély előadótermében zajlott le, ahova 

százan is beférhettek volna, de mi nem töltöttük meg egészen. A többes szám 

első személye azonban itt nem elég pontos, mert a résztvevők 

elhelyezkedésének megvolt a maga rendje és a hierarchiája, amelyet én már 

készen találtam, amikor Blueville-be érkeztem, s amely később sem változott. 



Az első sorban azok foglalnak helyet, akik a kastélyban laknak: Mr. 

Barrow, a gondnok, és a felesége; dr. Rilke; Emma Stevenson, a főnökasszony 

titkárnője, és azonkívül még hárman-négyen, akiknek sem a beosztását, sem a 

nevét nem ismertem. Középütt egy karosszék trónol, amit nagy tisztelettel 

mindig üresen hagynak, de azért teljesen kitölti, ha szabad így mondom, Mrs. 

Helsingforth örökös távolléte. Nem állítom, hogy a kastélybéliek tisztelettel 

köszöntik ezt a fotelt, ha elhaladnak mellette, mint a svájciak Gessler kalapját, 

de látom, hogy alázatos képpel kerülgetik, mintha ülne benne valaki. 

A második és a harmadik sorban a blueville-i "egyedülálló nők" ülnek, akik 

korra és külső megjelenésre nagyon különböznek egymástól, de azért van egy 

közös tulajdonságuk: soha egyetlen pillantást sem vetnek a P. M.-ekre. 

A harmadik, negyedik és ötödik sorban az A-k foglalnak helyet: 

mindegyiknek gomblyukában a szekta aranybetűs zöld jelvénye. Szorosan 

összetartó, nagyon öntelt csoport, amely a nyilvánosság előtt szintén úgy tesz, 

mintha keresztülnézne rajtunk, pedig a többségük a mi kezünk alatt dolgozik a 

laborokban. Itt jegyzem meg, hogy az A-k között sok a nős ember, de 

ellentétben a P. M.-ekkel, családjuk a külvilágban maradt, ahova az A-k 

időnként ellátogathatnak, hiszen immunitásuk minden veszély ellen biztosítja 

őket, bár úgy gondolom, hogy hitveseiknek nem sok örömöt szerezhetnek 

ezek a látogatások. 

Végül, a terem utolsó soraiban s egyúttal a blueville-i társadalmi ranglétra 

legalsó fokán, a P. M.-ek, feleségeik és gyerekeik: számuk, de még inkább a 

rangjuk messze alatta marad az összes többiekének. 

Ruth Jettison nagytiszteletű lelkésznő prédikációjának a témája lényegében 

ugyanazokból a tételekből indult ki, mint a bladderstirizmus, csak más 

következtetésekre jutott. Az encephalitis 16 minden bizonnyal nem egyéb, 

mint Isten büntetése. Az Úr lesújtott jobbjával a vétkesekre, hogy 

megbüntesse őket tévelygésükért (azóta hányszor hallottam még ezt a nótát!). 

A "tévelygésen" azonban nem ugyanazt kellett érteni, mint amit Bladderstir 

értett. A férfi legfőbb bűne az ősidőktől fogva napjainkig az volt, hogy 

rabszolgaságra kárhoztatta a nőt. 

Ruth Jettison itt felvázolta a maga freskóját, amelyben sok igazság is volt, 

eltekintve néhány túlzástól, az árnyalatok hiányától és a történelmi perspektíva 

mellőzésétől. De a történelmen végigvonuló nőellenesség leleplezése után, 

amelyet lényegében jogosnak mondhatunk, a prédikáció valóságos őrjöngésbe 

csapott át. Ruth Jettison szikrázó szemmel, el-elakadó lélegzettel és bosszúálló 

taglejtésekkel azt kezdte fejtegetni, hogy a férfiak mennyire "gyűlölik" a 

nőket. 

Nagy igyekezettel fűzött egybe számtalan apró esetet, valóban vagy 

állítólag elhangzott kijelentést, de a forrás, a hely és a dátum megnevezése 



nélkül, s főleg egy sor anekdotát, amelyben holmi perverz kamaszoknak a 

lányokkal szemben tanúsított neurotikus és szadista magatartása a tipikus 

férfiviselkedést képviselte: ezekkel próbálta Ruth Jettison bebizonyítani, hogy 

a férfi mélységes undorral viseltetik a női test iránt – ez az undor pedig abban 

éri el tetőfokát, amit a prédikátornő egy kissé nyersebben "vaginagyűlöletnek" 

nevezett. 

Meg kell mondanom, hogy a nyers kifejezés, a tétel paradox volta és főleg 

az a nem túlságosan logikus érvelés, amellyel a misszionáriusnő bizonyítani 

próbálta, meglehetős derültséget, nevetést és fészkelődést váltott ki a P. M.-ek 

soraiban. A jelenlevő kutatók ugyanis világosan látták, hogy Ruth Jettison 

tétele egyáltalán nem nyugszik tudományos alapokon, hogy a prédikátornő 

nem folytatott széles körű és kimerítő vizsgálatokat, hanem önkényesen és 

logikai bakugrásokkal jutott a fenti következtetésre. Tétele, mint egy fejjel 

lefelé álló piramis, néhány elszigetelt adatra épült, és Ruth Jettison a 

vizsgálódás szerény módszerét dogmatikus kinyilatkoztatással helyettesítve, 

néhány vakondtúrást duzzasztott valóságos Himalájává. 

A vallásos vagy vallási mezbe öltözött gondolkodás igen kényelmes. 

Mindent pótolni tud. Így jutott el Ruth Jettison is villámló szemmel, a szent 

haragtól reszkető hangon, megsemmisítő szavakkal a végső következtetéshez: 

a férfi, mennydörögte, undorító edénynek tekinti a nőt, spermája 

lerakóhelyének, vagy még inkább köpőcsészének, amelyet felhasznál, majd 

undorodva elfordul tőle. 

A hallgatóság reakciója igen érdekes és sokrétű volt. Az első sorban ülő 

vezetők és a második sorban ülő "egyedülálló nők" lelkesen, sőt, nekem úgy 

rémlett, tüntetően tapsoltak. Az A-k viszont, magukba szálltak, és hallgattak, 

mintha lelkifurdalással gondolnának vissza múltbeli bűneikre, melyektől 

szerencsére megtisztultak. A P. M.-ek közt azonban, feleségeiket is beleértve, 

egy kis moraj támadt. Ruth Jettison összevonta sűrű szemöldökét, és nagy, 

fekete szemét kis csoportunkra szegezve, szinte fenyegető hangon így kiáltott 

fel: 

– Van valakinek kérdése? 

Elég hosszú ideig csend volt, érzésem szerint Amerikához méltatlan csend, 

mintha már kezdenénk lemondani a szólásszabadságjogáról. Annyira 

felháborított a misszionáriusnő fanatizmusa és hozzánk intézett kihívása, hogy 

fel akartam szólalni. De még mielőtt felállhattam volna, a szomszédom, Mrs. 

Pierce megfogta a zakóm ujját, és halkan, feszült hangon a fülembe súgta: 

– Az isten áldja meg, Ralph, ne avatkozzon bele: ez csak provokáció. 

Később még beszélek Mrs. Pierce-ről, legközelebbi munkatársam 

feleségéről. Testi bájairól nem sok jót mondhatok, de az eszét nagyon is 

tisztelem. Erőt vettem fortyogó dühömön, és nem szóltam semmit. 



A mögöttünk lévő sorból egy kis lárma hallatszott: hátrafordultam, és 

láttam, hogy ott is a mi jelenetünk játszódik le, csak fordítva. Stien elkapta a 

felesége kezét, és minden igyekezetével azon volt, hogy belefojtsa a szót. 

Mintha egy bulldózert próbált volna feltartóztatni. Mutsch kitépte magát, 

felállt, és nagyon tiszta hangon így szólt: 

– Kérdésem nincs, de lenne egy-két észrevételem. 

– Halljuk – mondta Ruth Jettison megvetően. Valljuk be: igaz, hogy 

Mutsch okleveles pszichológus, de a külseje nem valami megnyerő. Alacsony, 

kövérkés asszony, simára fésült haját középen választja ketté, az arca 

jóindulatú és úgyszólván semmitmondó. De mi azért tudtuk, hogy mit ér 

Mutsch. Önként elvállalta, méghozzá lankadatlan energiával, a blueville-i P. 

M.-ek gyerekeinek nevelését: hősi feladat, mert összesen tizenkét gyerek volt, 

öttől tizennégy éves korig. 

– Egyetértek azzal – mondta Mutsch tökéletes angolsággal, de elég erős 

német akcentussal (amely sajnos a tanítványaira is kezdett átragadni, Dave-et 

is beleértve) –, hogy gazdasági és társadalmi téren a férfi mindenféle 

korlátokat állított a nő elé. Ennek azonban nem az az oka, hogy gyűlöli a női 

testet. Éppen ellenkezőleg, túlbecsüli a nő egyéb tulajdonságainak rovására. 

Csak körül kell néznünk, és mindenütt ezzel a túlbecsüléssel találkozunk. 

Mindenütt jelen van: a divatban, a reklámokban, a művészetekben, az 

irodalomban. Véleményem szerint a nagytiszteletű lelkésznő célzatosan 

választotta meg a példáit. Huligánokról beszélt, akik sértegetik, megverik és 

megerőszakolják a lányokat, de ezekben a fiúkban valószínűleg igen erős az 

elfojtott homoszexuális hajlam, amely így jut kifejezésre. A nőt csak a 

neurotikusok és a szadisták tartják "köpőcsészének". A férfiakra általában nem 

jellemző ez a magatartás. Éppen ellenkezőleg. Nem látom be, hogy lehet ezt 

félreismerni. Azok a nők, akik a férfiak egyetemes "vaginagyűlöletét" 

emlegetik, ezzel talán csak a maguk péniszgyűlöletéről akarják elterelni a 

figyelmet (nevetés a P. M.-ek soraiban). De akárhogyan vesszük, meg akarják 

győzni a nőket, hogy a férfiak gyűlölettel viseltetnek irántuk, ez pedig semmi 

jóra nem vezethet. Legfeljebb arra, hogy a nők is meggyűlöljék a férfiakat, 

ami, hadd mondjam meg őszintén, szégyen-gyalázat, éppen most, amikor a 

férfiak úgy hullanak, mint a legyek. Különösen elképesztőnek tartom, hogy 

egy keresztény nő így próbálja szítani a nemek közötti gyűlölködést. És lehet, 

hogy egy kicsit maradi vagyok, de bevallom, engem még az is 

megbotránkoztat, hogy egy lelkésznő a "picsa" szót használja a szószéken. 

(Mutsch ezt a szót jellegzetesen germán nyomatékkal ejtette ki.) És még 

valamit, nagytiszteletű lelkésznő: véleményem szerint, higgye el nekem, hogy 

egyáltalán nem vagyok a férjem köpőcsészéje. Biztos vagyok benne, hogy 

szeret, szőröstül-bőröstül, még "picsástul" is. (Nevetés a P. M.-ek között. 



"Drága kis szívem!", nyögi Stien nem egészen hangosan, és az égre emeli 

mindkét karját.) 

– Csak ennyit akartam mondani – tette hozzá Mutsch elpirulva, és hirtelen 

leült. (Moraj az első sorokban, kitörő taps a P. M.-ek között.) 

Mutsch felszólalása alatt Ruth Jettison magatartása éppen nem volt 

evangéliumi szelídségűnek nevezhető. A vállát megfeszítve, kezét ökölbe 

szorítva, olyan pillantásokat lövellt a P. M.-ek felé, amelyek a fenyegető 

máglyahalált juttatták volna eszünkbe, ha néhány évszázaddal korábban élünk. 

Amikor Mutsch leült, a misszionáriusnő néhány pillanatig csak tátogott, s a 

hangja, amikor végre megjött, alig talált magának utat az összeszorított fogak 

között. 

– Ez a hozzászólás – sziszegte Ruth Jettison – végtelenül ostoba, pimasz és 

fölösleges volt. Akit az előbb hallottunk… nincs rá jobb szó: a kielégült 

rabszolgák nyájába tartozik. Tőlem ne várjon választ. Én csak szabad nőkkel 

állok szóba. A beszélgetésnek vége. (Tiltakozó hangok a P. M-ek között; 

néhányan azt kiáltják: "Feleljen! Feleljen!") 

 

A megtorló intézkedésekre – idáig jutottunk! – csak másnapig kellett várni. 

Hilda Helsingforth egy éles hangú üzenetben csupán lehordta Mutschot 

"goromba viselkedéséért". Stiennek mint a feleség tetteiért felelős férjnek 

kétszáz dollárt levontak a fizetéséből, a P. M.-eknek pedig, akik udvariatlan 

magatartásukkal szintén Mutsch cinkosai lettek, egy hétig megtiltották, hogy 

vacsora után társas életet éljenek a kastélyban, mint ahogy szokták. Mrs. 

Barrow még azt is értésünkre adta, hogy ha visszaeső bűnösöknek 

bizonyulnánk, esetleg kénytelen lenne véglegesen beszüntetni ezeket a kis 

összejöveteleket, amelyekhez annyira ragaszkodtunk. 

Mélységes elkeseredés lett úrrá mindannyiunkon. Ha a Blueville-ből való 

távozás nem a halált jelentette volna, abban a pillanatban szedtük volna a 

sátorfánkat, még a munkánkról is lemondva, amely pedig mindannyiunk 

számára az élet értelmét jelentette. Ha Blueville-ben ilyen nyíltan lábbal 

tiporják a gondolat- és szólásszabadságot, vajon még mindig az Egyesült 

Államokban vagyunk-e, vagy talán észre sem vettük, és egy gonosz szellem 

átröpített volna Latin-Amerikába, ahol a diktatúrákat mindig is szárnyai alá 

vette az amerikai demokrácia? 

Amikor egy hét múlva újra engedélyezik a kis családi összejöveteleket, úgy 

döntök, hogy inkább otthon maradok. Nem mintha untatnának, de aggódom 

Dave miatt. Egy kis faházban lakunk: két szobából áll, amelyet a teakonyha és 

a fürdőszoba választ el egymástól. Éjszakánként nyitva hagyom az ajtókat, 

hogy halljam Dave hangját. Egy idő óta ugyanis szinte minden éjszaka 

felébred első álmából, és sikoltozva kiáltja a nevemet. Odafutok hozzá, s ő a 



karjaim között, összekuporodva, akadozó hangon elmeséli lidérces álmát, 

amely nagyjából mindig ugyanaz. 

Dave egyedül lépked valami nagy tömegben. Egyszerre csak minden ok 

nélkül elszorul a szíve. A többiek, akik vele egy irányban haladnak a járdán, 

nagyon sápadtak. Az egyik hirtelen megtántorodik, és eszméletlenül 

összeroskad. Aztán a második, aztán a harmadik. Már tucatjával hullanak, 

szinte fürtökben. Senki se mer segíteni rajtuk, még a közelükbe sem 

merészkedik senki. A tömeg legfeljebb elkanyarodik, hogy bele ne botoljon a 

fekvő testekbe. Dave tudja, hogy őt semmi veszély sem fenyegeti, mégis 

szorongani kezd, fél, sírva fakad, de senki ügyet se vet rá. Odalép egy vörös 

hajú nőhöz. Meg akarja fogni a kezét, de a nő nem hagyja, és eltaszítja 

magától. Dave sír. Egyszerre csak az előtte haladók között hátulról is felismer 

engem, talán húsz méterre lehetek tőle. Dave roppant megkönnyebbülést érez, 

vidáman utánam kiált, én hátrafordulok, rámosolygok, ő elkezd futni felém, én 

szapora léptekkel járok előtte. De amikor már csak két méterre vagyunk 

egymástól, én is összeroskadok. Dave már ott is van mellettem, letérdel. 

Sápadt vagyok, a szemem csukva. Dave kiáltozik, segítséget hív, de 

körülöttünk nem állnak meg az emberek, még csak észre sem vesznek. 

Mihelyt meghallom Dave kiáltozását, máris futok a másik szobába. Ágya 

mellett ég a kislámpa, Dave már felült, maszatos a könnyektől és a verítéktől. 

Átölelem, görcsösen zokog: sokáig tart, amíg sikerül megnyugtatnom. 

Dave, aki Wesley Heightsben élt, sose látott olyat, mint amiről ébredése 

után beszámol, de ha jócskán felnagyítja is a részleteket, a kép azért igaz. Nem 

sokkal azelőtt, hogy Blueville-be kerültem, magam is láttam, hogyan esnek 

össze a férfiak az utcán, a többi járókelő pedig nemhogy kikerülte volna őket, 

de elfutott. Erről soha egy szót sem szóltam Dave-nek, és nem tudom 

elképzelni, honnan veszi a lidérces álom anyagát. És van az egészben még 

valami megdöbbentő. Dave nem tudja, hogy bármely pillanatban kitehetnek 

Blueville biztos menedékéből, hogy tehát állandóan nyomaszt a félelem, bár 

nem annyira a haláltól félek, mint inkább attól, hogy magára kell hagynom. És 

mégis, Dave álma szívbe markolóan jelzi, mennyire retteg a magánytól. 

Ma este levelet írok Anitának, de közben folyton hegyezem a fülem. 

Megfigyeltem ugyanis, hogy a végső nagy segélykiáltást valami alig hallható 

kis sírás szokta megelőzni, és ha még ekkor sikerül közbelépnem, Dave 

álmából elmarad a legijesztőbb rész: az én halálom és az ő magányossága. Ma 

este legalábbis ezt mondta, amikor felköltöttem. Egy idő múlva megint 

elbúcsúzom tőle, és visszaülök kis asztalomhoz. Faházunknak ugyan kettős 

falai vannak, kitűnően szigetelve, de azért hideg van, a fűtés pedig gyengén 

működik Blueville-ben, éjszaka nagyon is takarékoskodnak az energiával. 



Pulóvert húzok, és még a vastag házikabátomat is felveszem. Épp hogy újra 

írni kezdek, amikor bejön Dave, ő is jól bebugyolálva. 

– Zavarlak, Ralph? 

– Egy csöppet sem. 

Leül az ágyamra, én megfordulok, úgy nézem. Megnőtt, lefogyott, egy 

kissé sápadt. Keskeny, háromszögletű arcából jókora részt foglalnak el a 

hosszú és felkunkorodó pillájú, fekete szemek. 

– Dolgozol, Ralph? 

– Nem, levelet írok. 

Mivel pedig Dave a tőle megszokott tapintattal nem kérdez semmit, 

hozzáteszem: 

– Anitának. 

Egy kis szünet – majd Dave azt kérdezi meg-megbicsakló hangján, amely 

már mutálni kezd: 

– Mondd, Ralph, nem hiányoznak esténként azok a kis összejövetelek a 

kastélyban? 

Ez már a felnőtt Dave: együttérző, a mások gondját is magára veszi. 

Könnyed hangon felelem: 

– Á, nem voltak valami szórakoztatók. 

Dave minden átmenet nélkül kérdi, de én azért tudom, hogy miért: 

– És Anita mikor jön? Nemsokára? 

Értem, hogyne érteném. Ismerem a kérdés hátterét: Dave értem aggódik, 

nem önmagáért. Lidérces álmának az a része, amikor egy vörös hajú nő 

eltaszítja magától, jól mutatja, hogy Dave csalódott Anitában. Ha látogatóba 

jön hozzánk, a lehető legkevesebbet foglalkozik Dave-vel, távol tartja 

magától. Mintha félne tőle, hogy valamilyen kapcsolat alakulhat ki közöttük. 

Pedig a legpazarabb ajándékokat hozza Dave-nek, azazhogy csak hozta, mert 

a mai ínséges időkben már semmit sem kapni – de sajnos mindig nagyon 

szerencsétlenül választotta ki az ajándékait, vagy egészen kisgyerekeknek, 

vagy pedig felnőtteknek való dolgokat hozott, tehát mindenképpen 

megszégyenítette velük a fiút. Azonkívül Dave okos gyerek, és jól tudja, hogy 

ez a sok ajándék csak az igazi szeretet hiányát leplezi – Nem tudom – 

mondom fesztelenül –, nem telefonált, biztosan nagyon el van foglalva. 

Hallgatunk. Nem tudom, sikerült-e megtévesztenem Dave-et, mert nagyon 

figyelmesen fürkész. Aztán pislogni kezd, ásít, nyújtózkodik. 

– Lefekszem – mondja végül. 

Én csak bólintok, mire Dave egészen másféle hangon, selypítve, nyafogva, 

gyerekesen azt kérdi: 

– Beviszel, Ralph? 



Bosszant, hogy így visszaesik a dedós korba, miután az előbb olyan 

felnőttesen viselkedett. A legszívesebben nemet mondanék. De nem merek. 

Nem tudom, milyen hatással lenne Dave-re, ha visszautasítanám. Lehet, hogy 

nem vagyok valami jó nevelő, de van egy szabály, amihez tartom magam: 

zsebórát nem javítok kalapáccsal. 

Szót fogadok. Önkéntelen tétovázásom csak egy pillanatig tartott, de talán 

ez is jelezte, hogy nem helyeslem, amit teszek. A hóna alá nyúlok Dave-nek, 

felemelem, a mellemhez szorítom. Erre mindjárt átöleli a nyakamat, és arcát 

az arcomhoz nyomja. Meghatódom, mint mindig. Nehéz az életem, de ez a 

röpke pillanat mintha visszaadná az erőmet. 

Nem akarom sötétebbre festeni a képet, mint amilyen. Igaz, Blueville-ben 

tulajdonképp a szorongás a főfoglalkozásom, mert jobban leköt, mint a 

kutatómunka, pedig az is eléggé izgat – de hát az ember mindent megszokik, 

még a félelmet is. Bizonyára vannak pillanatok, amikor még a halálraítélt is 

úgy érzi a cellájában, hogy nem kell a jövőre gondolnia. Különben egyáltalán 

nem tudna élni. Ami pedig a blueville-i helyzetet illeti, egyvalamit legalább el 

kell ismernem: nem egészen biztos, hogy halálra vagyunk ítélve. De akárhogy 

is vesszük, helyzetünkben talán az a legkínosabb, hogy teljesen érthetetlen. 

Jespersen, Stien még én sokszor beszélünk erről, persze némi 

óvintézkedések foganatosítása után, mert biztosak vagyunk benne, hogy 

mindenütt vannak lehallgató-készülékek. Hilda Helsingforthot még sohasem 

láttuk, és a P. M.-ek közül még más se találkozott vele soha. Tudjuk, hogy itt 

van valahol a közelben, Mr. Barrow a fülünk hallatára beszélt vele a 

házitelefonon. De a hölgy láthatatlan, akár az Úristen. S akárcsak ő, 

mindenható, mindentudó, csak a jósága nem végtelen. 

Állandóan kapjuk tőle az udvariatlan, dorgáló és rendreutasító levélkéket, 

melyeknek már a rövidsége is sértő. Miután Blueville-be kerültem, írtam neki 

egy levelet, amelyben arra kértem, tegye lehetővé, hogy vásároljak Dave-nek 

egy pónit: az árát levonhatják a fizetésemből. Naivitásomban még azt is 

megemlítettem, milyen fájdalmat okozott Dave-nek, hogy meg kellett válnia 

kedves pónijától. 

Egy hét múlva a következő választ kaptam: 

 

Dr. Martinelli! 

 

Kérem, vegye tudomásul, hogy a P. M.-ek se levélben, se telefonon nem 

fordulhatnak hozzám, és kihallgatást sem kérhetnek. 

Ami a levelében foglaltakat illeti, kérem, vegye tudomásul azt is, hogy a 

családi problémái nem tartoznak rám. 

 



Hilda Helsingforth 

 

Felolvastam ezt a választ Stiennek, mire ő halkan csak ennyit mondott: 

"Nagyon jellemző!" 

Az "egyedülálló nők" (azért hívjuk őket így, mert Blueville-ben nincs 

élettársuk, ami persze nem jelenti azt, hogy a múltban sem volt) pontosan úgy 

viselkednek velünk szemben, mint az A-k. Még lesz rá alkalom, hogy 

elmondjam, milyen a kapcsolatunk velük is, az A-kkal is, amikor dolgozunk, 

vagyis a laboratóriumban. De a laboratóriumon kívül mind a nők, mind az A-k 

keresztülnéznek rajtunk. Ha közeledni próbálunk hozzájuk, azonnal 

elzárkóznak, összepréselik a szájukat, másfelé néznek, elfordulnak. 

Levegőnek nézik nemcsak a P. M.-eket, hanem a feleségeiket is – Mrs. Pierce 

kivételével. Azt éppen nem mondhatnám, hogy gettóban élünk, mert a 

kastélyban csak egyetlen közös büfé van, de ha az ember véletlenül a 

megrakott tálcájával egy olyan asztalhoz ül le, ahol már A-k vagy 

"egyedülálló nők" foglaltak helyet, abban a pillanatban megszakad a 

beszélgetés, és dermesztő lesz a csend. 

Hajnal felé, ha nem jön álom a szememre, mindig ugyanazokon a 

kérdéseken rágódom: miért bánnak így velünk? Mit követtünk el? Miben 

vagyunk bűnösök? Miféle veszélyt jelentünk? Ezeket a kérdéseket Stiennek is 

felteszem, de éppen harapós kedvében van, és azt mondja, menjek inkább 

sétálni. "Igazi goj vagy, puhány vagy, mindig csak nyafogsz. És miért 

nyafogsz? Jóllakhatsz, nem kapsz verést. Nem köpnek szembe, érdekes 

munkád van: hát akkor kövesd a példámat, és fütyülj az egészre." És sötét 

arccal hozzáteszi: "Én már rosszabbakat is átéltem." 

Azt elhiszem, hogy rosszabbakat is átélt, mielőtt 1936-ban eljött 

Németországból. De hogy fütyül az egészre, az már nem valószínű, mert 

rettenetes a hangulata. Egyre többet káromkodik jiddisül, és Mutsch csak 

nehezen tudja lecsillapítani. Szemmel láthatólag ő sem türelmesebb nálam, 

hiába prédikálja a türelmet. 

Az "egyedülálló nők" nem vonakodnak attól, hogy az étkezések alatt vagy 

után társadalmilag érintkezzenek az A-kkal – ezt egy kissé keserűen állapítom 

meg, mert a hölgyek nem mind csúnyák, szó sincs róla. Ülök a büfében az 

asztalnál vagy a társalgóban egy fotelban, és dühöngve nézem, ahogy 

mosolyogva, sőt bájologva diskurálnak a herélt urakkal. Mindebben azért van 

valami merevség és távolságtartás. Olyan az egész, mintha az A-k, noha 

lemosták magukról eredendő bűnüket, azért egy kicsit még most is gyanúsak 

volnának a nők szemében. 

Az A-k valamennyien ötven körüli emberek. Ha voltak gyerekeik, már rég 

felnőttek, és szétszóródtak a világban. Annyi biztos, hogy a mi gyerekeinkkel 



szemben az A-k éppoly közönyösek, mint az "egyedülálló nők". A 

megkülönböztetés ugyanis, amelynek alá vagyunk vetve, a gyerekeinkre is 

kiterjed, és ami a legérdekesebb, fiúkra és lányokra egyformán. Úgy látszik, 

mintha rossz fényt vetne rájuk, hogy úgy nemzettük őket, ahogy nemzettük. 

Pedig az "egyedülálló nők" vagy az A-k se másként jöttek a világra. Csak nem 

akarják megváltoztatni azt a módszert, amely immár kétmillió éve 

kifogástalanul működik? Erre kell gondolnom, mert a tegnapi New York 

Times-ban – amely csak árnyéka egykori önmagának – az alábbi megdöbbentő 

kijelentést olvastam egy cikkben; szerzője Deborah Grimm: 

"Legfőbb ideje, hogy a népszaporulat biztosítása érdekében a társadalom a 

nemi aktus helyett másféle módszereket alkalmazzon." 

Ilyenekre persze sokan csak legyintenek. De én nem. Anitától tudom, hogy 

Deborah Grimm Bedford elnökasszony közvetlen környezetéhez tartozik, és 

félő, hogy a befolyása előbb-utóbb túlnő az Anitáén. 

Anita szerint – és ebben tökéletesen egyetértek vele – sem az állam, sem a 

törvényei, sem a hatalmi szervezete nem dönthetik el, hogy egy nőnek 

legyen-e gyereke vagy sem. Minden nőnek elidegeníthetetlen joga, hogy maga 

rendelkezzék a testével. Csak úgy tiszteljük igazán az életet, ha tiszteljük a 

nőt, és szabad embernek tekintjük, nem pedig csatornának, amelyen keresztül 

a jövő állampolgárai, akikre az államnak szüksége van, csupán áthaladnak. A 

nő nem gép, amely katonák, munkások vagy hivők gyártására szolgál. A 

döntés őt illeti meg – őt, és csakis őt. 

Deborah Grimm programjában azt találom a legelkeserítőbbnek, hogy, 

jóllehet úgy látszik, mintha sokkal messzebbre menne, mint Anita, valójában 

visszatér a régi kerékvágásba. Hiszen semmiféle szabad választást nem 

engedélyez, és parancsoló hangon kijelenti: "Legfőbb ideje, hogy a 

népszaporulat biztosítása érdekében a társadalom a nemi aktus helyett másféle 

módszereket alkalmazzon." 

De gondoljuk csak meg, milyen iszonyatos hatalommal ruházná fel 

Deborah Grimm a társadalmat! Hiszen akkor a társadalomnak – amely, ha 

nem tévedek, az emberek szolgálatára, nem pedig szolgaságba döntésére való 

jogában állna felborítani a természet rendjét és megfosztani az egyéneket attól 

a lehetőségtől, hogy a fajfenntartás érdekében párosodjanak egymással. Nem 

akarok hinni a szememnek: és mi lesz a nő szabadságával, ha ez megvalósul? 

A reakciós állam arra ítélte, hogy akkor is anya legyen, ha nem akarta – most 

meg arra ítélné, hogy akkor se lehessen anya, ha akarja? 

Milyen szomorú lenne a világ, ha Deborah Grimm programja 

megvalósulna! Férfiak és nők között megszűnik minden kapcsolat, az anya 

fogalma elavul, a csecsemőket lombikban gyártják, és a születésük pillanatától 

fogva intézményesen nevelik, a legtökéletesebb névtelenségben… Micsoda 



kietlen sivatag, micsoda embertelen emberiség! Akkor miért lenne érdemes 

élni? Minek kellene "biztosítani a népszaporulatot", ahogy Deborah mondja? 

Akkor minek tartsuk fenn az emberi fajtát? Miféle állati ösztön kíván utódokat 

még akkor is, ha az emberekből ipari gyártmány lesz? És mi értelme lenne 

folytonosan újratermelni ezt a gyártmányt? Ha jól értem, azért termelnének 

embereket, hogy az emberek azután maguk is különféle cikkeket termeljenek 

és fogyasszanak. Micsoda képtelen szörnyűség! Pótcsecsemőket fognak 

gyártani, hogy legyen, aki majd megissza a póttejet… 

Este a kastélyban megmutatom Stiennek Deborah Grimm cikkét, és 

felhívom a figyelmét az előbb idézett mondatra: ceruzával aláhúztam, és most 

felolvasom neki. 

Stien összevonja a szemöldökét, és rosszkedvűen mondja: 

– Hogy emberileg kívánatos-e, azt nem tudom, de tudományos 

szempontból megvalósítható. 

Erről szeretnék valamivel többet is hallani, de Mutsch egy-egy ijedt 

pillantást vet mind a kettőnkre, és inkább nem szólok semmit. Mutsch 

szemmel láthatólag úgy érzi, hogy meggondolatlanok voltunk, Stien többet 

mondott a kelleténél, és nekem sem kellett volna olyan nyíltan beszélnem a 

cikkről. 

Nem tudom, hogy kölcsönös fecsegésünknek kell-e tulajdonítanom, de 

ettől a naptól fogva még ritkábban jutnak el hozzánk a New York Times 

példányai. 

 

Már említettem, mennyire megcsappant az újságok terjedelme, milyen 

hézagosak és semmitmondóak a hírek. Ha valaki ma olvassa a New York 

Times-t vagy a Washington Post-ot, azt hihetne, hogy ezeket a lapokat is 

kiherélte valami gonosz szellem. Annak idején, akárhogy vesszük is, a sajtó és 

a Fehér Ház kutya-macska barátságban élt egymással. De azok az idők 

elmúltak. Abban a néhány lappéldányban, amely egyre szabálytalanabb 

időközönként eljut hozzánk, Sarah Bedfordról csak unalmas és émelyítő 

dicshimnuszokat találok, néha pedig a szentek életrajzára emlékeztető 

jellemképeket – akár a vasárnapi iskolában is fel lehetne olvasni, hadd 

tanulnák meg a gyerekek, hogy mi az az erény. 

Csak ámulok és bámulok. Hiszen nem is olyan régen, talán öt-hat éve, 

Sarah Bedford azzal vált híressé, a tömegkommunikációs eszközökön 

keresztül, hogy vagy húsz társnőjét vezetve, felvonult a washingtoni 14. 

utcában, és valamennyien egy-egy transzparenst tartottak a következő 

felirattal: 

 

HOMOSZEXUÁLISOK VAGYUNK. 



HÁT AZTÁN? 
 

Nem mintha felháborítanának az ilyen transzparensek. Semmi okát nem 

látom, miért kellene üldözni a homoszexuálisokat, mint ahogy hazánkban 

olyan sokáig üldözték őket, s oly tiszta lelkiismerettel. Nekem csak az az 

ájtatos, szemforgató hang nem tetszik, ahogy manapság Sarahról beszélnek, 

mintha egy csapásra Szűz Mária lett volna belőle – eltekintve persze a 

kisdedtől. 

Nem a sajtóból tudom – Blueville-ben nyilván cenzúrázzák a beérkező 

példányokat –, hanem Anitától, hogy a dolgok hogyan jutottak idáig. 

Amikor a járvány tizedelni kezdte a Kongresszus politikai testületét, Sarah 

Bedford megszavaztatta a "Női póttagok törvényét"; így aztán minden 

képviselő és szenátor mellé egy-egy nőnemű póttagot kellett választani, aki 

elhalálozás esetén automatikusan átveszi az illető politikus helyét a 

képviselőházban, illetve a szenátusban. Sajnos a törvényhez maguk az 

érdekeltek egy kiegészítő cikkelyt fűztek, amely a nők megválasztását teljesen 

megfosztotta a demokratikus jellegétől: biztosították maguknak azt a jogot, 

hogy ki-ki maga válassza ki női póttagját, s csak utólag kelljen jóváhagyásért 

a választópolgárokhoz fordulnia. Ennek az eljárásnak a két nagy párt közötti 

egyensúlyt kellett szolgálnia: a demokrata pártiak demokrata párti nőket 

választottak, a republikánus pártiak pedig republikánus párti nőket. 

De ez még nem minden. Mintha a választóktól kapott mandátum 

valamiféle hitbizomány volna, amelynek a családon belül kell maradnia, a 

legtöbb kongresszusi tag a saját feleségét választotta póttagnak. Talán úgy 

gondolták, hogy ily módon a művük akkor is tovább él, ha ők meghalnak. 

Mindenesetre az elképzelés nagyon szerencsétlennek bizonyult, mert az 

özvegyek, akik egyre nagyobb számban árasztották el a Kongresszust, 

nemigen értettek a politikához, alig jártak el az ülésekre, és egész szerepüket 

úgy fogták fel, mintha csak özvegyi nyugdíjat húznának a szövetségi államtól. 

Az elnökasszony, legalábbis kezdetben, példásan engedelmes többségre talált 

bennük. Így aztán az özvegyek, akik ekkoriban már a törvényhozó testületnek 

nagyobbik felét alkották, behunyt szemmel szavaztak meg egy újabb törvényt 

a tömegkommunikációs eszközökről, a még életben lévő férfiak nagy 

felzúdulása közepette. De a kiérdemesült politikusok hiába tiltakoztak. Hiába 

hangoztatták teljes joggal, hogy a "Biztonsági törvény" – ezen a néven 

fogadtatta el Sarah Bedford – bűnös merénylet az Egyesült Államok 

alkotmánya és a sajtószabadság ellen. Az özvegyek úgy vélték, hogy ez a 

heves ellenállás csupán az elnökasszony nemével szemben megnyilvánuló 

férfisovinizmusból fakad, és nem sokat törődtek vele. 



A törvény pedig előírta, hogy minden tömegtájékoztatási eszköz, amely 

valamilyen hír vagy hírmagyarázat közlésével esetleg pánikot keltene, 

megzavarná a közrendet, vagy demoralizálná a közvéleményt – a 

meghatározás olyan homályos és általános volt, hogy bármelyik közleményre 

alkalmazni lehetett –, ideiglenesen vagy végérvényesen betiltandó, és tízezer 

dollártól ötvenezer dollárig terjedő pénzbírsággal büntetendő. 

Ez a törvény – amelyet a hatályba lépése után nyomban teljes szigorral 

alkalmaztak – rövid időn belül a sajtószabadság teljes elfojtásához vezetett. A 

tömegkommunikációs eszközök ekkor már amúgy is csak vergődtek, mert a 

gazdasági pangás megfosztotta őket a reklámbevételektől. Különösen a 

napilapok helyzete volt válságos: jórészt férfiakból álló olvasóközönségük 

napról napra csökkent, s így nem bírták volna ki azt a kettős érvágást, amit az 

ideiglenes betiltás és a nagy összegű bírság jelentett, tehát beadták a 

derekukat. 

Ettől a pillanattól fogva Sarah Bedford akkora hatalmat élvezett, mint 

addig a Fehér Ház egyetlen lakója sem: az alkotmány ugyanis hiába biztosított 

szinte diktátori hatalmat az elnöknek, mindeddig érvényesült a 

tömegkommunikációs eszközök, a közvélemény és a Kongresszus jelentős 

korlátozó hatása. Most azonban a Kongresszus fejbólintó Jánosok 

gyülekezetévé alakult át. A közvélemény, amelyet letaglóztak az egyre 

szaporodó halálesetek, mozdulatlanságba dermedt, a sajtó pedig egy pillanatra 

sem vehette le szájkosarát. Ez a két törvény, a "Női póttagok törvénye" és a 

"Biztonsági törvény" tökéletesen megfojtotta a demokráciát. 

Nagyon valószínűnek tartom, hogy ami Blueville-ben történik, csupán az 

odakint intézményessé váló zsarnokság nyersebb visszatükröződése. Ha így 

van, a helyzet elkeserítő. Mert ha egyszer sikerül gátat vetni a járványnak, 

vagy magától megszűnik, akkor hiába szabadulnak ki a P. M.-ek, már odakint 

sem találják meg a szabadságot. 

 

Vasárnap délután Dave órák hosszat úszkál a kastély medencéjében edzés 

céljából, mi pedig, Jespersen, Stien meg én, engedélyt kaptunk, hogy ezalatt 

lovagolhassunk egy kicsit a szögesdrót gyűrűn belül, a birtok területén. 

Lovaink ugyan a birtok állományához tartoznak, de a használatuk nem 

ingyenes, sőt elég drága. Az engedélyt mégis kiváltságnak tekintem, és 

csodálkozom is rajta. Úgy gondolom, hogy Hilda Helsingforth nem akarja, 

hogy rossz kondícióba kerüljünk, mert akkor csökkenne a teljesítményünk. 

Lovagló sétáinkban csak az a kellemetlen, hogy mindig utánunk jön két 

milicista lány is lóháton és fegyveresen, mindig ugyanaz a kettő. Tavasszal új 

egyenruhát kaptak: csak a csizmájuk fekete, egyébként tetőtől talpig kékbe 

vannak öltözve – a hátukon puska, a csípőjükön revolver. De az arcuk semmit 



sem változott: fagyos tekintet, összepréselt ajkak. Végül mégiscsak sikerült 

megtudnom a keresztnevüket, jobban mondva, a ragadványnevüket, amit 

egymás közt használtak. Mind a kettő szőke, s a magasabbikat (bár mind a 

ketten magasak) Jackie-nek hívják, a "kisebbiket" pedig Pussynak (Cica) – és 

csakugyan, a ferde vágású szemében van valami macskaszerű. Jespersen, aki 

fiatal és nőtlen, nagyon szépnek találja őket – sőt még én is, aki egyre 

ritkábban találkozom Anitával. Még az egyenruhájuk sem kiábrándító. De 

különben is, nem tudjuk elképzelni, hogy ezek a fiatal és csinos nők 

engesztelhetetlen ellenségeink legyenek, még akkor sem, ha ridegen és 

elutasítóan fogadják pillantásainkat. 

Amikor odaérünk a belső drótkerítéshez, Jackie és Pussy előrelovagol, 

közli a nevünket, és átadja azonossági táblácskáinkat az őrtorony lábánál 

szolgálatot teljesítő milicista lánynak. Az őrszem – majdnem minden 

alkalommal valaki más – sorra az arcunkba bámul nagyon figyelmesen, 

mintha emlékezetébe akarná vésni gyűlölt vonásainkat. Azután kienged, 

egymás után kiáltva a vezetéknevünket és azonossági számunkat: dr. 

Jespersen, 235, Stienemeier professzor, 226, dr. Martinelli, 472. 

Mint látható, nem feledkezik meg a rangunkról, még az árnyalatnyi 

különbségekről sem. Visszafelé jövet mindegyikünk bemondja a nevét és a 

számát, s akkor visszakapjuk azonossági táblácskáinkat. Az őrt álló milicista 

lány ezeket mindig úgy nyújtja át, hogy közben véletlenül se érjen hozzá a 

kezünkhöz. 

Miután túljutottunk az őrtornyon, Jackie és Pussy nem marad az élen: a 

hátunk mögé kerülve, húsz-harminc méter távolságról követnek tapintatosan, s 

a séta útvonalát magunk szabhatjuk meg. Komolyan meg is szoktuk vitatni 

még előző este, hogy merre menjünk, hiszen jóformán ez az egyetlen dolog, 

amiben még szabadon dönthetünk. De a végső határozat lényegében mindig 

ugyanaz: előbb majd ügetünk és vágtatunk egy kicsit a sík terepen, azután 

pedig észak felé rátérünk a hegyi ösvényekre. 

Ezek az ösvények az erdőben kanyarognak szép fenyőfák között. Elég 

szélesek, mert a teherautók is erre járnak, így hát egymás mellett maradhatunk 

mind a hárman, csizma a csizma mellett, és nem kell tartanunk a lovak 

makrancosságától, feltéve ha az én kancám halad középen. 

A kancámat Suskának hívják. Minden blueville-i állat nagy tisztelettel 

viseltetik iránta: tekintélyét nyilván valami parancsoló kisugárzásnak 

köszönheti, mert Suska egyébként kicsi jószág, legfeljebb egy méter ötvenöt 

centiméter a marmagassága, és mindenesetre sokkal kisebb a súlya, mint a 

nagy lovaké, amelyek rettegnek tőle. 

Amikor az ösvény emelkedni kezd, lépésre fogjuk lovainkat. Most már 

elindulhat hármunk között a beszélgetés. Azaz inkább csak ketten társalgunk, 



és Stien hallgatja: Jespersen ugyanis, aki fiatal, forróvérű és egy kicsit bogaras 

(de amellett kiváló vegyész), szüntelenül megjegyzéseket tesz Jackie-re és 

Pussyra, én pedig vissza-visszaütöm a labdát. Stien nagy üggyel-bajjal tartja 

magát Myrta nevű kancáján, a homlokát ráncolja, dörmög, a vállát vonogatja, 

az ajkát biggyeszti, és mogorva képpel folyton igazgatja kis tiroli kalapját. 

Egy idő múlva odafordulok hozzá, megpróbálom bevonni a beszélgetésbe. 

– És neked, Stien, mi a véleményed erről? 

– Nekem – mondja Stien morcosan – nincsenek ilyen problémáim, én nős 

vagyok. 

Jespersenből kitör a nevetés. Adott helyzetünkben jólesik érzékelni 

túláradó vidámságát. Jespersen, mint mondani szokás, torkaszakadtából nevet, 

és csakugyan, ezt az égszínkék szemű, áttetsző bőrű és már-már nem is szőke, 

hanem fehér hajú fiatalembert majdnem szétveti a jókedv és az életöröm. 

Kétrét görnyed, belekapaszkodik a nyeregkápába, aztán kihúzza magát, látszik 

széles válla, karcsú alakja, pocaktalan, csupa izom hasa: így kacag önfeledten 

és gyerekesen. Tudom, hogy mi mulattatja. Eszébe jutott Mutsch és Ruth 

Jettison múlt vasárnapi szópárbaja, főleg Mutsch utolsó szava. Amikor 

négyszemközt vagyunk, folyton ezt emlegeti, és rendkívül viccesnek találja. 

Naiv fiú: nem hitte volna, hogy Stien és Mutsch korában még mindig van 

házasélet. 

– Én is nős vagyok – mondom Stien felé fordulva –, de ha a házaséletem 

ilyen marad, amilyen, nekem is meglesz a magam problémája. 

Jespersen tovább nevet: 

– Jó, de figyelmeztetlek: Jackie az enyém! 

Tessék, a gyerekekre jellemző mágikus gondolkodás: úgy rendelkeznek 

mindennel és mindenkivel, mintha csakugyan az övék volna. De nem akarom 

elrontani Jespersen örömét, belemegyek a játékba – gyerekes dolog, de minek 

tagadjam, még élvezem is. 

– Nekem Pussy jobban tetszik – felelem. – Pussynak bűbájos az arca, 

hamis és macskaszerű. Én tehát Pussyt választom. Egyenruhában vagy 

anélkül. 

– Mind a ketten visszamaradtatok a fejlődésben – mondja Stien mogorván. 

– Jess tizenkét éves, te pedig tizenkettő múltál. 

– Eredj már, Stien – mondom –, az embert még hatvanéves korában is 

érdekelhetik a lányok. 

– Ezek nem. 

– Szerinted nem szépek? 

– Fütyülök a szépségükre. 

Minthogy eltakarom előle Stient, Jespersen előrehajol a nyeregben, és két 

kézzel rátámaszkodik a ló nyakára. 



– Mi kifogásod ellenük, Stien? 

Stien egy kis szünet után, a fogait összeszorítva mondja: 

– Túlságosan goj a pofájuk. 

Jespersen rámereszti égszínkék szemét. 

– Ezt hogy érted? 

– Hogy értem! Úgy, hogy magasak, szőkék, pimaszok… 

Jespersen elneveti magát. 

– Na de, Stien, miféle fajgyűlölet ez! Én is magas vagyok, szőke és a többi. 

– Az más – mondja Stien gyászos arccal, maga elé meredve. – Ezek a nők 

itt eszembe juttatnak egyet s mást. Nekem túlságosan is ismerős a képük meg 

a nézésük. 

Jó. Megértem, együtt érzek vele. De azért még nem kellett volna elrontania 

Jess örömét. Ráadásul Stien ellentmondásba keveredik: tegnap a szememre 

veti, hogy túl drámaian látom a dolgokat, ma viszont ő játssza meg a drámát. 

Nem ez az első ellentmondás, amit tapasztalok nála, s csak azért említem, 

mert komikus. 

– Stien, te mindenben a gojt keresed. A múltkor én voltam a goj, mert 

"puha" voltam. Most viszont a keménységet minősíted gojnak. Hát akkor 

döntsük el végre: milyen a goj, kemény vagy puha? 

– Ilyen is, olyan is – feleli Stien habozás nélkül. Jespersen nevet. Aztán 

újra csend lesz, hallom a paták ritmikus dobogását a kavicsos úton. Jól 

emlékszem erre a pillanatra: májusi vasárnap; a nap sugarai áttörnek a 

fenyőfák ágain; az út két szélén ragyogó zöld a fű, s noha tavasz van, száraz 

hideg érződik. Stien rövid, szőrmés kabátot visel, kis tiroli kalapját a szemébe 

húzza. Nekem is jólesik a magas nyakú pulóver, és csak bámulni tudom Jesst, 

aki beéri egy kockás inggel: igaz, vastag ing, de ki van gombolva, úgyhogy jól 

látszik Jess izmos nyaka. Ne feledkezzünk meg a két milicista lányról sem, aki 

harminc méterre mögöttünk lovagol, hátuk mögül felnyúlik a puskacső: ők a 

mi "kozák díszőrségünk", mint Jess mondja. 

Jól emlékszem az egészre, mert ami utána történt, egy-két pillanat alatt, 

teljesen váratlan volt. 

Előttünk vagy száz méterre kettéágazik az út. A jobb oldali egyenes ág 

észak felé megy tovább, a bal oldali megkanyarodik, és nyugatnak, majd 

délnyugatnak fordul. Mi mindig a bal oldali úton megyünk tovább. Ez vezet 

vissza Blueville-be. 

– Ralph – kérdi Jespersen –, emlékszel Frost versére: Az út, amelyen sose 

jártunk? 

– Igen. Régebben kívülről tudtam. 

– Én is – mondja Jess, majd Stien felé fordulva hozzáteszi: – Miért nem 

választjuk sose a jobb oldali utat? 



– Mert tilos – dörmögi Stien, és a "tilos" szó olyan határozottan hangzik a 

szájából, mint a német verboten. 

– Ki mondta, hogy tilos? – kérdi Jespersen. – Sehol sem látok tilalmi táblát. 

– A kozák díszőrség – feleli Stien. 

– Nekem nem mondta. 

– De nekem igen. Vagy fél évvel ezelőtt. Most pedig én mondom, 

azazhogy veletek is közlöm, amit nem mondtak. 

– Egy út, amelyen sose járhat az ember: milyen szomorú – sóhajt 

Jespersen. 

És csakugyan szomorúnak látszik. Majd hozzáteszi: 

– És ha egy lány volna az útnak a végén? Egy igazi lány, aki mosolyog? 

Stien megvonja a vállát. Én nem szólok semmit. Valóban szomorú, 

gondolom, ha az ember harmincéves, és szögesdrót mögé van zárva olyan 

nőkkel, akik gyűlölik, isten tudja, miért. Rátérünk a bal oldali ágra, amikor 

Jespersen egyszerre csak ránt egyet a gyeplőn, megfordítja a lovát, és nekivág 

a jobb oldali útnak. 

– Megőrültél? – hüledezik Stien, és azonnal megállítja a lovát. – Mondom, 

hogy tilos! 

– Rátérek az útra, amelyen még sose jártunk! – kiáltja Jespersen, és 

vágtatni kezd: ingének nagy, piros és kék kockái villognak a napfényben. 

Utánaordítok: 

– Jess! Gyere vissza! Ne hülyéskedj! 

Éles füttyszó hasít a levegőbe. Pussy fújta meg a sípját. Vágtatva érkezik, 

arca sápadt a dühtől, több lóhosszal megelőzte Jackie-t. Megint belefúj a 

sípjába. Jess továbbnyargal. Egyszerre csak Pussy – nem akarok hinni a 

szememnek – megállítja herélt lovát, a nyakába dobja a gyeplőt, leakasztja 

válláról a puskát, és céloz. 

Felüvöltök: 

– Ne lőjön! 

Mindez olyan gyorsan történik, hogy nem érek rá egyensúlyozni. A lábam 

fürgébb, mint a gondolatom, és nekikormányozza Suskát Pussy heréltjének. A 

herélt megijed, felágaskodik, a puska eldördül, hallom a golyó süvítését, és 

látom, hogy Pussy, mint egy lassított felvételen, leesik a lóról – a puska kihull 

a kezéből. 

A herélt elszalad, tisztes távolból még rúg egyet-kettőt a Suska felé, mintha 

leplezni akarná a gyávaságát, majd húsz méterrel odább megáll, és legelészni 

kezd az útszélen. Alig bírom lecsillapítani a Suskát, s miközben viaskodom 

vele, összevissza kiabálok mindenfélét. Stien is kiabál, azután vágtatva 

visszaérkezik Jess is, és neki akar rohanni Jackie-nek: 

– Rám lőtt! – ordítja. 



Jackie megijed, reszkető kézzel kihúzza a revolverét, és ráfogja Jessre. 

Elordítom magam: 

– Nem, nem ő volt az! Pussy lőtt! – Jesst az menti meg, gondolom, hogy a 

lovaink nagyon izgatottak, egymást akadályozzák a szűk területen, és a Suska, 

kihasználva a helyzetet, rúg és harap, ahol csak lehet. Rettentő kavarodás 

támad, kiáltások és szitkok hallatszanak, körbe-körbe forgunk. Csoda, hogy a 

paták elkerülik Pussyt, aki ott ül a földön: nagyon sápadt, és bal kezével fogja 

a jobb könyökét: az arcán keserves fintor. 

Ettől a fintortól meg a kuporgó tartásától visszanyerem hidegvéremet. 

Működik a régi reflex, megint orvos vagyok. Leszállok a lóról, a Suskát egy 

hajlékony ághoz kötöm, így legalább vége a harapásoknak, és a lovak közt 

helyreáll a nyugalom. Odalépek Pussyhoz. Benne is működik a reflex: a 

félelemé. Szerencsémre a revolvere nem esik a bal keze ügyébe, mégis utána 

akar nyúlni, a jobb karja is megmozdul, ettől felnyög, kétrét görnyed, arcából 

kiszáll a vér, beleharap az ajkába. De nem ájul el, és színtelen hangon rám 

kiált. 

– Hozzám ne érjen! 

– Ne butáskodjon – mondom, és letérdelek mellé. – Orvos vagyok. 

Mutassa a könyökét. 

Hallom, hogy a hátam mögött Stien heves szemrehányást tesz Jackie-nek 

(aki közben eltette a revolverét), és körülbelül ugyanúgy szidja Jesst is. Pussy 

görcsösen szorongatja a könyökét: lefejtem róla az ujjait, és az egyenruha 

ujján át nagyon finoman kitapogatom az ízületet. Egyszerű ficam, azt hiszem, 

de biztosat csak a röntgen mondhat. Mivel nem is próbál felállni, gondolom, a 

lábát is megrándíthatta. Végül a páciens szemébe nézek. Pussy is rám néz. 

Különös érzés: van benne félelem, viszolygás, irtózat, minden. Csalódást 

érzek. Még egy kutya is hálás lett volna. 

Felállok, és odamegyek Jackie-hez. A Stiennel folytatott szópárbaj 

lecsillapította. Vagy talán Stien idős kora és fehér haja tette meg a hatást? 

Vagy Jess hallgatása? Esetleg az a körülmény, hogy se meg nem fojtottam, se 

meg nem erőszakoltam Pussyt, mint ahogy várni lehetett volna? 

Amikor odaérek Jackie-hez, éppen Jess felé fordul, és fojtott dühvel 

mondja: 

– Maga nagyon jól tudta, hogy az az út tilos, ne is próbálja tagadni. 

Stienemeier professzor felhívta rá a figyelmét! Hallottam! 

Összenézek Stiennel. Harminc lépésre a hátunk mögött – és "hallotta"? 

Vajon a saját fülével, vagy egy olyan nyavalyás szerkentyűvel, amivel 

távolból is lehet fülelni? Hát erre kellett többek között a "kozák díszőrség"! 

Nyugtalanul megpróbálom felidézni régebbi sétáink emlékét, de nem, semmi 



se jut eszembe, legfeljebb egy-két otromba tréfa, amit Pussy rovására 

sütöttünk el. De ő biztosan szó szerint vette, annyira gyűlöl bennünket. 

Jackie elkapja a pillantásunkat, rájön, hogy elszólta magát,* és elpirul, ami 

egyáltalán nem áll rosszul neki. Magas növésű, formás, tiszta arcú lány, az a 

típus, mint Ingrid Bergman, és távolról sem olyan embertelen, mint 

amilyennek a szigorú szeme és fagyos hallgatása mutatja. Most, hogy az 

ellenség váratlanul rajtaütött, méghozzá nyílt terepen, igenis, hajlandó ránézni, 

sőt még szóba is áll vele. Vitára kényszerül Stiennel, aki ilyen kérdéseket 

szegez neki: 
[* Legalábbis én elszólásnak hittem. Később rájöttem, hogy burkolt figyelmeztetés 

volt. – (Dr. Marlinelli)] 

– Mik vagyunk mi, tudósok vagy hadifoglyok? És maguknak mi a dolguk: 

hogy biztosítsák a védelmünket, vagy hogy lövöldözzenek ránk? – Jackie 

magyarázkodni próbál, belezavarodik, már nem ura a helyzetnek. 

Odalépek hozzá, mert beszélnem kell vele Pussyról, ő pedig rám néz, és 

látom, hogy a szemében nincs semmi keménység. A fejem éppen a térdéig ér, 

s bár az adott körülmények közt ez a gondolat nem egészen helyénvaló, 

olyasmi jut eszembe, hogy szeretném önzetlenül megsimogatni ezt a lányt – 

ha ugyan ilyen dolgokban egyáltalán létezik önzetlenség, amit nem nagyon 

hiszek. Úgy látszik, az a bizonyos gyűlölet, amelyről Ruth Jettison beszélt a 

prédikációjában, egy csöppet sem jellemző rám. 

– Vissza kell mennünk – mondom. – Pussy kificamította a könyökét, minél 

előbb helyre kell igazítani. Jess meg én majd feltesszük a lovára. Remélem, 

sikerül megülnie a nyeregben. Azt javaslom, maga meg Stien fogják közre, 

hogy le ne essen. Én majd elöl megyek Jess-szel. 

– Oké – mondja Jackie. 

Nem volt könnyű feladat kézre keríteni Pussy heréltjét, majd a nyeregbe 

ültetni Pussyt. Nagy nehezen mégis sikerült, aztán Stien odahív magához: 

– Ralph, légy szíves, hozd ide a kalapomat: tudod, milyen nehezen tudok 

felkapaszkodni erre a gebére, ha egyszer már leszálltam róla. 

Elindulok megkeresni a tiroli kalapot, s ahogy keresem, a fűben 

megtalálom Pussy puskáját: a "kozák díszőrség" jeles tagja ottfelejtette volna, 

annyira elvesztette a fejét. Felveszem a puskát, és a csövénél fogva egy kis 

gúnyos mosollyal odanyújtom Jackie-nek, ő pedig zavartan átveszi. Kedvem 

volna ugratni Pussyt, hogy lám, most megmentem a hadbíróságtól, de nem 

visz rá a lélek. Jobb lábát nem tudja bedugni a kengyelbe, jobb keze be van 

hajlítva, és ujjai görcsösen markolják az egyenruhát valahol a gyomra fölött. 

Az arca nagyon sápadt: nem lesz kellemes öt-hat kilométert zötyögni a 

herélten. 

– A kalapom – mondja Stien. 



Megvan. Szórakozottan odanyújtom neki, mire Stien egyszerre csak 

felhördül. Mindenki odafordul, kivéve Pussyt, aki nem engedheti meg 

magának, hogy csak úgy ficánkoljon a nyeregben. Stien meglóbálja felénk a 

tiroli kalapot. Két lyuk látszik rajta egymással szemben, a kalap tarajától 

jobbra és balra: Pussy golyójának a nyomai. 

Stien odakormányozza a lovát Pussy elé, és egyetlen szó nélkül, néma 

dühvel megmutatja neki a művét. Pussy nem szól semmit, azzal van 

elfoglalva, hogy el ne ájuljon. De Stien haragja, amilyen hamar felforrt, olyan 

gyorsan le is csillapodik. Stien ránt egyet a Myrta gyeplőjén, Jackie mellé 

kerül, és zsémbes hangon mondja: 

– Az a véleményem, hogy legjobb, ha hallgatunk erről az egészről: nem 

történt semmi, csak Pussy leesett, annak úgyis nyoma van, és véletlenül elsült 

a puskája. – Erősen hangsúlyozza a "véletlenül" szót. – Én legalábbis a 

magam részéről nem teszek jelentést. Hogy maga mit csinál, az a maga dolga. 

Elnézem Stient. Lecsüngő szemhéja alatt valami kis csillogás látszik a 

szemében. Nyilvánvaló, hogy a "kozák díszőrség" túllépte a hatáskörét. 

Másrészt Jess is olyat tett, amit nem lett volna szabad. Az öreg Stien most 

megpróbál egyezkedni az ellenséggel. Ha te hallgatsz, én is hallgatok, így 

legalább a jövőben is biztosítva lennének a sétáink, és a milicista lányok 

hallgatólagos cinkosainkká válnának. 

A lányok hallgatnak. Az egyik azért, mert fájdalmai vannak. A másik azért, 

mert tanácstalan, legalábbis azt hiszem. De néhány hét múlva okom lett rá, 

hogy megváltoztassam a Jackie-ről kialakult véleményemet. 
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A kastély rendelőjében nagy a riadalom. Dr. Rilke – akit a P. M.-ek dr. 

Hyde-nak csúfolnak, mert rettentően csúnya, majomképű ember – házon kívül 

van, és az asszisztense szintén. Mindketten A-k, és elutaztak valahova 

látogatóba a családjukhoz. Amikor Jespersennel bevisszük Pussyt, Mr. 

Barrow, a gondnok kínosan zavarba jön, sőt mondhatnám, pánikba esik. 

Mr. Barrow magas termetű, széles vállú ember, de hiába olyan, amilyen, 

látszik, hogy nincs benne semmi erő. Petyhüdt, pocakos alak. Az arca zsíros, a 

szeme dülledt, a keze puha. Nem tudom, miért, de a térde minden lépésnél 

meghajlik, mintha el akarná rúgni magát a földtől. Koponyája, amelyen 

egyetlen hajszál sem maradt, csillog az izzadságtól. De biztos vagyok benne, 

hogy ezt a külsőt nem az ablacionista szertartásnak köszönheti, amelyen 

átesett, mert az irodájában láttam a falon egy fényképet: az ifjú Mr. Barrow 



büszkén szorítja melléhez a tekercsbe csavart egyetemi diplomát – már akkor 

is olyan volt, amilyen most. 

De ne essünk tévedésbe: Mr. Barrow-ban nagyon ellentétes tulajdonságok 

férnek meg egymás mellett. Kitűnő adminisztrátor, buzgó bürokrata. Hilda 

Helsingforthszal szemben olyan meghunyászkodó, hogy az elképesztő. Ha 

telefonon beszél vele, mindig az az érzésem, hogy még egy pillanat, és 

odateríti magát a lába elé, mint egy szőnyeget. De a képlékeny külső mögött 

embertelen vagy inkább emberietlen keménység rejtőzik. Olyan, mint egy 

puha robotgép. De a belseje vasból van. 

Miután belépek a rendelőbe, én nem látok különösebb problémát. 

Minthogy dr. Rilke nincs jelen, minthogy a legközelebbi város is kétszáz 

kilométerre esik, és az eset nem tűr halasztást, magam fogom helyretenni a 

könyököt, mégpedig Mrs. Barrow segítségével, aki majd előzőleg megcsinálja 

a röntgenfelvételeket. Mrs. Barrow ugyanis dr. Rilke röntgenasszisztensnője. 

Hogyne, még mit nem! Még arról sem lehet szó, hogy Pussyt felfektessük a 

vizsgálóasztalra. Üljön csak a széken! Mindenféle orvosi ellátás nélkül! 

Közben pedig Mr. és Mrs. Barrow félrehúzódva tárgyal nagyon szigorú arccal 

és suttogó hangon, majd Mr. Barrow megszakítja a tárgyalást, és a lehető 

legnyersebben közli Jespersennel, hogy őrá többé nincs szükség. Jespersen 

elsápad dühében, szó nélkül kimegy, és becsapja az ajtót. 

Én is kezdek méregbe gurulni. 

– Kérem – mondom –, én is elmehetek, és itt hagyhatom a beteget a 

kificamodott könyökével: a felelősséget viszont önnek kell vállalnia. 

– Dr. Martinelli – mondja Mr. Barrow, felém fordulva puha pocakjával, és 

rám mereszti dülledt szemét –, be kell látnia, hogy az ön sajátos jogi helyzete 

egy igen kényes adminisztratív probléma elé állít bennünket, ha igénybe 

akarjuk venni szíves közreműködését. 

Mr. Barrow-nak még a hangja is olyan, mint az egész lénye: kenetteljes, de 

van benne valami kis fenyegetés – olajágyban csúszkáló acélgolyócskákra 

emlékeztet. 

– Azt akarja mondani, hogy amiért P. M. vagyok, nem szabad kezelnem a 

betegeket? 

– Úgy van! – bólint Mr. Barrow. – Pontosan ezt akarom mondani. 

– Bevallom, hogy nem értem. 

– Pedig nagyon egyszerű – mondja Mr. Barrow. – Ön kutatói, nem pedig 

orvosi minőségben kötött velünk szerződést. 

– De most egy sürgős esetről van szó! Orvos vagyok, tehát kötelességem 

segíteni a betegeken. Függetlenül mindenféle szerződéstől, elképesztőnek 

tartom, hogy ezt a szerencsétlen lányt egyszerűen csak leültetik, ki tudja, 

meddig, és senki sem törődik vele. 



– Dr. Martinelli – mondja Barrow –, nemcsak a szerződésről van szó. Mint 

már említettem, az ön sajátos jogi helyzete… Arra kérném, legyen szíves 

várni néhány percig, hogy megoldhassam ezt a problémát, amely csakis énrám 

tartozik. 

Mindezt nagyon fölényesen, megsemmisítő udvariassággal mondja. 

Amikor megismétli a "sajátos jogi helyzet" kifejezést, megvetően lebiggyeszti 

az ajkát, mintha szégyenletes fogyatékosságnak tartaná, hogy egy férfi 

működőképes állapotban megőrizte a faj fenntartására szolgáló szerveit. Aztán 

hátat fordít nekem, és folytatja vitáját Mrs. Barrow-val. 

Semmi kétség: megkaptam a magamét. És kitől! Pussyra nézek: nagyon 

sápadt, arca eltorzul, és amikor találkozik a pillantásunk, behunyja a szemét. 

Hálás köszönet. Hasonlóképpen hálás köszönet Mrs. Barrow-nak is, aki 

egyetlen pillantásra sem méltatott, amióta beléptem a rendelőbe Pussyval, még 

akkor sem, amikor a férjével vitatkoztam. Elhúzódom ettől a három őrülttől, 

távolabb akarok kerülni tőlük, odaállok az ablak elé. Fortyog bennem a néma 

düh, magam is tudom, hogy mennyire tehetetlenül. 

De közben azért fülelek. A Barrow házaspár folytatja halk vitáját. Ha jól 

értem, Mr. Barrow inkább beszállíttatná Pussyt a városba, Mrs. Barrow 

viszont úgy véli, hogy azonnali beavatkozásra van szükség, még akkor is, ha 

tisztátalan kezek végzik. Már látom, hogy Mrs. Barrow fog győzni, íme, a 

bizonyság, hogy a feleség még az A-k fölött sem veszti el hatalmát. Mr. 

Barrow a telefonhoz nyúl, és mihelyt meghallom alázatos hangját, máris 

tudom, hogy Hilda Helsingforthszal beszélt. Szinte látom, ahogy hasra fekszik 

a puha pocakjával, és alázatosan nyalogatja a főnökasszony talpát. 

– Elvégezheti a műtétet, dr. Martinelli – mondja Mr. Barrow gőgösen, 

miután letette a kagylót. 

Mindig is csodáltam ezt a gilisztát. Bámulatos, hogy milyen gyorsan tud 

átváltani az alázatról a pimaszságra. Odafordulok, és száraz hangon mondom: 

– Azzal a feltétellel, hogy Mrs. Barrow lesz az asszisztensem. 

– Magától értetődik, doktor – mondja Mrs. Barrow, mielőtt még a férje 

megszólalhatna, de azért most sem néz rám. 

Megkérem, hogy vetkőztesse le Pussyt. Én közben a páciens csizmáját 

húzom le. Amikor a jobb lábához érek, felkiált. Megvizsgálom: kisebb 

ínrándulás. Otthagyom Pussyt, kezet mosok, közben Mrs. Barrow lefejti a 

jobb karról az egyenruhát. Ez eltart egy ideig. Miközben a kezemet törlöm, és 

visszamegyek a vizsgálóasztalhoz, meg kell állapítanom, hogy Mrs. Barrow 

nagyon ügyesen végzi a dolgát. Egyébként is tetszik nekem ez az asszony. 

Érett jelenség, nem járhat messze a negyventől. Elég alacsony, de nem 

sovány, sőt masszívan áll a lábán, és kerek feje jól oda van erősítve izmos 

vállára. A haja rövid, barna, állkapcsát az isten is rágásra teremtette, a szeme 



élénk, villogó. Szinte sugárzik belőle a megnyugtató egészség, 

kiegyensúlyozottság, valóságérzék. Ha csak ránézek, esküdni mernék, hogy a 

szíve százéves koráig is bírni fogja, hogy kifogástalan az emésztése, hogy 

nincsenek problémái a székletével, hogy nem szed altatót, és a petefészke 

egyáltalán nem okoz gondot neki. A fejemet teszem rá, hogy nem tudja, mik 

azok a komplexusok, neurózisok, szorongások, hogy magabiztosan járja az 

élet útját, vidáman, tevékenyen és önzetlenül, oldalán ezzel a nyálas, 

bürokratikus szörnyeteggel, akit – ki tudja? – talán még szeret is. 

Az egyenruha alatt Pussy nyakig érő trikót visel, nem lehet feltűrni az ujját. 

Mrs. Barrow-val közösen lehámozom róla. Előbújnak a mellek, amelyeknek 

nincs szükségük melltartóra, s miközben Mrs. Barrow odagördíti a 

röntgenkészüléket, én a szemem lesütve, mozdulatlan arccal gyönyörködöm 

bennük. 

Egyszerre csak megérzem, hogy valaki áll mögöttem. Hátrafordulok. Mr. 

Barrow az – bennem pedig megmoccan valami képtelen érzés: féltékeny 

vagyok. 

– Mr. Barrow – mondom nem túl barátságos hangon –, engedje meg, hogy 

figyelmeztessem: itt orvosi beavatkozás folyik, amelynél az ön jelenlétét 

semmi sem indokolja. 

– Azért vagyok jelen, mert ilyen értelmű utasításokat kaptam – feleli Mr. 

Barrow, aki azt hiszi, hogy a szolgálati szabályzatra akartam hivatkozni, és 

ezen az alapon száll vitába velem. 

Vállat vonok, és nyers hangon mondom: 

– Igaz, hogy úgysincs különösebb jelentősége… 

Ezt voltaképp mérgezett nyílnak szántam, de a nyíl cél téveszt, és Mr. 

Barrow egyáltalán nem szisszen fel tőle: 

– Már hogyne volna jelentősége – mondja, s én közben úgy látom, mintha 

egy röpke kis mosoly játszadozna Mrs. Barrow ajka körül. 

A röntgenfelvételek végképp megnyugtatnak. Nincs törés, a csont teljesen 

ép. Egyszerű ficam: a felkarcsont még csak ki sem ugrott egészen az 

artikuláris üregből. Visszateszem a helyére. Ekkor három esemény zajlik le 

gyors egymásutánban. Pussy felkiált, és félig elájul. Mr. Barrow meghallja, 

hogy odakint szól a telefon, és kimegy. Mrs. Barrow pedig, aki szemben áll 

velem, felemeli a fejét, egyenesen a szemembe néz, és rám mosolyog. 

Szeretném, ha senki sem értené félre ezt a nézést és ezt a mosolyt. Egyik 

sem kihívó, noha megvan benne az a nem elhanyagolható mennyiségű 

erotikus töltés, amely férfi és nő között majdnem ártatlanul jelentkezik a 

társadalmi érintkezésben, de minden hátsó gondolat nélkül – vagy inkább úgy 

mondhatnám, hogy a hátul meghúzódó gondolatok nem akarnak előnyomulni 

és határozott tervvé alakulni. Mrs. Barrow tehát rám néz, és mosolyog – 



mondjuk, rokonszenvvel, szívből, cinkosan. Engem pedig levesz a lábamról ez 

a váratlan ajándék, és túláradó hálával viszonzom a nézést is, a mosolyt is – 

Mrs. Barrow-nak köszönetképpen megrezzen a pillája, és elfordítja a fejét. 

Mindez talán egy fél másodpercig tartott. Amikor Pussy kinyitja a szemét, 

már vége. Mrs. Barrow megint olyan, mint a kő, Pussy pedig mint a beton, 

mert amikor elbúcsúzom tőle, miután a bokáját is megmasszíroztam és 

bekötöttem, s mielőbbi gyógyulást kívánok neki, egy szót sem szól, meg sem 

köszöni, rám se néz. Igaz, Pussy talán arra gondol, hogy miattam esett le a 

lóról. 

Lefelé menet a kastély lépcsőjén még mindig Mrs. Barrow mosolyára 

gondolok, s akárcsak Kereszténynek A zarándok útjá-ban,* nekem is kedvem 

volna "három kis ugrással kifejezni az örömömet". 
[* John Bunyan (1628-1688) angol misztikus író vallásos allegóriája.] 

Hogyne, a blueville-i P. M.-közösség határain belül eddig is normális 

kapcsolataim voltak a kollégák feleségével. Mégis ereznem kellett, hogy 

bármilyen magasan állok is szakmailag, társadalmi helyzetem igen alacsony. 

Ma kimenőt kaptam a gettóból. No, persze ettől nem változik meg semmi, a 

pillanat elmúlik, és minden marad a régiben. Egyáltalában nem áll 

szándékomban, és nincs is rá lehetőségem, hogy valamiféle hidat verjek, 

amely összekötne Mrs. Barrow-val. De a titkos üzenet, amit tőle kaptam, 

felbecsülhetetlen kincs: megőrzőm, és nem fogom elfelejteni. Úgy 

tapasztalhattam, ha csak egy összenézés rövid pillanatára is, a két nem régi 

cinkosságát, amely valaha az élet egyik mindennapos örömét jelentette a 

számomra. 

És ami még fontosabb: most már jobban értem a blueville-i helyzetet. Ami 

a P. M.-eket illeti, felülről adva van a hivatalos "vonal". Mindenki 

alkalmazkodik hozzá, engedelmeskedve a zsarnoki kényszernek, de nem teszi 

a magáévá. Nem igaz, egyáltalán nem igaz, hogy minden nő gyűlöl 

bennünket. 

 

Ujjongó örömöm nem tart sokáig. Néhány perc múlva megint egy komoly 

probléma: Dave. 

Amikor elég későn hazaérek kis faházunkba, mindenütt teljes a sötétség, 

Dave szobájában is. Villanyt gyújtok, és keresgélni kezdek Dave kis 

íróasztalán, de hiába: most nem hagyott cédulát, mint máskor, hogy közölje, 

hová ment. Nyugtalan leszek, pedig tudom, hogy ostobaság. A szögesdróttal 

körülvett telepről, amelynek egyetlen bejáratát őrtorony őrzi, lehetetlen a 

szökés. Áttelefonálok a kastély uszodájába. Közlik, hogy Dave már egy órája 

elment. A többi P. M. faházával nincs telefonösszeköttetésem, és ezért úgy 

döntök, hogy sorra járom valamennyit. 



Végül meg is találom Dave-et: Mutsch konyhájában, bár Mutsch nincs 

otthon, hiszen az előbb láttam Pierce-éknél. Dave egy piros műanyag széken 

ülve olvas, és amikor belépek, még csak fel sem emeli a fejét. 

– Mit csinálsz te itt? – kérdezem. – Már mindenütt kerestelek. Egy 

pillantásra sem méltat. Finom, háromszögletű arca a könyv fölé hajol, s ahogy 

lefele néz, nagyon hosszú, felkunkorodó szempillái árnyékot vetnek az arcára. 

– Semmit, itt vagyok – mondja hűvös, színtelen hangon. 

– Mutschnál? Nincs is itthon. 

– Hát aztán? – mondja Dave. – Mutschnak teljesen mindegy. És nekem is. 

Nem tetszik a hangja. Mintha nem is Dave beszélne, mintha kicserélték 

volna egy ismeretlen fiúval. Leülök vele szemben. 

– Biztosan eluntad a várakozást – mondom. – De az egyik milicista lány 

leesett a lóról, kificamította a könyökét, és dr. Rilke távollétében nekem kellett 

ellátnom. 

Meg sem moccan. Az előbb nem volt szeme. Most füle sincs. 

– Hallod, Dave? 

– Hallom – mondja hűvösen, bántóan, és nagy gonddal lapoz egyet. 

Esküdni mernék, hogy egyetlen sort sem olvasott. 

– Azt akartam megmagyarázni, hogy nem tehetek róla, ha későn jöttem 

haza. 

– Értettem – mondja Dave ugyanúgy, mint az előbb. Tovább folytatom a 

magyarázkodást. 

– Nem lehetett várni. A könyökficamok kezelése nem tűr halasztást. 

Amikor hazaértünk, Jespersen meg én azonnal a rendelőbe mentünk. 

– Tudom – mondja Dave. – Stien benézett az uszodába, és mondta. 

– Hát akkor, ha tudod, nem kell duzzogni. 

– Nem duzzogok – mondja méltóságteljesen és fagyosan. 

– Dehogynem. Még csak rám se nézel. Akár egy kőfalhoz is beszélhetnék. 

– Igenis, kőfal vagyok – mondja Dave, fel sem pillantva. 

Támadóan megnyomja az "igenis" szót, és egy ingerült mozdulattal 

továbblapoz. Csend. Nem nagyon tudom, mit csináljak. Dave-nek már voltak 

ilyen kis ellenségeskedési rohamai, de ennyire hevesek és hosszan tartók még 

soha. Úgy látszik, hogy a kamaszkor közeledtével mindenre erősebben reagál. 

Én pedig nehezen tudom megőrizni a hidegvéremet. A torkom elszorul, s csak 

úgy kavarognak bennem a nevelés megoldhatatlan, elcsépelt kérdései: nem 

vagyok-e túl lágyszívű szülő? Nem járna-e jobban Dave, ha olyan 

"apaszeméllyel" volna dolga, aki szigorúbb, következésképpen több 

biztonságot is tud nyújtani? Nem tudom. Kételkedem az ilyen általánosító 

lélektani elméletekben. 

Felállok, és megpróbálok derűs képet vágni. 



– Gyere, Dave, menjünk haza. 

– Itt is jól érzem magam – mondja Dave meg sem mozdulva, és most se 

néz fel a könyvből. 

Most mit csináljak? Kezdjek el kiabálni? Vágjam pofon? Cipeljem haza a 

vállamon, mint egy zsákot? Inkább megkerülöm a problémát: 

– Mit olvasol? 

Megjelöli a lapot, becsukja a könyvet, és átnyújtja, de nem néz rám. 

– Ó – mondom –, a Huckleberry Finn. Régi jó barátunk. 

Örülök, hogy Dave mindig jó könyveket olvas. Egyúttal aggódom is, 

hiszen ez a könyv egy olyan fiúról szól, akit nem szeretnek eléggé, s ezért 

megszökik hazulról. 

Igaz, hogy Blueville-ből nem lehet megszökni. 

Visszaadom a könyvet: 

– Hol tartasz? 

De Dave-et nem lehet holmi irodalmi eszmecserével lépre csalni. Éppen 

csak odaveti a választ: 

– Az elején. 

És máris folytatja a mímelt olvasást, sápadtan, fagyosan és elszántan. 

– Na gyere, Dave, ne kelljen annyit várnom. 

Semmi válasz. 

– Mi lesz, Dave? 

Egy kicsit megemeltem a hangom. Dave felhúzza a szemöldökét, és 

ridegen mondja: 

– Mint már említettem, itt is jól érzem magam. 

Csend. Amikor megszólalok, a hangom semleges: 

– A büfében várlak. 

Most sincs válasz. Behúzom magam után az ajtót, de mielőtt kimennék a 

házból, nesztelenül beosonok a fürdőszobába, kinyitom a kis faliszekrényt, 

amelyben a gyógyszereket tartják, s miután gyorsan megvizsgálom, mi van 

benne – remélem, Mutsch megbocsátja –, mindenesetre zsebre vágok egy 

tubus altatót. 

Mivel tudom, hogy Mutsch Pierce-éknél van, egyenesen odamegyek. 

Pierce velem dolgozik a laboratóriumban. Kiváló kutató, semmi több, de Mrs. 

Pierce nem mindennapi koponya. Nincs semmilyen képzettsége, de az esze 

vág, mint a borotva. Magas, csontos asszony, az orra hegyes, az álla is hegyes, 

és a kettő mintha egymás felé akarna görbülni, amitől olyan a profilja, mint 

egy sólyomé. De a látszat csalóka: Mrs. Pierce csupa jóindulat, és nem az 

embereket választja zsákmányul, hanem az eseményeket. Ébersége egy 

pillanatra sem lankad, mindig, mindenhova bedugja a csőrét, s így egy nap 

alatt tízszer annyit lát, hall és tapasztal, mint bárki más. Eleinte még 



vitatkoztunk Joan Pierce következtetéseivel vagy megérzéseivel, de miután 

bebizonyosodott, hogy mindig neki van igaza, feladtuk kétkedő 

álláspontunkat. 

Mrs. Pierce mindenüvé magával cipel egy nagy, fekete bőrtáskát, amelyben 

– ki hinné! – kis játék babák vannak: ezeket ő maga készíti, a babák közt 

pedig egy jókora messzelátó is helyet foglal. Sokszor előfordul, baráti 

beszélgetés közben, hogy egyszerre csak nesztelenül odamegy az ablakhoz, és 

a messzelátón keresztül gondosan szemügyre veszi a környéket. 

De Mrs. Pierce-nek nincs szüksége optikai segédeszközökre, amikor a 

jövőbe tekint, vagy ha át akar látni a falakon. Az éleslátáson kívül még 

prófétai képességei is vannak. Amikor Blueville-be kerültem, mindjárt 

megmondta, hogy Anita egyre ritkábban fog meglátogatni, s mivel ez a jóslat 

sajnos bevált, azt is el kell hinnem, hogy Hilda Helsingforth, akit még 

sohasem látott senki, olyan, amilyennek ő leírja: nagyon impozáns és nagyon 

szép. A vonásai klasszikusak – olyan, mint egy kőszobor. "De az egész 

valahogy nem stimmel, magam sem tudom, hogy miért." 

Jespersen "Boszorkány"-nak keresztelte el Mrs. Pierce-et. Maga Mrs. 

Pierce szerényebb; csak az intuícióját hajlandó elismerni. De "boszorkányság" 

vagy "intuíció": ezek csak szavak. Én inkább azt mondanám, hogy Mrs. Pierce 

páratlanul jó megfigyelő, s a megfigyeléseiből olyan gyorsan és éleselméjűen 

vonja le a következtetéseket, hogy maga sem tudja, hogy jutott el a 

végeredményhez. Az adatgyűjtés, elemzés és összegezés roppant munkáját 

azonban néha előttünk sem hagyja abba, valószínűleg azért, mert életének ez 

az egyetlen öröme. 

Amikor ajtót nyit, madárcsőrre emlékeztető, hegyes arca szinte a 

szemembe fúr, és Mrs. Pierce elneveti magát: 

– Szegény Ralph, látom, hogy megint Dave miatt aggódik. Pedig nem 

olyan komoly az eset. Mutschot keresi? – teszi hozzá. Ezzel megmarkolja a 

karomat, az ujjai is nagyon hegyesek, és magával húz a fia, Johnny 

hálószobájába, amely egyúttal nappali is: az ágyat fel lehet csapni. 

Mutsch az asztalnál ül, előtte egy iskolai tankönyv. Kerek és ráncos arca a 

kétfelé választott, dús, fehér haj alatt kellemesen derűs benyomást kelt. 

Mutsch egész magatartása és beszédmódja nyugalmat áraszt: tökéletes 

ellentéte az ingerlékeny Stiennek. Leülök vele szembe, és elmesélem, hogy 

zajlott le az előbbi találkozásom Dave-vel. Beszámolóm, úgy látszik nem 

nagyon érdekli Joan Pierce-t, mert egy pillanat múlva feláll, odamegy az egyik 

ablakhoz, ahonnan a milicista lányok barakkjára látni, és a messzelátója 

segítségével hosszas megfigyelésbe bocsátkozik. 

Mutschnak van egy nagyszerű tulajdonsága: meg tudja hallgatni az embert. 

Odafigyel minden szóra, s ha nem ért valamit, megkérdezi. Amikor végére 



érek a mondókámnak, rám mosolyog, és erős német akcentusával, amely nem 

is tudom, miért, de nagyon megnyugtat, azt mondja: 

– Először is, Ralph, szokjon le végre erről az állandó önvádról. Nem maga 

tehet róla, hogy a felesége meghalt. 

– Ismét tapasztalhatom, hogy sem Mutsch, sem Joan nem tekinti Anitát az 

igazi feleségemnek. – Maga mindent megtesz Dave-ért, amit csak lehet. 

– Ralphnak túlságosan gyöngéd a szíve, ennyi az egész – mondja Mrs. 

Pierce félig gunyoros, félig szeretetteljes hangon. Közben nem fordul hátra: 

rendületlenül lesi a milicista lányok barakkját. Szóval a füle is végzi a maga 

dolgát, meg a szeme is, egymástól függetlenül. 

– Nem, Joan – mondja Mutsch –, ne mondjon ilyet! Az ember sose lehet 

elég gyöngéd! És egy gyerek érzelmi befogadóképessége a szó szoros 

értelmében határtalan. Csak úgy szívja magába a szeretetet! Sosincs elege 

belőle! 

Visszakanyarodok a magam problémájához: 

– Mivel magyarázza, hogy Dave ma este ilyen elutasítóan viselkedett 

velem szemben? 

– Ugyan, Ralph, ez teljesen normális. 

– Normális? 

– Hát persze. Csak próbálja a gyerek szemszögéből nézni: Dave elvesztette 

az anyját. Rettenetesen fél, hogy magát is elveszítheti. Ezért kapaszkodik úgy 

magába. Amikor maga elmegy lovagolni, azt hiszi, hogy ő közben jól érzi 

magát az uszodában? Szó sincs róla: magát várja. És ha az apja késik, 

valósággal megbolondul. Ezért aztán, amikor hallottam, hogy maga a 

rendelőbe ment Pussyval, átküldtem Dave-hez Stient. – Ő is "Stien"-nek hívja 

a férjét, mint mindenki. 

– Köszönöm, Mutsch. Dave mondta. 

– Sajnos nem sok haszna volt. A gyerek már kibillent az egyensúlyából. 

– Ezt hogy érti? 

– Úgy, hogy Dave-et nagyon felizgatta a maga távolléte, és már nem 

lehetett megnyugtatni. 

– Akkor viszont örülnie kellett volna, hogy mégis előkerültem. 

Mutsch megrázza a fejét: 

– Ezt mondja a maga felnőtt logikája. Ha a gyerekben elindult a szorongás, 

nem lehet többé megállítani. Nála a gondolatoknak nincs akkora fékező ereje. 

És akkor mi történik? Dave megszakítja a kapcsolatot. Annál nyersebben 

szakítja meg, minél erősebben ragaszkodik magához. Elvág minden köteléket. 

Nagyot nézek: 

– Azt akarja mondani, hogy azért szakít velem, mert nem akar elveszteni? 

– Pontosan, így tesz, aki kétségbe van esve. 



– Nagyon szomorú – mondom halkan. 

– Dehogy, dehogy – szólt közbe Mrs. Pierce, de hátra sem fordul, és egy 

pillanatra sem veszi le szeméről a messzelátót. – Fölöslegesen aggódik, Ralph. 

Nem olyan súlyos az eset. Van egy kis játék az egészben. Dave nagyon jól 

tudja, hogy ez a szakítás nem komoly. Csak meg akarja büntetni magát. 

– És próbára akarja tenni a szeretetét – teszi hozzá Mutsch. 

Eltűnődöm a hallottakon, és minél tovább tűnődöm, annál inkább úgy 

érzem, hogy igazuk van. Rájuk nézek. Pontosabban, Mutschnak az arcát 

néztem, Mrs. Pierce-nek pedig a hátát. Nagy hálát érzek, de le is taglóz egy 

kicsit ez a nagy adag női bölcsesség, amit belém diktáltak. 

– És most mi lesz? – kérdem egy kissé feszülten. 

– Most az lesz – mondja Mutsch –, hogy hazamegyek Dave-ért, elviszem a 

büfébe, megrakjuk a tálcáinkat, és aztán odaülünk a maga asztalához. 

Felállok. 

– Köszönöm, Mutsch. Köszönök mindent. És ne haragudjon, de ezt itt 

elloptam a fürdőszobai szekrényéből. 

Mivel nem nevezem meg az ellopott tárgyat, Mrs. Pierce nem bír ellenállni 

a kíváncsiságának: leveszi sólyomszeméről a messzelátót, otthagyja 

megfigyelőállását, és egy-két ugrással mellettünk terem. Amikor meglátja a 

tubust, kitör belőle a nevetés. 

– Látszik, hogy nemcsak Dave ideges! 

– Gondolja, hogy túlzottak az aggodalmaim? 

– Hát persze! – mondja Mrs. Pierce. Mutsch veszi át a szót. 

– Maga is megkapta a blueville-i betegséget, Ralph. Szorongásai vannak. 

Akárcsak Dave-nek. Ugyan, mit érezzen egy olyan gyerek, mint Dave, amikor 

tapasztalja, hogy sem az A-k, sem az "egyedülálló nők" nem hajlandók 

ránézni? De hogy öngyilkos legyen, azt nem. Dave, igenis, gondol a halálra, 

az apjáéra, a sajátjára, de sose lesz öngyilkos. Elképzelhetetlen. Nyugodjék 

meg. Verje ki a fejéből az ilyen gondolatokat! 

– Gondoljon inkább kellemesebb dolgokra – mondja Mrs. Pierce. – Például 

a milicista lányokra. Egész csinosak is akadnak köztük. 

Csúfondárosan elneveti magát. Mutsch vele nevet. Összenéznek, aztán 

felém fordulnak, egy kissé gúnyosan, de szeretettel. És a nevetésüktől meg a 

tekintetüktől úgy érzem, hogy valami olyasféle figura vagyok, mint a Chaplin 

az Aranyláz-ban: komikus és megható. 

Amilyen hálátlan vagyok, egy kissé túl gyorsan búcsúzom el tőlük. Lehet, 

hogy alacsony növésemnek köszönhetem túlzott érzékenységemet, de 

mindenesetre utálom, ha csúfolnak, akár barátságosan is. Ezt a két nőt például 

őszintén tisztelem, de azért bosszantanak egy kicsit. Mindig olyan 

magabiztosak. Az egyik mindig azokkal a villámszerű intuícióival jön, bár 



nem hajlandó megmagyarázni őket, a másik viszont túl sokat magyaráz. És 

főleg tudom, hogy miről, jobban mondva kiről fognak most beszélgetni; szinte 

hallom, miket mondanak magányos állapotomról. No persze, Anita ritkán 

látogat meg, és írni is egyre ritkábban ír, ezzel tisztában vagyok, de mégsem 

esik jól, ha őt hibáztatják, vagy ha engem sajnálnak. 

 

Úgy látszik, Jackie és Pussy belement a hallgatólagos egyezségbe, amit Stien 

ajánlott, s most hallgatnak, vagy legalábbis nem fújják fel az ügyet, mert 

egyikünk sem kapott levelet Mr. Barrow-tól, hogy a fizetéséből levont bírság 

ennyi meg ennyi – még Jespersen sem. A lovaglóséta is ugyanúgy zajlik le 

vasárnap délutánonként, mint máskor, azzal a különbséggel, hogy Pussyt egy 

nagydarab, suta mozdulatú, esetlen barna lány helyettesíti, aki éppen olyan 

fagyosan viselkedik, mint ő. Érdekes: noha Pussy soha rám se nézett, 

nemhogy rám mosolygott volna, most mégis hiányzik. Mindegy, hogy milyen 

volt, egyvalamit azért kaptam tőle: jólesett ránézni. 

Amikor a hegyi ösvényhez érünk, hátrafordulok, megállítom a Suskát, 

bevárom a "kozák díszőrséget", majd a lehető legtermészetesebb hangon 

megkérdem Jackie-től, hogy van Pussy. Jackie-t annyira megdöbbenti a 

merészségem, annyira zavarban van a hallgatólagos megállapodásunk miatt, 

és annyira kizökkentette egyensúlyából az a meglepő körülmény, hogy én 

kezeltem a bajtársnőjét – hogy ezúttal válaszra méltat: 

– Pussy a jövő héten ismét szolgálatba áll. 

Amikor utolérem Jesst és Stient, Jess rágyújt egy nótára. Ezt a módszert 

eszeltük ki, hogy a "kozák díszőrség" ne tudja olyan könnyen lehallgatni a 

beszélgetéseinket. 

Elmondom Stiennek, mit hallottam Jackie-től, de ő csak vállat von, 

megrázza fehér haját, és azt dörmögi: "Mi a fenét akarsz attól a lánytól?" Mire 

én: "Mégiscsak a betegem." Kijelentésemet Stien egy meglehetősen gunyoros 

pillantással fogadja. De azért meg van elégedve. Ezek után, mondja, 

kénytelenek lesznek belemenni a dialógusba. 

Valóban, a következő vasárnap, mihelyt az erdőbe érünk, bevárjuk a kozák 

díszőrséget. Stien odaáll Pussy elé, a szemébe néz, és vádló hangon így szól: 

– Amikor ráfogta a puskáját dr. Jespersenre, az volt a szándéka, hogy 

lelövi? 

Pussy a haja tövéig elpirul, és reszkető hangon kiáltja: 

– Nem fogtam rá a puskát! A levegőbe akartam lőni! Azért volt az egész, 

mert dr. Martinelli nekiugrasztotta a Suskát a lovamnak. 

Közbeszólok szárazon: 

– Honnan sejthettem volna, hogy nem akarja megölni Jespersent? Hiszen 

mindig úgy viselkedik, mint aki szívből gyűlöl bennünket. 



Pussynak megrebben a szeme, de nem kerüli a pillantásomat. 

– Mi nem gyűlölünk senkit – mentegetőzik. – Csak teljesítjük a 

parancsokat. 

– Elég a beszédből! – szól ránk hangosan Jackie. 

Felfortyanok: 

– Azt is tiltják a parancsok, hogy szóba álljanak velünk? Miért, mik 

vagyunk mi maguk szerint? Szörnyetegek? Páriák? Gonosztevők? 

Jackie-t váratlanul éri a támadás, nem jut szóhoz, én pedig kihasználom a 

zavarát, és Pussyhoz fordulok: 

– Azt mondja, nem gyűlöl bennünket, de még csak meg sem köszönte, 

hogy elláttam a könyökét. 

– Talán azt is köszönjem meg, hogy lelökött a lovamról? 

– Maga is tudja, hogy akaratlanul történt. És ne feledje, ha nem 

ragaszkodom hozzá, hogy azonnal intézkedni kell, Mr. Barrow beküldte volna 

a városba. Kétszáz kilométer kocsiban! Háromórás út! Azt megérezte volna! 

– Jól van, na: köszönöm – mondja Pussy dühösen, de nem fordítja el a 

szemét, s ha már megajándékozott a pillantásával, egy teljes másodpercig ki is 

élvezem. 

– Most aztán már elég! – ordítja Jackie. – Hagyják abba ezt a beszélgetést! 

Megrántjuk a gyeplőt. Továbbmegyünk. Repes a szívem: győzelmet 

arattam, de ez az érzés nem tart sokáig, mert Stien még csírájában elfojtja. Jelt 

ad Jessnek, hogy énekeljen, aztán rám zúdítja a szemrehányások áradatát halk, 

sziszegő hangon, egyre németesebb angolsággal. 

– Ide hallgass, Ralph: ne kerteljünk. Te is éppolyan bolond vagy, éppolyan 

könnyelmű és felelőtlen, mint Jess, ami nagy szó. Mit akarsz ezzel a lánnyal? 

Úgy teszel, mintha letolnád, és közben udvarolsz neki! Ő meg veszi a lapot, a 

hülye! Persze hogy kell a dialógus, ahányszor csak lehet! De ez nem dialógus, 

hanem dürrögés! Mit gondolsz, mi lesz ebből? Csupa kellemetlenség, és 

nemcsak neked. Ha már ránk nem gondolsz, gondolj legalább Dave-re! De 

nem érdekel: ha megint ilyeneket művelsz, ha még egyszer meglátom, hogy 

ilyen szemeket meresztesz arra a lányra, akkor részemről vége, nincs többé 

séta, lovagoljatok kettesben! 

Kirobban belőlem a harag: 

– Stien, visszaélsz azzal, hogy te vagy az idősebb. De parancsolni azért 

nem hagyok magamnak. Nincs szükségem egy szigorú apukára, aki előírja, 

hogy mit kell tennem. 

Stien elhallgat, Jess abbahagyja a nótázást. Magam is meglepődöm ezen a 

váratlan és heves dühkitörésemen. Aggasztó. Azt hiszem, van ebben a 

reakcióban valami abnormális. Ilyen a neurózis, vagy legalábbis a neurózis 

kezdete. Persze, persze: a Dave-vel kapcsolatos problémák, társadalmi 



süllyedésem, kényszerű szüzességem, Anita elmaradása. Jó. Nem hiszek a 

pszichoanalízis csodatévő erejében, legalábbis ami az én esetemet illeti. 

Inkább a viselkedés-terápiában hiszek. Ha változtatok a magatartásomon, 

bizonyos mértékig talán sikerül enyhítenem kínzó hiányérzeteimet. 

Odaintek Jessnek: ez azt jelenti, hogy megint álcáznia kell a 

beszélgetésünket. De most nem nótázik, hanem Az út, amelyen sose jártunk 

című Robert Frost-verset szavalja: a "kozák díszőrség" nyilván meg van 

győződve róla, hogy szántszándékkal gúnyolódik. 

Stien felé fordulok, és a lehető leghiggadtabban mondom: 

– Magam sem vettem észre, hogy tulajdonképpen udvarolok annak a 

lánynak. Igazad van. Hülyeség volt. Többé nem fog előfordulni. 

Stien felhúzza a szemöldökét, és táskás szemhéja alól merőn rám néz. Nem 

szól semmit, egy árva szót sem, de pontosan tudom, hogy mit gondol: kedves 

fiú, a felesége elhanyagolja, stb. Lenyelem az ingerültségemet, előrehajolok, 

megveregetem a Suska nyakát, aztán fogom a gyeplőt, és azt mondom: – 

Gyerünk, Suska, vágtass! – Csizmámmal megérintem az oldalát, a ló ellöki 

magát a földtől, engem is magával ragad, együtt nyargalunk a láthatár felé, 

amely rettenetesen szűk. De amíg érzékelem magam alatt a ló mozgását, és 

hallom a szél fütyülését, legalább szabadnak érzem magam. 

Másnap egy nagyon rövid levelet kapok Anitától. Jövő szombaton 

feltétlenül eljön, most egészen biztos. Egy szavát se hiszem. Dühösen 

összegyűröm a levelet, és zsebre vágom. Aztán eszembe jut a terápiám, lassú 

mozdulatokkal előveszem a levelet, kisimítom, összehajtom, és szépen 

elteszem a tárcámba. De a módszer egyáltalán nem válik be. Gombóc van a 

torkomban, izzad a tenyerem, remeg a lábam: Anita nem jön el, tudom. S most 

előttem ez a végtelenül hosszú hét: várhatom, hogy mikor mondja le a 

látogatását. 

 

Kutatásaim már hat hónapja egy helyben topognak. Egy kicsit vissza kell 

kanyarodnom, hogy megmagyarázzam, miért. Anyag, az van bőven, annyi 

agyvelőt kapunk, amennyit akarunk, kísérleti állatokkal is el vagyunk látva, a 

felszerelés remek. Csak a személyzettel van baj. Nem a szaktudásukkal, nem a 

lelkiismeretességükkel, nem is azzal, mintha kevesen volnának. De kasztokra 

oszlanak, vagyis el vannak választva tőlem, és a választóvonalak közöttük is 

érvényesülnek. A laboromban három P. M. dolgozik: Pierce, Smith meg én, 

körülbelül egy tucatnyi A és öt nő. Szakmailag ez utóbbiak állnak a legalsó 

fokon. De a blueville-i társadalmi rangsorban ők foglalják el az első helyet, 

megelőzve az A-kat és engem is. 

Ez is, az is igazságtalanság. A nők között van legalább kettő, aki nem tehet 

róla, hogy tudása korlátolt, civilizációnk nőellenes beállítottsága a hibás. 



Másrészt azt a férfiellenes fajgyűlöletet sem fogadhatom el, amelyet a 

bőrömön érzek. Ezért aztán az egész állapot elviselhetetlen. Úgy érzem 

magam, mint egy néger hadnagy, aki fehér katonáknak parancsol. Szót 

fogadnak, és megvetnek. 

Egy laboratórium elsősorban kollektíva, és ahhoz, hogy egy kollektíva jól 

működjön, a tagjai között lennie kell valamiféle kapcsolatnak, legalább egy 

szikrányi emberi melegségnek. Nálunk nem így van. Ilyen körülmények 

között én se vagyok jó főnök, és nem is lehetek az. Könnyű megérteni, hogy 

miért. 

Munkatársaim közül dr. Grabel a legtehetségesebb, a legeredetibb 

koponya, a legtermékenyebb szellem. Jó erőben lévő, izmos ember, túl az 

ötvenen. Magas, sovány, a teste merev, de azért fürge; kopasz és hosszúkás 

matematikusfeje van; apró, szűrős, fekete szeme mindig éber, az orra hosszú, 

vékony és egyenes, az ajka keskeny, az álla hegyes. Az egész arca hosszúkás, 

mint egy késpenge. 

Normális körülmények között egy ilyen tapasztalt, értelmes és tehetséges 

embert, mint dr. Grabel, legközelebbi munkatársamul kellett volna 

választanom, sokkal inkább, mint Pierce-t vagy Smitht, akik ugyan jó kutatók, 

de a legnagyobb jóindulattal sem lehet eredeti gondolkodóknak nevezni őket. 

Amikor Blueville-be érkeztem, gondoltam is rá, hogy kiemelem Grabelt a 

többiek közül, de aztán vártam a döntéssel, és jól tettem. 

Grabel tudniillik A. Zárójelben megjegyzem, hogy az a legenda, mely 

szerint a heréltek szükségképpen elhájasodnak, az emberekre éppoly kevéssé 

érvényes, mint a lovakra. Egy másik legenda, amit szeretnék eloszlatni: a 

heréltek passzivitása. Grabel ugyan örökre lemondott a spermatogenezisről, de 

azért agresszív egyéniség maradt. Azonkívül roppant öntudatos A, nagyra van 

a kasztja kiváltságaival, még a fehér köpenyén is állandóan viseli az 

aranybetűs, zöld jelvényt és számtalan apró célzással érezteti velem az 

alacsonyabbrendűségemet. Arról is meggyőződtem, hogy kémkedik utánam. 

Ezért aztán nagyon körülhatárolt és alantas részfeladatokat bíztam rá, mindent 

elkövetve, hogy ne tekinthessen be kutatásaim lényegébe. Ugyanezt a 

titoktartást Pierce-től és Smithtől is megkövetelem. Ha elmegyek a 

munkahelyemről, mindig jól bezárom az ajtót, és magammal viszem a kulcsot. 

Egy ideje még azt a kis könyvecskét is haza szoktam vinni, amelybe rejtjeles 

írással napról napra bejegyzem, hogy milyen eredményeket értünk el a 

munkában – ha ugyan elértünk valamit. 

Nyilvánvaló, hogy nagyon káros, ha egy laboratóriumon belül ilyen 

bizalmatlanság, feszültség és titkolódzás uralkodik. Sajnálatos, hogy egy ilyen 

kiváló koponyára, mint Grabel, nem bízhatok valami fontosabb alkotómunkát. 

Még kellemetlenebb, hogy nem beszélhetem meg nyíltan az összes 



munkatársakkal az előttünk álló problémákat. Egyszóval az a körülmény, 

hogy a személyzet három kasztra oszlik, s a magam társadalmi helyzetének 

botrányos alacsonyrendűsége rossz főnököt csinált belőlem: rideg, 

igazságtalan, parancsoló hangú, titkolódzó főnököt. Pedig valójában nem 

vagyok ilyen, és eddigi vezető beosztásaimban soha nem is voltam. 

A felületes szemlélő azt hihetne, hogy a laboratóriumban minden a 

legnagyobb rendben van. Udvariasan beszélünk egymással, utasításaimat 

pontosan végrehajtják, a munka halad, vagy legalábbis az a látszata. De 

mindkét részről érződik a makacs rosszindulat, amely belerágja magát közös 

feladatunkba, mint egy féreg. 

Tehetsége és erős egyénisége folytán Grabelnek nagy tekintélye van az 

A-k, sőt még a nők előtt is, olyannyira, hogy ez utóbbiak megfeledkeznek 

kiváltságaikról, és egyenrangúnak tekintik. Engem azonban gyűlöl a 

tekintélyes Grabel. Ennek következtében kialakult közöttünk a kölcsönös 

ellenségeskedés csúf fogaskerékrendszere. Először: Grabel megvet, és 

leselkedik utánam. Másodszor: én nem bízom benne, és alantas beosztásba 

helyezem. Harmadszor: megbizonyosodom, hogy jelentéseket ír rólam. 

Negyedszer: alig bírom elviselni, hogy ugyanabban a helyiségben van, mint 

én, és ha közölnöm kell vele valamit, inkább Pierce-t választom közvetítőnek. 

Ötödször: Grabel aknamunkába kezd az A-k, a laborban dolgozó nők és a 

gondnok körében azzal a céllal, hogy engem végül is elbocsássanak. 

Pierce és Smith máris panaszkodik, hogy a beosztottaik szabotálnak. 

Őszintén szólva azt hiszem, hogy tévednek. De ez a gyanú jellemző a 

laboratóriumban uralkodó hangulatra. Én viszont éberen lesem a hozzám 

beosztott A-k és nők minden tévedését és hibáját, s igyekszem tőkét 

kovácsolni belőle. 

Ez a magatartás igazán nem jellemző rám. Azt is mondhatnám, hogy 

rákényszerültem. 

Három hónappal azután, hogy megérkeztem Blueville-be, vagy hogy egész 

pontos legyek, január 26-án, a válság határozott formát ölt: a kastélyból a 

következő levelet kapom: 

 

Dr. Martinelli! 

 

Nem vagyok megelégedve azzal a magatartással, amelyet a laboratóriumban 

dolgozó női munkatársakkal és az A-kkal szemben tanúsít. Kérem, 

változtasson rajta. 

 

Hilda Helsingforth 

 



A levél fejbe kólint: nincs rá lehetőségem, hogy tisztázzam magam. Hilda 

Helsingforth már az első üzenetében leszögezte: nem áll jogunkban, hogy 

írjunk neki, vagy hogy kihallgatást kérjünk tőle. Így hát felkeresem Mr. 

Barrow-t. Megvető udvariassággal fogad. Igenis, panaszt tettek nála, 

méghozzá írásban. Ő elolvasta és továbbította. Nem hajlandó megmondani, 

hogy ki írta alá, és hogy miről van szó tulajdonképpen: egyáltalán nem 

hajlandó közölni semmit. Erre megkérdezem, hogyan védekezzem, ha nem 

tárgyalhatok sem Mrs. Helsingforthszal, se vele, de még csak nem is 

tudhatom, hogy mivel vádolnak. Mr. Barrow széttárja a két karját. Ő nem 

tehet semmit, a laboratóriumok belső problémái nem őrá tartoznak. Mr. 

Barrow az egész beszélgetés folyamán olyan puhának, olyan nyálasnak, de 

olyan szívósnak is mutatkozik, mint egy polip. 

Ettől a naptól fogva még óvatosabb vagyok, a laboratóriumban a lehető 

legudvariasabban bánok a nőkkel és az A-kkal, Grabelt pedig igyekszem 

mindenből kiiktatni, de úgy, hogy azért sohasem vétek az ügyrend ellen. És 

mint már említettem, megpróbálok tőkét kovácsolni a többiek hibájából. 

Március 15-én, amikor már-már azt hiszem, hogy sikerült Grabelt 

közömbösítenem, újabb levelet kapok a kastélyból. 

 

Dr. Martinelli! 

 

Ön semmibe vette január 26-i figyelmeztetésemet, s a laboratóriumában 

dolgozó női munkatársakkal és az A-kkal szemben mit sem változtatott a 

magatartásán, illetve csak felületi változás tapasztalható. Másodszor is 

felszólítom, hogy térjen jobb belátásra. 

 

Hilda Helsingforth 

 

Úgy érzem magam, mint akit letaglóztak, de amikor elmúlik a kábulat, 

belátom, hogy nem maradhatok továbbra is tétlen. Jelentést írok a 

laboratórium személyzetéről, és benyújtom Mr. Barrow-hoz. Pirulva kell 

bevallanom: ez a jelentés maga a megtestesült igazságtalanság. Nem mintha 

hazudnék: minden tény, amit felhozok, megfelel a valóságnak. De ebben a 

megvilágításban, az összefüggésekből kiragadva, ilyen célzatosan 

csoportosítva, mégiscsak felháborítóan eltorzítják az igazságot. Rossz fényben 

tüntetik fel Grabelt, aki magasan a legjobb munkatársam. Pedig csak 

egyvalamit vethetnék Grabel szemére, de éppen ezt az egyet nem mondhatom 

ki nyíltan: Grabel az állásomra pályázik, be is tudná tölteni ezt a pozíciót, s az 

A-k és a nők segítségével mindent elkövet, hogy megfúrjon. 



A jelentést személyesen adom át a gondnoknak. Amikor megérti, hogy 

miről van szó, a zsíros Mr. Barrow meghökken, s a nézése utálatot és 

riadtságot tükröz. Azt mondja, nem biztos benne, hogy szabad-e átvennie 

tőlem egy ilyen jellegű irományt, még kevésbé, hogy köteles-e továbbítani. 

Azt felelem, hogy ez a dilemma csakis őrá tartozik, és faképnél hagyom: Mr. 

Barrow szóhoz se jut a "pimaszságomtól". Legalábbis később ezzel a szóval 

jellemezte viselkedésemet. 

De Hilda Helsingforth mégiscsak megkapta a jelentésemet, mert egy hét 

múlva Mr. Barrow átadja a következő választ: 

 

Dr. Martinelli! 

 

Ön a munkatársaira panaszkodik, a munkatársai pedig önre. Nyilván ennek az 

áldatlan állapotnak tudható be, hogy kutatásai mindeddig oly kevés sikerrel 

jártak. 

 

Hilda Helsingforth 

 

Hilda Helsingforth levelét a büfében vettem át, vacsora alatt, s csak azután 

nyitottam ki, hogy Dave már lefeküdt. Úgy éreztem, minden csepp vér kiszáll 

a fejemből. Le kellett ülnöm. A lábam egyfolytában reszketett, s én csak 

néztem, ahogy reszket, leírhatatlanul szégyenkezve. Egy idő múlva sikerült 

felállnom, kimentem a konyhába, és megittam egy nagy pohár whiskyt. 

Amióta Blueville-be kerültem, legfeljebb egy-egy kortyot ittam, s most ez a 

nagy adag alkohol nemhogy felpezsdített volna, inkább letaglózott. 

Mozdulatlanul ültem, valamiféle tompa kábulatban, és hiába próbáltam 

összeszedni gondolataimat. Megint rám tört az alapvető érthetetlenség és a 

mindent elsöprő kegyetlenség nyomasztó érzése, amely Blueville-ben egy 

pillanatra sem hagyott el. Ezúttal azonban nem holmi bizonytalan szorongást 

éreztem, hanem valóságos pánikot. A levél, amit az előbb olvastam, csak 

egyet jelenthet: számíthatok rá, hogy az elkövetkező hetekben megkapom a 

felmondásomat. Egyszóval halálra vagyok ítélve. És Dave is: ő se kap sokkal 

hosszabb haladékot. 

Hirtelen émelyegni kezdtem, mint aki máris érzi az utolsó pillanatok 

halálfélelmét. Kirohantam a W. C.-be, épp idejében. Mindent kihánytam, a 

whiskyt is, a vacsorát is. Utána megláttam arcomat a tükörben. Még ha 

legalább sápadt lettem volna. Nem: zöldeskék volt a bőröm. Van egy 

kifejezés: "belekékül a félelembe", ezt most megértettem, és bármennyire 

furcsa is, kitört belőlem a nevetés. 

Ettől mindjárt jobban éreztem magam. 



Lefekvés előtt bevettem egy nagy adag nyugtatót, mély álomba zuhantam, 

és reggel, ébredés után beláttam, hogy nem élhetek tovább abban a 

rettegésben, amely előző este a hatalmába kerített. Ez az állapot az őrülettel 

határos, és ha beletörődöm, előbb-utóbb meghibbanok. Néhány pillanat alatt 

minden eldőlt bennem. Úgy döntöttem, hogy benyújtom a felmondásomat. 

Igaz, így magam indulok a halálba, de jobb, ha magam vállalom, semhogy 

mások taszítsanak bele észrevétlenül. S amikor erre az elhatározásra jutottam, 

amikor a remény utolsó szikráját is elfojtottam magamban – de egy pillanattal 

sem előbb –, akkor visszatért a bátorságom. 

Azonnal megfogalmaztam a felmondólevelemet, és reggeli után átadtam 

Mr. Barrow-nak. Sajnos nem előttem nyitotta ki. Szerettem volna látni az 

arcát. 

Utána alig vártam, hogy megtehessem, amire készültem. Szinte rohantam a 

laborba, hívattam dr. Grabelt, bezárkóztam vele a szobába, és minden 

fenntartás nélkül átengedtem magam életem legélvezetesebb dühkitörésének. 

Egy félóra hosszat vagdostam a fejéhez a legkülönbözőbb vádakat, sőt 

már-már szidalmakat. Grabel megpróbált válaszolni, és megjegyezte, hogy ez 

a jelenet az állásomba kerülhet. De én azonnal a szavába vágtam, diadalmasan 

közöltem vele a felmondásomat, és megint elárasztottam vádjaimmal, 

úgyhogy többet nem is jutott szóhoz. Csak nézett rám sápadtan és némán. A 

legjobban az lepett meg, mert ez volt a legváratlanabb, hogy valamiféle 

együttérzést, sőt tiszteletet olvastam ki a szeméből. 

 

 

5 
 

Hilda Helsingforth válaszát április 3-án kaptam meg: 

 

Dr. Martinelli! 

 

Ön a Helsingforth-céggel két évre szóló munkavállalási szerződést írt alá, 

melynek értelmében a cég bármikor elbocsáthatja önt, de önnek nincs joga 

kilépnie, illetve csakis azzal a feltétellel, ha lemond azokról az összegekről, 

amelyeket havonta levontunk a fizetéséből, és zároltunk a számláján. 

 

Hilda Helsingforth 

 

Miután elolvastam ezt a levelet, majdnem felkiáltottam örömömben: a 

felmondásomat nem fogadták el, és Hilda Helsingforth leszállt a 



piedesztáljáról. Most már nem egy szadista és mindenható isten állt előttem, 

hanem egy kapzsi főnök, aki szerződésekre és pénzre hivatkozik. 

Éreztem, hogy előnyös helyzetben vagyok, és ezt azonnal ki is használtam. 

Április 4-én a következő levelet írtam Mr. Barrow-nak: 

 

Kedves Mr. Barrow! 

 

Mrs. Helsingforthnak igaza van. Laboratóriumom mindmostanáig bizonyára 

azért tudott csak olyan kevés eredményt felmutatni, mert köztem és az A-k 

között meglehetősen feszültté vált a viszony. 

A magam részéről változatlanul fenntartom távozási szándékomat, és 

szabadságom visszanyerése érdekében kész vagyok lemondani mindazokról 

az összegekről, amelyekkel a Helsingforth-cég nekem tartozik. 

 

Maradok kiváló tisztelettel 

dr. Martinelli 

 

Ezzel a levéllel, mint látható, még nem égettem fel minden hidat. Csak az 

A-kat említettem benne, és egy szót se szóltam a nőkről, pedig velük is 

legalább annyi problémám volt a laborban. Taktikai megfontolásból 

hallgattam róluk: nem akartam egyszerre két ellenséggel verekedni. 

Hilda Helsingforth április 15-én válaszolt. 

 

Dr. Martinelli! 

 

Tudomásul veszem, hogy kétszer is benyújtotta írásos felmondását: így tehát, 

ha majd lemondok a szolgálatairól, nem leszek köteles folyósítani önnek a 

szerződésben megállapított végkielégítést. 

Addig is kérem, folytassa munkáját, amelyre alkalmaztuk. 

 

Hilda Helsingforth 

 

Mint legutóbb, most is csak otthon bontottam fel a borítékot, egyedül, négy fal 

között. Féltem, hogy egy kicsit túlfeszítem a húrt. Megkönnyebbülten 

felsóhajtottam, és vihogni kezdtem. Igenis, vihogtam. Úgy véltem, hogy a 

levél írója nagyon otrombán viselkedik, igen kevés önbizalomról tesz 

tanúságot, és egy cseppet sem meggyőző, amikor most, a végső szakítás 

küszöbén még ijesztgetni próbál ("ha majd lemondok a szolgálatairól"!) – és 

annál nevetségesebbet pedig el sem lehet képzelni, hogy engem majd a 

végkielégítés izgat, amikor kitesznek a védett zónából. 



Az volt a benyomásom, hogy ebből a levélváltásból én kerültem ki 

győztesen. Kéjes érzésem volt, de nem tartott sokáig. Az öröm nem az a fajta 

palánta, amelynek kedvez a blueville-i talaj. S ha meggondoljuk, ez a kis 

levélpárbaj végül is nem oldott meg semmit. A laboratóriumban változatlanul 

rossz maradt a légkör. A kutatások pedig továbbra is egy helyben topogtak. 

 

A remény alig pislákol bennem: senkinek sem mondtam meg, hogy Anita 

szombatra jelezte a látogatását. Mrs. Pierce mégis kitalálta. Ennyire átlátszó 

volnék? Mrs. Pierce éles szeme a zakóm szövetén és a levéltárcám bőrfedelén 

keresztül is elolvasta volna Anita levelét (amit előbb összegyűrtem, azután 

pedig kisimítottam)? 

No persze, ha Mrs. Pierce tud Anita látogatásáról, akkor Blueville-ben 

mindenki tud róla, még az "egyedülálló nők" és az A-k is. Mrs. Pierce ugyanis 

az egyetlen P. M. – feleség, akinek sikerült társadalmi kapcsolatokat 

létesítenie a felsőbb kasztokkal. Olyan erős benne a kíváncsiság, hogy legyőz 

minden hallgatást, fagyos tekintetet vagy goromba visszautasítást. Azonkívül 

Mrs. Pierce rengeteg apró szívességgel árasztja el a felsőbb kasztok 

képviselőit, hatni tud rájuk a megérzéseivel, és zavarba hozza őket a 

jóslataival. 

Kedvenc vadászterülete a büfé. Ha megrakta a tálcáját, sose a P. M.-ek 

asztalaihoz ül le, még csak nem is a férjéhez. Velünk úgyis találkozhat, 

amikor csak akarja: bennünket estére tartogat, desszertnek. A büfében 

jobbra-balra forgatja madárfejét és karvalyszemét, kiválasztja leendő 

áldozatát, majd váratlanul lecsap, ha észrevette, hogy az A-k vagy az 

"egyedülálló nők" asztalainál van valahol egy szabad hely. Odatelepszik, 

birtokba veszi szomszédait, és csak úgy folyik belőle a szó. Mivel mindenkiről 

mindent tud, mindig érdekes, amit mond, mindig szórakoztató, mindig 

nyugtalanító. 

Különféle képességeivel is elkápráztatja partnereit. 

Mrs. Pierce grafológus, tud olvasni az arcvonásokból, tenyérjós. 

Mindenkinek ismeri a vezeték- és keresztnevét, mindenkiről tudja, milyen 

idős, mi a gondja, mi érdekli, és a mi a gyengéje. Dr. Grabellel a 

gyűjtőszenvedélyéről beszélget: ezt is alaposan ismeri, isten tudja, honnan, 

mert Grabel egyáltalán nem fecsegő természet. Mrs. Barrow-t is 

megkörnyékezte, és nem egészen két hét alatt sikerült levennie a lábáról. Mr. 

Barrow egy hónapig ellenállt, mindig kicsúszott a kezéből. "Sehogy se tudom 

a markomba kapni, Ralph: szörnyen síkos." Végül mégiscsak talált egy pontot, 

ahol meg tudta fogni: a hiúságát. Mr. Barrow hiúsága ugyanis minden 

képzeletet fölülmúl, kórosan nagyra nőtt, hipertrófiás. Láttam, hogy veszi 

kezelésbe Mrs. Pierce: feledhetetlen élmény. Hosszú gémlábain szökellve 



közeledik Mr. Barrow-hoz, az arcán elragadtatott mosoly, s mihelyt odaér, 

elárasztja bókjaival. Barrow mindent bevesz: nincs az a hízelgés, amely 

megakadna a torkán. Félrevonom Mrs. Pierce-t, és halkan azt mondom neki: 

"Joan, ezek azért túlságosan nagy adagok, talán mégse kellene evőkanállal 

mérni!" Mrs. Pierce felnevet kurtán, élesen, a hangja olyan, mint a sirályoké. 

"Még hogy evőkanállal! Nem, Ralph: lapáttal! Mr. Barrow-nak csakis 

lapáttal!" 

Szerda este, amikor elmegyek Pierce-ék házikójának ablakai előtt, valaki 

belülről megkocogtatja az üveget. Felnézek, nem látok semmit, de ismerem 

Joan Pierce szokásait, és bemegyek. 

Egyedül van, az ablakban áll, ajkához emeli az ujját, int, hogy üljek le: szót 

fogadok. Most is szeméhez tartja a messzelátót, de mivel a függöny be van 

húzva, nem értem, mit láthat; ekkor azonban észreveszem, hogy 

szemmagasságban két kis lyukat vágott a függöny anyagába, illetve csak 

kilyukasztotta az anyagot, úgyhogy mindent megfigyelhet, de őt nem veszik 

észre. A lyukakat, gondolom, ragasztószalaggal fogja össze, ha éppen nincs 

munkában. 

Jó öt percet várok, de nem unatkozom. Szeretem Joan Pierce-t, már 

amennyire az ember szerethet egy nőt, ha nem kívánja. Ebben a tekintetben 

ugyanis nincs miért izgulnom: nem létezik a számomra. Nincs benne semmi 

vonzóerő vagy érzékiség, nincs formája, még neme sincs. De eltekintve a 

testtől, őszinte rokonszenvet érzek iránta, és jólesik, hogy ő is rokonszenvez 

velem, tetszik, ahogy magához szokott inteni, és főleg az, hogy ilyenkor 

mindig valami újat közöl. Ebben a blueville-i remeteéletben ugyanis, ahol 

sohasem történik semmi – ahol csak dolgozunk a jelennek, és szorongunk a 

jövő miatt –, minden hír aranyat ér. 

Várok tehát, Joan Pierce pedig várakoztat, mint egy nagy színésznő, aki 

kézben tartja a közönségét, és a végsőkig tudja fokozni a hatást. 

Végre. Megfőttem. A művésznő pedig felkészült. Leveszi szeméről a 

messzelátót, megint az ajkához emeli az ujját, odamegy a szoba egyik sarkába, 

letérdel, és matatni kezd a falburkolat tövében: nem látom, hogy mit csinál, 

mert háttal van nekem. Amikor szökdécselve visszajön, olyan az arca, mint 

egy mosolygó karvalyé, és többször is hallatja rendkívül éles, vijjogó, kurta 

kis nevetését. Leül velem szemben egy hintaszékbe, és nagy lendülettel 

hintázni kezd, ami elég kínos látvány, mert úgy érzem, mindjárt nekem is 

hintázik tőle a gyomrom. 

– Nyugodtan beszélhet, Ralph. Kikapcsoltam a lehallgatókészülékemet. 

Minthogy szombatra várja Anita látogatását, jobb lesz, ha maga is megkeresi a 

magáét, főleg a hálószobájában. Minek szórakozzon Mr. Barrow a 

hancúrozásukon! 



Újabb nevetés, amely a sirály hangjára emlékeztet, és még szédítőbb 

hintázás. Zavartan mosolyogva lesütöm a szemem. 

– Hagyja ezt. Ralph! – kiáltja Joan nevetve. – Hagyja ezt a szűzies 

szemforgatást! 

– Inkább maga hagyja abba a hintázást, nem bírom nézni. 

– Ó, pardon, el is felejtettem! 

A hintaszék megáll. Ránézek: 

– És mióta tudja, hogy várom Anitát? 

– Hétfő óta, amióta megkapta a levelét. 

– Megismerte az írását a borítékon? 

– Dehogy, nem is láttam. Hiszen magának a laborba viszik a postáját. De 

láttam, milyen képet vágott ebéd közben. 

Egy kissé bosszúsan mondom: 

– Nem tudtam, hogy az arcom olyan, mint egy nyitott könyv. 

– Nem olyan, Ralph, nyugodjon meg. Csak én tudok olvasni belőle, mert 

ismerem az összefüggéseket. 

– Mik azok az összefüggések? 

Joan Pierce elneveti magát: 

– Ragaszkodik hozzá, hogy megfogalmazzam? Hát, mondjuk… a másik 

nem távolléte miatt egyre követelőzőbben jelentkező hiányérzet – ez aztán a 

megfogalmazás! –, továbbá erős aggodalom, hogy mi lesz a jövője az Anitával 

fenntartott kapcsolatának. 

– És mi változott meg ebben az összefüggésben? 

– Hétfő óta a hiányérzet lázassá vált – nevetés –, maga pedig ide-oda 

hánykolódott a remény és a csüggedés között. Azonkívül sokkal kevesebbet 

beszél, mint máskor, és egyáltalán nem emészti magát Dave miatt. 

– Egy másik nőre is gondolhattam. 

Újabb sirálykacagások. 

– De mennyire hogy gondolt, Ralph! Engem ne próbáljon becsapni, maga 

álszent képmutató! De azt a másik nőt megközelíthetetlennek tartja, és ezért az 

álmaiba száműzte… 

Hallgatok. Szóval kitalálta Pussyt, isten tudja, hogyan, mert azt igazán nem 

hihetem, hogy Stien… nem, nem az a fajta. 

Éleslátása teljesen levesz a lábamról, úgy viselkedem, mint egy vadember, 

aki a törzs varázslójához fordul tanácsért, és minden logikát félretéve 

megkérdezem: 

– Mit gondol, Joan, Anita el fog jönni? 

Most már nem nevet. Jóindulatúan néz rám azzal a szűrős szemével. 

– Nagyon valószínű. És nem szabad haragudnia rá, amiért egypárszor nem 

tartotta meg a szavát. Azért sem, hogy egyre ritkábban tud eljönni. Nem, 



Ralph, ne vágjon ilyen képet. Anita nem azt teszi, amit akar. És ami a 

leglényegesebb: olyan útra lépett, ahova maga nem követheti. Rengeteget 

dolgozott, minden erejét beleadta, és igen nagy karriert csinált. Ezt most nem 

akaszthatja szögre a maga kedvéért. 

Fakó hangon mondom: 

– Hát akkor engem fog szögre akasztani. 

– Nem egészen. Maga Blueville-ben marad. Blueville-hez van kötve, mint 

az asszony a családi tűzhelyhez. Anita pedig a nagy ember, aki az élet 

viharaiban jár, akit magával ragad az országos ügyek forgataga. Közben 

magára gondol. Csak nincs jelen. 

– Nem gondolja, hogy többször is eljönne, ha jobban szeretne? 

Vijjogó sirálynevetés. 

– Esküszöm, Ralph, tipikus női okoskodás! Anita beosztotta az életét. Mint 

egy férfi: két rekeszre. A nagyobbikban a karrierje kap helyet. A másikban 

maga. 

– El vagyok bűvölve! 

– Ugyan, Ralph, legyen egy kicsit őszintébb! Nem igaz, hogy maga olyan 

őrülten szerelmes Anitába. Közben másokról is képes összeálmodni 

mindenféléket… 

Joan most is vegyes érzéseket vált ki belőlem, mint általában. Csodálatot és 

egyúttal ingerültséget érzek. Mindent lát, mindent tud, és a kutyafáját, ezt 

mindig az orra alá dörgöli az embernek! Nem törődik vele, hogy a 

tyúkszemére hág valakinek, hogy titokban vájkál, hogy netán sérti a" 

szeméremérzetemet. 

Gőgösen hallgatok, de ez a gőg nem hat rá. Inkább mulattatja. Biztos a 

dolgában, hiszen szeret, és tudja, hogy én is szeretem. Ebből az önbizalomból 

merít erőt, hogy lecsapjon. Ez a nő egy imperialista. Belém vájja a karmát, 

leteper. Ha ez így megy tovább, a tudatom utolsó foszlányát sem mondhatom 

a magaménak. 

Joan nevet: 

– Ne feledje, hogy Anita nagyon vonzónak találja uraságod személyét. 

Rövid és éles vijjogások sorozata. Egy egész sirálycsapat száll fel a 

szikláról. 

– Egyébként meg tudom érteni – teszi hozzá, rám emelve hegyes csőrét és 

szűrős szemét. – Maga jóképű fiú, Ralph, bár a léptéke kicsi. Kérem, ne 

nézzen rám olyan rémülten! Csak nem képzeli, hogy tisztességtelen 

ajánlatokat akarok tenni? Különben is, mit kezdene egy ilyen csontvázzal, 

mint én? Éppen maga, aki a telt nőket szereti. – Ezt meg honnan tudja? – Na 

de tudja, nekem nem az érzékiség az erős oldalam. Nem, nem! – Nevet. – 



Szegény Reginald! – Reginald a férje. – Tudja, Ralph, én főleg a szememmel 

élvezek. 

Megdöbbentő, hogy Joan Pierce milyen könnyedén beszél arról, ami 

egyébként tabu. Most már értem, minek köszönheti Blueville-ben kivételes 

társadalmi sikereit. Sose kertel, mindent kimond, nincsenek gátlásai. És ezzel 

valahogy a többieket is felszabadítja a gátlásaik alól. Engem például nagyon 

feszélyezett az alacsonyságom, főleg fiatalabb koromban. Most pedig csak 

bámulom, hogy Joan képes szóba hozni a termetemet, minden bántó él nélkül, 

még tréfálkozik is rajta ("kicsi a léptéke!"), és a tréfa megnevetteti az embert, 

hiszen bókba van csomagolva. 

A nevetés egyébként egy kissé kényszeredett. Ha az embernek egy kis 

nyilat lőnek a bőrébe, mindig marad valami nyoma, még akkor is, ha 

pillanatnyilag nem érzi a szúrást. Tudom, hogy előbb-utóbb neheztelni fogok 

Joanra. Ráadásul én vagyok zavarban, s hogy leplezzem, megkérdem: 

– Miket látott, Joan, amikor bejöttem? 

– Rendkívül izgalmas dolgokat – mondja Joan nevetve. – Tudja-e, Ralph, 

hogy a mi kedves milicista lányaink körében a homoszexualitás mindinkább 

intézményessé válik? 

– Sejtettem. 

– Hát én most már biztos vagyok benne. Szegény lányok. Egyébként nem 

is ez érdekel. Inkább az, hogy a sorkatonák közt egy partizánt is felfedeztem. 

– Egy partizánt? 

– Bizony! Úgy látszik, nem volt elég szigorú a rosta! Az illető lány egy 

olyan eszközt használ, amely arra enged következtetni, hogy még él benne 

némi nosztalgia a férfianatómia iránt. 

– Azt akarja mondani, hogy egy vibrátoros műanyagszervet? 

Megint a sirálykacagás. 

– Még hogy műanyagszervet! Nem, nem! Annál sokkal, de sokkal 

nagyobb, tökéletesebb és bonyolultabb szerkezet. De nem akarom részletezni. 

Egyszer talán magának mutathatok egyet. Meg fog lepődni. 

Úgy nevet, hogy a könnye is kicsordul. Megkérdem: 

– És melyik az a milicista lány? Ismerem? 

– Jaj, kedves Ralph, nem, nem Pussy az. Csak semmi tiltakozás. Jól tudom, 

mennyire odavan azért a kis macskáért, amióta helyre igazította a könyökét. 

Aznap este, amikor nem találta Dave-et, és benézett hozzám, olyan volt, mint 

aki részeg. Pedig isten tudja, mi lehet olyan csábító egy könyökben! 

Jóindulatú sólyomszeme rám szegeződik: én is elnevetem magam. A 

csodálatos képességekkel megáldott Mrs. Pierce ugyanis mindennek a tetejébe 

rendkívül vidám. Blueville-ben ennek felbecsülhetetlen az értéke. 

Ezt megmondom neki, mire azonnal elkomorul az arca. 



– Nem, Ralph, téved. Az én vidámságom csak védekezés. Én is éppen 

olyan nyugtalan vagyok, mint maga. Sőt még nyugtalanabb, mert azt hiszem, 

egyet s mást előre megérzek. Szerintem maga nagyon is félvállról veszi a 

dolgokat. 

– Én, félvállról? 

– Hogyne, tudom, sokat eszi magát Dave miatt, azután pedig Anita miatt is. 

De higgye el, Ralph, jobban tenné, ha egy kicsit kevesebbet foglalkozna a 

személyes problémáival, és egy kicsit többet a blueville-i P. M.-ek jövőjével. 

Van egy-két dolog, ami sehogy sem tetszik nekem. Olyan is van, amitől félek. 

– Például? 

– Például maga örült, amikor Hilda Helsingforth nem fogadta el a 

felmondását, igaz? Jó. Megértem. De mit jelent ez tulajdonképpen? Azt, hogy 

maga fogoly. Hogy nem mehet el innen, mert akár erőszakkal is 

visszatartanák. Komolyan, Ralph, tegyük fel, hogy összecsomagolja a holmiját 

meg a Dave-ét, és holnap jelentkezik az őrtoronynál: mit gondol, kiengednék? 

Ránézek, s ahogy találkozik a pillantásunk, egyszerre csak én is éppoly 

világosan látom, mint ő – az ő átható szemével látom a jelenetet, amire célzott, 

és biztos vagyok benne, hogy a milicista lányok nem hagynának kilépni a 

kapun. És tudatosodik bennem, hogy ezt mindig is tudtam. De ha az ember 

sokáig szabad volt, eltart egy ideig, amíg megszokja a szolgaságot. 

Joan minden gondolatomat nyomon kísérte. Most azt mondja: 

– Tudja, minek nevezi Stien Blueville-t? Luxus koncentrációs tábornak. Ez 

az igazság: kitűnő koszt, fűtött úszómedence, társalgók, lovaglás. De 

azonkívül még valami: szögesdrótok, géppuskával felszerelt őrtorony, este 

takarodó, mindenütt lehallgatókészülékek, ellenőrzött telefonbeszélgetések, 

felbontott levelek. Ja, el ne felejtsem: se rádió, se televízió. Nagy ritkán 

egy-egy újság, megcenzúrázva. Azt hiszi, Ralph, hogy pusztán kíváncsiságból 

ütöm bele mindenbe az orromat? Nem, csak szeretnék tájékozódni. Ha az 

embert mindentől elszigetelik, létfontosságú, hogy jól legyen informálva. 

Ezt őszinte indulattal, szenvedéllyel mondta. Hirtelen felfedezek egy másik 

Joant, akit eddig nem ismertem; aki tisztában van a felelősségével, aki 

gondolkodik. Eddig is csodáltam képességeit, de a bohóckodása meg a 

pletykálkodása az idegeimre ment. Valójában ez az asszony kemény, mint a 

szikla. Hirtelen óriásit nőtt a szememben. 

– Joan – mondom egy kis szünet után –, köszönöm, hogy ilyen bizalommal 

van irántam. De azt is tudom, hogy ha maga ilyeneket mond, annak megvan az 

oka. Hát akkor rajta, beszéljen. 

Joan igazán remek színésznő. Ha azt várják tőle, hogy beszéljen, akkor 

hallgat. Vagy inkább hatásszünetet tart. Aztán, mintha egyszerre csak 



kigyulladna és villogni kezdene egy kis piros lámpa: figyelem, most még 

hallgatok, de fontos közlendőim vannak. 

– A kutatásairól van szó, Ralph – mondja végül. – Sikerülniük kell. Fel kell 

fedeznie azt az oltóanyagot. De gyorsan, gyorsan! Nem is tudja, milyen 

fontos. 

– Talán mégiscsak sejtem – mondom egy kissé sértődötten. 

Joant nem lehet feltartóztatni. Átgázol a sértődöttségemen, teljes erővel 

támad, ledönti védfalaimat, benyomul a területemre. 

– A látszat nem ezt mutatja! A laboratóriumában nem történik semmi! 

Csak a kasztok közt dúl a háború! Marakodnak ahelyett, hogy dolgoznának. 

Ez már csakugyan bántó: dühös vagyok. Mindennek megvan a határa. A 

magánéletem még csak hagyján! De a hivatásommal legalább hagyjon békén! 

A laborhoz semmi köze! Abba ne üsse bele a csőrét! 

Zsebre vágom a kezem, összevonom a szemöldököm, és valamivel 

emeltebb hangon mondom: 

– Reginaldtól kapta a laborra vonatkozó információit? 

Okosabb lett volna hallgatni: ezzel csak újabb casus belli-t szolgáltattam 

neki, hogy folytassa az inváziót. 

– Nem, uram! – mondja, szinte vijjogva a diadaltól. – Reginald nem szólt 

egy szót sem! Reginald feltétlen híve dr. Martinellinek! Reginald olyan ember, 

aki inkább meghal, de semmit sem lehet kihúzni belőle! 

Csak egy pillanatra áll meg, hogy lélegzetet vegyen: 

– De én mégis tudom. Igenis, tudom, mindegy, hogy honnan, tudom, hogy 

magát gyűlölik – ez a szó szinte kipattan a szájából –, gyűlölik a laborban 

dolgozó A-k és a nők. Méghozzá nem ok nélkül! És maga is gyűlöli őket! 

Bravó! Gratulálok a munkájához! A tudományos kutatások pontosan ilyen 

légkört kívánnak! 

Minden védelmi vonalam áttörve: nincs más lehetőségem, csak az 

ellentámadás – bár jól tudom, hogy nem sok erő van benne: 

– Mert maga, ugye, odatartotta volna a másik orcáját is, és akkor a 

laborban paradicsomi állapotok uralkodnának. 

– Hát persze, Ralph – mondja Joan megsemmisítő nyugalommal. – Most 

pontosan ezt kell tennie. Legalábbis ha sikert akar elérni. Mivel nem fogadták 

el a felmondását, maga fölénybe került. Használja ki ezt a helyzetet, Ralph! 

De óvatosan! Szelíden! Legyen maga a békéltető, az igazságosztó… 

Igaza van. Nekem eszembe se jutott, hogy kihasználhatnám a fölényemet, 

pláne ilyen értelemben. Zseniális ez a Joan! Úgy összezúzott a nagy eszével, 

hogy szóhoz se jutok, a gondolataim szétszóródtak; megpróbálom hát magam 

köré gyűjteni önérzetem maradványait, és visszavonulok. 



Rámosolygok Joanra, félig kényszeredetten, félig barátságosan, vigyázzba 

vágom magam, és azt mondom: 

– Ezenkívül milyen utasításai vannak még, tábornok úr? 

– Vannak – feleli a lehető leghiggadtabban. – A java csak most következik. 

Mutatok magának valami nagyon érdekeset. 

Most jön a nagy jelenet, amire elejétől fogva gondosan készült. Joan feláll, 

hosszú lábán odasétál az asztalhoz, felveszi a nagy, fekete táskáját, aztán 

visszajön vele, mint egy ragadozó madár a zsákmányával. Mit fog kihúzni 

belőle: egy babát? – vagy egy nyulat, mint a bűvészek? – vagy egy csomó 

eleven galambot? 

Nem. Sokkal egyszerűbb a dolog: hosszú, sovány karja egy folyóiratot 

lenget felém. 

– Látja ezt a kincset, Ralph? A New Era egyik száma, amit nem engedtek 

be hozzánk. De meg is volt rá az okuk! Tegnap sikerült kihalásznom, elég 

nehezen, Mr. Barrow papírkosarából. Szerencsére nagyon éles a szemem. De 

még így sem volt könnyű: kinyitni a táskámat, odasettenkedni, lehajolni… és 

közben lapáttal mérni a hízelgést, mialatt a nagy ember fel-alá járkált a 

szobában, és a pályafutását ecsetelte. Tessék. Olvassa el, Ralph. Ne szóljon 

róla senkinek, aztán adja vissza. 

– De hiszen ez a múlt csütörtöki szám! 

– Igen, egészen friss. Alig egy hetes. És nem mindennapi szám, mert van 

benne egy nagy cikk, amelynek a címe Law and Order.* Olvassa el, és 

meglátja, hogy sok új információt kap a külvilágról. 
[* Törvény és rend. (angolul)] 

– Köszönöm, Joan – mondom, összehajtogatva a folyóiratot, és beledugom 

a zakómba: vigyázok, hogy kívülről ne nagyon látszódjon. 

Egy barátságos intéssel elbúcsúzom, és az ajtóhoz megyek: Joan utánam 

szól, szúrós szeme rám szegeződik: 

– És még valamit, Ralph. A büfében lehetőleg ne nézze annyira Mrs. 

Barrow-t. A végén még észreveszik. 

 

A New Erá-t, amelyet úgy viszek magammal a kebelemben, mint egy tolvaj, 

nem sokkal Bedford elnökasszony hivatalba lépése után alapították, és 

általában azt tartják róla, hogy a Fehér Ház nézeteit tükrözi. Megvárom, amíg 

Dave lefekszik, kulcsra zárom a faház ajtaját, összehúzom a szobám 

függönyeit, majd egy kis lázas izgalommal és azzal a kellemes érzéssel, hogy 

valami tiltott dolgot művelek, olvasni kezdem a Law and Order-t. 

A cikk egy kicsit terjengős, de méltán tarthat számot az érdeklődésre, annál 

is inkább, mert a szerzője Deborah Grimm, akinek a nemi aktusra vonatkozó 

híres kijelentését már idéztem. Érthető, ha az ember feszült kíváncsisággal 



veszi kézbe, amit ez az erőteljes toll a papírra vetett. Nem is kell csalódnom, a 

cikk minden várakozásomat fölülmúlja. 

Deborah Grimm először is leírja, milyen rettenetes fenyegetéssel kellett 

szembenéznie a Bedford-kormánynak, amikor a járvány pusztítani kezdte a 

rendőrség sorait: a veszteséglista egyre nőtt, hiszen a rendőrök állandóan 

érintkeztek a lakossággal, s így a rendfenntartás egyre nagyobb gondot 

jelentett. Természetesen azonnal megalakították a női milicista egységeket, 

ezek azonban tapasztalatlanok voltak, a létszámuk pedig alacsony. Arra 

lehetett tehát számítani, hogy hirtelen felszökik a bűncselekmények száma, 

különösen a fegyveres rablótámadásoké, amelyeknek következtében az 

amerikai nagyvárosok utcáin máris körülbelül olyan volt a közbiztonság, mint 

a középkori London némelyik negyedében. 

Nem így történt. A sors hallatlan iróniája folytán a rablótámadások, 

megerőszakolások és gyilkosságok statisztikája a rendőrség állományának 

fogyatkozásával egyenes arányban csökkenni kezdett. "Előzetes számításaiban 

– Deborah Grimmet idézem – a kormány megfeledkezett egy fontos 

tényezőről. Azok a bűnök, amelyek az alvilág létalapját biztosították: a 

szerencsejáték, a kábítószer-fogyasztás és a prostitúció, szinte kizárólag 

férfibűnök voltak". 

Ily módon a járvány halálos csapást mért a fentiekkel kapcsolatos 

gengszterizmusra, mert egyrészt fokozatosan kipusztították e szenvedélyek 

férfirabjait, másrészt a stricik, kábítószerárusok és játékbarlang-tulajdonosok 

sorait is megtizedelte. A szervezett bűnözés tehát apadni kezdett, akár a két 

végén meggyújtott gyertya. Az a sok ezer prostituált, akinek New York városa 

és kikötője dús vadászterületet jelentett, szinte egyik napról a másikra "kerítők 

és üzletfelek nélkül maradt". 

Ennek a helyzetnek azonban "megvoltak az árnyoldalai is". Azok a 

prostituáltak, akik a férfibűnözésnek nem annyira áldozatai, mint inkább 

cinkosai voltak, megpróbáltak újabb gengszterszövetségeket alakítani, s ez 

bizonyos mértékben sikerült is nekik. Szép számmal akadtak még 

"férfitársaiktól megfertőzött nők", akik továbbra is kábítószert fogyasztottak, s 

az alvilág női része megpróbálta újjászervezni azokat a csatornákat, 

amelyeken át a kábítószert a Távol-Keletről az Egyesült Államokba 

csempészték. 

A női milícia azonnal felvette a harcot a veszedelmes áru forgalmazói 

ellen. A rendőrnők képzetlenek voltak, mégis jelentős sikereket értek el az 

ugyancsak újsütetű női alvilággal szemben. E sikerekben nagy szerepet 

játszott "egy olyan tulajdonság, amely elődeiket, a férfirendőröket nem mindig 

jellemezte: a megvesztegethetetlenség".* 



[* Anita szerint, akivel később megbeszéltem Deborah Grimm cikkét, ez a 

megállapítás egy kissé túl optimista volt. Ahogy a női milicisták kapcsolatba kerültek a 

szervezett bűnözéssel, sok tapasztalatot nyertek ugyan, de kezdték elveszíteni erkölcsi 

szilárdságukat.] 

De nemcsak a kábítószerről volt szó. A bűnözés leleményessége más 

területeken is megnyilvánult. Mint köztudomású, a Bedford-kormány szigorú 

börtönbüntetés terhe mellett bezáratta a szexboltokat, és megtiltotta az 

erotikus jellegű árucikkek gyártását és árusítását, főleg azokét, amelyek nők 

számára készültek. Ez a törvény kétségtelenül igen üdvös hatást tett a 

közerkölcsökre, de azzal a következménnyel is járt, hogy megnőtt a kereslet a 

tiltott árucikkek, elsősorban a fallikus jellegű tárgyak iránt, "jóllehet ma már 

tudományosan megállapított tény,* hogy a női kéjérzetet a csikló dörzsölése 

idézi elő, nem pedig a hímvesszőnek a hüvelybe történő bevezetése". (Sic.) 
[* Véleményem szerint ez a "tény" egyáltalán nincs "tudományosan megállapítva". – 

(Dr. Martinelli)] 

Ez a jelenség – idézem – nyilván "bizonyos megrögzött szokásokkal és 

évezredes babonákkal magyarázható", valamint azzal, hogy a női nem "végül 

is mágikus erővel ruházta fel elnyomásának szimbólumát". 

Mindenesetre a női alvilág hamarosan rájött, hogy óriási haszonra tehet 

szert a különféle fallikus szerkezetek titkos gyártása révén: ezek közül ugyanis 

a legrafináltabbak rövid időn belül igen magas árat értek el a feketepiacon. 

A milícia, folytatta Deborah Grimm, nemrég házkutatást tartott egy kis 

gumiüzem pincehelyiségében, s így rábukkant egy bizonyos tárgyra, amelyet 

kis terjedelműre összehajtogatva, dobozokban tároltak. A címkén ez az 

ártatlan név szerepelt: Szuperdoll. Ha azonban felfújták, mégpedig egy lábbal 

működtethető pumpa segítségével, amilyet a gumicsónakokhoz is használnak, 

a Szuperdoll veszedelmesen hasonlítani kezdett, mind a külsejét, mind pedig 

az állagát tekintve, egy jól megtermett, meztelen férfihoz, akinek a fallosza a 

kezdődő erekció jeleit mutatta. E férfi hátán, a lapockák között, vagyis oly 

módon elhelyezve, hogy a Szuperdoll tulajdonosnője kényelmesen 

hozzáférhessen, amikor rendeltetésszerűen karjaiba veszi a készüléket, egy sor 

kezelőgomb volt felszerelve, amely a fallosz keménységének fokozására és 

terjedelmének növelésére szolgált, továbbá szabályozta a beleépített vibrátort: 

ez két sebességfokozattal működött, és meghatározott időközönként meleg, 

sűrű folyadékot lövellt ki magából. 

A Szuperdoll nyolcszáz dollárba került gyári áron, és a megrendelő postai 

úton juthatott hozzá, esetleg részletfizetési feltételekkel. A vizsgálat 

felderítette, hogy a Szuperdoll normális forgalmazása mellett csakhamar 

kialakult a titkos viszontelárusítónők élősdi hálózata: ezek házról házra járva, 

darabonként ezer dollárért árusították a készüléket. Úgy látszik, hogy az ilyen 

ügynökök jól kihasználhatták a postai megrendelés lehetőségét, és tetemes 



készleteket halmozhattak fel, mert mihelyt a hatóságok elrendelték az üzem 

bezárását, a Szuperdoll azonnal megjelent a feketepiacon: akik házhoz 

szállították, most már kétezer dollárt kértek készpénzben mindenféle garancia 

vagy az alkatrészcsere biztosítása nélkül. 

Az üzem tulajdonosnője és a "visszataszító szerkezet" (sic) terjesztői ellen 

nyomban megindult az eljárás, a vevők azonban mentesültek a 

következményektől, bár a rendőrség ismerte a nevüket és a címüket, 

legalábbis azokét, akik postai megrendelés útján jutottak hozzá a 

Szuperdoll-hoz. A főügyész csupán erkölcstelennek minősítette az eljárásukat, 

nem pedig bűncselekménynek, azzal az indokolással, hogy "tettüknek 

semmiképp sem lehetnek társadalmi szempontból káros következményei".* 
[* Azt hiszem, Deborah Grimm ezekkel a szavakkal a terhességre akart utalni. – (Dr. 

Martinelli)] 

Az olyan aktusokat viszont, amelyek "férfiasságuktól meg nem fosztott 

egyének jelenlétében és közreműködésével" zajlottak le, már sokkal 

szigorúbban ítélte meg a főügyész. Ebből a szempontból kivételt képeznek a 

P. M.-ek, akiket tudományos vagy gazdasági jelentőségük miatt a védett 

zónákban helyeztek el, s akiket ártalmatlannak lehet tekinteni, hiszen állandó 

felügyelet alatt állnak. Nem okoznak különösebb gondot az S. P. M.-ek sem 

(self-protected men). Ezek főleg milliomosok voltak, akik nem sokkal a 

járvány kitörése után a birtokukra menekültek, s ott maguk szervezték meg a 

védelmüket oly módon, hogy elbocsátották a férfialkalmazottaikat, vagy pedig 

követelték tőlük, hogy vessék alá magukat az ablacionista szertartásnak. 

De maradt egy harmadik kategória, amellyel a milíciának hamarosan 

meggyűlt a baja: a magányos férfiak, akiket a rendőrségi argó kifejezését 

átvéve, nemsokára mindenki így emlegetett: a stag-ek.* 
[* Facér férfi, (angolul)] 

Aznap este nem tudtam tovább olvasni Deborah Grimm tanulmányát: 

szobámban elaludt a villany. Furcsa, de abban a pillanatban úgy éreztem 

magam, mint egy kamasz, akit rajtakapnak, hogy titokban valami tiltott 

könyvet olvas. Csak néhány pillanat múlva eszméltem rá, hogy szó sincs 

büntetésről: tíz óra van, a táborbeli takarodó időpontja, amiről 

megfeledkeztem. Tapogatózva vetkőztem le a sötétben, amelybe csak az 

őrtorony reflektora hasított bele szabályos időközönként, hiába voltak olyan 

vastagok a függönyök. Miután felvettem a pizsamámat, a folyóiratot a párnám 

alá dugtam, és egy pillanatra meggyújtottam a zseblámpámat 

(takarékoskodtam vele, mert már nem volt tartalék elemem), és reggel fél 

hatra beállítottam az ébresztőórát. 

Rosszul aludtam. Deborah Grimm cikke nyomasztólag hatott rám. Amit 

leírt, a társadalom fanatikus és elnyomójellege, mélységesen felháborított. 

Nemcsak az derült ki belőle, hogy a P. M.-ek valóban foglyok, akiket csak 



azért tekintenek "ártalmatlannak", mert szigorú ellenőrzés alatt állnak. Most 

már azt is meg kellett állapítanom, hogy a külvilágban a férfit mint olyat 

teljesen negatívan ítélik meg, a két nem közötti kapcsolatot pedig olyan 

gyalázatosnak tartják, hogy még azt is megbüntetik, aki valamivel pótolni 

akarja. 

Bár az olvasmány, mint mondtam, lesújtóan hatott rám, egyúttal azon is 

tűnődni kezdtem, vajon ki lehet az a milicista lány, akit Joan Pierce 

"partizán"-nak nevezett, s aki valószínűleg egy olyan készüléket használ, 

amely nem nagyon különbözik a Szuperdoll-tól. Joan azt mondta, hogy nem 

Pussyról van szó, de mégis kétségeim támadtak: Joan talán csak hazudott, 

mert azt akarta, hogy verjem ki a fejemből ostoba álmaimat. Ez azonban nem 

sikerült neki, legalábbis ami az éjszakai álmaimat illeti. Most hajnalig 

hánykolódtam ilyesféle álmok között: hol szörnyűséges jelenetekben láttam 

magam (Ruth Jettison nagytiszteletű lelkésznő erőszakkal caladium 

seguinum-ot itatott velem), hol pedig erotikus jelenetekben, s a partnerem 

egyszer Anita volt, máskor meg egy különös nő, aki furcsamód egyszerre 

tudott hasonlítani Pussyra, Jackie-re és Mrs. Barrow-ra. 

Valósággal felugrottam, amikor megszólalt az ébresztőóra, s csak úgy 

csurgott rólam a verejték. Lezuhanyoztam, felvettem vastag háziköntösömet, 

elhúztam a függönyt, és leültem az asztalomhoz. Dave ébredéséig még volt 

egy jó órám, hogy végigolvassam Deborah Grimm terjedelmes cikkét. 

Úgy látszik, bármilyen nyugtalanul töltöttem az éjszakát, mégiscsak eléggé 

kipihentem magam, mert ezen a reggelen valahogy feltámadt az 

optimizmusom: arra gondoltam, hogy Deborah Grimm tanulmánya 

tulajdonképp nem egyéb, mint a kudarc beismerése, s hogy az új tabukat 

mégsem olyan könnyű meggyökereztetni. Ez a megállapítás üdítőn hatott rám, 

úgyhogy megkönnyebbülten láttam hozzá az olvasáshoz, sőt néhol még 

nevetni is tudtam. Deborah Grimmnek ugyan egy szikrányi humora sem volt, 

de az emelkedett és roppantul erkölcsös hangnem, valamint a pléhpofával 

közölt szörnyűségek szembetűnő ellentéte helyenként akaratlanul is komikus 

hatást keltett. Ezt a komikumot azonban nem tudtam fenntartás nélkül élvezni. 

Egyúttal felháborodást és undort is éreztem. 

Mint az előbb, most is csak kivonatosan ismertetem Deborah Grimm 

cikkét, s legfeljebb egy-két sajátságos megállapítását idézem szó szerint. 

 

A stag-ek, írta Deborah Grimm, fiatal férfiak, akik a járvány terjedése miatt 

otthagyták munkájukat és a városokat, s most vidéken kóborolnak, és 

fosztogatásból élnek. Eleinte sokszor bandákba szerveződtek, de mivel a 

bandák nem nagyon nézték, hogy kit fogadnak be, hamarosan áldozatául estek 

az encephalitis 16-nak, és felbomlottak. Az életben maradottak levonták a 



tanulságot: magányosan élnek, csak nőkhöz és zöldjelvényesekhez mernek 

közeledni, "többnyire azért, hogy meglopják őket".* 
[* Mint később megtudtam, ez az általánosítás tudatos rágalom volt. – (Dr. 

Martinelli)] 

A stag-ek, akiket a női milícia minden eszközzel üldöz, állandó veszélyek 

közt élnek a kisebb településeken, s a női alvilág közülük toborozza a gazdag 

hölgyek igényeit kielégítő férfiprostituáltakat. Eleinte igen nehéz volt harcolni 

ellenük, mert a stag-ek szétszórtan tanyáznak a vidéki magánházakban, 

amelyek éjszakára egy-két szobát ki szoktak adni a turistáknak. Ezeknek a 

rendkívül fényűző szobáknak olyan magas az ára, hogy nyilvánvalóan csak az 

fizeti meg, aki tudja, hogy voltaképpen miről van szó. 

A látszat megtévesztő: erre nagyon vigyáznak. A stag fehér pincérkabátot 

visel zöld jelvénnyel, mintha csak mixer vagy inas volna, és sohasem fogad el 

borravalót, bármilyen szolgálatot kívánnak is tőle. Ily módon a prostitúció 

tényét nem lehet rábizonyítani, annál is kevésbé, mert a stag nagyon ügyesen 

végzi a dolgát, és sohasem viselkedik kihívóan. Legfeljebb nem tanúsít 

ellenállást a hölgyvendégek kezdeményezésével szemben. 

Az ilyen házak és tulajdonosnőik ellen csak úgy indítható eljárás, ha a 

hölgyvendégek bevallják, hogy kapcsolatuk volt a stag-ekkel. Ennek 

érdekében biztosítani kellett őket, hogy bizonyos határok közt elkerülhetik a 

büntetést. Megjegyzendő, hogy az esetek többségében gazdag, középkorú 

özvegyasszonyokról van szó. 

Mivel "régebbi életmódjuk következtében makacsul beléjük rögződtek a 

heteroszexuális szokások", s idősebbek annál, semhogy ezeket normális úton 

kielégíthessék, az illető hölgyek valósággal megmámorosodnak 

szabadságuktól s a férfiak fölötti hatalmuktól, amit a pénzüknek 

köszönhetnek. Fiatal korukban maguk voltak a szexuális kizsákmányolás 

áldozatai, majd idősebb korukban a férfi elhagyta őket: most tehát élnek az 

alkalommal, hogy ők zsákmányolják ki a régebben uralkodó nemet, és 

"valóságos szexuális toxikománia lesz úrrá rajtuk". Vannak, akik egy hónap 

alatt bejárják valamely állam összes penzióit, és minden este másutt hálnak. A 

hatóságok nem tartóztatják le őket, de a nyomukban maradnak, s így könnyen 

felgöngyölíthetik az egész hálózatot. Ha végül a letartóztatás megtörténtekor 

az illető hölgyek hajlandók együttműködni a hatóságokkal és vallomást tenni a 

kerítőnők meg a stag-ek ellen, akkor csak enyhe büntetésben részesülnek. Ez 

többnyire abból áll, hogy elég súlyos bírságot kell fizetniük, majd a saját 

költségükön kórházba utalják őket, "ahol a fiatal és vonzó ápolónők megfelelő 

gyakorlatok segítségével rövid időn belül át tudják nevelni a megtévedt 

asszonyok ösztöneit". (Sic.) 



Ezzel szemben a kerítőnők, akik a stag-eket futtatják, kettőtől öt évig 

terjedő börtönbüntetésre ítélhetők, magukra a stag-ekre pedig még 

kérlelhetetlenebbül sújt le a törvény szigora, egyáltalán nem úgy, mint 

régebben a női prostituáltakra, amikor a civilizációt még a férfiuralom 

jellemezte. Igaz ugyan, hogy a stag-ek gazdasági szempontból 

kizsákmányoltaknak tekinthetők, "ez azonban nem ellensúlyozza a szexuális 

aktus pillanatában élvezett uralmi helyzetüket, illetve elképzeléseiket". Ezért 

átlagosan tízévi börtönbüntetésre ítélték őket. A büntetés azonban egy évre 

csökkenthető, ha vállalják az ablacionista szertartást. De ezek a kasztrálatlan 

férfiak oly megátalkodottak, "oly konokul tartja magát bennük a szexista gőg", 

hogy eddig még egy sem akadt, aki ilyen feltétellel korábban akart volna 

szabadulni. 

A középkorú özvegyeknek és egyedülálló nőknek, akikről a fentiekben szó 

esett, volt férjük és szeretőjük. Nekik tehát "mentségükre szolgálnak a vegyes 

életformában kialakult szokások". De mit szóljunk a kamasz lányokról és a 

náluk tapasztalható ferde hajlamokról? A high school-okban, a főiskolákon, az 

egyetemeken bevezették a szexuális oktatást: a hét minden napján van ilyen 

óra, és a diáklányok megtanulhatják, hogy a történelem hosszú évszázadai 

folyamán a férfi mindig elnyomta a nőt, hogy a férfi és nő kapcsolata csakis úr 

és rabszolga kapcsolata lehet, hogy a közösülés brutális és szadista aktus, 

hogy rettenetes kockázatai vannak, úgymint a terhesség és a nemi betegségek, 

s hogy végül jelentősége a női kéjérzet szempontjából elhanyagolható, hiszen 

ennek a csikló a központja. És mégis, noha a teenager lányok állandó 

felügyelet alatt állnak, noha sohasem találkoznak velük egyidős fiúkkal, 

hiszen ezek vidéken bujkálnak a hatóságok elől, még mindig szép számmal 

akadnak serdülő lányok, akik bűnös kapcsolatra vágynak, s ha másként nem 

megy, akár erőszakkal is megszerzik, amit akarnak. 

Itt most nem a stag-ekről van szó, s nem is a kies természet ölén 

meghúzódó, diszkrét házakról, ahol egyébként is oly magasak a szobaárak, 

hogy a kamasz lányok nem tudnák megfizetni. A szóban forgó 

bűncselekmények városi környezetben zajlanak naponta, "úgyszólván a 

szemünk láttára". 

Példaképpen megemlítek egy esetet, folytatta Deborah Grimm, amely 

sajnos nem egyedülálló, de szociológiai jelentőségére való tekintettel egy 

kissé részletesebben fogok beszámolni róla. Főszereplője egy bizonyos Mr. 

B., hetvenöt éves, nyugalmazott lelkész, dallasi lakos. A kocsija defektet 

kapott, s ezért gyalog ment hazafelé, amikor két teenager megtámadta. A két 

lány – egyébként testvérek voltak – revolverrel kényszerítette Mr. B.-t, hogy 

szálljon be egy kocsiba, majd egy magányos, peremvárosi házba vitték, 

amelynek tulajdonosa, a nagynénjük éppen elutazott valahova. Ami ezután 



történt, B. maga adta elő a per folyamán, a védelmére kirendelt ügyvédnő 

kérdéseire válaszolva. 

 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Elmondaná, hogy mi történt, miután Maggie és Betsie 

elvitte abba a házba? 

B.: Feltétlenül szükséges, hogy válaszoljak erre a kérdésre? 

A BÍRÓNŐ: Feltétlenül. Ne feledje, hogy ön bűnrészesként, nem pedig 

tanúként áll a bíróság előtt. Saját érdeke, hogy a bíróság minél tisztábban 

lásson ebben a szomorú ügyben. 

B.: Megteszek mindent amit tudok, tekintetes bírónő. (Szünet) Maggie és 

Betsie egy szobába vezetett, majd fegyverrel arra kényszerített, hogy 

levetkőzzem. 

A BÍRÓNŐ: Ön engedelmeskedett? 

B.: Nem volt más választásom. 

A BÍRÓNŐ: Igennel vagy nemmel válaszoljon. 

B.: Igen. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Azután mit csináltak? 

B.: Rákötöztek az ágyra. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Hason fekve vagy hanyatt? 

B.: Hanyatt. 

Az ÜGYVÉDNŐ: A lába és a karja meg volt kötve? 

B.: Igen. 

AZ ÜGYVÉDNŐ: Azután mi történt? 

B.: Erőszakot követtek el rajtam. 

A BÍRÓNŐ: Hangosabban beszéljen. 

B.: Erőszakot követtek el rajtam. 

Az ÜGYVÉDNŐ: Hogyan? 

B.: Maggie erekciót idézett elő a kezével, azután pedig rám ült, szemben 

velem. 

AZ ÜGYVÉDNŐ: Aztán? 

B.: Aztán Betsie arcul ütött, és gyalázni kezdett. 

AZ ÜGYVÉDNŐ: Miért? 

B.: Nem látta be, hogy képtelen vagyok mindjárt utána egy újabb erekciót 

produkálni. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Ön erre mit csinált? 

B.: Próbáltam megmagyarázni, hogy az én koromban ez lehetetlen. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: És ő elfogadta a magyarázatot? 

B.: Nem. Nagyon naiv volt. 

A BÍRÓNŐ: Ezt hogy érti? 

B.: Betsie azt hitte, hogy a férfiaknál az erekció az akarattól függ. 



B. ÜGYVÉDNŐJE: Aztán mi történt? 

B.: Betsie elment ennivalót vásárolni. Nekem folyt az orrom vére, Maggie 

megpróbálta elállítani, és vigasztalt. A kötelékeimet is meglazította. Aztán 

megjött Betsie, hozott ennivalót meg egy nyakörvet. 

A BÍRÓNŐ: Úgy érti, hogy papi gallért?* 
[* Az angol kifejezés: dog's collar, nyakörvet és papi gallért is jelent.] 

B.: Nem. Egy igazi, kutyáknak való nyakörvet, elég hosszú bőrpórázzal. 

AZ ÜGYVÉDNŐ: Aztán mi történt? 

B.: Feladta rám a nyakörvet, kioldozta a kötelékeimet, és egyik kezében a 

pórázzal, a másikban a revolverrel, kivezetett a konyhába. Ott kényszerített, 

hogy négykézláb bújjak az asztal alá. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Aztán? 

B.: Ettek. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Fel voltak öltözve? 

B.: Nem. Meztelenek voltak mind a ketten. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Önnek is adtak enni? 

B.: Nem. Betsie nem akarta. Aztán egyszer csak Betsie belém rúgott az 

asztal alatt, és fenyegető hangon megkérdezte, hogy hajlandó vagyok-e végre 

erekciót produkálni. Újra megmagyaráztam neki, hogy ebben az állapotban, 

megverve, megalázva és ráadásul kiéheztetve, nem vagyok rá képes. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Azután mi történt? 

B.: A két lány vitatkozni kezdett egymással. Betsie azt akarta, hogy "verjék 

szét a pofámat, attól talán megjön az eszem". De Maggie nem engedte. Azt 

mondta, szelídseggel többre mennek. Szerencsére ő győzött. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Mi történt azután? 

B.: A két lány odaültetett az asztalhoz, de a nyakörvet nem vették le rólam, 

aztán megetettek és megitattak. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Milyen itallal? 

B.: Whiskyvel. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Sokat ivott? 

B.: Azt hiszem, hogy többet a kelleténél. Nagyon rossz állapotban voltak 

az idegeim. 

A BÍRÓNŐ: Mennyit ivott? 

B.: Egy fél üveggel. 

Az ÜGYVÉDNŐ: Azután mi történt? 

B.: Ivás után Betsie felszólított, hogy birizgáljam. 

A BÍRÓNŐ: Ez hol történt? 

B.: Mint említettem, a konyhában. Betsie a póráznál fogva odahúzott a lába 

közé. Közben a revolverével hadonászott. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Ön mit csinált? 



B.: Szót fogadtam. 

AZ ÜGYVÉDNŐ: Aztán? 

B.: Egy idő múlva Betsie észrevette, hogy erekcióm van. Leültetett, és rám 

ült. 

A BÍRÓNŐ: Szűz volt? 

B.: Igazán nem tudom. Egy kicsit részeg voltam. 

BETSIE ÜGYVÉDNŐJE: Szeretném megjegyezni, hogy ez az erekció már 

teljesen spontán volt. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Tiltakozom, tekintetes bírónő. B. meg volt kötözve, 

revolverrel fenyegették, bántalmazták, szidalmazták és leitatták. 

A BÍRÓNŐ: Tiltakozás elutasítva. 

BETSIE ÜGYVÉDNŐJE: Szeretném felhívni rá az esküdtek figyelmét, 

hogy maga a vádlott is elismeri, miszerint Betsie részéről nem történt 

beavatkozás, tehát B.-nek pusztán attól támadt erekciója, hogy szégyenletes 

módon babrálni kezdett egy kiskorú lány testével. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Mert ráparancsoltak, és fegyverrel fenyegették. 

BETSIE ÜGYVÉDNŐJE: Vajon erre a fenyegetésre gondolt-e B., amikor 

erekciója támadt? Véleményem szerint nem. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Véleményem szerint igen. Itt, igenis, emberrablás 

történt, s az általános összefüggésből nem mellőzhető a megfélemlítés, 

valamint a fenyegetés eleme. A cselekmény feltétlenül erőszaktevésnek 

minősül. 

BETSIE ÜGYVÉDNŐJE: Tagadom, hogy kasztrálatlan férfiak esetében 

erőszaktevésről lehet beszélni. Az erekció önmagában véve is agresszív 

jelenség. 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Legyen szabad felhívnom rá a figyelmét, hogy itt egy 

olyan kasztrálatlan férfiról van szó, akit pórázon fogva hozzákötöztek egy 

konyhaszékhez, és akit revolverrel kényszerítettek. 

BETSIE ÜGYVÉDNŐJE: Nem vitatom a jelenet erotikus jellegét. De 

B.-nek ez nyilván nagyon is a kedvére való volt, és nem akadályozta meg a 

fallosz helyi agresszióját. Ráadásul B. két hétig ott maradt abban a házban, 

állítólag azért, mert a két nővér fogva tartotta. De ki hiszi el, hogy egy ilyen 

életerős férfi, mint B., sehogy se találta meg a szökés módját? 

B. ÜGYVÉDNŐJE: Állandóan meg volt kötözve. 

BETSIE ÜGYVÉDNŐJE: Ugyan kérem! Ha abbamaradtak volna az 

erekciói, Betsie és Maggie nyilván azonnal szabadon engedte volna. 

 

Nem idézem tovább e botrányos per jegyzőkönyvét, írta Deborah Grimm. 

Még csak annyit jegyzek meg, hogy az esküdtszék elvetette az emberrablás, az 

erőszaktevés, valamint a szabad mozgástól való megfosztás vádját, amit a két 



lány ellen felhoztak. Erkölcstelen viselkedésük miatt azonban egyévi 

javítóintézetre ítélték őket. Mr. B. viszont ötévi börtönbüntetést kapott. 

Egy pillanatig sem kétséges előttem, folytatta Deborah Grimm, hogy a 

magáról megfeledkezett B. nagyon is rászolgált az ítéletre. A teenagerekre 

kiszabott büntetést azonban nem tartom megfelelőnek. A bíróság túlságba 

vitte a szigorúságot. A nagyvárosok dzsungelében egyre gyakrabban fordul 

elő, hogy fiatalkorú lányok idős férfiakat rabolnak el és erőszakolnak meg, 

"majd a legtöbbször meg is csonkítják áldozataikat". Nyilvánvaló, hogy 

társadalmi szempontból az ilyen erőszakos cselekmények elítélendők. 

Mindazonáltal azt mutatják, hogy nem veszett kárba az a tanítás, amiben a 

teenagereket részesítették. "Alapjában véve egészséges, bár 

megnyilatkozásaiban kegyetlen" indulatuknak engedve, a lányok áthárítják 

bűnüket a partnereikre, és megbánásukat az is tanúsítja, hogy mivel nem 

tudtak ellenállni a csábításnak, elpusztítják a csábítás eszközét. Ezek a lányok 

tehát valójában nem is olyan romlottak, és inkább átnevelést érdemelnek, nem 

pedig szabadságvesztést. Meg kell mondanom, hogy kormányzatunk ma már 

ilyen értelmű rendszabályok bevezetésével foglalkozik. 

Egészen másféle problémát jelentenek a kasztrálatlan aggastyánok, akik 

közül egyre többen válnak agresszív cselekedetek áldozataivá. Ezek azt 

kérték, hogy biztonságuk érdekében ők is viselhessék az A-k aranybetűs zöld 

jelvényét, anélkül azonban, hogy alávetnék magukat az ablacionista 

szertartásnak. De kérelmüket a lehető leghatározottabban elutasították. Az 

AFA (Ablationists Federal Association)* főtitkára kijelentette: igaz ugyan, 

hogy csökkent spermatogenezisük folytán az aggastyánok kevésbé vannak 

kitéve a járvány veszélyeinek, de azért mégsem olyan tökéletesen immúnisak, 

mint az A-k, következésképpen fennáll közöttük a fertőzés lehetősége, s erre a 

többi kasztrálatlan férfinak fel kell hívni a figyelmét. Nyilvánvaló, hogy mi a 

megoldás, folytatta az AFA főtitkára: az AFA változatlanul lehetővé teszi 

minden kasztrálatlan férfi számára, függetlenül az életkorától, hogy az 

ablacionista szertartás révén a soraiba lépjen, s részesüljön az ezzel együtt járó 

társadalmi, erkölcsi és egészségügyi előnyökben. 
[* Az Ablacionisták Szövetségi Társasága, (angolul)] 

Ez a felhívás alig talált visszhangra. Becslések szerint a hetvenöt évnél 

idősebb, kasztrálatlan amerikai férfiaknak alig 10%-a óhajtott csatlakozni az 

A-khoz. A Harvard Egyetem egyik pszichológusának felmérése szerint a 

férfigőg rendkívül mély gyökeret eresztett ezekben a vén fallokratákban: 

büszkék voltak rá, hogy legalább elvben megvan az a képességük, amelyről 

számos fiatalabb férfi önként lemondott, "Így is, úgy is meg kell halni – 

mondta egy nyolcvankilenc éves öreg néger, akit megkérdeztek –, hát akkor 

inkább kasztrálatlanul haljak meg!" "Bizonyára ön is tudja – jegyezte meg az 



adatfelvételt végző pszichológusnő –, hogy az A betűs zöld jelvény nélkül 

ebben a nagy városban esetleg elrabolják, megerőszakolják és megölik." "Az 

se rosszabb halál a többinél" – felelte az öreg néger, és valami szennyes 

mosoly játszadozott az ajka körül. 

Ebben az esetben nyilván egy igen primitív férfiegyén került a 

kutatócsoport elé, de a pszichológusnők megállapították, hogy az egyetemi 

végzettségű és fehér bőrű aggastyánokat is ugyanezek a titkos lelki rugók 

mozgatják: valamennyiüknél tapasztalható volt "a szexista gőg, valamint a 

leplezett agresszivitás és uralmi vágy, amelynek alá akarják rendelni nemünk 

tagjait". 

Az aggastyánok, írta végül Deborah Grimm, voltaképp nagyobb veszélyt 

jelentenek, mint a stag-ek, mert ez utóbbiak a legnagyobb 

létbizonytalanságban, eldugott vidéki zugokban élnek, s csak a különleges 

vagyoni kiváltságokat élvező nők maroknyi csoportja férhet hozzájuk. 

Felvetődik tehát a kérdés, vajon "az egyéni szabadság elavult fogalmára 

hivatkozva", hagyni kell-e, hogy a második gyermekkorukat élő, kasztrálatlan 

férfiak továbbra is megronthassák a nagyvárosok női lakosságának 

serdülőkorú rétegét, vagy pedig a köz érdekében végül is szigorúbb 

eszközökhöz folyamodunk, és rendeletileg kényszerítjük az illetőket, hogy 

lépjenek be az ablacionisták soraiba. 

 

Amikor letettem a folyóiratot, láttam, hogy még sok időm van, amíg Dave 

felébred. Újra elolvastam a cikket, elejétől a végéig. De még ez sem volt elég: 

harmadszor is visszatértem egyes részleteire, így például B. kihallgatására és 

az ötévi börtönbüntetésre, amelyre a vádlott "nagyon is rászolgált". Azután 

megkerestem azt a részt, amelyben Deborah Grimm leírja, miféle oktatásban 

részesítik a lányokat a különféle tanintézetek minden áldott nap. Végül megint 

elolvastam az utolsó bekezdést, és gondosan mérlegeltem minden szavát, 

többek közt "az egyéni szabadság elavult fogalmának" elítélését. 

Joan Pierce-nek lényegében igaza volt. Nagyon is félvállról vettem a 

dolgokat, amikor csak a magam kis személyes gondjaival foglalkoztam. Önző 

módon és rövidlátón éltem itt Blueville-ben, s meg sem próbáltam, hogy 

túllássak a szögesdrótokon. Joan Pierce azt mondta, hogy sok új információt 

meríthetek Deborah Grimm cikkéből. Információt! Inkább azt mondhatnám, 

hogy sok minden megvilágosodott előttem, szinte villámfényben. S ami 

homályban maradt, még ijesztőbb volt, mint a többi. 

Én pedig alig egy hete úgyszólván megkönnyebbültem, amikor nem 

fogadták el a felmondásomat! Milyen mohón kaptam a remény felcsillanó 

szikrája után! Milyen könnyen belenyugodtam, hogy nem olvashatok 

újságokat, nem juthatok információkhoz, hogy mindent elhallgatnak előlem, 



mintha gyerek volnék, hogy nem irányíthatom a magam életét, hogy vakon 

megmaradok a magam szűk körében: Dave-vel, Anitával, blueville-i barátaim 

kis társaságával, álmaimmal és hiányérzeteimmel. 

Most felébredtem, és az ébredés eléggé ijesztő volt. A külső sötétséghez 

képest Blueville valóságos oázisnak tetszett. Igaz, itt fuldokol az ember, de 

azért él. A nap minden órájában megfigyelés alatt tartják, de nem fenyegeti az 

a veszély, hogy megtámadják, ha kilép a házból. Nem vetik börtönbe 

büntetésül, amiért hagyta magát elrabolni. Az a kifejezés, hogy "védett férfi", 

már nem hangzott olyan ironikusan, ha az ember tudta, mi történik a védett 

zónán kívül. Tévedtem, amikor Stiennel együtt azt hittem, hogy a 

szögesdróttal körülvett zóna valóságos pokol a kasztrálatlan férfiak számára: 

nem, a pokol odakint van. 
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A Joan Pierce-szel folytatott beszélgetésemre szerda este került sor. Másnap, 

csütörtökön, elhatároztam, hogy beszélek a laboratóriumomban dolgozó 

nőkkel. Tudtam, hogy a tályogot csak úgy lehet felnyitni, ha mindenkivel 

tisztázom a problémákat, de az egész kollektíva egy kicsit sok lett volna: nem 

akartam egyszerre megbirkózni vele. Így hát részekre osztottam a feladatot: 

előbb a nők, azután dr. Grabel, végül pedig a többi A. Úgy gondoltam, hogy 

ha az első részfeladatot sikerül megoldanom, a másik kettő már könnyebb 

lesz. Arra számítottam ugyanis, hogy ha a nők mellém állnak, megfosztom dr. 

Grabelt legbefolyásosabb támogatóitól. 

Színhelyül nem a laboratórium kistermét választottam, ahol a 

filmvetítéseket és a kisebb megbeszéléseket szoktuk tartani. Azt akartam, 

hogy ennek az összejövetelnek barátságosabb legyen a légköre. Hat széket 

hozattam az irodámba, de nem sorban állíttattam fel őket magam előtt, hanem 

körben, hogy ne trónoljak elkülönülve az íróasztalom mögött, és odaülhessek 

a munkatársnőim közé, mint aki egyenlő velük. Mikor ez megvolt, egymás 

után felhívtam őket a házitelefonon: szíveskedjenek befáradni hozzám. 

Sorra meg is jöttek, s én úgy láttam, hogy eléggé zavarban vannak: kérdő, 

sőt aggódó szemmel néztek egymásra, noha társadalmi fölényük biztos 

tudatában egyáltalán nem kellett félniük tőlem. Enyhe kis izgalmukat látva, 

arra következtetek, hogy talán nem veszett ki belőlük a többi "megrögzött 

szokás" sem, amelyet Deborah Grimm panaszosan említ a cikkében. 

Átnevelés ide, átnevelés oda, még mindig a főnököt látják bennem, aki 

ráadásul férfi, tehát kétszeresen is félelmetes személyiség. 



Noha végső célom az, hogy megnyerjem őket, eleinte semmit sem teszek 

ennek érdekében. Éppen ellenkezőleg, szenvtelenül fogadom őket, azzal a 

hűvös és kimért udvariassággal, amelyet a magam részéről mindig is utáltam, 

hiszen sose tudhattam, hogy mi rejtőzik mögötte. Amióta megkaptam Hilda 

Helsingforth első levelét, amelyben a nőkkel szembeni magatartásomat bírálta, 

mindig így bántam velük. Most sem teszek másként. Szeretném, ha az első 

negyedóra meglehetősen kínos lenne a számukra: utána annál jobban fogják 

méltányolni a kedvességemet. 

Munkatársnőim leülnek a körben elhelyezett székekre, és én is odaülök 

közéjük. Nagy meglepetés. Utána egy csöppnyi zavar és feszélyezettség. Most 

nem választ el bennünket az íróasztal fényes lapja. Közvetlen az érintkezés. 

De kivel! Az első számú szexuális ellenséggel! A szexistával! A fallokratával! 

Az alacsonyabb rendű, démoni szörnyeteggel! Aki azonban, gondolom, egy 

kicsit mégiscsak izgatja az olyan nőket, akik társadalmilag kizárólag A-kkal 

érintkezhetnek… 

Nem sokat kertelek, mindjárt támadással kezdem. Kihúzom zsebemből azt 

a jelentést, amelyet Mr. Barrownak adtam át válaszul az ellenem benyújtott 

panaszra, és felolvasom a jelenlévőket illető bíráló megjegyzéseket. Igaz, mint 

már említettem, ebben a beadványban nem nagyon bántottam őket, mert dr. 

Grabelre akartam összpontosítani a tüzet. De azért mégis felsoroltam néhány 

szakmai hibájukat, amelyek ugyan nem valami súlyosak, de rendkívül 

hitelesek, mert a jelentésem pontosan feltünteti minden egyes eset dátumát, 

óráját és az illető személy nevét. 

Amikor a végére érek – s az az érzésem, hogy semmi újat nem mondtam 

nekik –, egy kis hatásszünetet tartok, majd azt kérdem: 

– Óhajt-e valaki vitába szállni az általam ismertetett tényekkel? 

Kis csend, majd Lia Burage nyugodt hangon megszólal: 

– Én a magam részéről nem vitatom a tényeket. 

A hangja elárulja, hogy más dolgokat viszont nagyon is szeretne vitatni. De 

mielőtt megadnám neki a szót, minden oldalról fedezni akarom magam: 

– Esetleg másnak nincs valami észrevétele? 

És sorra farkasszemet nézek a körülöttem ülő nőkkel. A fejüket rázzák, és 

nem szólnak egy szót sem. Türelmesen várok. Zárt arcok: jó lenne beléjük 

látni. 

Az öt munkatársnő átlagos életkora harminc és negyven között van. 

Egyikük sem csúnya, egyikük sem buta. Egyikük sem lusta. Az a kettő, aki 

szellemiekben a leggazdagabb, a sors igazságtalansága folytán egyúttal 

testileg is a legvonzóbb: Mrs. Lia Burage és Mrs. Elizabeth Crawford. Én, a 

megveszekedett fallokrata, néha még használom ezeket a régi titulusokat. 

Pedig már kimentek a divatból, és íratlan törvény tiltja, hogy bárkit is Mr.-nek, 



Missnek vagy Mrs.-nek nevezzenek, mivel ezek a címek teljesen fölöslegesen 

utalnak az illető személy nemére. Amióta tehát beköszöntött a modern kor, így 

kell mondani: "Crawford", "Burage", "Martinelli". 

Őszintén szólva, nem is használom mindig a Misst vagy a Mrs.-t. 

Tekintettel vagyok bizonyos árnyalatokra. Crawfordnak azt mondom: 

Crawford. Ő ugyanis özvegyasszony, és lehúzta ujjáról a jegygyűrűt. Lia 

Burage azonban, aki önállóbb egyéniség, vagy talán jobban ragaszkodik a 

férje emlékéhez, ma is viseli a gyűrűjét. Őt tehát az íratlan törvény tudatos 

megsértésével Mrs. Burage-nak szólítom. És emiatt még egyszer sem tette 

szóvá a "modortalanságomat", ellentétben Mr. Barrow-val. De a kutyafáját, 

akkor miért hívjuk Barrow-t Mr. Barrow-nak? 

Mi a csudának kell hangsúlyozni a nemét, amelytől tulajdonképpen 

kétszeresen is megfosztották? 

– Mrs. Burage – fordulok a szóban forgó hölgy felé –, gondolom, önnek 

van valami mondanivalója. 

– Igenis, doktor. 

A nézése is, a hangja is kifogástalan és hűvös. Érzem, hogy mindjárt 

visszakapom fagyos udvariasságomat kamatostul. Várok. Nem tagadom, hogy 

van bennem valami titkos rokonszenv Lia Burage iránt, először is a 

jegygyűrűje miatt, amit volt bátorsága megőrizni, másodszor pedig azért, mert 

vörösesbarna haja Anitára emlékeztet. Ugyanaz a fehér arcbőr, ugyanazok a 

kirívóan nőies formák. De a szeme nem zöld, hanem kék. Ez az őszinte, kék 

tekintet egyáltalán nem akar rejtélyesnek látszani, vagy verdeső szempillák 

mögé rejtőzni. Épp ellenkezőleg. Szántszándékkal keresi a másik tekintetét, 

mint egy türelmetlen kard: össze akar csapni, oda akar vágni. 

– Nem a hibákat vitatom – mondja szárazon –, csak a súlyosságukat. 

Rendben van. Elérkezett a pillanat, hogy én is nyílt kártyákkal játsszam. 

Már az éjszaka eldöntöttem, hogy nem leszek olyan álnok, mint a 

jelentésemben. 

– Valóban – bólintok. – Igaza van, nem túl súlyosak. Más körülmények 

közt ilyesmit szóvá sem tennék. 

Kis körünkben tágra merednek a szemek: Lia Burage-é a legtágabbra. 

Éppen rohamra akart indulni, én pedig most leengedem a kardom, és tárt 

mellel odaállok elébe. Becsületére legyen mondva: nem akaródzik lesújtania. 

Crawford veszi át a szót: 

– Akkor viszont nem értem – mondja. 

– Mit nem ért? – kérdem nyugodtan. 

– Hogy szükségesnek tartotta jelentést írni ezekről a semmiségekről. 

Elizabeth Crawford élénk és indulatos természetű, kis, barna asszony, nem 

olyan megfontolt, mint Lia Burage. 



De a szakmai megbízhatósága vitán felül áll. Tökéletesen igaza van, ha 

semmiségnek minősíti mindazt, amit ellene felhoztam. Eszem ágában sincs 

vitatkozni. 

Nyugodtan, higgadtan elmondom, hogy egymás után két levelet kaptam 

Hilda Helsingforthtól; kifogásolja a laborban dolgozó nőkkel és az A-kkal 

szemben tanúsított magatartásomat; Mr. Barrow-tól azt is megtudtam, hogy 

írásos panaszt nyújtottak be ellenem. Azt azonban nem sikerült megtudnom, 

hogy ki volt a panasz szerzője, s hogy tulajdonképpen mit vetnek a szememre. 

A hangom nem keserű. Nem vádolok senkit. Csak közlöm a tényeket. A 

tényeket, és semmi mást: nem vitás, hogy a dolgozószobámban is van 

lehallgató-készülék. 

Ezek után elhallgatok, és körbejártatom tekintetem az egybegyűlteken. 

Hallgatásom arra kényszeríti Lia Burage-t, hogy újra megszólaljon. De 

nehezen szánja rá magát, látszik a kék szemén: 

– Ön tehát tulajdonképpen bosszúból írta azt a jelentést? 

– Azt hiszem, ez a szó nem fedi a valóságot. Ki ne tudná, hogy az én 

személyem itt különösen sebezhető? Inkább úgy mondanám, hogy a jelentést a 

védekezés ösztöne íratta meg velem. 

Kis szünet. 

– Nem lett volna egyszerűbb, doktor – folytatja Mrs. Burage –, ha velünk 

közli a kifogásait, nem pedig Mr. Barrow-hoz fordul? 

– Igaza van, Mrs. Burage, egyszerűbb, normálisabb, barátságosabb, sőt, 

hozzátehetem, becsületesebb is lett volna. Éppen ezért csodálkozom rajta, 

hogy az ellenem szóló beadvány szerzője is Mr. Barrow-hoz fordult ahelyett, 

hogy személyesen közölte volna velem a panaszait. 

Lia Burage a haja tövéig elpirul. Sem a bőre, sem a szeme nem alkalmas rá, 

hogy palástolja érzéseit. De a többi tekintet is, amely minden oldalról felém 

irányul, mintha némi zavart tükrözne. 

Ekkor Crawford siet a vád segítségére, de nem durván, inkább példás 

önmérséklettel, majd hogy azt nem mondtam: rokonszenvvel. 

– Szó, ami szó, doktor, ön eddig nem mutatkozott túlzottan szívélyesnek. 

"Eddig": ennek a szónak végtelenül örülök. Talán elérkezett a pillanat, 

hogy bevessem azt a híres latin vonzóerőt. Nem szívesen szánom rá magam, 

viszolygok az ilyen kurválkodástól, de hiába: elvégre a "kurválkodás" a 

gyöngék fegyvere. 

A lehető legnegédesebben rámosolygok Crawfordra. 

– Azt akarja mondani, hogy nyers, fölényes, parancsoló a modorom? 

– Úgy valahogy – mondja Crawford. 

Elnevetem magam, és Crawford, aki sose tudja magába fojtani az 

indulatait, velem nevet. Körös-körül mosolygó ajkak: csak a Lia Burage-é 



marad szigorú. De a hangulat megenyhül: a szobor le van döntve. Az apát 

sikerült eltenni láb alól… Na persze, csak képletesen. De a lélek nagyon élvezi 

az ilyen képeket. 

Kivéve a Lia Burage lelkét. Az ő kék szemétől nem szabadulok olyan 

könnyen. Rám néz, pillája sem rezdül: 

– Ne haragudjon, doktor, de azt is szóvá kell tennem, hogy ön rendkívül 

igazságtalan. 

A mosolyok azonnal elhervadnak, s én három dolgot értek meg egyszerre: 

először is, hogy Lia Burage arra céloz, milyen beosztásban tartom dr. Grabelt. 

Másodszor, hogy Lia Burage igen jellemes és bátor nő. Harmadszor, hogy 

éppen azért, mert ilyen, a laborban dolgozó nők között ő a hangadó. Ha sikerül 

megnyernem Lia Burage-t, biztos vagyok benne, hogy az én pártomon is 

ugyanilyen jellemesnek és bátornak fog mutatkozni. 

– Azt akarja mondani, hogy nem vagyok igazságos dr. Grabellel? 

– Azt hiszem, hogy nem akarja elismerni az érdemeit. 

Kis csend. 

– Téved. Elismerem az érdemeit. Dr. Grabel kiváló koponya, és nagyon jó 

kutató. Ha eltávozom innen, nyugodtan rábízhatják a munkámat. 

Elképedés. Csend. Nagy összenézések. 

– Hát akkor… – mondja végül Lia Burage, de nem fejezi be a mondatot. 

Nincs is rá semmi szükség, hogy befejezze. Békéltető hangon mondom: 

– Képzelje magát az én helyembe, Mrs. Burage. Én se vagyok Jézus 

Krisztus. Hogy léptessem elő egy olyan munkatársamat, még ha meg is 

érdemli, aki feljelentést ír ellenem? 

Ekkor hangzik el drámai hangon – színházi tolvajnyelven úgy szokták 

mondani: "ráteszi a röcögét" –, egy szuszra, roppant indulattal, a döntő 

mondat. 

– De hiszen azt a feljelentést nem dr. Grabel írta! – mondja Lia Burage. 

Reszket a válla, hullámzik a keble, hátraveti a haját. Igéző látvány. Nem tudok 

betelni vele, később majd gondolatban még elkérődzöm rajta. De egyelőre 

csak ennyit mondok, persze nagyon hűvösen: 

– Honnan tudja? 

– Mert én írtam! 

Már az első drámai felkiáltás is váratlanul ért, s a második még inkább. 

Nem jutok szóhoz. És egyszerre csak belátom, milyen ostoba, milyen vak 

voltam. Még hogy egy egyszerű A, mint dr. Grabel, odáig merészkedett volna, 

hogy egy Hilda Helsingforthnak szánt feljelentést nyújtson be Mr. 

Barrow-hoz! Ilyesmit csak egy nő engedhetett meg magának, csak őt 

bátoríthatta fel a kasztöntudat, csak ő fordulhatott az alacsonyabb rendű herélt 



feje fölött egy másik nőhöz! Csak ő vádolhatta be a vezetőségnél a főnökét, 

aki szakmailag ugyan főnök, de lényegében mégiscsak egy közönséges P. M. 

Nincs okom felháborodni. Ha a háború alatt egy szovjet tábornok ellen a 

politikai tiszt panaszt emelt a pártnál, ő talán meglepődött rajta? 

Hallgatok. Közben számtalan apró kérdés motoszkál a fejemben. Az előbb 

említettem, milyen nagy hatással van Lia Burage a kolléganőire, és a 

"karizmáját", erkölcsi tulajdonságait hoztam fel magyarázatul, de vajon nem 

annak is köszönheti-e a tekintélyét, hogy a fentiekhez hasonló szolgálatokat 

teljesít? Nem lehetséges-e, hogy az én laboromban Lia Burage tölti be a Hilda 

Helsingforth szemének és fülének a szerepét? Vagy legalábbis hogy ő a 

hatalom és az ortodoxia legbiztosabb támasza? 

Ránézek, és közönyös hangon mondom: 

– Megengedi, hogy feltegyek egy kérdést? Tudott arról a jelentésről, amit 

válaszul én írtam Mr. Barrow-nak? 

– Természetesen – feleli Lia Burage, mintha azt mondaná: hogy lehet ilyet 

kérdezni? 

– Csak maga vagy a többiek is? 

– Valamennyien tudtunk róla. 

– Az A-k is? 

Ez a naiv kérdés mosolyra készteti az egybegyűlteket. 

– Ugyan kérem! – mondja Burage. 

No jó. Ezt megjegyzem magamnak. Az új korszak rejtelmei kezdenek 

feltárulni előttem. A fennálló hierarchiában az A-k nem állnak olyan közel a 

nőkhöz, mint gondoltam. 

– Ön szerencsésebb helyzetben volt, mint én, Mrs. Burage – mondom 

szárazon. – Én nem tudtam arról a feljelentésről, amit ön nyújtott be ellenem 

Mr. Barrow-hoz. 

– Ez természetes – mondja Lia Burage, és nyugodtan néz rám azzal a kék 

szemével. 

Már-már felfortyanok, de eszembe jut a lehallgató-készülék, és uralkodom 

magamon. 

– Talán mégsem annyira természetes – mondom, és a hangomban 

mégiscsak érződik egy kis nyerseség. – Ha nem tudom, hogy mi a kifogásuk 

ellenem, hogyan térjek a javulás útjára? 

– Például megkérdezheti tőlünk – feleli Lia Burage. 

– Ezennel megkérdem – vágom ki nagy bátran. 

És én még azt hittem a beszélgetés elején, hogy egy kínos negyedórát 

szerzek nekik! Tíz perc sem telt el, és máris oda vagyok kötözve a 

kínzócölöphöz, kapkodhatom a fejem a nyilaik elől. Éppen én, aki azelőtt sem 



tudtam soha fölénybe kerülni egy nővel szemben, pláne ha szerettem! 

Felkészülök a legrosszabbra. 

Csend. Élénk, tanácskozó pillantások. Az első tomahawkot Lia Burage 

hajítja felém. 

– Az a véleményünk, hogy a velünk szemben tanúsított magatartása erősen 

kifogásolható. 

– Kifogásolható? – mondom méltatlankodva. – De hiszen udvarias vagyok. 

– Csak felületesen és nem őszintén udvarias – szól közbe Crawford. – 

Valójában mindig barátságtalan, kivéve a mai alkalommal. 

– Fölényes – mondja Morrisson (azelőtt Mrs.) 

– Azonkívül – mondja Jones (azelőtt Miss) –, az ön viselkedése szinte 

állandóan az illetlenség határait súrolja. 

– Én, az illetlenség határait?! 

– Még csak nem is tud róla! – fakadt ki Mason (azelőtt Miss). – Igazán úgy 

viselkedik, mint egy megátalkodott fallokrata. Minden porcikáját átitatja a 

hímek makacs fölényérzete. Mindenbe belekeveri a nemiséget. 

Mi lesz belőlem, egy új Orpheusz, akit ezek a menádok darabokra tépnek? 

– Például? – kérdem fátyolos hangon. 

– Vég nélkül sorolhatnám a példákat – feleli Lia Burage, rám függesztve 

kék szemét. – Nem bánik velünk egyformán, azzal a céllal, hogy ellentéteket 

szítson köztünk. Crawfordot Crawfordnak hívja, Morrissont Morrissonnak. 

Engem viszont Mrs. Burage-nak szólít. 

Miért? Úgy érzem, hogy erre meg tudok felelni. Nyugodtan mondom: 

– Megfigyeltem, hogy Crawford és Morrisson levette a jegygyűrűjét, ön 

viszont még most is viseli. Arra gondoltam, hogy ön talán egy kicsit maradi, 

és mivel én is maradi vagyok, kitartottam a régi megszólítás mellett. 

Ennek a magyarázatnak váratlan és számomra megalázó hatása van: 

derültséget kelt. Lia Burage kivételével valamennyien nevetnek. 

Leereszkedően néznek rám, mint egy mulatságos figurára. A heves természetű 

Crawford csúfondárosan, de minden rosszindulat nélkül mondja: 

– Semmit sem ért az egészből! 

Ez az elnéző magatartás nem tetszik Mrs. Burage-nak. Bocsánat: 

Burage-nak. Crawfordra néz, egy csettintő hanggal rendreutasítja, majd 

változatlanul szigorúan folytatja: 

– Annak, hogy valaki leveszi vagy tovább viseli a jegygyűrűjét, nincs olyan 

jelentősége, mint képzeli, doktor. Én azért viselem az enyémet, mert 

megvastagodott az ujjam. 

Újabb nevetések, amiket Burage azonnal leint. Amikor ismét csend lesz, 

megpróbálok védekezni: 

– És ez illetlenség? 



– Nem – mondja Burage. – Ez modortalanság, mint ahogy Mr. Barrow meg 

is mondta önnek, de ön eleresztette a füle mellett. 

– Akkor viszont miért Mister Barrow? Ez talán nem maradiság? 

– Mr. Barrow a gondnok. És különben is, nincs semmi jelentősége: Mr. 

Barrow tudniillik A. 

Ettől a logikától leesik az állam. Amikor magamhoz térek, folytatom: 

– Térjünk talán rá az én állítólagos illetlenségemre. 

– Nem állítólagos – mondja Burage. – Be tudom bizonyítani. Ön január 

5-én megfogta Jones kezét, és így irányította, hogy el ne rontsa azt a 

preparátumot, amivel éppen foglalkozott. 

Erre az emlékre a szőke Jones (azelőtt Miss) elpirul, és szégyenlősen lesüti 

a szemét, kolléganői pedig szánakozva, együttérzéssel nézik. 

– És ezt nem lett volna szabad? – kérdem elképedve. 

– Nem. 

– De hát meg kellett mutatnom neki… 

– Hogyne. Szóban. Érintés nélkül. 

– Higgye el, hogy nem volt semmi rossz szándékom! 

Burage rám néz áttetsző szemével, amelyben az erények koszorúja 

tükröződik. 

– Lehet, doktor, hogy tudatos szándéka nem volt. De Jones mégis jól tette, 

hogy panaszt tett. Én pedig a kötelességemet teljesítettem, amikor 

továbbítottam a panaszát. 

Minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy az arcom a lehető 

legsemlegesebb és a legkevésbé férfias látványt nyújtsa, s közben jól 

megnézem magamnak a szüzet, akire oly nagy hatást tett a kezem érintése. 

Hirtelen az az érzésem, hogy ez az új korszak valamiféle visszatérés a 

viktorianizmushoz. Legalábbis ami a nemek közötti kapcsolatok kezdeti 

szakaszát illeti. Mert a befejező szakaszról természetesen szó sem lehet többé. 

Ünnepélyesen kijelentem: 

– Bocsánatot kérek, Jones. 

– Nem történt semmi – mondja Jones, és bíborvörös lesz az arca. – 

Felejtsük el, doktor. 

Meghunyászkodásom jó hatást tesz mindenkire, kivéve Burage-t. Azt 

hiszem, ő sejti, hogy a bűnbánatom nem fakad valami mélyről. 

Most tovább beszél, szigorúan, mint egy bíró: 

– Van az illetlenségnek egy ravaszabb formája is, amelyet megfigyeltem 

önnél, doktor. Mihelyt azt hiszi, hogy lehetőség van rá, csábító célzattal latba 

veti a hangját, a nézését, a mosolyát. 

– Azt hittem, hogy durvának tartanak! 

Burage diadalmasan visszavág: 



– Úgy van! Egyszer durva, erőszakos és fölényes: ez a szexizmus brutális 

formája. Máskor pedig bájolog, vagyis leplezett formában mutatja ugyanazt. 

– Mikor bájologtam? 

– Például az előbb is Crawforddal. Épp amikor azt kérdezte tőle, hogy 

"nyersnek és parancsolgatónak" tartja-e a modorát. 

Nincs más lehetőségem, csak a teljes nyíltság. 

– Mondja, Crawford, ön is úgy értelmezte a magatartásomat, mint Burage? 

Crawford elneveti magát: 

– Hát persze, doktor. Mulattam is rajta. 

– Nemcsak mulattál rajta – mondja Burage egy megsemmisítő pillantással. 

Crawford erre szégyenkezve elhallgat, és az ajkait harapdálja. Úgy látszik, 

Burage kék szemét nem kerüli el semmi. 

– Sőt még velem is bájolog – folytatja Burage vádló hangon. – Amikor 

közöltem, hogy azt a jelentést nem dr. Grabel írta, úgy meresztette rám a 

szemét, mint valami közönséges szexuális prédára. 

Fogytán a türelmem, már-már kirobban belőlem a düh. Kedvem volna 

valami rettenetes gorombaságot, valami eget verő trágárságot vágni Burage 

fejéhez. De nem, nem feledkezem meg a célomról. Békét kell kötnöm 

mindenáron ezekkel a neo-puritánokkal. 

– Téved, Burage – mondom, s igyekszem elfojtani hangomnak mélyebb, 

botrányos mellékzöngéit. – Az előbb nagy hévvel beszélt, s én úgy gondoltam, 

hogy ez a hév jól áll magának. 

– Jobban tenné, ha nem figyelne a külsőmre. 

– Hogy képzeli ezt? Hiszen látom. Mégse tarthatom puszta árnyéknak. 

– Attól, hogy lát, még nem kell ilyen pillantásokat lövellnie felém. Dr. 

Grabel sose néz rám ilyen szemmel. 

Már-már csikorognak a fogaim, de uralkodom magamon. 

– Lehet, hogy dr. Grabelnek nem olyan fejlett az esztétikai érzése, mint 

nekem. 

– Azt akarja mondani, hogy tetszem magának? – kérdi Burage vádló 

hangon, és szigorúan rám mereszti kék inkvizítorszemét. 

A vitának ez a fordulata teljesen elképeszt. 

– Mielőtt válaszolnék – mondom –, szeretnék megemlíteni valamit. Én 

általában nagyon fogékony vagyok az emberi szépségre. Például Jespersen is 

tetszik nekem. De azért mégsem vagyok homoszexuális. 

– Legyen őszinte, doktor. Jespersent nem olyan szemmel szokta nézni, 

mint az előbb engem. 

Ismét megpróbálok kitérni. 

– Miért, magát hogy néztem? 

– Értésemre akarta adni, hogy tetszem magának. 



– Szó sincs róla – mondom. – Igaz, hogy csodálattal néztem magára, de a 

csodálatom általános jellegű volt. Legalább annyira szólt az erkölcsi 

egyéniségének, mint a külső megjelenésének. 

– Tessék – mondja Burage végtelenül megvetően, és a kolléganőihez 

fordul, mint aki ezzel pontot tesz a bizonyítás végére – : ilyen álszent és hazug 

bókokkal ostromolták régebben a férfiak a nőket. Úgy tettek, mintha az 

egyéniségüknek hódolnának, pedig valójában csak a testüket akarták. 

– Miket beszél itt összevissza? – fakadok ki indulatosan. – A 

feleségemben, Anitában talán pusztán szexuális prédát látok? Egy ostoba libát 

vettem feleségül, a szép teste miatt? Egy babát, a csinos arca miatt? Egy 

manökent, az eleganciája miatt? Vagy pedig egy nagyon értelmes, nagyon 

művelt asszonyt, aki, mint tudja, nagy karriert futott be, s mindig is annak 

szentelte magát, távol a férjétől? 

Burage nem számított erre a kirohanásra. Becsületes lélek, nem tud csak 

úgy átsiklani fölötte. Hallgat. Rám néz. Egy kis zavart fedezek fel a szemében. 

Folytatom: 

– Szeretnék kijelenteni valamit mint orvos és mint férfi: a szexualitást talán 

még a férfiak és nők szakmai kapcsolatából sem lehet nyomtalanul kiirtani, de 

ami engem illet, én mindig arra törekedtem, hogy ne lépjem túl a minimális 

adagot. Sosem udvaroltam a nálam dolgozó ápolónőknek vagy női 

laboránsoknak. Sose jártam velük sehová. Sose hívtam őket vacsorázni. 

Burage ismét megkeményszik: 

– Abban a pillantásban, doktor, amit az imént vetett felém, a minimális 

adagnál valamivel több szexualitás rejlett. Egyébként amikor szexista 

agresszióról van szó, a minimális adag fogalma legalábbis nagyon kétes. 

– Nem lehetne véget vetni ennek a vitának? – kérdi Crawford. – 

Személyeskedéssel nem megyünk semmire. 

Crawford nyilván szeretne visszalőni Burage-nak. De alapjában véve igaza 

van. Én meg akarom győzni Burage-t, hogy ha tetszik is nekem, azért még 

nem kívánom, ő pedig az ellenkezőjéről akar meggyőzni engem: nem vitás, 

hogy ezt a párbajt valamiféle kétértelműség jellemzi… 

Most Burage érzékeny pontjára sikerült rátapintanom: hallgat. De a 

hallgatásában, hogy úgy mondjam, erő van és méltóság; nem tér vissza arra, 

amit mondott, nem tesz engedményeket. 

Megerőltetem magam, átveszem a szót, s hogy méltóságomnak legalább a 

látszatát megőrizzem, egy hamis szimmetriába menekülök. 

– Hát akkor köszönöm, ez a beszélgetés mindenképp nagyon hasznos volt. 

Én elmondtam, hogy szerintem mi a hiba. Önök is elmondták, hogy mi a 

kifogásuk. Ezt a jövőben kölcsönösen figyelembe fogjuk venni. 

– Dr. Grabelt még nem intéztük el – mondja Burage keményen. 



Erre a nőre biztosan számíthatok: nem feledkezik meg semmiről. 

– Ami dr. Grabelt illeti – mondom szelíden –, itt egy sajnálatos 

félreértésnek lettem az áldozata. Azt hittem, ő írta a feljelentést, nem pedig 

Burage. Minthogy ez a félreértés tisztázódott, már egyáltalán nem neheztelek 

dr. Grabelre. 

De hogy akkor Burage-ra miért nem neheztelek, azt csak a jó isten tudja! 

Mégse lepődik meg rajta senki, még én is magától értetődőnek tartom… 

Burage királyi ártatlansággal veszi tudomásul, hogy őt semmiféle vád nem 

érheti. De azért még nem enged ki a markából, folytatja a támadást, 

megpiszkál a kardja hegyével. 

– Mit akar tenni dr. Grabel ügyében? 

– Olyan színvonalú feladatot akarok rábízni, mint dr. Pierce-re. 

Burage bólint, ami, ha jól értem, a legfelsőbb jóváhagyás jele. Crawford 

még kilövi utolsó nyilát: 

– Doktor – mondja gunyoros mosollyal –, megengedi, hogy kérdezzek 

valamit? Ön több mint egy hónapja benyújtotta a rólunk szóló jelentését: 

akkor miért csak most beszél róla? 

A mosolyra mosollyal válaszolok. Vigyázok rá, hogy rövid legyen, és ne 

minősüljön túlságosan szexistának. 

– Megmagyarázom. Bizonyos ideje üzenetet kaptam Hilda Helsingforthtól: 

véleménye szerint a munkánk eddigi sikertelensége annak tudható be, hogy 

nincs meg a kellő összhang köztem és a laborban dolgozó nők és az A-k 

között. E levél alapján levontam a konzekvenciákat, és benyújtottam a 

felmondásomat. 

Mindenkit jól megnézek magamnak, elsősorban Burage-t. Nyilvánvaló, 

hogy nem tudta.* Lehet, hogy ő a hatalom megbízottja, de azért mégsem 

avatják be mindenbe. 
[* Tudta, Grabel közölte vele. De ezt csak sokkal később tudtam meg. – (Dr. 

Martinelli)] 

– Tulajdonképpen kétszer is benyújtottam – mondom –, Hilda Helsingforth 

mind a kétszer elutasította. Ebből arra következtettem, hogy Hilda 

Helsingforth szerint meg tudnám javítani kapcsolataimat a nőkkel és az 

A-kkal. Erre tettem ma kísérletet. 

Várok egy kicsit, majd hozzáteszem: 

– A jövő majd eldönti, hogy milyen eredménnyel. 

Ez a kijelentés, amely a lehallgató-készülék szempontjából igazán 

megtámadhatatlan, nem marad hatás nélkül. Jól látom valamennyiükön. Azt 

is, hogy szinte akaratlanul nagyon ügyes voltam: az egész beszélgetés 

folyamán hagytam magam sarokba szorítani, és csak a végén játszottam ki az 

adumat, mérsékelve az ellenfél győzelmét. 



Ügyességem öntudatlan, de azért átérzem: nem is akarom lerontani a 

hatását, és felállok. Elköszönünk egymástól. Az egykor gyöngébb nem 

távozik. Isten veletek, egykori rabszolgák, akikből urak lettek. Miért kell a ti 

felszabadulásotoknak az én lealacsonyításommal együtt járnia? Hol az igazi 

egyenlőség? 

Leülök az íróasztalomhoz. Mint Blueville-ben mindig, most is elfog a 

valószerűtlenség érzése. Tulajdonképpen nem az bánt, hogy a beosztottaim 

miatt önkritikát kellett gyakorolnom. Nem ez a probléma. Ismerek egy-két 

nagy orvosprofesszort, akinél sokkal jobban menne a munka, ha ők is ezt a 

módszert alkalmaznák. 

– Nem, mélységesen rossz érzésem abból fakad, hogy ilyesféle panaszokat 

hoztak fel ellenem: egy mosoly, egy pillantás, egy kéz megérintése – 

megannyi bűncselekmény. Sose fogom megszokni ezt a fanatikus 

antiszexualitást. 

De legfőképpen meg vagyok döbbenve. Milyen könnyen kezelhetők az 

emberek! Milyen gyorsan át lehet gyúrni őket! A németek milliói Hitler 

egyetlen szavára elhitték, hogy a zsidók mind gonosztevők! Az amerikaiak 

milliói helyeselték Hanoi barbár bombázását! Ma pedig a nők… Hihetetlen! 

Hat hónap se kellett hozzá, s ezek az intelligens munkatársnők tökéletesen 

elsajátították a korszerű frazeológiát a belé csomagolt ideológiával együtt. 

 

Arra számítottam, hogy dr. Grabellel nem lesz könnyű békét kötnöm. De 

tévedtem. Minden ellenérzése, amit velem szemben táplált, egy pillanat alatt 

szétfoszlott az előléptetés mámorában. Ugyanakkor kasztjának összes többi 

tagjával is rendeződtek a kapcsolataim. 

Az A-k között rendkívül erős a szolidaritás. Ha valaki egyet megsért 

közülük, mindannyiukat megsértette. Akik a laborban dolgoztak, azt hitték, 

hogy megvetem őket. Most mintha újjászülettek volna, kétszeres 

buzgalommal láttak munkához. Ha egy A meg van elégedve, olyan, mint az 

igavonó állat. Egyetlen vágya, egyetlen öröme, egyetlen szenvedélye a munka. 

Adjunk neki valami megfelelő állást, előmeneteli lehetőséget, jó fizetést, és 

húzni fogja az igát, mint az ökör. Sohase lép ki a barázdából, órák hosszat 

robotol a járomban, mindent eltűr, és példásan engedelmes. 

Egyúttal adminisztratív síkon Lia Burage hatáskörét is kibővítettem, 

mégpedig nagyon jó eredménnyel. Tudományos képzettsége nem valami 

jelentős, de befolyása mindhárom kaszt körében felmérhetetlen. 

Kollektívánknak Burage a cementje. 

De a Burage-hoz fűződő személyes kapcsolataim egyáltalán nem olyanok, 

mint amelyek Grabelhez fűznek, és távolról sem jutottak nyugvópontra. Mivel 

nem szabad ránéznem, rámosolyognom és persze hozzáérnem, akár az ujjaim 



hegyével, álmaimban keresek kárpótlást – könnyű elképzelni, hogy milyen 

álmokban. Igen, idáig jutottam! Mint egy kamasz! Éjszakánként most már Lia 

Burage is belép titkos kertjeimbe Pussyval, Jackie-vel és Mrs. Barrow-val 

együtt. De nappal, ha együtt vagyunk, a magatartásom kifogástalanul 

semleges, és nézésem fénytelen, a szemem félig csukva, a hátam meggörbül, a 

hangom fojtott, testtartásom bágyadt, és minden mozdulatomból valami 

szerény puhaság árad, amit az A-któl lestem el. Képmutatóbb már nem is 

lehetnék, mert miközben lázas igyekezettel próbálom deszexualizálni magam, 

reszkető orrcimpákkal szívom be Lia Burage igéző illatát. Amikor elválunk 

egymástól, kiegyenesedem, és kedvem volna felnyeríteni. 

Pedig Burage rettenetesen próbára teszi az idegeimet. Egy kissé riadtan 

állapítom meg: velem szemben meglazul az önfegyelme, és nem mindig 

sikerül uralkodnia magán. Egyetlen nap alatt háromszor-négyszer is 

megváltozik a magatartása. Mások előtt természetesen hideg, mint a jég: most 

a négyszemközti beszélgetéseinkre utalok, amelyek a dolgozószobámban 

zajlanak le. Ma például négy különböző Burage jelent meg előttem. Reggel 

egy mogorva, szófukar Burage (fáradt, nyúzott arc, a világoskék szemek körül 

sötétkék karikák). Tizenegy órakor egy aktív, tetterős Burage, aki lelkesen veti 

bele magát a pillanatnyi problémákba, velem pedig nagyon közvetlenül, sőt 

barátságosan viselkedik. Négykor, isten tudja, miért, egy jégtömb. És nem 

sokkal a munkaidő vége előtt a dolgozószobámban heves vita. Úgy látszik, a 

nálam elhelyezett mikrofon zsinórja az ő szobájába vezethet, különben 

óvatosabb lenne. 

A kiindulópont egy kis adminisztratív összetűzés, a végpont pedig családi 

háborúság. Újabb bűncselekményt követtem el! Délután háromkor találkoztam 

Crawforddal a folyosón, és rámosolyogtam. Hiába is tagadnám: ő látta! 

Válasz: – Ha dr. Grabelre rámosolygok, miért ne mosolyoghatnék Crawfordra 

is? Maga a szexista, Burage. Mindenütt titkos szándékokat lát. 

Mikor idáig jutunk, testileg mit sem változtatok kifogástalan tartásomon, 

de egyébként megpróbálok ingerkedni egy kicsit. Nagy dicshimnuszba fogok 

Crawford szakmai képességeiről, majd különös nyomatékkal magasztalom 

derűs kedélyét. Egy szó, mint száz, Crawfordnak van egy óriási előnye: 

felüdülést jelent a barátságtalan és sünszerűen tüskés munkatársnők után. 

Mindezekre kétszeres agresszivitás a válasz: már-már provokációvá fajul. 

Burage-nak szikrát szór a kék szeme, hullámzik a keble, lobog a vörösesbarna 

haja (amelyről mindig Anita jut eszembe), így közeledik felém, és eláraszt 

szemrehányásaival. Aljas képmutató vagyok! Ha azt hiszem, hogy sikerült 

becsapnom a szemforgatásommal, hát tévedek! Ő, igenis, átlát rajtam! 

Lényegében semmit sem változtam: éppen olyan pökhendi vagyok, mint 



azelőtt! Megátalkodott fallokrata! Csak a taktikám módosult: szenteskedem, 

hogy annál jobban csábíthassak. 

Hogy csábíthassak? (Nevetés) Kit? Magát? Crawfordot? Azt a szegény kis 

Jonest? Ugyan, micsoda hülyeség. Jól van, kedves zsaru, tegye meg a 

feljelentést, fütyülök rá. Viszontlátásra, sündisznó. Nem vitatkozom tovább. 

Kimegyek, és bevágom magam mögött az ajtót. 

A haragom persze nem őszinte, de kapcsolatainkban semmi sincs, ami 

őszinte volna. Paradox helyzet, de így van: épp az általánosan uralkodó 

antiszexualitás következtében minden, de minden szexualizálódott közöttünk. 

Itt már semmi sem ártatlan, nincs többé ártatlan magatartás, mozdulat, 

tekintet. Ha nem nézek a szemébe, az is gyanús, és valahányszor vitatkozunk, 

Burage is meg én is folyton csak a nemiséget emlegetjük, elsősorban ő, aki 

minden alkalommal célzást tesz a falloszomra, ha nem másért, hát azért, hogy 

elítélje. Pedig valamivel többet is láthatna bennem! Miért fokoz le, miért csak 

ezt az egyetlen funkciómat akarja meghagyni? Nézze meg, milyen szerepet 

töltök be a környezetemben: nemcsak a fajfenntartásra szolgáló gépezet 

vagyok, hanem valami más is: neurológus, kutató, szerető apa – és csalódott 

férj. 

Szombaton az élet rácáfol Mrs. Pierce látnoki szavaira. Délben, amikor arra 

gondolok, hogy már csak néhány óra van hátra a találkozásunkig, Anita 

telefonál. Abban a pillanatban összeszorul a torkom. Rettentően sajnálja, de 

ma este igazán nem tud eljönni, mint ahogy írta. Viszont szerdán igazán eljön 

(megint ugyanazt a határozószót használja), ez biztos. Kis csend. Szerdán? – 

kérdem hitetlenül. A hét közepén? Igen, szerdán. Semmi többet nem tudok 

kihúzni belőle, nem magyarázza meg ezt a szokatlan időpontot, és én 

halálosan szomorú vagyok, amikor leteszem a kagylót. Este beszámolok erről 

a telefonbeszélgetésről Joan Pierce-nek: egy kis vigasztalást várok tőle, de ő 

egyáltalán nem fűz hozzá semmilyen megjegyzést. Szerdán? – kérdi Joan 

Pierce. Aztán kétszer egymásután rám pillant: az első pillantás olyan, mint a 

villám, a második komoly és szánakozó. 

A hétvége nagyon rossz hangulatban telik el. Kilovagolunk, de közben 

szinte oda sem nézek Pussyra, és egy csöppet sem segítek Stiennek, aki most 

is a golyó lyuggatta tiroli kalapját viseli a szemébe húzva – hosszú, fehér 

fürtjei kilógnak alóla –, és azon fáradozik, hogy beszélgetésbe elegyedjen a 

két milicista leánnyal. Mogorván, szótlanul ülök a Suskán, félrehúzódom a 

többiektől. Még attól sem ocsúdok fel, hogy Jackie – igen, azt mondtam: 

Jackie – egyszerre csak rám néz, sőt félig-meddig rám mosolyog. Elegem van 

ebből az érthetetlen nemből. 

Amikor hazaérek, Dave megint ellenségesen fogad, bár a roham nem olyan 

súlyos, mint legutóbb. Nem tetszenek neki ezek a vasárnapi kilovaglásaim. 



Talán attól fél, hogy fogom a nagy kardomat, kettéhasítom az egyik milicista 

lány koponyáját, a másik lányt keresztbe fektetem magam előtt a lovon, és 

átnyargalok a szomszédos Kanadába, a fiamat pedig ott hagyom 

Blueville-ben. De most annyira megcsömörlöttem mindentől, még tőle is, 

hogy közönyösen fogadom a duzzogását, és ennek a közönynek, amely csak 

félig színlelt, igen üdvös a hatása: Dave pillanatokon belül hangot vált. Utána 

pedig éjfél után kettőkor nem ébredek üvöltve: nincs bűntudatos, lidérces 

álmom. Jól van, tanultam valamit. Nem fogom elfelejteni. 

Szerencsére hétfőn nem nagyon érek rá magammal foglalkozni. A reggeli 

posta egy érdekes újdonságot is tartalmaz, márpedig Blueville-ben a 

külvilágból érkező újdonságoknak mindig igen nagy a hatása. 

Egy levélről van szó, amely így hangzik: 

 

Kedves dr. Martinelli! 

 

Tekintettel arra, hogy a járvány súlyos pusztítást végzett az Egyesült Államok 

férfilakosságának soraiban, és a népesség létszámának biztosítása érdekében 

az országnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, az Országos 

Spermabank, amelyet május 2-án alapítottak meg Washingtonban, közölte 

velünk, hogy ön mint a tudomány egyik kiválósága egy vermonti védett 

zónában él, és alkalmas lenne rá, hogy belépjen spermaszállítóink közé. 

Ha nincs kifogása ellene, begyűjtő csoportunk június 3-án tizenkilenc 

órakor fel fogja keresni Blueville-ben. 

 

Aláírás: dr. F. B. Mulberry, az Országos Spermabank montpelier-i 

megbízottja. A levél sokszorosítva van: csak a nevemet és a címemet írták rá 

géppel. 

Ebből arra következtetek, hogy talán nemcsak én kaptam Blueville-ben 

ilyen levélkét, és óvatosan szóba hozom a dolgot Stien meg Jespersen előtt. 

Nem írt nektek valamit egy Mulberry nevű ember? Ugyanezt a kérdést 

felteszem Pierce-nek és Smith-nek is, de tőlük tagadó választ kapok, Stien és 

Jespersen viszont igennel válaszol (az előbbi nagyon gondterhelten), és 

megállapodunk, hogy este majd átjönnek hozzám. Miért épp énhozzám? Mert 

Anita látogatására számítva, megkerestem és meg is találtam szobámban a 

lehallgató-készüléket, s akárcsak Joan Pierce, ki tudom kapcsolni, ha akarom. 

Stien leül az ágyamra, a kalapját a fején hagyja (pedig a hófehér haj amúgy 

is jól befedi, és a szobában elég meleg van), Jess pedig a második székemen 

foglal helyet. Hosszas hallgatás. Stien dörmög, hol jiddisül, hol németül, hol 

angolul beszél, s amikor megjegyzem, hogy így elég nehéz megérteni, 

szürkéskék szeme egy nem túlságosan jóindulatú pillantást lövell felém a 



harcias szemöldök alól, a szemhéj redői és táskái közül, mintha engem tenne 

felelőssé Mulberry leveléért. 

– Na tessék – robban ki végül: most már kizárólag angol szavakat hadar, 

bár sok köztük a germanizmus. – Megint nyakig vagyunk ebben az ócska 

eugenetikai szarban! Mint a nácik alatt! Sejthettem volna, amikor mindjárt az 

ideérkezésem után ki kellett töltenem azt a rohadt kérdőívet, hogy kik voltak 

az őseim. Óvakodj az olyanoktól, Ralph, akik a nagyszüleid iránt 

érdeklődnek! Vagy fajvédők, vagy eugenetikusok! De mindegy: az egyik 

kutya, a másik eb. 

– Túlzol – mondja Jespersen. – Az eugenetika nem olyan szörnyű dolog. 

Meg tudom érteni például, hogy sterilizálni akarják a terhelt egyéneket. 

– Mit értesz te ehhez, te vegyész! – bődül el Stien. – Először is, a 

sterilizáció nem nagyon vezet eredményre, mert a legfőbb terheltségek így is, 

úgy is újra megjelennek a mutáció folytán. A lappangó terheltségeket pedig 

egészséges emberek is átörökíthetik. De ami a legfontosabb: a sterilizáció, 

érted, megnyitja az utat minden visszaélés előtt. Tudod-e például, hogy 

Kalifornia államban, ahol a törvény lehetővé tette jóval Bedford előtt, hogy a 

szexuális bűncselekmények elkövetőit férfiatlanítással sújtsák, két bíró, csak 

kettőről beszélek, százegy vádlottat ítélt kasztrálásra? Közönséges 

homoszexuálisokról és exhibicionistákról volt szó. 

– Honnan tudod te mindezt? – kérdezi Jess, mint akit rettentően meglep, 

hogy egy biológus ismerheti Kalifornia állam törvényeit. 

Stien megvonja a vállát, összehúzza a szemöldökét, és fojtott dühvel 

mondja: 

– Mert én egy büdös zsidó vagyok, aki a hosszú orrával és a nagy fülével 

messziről felfigyel minden disznóságra… 

Ezzel félig hátat fordít Jessnek, mintha látni sem akarná. Elnéztem Stient. 

Arcát hálóba fogják a ráncok, két szeme eltűnt a szemhéjak táskái között, 

lebiggyesztett és összepréselt szája sarkából pedig két keserű barázda húzódik 

a harcias áll felé. 

– Ugyan, Stien – mondom –, ne őrjítsük meg egymást. Egyelőre nem arról 

van szó, hogy ki akarnak herélni, hanem a spermánkat akarják. Pont az 

ellenkezőjét. 

Ezt kár volt mondanom! Stien a szemembe néz, és rám összpontosítja 

minden megvetését. 

– Ralph – mondja tompa hangon –, nagyon léha vagy. Nem az 

ellenkezőjéről van szó, hanem ugyanarról. A kasztráció és a szelekció nem 

egyéb, mint az eugenetika színe és fonákja. Mit csinál az állattenyésztő, aki 

nemesíteni akarja a fajtát? A legtöbb hímet kiheréli, egyet-kettőt pedig 

megtart tenyészállatnak. A szelekció alapja a kasztráció. 



– Bocsáss meg – mondja Jess –, de a szelekciónak nem is olyan rossz az 

eredménye, főleg ami a lovakat illeti. 

Stien égnek emeli a két karját, és a lendülettől hajtva, felpattan az 

ágyamról. 

– Aber Mensch! Nem vagyunk lovak! Emberek vagyunk! Szabad lények 

vagyunk! Senkinek sincs joga, hogy úgy bánjon velünk, mint az állatokkal! 

Senkinek sincs joga, hogy azt mondja: na, ebből ökröt csinálunk. Ennek itt 

meg lecsapoljuk a spermáját, aztán megtermékenyítjük vele a teheneinket! 

Donnerwetter, Mensch! Nem vagyok bika! Ember vagyok! És egyetlen 

köbcentit sem vagyok hajlandó odaadni a magomból, hogy aztán, tudom is én, 

miféle hülye nőstényeket termékenyítsenek meg vele húsz évvel a halálom 

után! 

– Húsz évvel a halálod után? – kérdi Jess elképedve, és mivel Stien még 

mindig nem akar ránézni, felém fordul. 

– Lehet, hogy nem húsz évvel a halála után – mondom –, de mindenesetre 

tíz-tizenöt évvel a sperma begyűjtése után. Nem probléma, nagyon jól eláll. 

– Hát már régebben is csinálták? – kérdi Jess. Ránézek. Kellemes látvány. 

Pasztellszínek szimfóniája, melyben a haj szőkesége, az arc rózsaszíne, a szem 

kékje játssza a fő szólamokat. Csak egy kicsit szakbarbár. 

– Úgy látszik – mondom –, ma már országos spermabankunk van. Azelőtt 

magánbankok voltak. A folyékony nitrogén hőmérsékletére lehűtve, 

konzerválták a spermát évi húszdolláros kezelési költség ellenében. 

– De minek? – kérdi Jespersen, felhúzva a szemöldökét. 

– Tegyük fel, hogy műtétileg megszakíttattad az ondóvezetékedet, de azért 

mindenesetre biztosítani akarod az utódok nemzésének lehetőségét. 

– Akkor viszont minek a műtét? – kérdi Jess nevetve. 

– Gondolom, a lelkiismeret megnyugtatására. Voltak férfiak, akik úgy 

vélték, hogy erkölcsösebb, ha maguk lesznek sterilek, nem pedig a nők, 

akikkel viszonyuk van. A spermájukat pedig, miután újat már nem tudtak 

termelni, egy ilyen bankban konzerváltatták arra az esetre, ha a feleségük 

mégis gyereket kívánna. 

– Hülyék! – fakadt ki Stien. – Gyógyíthatatlan hülyék! A fogát csikorgatva 

járkál fel s alá, de mivel nem tud mit kezdeni a dühével, visszaül az ágyra, és 

azt dörmögi: 

– Nagyon elmés! A sperma a hűtőszekrényben, a fütyi meg sterilizálva! 

Jess ránéz, de mivel Stientől nem kap semmi biztatást a dialógusra, megint 

felém fordul. 

– Én a magam részéről – mondja –, úgy gondolom, hogy az illető férfiak 

nagyon rendesek voltak. Miért kell a nőt arra kényszeríteni, hogy tablettát 

szedjen? Miért ne a férfi gondoskodjon a fogamzásgátlásról? 



– A kettő egyáltalán nem ugyanaz – felelem. – A nő bármikor 

abbahagyhatja a tablettaszedést. A műtétet viszont csak az esetek 25%-ában 

lehet visszacsinálni. Mindenképpen csonkításról van szó, és még az sem 

biztos, hogy veszélytelen. 

– Őrültség! Őrültség! – mondja Stien. – Hagyjátok ezeket az amerikai 

hülyeségeket! És most már különben sem ondóvezeték-megszakításról van 

szó! Az embert egyszerűen kiherélik valami légből kapott indokolással. – 

Ebből a megjegyzésből arra következtetek, hogy Joan Pierce Stiennel is 

elolvastatta Deborah Grimm cikkét, és Stien nem felejtette el, mit mondott a 

cikk szerzője a kasztrálatlan aggastyánokról. – Nem ez a probléma: a mi 

problémánk a következő: tűrjük-e vagy sem, hogy tenyészállatokká 

fokozzanak le bennünket? 

Kis csend. 

– Mielőtt válaszolnék – mondom –, egy kis gondolkodási időt kérek, hogy 

aztán ne vádolhass léhasággal. 

Stien erre váratlan módon reagál. Elismerően mosolyog, mint egy 

vívómester, aki méltányolja a tanítvány visszavágását. 

Felállok, odamegyek az ablakhoz. Egy kissé félrehúzom a kettős függönyt. 

Éjszaka van. Semmit se látni, csak az "egyedülálló nők" faépületét vagy húsz 

méterre tőlem: majdnem teljesen sötét. Ott alszik Burage. Még azt is tudom, 

melyik az ablaka. 

Tulajdonképpen nem is gondolkodom. Már mindent meggondoltam. Csak 

egy kis időt szeretnék nyerni, hogy fellélegezhessek. Nem vitás, hogy 

hármunk közül Stien a legtájékozottabb, a legtapasztaltabb és a legbölcsebb. 

Mégse szeretem, ha sürget. Nem tudatosan csinálja, de az eredmény 

mégiscsak ez: ha vele beszélget az ember, a dialógusból monológ lesz, a 

monológ pedig vádbeszéddé fajul. Stiennél ez valóságos mánia: folyton vádol, 

felháborodottan ítélkezik, süt belőle a megvetés. Amikor rákezdi, nem 

bennünket vesz célba, de mivel mi vagyunk kéznél, a végén nekünk kell 

meginnunk a levét. 

Miután úgy érzem, hogy a szünet elég hosszú volt, visszaülök a helyemre, 

és azt mondom: 

– Számomra a legfőbb kérdés a következő: valóban szabadon 

választhatunk-e? Azt is megengedik, hogy nemet mondjunk? Úgy látszik, 

megengedik, hiszen Mulberry csak azt írja a levelében: "ha nincs ellene 

kifogása". De utána rögtön közli, mikorra várható a begyűjtő csoport 

jelentkezése, mintha biztosra venné a beleegyezésünket. 

– Nagyon igazad van – bólint Stien. 

– Köszönöm az elismerő szavakat – mondom egy kissé gúnyosan. – Hogy 

meghagyták-e a cselekvési szabadságomat, csak egyféleképpen tudom 



ellenőrizni: ha nemet mondok. Mivel pedig ezt a "nem"-et hazafiatlannak 

minősíthetnék, lelkiismereti aggályokra óhajtok hivatkozni. Azt fogom felelni, 

hogy a saját kezemmel sose hajtanám végre a szóban forgó műveletet, mert 

undorodom tőle, ha pedig egy ápolóval akarják elvégeztetni, azt nem tűröm. 

Valójában olyan lenne az egész a szándéktól függetlenül, mintha 

homoszexuális kapcsolatra lépnék az illetővel. 

– Nem rossz – mondja Stien, és ráncos, öreg elefántarca még jobban 

összeráncolódik; jobbra-balra ingatja a fejét, majd hamiskás mosollyal 

hozzáteszi: – Nem rossz, de én jobbat találtam ki. Azt fogom mondani, hogy 

hű maradok az ősi zsidó törvényhez, mert a szóban forgó művelet az én 

szememben azonos Onán bűnével, lásd Mózes Első Könyve, 28. fejezet. 

Ránézek, és megcsóválom a fejem. 

– Nem olyan jó kifogás. Azt fogják felhozni ellene, hogy a te magodat 

senki se akarja a földre hinteni és bemocskolni, hanem épp ellenkezőleg, 

gondosan megőrzik, és a termékenység szolgálatába állítják. 

– Semmit se fognak felhozni, Ralph. A vallás olyan, mint egy bástya: nem 

merik megtámadni. 

Szünet. Jessre nézünk: Jess elpirul. Végül megszólal, nem minden bátorság 

nélkül: 

– Nekem az a szándékom, hogy igent mondok. 

Legnagyobb meglepetésemre Stien nem hördül fel, és még csak nem is 

követel magyarázatot. Egyébként én sem, csak a pillantásom jelzi, hogy 

szeretném, ha megmagyarázná. Jess rám mereszti áttetsző szemét. 

– Nem szeretném, ha azt hinnétek, hogy ítélkezni akarok, vagy hibáztatlak 

benneteket, de mint ahogy Ralph mondta az előbb, szerintem hazafiatlanság 

volna megtagadni ezt a kérést. 

– Én nem a magam nevében nyilatkoztam – mondom hevesen. – Csak 

közöltem, hogy mi a hatóságok véleménye. 

– Értettem – mondja Jess –: neked más a véleményed. De én egyetértek 

velük. 

Hallgatok, és Stien is hallgat. Nincs kedvem elmagyarázni Jessnek, hogy 

elvben igaza van, de a gyakorlatban nem. Azért nem, mert a hatalom, amely 

uralkodik fölöttünk, nem méltó a bizalomra, és éppen mi bízhatunk benne a 

legkevésbé! Mert a zsarnokság és az önkény nem tűr ellentmondást, s ha ma 

vállaljuk a tenyészállat szerepét, holnap azt is elrendelhetik, hogy csináljanak 

belőlünk A-kat. De hangosan nem mondok semmit. Nem tudom, hogy Joan 

Pierce Jess-szel is elolvastatta-e Deborah Grimm cikkét. Nem hiszem. Ő is fél 

Jess naivitásától, akárcsak én. Talán még a konformizmusától is. 

– Ideje, hogy megadjuk a kémeknek, ami a kémeké – mondja Stien. 



Ezzel véget is vet a vitának, egy kis jóindulatot tanúsítva Jess iránt, akit az 

előbb még látszólag ízzé-porrá akart zúzni. "Adjuk meg a kémeknek, ami a 

kémeké": ez a kifejezés, amelynek Stien a szerzője, azt jelenti, hogy bizalmas 

beszélgetéseink után ismét bekapcsolom a lehallgatókészüléket, és egy 

félóráig ártatlanul diskurálunk, whiskyt kortyolgatva – a vendégeim 

mindenesetre kortyolgatnak, különben furcsa volna, ha valaki netán meglátta 

őket, amikor bejöttek, hogy a látogatásuk néma csendben zajlik. Igaz, még így 

is marad egy kis időbeli hézag, ami esetleg szöget üthet a lehallgatók fejébe. 

De hogyan éljen az ember, ha nem vállal semmi kockázatot? 

Miután Jess és Stien elmegy, pizsamára vetkőzöm, és fel-alá járkálok a 

szobában. Egy pillanat múlva megállok az ablak előtt, és mint már előbb is az 

este folyamán, megemelem a függöny egyik csücskét. Velem szemben, egy 

ugyanolyan szobában, mint az enyém, Burage alszik, vagy talán nem is alszik. 

Csak húsz méter választ el bennünket egymástól, s azonkívül egy irtózatos 

tabu: bizalmas kapcsolatunk egyértelmű lenne az öngyilkossággal, legalábbis 

az én számomra. 

Közben pedig tudom, hogy elutasító válaszomnak nem lesz semmi hatása, 

és június 3-án mégiscsak jelentkezik majd a begyűjtő csoport, amely a 

magomat akarja. Egy év múlva, esetleg tíz év múlva, ezzel a maggal fogják 

megtermékenyíteni Ohióban vagy Alabamában azokat a nőket, akiket a 

számítógép majd kiválaszt, mert a tulajdonságaik kiegészítik az enyéimet. 

Kétszeres lesz a távolság: térbeli és időbeli, s e távmegtermékenyítésből majd 

csecsemők születnek. A csecsemők pedig állami bölcsődékben nevelkednek, 

és nem fogják ismerni az apjukat, de még az anyjukat sem, akiről majd 

leveszik a gyermeknevelés gondját, hogy más feladatokat teljesíthessen. 

Akkor majd büszkék lehetünk a fajtánkra! Csupa törzskönyvezett példány, 

amelynek a fogantatása a lehető legtisztább körülmények közt megy végbe! 

Éljen civilizációnk legújabb vívmánya: a nemi ösztön végleges 

megrendszabályozása! 

Hallom, hogy Dave mocorog a szobájában. Megállok, visszafojtom a 

lélegzetemet, és figyelek. Nem, semmi. Szegény Dave. Tizenkét éves. Nem 

tudja, milyen elavult jelenség: egy letűnt világ terméke. 
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Szerda este megjön Anita, épp amikor a büfébe készülök Dave-vel. 

Sápadtnak, fáradtnak, idegesnek látszik. Egy gyors csókot nyom az arcomra, 

futólag üdvözli Dave-et, mellesleg megjegyzi, hogy éhes, mint a farkas, de 



előbb szeretne megfürödni és átöltözni. Ezek után a bőröndjével együtt 

bezárkózik a fürdőszobába. 

A viszontlátás jelenete összesen három percig tart. Hatheti távollét után 

nem valami sok. Felhívom Mr. Barrow-t, és megkérdem tőle, hogy magammal 

vihetem-e Anitát a büfébe. Hát hogyne, doktor, fuvolázza Mr. Barrow édeskés 

és kemény hangja, Kate meg én végtelenül fogunk örvendeni, ha vendégül 

láthatjuk az asztalunknál (szünet), természetesen önnel együtt (ezt már 

hadarva, hanyagul teszi hozzá). Gondolom, Dave jobban örül, ha a kis 

barátaival vacsorázik. (De még mennyire! – súgja Dave, aki közben felvette a 

másik kagylót.) 

Nincs más dolgom, hát várok, és Dave is vár: mind a ketten ülünk, mind a 

ketten hallgatunk. Néha találkozik a pillantásunk: ilyenkor Dave gyorsan 

elfordítja a szemét. Pontosan tudom, mi játszódik le benne. Megérezte, 

mennyire kiábrándított a találkozás első pillanata, és most sajnál, de azért 

nagyon meg van elégedve. 

Anita mintha újjászületve lépne ki a vízből, akárcsak Vénusz. Egy 

pillanatra megáll a küszöbön: tessék, meg lehet csodálni. Gyönyörű, 

vörösesbarna haja hullámosan öleli körül kecses és erős nyakát, ajkán egy 

leheletnyi rúzs, zöld szeme körül egy árnyalatnyi festék; egyetlen ékszert 

visel, de az nem mindennapi: drága arany nyakék, amely kiemeli tejfehér 

bőrét; az összhatást pedig csak fokozza a józanul egyszerű, fekete ruha, 

amelyet idomai pontosan kitöltenek, s amely egy vagyonba kerülhetett. Ott áll 

előttünk magabiztosan, valami újszerű fejtartással: mintha öntudatos 

szépségéhez most már a magas pozíció öntudata is társulna. 

Mondok valami bókot, nem túl lelkesen. Dave hallgat. Anita nem törődik 

ezzel a langyos fogadtatással, kijelenti, hogy éhes, de ezt is olyan büszkén, 

mintha az ő éhsége sokkal értékesebb volna a miénknél, azután pedig 

méltóságteljesen elindul velünk a büfébe, olyan gyors léptekkel, hogy Dave 

meg én kis híján leszakadunk. 

Jó fejhossznyi előnnyel érkezik meg a kastély büféjébe, s mivel a helyiség 

tele van, a megjelenése nagy hatást kelt. Itt mindenki tudja, ki az a Martinelli 

(Anitáról beszélek, nem magamról), milyen magas állást tölt be, milyen ritkán 

szokott megjelenni, milyen nagy tisztelettel viseltetik iránta Mr. Barrow. 

Egyébként ő is itt van. Már fel is állt, közeledik, tolja maga előtt a pocakját, 

fénylő koponyája előrehajlik, arcáról sugárzik a hódolat. Mivel nagyon magas, 

Anita pedig középtermetű, Mr. Barrow valósággal kígyózik előtte, karikába 

görbül, spirál alakot vesz fel, és mézes-mázas nyájaskodásával szinte 

körülfonja a vendéget. 

Anita szerényen fogadja ezt a hódolat-nyilvánítást. Nagyon 

demokratikusan viselkedik: ő is odaáll a pulthoz egy tálcával, várja, hogy 



megrakják, aztán elindul a fenntartott asztal felé, s mialatt én igyekszem lépést 

tartani vele, szívélyesen mosolyog jobbra-balra, ahogy egy jó politikushoz 

illik. Dave elválik tőlünk, én pedig, amikor leülök, Anita és Kate Barrow közt 

találom magam. A társalgás egyáltalán nem ró rám súlyos terheket. Mr. 

Barrow csak a hitvesemet látja, csakis őhozzá intézi a szót. Mrs. Barrow nem 

mer rám nézni, vagy szólni hozzám. Nyilvánvaló, hogy itt Anita a nagy 

ember. Én csak a kísérője vagyok, akit észre se kell venni. 

Pedig azért szeretném, ha Anita olykor egy-egy szót intézne hozzám, és 

rám mosolyogna, hogy legalább jelezze: én is ott vagyok. De ilyesmire hiába 

várok, talán azért, mert Anitát is feszélyezi, hogy a többiek feszélyezve érzik 

magukat a jelenlétemtől; talán azért, mert gúzsba köti a hivatalos hangú, 

tartalmatlan fecsegés, amit Barrow rákényszerít. Erre én egy kicsit 

megpróbálom kivonni magam a társalgásból, nem figyelek rájuk, és inkább a 

büfé többi vendégét nézegetem: annyit mindenesetre látok, hogy Dave 

egyáltalán nem szórakozik valami jól "a kis barátaival". 

Mrs. Pierce, aki az A-k egyik asztalánál ül, a jelenetnek egyetlen morzsáját 

sem akarja elszalasztani: fáradhatatlanul meresztgeti Anita felé a szemét és a 

csőrét, engem pedig egy futó mosollyal biztosít a rokonszenvéről, de azért 

közben pereg a nyelve, mert dr. Grabellel társalog, aki a jobbján ül. Tőlem 

balra Crawford és Burage foglal helyet egy közeli asztalnál. Mindketten úgy 

tesznek, mintha teljesen elmerülnének valami fontos beszélgetésbe, és a 

tekintetük sohasem állapodik meg rajtunk, de valójában egy pillanatra sem 

tévesztenek szem elől. Sőt egyszer rajtakapom Burage-t, amint a pillantása 

végigsiklik Martinellin (mármint Anitán természetesen), és az az érzésem, 

hogy ez a tekintet nem éppen jóindulatú. 

A vacsora közepe felé járunk, amikor legnagyobb meglepetésemre valami 

hirtelen változást fedezek fel Anitán: a többiek észre sem veszik, de nekem, 

aki jól ismerem, nagyon feltűnő. Az arca megnyúlik, és a felső ajka időnként 

meg-megrándul: ez nála mindig a nagy belső feszültség jele, de azért továbbra 

is rendkívül fegyelmezetten viselkedik, és úgy látszik, mintha lankadatlan 

figyelemmel hallgatná Mr. Barrow üres frázisait. 

Botrányos dolog, hogy mi ketten férj és feleség vagyunk. Sokkal 

botrányosabb, mint a nős P. M.-ek állapota, hiszen azt már megszokták, és az 

ő erkölcstelenségük, hogy úgy mondjam, nem lépi túl Blueville határait. Anita 

azonban kívülről jön. S ha meggondoljuk, hogy közeli munkatársnője az 

elnökasszonynak, és mégis vállalkozott erre a hosszú útra Washingtontól 

egészen Blueville-ig, pusztán azért, hogy egy P. M. karjai közé vesse magát, 

akkor érthető, miért olyan elítélendő és borzongató a mi kapcsolatunk. Ezt a 

borzongást nagyon is jól ki lehet érezni mind az "egyedülálló nők", mind az 

A-k nézéséből, illetve abból, hogy nem néznek ránk. 



Ezért nem szól hozzám Mr. Barrow, és néz rajtam keresztül. A nemiséget 

én képviselem, nem pedig Anita, én vagyok a botránykő: olyan vagyok, mint a 

régi világban egy call-girl, akivel egy miniszter nem átall a nyilvánosság előtt 

mutatkozni. Azt a körülményt, hogy ott ülök Mr. Barrow asztalánál Anita 

mellett, Mr. Barrow is, az A-k is, az "egyedülálló nők" is szörnyű 

ízléstelenségnek tartják, amit kénytelen-kelletlen el kell tűrni. Kate Barrow 

szemmel láthatólag szenved, annál is inkább, mert hiszen jól ismeri a saját 

titkos gondolatait, mint ahogy egyébként én is. Az asztal körül nagyon szűk a 

hely, minden mozdulatommal kénytelen vagyok súrolni a könyökét, vagy 

hozzáérek a lábához, s ez olyan neki, mintha lassú tűzön pirítanák. Vonzódás 

és viszolygás viaskodik benne, mint egy érzéki és szűzies puritánban, ha nem 

kerülheti el egy erkölcstelen nőszemély közelségét. Magán érzi a többiek 

tekintetét s ráadásul még hájas élettársának a tekintetét is: ezért valósággal 

megbénítja a rettegés, hogy netán leolvashatnak az arcáról akár egy szikrányi 

érdeklődést is, amely az én személyemnek szól. Jobbat nem tudott kitalálni a 

szerencsétlen: folyton a tányérjára mered, ha pedig felemeli a fejét, akkor a 

férjére néz. Nincs a világon még egy zsírtömb, még egy bürokratikus 

frázisautomata, amely elmondhatná magáról, hogy ilyen odaadó figyelemmel 

csüngnek rajta. 

Mázsás kő gördül le a szívemről, amikor végre egyedül maradok Anitával 

a szobámban – Dave már lefeküdt. 

Egyetlen szó sem esik köztünk, s mialatt Anita a fogát összeszorítva 

vetkőzik, én legépelek neki egypár sort: arra kérem, hogy amíg ki nem 

kapcsolom a lehallgató-készüléket, csak a legártatlanabb dolgokról 

beszélgessünk, s az utolsó szavunk az legyen, hogy jó éjszakát. Odanyújtom a 

papírlapot, Anita elolvassa, a homlokát ráncolja, és látom rajta, hogy amilyen 

pocsék kedvében van, nem lesz könnyű végigcsinálni vele azt a néhány percig 

tartó, üres beszélgetést. 

Valahogy mégiscsak elboldogulunk, de Anita nagyon kelletlenül játssza a 

szerepét. Pillanatonként mély hallgatásba süpped, amiből csak nehezen tudom 

kiráncigálni. Kerüli a pillantásomat. Félig-meddig hátat fordít. Pizsamát vesz 

fel: ő, aki mindig meztelenül szokott mellém feküdni. Végül kikapcsolom a 

mikrofont, de az ágyban egy jégcsapot találok: még le sem tudom vetkőztetni. 

Simogatásaim egyáltalán nem hatnak rá; olyan merev, görcsös és hideg, hogy 

néhány perc múlva magam is tehetetlenné válok. Tessék, a hatheti várakozás 

eredménye: ez a siralmas kudarc. 

Dühöngve felkelek az ágyból. Úgy, ahogy vagyok, meztelenül járkálni 

kezdek a szobában, kifosztva és felbőszítve, s a dühtől reszkető, fuldokló 

hangon mondom: 



– Kár volt kikapcsolni a mikrofont: Mr. Barrow nagyon meg lett volna 

elégedve. Gratulálok. Most már senki se mondhatja, hogy nem vagy elég 

vonalas. A véreddé vált a tabu. 

– Egyáltalán semmi se vált a véremmé – mondja Anita fakó hangon, két 

kezét összekulcsolva a tarkója alatt, és szemét a plafonra mereszti. – Most 

persze, hogy nem tudtál a magadévá tenni, rám kened az egészet. 

– Mert egy rohadt fallokrata vagyok! 

– Azt nem mondtam – feleli Anita kétségbeejtő nyugalommal, és a szeme 

mindent megnéz a szobában, kivéve engem. 

– De gondoltad. 

– Egyáltalán nem gondoltam ilyesmit – mondja Anita éppoly fagyosan és 

kérlelhetetlenül. – És még egyszer kijelentem: nem én vagyok a hibás, ha már 

nem kívánsz. 

Magamon kívül vagyok: odamegyek az ágyhoz, és ráförmedek, de azért 

letompítva a hangom Dave miatt: 

– Hogy kívánjak egy olyan nőt, aki még a pizsamakabátját sem hajlandó 

levenni, amikor szeretkezik? 

– Csak szólnod kellett volna – mondja Anita olyan pimaszul és 

őszintétlenül, hogy nem jutok szóhoz. – Tessék! – teszi hozzá, miközben 

kigombolja a pizsamakabátot, majd katonás mozdulatokkal le is veszi. Aztán 

megint hanyatt fekszik, mereven, két karját az oldalához szorítva, mintha 

vigyázzban feküdne. 

Egy idő múlva megszólal: 

– Szót fogadtam. Meg vagy elégedve? 

– Nem érdekel a szófogadásod – mondom; felkapom a pizsamakabátot, és 

az arcába hajítom. 

– Köszönöm, ez nagyon elegáns volt. 

– Na persze! Mit vártál egy szexistától? Mert az vagyok: erőszakos, 

kíméletlen, zsarnok! 

– Én nem mondtam ilyet! Kérlek, ne adj a számba olyan szavakat, amiket 

sose hallottál tőlem. 

– És a gondolataid, az semmi? Próbáld tagadni, ha mered. Csak hat 

hónapig gyúrt a propaganda, és ez lett belőled. Egy frigid nő. 

– Nem vagyok frigid – fortyan fel Anita. – Nem én tehetek róla, ha 

képtelen vagy az erekcióra. 

– Erekcióra! Egy fadarabbal! 

Szikrát szór a szeme, úgy néz rám: 

– Nagyon tévedsz, hogyha azt hiszed, hogy fadarab vagyok. Mondhatnék 

egyet s mást, hogy igazoljam magam. 



– Na persze, mert Washingtonban, ugye, jobban sikerül, másokkal! Talán 

öregurakkal? A barátnőiddel? Vagy egy Szuperdoll-lal? 

– Komolyan, Ralph – mondja Anita hirtelen lecsillapodva, és fagyosan 

végigmér –, te nem vagy normális! 

Az előbb provokált, most fölényeskedik. 

– Azt akarod mondani, hogy én vagyok a tipikus szexista, ahogy az 

iskolában tanítják? 

– Olyan jelenetet csinálsz, hogy annál jobb iskola nem létezik. 

– Nagyszerű! Végre kinyílt a szemed! Most végre látod, hogy milyen az 

igazi Ralph Martinelli! Tíz éve ismered, és eddig még nem vetted észre, hogy 

patás a lába! 

Anita erre nem válaszol, s én érzem, hogy jön a nagy csend, a végleges 

csend, amelyet késsel sem lehet felhasítani. 

Felveszem a pizsamámat, mert kezdek fázni, és belebújok a 

házikabátomba. Gondolkozni próbálok, de az agyam olyan, mint egy tüzes 

golyó, amely a káoszban kering. Ebben a pillanatban gyűlölöm Anitát, és egy 

ideig nem is tudok felocsúdni a gyűlöletből. 

Az ilyen lávakitörések nálam mindig hamar véget érnek. Leülök az ágy 

szélére, a szemébe nézek Anitának, és megfogom a kezét. Számítok rá, hogy 

elhúzza, de nem, nem követ el ilyen hibát. Otthagyja a kezét – csak éppen meg 

sem mozdítja. Ujjaim rákulcsolódnak a halott ujjakra, amelyeknek nincs 

gazdájuk. Ez megint csak provokáció. Van nyílt erőszak: egy pizsamakabát, 

amit valakinek az arcába vágunk. De van alattomos erőszak is: a kéz, amely 

tűri, hogy megfogják, de közben elutasítóan viselkedik. Ez a kéz 

tulajdonképpen szimbólum. Amikor lefeküdtem mellé az ágyba, Anita úgy 

tett, mintha odaadná magát, de valójában elutasított. A pizsamakabát, a 

passzivitás, a konok rosszindulat: csupa kis alattomos elutasítás. 

Jó. Nem fogom durvasággal viszonozni az elutasítást, nem lököm el a 

kezét, amely közömbös irántam. Szép finoman leteszem a takaróra. Azt 

szoktam mondani: a legjobb terápia a viselkedés – hát akkor lássuk, most vagy 

soha. Felállok, és újra járkálni kezdek fel s alá, de most már nyugodtan, 

dühöngés nélkül, nem szorítom ökölbe a kezem a házikabát zsebében. Nem 

akarom gyűlölni Anitát. Azt sem akarom, hogy nőgyűlölő legyen belőlem. 

Egyvalamit legalább megtanultam: az ember legyen tisztában vele, hogy ki az 

ellensége. Az én ellenségem nem Anita, és nem is a női nem. Minden zavaros, 

minden örvénylik körülöttem, de van egy biztos szikla, amiben 

megkapaszkodhatom: a szeretetem Anita iránt. Határozottan állítom: nem 

igaz, Anita nem cserélődhetett ki egyik pillanatról a másikra. Az előbb is erről 

volt szó: nem hiszek benne, hogy annak, akit szeretünk, egyszerre csak patája 

nőhet. 



Lepergetem magam előtt az este filmjét. Anita megérkezésétől fogva 

egészen a mostani pillanatig. Végre meglátom az összefüggést. És hirtelen 

fény gyűl az agyamban. 

Leülök az ágyra, de nem fogom meg újra a kezét, s csak ennyit mondok, 

szelíden: 

– Anita, el akarsz hagyni? 

Hosszas hallgatás. 

– Igen. 

– Ezért jöttél szerdán? 

– Igen. 

– Nem akartad megírni, ugye? Gondoltad, inkább élőszóval mondod meg? 

– Igen. 

Várok egy kicsit. Időre van szükségem, hogy uralkodni tudjak a 

hangszálaimon. 

– Értem, és hálás vagyok: nem a legkönnyebb megoldást választottad. 

– Meg akartam magyarázni… 

Úgy érzem, mintha csengne a fülem. Nem tudom elhinni, hogy az 

életemből csak így letörik egy darab. És felteszem a legfontosabb kérdést, 

amely a legjobban izgat: 

– Végleg elhagysz? 

– Nem tudom. 

Csend. Színtelen hangon kérdem: 

– Magad jutottál erre az elhatározásra? 

– Nem, dehogy. 

Aztán nagyon szenvedélyes hangon folytatja: 

– Figyelj ide, Ralph, elmondom, mi volt a menetrendje annak a hat hétnek, 

amíg nem találkoztunk: minden hétfőn bemegyek Bedfordhoz, és megkérdem, 

nincs-e akadálya, hogy a hétvégét Blueville-ben töltsem. Mire ő rendkívül 

kedvesen mosolyogva azt mondja: "Ugyan, Anita, semmi akadálya", aztán, 

csak úgy mellékesen, még hozzátesz valami effélét: "Hiába, úgy látszik, olyan 

ez, mint a kábítószer: sehogy se tud leszokni róla." 

– Nem igaz! 

– De. Aztán péntek este lesz, és otthon megszólal a telefonom: a Bedford 

titkárnője. Azt mondja, valami sürgős ügyről van szó, Martinelli, az 

elnökasszony Camp Davidben várja, számítson rá, hogy ott kell töltenie a 

hétvégét, mert sok a munka. 

– Rettenetes! Miért csinálja ezt? Féltékenységből? 

– Nem, hála istennek, nem támasztok benne ilyen természetű vonzalmakat. 

Bedford meggyőződésből cselekszik. 

– És te osztozol ebben a meggyőződésben? 



– Ami a férfiakat illeti, egyáltalán nem. Kényszeredetten elmosolyodom: 

– Megváltoztál. 

– Nem – mondja Anita hevesen. – Nem változtam meg. Adva van a nők 

felszabadítása: rendben. A férfigyűlölet egészen más dolog. Szerintem a 

férfigyűlölet egész egyszerűen pszichopátia. Én sose tettem a magamévá 

ezeket az őrültségeket. 

– Kivéve az előbb. 

Ez kicsúszott a számon, és már meg is bántam. Anita rám néz: 

– Ne haragudj, Ralph. Megfagytam. Meg kellett mondanom, hogy 

elhagylak, de sehogy se tudtam belefogni. 

Ráteszem a kezem a kezére. 

– Hülyeséget mondtam, felejtsd el. Folytasd. Szóval Bedford elszabotálta a 

hétvégi kirándulásaidat. Háromszor is úgy volt, hogy jössz, aztán lemondtad: 

ebből arra következtetek, hogy az elnökasszony háromszor rendezte meg a 

sürgős munkakomédiáját. 

Anita összepréseli az ajkát. 

– Kisebb variációkkal és egyre kevésbé leplezett ellenséges indulattal. 

Ugyanakkor egyre csökkent a befolyásom, a Deborah Grimmé viszont egyre 

nőtt. Világos volt, hogy már nem vagyok elég "vonalas". Kezdtem "árulónak" 

érezni magam. 

– És most, az elmúlt hétvégén? 

– Most végre ütött a döntés órája. Pénteken Bedford behív a 

dolgozószobájába. Mézesmázosan közli, hogy én leszek az Egyesült Államok 

franciaországi nagykövete. 

– De Anita, ez igazán nagy előléptetés. 

– Igen is meg nem is. Igaz, komoly feladatot bíznak rám, de egyben félre is 

állítanak. 

– Szóval ez volna a dolog fullánkja? 

– Két fullánk van, az egyik összefügg a másikkal. Idézem Bedfordot: 

"Anita, ha majd az állomáshelyén lesz, nem nagyon kell ide-oda utazgatnia 

Párizs és Washington között. – Szünet. – Blueville-be pedig nem megy többé. 

Ennek az ügynek véget kell vetni." 

– Nem jutok szóhoz. Megkérdezted, hogy miért? 

– Persze. Ezt felelte: "Úgy gondolom, biztonsági okokból nem helyes, ha 

országunkat egy férjes diplomatanő képviseli, aki ráadásul még ragaszkodik is 

a férjéhez." 

– Nem is olyan régen ugyanezt mondták a homoszexuális diplomatákról. 

– Nem juttattam az eszébe. Huszonnégy óra gondolkodási időt kértem, és 

szombaton bejelentettem, hogy vállalom a megbízatást. Azzal a feltétellel, 

hogy magam közölhetem veled a döntésemet. Bedford mindent elkövetett, 



hogy mondjak le erről az utolsó látogatásról, de én nem hagytam magam. 

Végül ő maga jelölte ki a szerdai napot. Holnapután utazom Párizsba. 

Reszkető hangon mondom: 

– De Anita, ez zsarolás, nem lett volna szabad engedned. 

Anita állja a nézésemet, aztán elfordul, és fáradt, halk hangon mondja: 

– Ralph, te Blueville-ben élsz: fogalmad sincs róla, hogy milyen 

rendszerben élünk. 

Ezeket a szavakat még halkabban mondja, mintha nem is kapcsoltam volna 

ki a mikrofont. Aztán hozzáteszi: 

– Ha nemet mondtam volna, biztos, hogy feketelistára kerülök, és nemigen 

jutok többé munkához. 

– Te?! 

Anita bólint: 

– Igen, én. 

– Akkor viszont idejöhettél volna hozzám, Blueville-be – mondom 

hevesen. – Vannak itt nős P. M.-ek is. 

– Erre Bedford is gondolt: értésemre adta, hogy akkor te sem maradhatnál 

Blueville-ben. 

Égnek emelem a két karom: 

– De hát hogy tehetne ilyesmit? Blueville egy magáncég tulajdona, és én 

hasznos munkát végzek Blueville-ben. 

– Ez a munka egyáltalán nem érdekli Bedfordot. 

Én csak nézek tátott szájjal. 

– Honnan tudod? 

– Valahányszor itt járok, Mr. Barrow mindig rám bíz egy zárt borítékot: 

jelentés Stienemeier és Jespersen kutatásainak eredményeiről, amit át kell 

adnom a Fehér Házban. A te munkádról sose kérnek jelentést. Próbálj 

logikusan gondolkozni, Ralph: miért lenne Bedfordnak olyan fontos, hogy a 

férfiak életben maradjanak? 

Csend. Ennek a mondatnak súlya volt: holnap majd elgondolkodom rajta. 

Egyelőre beszéljünk arról, ami a legsürgetőbb: 

– Azt viszont nem tudom elhinni, hogy Helsingforthot ne érdekelné a 

munkám. Benyújtottam a felmondásomat, és elutasítottak. 

– Tudom, tudom – sóhajt Anita. – Sokat alkudoztak erről az elutasításról, 

egymás után két hétvégén. 

– Azt akarod mondani, hogy Helsingforth azért nem fogadta el a 

felmondásomat, mert Bedford utasította? 

– Igen, rajtam keresztül, szó szerint így: "Anita, ha azt akarja, hogy 

Helsingforth ne fogadja el dr. Martinelli felmondását, telefonáljon neki a 

nevemben. De ne menjen oda." Ennek két hete. 



Hosszasan hallgattunk, majd szinte fuldokolva megszólalok: 

– Nem tudom elhinni, hogy Helsingforth csak úgy hagyná magát! Hiszen 

ha sikerülne előállítanom az encephalitis 16 elleni vakcinát, a Helsingforth cég 

fantasztikus összegeket keresne a forgalombahozatalával. 

Anita vállat von: 

– Nem biztos, hogy piacra tudná dobni. Gazdasági válság van. Nem éppen 

a legsúlyosabb, de azért így is mindennap eltűnik a színről egypár vállalat. 

Helsingforth is jóformán tönkrement, a hatalmas gyógyszeripari birodalomból, 

amit a férje alapított, alig maradt valami. Ha nem kapna szubvenciót 

Bedfordtól, Helsingforthnak be kellene csuknia Blueville-t. 

– Azt akarod mondani, hogy Bedford szubvenciókkal tartja a markában 

Helsingforthot? 

– Bizonyos értelemben. De nem olyan egyszerű a dolog. Ez a két nő 

kölcsönösen le van kötelezve egymásnak. Jórészt Helsingforth pénzelte 

Sherman választási hadjáratát. Az is lehet, hogy tud egy-két apróságot 

Bedfordról, például azt, hogy milyen szálak fűzték Shermanhoz. 

Hallgatunk. Ránézek Anitára. Próbálom felfogni azt, ami felfoghatatlan. 

– Ha jól értem, azáltal, hogy elmégy Párizsba, megvédesz Bedfordtól, de 

Helsingforthtól nem tudsz megvédeni. Helsingforthnak még maradt némi 

mozgási lehetősége. 

– Igen – mondja Anita –, többé-kevésbé így van. 

Egy pillanat múlva magam is meglepődöm rajta, milyen természetesen 

ejtettem ki ezt a szót: "megvédesz". Két héttel ezelőtt, amikor benyújtottam a 

felmondásomat, büszke voltam a bátorságomra, büszke voltam rá, hogy 

"kényszerítettem" Helsingforthot: ne fogadja el… Milyen gyerekes önhittség! 

Valójában egy pimasz kis kölyök voltam, akinek csak azért nem porolták ki a 

nadrágját, mert valaki "megvédte". Ebben a pillanatban döbbenek rá: puszta 

illúzió, ha azt hiszem, hogy még van szabad akaratom. Közönséges fabábu 

vagyok, akinek a zsinórjait három nő ráncigálja: Bedford, Helsingforth, Anita. 

Hármójuk közül csak az egyik jóindulatú: az, aki elutazik, hogy "megvédjen". 

E pillanatban szinte már egyáltalán nem érzek bánatot Anita távozása 

miatt. Egy másik áramütés ér, ami még rosszabb: a megaláztatás. A hónom 

alatt, a gerincemen, a hajam tövében csordogálni kezd a verejték. Ebben a 

szűk kis szobában nagyon kellemetlen: érzem a szagát. Félek, hogy Anitának 

is kínos. Felállok, leveszem a házikabátomat, bemegyek a fürdőszobába, 

lezuhanyozom. Utána bedörzsölöm magam kölnivízzel. Fogom az üveget, és 

látom, hogy reszket a kezemben. 

 

Amikor visszajövök a fürdőszobából, Anita azt ajánlja, hogy kapcsoljam 

vissza a mikrofont, és játsszuk el újra az előbbi beszélgetést. Igazat adok neki. 



Mint ahogy Stien mondja, "meg kell adni a kémeknek, ami a kémeké". Noha 

előre megállapodunk a következő jelenet forgatókönyvében, mégis van benne 

valami különös kétértelműség. Vannak pillanatok, amikor Anita szinte 

őszintébbnek látszik, mint az előbbi, bizalmas jelenetben – például amikor ezt 

mondja: 

– Úgyis tudod, Ralph, hogy mi vagyok. Egy career woman* 

mindenekelőtt, ami az én felfogásom szerint azt jelenti: nincs család, nincs 

férj, nincs gyerek. 
[* Karrierista (nő) (angolul)] 

– Na ne beszélj: nincs férj? – kérdem, mint aki elkapta a végszót. 

– Nincs – mondja Anita, és a hangja kissé szúrós, ami nem hat színleltnek. 

– A szó klasszikus értelmében nincs férj. Elfelejtetted a megállapodásunkat, 

Ralph? Ezt a házasságot közös megegyezéssel már régen megfosztottuk 

minden tartalmától, ha a látszat kedvéért nem is bontottuk fel törvényesen. 

Később Anita a majdani munkájáról beszél – érzésem szerint olyan hévvel, 

ami nincs előírva a forgatókönyvben. 

– Ralph, én feljutottam a csúcsra. Nagyon fárasztó állás, de egyúttal 

mámorító, hogy egyike vagyok annak a három-négy személynek, aki az 

elnökasszony bizalmasa. Tanultam egyet s mást, Ralph. Sok mindent 

megtanultam. És önteltség nélkül mondhatom: méltó vagyok arra a feladatra, 

amit rám akarnak bízni… 

Már nem is nagyon tudom, miket válaszolok, talán valami ilyesmit: 

feláldozod a férjedet a karriered oltárán. Egyébként elég hülye válasz: hány 

férfi áldozta fel a hitvesét a karrierjének, nem éppen válással, hanem úgy, 

hogy lényegében kirekesztette az életéből. De miközben megpróbálom 

úgy-ahogy eljátszani szerepemet ebben az álmagyarázkodásban, Anitára 

nézek, és azt gondolom: nemcsak Bedford diktátori követeléseiről és 

zsarolásáról van szó. Nemcsak arról, hogy engem meg kell védeni. Valami 

mást is odadobtak a mérlegre, s ettől nagyon könnyűvé vált az a serpenyő, 

amelyen én ülök: egy egész élet ambícióját. 

Végül elérkezik az a pillanat, amikor komédiánk színpadára legördülhet a 

függöny. Mint ahogy megbeszéltük, felajánlom Anitának, hogy váljunk el. Ő 

nemet mond. Véleménye szerint "a válás éppúgy divatját múlta, mint a 

házasság". Maradjunk abban, hogy a testvéri szeretet semmit sem változik 

közöttünk. De a testi kapcsolatnak egyszer s mindenkorra vége. Anita többé 

nem jön el hozzám Blueville-be. Majd írunk egymásnak. 

Ezek után kikapcsolom a lehallgató-készüléket, és alig nyúlok végig az 

ágyon, amikor Anita a karjaim közé veti magát, forrón és minden ízében 

remegve. Gondolom, elégtételre vágyik. Én nem. Megalázónak érzem a 

függőségemet, és ezt a sok rám kényszerített hazugságot. Mégis úgy reagálok, 



ahogy Anita kívánja: a testem önállósította magát, és maga hozza meg a 

döntéseit. 

A feszültség feloldódott, de azért egyáltalán nem érzek könnyebbülést. 

Fekszem a hátamon a sötétben, tágra nyílt szemmel. Kétszeresen haragszom 

Anitára: először azért, mert elzárkózott, másodszor azért, mert odaadta magát. 

Úgy érzem, a mi szomorú búcsúnkhoz sehogy sem illett ez az ölelkezés. 

Ha a kétely felüti a fejét, mindent megrág. Most az jut eszembe, vajon 

Anita csakugyan tapintatból ragaszkodott-e hozzá, hogy személyesen közölje 

velem a különválásunkat. Élőszóval vagy élő testtel?… Minden úgy történik, 

mintha nem akarta volna csak úgy, semmiért megtenni még utoljára ezt a nagy 

utat. Az is bámulatos, hogy mennyire tud parancsolni a testének: egyszer 

jégcsap, egyszer forró kemence. De mindig ura önmagának és a helyzetnek. 

Egyébként a feszültségnek, az idegességnek most már vége. Egy másik nő 

fekszik mellettem: kielégült testben megnyugodott lélek. Az én 

közreműködésemmel is meg van elégedve. Hajtsuk fel az élet örömeit az 

utolsó cseppig, még akkor is, ha társunk hajnalban örökre kilép az 

életünkből… 

Úgy látszik, néhány percre elszunnyadtam. Amikor felébredek, egyedül 

vagyok az ágyban. Neszeket hallok a teakonyhából, kimegyek, és ott találom 

Anitát: csak pizsamakabát van rajta, a kis fehér asztalnál ül, és mohón 

falatozik egy nagy tonhalkonzervből, amit a hűtőszekrényben fedezett fel. 

– Ülj le, Ralph – mondja Anita, és hellyel kínál a saját asztalomnál. – 

Gondoltam, nem baj, ha kinyitom ezt a konzervet. Kérsz belőle? – teszi hozzá, 

mintha sajnálná. 

– Nem, nem vagyok éhes. 

– Én igen – mondja Anita, és nagy kő esik le a szívéről, hogy nem kell 

megosztania velem a konzervet. – Honnan szerezted ezt a tonhalat? 

– A kantinból. Azt hiszem, lassanként hozzá akarnak szoktatni bennünket 

ahhoz a gondolathoz, hogy legalább részben magunknak kell gondoskodnunk 

az élelmezésünkről, de közben azért elég jelentős összegeket levonnak a 

fizetésünkből a rendes étkezések fejében. 

De Anita nem sokat törődik azzal, ami Blueville-ben történik. Őt csak az 

érdekli, mi lesz Párizsban. Fontos szerep vár rá, s hogy ezt megmagyarázza, 

teli szájjal felvázolja előttem a nemzetközi helyzetet. 

Lélegzet-visszafojtva hallgatom. A hozzánk eljutó újságok egy árva szót 

sem írnak arról, ami a határainkon túl történik. Az embernek az a benyomása, 

hogy a nagy napilapok külpolitikai rovatvezetői mind elpusztultak a külföldi 

tudósítókkal együtt, s ugyanakkor a nagy hírügynökségek is jobblétre 

szenderültek. A hallgatás leple borul mindenre. 



Nem annyira borul, mint inkább borítják, mondja Anita, mert az ország 

helyzete még sohasem volt ilyen súlyos. Amikor kitört a járvány, a 

tengerészek, pilóták és katonák, akiket a Pentagon, költséget nem kímélve, 

állomásoztatott sok száz támaszpontján a világ minden részében, olyan 

tömegesen és sebesen kezdtek hullani, hogy valamennyiüket haza kellett 

rendelni, különben felszerelésük a bennszülöttek kezébe került volna. Még így 

sem lehetett elkerülni, hogy otthagyjanak számos repülőgépet, ágyút és tankot, 

sőt Thaiföldön a legmodernebb atombombák készletét is: könnyen meglehet, 

hogy régi szövetségeseink ezeket aztán eladták a kínaiaknak. 

Visszavonulásunk felmérhetetlen politikai következményekkel járt: néhány 

hét alatt megbuktak mindazok a külföldi kormányok, amelyeket az amerikai 

külügyminisztérium aktívan támogatott, főleg Délkelet-Ázsiában és 

Latin-Amerikában. Helyüket nyomban nacionalista kormányok vették át. Ezek 

a kormányok nem mind kommunisták, azt igazán nem lehet rájuk fogni. De 

van egy közös vonásuk: mindegyik ellenséges és bizalmatlan az Egyesült 

Államokkal szemben. 

Ráadásul a külföldi országok, elsősorban a szomszédos Kanada, 

nyugtalanul és barátságtalanul tekintenek a Bedford-kormányra, és gyakran 

bírálják diktatórikus jellegét. A kanadai sajtó, amely szabad maradt, Bedford 

férfiellenes szexizmusát többé-kevésbé leplezetlenül a nácik fajgyűlöletéhez 

hasonlítja. Bár a Bedfordot bíráló kanadai újságok be vannak tiltva az 

Egyesült Államokban, az utazók mégis sok ezer példányt magukkal hoznak, és 

ezek titokban kézről kézre járnak. 

Az európai helyzet még ennél is súlyosabb gondot jelent a Fehér Háznak. 

Európa, ahova később jutott el a járvány, sokkal korábban kezdte meg a harcot 

ellene. 

Mindjárt az elején úgy intézkedett, hogy a két földrészt egészségügyi 

záróövezettel kell elszigetelni egymástól. Ugyanakkor az Egyesült 

Államoknak vissza kellett rendelnie Németországban állomásozó csapatait. 

Drámai helyzet alakult ki: az európai nemzeteknek magukra hagyatva kellett 

szembenézniük a Szovjetunióval. Az első időkben úrrá lett rajtuk a rettegés, 

de aztán lassanként megnyugodtak, és kialakult az Európa számára rendkívül 

kedvező új modus vivendi: a közös francia-német vezetés alatt álló 

Nyugat-Európa mindinkább meghódítja a Szovjetunió és a keleti szocialista 

országok piacát. 

Franciaországról szólva Anita felhívja a figyelmemet egy nagyon fontos 

körülményre: Franciaország az egyetlen európai ország, ahol még férfi az 

elnök. Emmanuel Defromont-nak hívják. A jövő hónapban lesz nyolcvannyolc 

éves. Na persze, nekünk, amerikaiaknak egy kicsit mintha öreg volna… De 

válságos pillanataiban Franciaország mindig is szívesen ültetett aggastyánokat 



a legmagasabb posztra. Clémenceau, amikor 1917-ben átvette a hatalmat, 

hetvenhat éves volt. Pétain nyolcvannégy éves korában lett államfő, De Gaulle 

pedig hetvenkilenc éves korában mondott le. Franciaország politikai 

hagyományai közül talán egyik sem eresztett olyan mély gyökereket, mint a 

gerontofília. 

Amikor Franciaországban felütötte fejét a járvány, éppen elnökválasztások 

voltak, és Defromont részben politikai tapasztalatainak, részben életkorának 

köszönhette győzelmét. Mihelyt megválasztották, feloszlatta a képviselőházat, 

és új választásokat írt ki. Azt azonban nem engedte meg, hogy a képviselők 

maguk jelöljék a póttagjukat. Ezt a feladatot minden egyes körzetben a 

választókra bízta, így aztán minden körzetben két képviselőt választottak meg 

egymástól teljesen függetlenül: egy hímneműt és egy nőneműt, s a nőnemű 

képviselő általában konzervatívabb beállítottságú volt, mint a másik. A ravasz 

Defromont számított erre az eredményre. Nagyon is jól tudta, hogy a 

képviselőházban igen csekély a többsége, és azt remélte, hogy amint a férfiak 

elhalálozásával a nők arányszáma mindinkább megnő, ez a többség is egyre 

nagyobb lesz. Defromont tisztában volt vele, hogy De Gaulle óta az 

apakultusznak kitéphetetlen gyökerei vannak a francia nők szívében. 

Minden úgy lett, ahogy előre látta. Hála elnöki jogkörének és az abszolút 

többség támogatásának, Defromont hatalma végül semmiben sem maradt el a 

Bedfordé mögött. Csakhogy ő másképpen élt a hatalmával. Hozzá sem nyúlt 

az egyéni szabadságjogokhoz, és különösen tiszteletben tartotta a 

sajtószabadságot. Pedig a sajtó minden elképzelhető módon rágalmazta, és 

hihetetlenül rosszindulatúan bírálta minden intézkedését, köztük azokat a 

drákói rendszabályokat, amelyek végül is elég eredményesen gátat vetettek 

Franciaországban a járvány terjedésének. 

Defromont magas növésű, széles vállú, méltóságteljes öregúr volt: ősz haja 

hullámos, a szakálla hófehér. Valóban hasonlított az atyaúristenre, vagy 

legalábbis arra az elképzelésre, amely a népben él a jóistenről. De egyúttal 

nagyon francia is volt: határozottan kedvelte a jó konyhát, a márkás borokat, a 

nőket, a klasszikus szerzőkből vett idézeteket és a szónoklatot. Mindezt 

azonban mértékletesen szerette, és ez a mértékletesség jellemezte egész 

felfogását. Érthető tehát, hogy mélységes ellenszenvvel viseltetett Bedford 

iránt. 

Defromont szemében az amerikai elnökasszony képviselte a túlzás és a 

végletesség átkos szellemét. Magántársaságban mindig szóba hozta Bedford 

pályafutásának azt a mozzanatát, amikor a washingtoni 14-ik utcában 

handabandázott a transzparensével, amely fennen hirdette, hogy a leszboszi 

szerelem híve. Nem mintha Defromont, a kiváló hellenista, bármiféle 

ellenséges indulatot táplált volna a homoszexuálisokkal szemben: 



ellenkezőleg, ő törölte el azt az 1945-ös rendeletet, amely Franciaországban 

lehetővé tette a homoszexuálisok üldözését. De végtelenül ízléstelennek 

tartotta, hogy valaki a nyílt utcán fitogtassa perverz hajlamait. "Képzeld el, 

Constance – mondta a feleségének –, amint Napóleon felvonul Ajaccio utcáin 

egy ilyen táblával: »Leginkább szopatni szeretek!« Még a korzikaiak sem 

vették volna komolyan!" 

Ezekhez az adatokhoz Defromont-né szobalánya révén sikerült 

hozzájutnunk. Agnésnek hívták, és a mi ügynökünk volt. Akkoriban igen nagy 

szolgálatokat tett nekünk, de később beleszeretett az öregúrba, felkínálkozott 

neki, átpártolt hozzá, nekünk pedig csupa megtévesztő információt szállított. 

Amikor a statisztikákból kitűnt, hogy Franciaországban az encephalitis 16 

aránylag sokkal kevesebb férfiéletet követelt áldozatul, mint az Egyesült 

Államokban, sőt, mint a többi európai országban, Defromont meg sem várta a 

járvány végét, és Franciaország megmentőjenek szerepében kezdett 

tetszelegni: eddig csak hasonlított a jóistenre, de most már valóban annak hitte 

magát – bár azért nem vesztette el a humorérzékét és történelmi szimatát. 

Nagy kópé az öreg, mondta Anita. Defromont-nak sikerült "megetetnie" 

minden szomszédjával a Franciaország szerepéről vallott felfogását, és 

elhitette velük, hogy hazája minden tekintetben a legkiválóbb ország. 

Meggyőzte még a németeket is, akik most már híven követik. Röviden 

összefoglalva: ami jó Franciaországnak, jó Európának! Ha pedig ez így megy 

tovább, akkor Defromont – pusztán a stílusa erejével! – megteremti a francia 

vezetés alatt álló európai Európát: nekünk nem valami örvendetes kilátás. 

Egyszóval köztünk és Defromont közt már jó ideje lappangott az 

összeütközés. Furcsa, hogy éppen Kubával kapcsolatban tört ki. 

Amikor a járvány tizedelni kezdte az Egyesült Államok hadseregét, 

Bedford a többi között Guantanamóról is visszavonta csapatait: ezt a kubai 

támaszpontot az Egyesült Államok a század elején engedtette át magának, 

miután négy évig katonai megszállás alatt tartotta a szigetet. Bedford 

hangsúlyozta, hogy a visszavonulás csak ideiglenes, és az Egyesült Államok 

nem mond le a jogairól. De Fidel Castro persze nem így fogta fel a dolgot. 

1959 óta állandóan követelte, hogy az amerikaiak adják vissza az ország 

területének ezt a részét, s mihelyt az USA csapatai kiürítették a támaszpontot, 

helyükre azonnal bevonultak a forradalmi fegyveres erők. Bedford tiltakozott: 

Fidel Castro ezzel megsértette az 1903-as szerződést – a támaszpontot 

legalábbis demilitarizált állapotban kellett volna hagyni. 

Fidel Castro egy beszédben válaszolt, amelyet a havannai Plaza de la 

Revoluciónon mondott el, a José Martí emlékére emelt oszlop tövében. 

Kijelentette, hogy jól ismeri a "szörnyeteget" (az Egyesült Államokra utalt), 

bár "ő nem élt benne a gyomrában", mint Jósé Marti; jól ismeri tehát ragadozó 



természetét. Hogyne, mondotta, minden négy évben ki lehet cserélni az 

amerikai elnököt; ha addig "republikánus" volt, odarakhatnak a helyébe egy 

"demokratát", ha barna volt, akkor egy szőkét, ha alacsony volt, akkor egy 

magasat, még a nemét is kicserélhetik (nevetés), de egyvalamit nem lehet 

megváltoztatni, ez pedig: "El imperialismo yankee!" (óriási 

tetszésnyilvánítás). 

Fidel Castro, aki nemrég gyógyult fel súlyos influenzájából, aznap igen 

fáradt volt, és mindössze négy óra hosszat beszélt. Végül igen határozott és 

talpraesett fogalmazásban kijelentette: Guantanamo elfoglalásával csupán 

visszaállította Kuba szuverenitását a kubai földnek egy darabján. Egyúttal 

azonban nem minden ünnepélyesség nélkül bejelentette, hogy a guantanamói 

támaszpontot a jövőben egyetlen idegen hatalomnak sem adják bérbe vagy 

kölcsön, még akkor sem, ha egy baráti hatalomról lenne szó. 

Ez az ígéret a Szovjetunióra utalt válaszképpen a mi aggályainkra, és az 

volt a célja, hogy megnyugtassa a Pentagont. A Pentagon azonban nem hitt 

senkinek, még saját magának sem. Így tehát Bedfordhoz fordult, és sürgette, 

hogy foganatosítson megtorló intézkedéseket a kubai vezető ellen. De Bedford 

talán nem hallgatott volna a Pentagonra, ha a környezetében lévő "galambok" 

nagy pechére az egyik havannai ügynökünk el nem juttat hozzá egy 

magnószalagot, amely Fidel Castro beszédét tartalmazta. 

Bedford meghallgatta a beszédet és egyidejűleg a fordítását is. Mivel Kuba 

szigetország, jobban meg tudta óvni magát a járványtól, mint Latin-Amerika, 

és a hallgatóság lármájából kiderült, hogy azon a havannai téren nagy tömeg 

férfi sereglett össze. Bedfordra végzetes hatást tett e garázda hímek 

üvöltözése. Castro hangja, harsogó férfiassága valósággal mellbe vágta, 

ráadásul szörnyülködve hallgatta a női nemre tett tréfás megjegyzést, valamint 

a nagy röhögést, amellyel Castro szavait a fallokraták gyülekezete fogadta. 

Bedford azonnal jóváhagyta tehát a Pentagon tervét, amely szerint Kubát 

légibombázással kell "komoly tárgyalásokra kényszeríteni". 

Hiába bizonygattam, mondta Anita, milyen ostoba ez az elgondolás. 

Elvégre Guantanamo kubai terület, és amikor Kína visszafoglalta Tajvant, a 

kisujjunkat sem mozdítottuk. Most majd azzal vádolnak bennünket, hogy a 

nagy országokat békén hagyjuk, a kicsikre pedig rátámadunk. De miután 

hallotta Castro és a kubaiak hangját, Bedfordon annyira erőt vett a férfiellenes 

hisztéria, hogy nem voltam képes megfékezni. Félresöpörte a javaslataimat, és 

bekövetkezett mindaz, amit sajnos előre láttam. Az Egyesült Államok 

légiereje elvesztette pilótáinak a felét, Havannából mártírváros lett, Fidel 

Castróból nemzeti hős, és az egész világ tiltakozott, kivéve Angliát, amely 

attól tartott, hogy a guantanamói példára hivatkozva most majd Spanyolország 



is vissza akarja venni Gibraltárt: ezt egyébként Spanyolország később meg is 

tette egyetlen puskalövés nélkül. 

Azok közül, akik felemelték tiltakozó szavukat Havanna bombázása ellen, 

Defromont volt a leghangosabb. Igaz, a francia elnököt mélységes 

antikommunizmus jellemezte, de azért rokonszenvezett Castróval: a marxista 

máz alatt felismerte benne a latin testvért, akit üldöznek az angolszászok, mint 

annak idején Jeanne d'Arcot az angolok és De Gaulle-t az amerikaiak. 

Azonkívül Defromont-ban maradt még némi őszinte indulat, szerette kifejezni 

az érzéseit, és tehetsége is volt hozzá. Ellentétben az amerikai elnökökkel, 

akiknek a beszédeit általában egy agytröszt írja, a francia elnökök 

hagyományosan eminens diákok, roppant műveltek és rendkívül ékesszólók. 

Defromont maga írta a beszédeit tollal, azután pedig kívülről megtanulta, és 

megsemmisítő méltósággal mondta el őket villámok cikázása közepette, 

akárcsak Mózes a Sinai-hegyen. Előrehaladott kora ellenére szelleme mit sem 

veszített csípősségéből, s a Bedford elleni beszéd szinte sistergett a gúnytól: a 

világsajtó teljes egészében közölte, még azok a lapok is, amelyek úgy tettek, 

mintha nem vennék jó néven. Mint tudjuk, ha egy amerikai elnöknek valami 

nagy gorombaságot vágnak a fejéhez a nemzetközi porondon, szívük mélyén 

éppen a legközelebbi szövetségesei ujjonganak a legjobban. 

De azért egy beszéd mégsem több puszta szavaknál, és az egész ügyből 

nem lett volna semmi, legfeljebb egy kis barátságtalan diplomáciai levélváltás, 

ha valakinek a Pentagonban eszébe nem jut egy megdöbbentő ötlet. 

Mentségükre legyen mondva, hogy a Pentagon tábornokai a járvány kitörése 

óta a legnagyobb kétségbeesésben éltek, és tehetetlenségük érzése végtelenül 

lesújtotta őket. Birtokukban a világ legtökéletesebb hadifelszerelése: de 

hamarosan nem lesz senki, aki kezelhetné a fegyvereket. A három fegyvernem 

állománya napról napra olvadozott, maguk a tábornokok pedig kétszer olyan 

gyors ütemben pusztultak, mint a civilek – talán azért, vélte Anita, mert 

kevesebb elfoglaltságuk lévén, aktívabb maradt a spermatogenezisük. 

Mindenesetre egyvalami kétségtelen: sem az elnökasszony, sem a 

nemzetvédelmi miniszter, sem a Pentagon három vezérkari főnöke nem adta 

hozzájárulását, sőt nem is tudott róla – s a légierők egyik tábornoka elrendelte, 

hogy három repülőgép minitámadást intézzen Havanna ellen; a támadás 

folyamán pedig egy lézerbomba elpusztította a francia nagykövetséget, és 

megölte a nagykövetet. 

Franciaországból Defromont valósággal mennydörgött, és villámokat szórt. 

Újabb vádbeszédet mondott az Egyesült Államok ellen, olyan kifejezéseket 

használva, mint "barbár merénylet", "háborús bűncselekmény", "előre 

megfontolt gyilkosság". Mindazonáltal igen diplomatikusan – vagy talán 

azért, mert jól volt informálva – ezt a második bombázást nem akarta Bedford 



nyakába varrni, s beérte azzal, hogy bocsánatkérést, jóvátételt, felelősségre 

vonást követelt. 

Én azt tanácsoltam, mondta Anita, hogy teljesítsük a félelmetes öregúr 

kívánságait. Mivel a kubai légvédelem lelőtte a három repülőgépet, a támadás 

végrehajtói már úgyis meghaltak, és nagyon valószínű volt, hogy nemsokára a 

felelősök is csatlakoznak hozzájuk a másvilágon, hiszen a Pentagon 

vezetőségének sorai napról napra ritkultak. 

Bedford ezúttal sem fogadta meg a tanácsomat. Attól tartott, hogy mint nő 

nevetségessé teszi magát, ha elismeri, hogy egyik katonája az ő 

megkerülésével személyes háborút indított Franciaország ellen. Hiába 

mondtam neki, hogy Truman óta egyetlen amerikai elnöknek sem sikerült 

tökéletes engedelmességre bírnia a tábornokait, s hogy a világ minden országa 

nagyon jól ismeri a mi végrehajtó hatalmunknak ezt a kis hibáját, Bedford 

mégis inkább fedezni akarta a Pentagont, és gyerekes hazugságokba 

bonyolódott: a második bombázás "védelmi reakció" volt, s csupán elejét 

akarta venni, hogy a castroista légierő támadást intézhessen Miami ellen. 

Különben is, nagyon valószínű, hogy a francia nagykövetséget egy Sam rakéta 

pusztította el, amely célt tévesztett, és visszahullt az épületre. Ezek után 

egy-két odavetett szóval a "sajnálkozását" fejezte ki. 

Defromont erre harmadszor is beszédet mondott, megvetően visszautasítva 

a Fehér Ház elfogadhatatlan állításait, s ez a beszéde még az előző kettőnél is 

gyilkosabb volt. Ezúttal azonban nem érte be a puszta szavakkal. Visszahívta 

washingtoni nagykövetét, közölte az Egyesült Államok párizsi nagykövetével, 

hogy jelenléte a francia fővárosban nem kívánatos, kiterjesztette a 

vízumkényszert a Franciaországba látogató amerikaiakra, bezáratta a francia 

területen működő amerikai kulturális központokat, és államosította azokat a 

nagy francia részvénytársaságokat, amelyeknek a tőkéje az Egyesült Államok 

kezében volt. Ezt a két utóbbi intézkedést rendkívül gyorsan hajtották végre, 

amiből arra lehet következtetni, hogy Defromont már régóta készült rájuk, az 

elsőre azért, hogy biztosítsa gazdasági függetlenségét, a másodikra pedig 

azért, mert kulturális központjaink, valljuk be, nagyon tapintatlanul 

terjesztették Franciaországban Deborah Grimm ideológiáját. Márpedig Ágnes 

egyik jelentéséből jól tudtuk, hogy ettől az ideológiától az öregúrnak 

"felfordul a gyomra". 

Ezek után történt, hogy egy másik ügynöknőnk, aki Ottawában 

tevékenykedett, fotókópiában megszerezte a számunkra Defromont és a 

kanadai miniszterelnökasszony levelezését. Elolvastuk és megdöbbentünk. 

A kanadai miniszterelnökasszony francia kanadai származású volt, és 

Colette Lagrafeuille-nek hívták. Első levelében Defromont megírta neki, hogy 

valamikor régen ismert egy fiatal francia nőt, akit ugyanígy hívtak, később 



sajnos a nyomát vesztette, és minden igyekezete ellenére sem sikerült újra 

megtalálnia, de azért mindmáig a leggyöngédebb érzelmekkel gondol rá 

vissza, tehát a kanadai miniszterelnökasszony már csak ezért is, pusztán a 

neve miatt, az első pillanattól fogva felkeltette rokonszenvét – azonkívül 

természetesen, hogy Franciaországot igen régi eredetű, történelmi kötelékek 

fűzik a miniszterelnökasszony szülőföldjéhez, Québec tartományhoz. A 

köztiszteletben álló, híres államférfi meleg szavai megtették hatásukat a 

miniszterelnökasszonyra, s a roppant korkülönbség ellenére, vagy talán éppen 

azért, rendkívül bizalmas levelezés indult közöttük, amelynek folyamán 

Defromont észrevétlenül átsiklott a meghitt közlésekről a bókokra, a bókokról 

a javaslatokra és a javaslatokról a tanácsokra. 

Ez a meleg kapcsolat megtermette gyümölcseit: amikor bekövetkezett a 

havannai francia nagykövetség lebombázása, Lagrafeuille habozás nélkül a 

tiltakozókhoz csatlakozott: 

Defromont mellett foglalt állást, amikor az események következtében a 

francia elnök feszült viszonyba került Bedforddal, és bejelentette, hogy nem 

hajlandó kiadni azokat az amerikai stag-eket, akik egyre nagyobb számban 

menekültek kanadai területre. Ezzel kapcsolatban megtudtam Anitától, hogy 

ellentétben Deborah Grimm célzatos kijelentéseivel, a stag-eket egyáltalán 

nem lehet csak úgy általánosítva romlott férfiaknak nevezni: jó részük ártatlan 

fiú, aki a városi járvány pusztításai elől menekült vidékre. 

Egyszóval, foglalta össze Anita, külpolitikai helyzetünk katasztrofális. 

Latin-Amerikában és Ázsiában elvesztettük támaszpontjainkat, a védelmünk 

alatt álló kormányokat, nyersanyagainkat és piacainkat. Kína visszafoglalta 

Tajvant, Japán pedig közeledik Kínához, amely közben igyekszik elsimítani 

nézeteltéréseit a Szovjetunióval. Az európai országok Defromont befolyása 

alatt elszigetelődnek tőlünk, és szorosabbra fűzik kapcsolataikat. S ami még 

kínosabb: a szomszédos Kanada, amely érzékenyebb a függetlenségére, mint 

eddig bármikor, nyilvánvaló rosszindulattal viseltetik irántunk. 

Ebben az összefüggésben, fejezte be Anita, világos, hogy milyen szerep vár 

rá Párizsban Defromont mellett. Bedford végül is magáévá tette az általam 

javasolt irányvonalat, és felismerve, amit én mindig is állítottam, hogy 

Defromont a helyzet egyik kulcsa, a megbékélés nagyköveteként küld 

hozzá… 

Anita egyszerre csak a mondat közepén lehunyja a szemét, és elalszik. 

Kérdezek valamit, de nem válaszol. Úgy látszik, a világosság nem zavarja; 

arcvonásai kisimulnak a lámpa fényében, a lélegzése nyugodt. Ez lesz hát az 

utolsó emlékem Anitáról: ez a kép és ezek a szavak. Megmondta, hogy holnap 

reggel hatkor indul, nem is reggelizik, többet már nem beszélhetünk 

egymással. 



Vegyes érzések háborognak bennem. Először is valami nagy-nagy 

megkönnyebbülést érzek. Most már tudom, miért tűntek el a lapokból a 

külföldi hírek. Az a kollektív hisztéria, amiben itt élünk, helyi jelenség, 

valamiféle boszorkányüldözés, amely egy egész nemre kiterjed, fekete-fehér 

látásmódunknak egy újabb megnyilatkozása. Történelmünk folyamán mindig 

hajlamosak voltunk rá, hogy kézzelfogható alakot adjunk a gonosznak, hogy 

bűnbakot csináljunk belőle, és üldözzük. Ma, amikor Bedford és a klikkje 

uralkodik, az ördög szerepét a férfi tölti be. 

De ez az őrület valójában nem lépte át határainkat: Bedfordnak nem 

sikerült elterjesztenie. 

Egyúttal a személyes sorsomon is újra rágódni kezdek, ami elég kínos. 

Jobb szerettem volna, ha Anita nem így hagy el, magas politikai 

kombinációkat fejtegetve, amelyeknek a részese lett. Jobb szerettem volna 

valami egyszerűbb búcsút, olyan szavakat, amelyek jobban illenek hozzám. 

Lehet, hogy a szó igazi értelmében nem vagyok férje, de mégis a barátja 

voltam. Egy ilyen szoros kapcsolatnak, amely hat évig tartott, emberibb 

hangon kellett volna véget érnie. 

Igaz, az előbb Anita is izgatott volt, de csak türelmetlenségében: arra a 

fontos szerepre gondolt, amit Defromont mellett kell betöltenie. Nagyon jól el 

tudom képzelni: ég a vágytól, hogy elbűvölje a vén bűvölőt, és ha lehet, 

túljárjon az eszén. Itt alszik mellettem, de valójában már nincs itt. Már csak a 

jövőjének él, amely mindennél izgalmasabb. Én pedig, hiába is próbálnám 

letagadni magam előtt, Anita életrajzának szemétkosarába kerültem. 

 

Jó adag nyugtatót vettem be, hogy aludni tudjak. Túl nagy adagot. Másnap, 

amikor felébredek az első szirénaszóra, Anitának hűlt helyét találom. Búcsú 

nélkül ment el. Elismerem, hogy így sokkal könnyebb volt. Még egyszer, 

utoljára csodálattal adózom Anitának, amiért így le tudja egyszerűsíteni az 

életét. 

Fáj a fejem, keserű a szám íze, csömöröm van az élettől, s ezen még a 

hideg zuhany sem tud segíteni. Megborotválkozom, visszamegyek öltözködni 

a szobámba: nézem a szobát, mintha még sosem láttam volna. Olyan üres, 

hogy üresebb már nem is lehetne. 

Jóval a szokásos idő előtt készen vagyok, de kiderül – meglepő! –, hogy 

már Dave is elkészült. Együtt indulunk a büfé felé. Egymás mellett lépkedünk 

a faházak között, de legalább egy méterre egymástól, és szokás szerint most 

sem beszélgetünk. Langyos idő van, a levegő nyomott, az ég felhős, nem fog 

kisütni a nap. 

A kastélytól száz méterre – csak később jut eszembe: ennyi idő kellett neki, 

hogy rászánja magát – Dave megkérdi: 



– Elutazott? 

– El. Kora reggel. 

Csend. Elnézem finom vonású arcát, lesütött szemének nagy, fekete pilláit. 

– Visszajön? – kérdi rekedten. 

Szíven üt ez a kérdés, meg az is, hogy milyen ösztönös, mély megérzésről 

tanúskodik. A hangja aggódó, de nem maga miatt aggódik: Dave nem szereti 

Anitát. Rápillantok, de nem emeli fel a fejét. Csak megy tovább, tőlem 

egyméternyi távolságra, egy arcizma sem rándul, megnyújtja a lépteit, hogy le 

ne maradjon. 

– Nem – mondom egy kis idő múlva. 

Mintha nem is hallotta volna. Rám se néz. A pillája sem rezdül. Én pedig, 

miután kimondtam ezt a "nem"-et, valahogy még csüggesztőbbnek látok 

mindent, még a nyomasztó felhőréteget is a fejünk fölött. 

Húsz méterre vagyunk a kastélytól. Észre sem vettem, hogy Dave 

csökkentette volna a köztünk lévő távolságot. És egyszerre csak érzem, hogy 

ernyedten lógó jobb kezembe belecsúszik egy meleg kis kéz. Megszorítom. 

Nem nézek rá Dave-re. Nincs értelme, úgysem mondana semmit. Igyekszem 

rövidebbeket lépni. Együtt megyünk a kastély felé. 
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Anita csütörtök reggel hat órakor távozik tőlem, miközben alszom. Két óra 

múlva a második szirénaszóra már a laborban vagyok. Ott pedig történik 

valami: érzem, hogy fontos esemény, de még nem is tudom egészen felmérni a 

jelentőségét, íróasztalomon a következő cédulát találom: 

 

Vigyázzon. Ma reggel 7,25 és 7,30 között ellenőrizték vagy kicserélték a 

szobájában a lehallgató-készüléket. Ezt égesse el. 

 

A Sün 

 

A cédula nyomtatott betűkkel van írva, de azért így első ránézésre is tudom, 

hogy kitől származik. Burage-t szoktam "sün"-nek nevezni, amikor 

veszekszünk. Márpedig Burage szobája az "egyedülálló nők" barakkjában, 

pontosan szemben van az enyémmel. Ma reggel a szokásosnál korábban 

lettem kész, és hét óra húszkor hagytam el a lakásomat. Azért jegyeztem meg 

az időpontot, mert jóval korábban volt, mint általában. Nyilván az történt, 

hogy mihelyt elmentem hazulról, valaki jelezte távozásomat a 

lehallgató-szolgálat technikusának – vagy inkább technikusnőjének. Burage az 



ablakából megfigyelte az érkezését, látta, hogy a szobámban tartózkodik, és 

azt is lemérte, mennyi ideig; ebből következtetni lehet rá, mennyire fontos, 

amit a technikus művelhetett. Valószínűleg nem nagyon fontos, hiszen csak öt 

percig maradt. De mindezeknek nagyon óvatosan utána kell járnom, miután 

így felhívta rá a figyelmemet. Ami a lakáskulcsot illeti, azzal nem lehetett 

nehézség: a takarítószolgálatnál van belőle egy második példány. 

Ha a cédulát valóban Burage írta, el tudom képzelni, hogyan történt a 

dolog: egyáltalán nem meglepő. Burage-nak van kulcsa a dolgozószobámhoz. 

Bizonyára néhány perccel utánam érkezett a büfébe, valamivel hamarabb 

elment, megírta az üzenetét, letette az asztalomra, azután pedig bezárta maga 

mögött az ajtót. 

Egyvalami mégis meglep: miért ír, amikor szóban is közölhetné, amit akar? 

A dolgozószobámban lévő mikrofon miatt? De hiszen Burage mindig úgy 

viselkedik, mint akit ez nem érdekel. Amikor veszekszik velem, egyáltalán 

nem próbálja leplezni, hogy kapcsolatunk – az ő akaratából – személyes 

jellegűvé vált. Ha Burage most minden kockázat ellenére figyelmeztet – 

feltéve hogy Burage volt az –, akkor ez a kockázat nem túl nagy. Előttem 

legfeljebb néhány perccel érkezhetett a laboratóriumba, és a szobájából 

megfigyelhette az én szobám ajtaját, hogy nincs-e még valakinek kulcsa 

hozzá: ez pedig nem nagyon valószínű. 

No, de az indítóok: Burage, aki úgy viselkedik a laboratóriumban, mint a 

hatalom blueville-i bizalmas ügynöke, miért figyelmeztet engem a veszélyre, 

elárulva a főnökeit? 

A legegyszerűbb, a legromantikusabb és a legelcsépeltebb válasz: azért, 

mert szerelmes belém. Nem vagyok olyan öntelt, hogy ilyesmit képzeljek. 

Tudom, hogy Burage különös érdeklődést tanúsít irántam. De az érdeklődése 

nem lehet olyan erős, hogy árulásra késztesse: ebben biztos vagyok. Burage 

nem olyanfajta. Nem, nem. Magam se tudom, miért, de biztosan érzem, hogy 

ha Burage elkötelezi magát valami mellett, akkor a végsőkig hű marad hozzá. 

Lehetséges volna hát, hogy ez a figyelmeztetés voltaképpen csapda? De 

miért állítana nekem csapdát Burage? A nagy kimagyarázkodás óta a 

kollektíva összeforrt, s ez jórészt Burage-nak köszönhető: a laborban nincs 

semmi baj, kutatásaink jól haladnak. Köztem és Burage között nemcsak az a 

testi cinkosság érvényesül, amiről már szóltam… Erős szálak fűznek össze 

bennünket: a munka szálai. 

Először arra gondolok, hogy behívom Burage-t, megmutatom neki a 

cédulát, és magyarázatot kérek tőle. Aztán meggondolom magam. Előbb 

utánajárok a dolognak kétféleképpen is. 

Délben, amikor végzek a laboratóriumban, hazamegyek, kulcsra zárom a 

szobám ajtaját, összehúzom a függönyöket, letérdelek az ágyam mellett, és 



semmihez sem nyúlok hozzá, csak alaposan szemügyre veszem a 

faburkolatnak azt a darabját, amit el szoktam távolítani, hogy kikapcsoljam a 

lehallgató-készüléket. Látom, hogy egy nylonzsinór van ráragasztva az 

elmozdítható táblára: másik vége a faburkolat mozdíthatatlan részén. Ezzel a 

csapdával persze könnyen el tudnék bánni: visszaragaszthatnám a zsinórt, 

miután kivettem az elmozdítható lapot. De lehet, hogy az első csapda mögött 

egy második rejtőzik. Azonkívül majdnem biztos vagyok benne, hogy 

mostantól fogva megfigyelik, hol és mennyi időt töltök – éppen ezért vigyázni 

fogok rá, hogy Mr. Barrow gyanúja továbbra is gyanú maradjon, és ne legyen 

belőle bizonyosság. 

Egyvalamit mindenesetre sikerült megállapítanom: a cédula írója igazat 

mondott – a lehallgató-szolgálat valóban járt a szobámban. 

Soha még nem éreztem ilyen hosszúnak a délutánt: a büfében szóltam Joan 

Pierce-nek, hogy még ma beszélni szeretnék vele, és most alig várom az estét. 

Végre. Joan el van ragadtatva. Úgy veti rám magát, mint ragadozó a 

zsákmányára. Nyújtogatja a csőrét és a karmait, hogy ízekre szedjen, és 

kibányásszon az agyamból minden információt, ami Anitára vagy a külvilágra 

vonatkozik – esetleg olyasmit is, amiről magam sem tudok. Én azonban egy 

mozdulattal megállítom. Nem szólok semmit, csak átnyújtom neki a cédulát, 

amit reggel kaptam. Fogalma sem lehet róla, hogy ki az aláírója, hiszen 

sohasem beszéltem neki a Sünről. Joan elolvassa, s amikor a végére ér, 

ugyancsak szó nélkül átnyújtok neki egy laboratóriumi feljegyzést Burage 

aláírásával, amit magammal hoztam. Joan Pierce-nek sokféle képessége van, 

és valamennyit arra használja, hogy minél jobban belelásson felebarátaiba. A 

grafológiához is ért. Mohón lecsap a két papirosra, szinte felfalja őket. 

– Hát persze hogy ugyanaz a személy írta mind a kettőt – mondja egy 

pillanat múlva szapora nyelvvel. – Az illető még csak nem is akarta 

elváltoztatni az írását. Beérte azzal, hogy nyomtatott nagybetűket használt. De 

ez nem jelent semmit, mert a folyóírásban is használ nyomtatott betűket, ha 

egy szó nagybetűvel kezdődik. Nézze meg ezt az "A"-t a "lehallgató-készülék" 

szóban, aztán a laboratóriumi feljegyzések "Adatok" szavának kezdőbetűjét: 

tökéletesen ugyanaz a betű, és nagyon jellegzetes. A vízszintes vonal jóval 

túlszalad az A létrájának jobb oldali szárán: a tetterő, az energia jele. 

Nem folytatja, és rám szól: 

– Üljön le, Ralph. Mi az, hogy Sün? 

Megmagyarázom. Joan elneveti magát, csúfondárosan megfenyeget a 

mutatóujjával, de más kommentárt nem fűz a hallottakhoz. Elmondom, milyen 

csapdát állítottak a lehallgató-készülékem köré, és megkérdem, hogy 

bízhatok-e Burage-ban. 



– Feltétlenül, száz százalékig – mondja Joan. Aztán belém fúrja szúrós 

szemét, és hozzáteszi: – Látom, Ralph, szépen fejlődik. Végre kidugja a fejét a 

személyes problémáinak gubójából. És kezd óvatosan viselkedni. 

Nem reagálok erre a megjegyzésre, meg ami mögötte van. Tovább 

kérdezek: 

– Miért kell ennyire megbíznom Burage-ban? Pusztán a grafológiai 

elemzés alapján jutott erre a véleményre? 

– Nem. 

Ez a "nem" nagyon gyorsan hangzott el, nagyon határozottan. De Joan 

Pierce nem hajlandó többet mondani. Azonnal faggatni kezd. Nem 

részletezem, hogyan töltöttem kettesben az éjszakát, de ettől eltekintve 

mindent elmondok, amit Anita a nemzetközi helyzetről közölt. Joan Pierce 

rendkívül izgatottan lesi a szavaimat, alig bír uralkodni magán. Villog a 

szeme, szaporán lélegzik, a térdén hol összekulcsolja, hol szétteszi a kezét. Ha 

elhallgatok egy pillanatra, máris jön a következő kérdés. A hangja pattogó, 

hadaró, feszült. És miközben beszélek, szüntelenül kapirgál az ujjaival 

gépiesen, mintha egymás után be akarná gyűjteni az összes információkat. 

Amikor befejezem, nagyon izgatottan feláll, és járkálni kezd a szobában, 

mint aki túl van fűtve: 

– Nagyszerű! Mi is összegyűjtöttünk egy-két részletet, és ez most mindent 

igazol! 

Meglep ez a "mi". Joan Pierce felém sandít, miközben fel-alá járkál, és 

észreveszi a meglepetésemet. Rögtön hozzáteszi: igen, mindez igazolja, amit 

Reginald meg én gondoltunk – de ezt a közlését nagyon hitetlenül fogadom, 

mert jól tudom, hogy Joan sose avatja be "a szegény Reginaldot" – így szokta 

mondani – a maga izgalmas ügyeibe. Biztos vagyok benne, hogy ez a "mi" 

nem a Pierce házaspárra vonatkozik. Joan megáll, és rám néz: 

– Ralph, szeretnék kérdezni valamit. 

– Annyit kérdezhet; amennyit csak akar, de könyörgök, ne ingázzon itt fel s 

alá, Joan, és a hintaszéket is hagyja békén! 

Joan kurtán felnevet, és leül egy székre. 

– Még mindig olyan érzékeny, Ralph? De éppen erről akartam kérdezni 

valamit: hogy érzi magát Anita távozása után? 

– Elég jól. 

– Hogyhogy "elég jól"? 

– Nem tagadom, hogy az első pillanatban nagyon megrendültem. De aztán 

mintha felszabadultam volna. És megmondom őszintén: most valami 

nagy-nagy megkönnyebbülést érzek, hogy soha többé nem kell várnom rá. 

Hallgatunk. Joan apró, villogó szeme az arcomat fürkészi. 

– Még egy kérdés, Ralph. Anita végleg elhagyta? 



– Én véglegesnek tekintem. 

– Azt akarja mondani, hogy ha egy év múlva, két év múlva visszajönne, 

maga akkor sem… 

– Nem. Nem fogadnám vissza. Nézze, Joan, én ma reggel rájöttem 

valamire: már nem becsülöm Anitát. 

Égy kis csend. Joan nem veszi le rólam szűrős szemét:  

– Azért haragszik rá, mert fontosabb neki a karrierje, mint maga? 

– Nem, dehogy! Azt nagyon is meg tudnám érteni. Nem, én azt 

nehezményezem, hogy Anita továbbra is a zsarnokság szolgálatában marad, s 

ami még rosszabb, egy olyan zsarnokságot szolgál, amelynek az 

ideológiájával nem is ért egyet. Hogyne, tudom, mivel igazolja magát. Ha 

Bedford mellett marad, talán sikerül csökkentenie a károkat. De minden 

opportunista ezzel mentegetőzik. Az az igazság, hogy Anita alapjában véve 

cinikus. Képes megtagadni az egész életfilozófiáját. És miért? Egy nagyköveti 

állásért! 

Joan kihúzza magát, és két kezét a térdén nyugtatva, azt mondja: 

– Végre, végre! 

Aztán felkapja a két kezét. 

– Végre, Ralph! Csakhogy kinyílt a szeme! Végre olyannak látja a 

helyzetet, amilyen! 

Felhúzom a szemöldökömet. 

– De, Joan, valahányszor eddig vitatkoztunk, maga mindig Anita 

védelmére kelt! 

– Kénytelen voltam! Nem akartam összeveszni magával! Magának egyedül 

kellett rájönnie az igazságra. De végre sikerült! Megtette a döntő lépést! 

Kiszabadult Anita rabságából. Hadd mondjam meg, ez a csúnya folt sehogy 

sem illett az egyéniségéhez. De most letörülte. 

És diadalmas hangon teszi hozzá: 

– Én mindig bíztam magában, Ralph! Mindig azt mondtam, hogy 

előbb-utóbb kitisztul a látása. Gratulálok, Ralph! Mi már régóta szerettünk 

volna együttműködni magával. 

Megint az a "mi". És veszem észre, hogy Joan ezúttal már nem akarja 

leplezni. 

Előrehajol, és szaporán mondja: 

– Figyeljen ide, Ralph, maga húsz perce van itt nálam. Ez azt jelenti, hogy 

ha majd visszakapcsolom a lehallgatókészüléket, újabb húsz percig kell 

beszélgetnünk ártatlan dolgokról. Az pedig sok egy kicsit. Azonkívül mindig 

fennáll a veszély, hogy valaki megfigyelte, mikor jött be hozzám, és azonnal 

jelentette a lehallgatóközpontnak. Akkor pedig feltűnő lesz a hézag a 



magnószalagon, és az én lehallgatókészülékemet éppúgy kezelésbe veszik, 

mint a magáét. 

Egy pillanatra lélegzetet vesz: 

– Az idő sürget, Ralph. Két dolgot szeretnék kérni magától: mostantól 

fogva egyetlen lépést se tegyen az én megkérdezésem nélkül. 

– Egyetlen lépést se? Ezt hogy érti? 

– Például úgy, hogy ne írjon elutasító választ az Országos Spermabanknak. 

– Micsoda? Hát ezt is tudja? 

– Persze. 

– Egy szót se szóltam róla. 

– Nincs ebben semmi rejtély. Mutschtól tudom, akinek viszont Stien 

mondta el. 

Egy kis szünet. 

– Mutsch is azok közül való, akikben megbízhatok? 

Joan Pierce jobbra-balra ingatja a fejét. 

– Mutsch mint ember mindenképpen méltó a bizalomra, Ralph. Sajnos 

kompromittálta magát, és minden lépését figyelik. 

– Kompromittálta magát? 

Joan megint hallatja azt a kurta kis nevetését, amely annyira hasonlít a 

sirályok vijjogására. 

– Hja, Ralph, a diktatúra igazán nem magának való! Emlékszik rá, amikor 

nem hagytam, hogy szembeszálljon Ruth Jettisonnal? Mutsch szembeszállt 

vele. 

– Hát hogyne! Nagyon jól emlékszem. Mutsch remekül viselkedett! 

– Remekül viselkedett, de beleesett a csapdába. Ruth Jettison 

álprédikációja csak úgy bűzlött a provokációtól. Azt akarta elérni vele, hogy a 

blueville-i ellenzék lépjen ki a homályból. 

Leesik az állam. Úgy érzem magam, mint aki fölött eljárt az idő. Mintha 

eddig semmit sem értettem volna meg abból, ami Blueville-ben történik. 

Mindenben félrefogtam: tévedés volt minden gondolatom, elméletem, 

cselekedetem… Például a felmondásaim – pedig milyen büszke voltam rájuk! 

Milyen bátornak hittem magam! 

Megkérdem: 

– Mi rosszat tettem vele, hogy nemet mondtam az Országos 

Spermabanknak? 

Joan elmosolyodik egy pillanatra, ahogy szokott. 

– Nem tett semmi rosszat. Csak meggondolatlanul cselekedett. 

Egy kissé ingerülten mondom: 

– Maga szerint a meggondolatlanság a legfőbb jellemvonásom? 



– Azt éppen nem mondanám. Sőt általában meg szokta fontolni, amit 

csinál. 

Köszönöm. A sok ecet után végre egy csöpp méz. 

– Csak?… 

– Nagyon is hirtelen szokott határozni. 

– És ez hiba? 

– Itt, igenis, hiba. 

– És az elutasító levelem is hiba volt? 

– Mint olyan, nem nevezhető hibának. Csak taktikai szempontból. Tudja, 

ugye, hogy aki verekedni kezd, feltárja magát. Mellékes ügyekért pedig nem 

érdemes verekedni… főleg akkor, ha semmi esélye sincs a győzelemre. 

Mivel "meg szoktam fontolni", amit csinálok, most is fontolgatom a 

hallottakat. És minden világos lesz, mint a nap. Joannak igaza van. Valójában 

egy pillanatig sem hittem, hogy Mulberry elfogadja a kifogásaimat. Esküdni 

mernék, hogy Stien sem hitte. Gyerekek voltunk mind a ketten. 

Szélmalomharcra vállalkoztunk. Mire jó ez? Ó, milyen ostobák voltunk! 

A szemébe nézek Joannak. 

– Vagyis hármunk közül csak Jespersen gondolkozott reálisan? 

Joannak elkomorodik a tekintete, összepréseli az ajkát, ökölbe szorítja a 

kezét. 

– Ó, Jespersen! 

Többet nem mond, de ez is éppen elég. Döbbenten veszem tudomásul ezt 

az újabb figyelmeztetést. Joan feláll. 

– Bocsásson meg, Ralph. Sürget az idő. 

– De azt mondta, hogy két dolgot akar kérni tőlem. Eddig csak egyet kért. 

Joan rám emeli halvány mosolyát, és én azt gondolom magamban: 

hihetetlen, úgy viselkedem, mint aki utasításokat kér. Lehetséges volna, hogy 

most már én is azok közé tartozom, akikre a "mi" szócska utalt? 

– Ha valami hosszabb közölnivalója lenne, Ralph, ne jöjjön ide. Üzenjen a 

Sünnel. 

Nem akarok hinni a füleimnek. 

– Burage-zsal? 

– Inkább a másik nevén említse, mert azt csak mi hárman ismerjük. 

– De, Joan, mi lesz azzal a lehallgatókészülékkel, ami a laborban van, a 

dolgozószobámban? 

Joan Pierce elmosolyodik. 

– Legyen erős: az a készülék sohasem létezett. 

 

Péntek reggel nyolc órakor az íróasztalomon találom dr. Mulberry válaszát. 

Olyan, amilyenre számítottam. De azért van benne egy meglepő adalék, amely 



talán felháborítana, ha nem sikerült volna még Blueville-ben is megőriznem 

humorérzékem néhány foszlányát. 

 

Kedves dr. Martinelli! 

 

Könnyen eloszlathatom erkölcsi aggályait, amelyekre hivatkozik: Blueville-be 

küldendő csoportunk egy gépkocsivezetőből és egy begyűjtőnőből áll. Önnek 

csak ez utóbbival lesz dolga. Az önkezével való beavatkozás vagy a 

homoszexualitás eleve tehát fel sem merül. 

Remélem, nem lesznek újabb kifogásai, hiszen olyan ügyről van szó, 

amelyet minden állampolgár méltán tarthat hazafias kötelességének, s amely 

minden egyéb megfontolásnak fölébe helyezendő. 

Kérem, szíveskedjék postafordultával értesíteni beleegyezéséről. 

 

Kiváló tisztelettel stb. 

 

Talán jobb, ha ezen csak nevetek, és nem érzem magam megalázva. De vajon 

milyen lesz az a "begyűjtőnő", akivel futólag oly bizalmas kapcsolatba kell 

kerülnöm? Hivatásos ápolónő? Vagy valami gyorstalpaló tanfolyamon 

képezték ki? Önként vállalkozott erre a sajátságos feladatra? Vagy őt is 

kényszerítették a "hazafias kötelesség" nevében, amely "minden egyéb 

megfontolásnak fölébe helyezendő"? 

Behívom Burage-t a dolgozószobámba, de előre tudom, hogy mit fog 

tanácsolni. Mégis arra számítok, hogy ebből az alkalomból feltehetek neki 

egy-két apró kérdést. 

Épp csak rácsöngetek a házitelefonon, és már itt is van, pedig fölöttem áll a 

hierarchiában, méghozzá kétszeresen: egyrészt mint nő, az új korszak 

felsőbbrendű képviselője; másrészt új kapcsolataink folytán, amelyek abból 

adódnak, hogy mindketten a "mi"-hez tartozunk. 

De Burage ettől egyáltalán nem lesz fölényes. Megjelenik: gusztusosan 

gömbölyű, szerény kis nő, halkan beteszi maga mögött az ajtót, ürügyként egy 

dossziét tart a hóna alatt, így várja "utasításaimat". 

Átnyújtom neki Mulberry levelét, s miközben olvassa, egy hajtincs a 

szemébe hull: szeretném megérinteni, és más szemmel nézem, mint eddig. 

Még sose vettem észre, hogy buzogány alakú fülbevalót visel. A haja, 

akárcsak Anitáé, dús és vörösesbarna, de azért Burage mégsem hasonlít volt 

feleségemre. A szeme nem zöld, hanem kék. Az orra nem hegyes, hanem 

gömbölyű. Álla is gömbölyű, de határozott. Eddig inkább csak azt figyeltem 

meg, milyen csinos, és nem törődtem vonásainak kifejezőerejével. Most, a 

"mi"-re gondolva, igyekszem elvonatkoztatni fizikai vonzóerejétől, és új 



szemmel nézem Burage-t. Az arca nagyon értelmes, de nemcsak ez hat rám. 

Homloka, arcának csontozata, az állkapocs vonala, szemének kifejezése, 

ajkának barázdája keménységet és erőt sugároz, noha minden gömbölyű és 

vonzó rajta. Jó. Úgy látszik, túl kell tennem magam kultúránk előítéletein, és 

tudomásul kell vennem, hogy nőiesség és erő mostantól kezdve összetartozó 

fogalmak. 

Burage visszaadja a levelet, és szenvtelen hangon azt mondja: 

– Begyűjtőnőt küldenek: ez azt mutatja, hogy más P. M.-ek is felhoztak 

már olyan kifogásokat, mint maga. 

– Tudja, hogy Stien mire hivatkozott? 

– Hogyne. Azt is tudom, mit felelt rá Mulberry. Stien tegnap kapta meg a 

válaszát. Röviden így szólt: "Kedves Stienemeier professzor, megkérdeztünk 

néhány tekintélyes rabbit, és az volt a véleményük, hogy ön túlságosan 

ragaszkodik a Mózes Első Könyvének 38. fejezetéből vett rész betűjéhez, de 

nem veszi figyelembe a szellemét. Onán bűne abban állt, hogy szándékosan 

lehetetlenné tette a megtermékenyítést. A mi intézményünk viszont épp 

ellenkezőleg, megsokszorozná az ön termékenyítő erejét, mivel pedig ön nős, 

a műveletet a felesége is végrehajthatja. A begyűjtőnőnek csupán az lesz a 

szerepe, hogy kémcsőbe gyűjtse a magot…" 

Egy kis szünet. Az az érzésem, hogy mindezt más hangon is mondhatta 

volna, még egy kis mosolyt is el tudtam volna képzelni. Hiszen a képtelenség 

nem feltétlenül kafkai: néha komikus is lehet. Mert azért mégis: a rabbik 

tanácsa!… De nem, Burage a hóna alatt tartja a dossziét, kezét összekulcsolja 

maga előtt, üres szemmel néz rám, és egyetlen arcvonása sem rezdül. 

Lassanként átveszem a hűvösségét, felhúzom a szemöldökömet, és azt 

kérdem: 

– És most mi lesz? 

– Most az lesz, hogy postafordultával igennel válaszol, hiszen hívja a haza. 

És egy pillája sem rezdül, mintha nem is szánta volna ironikusnak ezt a 

megfogalmazást. 

– És Stien? 

– Rita majd rábeszéli, hogy mondjon ő is igent. 

– "Rita"? 

– Így szoktuk nevezni közös barátnőnket. 

A szemébe nézek: úgy látszik, most már végérvényesen én is a "mi"-hez 

tartozom. Vajon ezért áll Burage egyszerre csak úgy előttem, mint egy 

jégcsap? Egyszer s mindenkorra éreztetni akarja velem, hogy ő a parancsnok? 

Egy pillanat múlva azt mondom: 

– Burage, szeretnék kérdezni egyet s mást. 

Az órájára pillant, és szárazon mondja: 



– Öt percem van. Utána erről a dossziéról kell beszélnünk. 

– Rövid leszek: hová vezet az itteni lehallgatókészülék zsinórja? 

– Az én szobámba. 

Egy kis szünet, hogy magamhoz térhessek. 

– Vagyis maga le tudja törölni a szalagot? 

– Amikor csak akarom, és ahol csak akarom. 

– Második kérdés: hogy sikerült elnyernie Barrow-ék bizalmát? 

– Régóta harcolok a LIB soraiban. 

Összerezzenek. 

– Maga lib? 

– Nem sejtette? 

– De, az igazat megvallva, sejtettem. Rövid hallgatás után újra 

megszólalok: 

– Lehet, hogy hülye vagyok, de most már végképp nem értek semmit. 

– Pedig nagyon egyszerű: lib vagyok, de a leghatározottabban ellenzem a 

férfiellenes szexizmust, a nemek háborúját és a párosodásra kimondott tabut. 

– De hiszen Anita is pontosan így gondolkozik! 

Burage összevonja a szemöldökét, kék szeme villámokat szór, és 

végtelenül megvetően mondja: 

– Óriási a különbség. Én harcolok Bedford ellen, a maga volt felesége 

pedig szolgálja. 

– Igen, tudom. Ezt én is beláttam – mondom egy pillanat múlva. 

– Elég sokára. 

Milyen csípős ez a Burage. 

– Igaza van. Mint Rita mondja, eltartott egy ideig, amíg sikerült kibújnom a 

magam személyes problémáinak gubójából. 

Nevetni próbálok egy kicsit, de nincs visszhang. Burage folytatja: 

– Hogy mindent világosan lásson, doktor, szeretném leszögezni: lib 

vagyok, de szemben állok a Bedford-féle LIB-bel, és különösen szemben állok 

a bedfordi diktatúrával. 

– Hát akkor ebben egyetértünk: gondolom, úgyis tudja. 

– Nagyon örülök – mondja hűvösen Burage. – Így minden sokkal 

egyszerűbb lesz. 

Egy kis szünet után megkérdem: 

– Hajlandó mondani valamit a "mi"-ről? 

– Minek? Ismeri a céljainkat. 

– Én egyes személyekre gondoltam. 

Burage nagyon kurtán válaszol: 

– Itt Blueville-ben csak Ritával és velem lesz dolga. 



Ránézek. Vagyis a földalatti mozgalom sejtjei szigorúan el vannak 

szigetelve egymástól, hogy ha az egyiket netalán leleplezik, ne lehessen 

valamennyit elpusztítani. 

Megkérdem: 

– Hármunk közül maga a főnök? 

– Én. De magának is mindig joga lesz kifejteni a véleményét. 

Elméleti jog: ezt máris érzem. 

– Még egy kérdés, Burage: tegyük fel, hogy sikerült Bedfordot 

megbuktatni. Mi a mozgalom végső célja? 

– Visszaállítani a status quót, kivéve a nők régebbi helyzetét. 

– Miért ilyen szerény a célkitűzésük? 

– Hogy a lehető legszélesebb körben hívekre találjunk. 

– És találnak? 

– Egyre többre. Még a Kongresszusban is. 

Ebből tulajdonképpen némi reményt meríthetnék. A kongresszusi 

özvegyek tehát ma már nem olyan kezes bárányok, mint azelőtt. De ugyan mit 

tehet a Kongresszus? Vád alá helyezi az elnököt? Hogyne, erre már volt példa 

történelmünk folyamán. De ha az elnök diktátor, talán hagyni fogja, hogy 

bíróság elé állítsák, és nem alkalmaz erőszakot a bírák ellen? 

– Még egy percünk van – mondja Burage. 

Nem mondhatnám, hogy kesztyűs kézzel bánik velem. Hóna alatt a 

dosszié, az arca fagyos, személytelen. Egy pedáns tisztviselő, aki utasításokat 

diktál. 

– Még egy utolsó kérdés, Burage: ezután mindig úgy fog viselkedni velem, 

mint ma? 

– Igen. 

Áttetsző tekintet, semleges hang, közömbös magatartás. 

– Vagyis nincs több veszekedés? 

– Nincs. 

Elmosolyodom. 

– Hiányozni fog. 

A mosolyomra semmi válasz. Egy kissé félszegen mondom: 

– Szóval nincs több veszekedés. Miért? 

Burage szemében megjelenik valamiféle kifejezés, de nem tudom pontosan 

megállapítani, hogy mi az. 

– Ezután semmi szükség a veszekedésre, doktor, hiszen most már 

megbízom magában, és nyíltan kifejezhetem az érzéseimet. 

– Az irántam való érzéseit? – kérdem, felhúzva a szemöldökömet. 

– Hagyja ezt, kérem – mondja szárazon. – Ne legyen képmutató. Ne tegyen 

úgy, mintha nem tudná, mit érzek. 



Nem jutok szóhoz. 

– Világosabban is meg kell magyaráznom? – kérdi Burage támadóan. 

Semmit sem akarok mondani, de ha akarnék, se lenne rá időm, mert Burage 

megelőz. 

Vegye tudomásul, doktor, hogy kívánom magát – mondja a lehető 

legfagyosabb hangon. 

Leesik az állam. Nem mondom, hogy elpirulok, de nem sok híja. És 

esküszöm, szinte magam sem akarom elhinni, de lesütöm a szemem! 

Burage nagyon váratlanul reagál erre. Elneveti magát. 

– Doktor – azt mondja –, hogy maga milyen komikus! Lehet, hogy a 

személyes bajainak a gubójából már kibújt, de a fallokrata gubóból még nem 

sikerült kibújnia! Vallja be, most egy kicsit meg van botránkozva! Nem szokta 

meg, hogy a nők kezdeményezzenek, és közöljék, hogy megkívántak egy 

férfit. Szerette volna, ha a férfinemnek ez az egy kiváltsága legalább 

megmarad. 

– Nem, inkább csak meglepődtem. Tudja, eddig még sose fordult elő. De 

azért egyáltalán nem esik rosszul, ha ilyesmit hall az ember. Pláne ha 

kölcsönös a vonzódás. 

Burage kék szeme sötétebbre válik a haragtól, és gyilkos iróniával mondja: 

– Na persze, mert, ugye, maga is kíván engem! 

– Hiszen tudja. 

Újabb nevetés, de ez már nem áll messze a rikácsolástól. 

– Csakhogy az egészen más, doktor. Maga olyan, mint egy csődör a 

méntelepen. Egyformán kíván minden kancát, akivel össze van zárva! Mrs. 

Barrow-t, Crawfordot! Pussyt! Engem! 

Nem mondhatnám, hogy emberi méltóságom ma túl sok kíméletben 

részesülne. Dr. Mulberrynek olyan vagyok, mint egy bika a mesterséges 

megtermékenyítő-állomáson, Burage-nak pedig mint egy csődör a 

méntelepen. 

Úgy látszik, a mai napon minden hasonlatot az állatvilágból veszünk. 

De azért nem akarom tagadni a tényeket. Nyilvánvaló, hogy itt 

Blueville-ben minden pillantásomat elkapták, meglesték, kielemezték; hogy 

"Rita" és a "Sün" mindent alaposan megtárgyalt egymás között. Tessék, a 

puritán társadalmak átka: mindenki csak a nemiséggel foglalkozik. 

– Tudja – mondom –, ha az ember csak gondolatban poligám, akkor 

megengedheti magának, hogy ide-oda csapongjon. De azért szeretnék 

kijelenteni valamit. 

A gúnyos nevetésnek vége. Burage arca ismét komoly lesz, és látszólag 

nagyon nyugodtan néz rám. De azért a fülbevalója mintha rezegne egy kicsit, 

egy icipicit: ebből arra következtetek, hogy sejti, mit akarok mondani. 



– Burage – mondom –, ha a csődör, ahogy maga nevezi, kiszabadulna a 

méntelepről, egy percig sem vitás, hogy kit választana. 

Burage-nak a pillája sem rezdül, hűvösen mondja: 

– Ezek, ugye, üres szavak, a szexista csábítás fegyvertárából? 

– Szó sincs róla. 

Hallgatunk. Burage egy szót sem szól, csak néz rám azzal az áttetsző 

szemével. Aztán megváltozik a nézése. Érzem, hogy elhiszi, amit mondtam, és 

nem marad közömbös. De ez csak egy pillanatig tart: az arca ismét 

megkeményedik, s amikor beszélni kezd, a szavak szinte lepattannak az 

ajkáról, egyik a másik után, meglepő erővel. 

– Figyeljen ide, doktor, és jól jegyezze meg magának. Ameddig itt 

vagyunk Blueville drótkerítésén belül, nem lesz köztünk semmi. Érti? Semmi 

a világon. Még egy csók se, még a kezünk se találkozhat, hozzá se érünk 

egymáshoz, nem is nézünk egymásra. 

Aztán hozzáteszi: 

– Egyelőre más dolgunk van: azt kell elvégezni. 

 

Június 3-án délelőtt Burage-nak sikerült egy üres percet találnia, amikor 

közölheti velem az utasításait. Előzőleg magnóra mondtam a kutatásainkról 

szóló kéthavi jelentésemet, átadtam neki a szalagot, és ő meghallgatta. Az a 

véleménye, hogy a jelentés túl optimista, nem önmagában véve, hanem 

taktikai szempontból. A Mr. Barrow-nak szánt beszámolónkban nem volna 

szabad ilyen bizakodóan nyilatkoznom az eredményeinkről. Erre azt feleltem, 

hogy az eredményeinket nemcsak én tudom összegezni. Itt van például dr. 

Grabel, aki… Burage a szavamba vág: 

– Attól ne féljen. Dr. Grabel hallgatni fog. 

Tágra nyílik a szemem. Dr. Grabel is a "mi"-hez tartozna? De hiszen 

tudjuk, hogy A! Hihetetlen. Azt mondom: 

– Ha újra meg kell csinálnom a jelentésemet, elejétől a végéig, legalább 

tudni szeretném, hogy mik azok a taktikai szempontok. 

– Kérem. Nem tudjuk, hogyan fog reagálni Helsingforth, ha majd 

rendelkezésére áll a vakcina. Nyilván problémái lesznek. A vakcina ugyanis 

nem nagyon vág össze a Bedford-féle vonallal. Szeretnénk biztosítani 

magunknak egy kis időbeli előnyt Bedforddal szemben, hogy az intézkedései 

majd ne érjenek váratlanul. 

Erre eszembe jut Anitának egy bizalmas közlése: amikor visszament 

Blueville-ből, zárt borítékban mindig magával vitte Barrow jelentését, 

amelyben Stien és Jespersen kutatásairól volt szó. Az enyéimről soha. 

Ezt most Burage-nak is elmondom. Láthatólag meg van döbbenve. Nem 

annyira attól, hogy a Fehér Ház nemigen érdeklődik a kutatásaink iránt – erre 



számítani lehetett –, inkább attól, hogy a két kollégám "célfeladata" ennyire 

érdekli. 

Burage-t hirtelen megszállja az ihlet. 

– Doktor, feltétlenül meg kell tudnia, hogy Stien tulajdonképpen mit akar 

előállítani. 

Elhúzom a szájam. 

– Ez nagyon kényes kérdés. Tudja, Stien is meg én is titoktartást 

fogadtunk. 

– Kinek? 

– Helsingforthnak. 

– És maga kötelezőnek érzi ezt a fogadalmat? – kérdi Burage megvetően. 

– Amióta csatlakoztam magukhoz, már nem. De Stien nem ismeri a maguk 

céljait. Nem fogja megérteni, miért vagyok olyan nagyon kíváncsi. Talán még 

gyanakodni is fog. 

– És ha nemet mond, képes lenne feljelenteni magát? 

– Dehogy! Igazán nem olyan ember! 

– Hát akkor próbálja meg, doktor, de gyorsan: nem vesztegethetjük az időt 

ilyen aggályok miatt. 

Úgy látszik, Burage állja a szavát. Beszélgetés közben is tartja köztünk a 

csillagászati távolságot. Mindkét minőségében: mint pedáns tisztviselő és mint 

politikai főnök. Az az érzésem, mintha egy próbababához beszélnék, akit 

hüvelyknyi vastag kirakatüveg választ el tőlem. Csak az a különbség, hogy a 

próbababák nem szoktak lélegezni. Márpedig Burage lélegzik, és ez a jelenség 

nagyon is jól megfigyelhető, minthogy olyan gömbölyű a melle. Egy másik 

ismerős jel: a fülbevalók alig észrevehető rezgése. Burage, a fülbevalóid 

átpártoltak hozzám. Elárulnak, a kezemre játszanak. Hogy a kezemre 

játszanak, az talán túlzás. De azért jólesik érezni, hogy a vulkán hamuja alatt 

mégiscsak izzik a parázs. 

 

Stien, akinek még aznap szóltam, hogy ebéd után találkozzunk Joan 

Pierce-nél, eleinte nagyon bizalmatlan. Süt a nap, igaz, csak nagyon 

bágyadtan, de Stien azért még Johnny szobájában sem veszi le divatjamúlt, 

fekete felöltőjét (nagyon hosszú kabát: azt hiszem, még a második 

világháború idejéből származik), kilyukasztott, zöld tiroli kalapját, amelyből 

kicsúsznak hosszú, fehér fürtjei, vastag, piros gyapjúsálját, amit Mutsch 

kötött: így ül, vagy inkább fekszik, nyakig bebugyolálva Joan Pierce 

hintaszékében, dühösen ringatja magát, és szidja a nátháját meg engem, aki 

nem tudom kikúrálni. A szemébe húzott kalapjával és a füléig érő sáljával 

olyan, mint egy nagy teknősbéka, amely épp csak kidugja ráncos fejét és apró, 



gyanakvó szemét a páncélja alól, de a legkisebb vészjelre mindjárt vissza is 

húzza. 

Mondanom sem kell, hogy végtelenül óvatosan kezdek hozzá. Kérésemet 

egy igen körülményes captatio benevolentiae-vel vezetem be. Én igazán nem 

akarok kíváncsiskodni, jobban mondva, nem valamiféle személyes 

kíváncsiság vezérel (Joan Pierce egy aggódó pillantást vet felém: fél, hogy 

elszólom magam), de ha az ember olyan körülmények között él, mint mi 

"lágerkörülmények között" (ahogy maga Stien szokta mondogatni), és meg 

van fosztva a tájékozódás szabadságától, akkor minden információ, aminek 

valamelyikünk a birtokában van, s amit közölhet a másikkal, végtelenül 

értékessé válik… satöbbi satöbbi. 

Stien csak hagyja, hogy beszéljek, egy kukkot sem szól, s apró, kék szeme 

időnként rövid és dühös pillantásokat vet a szemhéjak redői közül hol Joan 

Pierce-re, hol énrám, hol megint Joanra. Közben eszelősen hintázik, amitől 

engem a rosszullét környékez, és Stien tudja ezt: ismeri az idioszinkráziáimat. 

Mialatt mondom a magamét, ő egyre jobban elbújik a kalap alatt, a sálja 

mögött, behúzza a nyakát, minden porcikája összezsugorodik a lábujja 

hegyétől a feje búbjáig. Élénk szeme, amely hol felbukkan, hol eltűnik a 

szemhéjak redői között, a rokonszenv legcsekélyebb jele nélkül fürkész. Én 

meg csak haladok előre, de érzem, hogy a kudarc felé. 

– Befejezted? – kérdi Stien, és megállítja a hintaszéket. 

– Be. 

– Akkor ide figyelj! 

Tüsszenteni kezd, előcibálja a zsebkendőjét, és két tüsszentés között vadul 

gyalázza az orvosokat: nagyképű, tudatlan hólyagok, akik attól sem riadnak 

vissza, hogy új szívet ültessenek be szerencsétlen áldozataikba, de azért egy 

közönséges náthát sem tudnak megelőzni vagy meggyógyítani. 

Nagy lármával, tüntetően és megvetően kifújja az orrát, krákog, megtörli a 

száját, majd mennydörögni kezd, és olyan vádakkal illet, hogy alig állok meg 

a lábamon: elítéli az erkölcsi felfogásomat, egyéniségemet, viselkedésemet, 

meggondolatlanságomat, "közönséges és kielégíthetetlen libidómat", velem 

született óvatlanságomat, mert, ugye, ismét kiderült, hogy képtelen vagyok 

állni a szavam, képtelen vagyok titkot tartani, egyszóval "menthetetlenül 

felelőtlen" vagyok. 

Jóllehet hozzá vagyok szokva az ilyesféle szónoklatokhoz, és tudom, hogy 

jórészt Stien krónikus ingerültségéből, no meg komédiázó hajlamaiból 

fakadnak, most mégis úgy érzem, ez azért egy kicsit sok a jóból, főleg Joan 

előtt – aki egy szót sem szól, úgy meg van döbbenve –, és épp valami kemény 

visszavágáson töröm a fejem, amikor Stien egyszerre csak felugrik a 



hintaszékből – az előbb még úgy elfeküdt benne, hogy az ember azt hihette 

volna, meg se tud mozdulni –, és felbődül: 

– Száz szónak is egy a vége: a válaszom nem, nem és nem! 

Ezt crescendóban mondja, az utolsó "nem"-et már egészen magas hangon, 

majd hirtelen rám mosolyog, egy óriásit kacsint, gyorsan odamegy a kis 

írógéphez, amelyen Joan Pierce a férje feljegyzéseit tisztázza, nagy gonddal 

kopogni kezd rajta, végül feláll, és anélkül, hogy ránk nézne, vagy bocsánatot 

kérne Joantól, amiért belegépelt a munkájába, mindkettőnknek hátat fordít, és 

kimegy. Az ajtó nagyot csattan: egy pillanat múlva már látjuk odakint az ablak 

előtt a fejébe nyomott kalapjával és a szeméig érő vörös sállal. 

A hosszú lábú Joan máris siet az írógéphez, én meg utána. 

– Joan – mondom –, ha van egy ollója, legyen szíves… 

Jelbeszéddel tudtára adom, hogy mit szeretnék: vágja ki azt a sort, amit 

Stien lekopogott. Joan meg is teszi egy árva szó nélkül. A gépelt szövegből 

ugyan nem érthet semmit – csupa rövidítés: utalás egy biológiai folyóirat 

egyik számára –, de hangosan nem akarok magyarázkodni, tiszteletben tartom 

Stien óvintézkedéseit, bár az a véleményem, hogy egy kissé túlzottak. Úgy 

látszik, Stien is észrevette, amit Joan Pierce mondott: hogy tudniillik Mutsch 

és Ruth Jettison összetűzése óta őt jobban figyelik, mint a többieket. Most már 

nyilván azt sem találja elég megnyugtatónak, hogy Joan ki tudja kapcsolni a 

lehallgatókészülékét. 

Tudom, hogy a folyóirat megtalálható a kastély tudományos könyvtárában, 

és ma délután első ízben alig várom a laboratóriumi munka végét, hogy 

odasiethessek. 

A folyóiratolvasáshoz nem kell kérőlapokat kitölteni: az ember egyszerűen 

leemel a polcról egy számot, és ott helyben elolvassa, de haza is viheti, csak 

ott kell hagynia egy zöld kártyát, amelyen rajta van a neve és a kikölcsönzés 

időpontja. Én természetesen az előbbi módszert választom, egykettőre 

megtalálom a keresett cikket, és állva olvasom végig a folyóirattartó előtt, 

még jegyzeteket sem készítek. Sejtettem: maga Stien írta vagy két évvel 

ezelőtt. Nagyon rövid cikk: talán tíz oldal, de számomra, mindannyiunk 

számára – tekintettel a blueville-i helyzetre és az ország helyzetére – 

hallatlanul érdekes. Először gyorsan felfalom az egészet, azután még egyszer 

átolvasom lassabban, jól az eszembe vésve minden részletét, hogy semmit se 

felejtsek cl, ha majd holnap reggel jelentést teszek Burage-nak. 

Amikor kijövök a könyvtárból, Mr. Barrow akaszkodik belém. A "belém 

akaszkodik" kifejezés egyébként nem éppen találó: akaszkodni csak az tud, 

ami kemény és szívós, mint például egy kéz, egy karom, egy fogó. Mr. 

Barrow-nak azonban nincsenek ilyen jellegű szervei vagy szerszámai. A karja 

teljesen fölösleges: sohasem érinti meg az embert. Puha és szivacsos lény, 



amelynek legfeljebb szivókorongjai vannak. Olajos szemével, nagy, petyhüdt 

ajkával, ormányként lógó orrával fogja meg áldozatát. Hangja, amely 

egyszerre kenőcsös és fémes, ráragad a hallgató bőrére, mint a melasz. 

Csupasz koponyája olyan, mintha viasszal fényesítette volna ki: így áll 

előttem a büfébe vezető folyosón, kikerülhetetlen és kocsonyás akadályként. 

Megpróbálhatnám: hátha sikerül áthatolnom ezen a medúzán, de milyen 

állapotban kerülnék elő a túlsó oldalon? Megállok, mintha valami nagy 

olajtócsa állná utamat a garázsban. A jelek szerint Mr. Barrow-nak van valami 

mondanivalója a számomra. És csakugyan, mihelyt megállok, minden 

bevezető nélkül, szemérmesen suttogva így szól: 

– Dr. Martinelli, gondolom, nem felejtette el, hogy ma estére várjuk 

Blueville-be dr. Mulberry begyűjtő csoportját. Helyesnek tartottam, ha 

megkérem dr. Mulberryt, hogy a csoport az eredetileg kitűzött időpontnál 

valamivel később érkezzék, mert csakis így biztosíthatjuk a maximális 

diszkréciót, amit a telepen végzendő tevékenységük esetleg veszélyeztetne. 

Hasonló okokból úgy döntöttem, hogy a műveletet minden egyes személynek 

a lakásán hajtsák végre, s hogy ön legyen az utolsó páciens – ó, milyen szépen 

mondja! – este kilenc órakor. Ebben az időpontban, ha jól emlékszem – de 

nyilván nem az emlékezetemre hagyatkozik, hanem inkább a 

lehallgatókészülékre, mert én sose beszéltem vele erről –, Dave már le szokott 

feküdni. Nagy súlyt vetek rá – folytatja riadt arccal –, hogy minden a lehető 

legillendőbb formák között menjen végbe. És bízom benne – itt visszatér a 

parancsnoki modor –, hogy ön kellő szívélyességgel fogadja majd dr. 

Mulberry csoportját, amely – a hang itt öblössé válik – rendkívül kényes 

feladatának hazafias szellemben történő végrehajtásával igazán méltó 

valamennyiünk megbecsülésére. 

– Ez csak természetes, Mr. Barrow – felelem, tökéletesen alkalmazkodva a 

blueville-i modorhoz. 

Mr. Barrow-nak nincs semmi hozzátennivalója. Mindent elmondott, 

fenékig kiélvezve a helyzet bürokratikus finomságait. Még csak egyetlen 

tennivalója van: nem az, hogy elbúcsúzzon tőlem, hanem hogy 

továbbengedjen, ezt pedig úgy oldja meg, hogy behúzza a pocakját, nehogy 

véletlenül hozzáérjek a szűk folyosón. Én is igyekszem minél jobban 

összehúzni magam. Nem szeretném, ha véletlenül kipukkasztanám, és puha 

belsőségei ott omlanának ki előttem a földre. Sikerült. Nem értem hozzá. 

Megkönnyebbülten megyek tovább. Furcsa. Csak a hangját hallottam, de már 

ettől is maszatosnak érzem magam. 
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Kilenc óra. Dave már lefeküdt. Én csak járkálok a szobámban, munkára 

készen, ha szabad így mondanom, de tétlenül, zavartan és egy kicsit mégis 

kíváncsian. Tulajdonképpen nem is magától az aktustól félek – 

végeredményben rá lehet fogni, hogy orvosi művelet –, hanem inkább a 

begyűjtőnővel folytatandó előzetes társadalmi érintkezéstől, és egyáltalán, a 

begyűjtőnő személyétől. Mert az az ápolónő, aki kötelességtudatból és 

hazafias lelkesedésből ilyen feladatra vállalkozik, nyilván nem valami 

kellemes egyéniség: biztosan megfagyok, ha csak ránézek. 

Félelmem alaptalannak bizonyul. Kilenc óra tízkor egy kis furgon áll meg a 

házam előtt. Sietek ajtót nyitni, nehogy a kopogtatás felébressze Dave-et – s 

egy jól megtermett, harminc-egynéhány éves nő áll előttem, aki rekedt hangon 

így szól: 

– Dr. Martinelli? Mi az, be vagy sózva? Csak nem az ajtó mögött vártál. 

Aztán hátrafordul, és odakiáltja valakinek, akit nem látok: 

– Ricardo, hozd a cuccot! A pasasnak sürgős! 

– Halkabban – mondom –, a fiam itt alszik a másik szobában. 

– Ne izgulj – feleli a nő –, tudok én uralkodni magamon. Hány éves a kis 

krapek? 

– Tizenegy – mondom, s megfogva a karját, bekormányozom a szobámba. 

– Túl fiatal – nevet a nő. 

Ellép előttem, s miközben ellép, végighúzza a kezét a sliccemen, mintha ez 

volna a legtermészetesebb dolog a világon: udvarias formaság, amit minden 

látogatójától elvárhat a férfiember. 

– Ricardo! – kiáltja megint rekedten annak a valakinek, aki odakint maradt. 

– Csitt! Alszik a fiam. 

– Persze, persze. Hallod, Ricardo – teszi hozzá alig valamivel halkabban –, 

mi lesz azzal a cuccal? Ezt a srácot már semmire sem lehet használni – 

mondja nevetve, és rám kacsint. 

Nincs az az ember, akinek erről a látogatóról bármiféle képzettársítással az 

orvosi hivatás jutna az eszébe. A nő szédítően ki van festve, műszempillája 

olyan, mint egy sűrű bozót, vastagon púderozott arca okkerszínű, a szája 

vérvörös. Senki se mondaná szépnek. Vonásai durvák, az orra nagy, 

pofacsontja széles, homloka alacsony. Hogy mégsem mindennapi jelenség, azt 

a hatalmas szájának köszönheti: majdnem az egyik fülétől a másikig ér, az 

ajkak kirajzolódnak és duzzadtak, a fogai hibátlanok, és valahányszor beszélni 

kezd, jól látni rózsaszínű nyelvét, amely bámulatosan fürge és vastag. 

– Na, jössz már, Ricardo? Alacsony termetű, finom arcvonású, 

latin-amerikai fiú: kis fekete bajuszkája van, a feje búbján kis fehér sapka; 

fehér köpenyén az A-k aranybetűs zöld jelvénye; sötét szemüveget visel, és 



egész lényéből valami mélabú árad. Letesz egy orvosi táskát az asztalomra, és 

kérdő szemmel néz a nőre. 

– Ez itt Ricardo – mondja a nő megint felém fordulva, és rám kacsint, de 

nem érek rá a kacsintásával foglalkozni, mert utána rögtön mosolyogni kezd, 

és ettől még szélesebb lesz a szája. Lenyűgöző száj, nem vitás, egyrészt a 

méretei folytán, másrészt az ajkak, a fogak és a nyelv szépsége miatt. A szeme 

nem nagyon érdekes – hiába a műszempillák meg a sok festék –, de a száj 

roppant kifejező: egy pillanatra sem marad nyugton, a nyelv ide-oda mozog, 

az ajkak összehúzódnak és kitágulnak, a fogak megmutatkoznak és 

elrejtőznek. 

– Engem Bessnek hívnak – mondja a nő, jobb hüvelykujjával a bal mellére 

bökve. 

– Jó estét, Bess. Jó estét, Ricardo. 

– Buenos noches, señor* – mondja Ricardo, és leírhatatlan szomorúsággal 

néz rám. Spanyolul köszönt, mint ahogy hajdanában a négerek is szándékosan 

a maguk dialektusában beszéltek: egy kis folklór, hadd szórakozzon a 

gringo.** 
[* Jó estét, uram. (spanyolul)] 

[** Latin-Amerikában ezzel a csúfnévvel illetik az észak-amerikaiakat.] 

– Jó estét, doki – mondja Bess; egy kicsit megkésve kapcsolódik bele a 

kölcsönös udvariaskodásba. 

Ricardo megint ránéz Bessre alázatos és kérdő szemmel, mire Bess felém 

fordul: 

– Na, szivi, mit akarsz: maradjon itt Ricardo is? 

Csak nézek rá döbbenten, de semmit sem tudok kiolvasni a szeméből. 

Szerencsére elmosolyodik, és akkor megértem. 

– Nem, nem – mondom gyorsan. 

– Ízlések és pofonok – mondja Bess tárgyilagosan. – Csak kérdeztem. 

Ricardo, eredj, várj odakint a kocsiban. 

Ricardónak meggörbül a háta, az arca megnyúlik, nem mozdul, csak néz 

Bessre, mint egy kutya, akit kizavarnak a házból, mert sáros a lába. 

– Nem hallottad, Ricardo? – szól rá Bess kemény hangon, de azért valami 

omlatag mosollyal, amiből rögtön látom, hogy van benne egy kis jóindulat 

Ricardo iránt. 

Ezt Ricardo is érzi: még mindig nem mozdul, és olyan arcot vág, akár 

őszintén, akár komédiázásból, mint aki mindjárt elsírja magát. Közbeszólok: 

– Ricardónak nem muszáj egyedül ücsörögnie a kocsiban. Átmehet a 

konyhába, és kap egy pohár whiskyt. 

– Whiskyt? Van whiskyd? – kérdi Bess, és hatalmas szája valami nagy 

erejű szívó-szippantó mozgást végez. 



– Akarsz? 

– Munka előtt soha! – feleli Bess, és erényes képpel összezárja vastag 

ajkát. 

Lépek egyet, megfogom Ricardo karját, és átvezetem a konyhába. Látszik 

rajta, hogy alacsony termetem és barátságos viselkedésem egyaránt kellemes 

meglepetés a számára. Nézi, ahogy a whisky a pohárba ömlik, és ettől egy 

kicsit megenyhül az arca. Leveszi sötét szemüvegét, mintha zavarná a 

kortyolgatásban. Látom a szemét. Nagyon karikás, és a gyászos kifejezése 

még a whiskytől sem múlik el egészen. 

Magára hagyom Ricardót. A szobában Bess már elkezdett kicsomagolni a 

táskából: ténykedése közben, amely tulajdonképpen mégiscsak orvosi, teljesen 

fölöslegesen himbálja ide-oda a fenekét, a csípőjét és a mellét. 

– Derék szivar vagy te, doki – mondja egy akkorát nevetve, hogy a torka is 

látszik, mintha merő hálából le akarna nyelni. 

– Nem valami vidám fiú ez a Ricardo – mondom, miközben odalépek 

hozzá, meglehetősen lenyűgözve a tátott száj különös szépségétől. 

– Csoda lenne, ha az volna – feleli Bess. – Csúnyán kitoltak vele azok a 

piszkos csajok. Mert Ricardo, ugye, portoricói. Ezrével hozzák be őket, te is 

tudod – nem, nem tudom –, munkára. Szóval azok a csajok bedumálták neki, 

hogy a caladium, az egy príma dolog, csak ideiglenes a hatása. Ez a palimadár 

pedig elhitte és megitta. Most aztán, mikor tudja, hogy nem lehet 

visszacsinálni, folyton pityereg a fütyije miatt. 

Egy mozdulattal jelzem, hogy a szobában lehallgatókészülék van. 

– Szarok rá – mondja Bess. – Szegény Ricardo. Odahaza felesége is van 

neki, meg egy rakás kölyke. Minden dohányt, amit keres, hazaküld nekik. Én 

töltöm ki helyette a postautalványt, mert nem tud írni. Azt mondja, soha többé 

nem megy vissza az asszonyhoz, mert kisülne a szeme, hogy már semmire se 

képes. 

– Na, kicsi – teszi hozzá Bess –, vetkőzz le szépen pizsamára. Jobban 

fogod érezni magad. 

– Nem akarlak olyan sokáig feltartani – mondom. 

Bess elneveti magát, és én nem tudom levenni a szemem a szájáról. Ilyen 

nagyot és ilyen szépet még soha életemben nem láttam. Újabb nevetés. 

– Kedves tőled, apukám. Qué delicadeza!,* ahogy Ricardo mondaná. De 

semmi vész – teszi hozzá, és megint felnevet. – Most, hogy a tudomány 

szolgálatában állok, van időm bőven! – Nevet. – Három kuncsaft egy este: mi 

az nekem? Dehogyis három: kettő! Nem panaszkodhatok, hogy túl vagyok 

terhelve! 
[* Micsoda figyelmesség! (spanyolul)] 



Elkezdek vetkőzni. A Bessből áradó közönségességet már-már 

kellemesnek találom, annyira természetes. 

– Nem is azt akartam mondani, hogy "túlterhelve" – folytatja Bess a 

homlokát ráncolva. – Másvalamire gondoltam. Hogy is mondták? Szexuális 

kibabrálás, vagy mi. 

– Szexuális kizsákmányolás? – kérdem. 

– Jé, hát te is hallottad? – Bess nagy tisztelettel néz rám. – A 

szociológusnő, aki átképzett, folyton ezzel jött: "Magát, Bess, szexuálisan 

kizsákmányolták a férfiak." A végén megkérdeztem tőle: "Ne tessék 

haragudni, de mi az, hogy szexuálisan kizsákmányoltak?" "Azt jelenti, hogy 

magát a férfiak kihasználták, kiszipolyozták." Biz' isten, doki, nem akartam 

hinni a fülemnek! "Én – mondom –, én lettem szexuálisan kizsákmányolva?" 

"Hát persze – azt mondja –, ez így volt." "Na – mondom –, bocsánat, de ez 

tévedés! Nagy tévedés! Akkor már inkább én szipolyoztam ki őket 

szexuálisan! Hogy én mennyit gomboltam le a palikról, legfeljebb ha öt 

percért, és még azt sem mondhatom, hogy valami nagy meló volt!" 

Bess nevet, s bár elméletben a szociológusnőnek adok igazat, a 

gyakorlatban olyan ragadós ennek a nagy szájnak a nevetése, hogy együtt 

nevetünk, mint régi, jó pajtások. 

Egy kis szünet következik, "legfeljebb, ha öt perc", amit a 

lehallgató-készülék, gondolom, egyáltalán nem talál üresnek, majd a 

konyhában whiskyvel kínálom Besst, magam is iszom egy keveset, és még 

egy pohárral töltök Ricardónak, aki borús szemmel, szomorúan néz rám. 

– Nana – mondja Bess Ricardónak, és ráteszi a tenyerét a poharára –, 

nyomás, vidd ezeket a kémcsöveket a frizsibe, inni majd azután is ráérsz! 

Ricardo szót fogad, Bess pedig felkiált: 

– A bilétám! Hová a nyavalyába lett a bilétám? 

– Miféle biléta? 

– Hát, amit ezek a kurvák adtak a tábor bejáratánál, amikor elvették a 

személyimet. Megmondták: ha nincs biléta, innen ki nem teszem a lábam. 

Ricardo! – kiáltja, mert a fiú már jön visszafelé. – Hol a bilétám? 

– Az enyém megvan – feleli a bús képű Ricardo. 

– És az enyém? Neked adtam oda! 

– Nem igaz – mondja Ricardo, és a bajusza szomorúan lekonyul, mintha 

már előre beletörődne, hogy igazságtalanság fogja érni. 

De csakugyan nem igaz, mert hamarosan megtaláljuk a bilétát. Ott van az 

ágyamon: kiesett Bess zsebéből, amikor fölém hajolt. 

– Viszlát a jövő héten – mondja Bess, miután hatalmas torka egyetlen 

slukkra elnyelte a whiskyt. 

– Hát megint eljössz? – kérdem, mint akit fejbe vágtak. 



– Mi az hogy! – mondja Bess. – Nem tudtad? Fogunk mi még diskurálni 

egymással! Na, nemcsak diskurálni, ne félj! 

 

Másnap fél hétkor ébredek, ami nem ritka eset nálam: jó harminc perccel az 

első szirénaszó előtt. Fekve maradok, szabadjára engedem a gondolataimat. 

Néha ilyenkor támadnak a legjobb ötleteim a munkámmal kapcsolatban. Az is 

előfordul, hogy érzéki képzelődésekbe merülök. Nem írom le ezeket az 

álmokat: mindenki tudja, hogy azért olyan nagyszerűek, mert az ember nem 

találkozik bennük semmi akadállyal. 

Ma reggel Ricardóra gondolok, a munkaerő-toborzás gátlástalan 

módszereire, amelyeket a Bedford-kormány alkalmaz, aztán Ricardóról 

eszembe jut Bess, különleges fizikai adottságai, s hogy mennyire élveztem a 

találkozásunkat. Úgy értem: társadalmilag. Blueville annyira fojtogatja az 

embert, hogy ha egy olyan természetes jelenség érkezik a külvilágból, mint 

Bess, valósággal felüdülünk, mintha végre tiszta levegőt szippantottunk volna. 

Igenis: tiszta levegőt mondtam. 

Azután Anitára gondolok, de most már higgadtabban, kellő távolságból: 

nem a magam életének egyik epizódját látom benne, hanem egy érdekes 

esetet. Látom azt az utat, amit az elmúlt tíz évben bejárt. Közben nagyon 

megváltozott. Hogyne, "beérkezett", de úgy, hogy már nem azonos azzal a 

személlyel, aki elindult. Erről a filmjeink jutnak az eszembe, és hirtelen 

megértem, miért van az, hogy a férfiak közti kapcsolatokat sokszor hitelesen 

ábrázolják, de a női szereplők többnyire sápadtak, jellegtelenek. A nők 

ugyanis megmaradnak nemük korlátai között. Nincs más szerepük, mint a 

közösülés, az anyaság, illetve a tetszetősség. Fajtánk nőstényei: ebben merül 

ki minden funkciójuk. Ezért nem fejlődhet az egyéniségük, ezért nem 

válhatnak érdekessé. Bezzeg Anita sokat fejlődött. Valóságos nehézségekkel 

került szembe, harcolt, sokszor döntenie kellett, s ettől megváltozott, nem 

feltétlenül az előnyére. Az az Anita, akivel tíz évvel ezelőtt megismerkedtem, 

alig hasonlít a mai ügyes és cinikus politikusra. Én persze nem tapsolok ennek 

a változásnak. Csak megállapítom: Anita határozott és jelentős egyéniség. 

Ma sok mondanivalóm van Burage számára. De feltűnő volna, ha sokáig 

maradnánk négyszemközt, és ezért megállapodunk, hogy részletekben fogom 

elmondani, amit akarok; Burage-nak az a benyomása, hogy Crawford ferde 

szemmel nézi a kapcsolatunkat, s talán kémkedik is utánunk. 

Betartom az időbeli sorrendet, s előbb Stienről beszélek, meg arról, hogy 

milyen ravaszul bocsátotta rendelkezésünkre a kért információt, de Burage 

mindezt már tudja Ritától, és türelmetlenül a szavamba vág: 

– Arra vagyok kíváncsi, hogy miket kotyvaszt Stien. 

– Valóban kotyvaszt, mégpedig clone-okat. 



– Ezt hogy kell írni? 

– C, l, o, n, e. 

– És mik azok a clone-ok? 

– Művi úton előállított állatok, amelyeknek a születését nem előzi meg 

szexuális érintkezés. 

– Vannak ilyenek? 

– Igen, a tojással szaporodók között. Veszünk például egy meg nem 

termékenyített békapetét, és eltávolítjuk belőle a női kromoszómákat 

tartalmazó magot. Kiveszünk egy sejtet egy ebihal beléből, és beültetjük az 

eltávolított mag helyébe. Ha a művelet sikerül, az eredmény egy második 

ebihal lesz, amely pontos mása, vagy ha úgy tetszik, duplikátuma az elsőnek. 

– Ezt hogy érti? 

– Mi ketten, Burage, maga meg én, apuka kromoszómáinak és anyuka 

kromoszómáinak a keveredéséből jöttünk létre. De a második ebihalnak 

pontosan olyan hím és női kromoszómái lesznek, mint az elsőnek, amelyből a 

bélsejtet kivették. Természetesen a neme is ugyanaz lesz. Ne feledje, hogy a 

békapetéből eltávolították a magot, tehát már nincsenek kromoszómái. 

– Mi haszna van annak, ha sikerül előállítani egy ebihalat, amely pontosan 

ugyanolyan, mint egy másik ebihal? 

– Hogy mi a gyakorlati haszna? 

– Igen. 

– Semmi. De ha a tojással szaporodókról áttérünk az elevenszülőkre, a 

dolog kezd érdekessé válni. Például van egy ökrünk, amely igen nagy 

mennyiségű és igen kiváló minőségű húst szolgáltat: egy ilyen ökröt nagyon 

hasznos lenne több példányban sokszorosítani, mégpedig úgy, hogy elmarad a 

keresztezéssel együtt járó kockázat. 

Burage a szemembe néz. Hátraveti vörösesbarna haját, fülbevalója 

(buzogány alakú, egyszerű fémlemezke) remegni kezd, a melle hullámzik. 

Érzem, hogy valami fellobbant benne. Kezdi sejteni, hogy mi a célja Stien 

kutatásainak. Azt kérdi: 

– Szóval nincs hágatás, anélkül is kapunk egy második ökröt, amely 

pontosan olyan, mint az első, így van? 

– Így. 

Burage összevonja a szemöldökét. 

– Vagy egy második tehenet, amely azonos az elsővel, és nincs szükség 

bikára, még közvetve sem, vagyis nem kell mesterséges megtermékenyítést 

alkalmazni? 

– Úgy van. 

– De hagyjuk a teheneket – folytatja Burage, és hangja reszket a fojtott 

indulattól –, vegyünk például egy nőt. 



Belemegyek a játékba. 

– Vegyük például Bedfordot. 

– Igen – mondja Burage villámló szemmel –, vegyük Bedfordot! Akkor mi 

lesz? 

– Hát először is kiválasztjuk a Fehér Ház egyik takarítónőjét, egy néger nőt 

természetesen. Egy olyat, aki fiatal, erős és egészséges. Kivesszük egy petéjét, 

és eltávolítjuk a pete magját. A magjától megfosztott petébe beültetjük 

Bedford egyik bélsejtjét, és amikor a sejt szaporodni kezd, visszahelyezzük a 

néger nő méhébe. 

– Remek! – mondja Burage, és olyan erővel szorítja ökölbe a kezét, hogy 

látom, amint az ujjak hajlatai kifehérednek. – Csoda, hogy már előbb nem 

jutott eszünkbe! A néger nő természetesen nem lesz anya. Ő csak hordozza a 

magzatot. Úgy is mondhatjuk: a néger nő magzatdajka. A magzatnak adja a 

vérét, a teste melegét, kilenc hónapig magában hordozza, és aztán "boldogan" 

megszülheti! De a csecsemő nem az ő gyereke lesz. Genetikailag csakis 

Bedford tekinthető a gyermek szülőjének. 

– Úgy van, Burage. Sőt a csecsemő pontos mása lesz Bedfordnak; 

természetesen nőnemű lesz, így fog megszületni egyedül Bedfordtól, terhesség 

és szülés nélkül. 

– És még férfi sem kell hozzá! Doktor – teszi hozzá Burage dühöngve –, a 

maguk nemére nincs többé szükség, letűnhetnek a színről! Ezután majd szűz 

nemzessél szaporodunk, férfiak nélkül, a magzatot pedig négerek fogják 

kihordani helyettünk! 

Látom rajta, hogy nem bír magával. Az arca lángol, ajka reszket, kezét 

ökölbe szorítja. Égő szemmel odalép hozzám, és ellentmondást nem tűrő 

hangon mondja: 

– Doktor, adja ide a kezét. 

Meg vagyok döbbenve, de azért odanyújtom. Burage megszorítja, a 

szájához emeli, és beleharap a mutatóujj második ízületébe. 

– Na – mondja halkan, sziszegő hangon –, nem bírtam volna tovább, ha 

még ennyit sem tehetek. 

Aztán elengedi a kezem, hirtelen sarkon fordul, még hátraszól: – 

Háromnegyed tizenkettőkor visszajövök – a haja úgy leng a nyaka körül, mint 

egy ló sörénye, és kirohan a szobából. 

Egyedül maradok. Nézem a kezem. Burage nem nagyon harapott meg. 

Csak belenyomta fogait a húsomba. Sajnos hamar el fog múlni, a nyál már fel 

is száradt, és a lenyomat lassanként eltűnik, csak a két vége marad látható: a 

szemfogak, minthogy hegyesebbek, mélyebb nyomot hagytak. Ezt a két kis 

piros gödröcskét még megőrizhetem egy darabig. 



Amikor háromnegyed tizenkettőkor visszajön, a tűzhányó helyett egy 

jégheggyel állok szemben. Burage először valamilyen hivatalos ügyet akar 

elintézni, amely, úgy látszik, nagyon fontos neki, de aztán mindjárt rátér a 

begyűjtő csoport látogatására, és felteszi a kérdéseit. Válaszaim eleinte 

közömbösen hagyják, csak akkor támad fel az érdeklődése, amikor megtudja, 

hogy ezután minden héten lesz begyűjtés. A beszélgetésből ekkor vallatás 

lesz. Burage mindent tudni akar Bessről és Ricardóról; hová valósiak, milyen 

a külsejük, hogyan viselkednek, mennyire szeretik a whiskyt. Aztán elölről 

kell kezdenem az egész elbeszélést, és Burage beleakaszkodik minden 

részletbe, mérlegre teszi minden egyes szavamat, vádló hangon a szememre 

veti, ha kihagytam valamit. (No, látja, a biléta, az előbb nem is említette!) 

Harmadszor is visszatér a párbeszédünkre, nehezményezi, hogy a beszámolóm 

nem teljes, hogy kapkodok, rosszul idézek, nem érzékeltetem a hangsúlyokat: 

– Pedig maga nagy színészi tehetség, doktor! Tessék, most produkálhatja 

magát! – s addig unszol, piszkál, gyötör, amíg szót nem fogadok. Puszta 

beszámoló helyett eljátszom a jelenetet, utánozom Ricardót, gyászos képét és 

erős spanyol akcentusát, utánozom Besst is, elevenségét, jópofaságát, 

közönségességét, s miközben játszom, újabb részletek jutnak eszembe, és 

ezeket is nagy hévvel, nagy élvezettel adom elő. 

Az előadásnak vége. Csend. Burage szemmel láthatóan átalakul. A 

homloka ráncba szalad, kék szeme még kékebb lesz, fülbevalója remeg, ajka 

vonaglik. 

– Látom – azt mondja –, egész jól szórakozott. 

– Tessék? – kérdem meghökkenve. – De hiszen maga… 

– Gratulálok – vág a szavamba Burage összeszorított fogakkal. – Volt 

egypár kellemes perce! És milyen élvezettel tudja leírni… 

– Na de éppen maga ragaszkodott a részletekhez! – Ennyire nem 

ragaszkodtam! Most aztán nem panaszkodhatom: éppen eleget kaptam! 

Magában, doktor, egy költő veszett el: ez rögtön kiderül, ha kurvákról beszél! 

Micsoda szárnyaló szavak! Az a hatalmas száj! Az a végtelenül "természetes" 

viselkedés! Na és ne feledjük a közönségesség leírhatatlan varázsát! 

– De, Burage, az előbb maga szólított fel, hogy színesebben adjam elő a 

mondókámat! 

– Nem kellett megerőltetnie magát! Szinte kicsordult a fejéből, a szívéből! 

A többi szervéről nem is beszélve! Gratulálok, doktor! Mostantól fogva lesz 

mivel eltöltenie a szerda estéit! 

– Bess nem mondta, hogy a jövő szerdán jön vissza. 

– Így még nagyszerűbb! Minden héten eljön: de vajon szerdára várható-e? 

Vagy csütörtökre? Esetleg péntekre? Egy kis bizonytalansággal fűszerezett 

bizonyosság! A megszokott boldogság, plusz némi izgalom! Kell ennél jobb? 



– Na, de éppen maga… 

– És Bessnek nevezi, csak így! 

– Ezen a néven mutatkozott be. 

– Annyi baj legyen! Bőven lesz ideje, hogy elmondja az összes többi nevét, 

hogy elmesélje az egész élettörténetét! A doktor úr legalább hamar 

elsajátíthatja a közönségességet! 

– Burage, jusson eszébe, hogy éppen a maga tanácsára… 

– És megbánta? Képzelje csak, doktor, elmulasztotta volna ezt a történelmi 

nevezetességet: az Egyesült Államok legnagyobb száját. Hiszen jól tudom, 

hogy ha szájakról van szó, magát csak a méretek izgatják. 

– Ugyan kérem, én nem mondtam ilyet! – hebegem, és önkéntelenül is 

Burage szájára nézek. 

– Bocsánat, doktor! Igenis, mondta. Hogy mit szeret a legjobban: megvan a 

sorrend. Első a száj. Második a közönségesség… 

– Burage, igazán semmi értelme, hogy… 

– Nagyon kérem, doktor – mondja Burage, és dühében kicsordul a könnye 

–, legalább ne vágjon ilyen hülye képet! 

Ezzel hátat fordít, és kimegy: lobog a haja – érzem, hogy az utolsó 

pillanatban minden akaraterejét meg kellett feszítenie, különben bevágta volna 

maga után az ajtót. 

Azt hiszem, fejlődök. Fallokratikus hajlamaim lassacskán elenyésznek. 

Azelőtt fölényesen mulattam volna ezen a jeleneten; ma már nem. Kezdem 

belátni: amit a férfiak női logikátlanságnak neveznek, voltaképpen logika, 

csak nem olyan, mint az övék. Burage logikáját nagyon jól meg lehet érteni: a 

tárgyilagos és tömör kihallgatást annak a bizonyos "mi"-nek a nevében 

vezette. Ami utána következett, az már a kettőnk dolga. Valljuk meg őszintén: 

én talán örülnék, ha valaki minden héten eljönne hozzá, és kezelésbe venné? 

Jobb lett volna, ha nem áradozom úgy a közönségességről, és nem ecsetelem 

oly líraian a szájak tulajdonságait. Az előbbi jelenetnek talán az adott mégis 

némi "nőies" jelleget, hogy a támadás olyan váratlan volt, olyan pergő nyelvű, 

olyan lerohanásszerű. Még észbe se kaphattam, és már ki voltam terítve. 

Épp a büfébe készülök a dolgozószobámból, amikor újra megjelenik 

Burage. Az arca sima és nyugodt. Nyilván megmosta a szemét, és rendbe 

hozta a haját. Óvatos szemmel nézem. Most mi lesz: vajon kellemesen 

megharapdálja a mutatóujjam második ízületét, vagy pedig újra nekem esik, 

kimutatva minden karmát? 

Sem az egyik, sem a másik. Most ismét tárgyilagos hangnemben 

érintkezünk egymással. 

– Doktor, még egy szót a clone-okról. A tojással szaporodók után most már 

az elevenszülőkre is kiterjednek a kísérletek? 



– Valószínű. Stien egereket használ. 

– Honnan tudja? 

Szóval folytatódik a kihallgatás. 

– Tudja, hogy Stien milyen szórakozott. A múltkor belenyúlt a felöltője 

zsebébe, valószínűleg a zsebkendőjéért, és egy egeret húzott elő. Persze nem 

állítom, hogy ez az egér clone volt. 

– De mégis, doktor, gondoljuk meg, hogy miről van szó: kivesznek egy 

petét, eltávolítják a magját, belehelyeznek egy bélsejtet, ellenőrzik a 

fejlődését, majd épp a megfelelő pillanatban beültetik egy másik élőlény 

ménébe: nagyon kényes feladat, sokáig tart, és rendkívül bonyolult. 

Vállat vonok: nem áll szándékomban megnyugtatni Burage-t. Magamat se 

tudom. 

– A kísérleti szakasz mindig bonyolult. Az egyszerűbb megoldások csak 

később következnek, amikor rátérnek a tömegtermelésre. 

– A tömegtermelésre! 

Farkasszemet nézünk. Lehetséges volna, hogy mégiscsak sikerült 

felbosszantanom egy kicsit? Nem lenne rossz, ha visszaszúrhatnék. 

– Miért, Burage, maga mire gondolt? Ki pénzeli Stien kutatásait? Azt hiszi, 

az ilyesmire csak úgy önzetlenül szórják a pénzt? 

– Szűz nemzessél előállított csecsemők tömeges gyártása! Doktor, ezt nem 

gondolhatja komolyan! 

Nem szólok semmit. Burage rám mereszti kék szemét, amelynek olyan 

hamar meg tud változni a nézése. De most csak az látszik rajta, hogy erősen 

gondolkodik, összpontosítja minden figyelmét. 

– Jespersen! – mondja végül Burage. – Feltétlenül meg kell tudnunk, hogy 

min dolgozik Jespersen! 

Nem egészen értem, hogy mit akar ezzel mondani, s mivel nem folytatja, 

megkérdem: 

– Akarja, hogy megkérdezzem tőle? 

– Nem, nem – mondja gyorsan Burage –, magának nem szabad, a világért 

sem! Túlságosan veszélyes lenne! 

 

A büfében ebédelek, Dave is ott ül mellettem, amikor a hangszóróban 

egyszerre csak megszólal a telefonoskisasszony hangja: – Dr. Martinelli… Dr. 

Martinelli… Dr. Martinelli… – Mindenki elhallgat, és minden tekintet felém 

fordul többé-kevésbé őszinte érdeklődéssel. 

Mostanában már szinte sohasem fordul elő, hogy a kisasszony a telefonhoz 

hívjon bennünket, de ha mégis, akkor rendkívül idegesítő módon csinálja: 

személytelen és monoton hangon, fáradhatatlanul ismétli az ember nevét. Dr. 

Martinelli… Dr. Martinelli… Dr. Martinelli… Felállok, elkapom Dave 



aggódó pillantását, megnyugtatásul rámosolygok, megsimogatom a tarkóját, 

majd otthagyom a sovány bifsztekemet, és az asztalok között ide-oda 

oldalazva, elindulok a kijárat felé. Dr. Martinelli… Dr. Martinelli… Dr. 

Martinelli… A hangszórók jócskán felerősítik a hívást, és kint a hosszú, üres 

folyosón mindenütt előttem van ez az érces visszhangstaféta: makacs és 

meglehetősen nyomasztó, mintha maga az Úr szólítana ítélőszéke elé, hogy 

számot adjak vétkeimről. Dr. Martinelli… Dr. Martinelli… Dr. Martinelli… A 

felülről rám zúduló, erőteljes és testetlen hang nyilván mindenütt hallható a 

kastélyban, mindenhová utánam jön, ha netalán el akarnék bújni: a 

könyvtárba, a társalgókba, az uszodába, az alagsori tornaterembe. 

Blueville-ből egyre nehezebb kapcsolatot teremteni a külvilággal: az előző 

napon írásban kell engedélyért folyamodni Mr. Barrow-hoz, aztán másnap 

reggel többnyire az a válasz, hogy a kért számon senki sem jelentkezik. Talán 

igaz, talán nem: senki se tudja ellenőrizni. Kívülről pedig már jó négy hónapja 

nem hívtak közülünk senkit, legfeljebb Anita engem, hogy lemondja a 

bejelentett látogatását. 

Dr. Martinelli… Dr. Martinelli… Dr. Martinelli… Ennek sose lesz vége. 

Így száll a nevem a hatalmas épületben, visszhangról visszhangra, amíg elő 

nem kerülök. Nyomasztó érzés: mintha kopók volnának az ember sarkában. 

A két nyilvános telefon – amelyet mostanában már szinte sohasem 

használnak – egy kis benyílóban van a mosdóhelyiségek előtt. A készülékek 

nem fülkékben, hanem két ikerburában vannak elhelyezve. – Bedugom a 

fejem az elsőbe, és leemelem a kagylót. 

– Dr. Martinelli beszél. 

– Dr. Martinelli – mondja a telefonoskisasszony hangja –, lesz szíves 

haladéktalanul átfáradni Mr. Barrow irodájába? 

Miért haladéktalanul? És miért rendel magához Barrow éppen ebéd 

közben? Miféle sürgős mondanivalója lehet? 

Mr. Barrow ajtaján nem kell kopogtatnom: az ajtó nyitva van. És ami még 

szokatlanabb, Mr. Barrow ott áll a küszöbön, így vár: ő, aki az íróasztala 

mögött elterpeszkedve szereti fogadni az embert, éreztetve fölényét és 

nagyságát. Tulajdonképpen nem is a küszöbön áll, hanem egy kicsit beljebb, 

csak a hasa van kint a folyosón, úgyhogy többet nem látok belőle. Sietni 

kezdek. Végül megpillantom Mr. Barrow arcát. Fel van dúlva – bár nem 

tudom, zsírtömegekről is lehet-e ilyesmit mondani. Mégis, jól látom, hogy a 

pofazacskói reszketnek. Nem szólt semmit, mintha félne, hogy megbicsaklik a 

hangja, és félreáll, hogy beléphessek. De nem úgy áll félre, ahogy természetes 

volna, vagyis visszahúzódva az irodába: épp ellenkezőleg, kilép a folyosóra, s 

én bentről visszafordulok, mert azt hiszem, hogy már jön is utánam. De nem 

így történik. 



– Dr. Martinelli – mondja alig hallhatóan. Ránézek. Két gömbszeme úgy 

forog a gödrében, mint két kis riadt állat, fényes koponyájáról pedig 

patakokban csurog a verejték. 

– Dr. Martinelli – mondja akadozó, ziháló, tagolatlan hangon –, a kagyló le 

van téve az asztalomra. Bizalmas ügyről van szó. Magára hagyom. 

Ezzel rám csukja az ajtót. Egyedül vagyok! Mr. Barrow irodájában! A 

Szentek Szentjében! Amelynek az ajtaján olyan bonyolult zárak vannak, mint 

egy páncélszekrényen, és Mr. Barrow mindegyikre gondosan ráfordítja a 

kulcsot, valahányszor kiteszi a lábát. Sajnos én nem vagyok Joan Pierce: 

nincsenek olyan kötélidegeim. Épp csak egy pillantást vetek a papírkosárra: 

üres. Valójában csak később jut szembe, hogy odapillantottam. Most nincs 

bennem ennyi tudatosság. Rám is átragadt Mr. Barrow rémülete. A szívem 

erősen kalapál a bordáimon. Megbabonázva nézem a telefonkagylót, amely 

csakugyan ott hever a hatalmas mahagóni íróasztalon. Odamegyek, felveszem: 

még ragad Mr. Barrow izzadságától – annyira undorodom tőle, hogy még 

ilyen körülmények közt is megtörlöm a zsebkendőmmel, mielőtt a fülemhez 

emelem. 

– Dr. Martinelli beszél. 

– Egy pillanat, doktor – mondja a telefonoskisasszony hangja. – Azonnal 

visszahívom a számot, amely kereste. 

Aztán semmi. Néma csend. A telefon süket. A várakozás végtelenül 

hosszúnak tetszik. Megroggyan a térdem. Annyira azért nem szédülök meg, 

hogy Mr. Barrow nagy, fekete műbőr karosszékét vegyem igénybe, hanem az 

asztalra ülök, ami bizonyos értelemben még nagyobb szentségtörés – ez csak 

később jut eszembe. Pillanatnyilag üres a fejem, lüktet a halántékom, és 

észreveszem, hogy nekem is izzad a kagylót tartó kezem. 

Néhány pillanat telik el; közben, úgy látszik, hozzászoktam a csendhez, 

mert összerezzenek, amikor véget ér: a kagylóban felcsattan egy erős, 

kemény, parancsoló hang. Az első pillanatban nem tudnám megmondani, 

hogy férfié-e vagy nőé. Rezgése betölti a koponyámat, mintha birtokba akarná 

venni. 

– Dr. Martinelli? 

– Igen. 

– Mr. Barrow irodájából beszél? 

– Igen. 

– Egyedül van? 

– Igen. 

Szünet. 



– Itt Hilda Helsingforth. Menjen az istállóhoz pontosan tizennégy órakor: a 

Suska felnyergelve fogja várni. Üljön lóra, és jelentkezzék az őrségnél. Ott 

már tudnak erről: kísérőül kap egy milicistát. Végeztem. 

Leteszi a kagylót. Annyi időt se hagyott, hogy egy szót szóljak. Egyébként 

úgysem tudtam volna kinyitni a számat. A két ajkam össze van ragadva. Egy 

csepp nyálam sem maradt. Felállok. Néhány másodpercig két kézzel 

rátámaszkodom az asztalra. Amikor kimegyek, nyomát se látom Mr. 

Barrow-nak. 

A mosdók felé megyek. Szerencsére üresek. Megeresztem a hideg vizet, 

alátartom a két kezem, és nagy erővel csapkodni kezdem az arcom. 

Megtörülközöm, és fel-alá járkálva, néhány légzőgyakorlatot végzek. 

Valahányszor elhaladok a tükör előtt, egy pillanatra megnézem magam. De 

úgy látom, még túlságosan sápadt vagyok: így nem mehetek vissza a büfébe. 
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Amikor a Suskával együtt jelentkeztem a kijáratnál, a milicista lányok 

valamennyien rám meresztik a szemüket a barakk egyik ablakából, s a 

szolgálatos őrszem átnyújtja a számozott lapocskát: óvatosan, az ujja 

hegyével. Tíz lépésre tőle ugyanolyan kék-zöld egyenruhában Jackie vár 

lóháton: a hátán karabély, a derekán pisztoly. Almásszürke heréltje, akárcsak a 

többi, hasonlóképpen megcsonkított jószág, felkelti a Suska ellenszenvét. A 

kanca hátracsapja a fülét, én pedig azonnal szorosabbra fogom a gyeplőt, 

mielőtt rakoncátlankodni kezdene. Egyébként meglep, hogy éppen Jackie-vel 

találkozom itt. Tegnap a "mi"-től megtudtam, hogy Pussyt elhelyezték 

Blueville-ből. Azt gondoltam, bajtársnője is erre a sorsra jutott, mivel a 

tilalom ellenére többször is eldiskurált Stiennel, Jess-szel és velem. De nem, 

itt van, izmosan és kemény csontúan, s szenvtelen arcáról lerí, hogy 

megbízatásának jelentősége nem kis öntudattal tölti el. Abban is biztos 

vagyok, hogy egyedül Jackie tudja, hová kell kísérnie. Jól láttam, hogy az 

őrszem meglepődött, amikor egyedül jelentkeztem a toronynál. 

– Induljon előre, doktor, a szokott úton – mondja Jackie, mihelyt zsebre 

vágtam a számozott lapocskát. – Én majd követem. 

Ezt kemény, parancsoló hangon mondta, s közben még egy pillantásra sem 

méltatott. 

A szokott út nyilván az, amelyen a vasárnapi sétalovaglásainkat szoktuk 

végezni. Elindulok hát rajta, s közben nyomaszt az a tudat, hogy fogoly 

vagyok, akit egy fegyveres őr kísér. Nem akarom eltúlozni a dolgot: mindenki 

látta, amikor távoztam a büféből, és nem hinném, hogy a személyes 



biztonságom pillanatnyilag veszélyben forogna. De azért Jackie mégiscsak ott 

van mögöttem, állig felfegyverkezve. Nekem még egy bicskám sincs, amivel 

megvédhetnem magam: kettesben vagyunk, és az erdőben, ahova behatolunk 

– eddigi sétáinkon még soha egy lélekkel sem találkoztunk. 

Ráadásul ez a júniusi nap meglehetősen borús. Két nap és két éjszaka 

megállás nélkül esett az eső, s jóllehet délben abbamaradt, derűről mégsem 

beszélhetünk. Az égen körös-körül nagy, fekete felhők duzzadnak, és 

ráterülnek a fenyőfák csúcsaira, mintha alig várnák hogy felhasadhassanak. 

Az út, hála istennek, homokos és kavicsos: jól bírja a Suska patáit, de az 

alácsorgó erecskék hálózata mégis folyton megpróbálja elmosni és kivájni, 

sőt, ahol oldalt meredekebb a lejtő, a víz lezúdul, és keresztbe folyik az úton. 

A Suska nem nagyon szereti a vizet: sokszor kerülőre kényszerül, s ilyenkor 

megtörik az ügetés ritmusa. Ezért inkább lépésre fogom: mögöttem Jackie 

nem szól semmit. Különben is, az út egyre nehezebb lesz, ahogy feljebb 

jutunk a fákkal benőtt hegyoldalon. 

A lassú tempónak van még egy előnye: lehetővé teszi, hogy átgondoljam, 

hogyan is alakult a kapcsolatom Jackie-vel. De hiába gondolkodom, a lajstrom 

nem valami terjedelmes. A Jespersen-féle incidens alkalmával, amikor 

leszálltam a lóról, odamentem Jackie-hez, és a fejem éppen a csizmájáig ért, 

azt hiszem, megérezte azt a rövid ideig tartó, váratlan és heves vágyat, amely 

feltámadt bennem. A következő kilovaglásunk alkalmával gorombán és 

indulatosan közbelépett, amikor kétértelmű "magyarázkodásba" kezdtem 

Pussyval. Végül, miután Anita utoljára telefonált, hogy mégsem jön el a 

megbeszélt időben, a rákövetkező vasárnapi sétán Jackie egy pillantást vetett 

rám, sőt félig-meddig rám is mosolygott, méghozzá nagyon barátságosan és 

nagyon ügyesen, hogy a többiek észre ne vehessék. 

Vajon megbízhatok-e benne? Blueville-ből Pussyt menesztették, nem pedig 

Jackie-t: ez vajon nem arra utal-e, hogy Jackie volt az, aki hitelesen beszámolt 

Mr. Barrownak a Jespersen-ügyről? Ha valóban besúgta, ami történt, érthető, 

hogy ma rábízták ezt a kényes feladatot. Akkor viszont az utolsó előtti 

vasárnap tapasztalt mosoly és kacsintás pusztán csapda lett volna? Nem 

nagyon akarom elhinni. Jackie-nek nem olyan áttetsző a tekintete, mint a 

gyakorlott hazudozóké. Ellenkezőleg: a szeme tele van mondanivalóval. S 

akinek ilyen kifejező a nézése, és ráadásul ilyen energikus az arca, az 

általában viszolyog az alattomosságtól. Legalábbis azt hiszem. Illetve 

szeretném hinni, ami végeredményben ugyanaz. 

Odaérünk ahhoz az útkanyarhoz, ahol Blueville-ből már nem vagyunk 

láthatók. Úgy gondolom, ideje próbára tenni kísérőmet: hátha vannak gyenge 

pontjai. Megállítom a Suskát, félig hátrafordulok a nyeregben, és jobb 

kezemmel a kanca farára támaszkodva várom, hogy Jackie beérjen. Ez 



mindössze két másodpercig tart, de többre nincs is szükségem; amíg Jackie 

közeledik felém, jól megnézem magamnak, nem hagyok ki semmit. Szép, 

egészséges lány, a válla gömbölyű, a melle formás, arca kerek, szőke haja 

rövidre van vágva, s a szeme, amelyet kéknek hittem, valójában szürke: ma 

különösen feltűnik nekem ez a szín, talán azért, mert az égbolt olyan sötét, és 

vihart jósol. 

Vigyázok rá, hogy hangom lehetőleg természetes legyen, és megkérdem: 

– Hová visz? 

– Induljon tovább, doktor – feleli szárazon. – Nincs joga kérdéseket 

feltenni. 

Ránézek. Az arca olyan, mint egy álarc. Semmit se lehet leolvasni róla. E 

pillanatban a Suska, aki érzi, hogy elengedtem a gyeplőt, hirtelen megfordul, 

és a fülét hátracsapva, támadóan neki akar rontani a heréltnek: szerencsére, 

még idejében sikerül visszafognom. De a herélt máris megriadt tőle: vágtatva 

menekül a lejtőn, és Jackie csak nehezen tudja megállítani. 

Várok. Amikor Jackie kifulladva visszaér hozzám, egy szőke hajfürt lóg a 

fülére, az arca kipirult, és a szeme villog. Dühösen kiáltja: 

– Ha a Suska még egyszer komiszkodni próbál velem, lövök! 

– Kire? – kérdem pimaszul. – A Suskára vagy énrám? 

– Doktor – kiáltja Jackie magánkívül –, mondtam már, hogy nincs joga 

kérdéseket feltenni! 

Én is kieresztem a hangom: 

– De egyet azért felteszek, a kutyafáját! Miért éppen egy heréltet 

választott? Tudja, hogy a Suska utálja őket! 

– Nem én választottam – mondja Jackie valamivel nyugodtabban. – Így 

kaptam, felnyergelve. 

Közben a bal kezébe veszi a gyeplőt, s a fejét előrehajtva, jobb keze 

ujjaival megigazítja a szőke fürtöt, amely kicsúszott a katonasapka alól. 

Először csak gépiesen nézem a mozdulatát, de aztán hirtelen meghatódom 

tőle: rendkívül nőiesnek hat, ellentétben a körülményekkel. 

Jackie észreveszi a pillantásomat, és azt hiszem, a megindultságomat is, 

mert lesüti a szemét, és hirtelen csend lesz: egy teljes másodpercig tart, de 

egyáltalán nem barátságtalan. 

– Induljon tovább, doktor – mondja végül Jackie, láthatólag megerőltetve 

magát, hogy ismét milicistához méltóan csengjen a hangja. – Még hosszú út 

áll előttünk. 

A "hosszú út" említésével Jackie voltaképp tájékoztat a parancs ellenére, és 

azt hiszem, szándékosan, hogy megnyugtasson. Megfordítom a Suskát, és 

lépésben indulok tovább a meghatározott úton, ha ugyan "meghatározottnak" 

nevezhetem azt az utat, amelyről nem tudom, hogy hová vezet. Persze 



elképzelhető, hogy kettős ravaszsággal állok szemben, és Jackie csak azért 

akar megnyugtatni, hogy hamis biztonságérzetbe ringasson, s így 

engedelmesebbé tegyen. Mivel ebben a kérdésben nem látok tisztán, 

megpróbálok az ösztöneimre hallgatni, de az ösztöneim most is, mint mindig, 

csak egymásnak ellentmondó megérzéseket sugallnak. 

Idáig valóban a társas kilovaglások "megszokott útján" jöttünk, csak az a 

különbség, hogy az utat ma összevissza barázdálják az erecskék, s a lejtőről a 

nagy fenyőfák a legkisebb fuvallatra is vízcseppekkel szórják be a fejünket. 

Szerencsére volt annyi eszem, hogy esőköpenybe bújtam, s amikor benyúlok a 

zsebembe a kesztyűmért, megtalálom a golfsapkámat: hónapokkal ezelőtt 

gyűrtem be, s azóta eszembe se jutott. Most felteszem. Jólesik, hogy megvéd a 

vízcseppektől, de az is, hogy régi fejfedőm egyszeriben magával hozza 

múltamnak egy kis darabját. De az öröm nem tart soká: hamarosan 

bekövetkezik az érzelmi apály, és újra elfog a csüggedés. 

Vajon megtehettem volna, hogy ma délután nemet mondok Hilda 

Helsingforth parancsára? Semmi esetre sem. Túl nagy volt a veszély, hogy 

mindent elveszíthetek. Most pedig túszként vagy fogolyként haladok 

ismeretlen úti célom felé, és hátam mögött egy fegyveres milicistával. Nincs 

beleszólásom a jövőmbe, még a közvetlen közelibe sem. 

Az út már nem emelkedik annyira, s hogy elűzzem sötét gondolataimat, 

ügetni kezdek. Jól van, Suska. Mégiscsak van egy megbízható, jó barátom 

ezen az elhagyatott tájon. A vizes és homokos úton kívül, amely 

fáradhatatlanul kanyarog a fenyőfák között, csak az ólmos eget látom, s 

valami bizonytalan eredetű, szürkés világosságot. Ha a szél eláll egy-egy 

pillanatra, nem hallok egyebet, csak a kancám négy patájának tompa 

dobogását, s a hátam mögül a herélt patáit: nincs szinkópa, a második ló 

pontosan lépést tart az elsővel. Hülye állat: katonás ritmusban üget. 

Odaérek az útelágazáshoz, ahol Jespersen megbolondult, és vágtatni 

kezdett – természetesen a bal oldali elágazást választom. De a hátam mögött 

hirtelen felcsattan egy vezényszó: 

– Jobbra, doktor! 

Jobbra! De hiszen az az út tabu! Itt akart "megszökni" Jespersen! Itt sült el 

Pussy puskája! Megállítom a Suskát, és szembefordulok Jackie-vel. 

– Jól hallottam: jobbra? 

Jackie közelebb ér, szép és szigorú alakja nagyobbnak látszik, mint 

amilyen, válla fölött a magasba mered a puskacső. A Suskától kellő 

távolságban megállítja a heréltet, és száraz hangon mondja: 

– Jól hallotta! 

A szemébe nézek. 

– Az az út tilos a mi számunkra – mondom, összepréselve az ajkam. 



– Ma nem. 

– Ki mondta? 

– Én mondom. 

Néhány pillanatig gondolkodom, majd döntök, és ez nagy 

megkönnyebbüléssel tölt el. Nem fogok engedelmeskedni. 

– Köszönöm. Én nem megyek arra. 

Jackie csak bámul. Lázadásom annyira elképeszti, hogy még haragudni is 

elfelejt. 

– Micsoda? – kérdi. – Miket beszél? 

– Én nem megyek azon az úton. 

– Miért? 

– Tilos. 

Most Jackie-n a sor, hogy alaposan megnézzen magának. 

– Doktor, már mondtam, hogy ma kivételesen… 

Nem fejezi be a mondatot, de a hangja türelmes volt, mintha egy makacs 

gyerekhez beszélt volna. A szemén látom, hogy nem annyira ingerült, mint 

inkább nyugtalan. Most aztán benne van a pácban a szép katonalány. A 

csomag fellázadt: nem fogad szót a kézbesítőnek. Most mit fog csinálni? 

Megfenyeget? Az előbb már megpróbálta, de nem nagyon sikerült. 

Jackie hallgat, látom, hogy zavarban van. Ettől végképp megnyugszom. 

Most már minden világos: Jackie parancsa úgy szól, hogy adja át a csomagot a 

címzettnek. Arra nincs meghatalmazva, hogy útközben megsemmisítse. 

Szeretném kihasználni az előnyömet – csak egy kicsit, amennyire lehet. 

– Köszönöm – mondom. – Nem óhajtom, hogy belém eresszen egy golyót. 

– Én, magába? – kérdi hitetlenül. 

– Pussy is rálőtt Jespersenre. 

– Pussy elvesztette a fejét, és különben is, akkor egészen más volt a 

helyzet: Jespersen megszegte a parancsot. Maga viszont parancsot teljesít. 

– De ez a parancs talán nem egyéb, mint csapda. 

– Csapda? 

– Ha elindulok azon az úton, maga nyugodtan lelőhet, és aztán arra 

hivatkozhat, hogy szökési kísérlet történt. 

Miközben ezeket a szavakat mondom, merően ránézek, vádló arccal. 

Nagyon is jól tudom, hogy amit csinálok, tiszta provokáció. Gyanakvást 

színlelek, pedig a lelkem mélyén már egyáltalán nem kételkedem a 

jóhiszeműségében. 

– Doktor! – mondja Jackie felháborodva. Elvörösödik. Ezúttal nem 

dühében, hanem azért, mert meg van sértve. S mivel a bőre olyan átlátszó, 

hogy jól látni a vérkeringését, a pirulás nagy hullámban önti el: a homlokáról 



átterjed az arcára, az arcáról pedig gömbölyű nyakára, amelyet a zubbony 

gallérja fog körül. 

– Doktor! – mondja megint, nagyon hevesen. – Én nem vagyok SS! 

Egy kicsit meglepődöm. Nem hittem volna, hogy az ifjú milicista hölgynek 

ilyen nagy a történelmi műveltsége. 

– Jó – mondom –, ha azt akarja, hogy ne féljek, menjen előttem. Én majd 

követem. 

– Azt nem lehet – feleli azonnal. – Súlyos hibát követnék el. 

S mivel nem szólok semmit, és változatlanul sziklaszilárd az arcom, 

hozzáteszi: 

– Kérem, doktor. 

A szemébe nézek. Szép szeme van: szürkeségét még jobban kiemelik a 

sűrű, fekete pillák, bár a haja szőke. És ez a "kérem" csakugyan kérelem, nem 

puszta udvariassági formula. Jackie nagyon halkan mondta. Megkérdem: 

– Kezeskedik a személyes biztonságom felől? 

Jackie nem fordítja el a szemét, és egyenesen rám néz, miközben válaszol: 

– Igen, amíg együtt vagyunk. 

A válasz kétértelmű, de be kell érnem vele. Különben is, a Suska már 

türelmetlenkedik. Kissé dülledt szemét a heréltre mereszti, a fenti párbeszéd 

alatt folyton izgett-mozgott, és kétszer-háromszor körbe kellett forognom vele, 

hogy levezessem támadó indulatait. 

– Jó – mondom –, megbízom magában. 

Mivel pedig a "tilos út" egyenes és sík terepen vezet, elindulok rajta, 

mégpedig vágtában. A Suska végtelenül boldog, hogy feloldódott a feszültség. 

Négy patkója szaporán kopog, szanaszét fröcsköli a vizet és a homokot. A 

herélt igyekszik a nyomunkban maradni. 

Öt perc múlva ismét lépésre fogom a Suskát: meredek lejtő következik, a 

lejtő alján pedig megtorpanunk egy akadály előtt. Egy kis oldalvölgyből 

lezúdult a víz, és tóba gyűlt az úton. Átugratni nem lehet. A két part túl 

messze van egymástól. Csak egy megoldás van, ha a víz nem nagyon mély, és 

nem áramlik erősen: át kell gázolni rajta. 

Jackie is odaér. 

– Át kell gázolnunk – mondja határozottan. 

Megrázom a fejem. 

– Csak ha tudom, hogy milyen mély. 

Leszállok, hozzákötöm Suskát egy fenyő hajlékony ágához, a fák tövében 

találok egy letört ágat, legallyazom, hogy könnyebb legyen, belegázolok a 

vízbe, amíg a csizmám közepéig nem ér, és amennyire csak tudom, 

beledugom a mérővesszőt. Azt hiszem, meg lehet csinálni. A víz ugyan 



örvénylik, de szerencsénk van, hogy délutánra elállt az eső: a sodrás nem túl 

erős, az átkelés nem lehet nagyon veszélyes. 

Visszamegyek. Jackie a herélt nyakába dobta a gyeplőt, és olyasmit csinál, 

amire igazán nem számítottam: ír valamit egy kis noteszba. E pillanatban 

felnéz, és nem szól semmit, csak az ujjával int, hogy lépjek közelebb. Amikor 

odaérek a térde mellé, elébem tartja a noteszt, de nem engedi el, s én a 

következőket olvasom: 

 

H. H. mindent tud a Jespersen-ügyről. 

 

Bólintok, én is szótlanul, aztán otthagyom Jackie-t, eloldozom a Suskát, és 

a meglepetéstől kábultan nyeregbe ülök. Jackie minden kérés nélkül három 

információt bocsátott a rendelkezésemre, és nekem mind a három rendkívül 

fontos: 1. Írásban közölte, amit akart, nem pedig szóban: nyilván 

lehetségesnek tartja, hogy nagy hatótávolságú elektronikus 

lehallgató-készülékkel figyelnek bennünket. Felteszem magamban a kérdést: 

vajon H. H. így "tudott meg mindent" a Jespersen-ügyről? 2. Jackie 

megerősíti, amit amúgy is sejtettem, bár alig akartam elhinni: Hilda 

Helsingforthhoz visznek. 3. És ami a legfontosabb: Jackie figyelmeztet, hogy 

tudjam mihez tartani magam, ha H. H. a Jespersen-ügy felől érdeklődne. 

Most már semmi kétség: Jackie a szövetségesem. 

Mint ahogy számítottam rá, a Suskával alaposan meggyűlik a bajom. 

Ide-oda forog, ágaskodik, nem akarja vízbe mártani a patáit. Végül is Jackie 

úgy dönt, hogy ő indul előre a herélttel. A taktika beválik. A Suska is 

nekidurálja magát. Miközben egymás mögött haladunk, s a víz a lovaknak 

csaknem a hasáig ér, látom, hogy Jackie apró darabokra tépi az üzenetét, és 

beleszórja az áramló vízbe. Hátulról nézem egyenes hátát és erős, szőke 

tarkóját. Nagy hullámokban önt el a hála. 

Amikor kiértünk a vízből, Jackie megvár, és előreenged. Közben lesüti a 

szemét, és egész magatartása arra késztet, hogy hallgassak. Alkalmazkodom 

ehhez a néma egyezséghez. De amikor vagy száz méterrel távolabb a Suska 

lelassítja lépteit egy meredek kaptatón, félig hátrafordulok a nyeregben, és 

Jackie-re nézek. Határozott, szürke szemének pillantása találkozik az 

enyémmel. Nem, ebben nincs semmi szexualitás, legfeljebb egy kis lappangó, 

a háttérből érezhető lehetőség. Jackie véd- és dacszövetséget ajánl. 

Megrendülést érzek, meghatódom. Most már egészen más szemmel nézem 

Jackie-t. Még a fegyvereinek is más lett a jelentése. Azok a kezdőbetűk, 

amelyet Blueville-be érkezésem óta viselek, a sors iróniája folytán most 

először valódi tartalommal telnek meg: csakugyan "védett férfi" vagyok. 

 



Megint hátrafordulok a nyeregben, és Jackie bólint: ez az. Az enyhén lejtős 

domboldalon jókora tisztás, rajta gömbfákból épült bungaló. Ötven méterrel 

odább egy farakás. Még távolabb istálló, itt lenyergelünk, ki-ki a maga 

bokszában. 

– Jöjjön – mondja Jackie. 

Mivel most ugyanazon a szinten lépkedünk, oldalról rápillantok. Az arca 

megint szenvtelen, de aggódónak látszik. Kiolvasom a szeméből, hogy bántja 

valami. És ez az idegesség, éppen azért, mert Jackie el akarja fojtani, csak 

növeli az enyémet. 

A bungaló nem olyan szerény, mint ahogy hittem. Ahogy megyek előre a 

fűben – Jackie a nyomomban –, látom, hogy az épületnek van egy hosszúkás 

toldaléka: fedett uszoda, legalábbis a sok üvegablak erre utal. Egyébként 

minden trópusi faanyagból épült. Szóval egyszerű kis nyaraló, amely egy 

vagyonba kerülhetett. 

A kis előtérben rengeteg csizma és kabát: én is leveszem az 

esőköpenyemet. Aztán Jackie betaszít egy üvegajtót, átvágunk az uszodán a 

medence rövidebbik oldala mentén, s végül egy másik ajtóhoz érünk: Jackie 

kinyitja előttem, 

– Várjon itt – mondja hangosan, mintha a színfalaknak beszélne. – 

Helsingforth mindjárt megjön. 

Ezzel sarkon fordul. Rosszul esik megválnom tőle: nézem távolodó szőke 

tarkóját, erős vállát, szövetségesemmé vált fegyvereit. 

Belépek. Nem látni semmit, pedig szemközt egy négyszögletes táblákra 

osztott, nagy, szárnyas üvegajtó nyílik, s keretbe foglalja a tájat: messze a 

hegyek közt sűrűn esik a ferde szálú eső, és fehér ködgomolyok úsznak. Egy 

rézkürtő halvány csillogását látom, de az üvegajtóval szemben lévő 

kandallóban nem ég a tűz, csak a parázs izzik a hamu között. A mennyezeten 

és a falakon faburkolat – azt hiszem, vöröses színű. A kandalló mellett egy 

hatalmas heverő: a másik vége belevész a homályba. 

Becsukom az ajtót, és néhány tétova lépést teszek a szárnyas ajtó felé. Az 

erdő fölött nagy felhők, a horpadásokban fehér köd, a világítás alkonyi. A 

hegység nem látszik valami barátságosnak. De idebent az üveg mögött sem 

sokkal kellemesebb. A helyiség nem hideg, mégis olyan a légköre, hogy 

megdermedek tőle. Olyan érzésem van, mintha a hátam mögül gonosz 

szemmel figyelnének a tárgyak. Ez persze csak képzelődés. De hiába 

próbálom megnyugtatni magam, a rossz érzés nem múlik el. Körülnézek. 

Egészen lakályos kis szoba ezzel a faburkolattal meg a rézkürtővel (egyebet 

nem is tudok jól kivenni). Mégis nyomasztóan hat rám. Furcsa, szorongató, 

bénító érzés: mintha egy ellenséges tekintet követne mindenhová. Megrázom 

magam, kiegyenesedem, zsebre vágom a két kezem, és néhány lépést teszek 



fel-alá a szobában. Alig látni valamit. De Helsingforth leveleinek hangjára és 

tartalmára gondolva, nem merem megkeresni a kapcsolót, hogy felgyújtsam a 

villanyt. Mintha a szoba tele volna nekem szóló tilalomfákkal és tabukkal. 

Úgy érzem, semmihez sincs jogom – még ahhoz se, hogy itt legyek. 

Megváratnak: azért kell várnom, hogy megpuhuljak. Régi, elcsépelt fogás, 

de beválik: a magam bőrén tapasztalom, mert ideges vagyok. Hát énnekem 

hiába jönnek ezzel, nem hagyom magam, keresek valami elfoglaltságot. 

Mondjuk, felszítom a tüzet. Legalább világosabb lesz. Közelebb tolom 

egymáshoz a két megfeketült hasábot, amely már nem ér össze, és leguggolva 

fújni kezdem a parazsat. 

Fellobban a láng, a hátam mögött pedig felcsattan egy hang: 

– Hagyja békén azt a tüzet! Senki se mondta, hogy szítsa fel! 

Kiegyenesedem: lámpa gyullad, megvakít. Hunyorgok. A hatalmas heverő 

legtávolabbi sarkában, a faburkolatnak dőlve, egy húsz év körüli lány ül: nagy, 

rozsdaszínű kendőbe bugyolálva, amelyből kilátszik a meztelen lábfeje. Ha 

van olyan arc, amelyre rá lehet mondani, hogy "a gyengébb nemhez" tartozik, 

akkor erre minden bizonnyal. Hosszú, kecses nyaka, finom vonásai, fakó 

szeme, a feje körül libegő, könnyű, szőke haj: csupa törékeny nőiesség. De az 

arckifejezésében nincs semmi angyali. A fizikuma megnyugtat, a nézése nem. 

– Bocsánat, hogy alkalmatlankodom – mondom. – Ebben a sötétben nem 

vettem észre, hogy más is van idebenn. 

Egy kis nevetés – nyilván sértőnek szánja. 

– Vettem észre. Figyeltem: nagyon épületes látvány volt. Azt hitte, hogy 

egyedül van, és úgy járkált fel s alá a szobában, mintha a magáé volna. Mint 

egy kis kakas, ha kihúzza magát, és peckesen lépked. Minden mozdulatáról 

lerítt a hímek pimaszsága, önzése és neveletlensége. Komikus és egyúttal 

visszataszító látvány volt. 

Ez a váratlan támadás szinte fejbe vág. Amikor magamhoz térek, száraz 

hangon mondom: 

– Ha visszataszítónak találja a jelenlétemet, nem tudom, miért hívatott ide. 

– Én nem hívattam. 

– Hát nem maga Hilda Helsingforth? 

– Persze hogy nem – mondja a lány végtelenül megvetően. – Vegye 

tudomásul, hogy én semmiféle kapcsolatba nem óhajtok kerülni egy P. 

M.-mel. Én mindent elkövettem, hogy magát ne hívják ide, s ha mégis itt van, 

akaratom ellenére történt. 

Ezt úgy sziszegi az arcomba, mint egy macska: zihál a dühtől, hátát 

nekiveti a faburkolatnak, szemében lángol a gyűlölet. Hátat fordítok neki, és 

az üvegajtó felé indulok. 

– Hová megy? – sziszegi utánam. 



– Majd az uszoda előterében várok, amíg Helsingforth megjön. 

– Jobban teszi, ha elmegy, és nem jön vissza többé! – visítja a lány fülsértő 

hangon. – Fogadja meg a jó tanácsot! Még nem tudja, mi vár itt magára! 

Nem válaszolok, becsukom magam mögött az ajtót. Valóban nem tudom, 

hogy mi vár itt rám, de annyit tudok, hogy ezzel az őrülttel egy másodpercig 

sem szabad a szobában maradnom. Őszintén szólva, egy kicsit megviselte az 

idegeimet. Hogy megnyugodjak, járkálni kezdek az úszómedence körül. 

Nagyokat lélegzek, kihúzom a kezem a zsebemből, és megpróbálom ellazítani 

az ujjaimat, ami nem megy éppen könnyen. 

"Peckesen járkálva", mint ahogy a kendőbe bugyolált lány mondta, éppen a 

déli fal nagy, szárnyas üvegajtajához érek, amikor a túloldalon nagyot csattan 

az ajtó, és határozott léptekkel beront egy nő: elámulok az arányain. 

Lovaglónadrágot, csizmát és magas nyakú pulóvert visel: a kezében 

lovaglópálca. Amikor észrevesz, hirtelen megáll, és egy-két pillanatig valami 

különös csend támad. A nő herkulesi teste szemben van velem, de az arcát bal 

felé fordítja, úgyhogy csak a profilját látom: oldalról néz rám fél szemmel, 

mint egy madár. 

– Mit keres itt? – kérdi vádló hangon. Elegem van a terrorizmusból. 

Visszavágok: 

– Tudhatná. Maga hívott ide. 

Egy villámot lövell felém, de még mindig csak a fél szemével. 

– Ne tegyen úgy, mintha nem értené a kérdést. Mit keres itt az 

uszodámban? 

A hang azt érzékelteti, hogy egy magamfajta halandónak nem volna szabad 

ide betennie a lábát. 

– Annak a személynek, akivel odabent találkoztam, nem sikerült 

megnyernem a tetszését. 

– Miféle személynek? – kérdi a nő gőgösen. – Itt csak egy személy van, és 

az én vagyok. 

Ha még a kendőbe bugyolált lányt sem veszi emberszámba, akkor vajon 

milyen kategóriába tartózhatom én? 

– Jöjjön – mondja a nő. – Ennek most utánajárok. És nagy léptekkel, a 

lovaglópálcáját lóbálva, elindul a szoba felé. Megyek utána. 

Váratlan látvány. A libegő hajú lány meztelenül fekszik a hasán, arcát a 

heverő bolyhos takarójába fúrja. Zokog. 

– Mi van, Audrey? – kérdi Helsingforth. 

– Ez az egyén meg akart erőszakolni – mondja Audrey feltámaszkodva, és 

rám mutat az ujjával. 

Belőlem kitör a felháborodás: 

– Hazugság! 



De nemcsak Audrey állítása hazug, hanem minden egyéb, amit csinál. A 

szeme, a zokogása, a tartása, a meztelensége. Olyan, mint egy harmadrendű 

színésznő, akivel hiába kínlódik a rendező, nem tud azonosulni a szerepével. 

Nagyon rosszul alakítja a "megerőszakolt" lányt. 

– Audrey – mondja Helsingforth a legnagyobb nyugalommal –, hagyja 

abba a pityergést, és próbálja összefüggően elmondani, hogy mi történt. 

De Helsingforth is rosszul játszik. Egy kicsit eltúlozza a közönyt. 

– Ez a szörnyeteg… – kezdi Audrey. 

Mintha kést húznának végig egy tányér szélén. Minden hamis: a szavak, a 

hangsúlyok. 

– Ez a szörnyeteg – folytatja Audrey – rám vetette magát, mihelyt belépett 

a szobába. – Ó, milyen valószínű! – Szerencsére sikerült kiszabadulnom, 

felkaptam a revolvert, és értésére adtam, hogy nem kívánatos a jelenléte. 

"Nem kívánatos a jelenléte"! Még ez is, ez a fennkölt stílus! Közbeszólok: 

– Egy szó sem igaz az egészből. 

Sajnos ezt csak mondom, nem pedig kiáltom. Egyáltalán nem hangzik 

meggyőzően. Már én is kezdek rosszul játszani. Úgy látszik, megfertőzött a 

partnereim ripacskodása. 

Helsingforth felém fordítja a jobb profilját, suhint egyet a 

lovaglópálcájával, és mintha csak egy rakoncátlan kutyát fenyegetne, azt 

mondja, de nem hangosan: 

– Kész? 

– Nézze – mondja Audrey még mindig zokogva –, eltépte a nadrágomat és 

a melltartómat! 

A bolyhos takaróra mutat, amelyen szanaszét hevernek a bűnjelek, s 

közöttük a revolver, amely "megfutamított". Megkönnyebbülten látom, hogy 

Helsingforth fogja a pisztolyt, bezárja az éjjeliszekrény fiókjába, zsebre vágja 

a kulcsot, aztán visszafordul, és megáll Audrey előtt. Minthogy magas 

alakjától és széles hátától nem látom "áldozatomat", egy kicsit oldalt lépek, de 

azért tisztes távolban maradok. Biztos vagyok benne, hogy Helsingforth 

gondolkodás nélkül megütne, ha kinyitnám a számat. 

– És mit gondol – kérdi Helsingforth megsemmisítő nyugalommal –, 

Martinelli miért tépte el a melltartó pántját? 

– Nyilván azért, mert látni akarta a mellemet – mondja Audrey, a szemét 

lesütve. 

Helsingforth felnevet, és hatalmas ujjával Audrey törékeny testére mutat. 

– Ne nagyzoljon, kedvesem: nincs ott mit látni. 

Nevet. Ez legalább természetes. Az alpáriságot jobban tudja alakítani, mint 

a közönyt. Most egy váratlan mozdulatot hajt végre: felkapja a heverőről a 

melltartót, az orrához emeli, és megszagolja. 



– Jól sejtettem: hazudik – mondja fenyegető hangon. 

– Hilda! 

– Hazudik, maga kis szemét. Ennek a melltartónak nincs is izzadságszaga. 

Márpedig egy nő izzadni szokott, ha megerőszakolják, mit szól hozzá? 

Először is azért, mert fél. Másodszor mert küszködik. Maga hazudik, képes a 

szemembe hazudni! Volt pofája, hogy ellenezze Martinelli meghívását, és 

most, hogy mégis idehívtam, szeretné megfúrni. Na jó. Majd én megtanítom, 

hogy ellenkezzen velem. Úgyis meztelen, használjuk ki az alkalmat. 

– Nem, nem! – mondja Audrey: félelmében tágra nyílik a szeme, és 

egészen összekuporodik. 

Helsingforth előrehajol, s egy gyors és hihetetlenül durva mozdulattal 

elkapja az egyik lábfejét, a hasára fordítja, majd maga felé rántja a takarón, 

míg a két lába le nem lóg a heverőről. Akkor a csizmái közé fogja a két lábat, 

és higgadtan, hidegvérűen, félelmetes erővel háromszor egymás után lesújt 

Audrey fenekére a lovaglópálcával. Három piros sáv jelenik meg az ütések 

nyomán. Audrey felsikolt, de csak egyszer, és furcsa, de már nem zokog, csak 

halkan nyögdécsel, mint aki nem mer nagyobb lármát csapni. 

Helsingforth elkapja a karját, lelöki a heverőről, aztán leül, szétvetve a 

lábát. Csak ennyit mond, pattogó hangon: 

– Csizma! 

A meztelen és szipogó Audrey feltápászkodik, hogy lehúzza a csizmát. 

Nem megy könnyen. Audrey gyenge, és minden ízében remeg. De csupa 

buzgalom és alázat, mintha boldoggá tenné ez az alantas munka. 

– Martinelli – mondja Helsingforth, felém fordítva jupiteri profilját és rám 

meresztve fekete szemét –, most aztán benne van a pácban. 

– Én? 

– Hallotta, mit mondott Audrey. Azzal vádolja, hogy meg akarta 

erőszakolni. 

Igyekszem nyugalmat erőltetni magamra. 

– De hiszen tudja, hogy nem igaz. 

– Nem igaz, ameddig csak Audreyval van dolgom. De amikor magával van 

dolgom, akár igaz is lehet. 

– Nem értem. 

– Pulóver! – fordul Helsingforth Audreyhoz, és fenyegető hangon 

hozzáteszi: – Ezt a nyöszörgést pedig hagyja abba, az idegeimre megy. 

Audrey elhallgat. 

– Martinelli – folytatja Helsingforth, mihelyt a feje kibújik a pulóverből –, 

maga még mindig nincs tisztában a helyzettel. Itt az lesz igaz, amit én igaznak 

nyilvánítok. Gondolkozzon egy kicsit. Ha úgy döntök, hogy megerősítem 

Audrey állítását, melyik bíróság fogja magát felmenteni? 



– De akkor hamis tanúvallomást tenne! 

– Hát aztán? – kérdi Helsingforth, és felvonja a szemöldökét. 

Hallgatok. Mi ez, fenyegetés, amit komolyan kell vennem? Vagy egy kis 

szadista tréfa, csak úgy futólag? 

Ebben a pillanatban Audrey felcsipog, mint egy madár – nyilván 

örömében, hogy engem mégis elítélhetnek, és előrehajolva, egy gyöngéd 

csókot nyom Helsingforth alsó karjára. Az úrnő azonnal hátradől, nagy lábát 

nekifeszíti a lány meztelen mellének, és elrúgja magától. Audrey elterül a 

földön, majd rögtön feltápászkodik, de arcán nyoma sem látható a haragnak 

vagy a sértődöttségnek. 

– Maga bolond – mondja Helsingforth megvető hangon. – Engem ne 

nyaljon-faljon: simogassa csak saját magát. Hányszor mondjam, hogy nem 

kérek az érintéséből? 

Majd kurtán hozzáteszi, miközben kibújik a melltartójából: 

– Nadrág. 

Erre a szóra elfordulok, és a kandalló tüzet nézem. Audrey valószínűleg 

tétovázik egy kicsit, mert Helsingforth türelmetlenül megismétli a parancsot. 

És a lovaglónadrág után nyilván a bugyi következik, mert hallom, amint 

Helsingforth gúnyosan ezt mondja: 

– Lassan! Ezt nem kell elszakítani! Úgyse hinnék el, hogy engem 

megerőszakoltak! 

Csend. A padló megreccsen. Gondolom, Helsingforth felállt. 

– Úszni megyek – jelenti be ünnepélyes hangon, mintha valami fontos 

aktusról volna szó, amit az egész világnak tudtára kell adni. – Audrey, adja 

oda a stoppert Martinellinek. Maga pedig öltözzön fel, és főzze meg a teámat. 

Audrey nem adja kezembe a stopperórát. Csak leteszi az asztalra, miközben 

egy gyűlölködő pillantást vet rám. 

Belépek az uszoda csarnokába: Helsingforth meztelen és monumentális 

alakja ott áll a medence peremén, s egy érintéssel utasít, hogy álljak a jobb 

oldalára. Bevallom, olyasmi fordul meg a fejemben, hogy talán fél szemű, 

mert a bal arcát folyton elrejti előlem az odahulló, fekete haja. De nem, e 

pillanatban meglátom a bal szemét is: feketén villog, és egy cseppet sem 

szelídebb a másiknál. 

Amikor megadom a jelt, fejest ugrik a vízbe, én elindítom a stoppert, és 

nézem a nőt. Remek sportoló. Olyan gyorsan úszik, hogy az arca előtt 

valamiféle horpadás támad a vízben, úgyhogy szinte nem is kell oldalt 

fordítania a fejét. Leginkább azonban héroszi méreteivel nyűgöz le (biztosan 

megvan egy méter kilencven centi), valamint az izomzatával, amely ugyan 

eléggé párnás, de azért nagy erőre vall. Mialatt szemmel kísérem a mozgását, 

felmerül bennem az a gondolat, hogy ha társadalmunkban továbbra is a nő 



marad az uralkodó állat, és a sport segítségével fejleszti magát, akkor egy-két 

emberöltő múlva talán megváltozik az egész alkata, s akár a termetét, akár a 

súlyát, akár az izmait nézzük, ő lesz a párok tekintélyesebb fele – ha ugyan 

egyáltalán lesznek még párok. 

Helsingforth az elején bejelentette, hogy nyolc távot fog úszni. Mikor a 

nyolcadik táv végén az ujjai megérintik a csempét, azonnal leállítom a 

stoppert. Helsingforth nincs megelégedve az időeredménnyel: azt mondja, 

rosszul mértem, homlokát ráncolva kijön a medencéből, csurog róla a víz, 

felkap két törülközőt, az egyiket felém dobja, és rám se nézve, pattogó hangon 

kiadja a parancsot: 

– Törülje meg a hátam. 

Egy pillanatnyi tétovázás után szót fogadok. Ha úgyis össze kell tűznünk, 

inkább ne egy ilyen semmiség legyen a tét. Úgy látszik, ez a nő azt hiszi, hogy 

neki mindent szabad. Vajon azért, mert milliomos? Vagy talán a fizikai ereje 

miatt, amit e pillanatban a saját ujjaimmal tapintok ki (a szemem körülbelül 

egy magasságban van a lapockájával), és meglehetősen ijesztőnek találok, 

mert tudom, hogy habozás nélkül beveti ellenem, ha úgy adódik? 

Mindenesetre elhatározom: nem szabad meglátnia rajtam, hogy félek tőle. Így 

visszapillantva, tudom, hogy ez az elhatározás nem tudatos. Inkább ösztönös, 

mint a nőké, akik a világért sem árulnák el, hogy rettegnek a férfi erejétől, ha 

kettesben maradnak, mert azzal csak felkeltenék az alvó oroszlánt, amelytől 

annyira félnek. 

Kezemben ide-oda jár a törülköző, és magam is meglepődöm rajta, hogy 

kezdem élvezni ezt a monumentális masszírozást. A bőr felhámja olyan sima, 

a formák olyan szépek, s bár erőtől duzzadnak, oly kétségtelenül nőiesek, 

hogy a szükségesnél jóval hosszabb ideig végzem a műveletet. Furcsa, de ezen 

a téren nem tud megfélemlíteni sem Helsingforth kegyetlensége, sem pedig 

arányainak különleges nagysága. 

– Elég – mondja Helsingforth; meg sem fordul, csak hátranyújtja a kezét a 

törülközőért, majd a vállára dobja. Látom, ahogy előrehajol, és törülni kezdi a 

haját a másik törülközővel. Erre hátat fordítok, és ellépek tőle. 

– Martinelli – kérdi Helsingforth –, maga szerint milyen vagyok? 

Megint szembefordulok vele. Abban a különös pózban áll előttem, amit 

már az előbb is megfigyeltem: a teste szemben, a feje pedig profilban, vagy 

inkább háromnegyed profilban, és a szeme oldalról néz rám. 

– Úgy érti, hogy fizikailag? 

– Úgy. 

Már nem lepődöm meg semmin. Az imént a fürdőszolgája voltam. Most a 

tükre lettem. Jól megnézem hát ezt a hatalmas Narcisszoszt, 

széltében-hosszában, és azt mondom: 



– Rendkívüli. 

– Mi a rendkívüli? 

– A termete, a szépsége és az arányai. 

Gyanakvó szemmel néz rám: 

– Mi kifogása van az arányaim ellen? 

– Nincs semmi kifogásom. 

– Akkor miért rendkívüliek? 

– A pelvis átmérője kisebb, mint a scapulae. 

– Ne halandzsázzon, doktor, mondja angolul és érthetően. 

– A válla szélesebb, mint a csípője. 

– És ez olyan rendkívüli? 

– A nőknél igen. 

Helsingforth összevonja a szemöldökét. Felülről néz rám, ami igazán nem 

esik nehezére, és olümposzi hangon mondja: 

– Doktor, maga el van maradva. A férfiasság és a nőiesség hagyományos 

fogalma már rég nem érvényes. 

Bizony, bizony! Nekem mondja? Elég régóta tölcsérezik a fejembe! Hogy 

is felejthettem el az új evangéliumot? Amikor olyan egyszerű és nyilvánvaló? 

Nincsenek többé férfi- és női kromoszómák! Nincs többé petefészek, se pete, 

se nemi hormonkiválasztás! És persze méhkürt sincs többé, se méh, se vagina! 

Agyő, hüvely és klitorisz! Agyő, menstruáció! Agyő, mellek, szoptatás és 

terhesség! A szívverés ritmusában sincs többé különbség! És ha most a 

legártatlanabbul megjegyezném, hogy a velem szemben álló, szép atlétanő 

fanszőrzete klasszikusan háromszög alakú, nem pedig romboid, mint az 

enyém: vajon miféle szörnyű bűnök és elhajlások vádjával állítanának 

nyomban bíróság elé? 

A gyengék fegyveréhez folyamodom: hallgatok. Meghagyom 

Helsingforthnak az utolsó szó "női" kiváltságát. 

A népek életében vannak pillanatok, amikor egy szólam meg tudja 

változtatni a tényeket; amikor döbbenten tapasztaljuk, hogy a szavak mákonya 

pótolni képes a tudományos igazságot. Most is ilyen időket élünk, és tudom, 

hogy semmi értelme ár ellen úszni. A téveszmék egyelőre túlságosan erősek. 

Meg kell várni, amíg a bűvös igék elvesztik varázserejüket. Addig kénytelen 

vagyok elismerni, hogy a szupernő, aki itt áll előttem hatalmas csecsével, testi 

felépítését tekintve, semmiben sem különbözik tőlem, és őrá is ugyanazok a 

fiziológiai törvények érvényesek. Hát jó, ismerjük el! Ismerjük el azt is, hogy, 

jóllehet semmi különbség sincs köztünk, én mégis sokkal alacsonyabb rendű 

vagyok, éppen férfi voltom miatt. Elvégre mit számít ez a kis ellentmondás? 

Már rég túl vagyok azon, hogy logikát keressek. 



– Martinelli – mondja Helsingforth –, várjon meg a szobában. Mindjárt ott 

leszek. 

Végre megtudhatom, hogy mit akar tőlem! Elindulok, és befelé menet a 

szemem sarkából látom, hogy Helsingforth az uszoda túlsó végében kinyitja a 

fürdőszoba ajtaját. 
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Ha ma visszagondolok a most következő jelenetre, elsősorban azt látom, 

milyen mesterkélt Helsingforth viselkedése, milyen kevéssé meggyőző. 

Még a szavai is hamisan csengenek. Erőltetetten és fellengzősen beszél, 

mint aki jó előre kigondolt minden frázist. Egész magatartását valamiféle 

hideg szadizmus jellemzi, de érzem, hogy negyed annyi élvezetet sem talál 

benne, mint gondolta. Hogy zsarnok és paranoiás, nem vitás! De a 

kegyetlenség nem önkéntelenül tör ki belőle, ahogy a szenvedélyek szoktak. 

Inkább módszeresen: és a módszer eléggé kiagyaltnak hat. 

Azt is említettem már, hogy túljátssza a szerepét. Olcsó hatásokra vadászik. 

Például amikor belépek a szobába, egy asztalkán teáskannát, pirítóst, vajat, 

dzsemet látok – de csak egyetlen csészét! Én nem vagyok meghíva. 

Ez a szándékos gorombaság egy tőről fakad azzal a szokásával, hogy a 

leveleinek a végére csak azért sem teszi ki az udvariassági formulákat. De a 

durva igyekezet olyan görcsös, hogy célt téveszt. 

Másik példa: Helsingforth végül bejön a szobába a konyha felől. Bejön, az 

semmi: bevonul. Meghordozza magát selymes fényű pongyolájában: alatta 

persze anyaszült meztelen. Egy pillantásra sem méltat, leül az egyetlen 

fotelba, s mint ahogy a kutyáját szokta az ember nem túl gorombán félrelökni 

a lábával, csak úgy foghegyről odaveti: 

– Leül! 

Alpári. Gyerekes. E pillanatban egyáltalán nem érzem magam megalázva, 

inkább mulatok rajta, és megvetem. Helsingforth egy kicsit ügyesebb is 

lehetne, ha komiszkodni akar velem. Komolyan meg kell erőltetnem magam, 

hogy el ne felejtsem, veszélyes ellenféllel állok szemben, s milyen védtelen 

vagyok. 

Jó. Leülök egy zsámolyra, kidülledt szemmel nézem a pirítóst – most 

veszem észre, hogy éhes vagyok –, és várok. 

Csend. Helsingforth eszik. Gondolom, azt akarja érzékeltetni, hogy ha ő 

teázik, vagy akármi mást csinál, az valamiféle megszentelt tevékenység: az 

egész világnak tátva marad a szája, és áhítatosan nézi. De rosszul csinálja: 

nem dőlök be neki. 



Blueville-ben mégiscsak hiteles emberek vesznek körül. Pierce, Burage, 

Stien, Grabel. Bizonyos értelemben még Mr. Barrow is hiteles, őszintén hisz a 

maga bürokráciájában. Meg aztán az őrtorony, a szögesdrót, a laboratóriumok, 

a tábor bonyolult társadalmi élete a kasztokkal, a lehallgató-készülékekkel, a 

felszín alatt bujkáló, titkos áramlatokkal együtt: csupa kézzelfogható, 

valóságos dolog. Itt minden hamis. Például mindjárt ez a bungaló. Messziről 

olyan, mint egy közönséges erdei faház, amilyet százával találni Vermontban. 

De ha az ember belép, márványperemű úszómedence fogadja. És e 

filmstúdióba illő díszletek közt Helsingforth voltaképpen micsoda? Antik 

hősnő? Szent szörnyeteg? Nem, csak a formája olyan impozáns. A termetétől 

meg az izmaitól eltekintve, mi marad belőle? Egy könyörtelen üzletasszony, 

egy modortalan milliomosnő, egy rettenetes ripacs. 

Szótlanul, szerényen, lesütött szemmel ülök a zsámolyon, de ez csak a 

látszat. Magamban szinte röhögök. Megvan a véleményem a partnernőmről. 

Tehetségtelen. Lesöpröm a színről. Ki ez a Helsingforth? Egy nulla. Egy 

közönséges, paranoiás szadista, aki Nérónak hiszi magát, amiért elfenekeli a 

barátnőjét. Hiába nagyzol, végtelenül közönséges. Nincs stílusa. Nincs ízlése. 

Még arról is megfeledkezem – pedig nem volna szabad –, hogy kezében 

tartja az életemet, sőt nem csak az életemet. Mellette újra feltámad bennem a 

fallokrata. Valami szadista ábrándozás vesz erőt rajtam – rajtam! –, és az én 

képzelgéseim sem éppen ízlésesek. Például: felállok, meglóbálom a zsámolyt, 

hozzávágom a fejéhez, és kihasználva, hogy elájult, megerőszakolom… 

Ebben a pillanatban a megerőszakolt áldozat leteszi a csészéjét a tálcára, és 

rám néz: a tekintete olyan, hogy nála ez már jóságosnak számit. A hangja 

semleges. Behúzta a karmát. Istenem, milyen rosszul játszik! Milyen olcsó 

eszközökkel! Milyen szájbarágón! Mintha nem tudnám, hogy az édeskés 

bevezető után megint a vadság következik! 

– Milyen a helyzet a laborban? 

– Nagyon jó. 

Helsingforth egy pillanatig sem késik a válasszal: 

– Túlságosan is jó. 

Aztán hozzáteszi: 

– Kaptam egy jelentést, mely szerint maga és Burage között túlságosan 

bizalmas viszony alakult ki. 

Közömbös hangon mondom: 

– Burage nagyon fontos adminisztratív munkát végez, sokszor találkoztam 

vele, és a kapcsolatunk most sokkal jobb, mint azelőtt. 

Szünet. Helsingforth megint kortyol a csészéből, aztán leteszi, és nagyon 

szárazon mondja: 



– Más jelentéseket is kaptam, melyek szerint maga kétértelmű magatartást 

tanúsít Friedmann-nal és Mrs. Barrow-val szemben. 

– Friedmann-nal? 

– Ő az a milicista, akit maga Pussynak szokott nevezni. 

Egy pillanatnyi gondolkodás után válaszolok: 

– Hogy kétértelmű, azt nem mondanám. A magatartásom korrekt, de nem 

tagadom, hogy az említett személyek, igenis, hatnak rám, akár akarom, akár 

nem. 

Helsingforth pillantása hideg, mint a jég. Magam sem értem, mire volt jó 

ez a hülye vallomás. Talán arra, hogy ha már Burage-zsal kapcsolatban tagadó 

választ adtam, valamit mégis nyújtanom kellett: foglalkozzon a másik 

kettővel. De nem, nem ez az igazság. Valójában arról van szó, hogy 

Helsingforth ripacskodása az idegeimre megy, és én is pocsékul játszom a 

szerepemet! Ez nem az én stílusom. Ismét meg kell állapítanom: nem lehet jól 

játszani, ha a partner hamis! 

– Remélem, doktor – mondja Helsingforth megsemmisítő hangon –, 

tisztában van az előbbi kijelentésének súlyosságával. 

Amit ő mond, az is súlyos akar lenni erkölcsi szempontból, de nem 

túlságosan meggyőző. 

– Tisztában vagyok vele – mondom. – Másrészt azt hiszem, őszinte választ 

vár a kérdéseire. 

Ügyeskedem, ahogy tudok. Nem valami nagy eredménnyel. 

Helsingforth drámai szünetet tart, majd így szól, egy csöppet sem emelve 

meg a hangját: 

– Nahát, doktor, mi legyen a felmondásával? 

Puff neki! Beletenyerelt! És ráadásul úgy csinálja, mintha kíváncsi volna a 

véleményemre. Egy kis szadizmus, de milyen otrombán és ostobán! Mégsem 

tudom kivonni magam a hatása alól. Kiszárad a nyálam, alig tudom 

szétválasztani az ajkaimat, s amikor szóhoz jutok, teljesen fakó hangon 

mondom: 

– Van valami új fejlemény, ami esetleg megváltoztatta azt az elhatározását, 

hogy ne bontsa fel a munkaviszonyomat? 

– Van – mondja Helsingforth olyan mesterkélt flegmával, hogy rögtön 

tudom: most jön a következő csapás. 

Aztán így folytatja: 

– Októbertől fogva a Bedford-kormány nem folyósít több szubvenciót a 

maga kutatásaira. 

De a csapás célt téveszt. Először is azért, mert számítottam rá. Másodszor 

mert tudom, hogy októberig sikeresen befejezem a kutatásaimat, sőt még 

előbb. 



Ezt meg is mondom neki. 

Helsingforth nem szól semmit, csak előad egy kis magánszámot: a 

legrosszabb filmekre emlékeztet. Lassított felvétel: kitölt magának még egy 

csésze teát, beletesz két kockacukrot, és kavargatni kezdi. Legalább egy percig 

eltart. Irtózatos feszültség. Én türelmesen bámulok a kandalló lángjába. 

Miután ilyen sokáig pirított lassú tűzön – legalábbis ő azt hiszi –, színlelt 

közönnyel így szól: 

– Akár befejezi, akár nem, nagyon valószínűtlen, hogy módomban lenne 

rátérni a vakcina gyártására. 

De hiszen ezt is tudtam! Helsingforth nem mond semmi újat. Csak 

megerősíti az eddigi információimat. Én pedig nem mutatok sem meglepetést, 

sem felháborodást. Őnagysága aknája bedöglik. Hallgatok. 

Sajnos óvatosságból nem nézek fel, tehát nem is látom, de azt hiszem, hogy 

az érzéketlenségem egy kissé zavarba hozta. Egy pillanat múlva újra 

megszólal, mégpedig ezúttal meglepően természetes hangon: 

– Higgye el, én egyáltalán nem vagyok boldog, ha arra gondolok, hogy le 

kell mondanom erről a hatalmas piacról. Képzelheti, hogy nagyon is 

szeretném forgalomba hozni a vakcináját. De a jelenlegi körülmények között 

azt hiszem, erről szó sem lehet. 

Csak az anyagi gondjairól kellett beszélnie, és máris majdnem emberi lett a 

hangja. 

Én lesütött szemmel hallgatok, és közben mindenféle kérdések 

motoszkálnak a fejemben. Ha meg van győződve róla, hogy úgysem hozhatja 

forgalomba a vakcinámat, akkor miért nem bocsát el most rögtön? Ha viszont 

el akar bocsátani, miért nem levélben közli a döntését? Mire jó ez a kis 

beszélgetés? 

Konokul, éberen figyelek. Várom a folytatást. Nem kell sokáig várnom: a 

derült égből lecsap a villám. 

– Martinelli, az előbb bevallotta, hogy "önkéntelen vonzalmat" érez 

Friedmann és Mrs. Barrow iránt. 

– Nem követtem el semmi rosszat se szóval, se tettel. 

– Csak a pillantásaival. 

– Igen, de most már pillantások sincsenek. 

– Tudom. 

Rám néz a jobb szemével, és azt hiszem, a ballal is, bár a haja eltakarja. 

– Hát énirántam – kérdi – nem érez valami "önkéntelen vonzalmat"? 

Ez volt hát a nagy titok! Azt se tudom, hová legyek meglepetésemben. 

Még szerencse, hogy kezdettől fogva a szende szüzet játszom, és lesütöm a 

szemem. Mert a bomba most az egyszer nem döglik be! Most robban! Alig 



térek magamhoz. Úgy érzem magam, mint egy gépírónő, akinek udvarolni 

próbál az erőszakos főnöke. 

Igazán nem tudom, mit válaszoljak, csak úgy vaktában kibököm: 

– Egy kicsit éhes vagyok. Elvehetnék egy pirítóst? 

Nem is olyan rossz ötlet. Ha le akar feküdni velem, annyit igazán 

elvárhatok, hogy meg is etessen. 

– Vehet – mondja nagyon kelletlenül. Előrehajolok, de nem érem be azzal, 

hogy elveszek egy pirítóst; még meg is kenem vajjal. Aztán minden 

különösebb sietség nélkül a szájamhoz emelem. 

– Kérdeztem valamit – mondja Helsingforth türelmetlenül. 

– Nem nagyon merek válaszolni. 

– Miért? 

– Mert a válaszomat terhelő bizonyítékul hozhatnák fel ellenem. Az előbb 

még azt is felrótta, hogy néhányszor, uram bocsá', rápillantottam Pussyra vagy 

Mrs. Barrow-ra. 

– Itt én vagyok a bíró – mondja Helsingforth. 

Ha nem az életem forogna kockán, meg a vakcinám sorsa, talán még hálás 

is volnék ezért a cinizmusért. Ez legalább világos beszéd. Helsingforth egy 

árva szót sem hisz el abból, amit az uralkodó ortodoxia hirdet. 

Most rám néz, és érzem, hogy nem köntörfalazhatok tovább. Leteszem az 

asztalra a megkezdett pirítóst, és azt mondom: 

– A vonzalom, amire utalt, igenis, megvan, de a félelem nem válik a javára. 

– Ezt magyarázza meg bővebben – mondja Helsingforth mozdulatlan 

arccal. 

– Beszélgetésünk elején értésemre adta, hogy bármelyik pillanatban 

elbocsáthat. Szeretném, ha visszavonná ezt a kijelentését. 

– Miért? 

– Különben még azt hihetne, hogy elhatározásomat a félelem szülte. 

Rám néz. Mintha nem akarná megérteni. A szemöldöke felvonva. Egy 

grimasz. Nagyon erőltetett arcjáték, amely megvetést és hitetlenséget akar 

kifejezni. Aztán elneveti magát. Hangosan, torkaszakadtából. Nagy gúnykacaj. 

Bántani akar, provokál. Leírhatatlan megvetéssel buggyantja ki magából a 

hangokat: hahaha! De a hatás elmarad. Ezt a sátáni nevetést sem tudja jól 

csinálni: hamisan cseng, egyáltalán nem illik a hangjához. Csak a fülemet sérti 

vele, nem engem. 

Arról nem is beszélve, hogy túl sok a hahaha. Csak a vidám nevetés szokott 

hosszú lenni. A gonosz nevetés mindig rövid. A Helsingforthé kétszeresen is 

el van hibázva: hamis a csengése, és hosszú ideig tart. 

– Maga nagyon naiv ember, Martinelli! – mondja olyan fölényesen, ahogy 

csak tudja. – Ha azt hiszi, hogy cserében apró szolgálataiért majd garanciát 



kap tőlem, hogy továbbra is Blueville-ben maradhat, akkor nagyon téved. 

Maga nincs abban a helyzetben, hogy alkudozzon velem. Ha megadja magát, 

nem kap semmit, még egy ígéretet sem, hogy maradhat. 

"Ha megadja magát!" Ezt mondta, és nem nevetett. Én pedig – minden 

veszély ellenére – kezdem komikusnak találni ezt a nagy erőfitogtatást, 

amelynek csupán az a célja, hogy feküdjek le vele. Jó, talán semmit sem 

nyerhetek rajta. De az biztos, hogy nincs vesztenivalóm. 

Elérkezettnek látom a pillanatot, hogy kardcsörtetés ide, kardcsörtetés oda, 

ellentámadásba lendüljek. 

– Megengedi, hogy kérdezzek valamit? – kérdem udvarias hangon. 

– Meg. 

– Az előbb, amikor a medence szélén a hátát törülgettem, bizonyára érezte, 

hogy… 

Nem fejezem be a mondatot, és rámosolygok – egy kicsit kurvásan: 

szégyellném magam érte, ha nem tartozna hozzá a szerepemhez. 

– Persze – mondja Helsingforth, mintha ez volna a legtermészetesebb 

dolog a világon. 

– Akkor nem gondolja, hogy egy kicsit fölösleges így zsarolnia az 

elbocsátásommal? 

– De igen – mondja –, ha beérném azzal, hogy megkapom magát. 

Csakhogy nekem az kevés. Térdre is akarom kényszeríteni. 

Istenem, "térdre akar kényszeríteni"! Mint Galliát Július Caesar! Micsoda 

aránytalanság. Mekkora hűhó egy kis coitusért. 

Nézem ezt a hatalmas darazsat, és megpróbálom bolondítani egy kicsit. 

– Térdre akar kényszeríteni? – kérdem nyájasan mosolyogva. – Nem 

tudom, hogy képzeli. Minthogy kívánom magát, a helyzet meglehetősen 

kétértelmű. Ha lefekszem magával, sose fogja megtudni, hogy mi késztetett 

erre a döntésre: a vágy vagy a félelem. 

Látom az arcán: egyáltalán nem tetszik neki, hogy efféle ravasz 

okoskodással akarom hálóba fogni. Nem is teketóriázik sokat, széttépi a 

szálakat. 

– Tudja, mit, Martinelli – mondja durván –, teszek a maga olasz 

ravaszságára! 

Nem érek rá válaszolni. Villám lobban kétszer egymás után, vakító, fehér 

fény hasít a szobába, valami száraz és nagyon erős csattanás hallatszik egész 

közelről, és a konyhában felsikolt valaki. 

– Audrey! – kiáltja Helsingforth. 

Nagy teste felpattan a fotelból, a konyhába nyíló ajtónál terem, feltépi, de a 

következő pillanatban már jön is vissza: a karjában hozza Audreyt. 

– Doktor – kiáltja izgatottan –, nézze meg: csak nem történt vele valami? 



Közben leteszi a lányt a hatalmas heverőre. Odamegyek, fölébe hajolok. 

– Hozzám ne érjen! – sikítja Audrey: nefelejcskék szeme karikára nyílik, és 

mélységes undorral néz rám. 

– Semmi baja – mondom nevetve. – Különben nem így viselkedne. 

De Helsingforth nem nevet. Leül az ágyra, nagy hátát nekitámasztja a falat 

burkoló cédrusfa tábláknak, meglepő gyöngédséggel felemeli Audrey testét, a 

térdére fekteti a törzsét és a fejét, a kecses tarkó alá helyezi könyöke hajlatát, 

és nagy kezével simogatni kezdi Audrey haját. Közben lágyan és érthetetlenül 

gügyög neki: a hangja duruzsol, de úgy is mondhatnám, hogy tompán morog. 

Nem akarok hinni a szememnek. Sem a fülemnek. Úgy látszik, téves 

képzeteim voltak a paranoiásokról. Azt hittem, hogy aki betegesen önző és 

ráadásul még szadista is, az nem tud szeretni. Óriási tévedés. A tulajdon 

szememmel láthatom: a suhogó lovaglópálca jól megfér a gyengéd 

érzelmekkel. 

Bevallom, nem ilyennek képzeltem a két nő kapcsolatát. Kezdem egy kicsit 

feszélyezve érezni magam, amiért ott vagyok. A kis szadista játékok még csak 

hagyján. De senki se szereti, ha akaratlanul is végig kell néznie, hogy mi 

történik két másik ember közt a bizalmas együttlét pillanataiban. 

Végül is elszánom magam: meglógok. 

Amikor az ajtó felé indulok, Helsingforth felemeli a fejét, mintha 

csodálkozna, hogy ott lát. 

– Holnap Washingtonba utazom – mondja, mint akinek másutt jár az esze. 

– Egy hét múlva itthon leszek. 

Vége. Távozom. Helsingforthnak megszűntem létezni. Nem mondta, hogy 

"a viszontlátásra": az túlzott udvariasság lett volna. Szavait mégis úgy 

értelmezem, hogy pillanatnyilag ugyan elbocsát, de azért számít a következő 

találkozásunkra. 

A luxusbungaló ajtaja becsukódik mögöttem, szívok egy jó nagyot a 

levegőből, és egy kis vizet is nyelek. Szakad az eső, de bármennyire furcsa is, 

az ég most világosabb, mint az előbb, mialatt Helsingforthszal beszélgettem. 

Futok az esőben az istálló felé. A herélt már útra készen áll, és nagy 

megkönnyebbüléssel tapasztalom, hogy a Suska bokszában megint a normális 

emberiség fogad: Jackie. 

– Nyugodtan beszélhet – mondja Jackie őszinte és természetes mosollyal, 

amely az iménti élményeim után úgy hat rám, mint egy napsugár. 

Aztán hozzáteszi: 

– Gondolhatja, hogy ilyen viharban semmit sem érnek a 

lehallgató-készülékek. Különben is, Helsingforth e pillanatban mással van 

elfoglalva. Az első villámcsapásra mindjárt nyergelni kezdtem a Suskát: előre 

tudtam, hogy mi lesz. Audrey betegesen fél a villámtól, ilyenkor pedig 



Helsingforthban felbuzog az anyai érzés, mint egy gejzír, és elkezdődik a nagy 

nyalás-falás. 

– Ilyen jól ismeri őket? 

Jackie felnevet. 

– Hetenként kétszer én hozom az élelmet a boldog párnak. Többnyire 

dzsippel, vagy ha az út nem járható, akkor lóháton. 

Lova nyergéből lecsatol egy áttetsző, kék esőkabátot. Felveszi az 

egyenruhájára, szorosan begombolja, a csuklyát is ráhúzza a katonasapkára. 

Nagyon bájos jelenség: nem az a milicista, aki eddig volt. Miközben a herélt 

szíjaival foglalatoskodik, valami vidámság bujkál a szemében, élénk 

mozdulataiban, meleg mosolyában: mintha számítana valamire. 

– Lóra! – mondja, és szinte pezseg a nevetése. – Maga megy elöl, doktor, 

amíg a házból láthatnak. Azután már nem kell. 

Jól a fejembe nyomom a golfsapkát, és nyakig begombolom az 

esőköpenyemet, bár tudom, hogy nem túlságosan vízhatlan. Előre érzem a 

jéghideg vizet, ami majd a nyakamba csorog. Mennyivel praktikusabb Jackie 

nőies csuklyája, amit egy zsinórral összehúz az álla alatt, úgyhogy csak ovális 

és rózsaszínű arca látszik, meg a szürke szeme, amely nem tudom, miért, de 

ragyog az örömtől. Amikor a kengyelbe teszi a lábát, még egy utolsó, villogó 

pillantást vet felém, aztán lehuppan a nyeregbe. 

Mihelyt túl vagyunk a birtok kerítésén, odaüget mellém, s azután így 

megyünk tovább: Jackie nem szól semmit, de folyton felém fordítja csuklyába 

bújtatott s az esőtől vizes arcát – kissé elmosódottan látom a két orca 

rózsaszínjét, a szemek szürkéjét, a fogak fehérségét. Most nagyon 

barátságosan lovagol: amikor ülepével felemelkedik a nyeregből, hogy 

alkalmazkodjon a ló testének hullámzásához, jócskán előrefeszíti a 

medencéjét, homorít, behúzza a fenekét – ez az erőteljes, ismétlődő, ritmikus 

mozgás olyan, mintha a szerelmi aktust mímelné. 

Elérjük a homokos utat. Itt nyíltabb terepen vagyunk, mint a cédrusok közt 

kanyargó ösvényen. S ami a fő: az út szép egyenes, a terep sík. Ömlik az eső, 

a villámok meg-megvakítanak, a mennydörgés tompa robaja vég nélkül 

visszhangzik a hegyek közt, s ez az elemi tombolás valahogy 

megkönnyebbüléssel és egyszersmind izgalommal tölt el. Jackie felém fordul, 

az eső a szájába folyik, úgy kiáltja jókedvűen: 

– Vágta, doktor? 

– Vágta! 

Az egyenes útszakasz végén a vágtából ügetés lesz, mert egy hajtűkanyar 

következik, utána pedig egy meredek lejtő, amit teljesen eláztatott a víz: itt 

már csak lépésben haladhatunk tovább. 



A kék csuklya alól Jackie rózsaszínű arca, amelyet szüntelenül paskol az 

eső, és felhevít a lovaglás, pillanatonként felém fordul: vidámság sugárzik 

róla, amit nagyon kellemesnek találok, bár nem osztozom benne, mert nem 

tudok szabadulni a blueville-i jövőmmel kapcsolatos, nyomasztó 

gondolatoktól. Közben ügyelek a Suskára, mert az eső itt barázdákat vájt a 

homokos útba, és a Suska kisebb-nagyobb kitérőkre kényszerül: néha szinte 

már súrolja a heréltet, amely szörnyen ideges lesz a közelségétől, néha pedig 

alig egy-két centi választja el az út szélétől, ahol a meredély kezdődik. 

Nagy kő esik le a szívemről, amikor látom, hogy leértünk a völgybe. 

Jobban mondva, nem is látok semmit. A mélyedésben felgyülemlett köd 

mindent eltakar, és csak az utolsó pillanatban veszem észre, hogy már lent 

vagyunk. 

Váratlan fordulat. A patak, amin idejövet átgázoltunk, rendkívüli módon 

felduzzadt: most sárosan hömpölyög a vize, és biztosan elsodorna 

mindkettőnket a lovakkal együtt, ha bolond fejjel át akarnánk kelni rajta. 

Jackie-re nézek. 

– Hát most mit csinálunk? 

– Nem tudom – mondja Jackie derűsen. – Várunk. 

Mosolyog, hunyorog, hogy megóvja a szemét az esőcseppek szúrásaitól, de 

a szemhéja közti résen át is látszik, hogy szürke tekintete éppen olyan vidám, 

mint azelőtt. 

– Várunk! – mondom. – Itt várjunk a szakadó esőben, amíg eláll? 

– Miért, mit tanácsol? – kérdi Jackie ugyanolyan vidáman és hamiskásan. – 

Ejnye, doktor – teszi hozzá nevetve –, nem kell olyan tragikusan nézni a 

dolgokat. 

– Na persze, maga csak mulat az egészen! Jackie nevet. 

– Azon mulatok, hogy maga nem számított erre. De én igen! – mondja, és 

megint kiérződik a hangjából valami kis belső ujjongás. 

– Biztos van valahol egy másik átkelőhely! 

– Nincs, nincs! – mondja Jackie diadalmasan. – Nekem elhiheti, mert én 

aztán ismerem az erdőt! Éppen elégszer jártam itt járőrben. 

– Hát akkor mi lesz? – kérdem türelmetlenül. Jackie színlelt komolysággal 

néz rám. 

– Őszintén szólva, doktor, csak két lehetőség közt választhat: vagy kint 

tölti az éjszakát az esőben, vagy pedig visszamegy Helsingforth-hoz. 

– Az esőt választom – mondom komoran. 

– Bravó, doktor! Egy éjszaka kint a viharban nem is olyan nagy dolog! Van 

meleg ruhája, jó esőköpenye, golfsapkája… 

– Én nem magamra gondolok – mondom ingerülten, amiért ennyire 

félvállról veszi a dolgokat. – Dave-ről van szó. Nyugtalan lesz. 



– Doktor – mondja Jackie még hangosabban nevetve –, látom, hogy magát 

nemhiába nevezik tyúkanyónak. Pedig Dave egyáltalán nincs olyan 

kellemetlen helyzetben, mint maga. Fedél van a feje fölött. És amiatt sem kell 

sírnia, hogy ma este nem lesz vacsorája! 

– Maga nem ismeri Dave-et. Ha nem megyek haza idejében, pánikba esik. 

Nagyon érzékeny. 

– Maga is – mondja Jackie egészen más hangon, és a nézése is egészen 

megváltozik. – Magának, hála istennek, egy csöppet sem kérges a természete. 

Száznyolcvan fokos fordulatot hajt végre a herélttel, aztán hátraszól: 

– Jöjjön, ne álldogáljunk itt, még megfáznak a lovak. 

Ügetve felkaptat a lejtőre, ahonnan lejöttünk, én pedig melléje 

kormányozom a Suskát. A víz apró erecskékben csordogál a nyakamba, a 

kezem megkékült, a lábam megdermedt a csizmában. Az ég fekete, s bár a 

mennydörgés elég messzire van tőlünk, az eső nemhogy elállna, hanem egyre 

kitartóbban zuhog. Nem akar szünetet tartani, nem fajul dühös zivatarrá; csak 

ömlik kétségbeejtő szabályossággal: az ilyesmi órákig vagy napokig is 

eltarthat. 

Ráadásul még rettenetesen éhes is vagyok. Folyton arra a pirítósra kell 

gondolnom – és micsoda szívfájdalommal! –, amit kicsikartam 

Helsingforthtól, de aztán a felét sem ettem meg. 

A meredek út egyre nehezebb lesz, a Suska erőlködik, lépésre fogom. 

Jackie követi a példámat, és egy vidám oldalpillantást vet felém. 

– Most milyen a lelkiállapota? 

– Pocsék. 

– Valljuk be, doktor, maga nem hős. 

– Nem. 

– Pedig tudhatná, hogy mi a kötelessége. Úgy illene, hogy lesegítsen a 

lóról, aztán a kidőlt szálfákból építene nekem valami kis kunyhót a "csináld 

magad" mozgalom keretében, hogy az időjárás viszontagságai meg ne 

ártsanak a szép, fehér arcbőrömnek. 

– Arra ne számítson. 

– Ugyan, doktor, ne féljen attól a kis munkától! Nekigyürkőzik, és egy-két 

óra múlva már be is invitálhat a biztos menedékbe! 

Nem tudja abbahagyni a nevetést. 

– Balra fordulunk, doktor. 

– Tudja, hogy hová vezet ez az út? 

– Fogalmam sincs. 

Most már nyilvánvaló, hogy a bolondját járatja velem, hiszen az előbb 

mondta, milyen jól ismeri az erdőt, mert sokszor volt itt járőrszolgálatban. 

Nem szólok semmit. Különben is, hiába akarnék beszélni, nem jutnék szóhoz. 



Jackie-nek egy pillanatra sem áll be a szája. Csacsog: úgy látom, mindegy 

neki, hogy mit mond. Még mindig az antihős témáját fejtegeti ingerkedő 

modorban. De nem is annyira a szavai hatnak rám, mint inkább a jókedve. 

Jackie-ből sugárzik az állati vidámság. Esküdni mernék rá, hogy a vér 

gyorsabban kering erős testében, hogy az eső és a hideg nem képes átjárni, s 

hogy a ruha alatt meleg és bársonyos a bőre. 

Egy nagy tisztásra lyukadunk ki, amelynek a túlsó szélén egy nagy, barna 

folt látszik az esőben és a ködben: Jackie odamutat a lovaglópálcájával. 

– Látja? – kérdi. 

– Nem nagyon. Mi van ott? 

Jackie nevet. 

– Egy kunyhó, doktor! Nem magának kell megépítenie! 

– Maga tudta, hogy itt van? 

– A járőrparancsnokság innen szokta irányítani az erdő átfésülését. 

Helsingforth tulajdona, ő engedte át nekünk. Régebben még ez is jó volt neki: 

az ő Walden-jének* első változata. Ne féljen, doktor: itt majd ehet, alhat, és 

ami a legfontosabb – teszi hozzá barátságosan mosolyogva –, értesítheti a fiát. 
[* Thoreau regénye, amelyben leírja, hogy élt egyedül egy tó partján, egy magaépítette 

kunyhóban.] 

Meg vagyok hatva, hogy Dave-re is gondol, és kamatostul visszaadom a 

mosolyt. Jackie vágtatni kezd, én utána, és nem egészen egy perc múlva már 

ott is vagyunk a kunyhónál. Jackie körbejárja, én is vele tartok, és látom, hogy 

a kunyhóhoz bokszok vannak hozzátoldva a lovak számára. 

– Hagyja csak itt a lovát, doktor – mondja Jackie –, nyergestül, 

mindenestül. Majd én jól lecsutakolom az enyémmel együtt. Addig maga 

rakjon tüzet a kandallóban, a kulcs egy nagy kő alatt van az ajtó előtt, és nézze 

meg, hogy mit talál a hűtőszekrényben. De a telefonálással várjon meg engem. 

Ahogy jobban belegondolok, a helyzetet egy kissé paradoxnak találom, 

mégis hálás vagyok Jackie-nek, amiért rám bízta a házimunkát. Nagyon 

átfáztam, és már a tűzrakás gondolatától is kezdek felmelegedni. 

Amikor a kandallóban magasra csap a láng, megvizsgálom a hűtőszekrény 

tartalmát: vajat, tojást és angolszalonnát találok benne – a puszta látványtól is 

összefut szájamban a nyál –, egy faliszekrényben pedig teát, sós kétszersültet 

és ananászkonzervet. Jut elég mindenből. Amikor szép fegyveresem bejön, 

már javában terítem az asztalt, a tűzhelyen sistereg a tojás, az angolszalonna 

felséges illata pedig betölti a kunyhót, és rettenetes korgásra készteti a 

gyomromat. 

Jackie éppen csak kezet mos, és máris ott ülünk szemben egymással, a 

lángok oldalról sütik az arcunkat: faljuk az ételt egyetlen szó nélkül, de valami 

oldott és cinkos hangulatban, időnként jólesőn összenézve, mint két derék 



jószág, amely kitűnően megérti egymást – a közös jászlon éppúgy 

megosztoznak, mint a közös almon. A lábam már felmelegedett a csizmában, 

a gyomromban is kellemes melegség árad szét, és minden porcikámat átjárja 

az a fajta fáradtság, amelynél nagyobb élvezet talán nem is létezik, főleg 

akkor, ha az ember jól megtömte a hasát. 

– No és Dave, doktor? – kérdi Jackie gonoszkodva, miközben leteszi a 

teáscsészéjét. – Róla megfeledkezett? 

– Maga mondta, hogy várjak a telefonálással, amíg bejön – felelem, de nem 

vagyok őszinte, és lelkifurdalást érzek. 

Jackie feláll, odalép egy kisasztalhoz, füléhez emeli a kagylót, és tárcsáz. 

– Davidson főhadnagy beszél – mondja. – Kapcsolja, kérem, Mr. Barrow-t. 

Metsző hangja a régi Jackie-t juttatja eszembe. 

Elég sokáig kell várni. Mialatt ott áll, figyelmesen a füléhez tartva a 

kagylót, jól megnézhetem magamnak. Hátrafésült, szőke haja, amely ki van 

borotválva a tarkóján, se nem hosszú, se nem rövid: praktikus frizura. Az arca 

rózsás-barnás, a szeme szürke, a sarkában már kezdenek kirajzolódni a 

szarkalábak, mint a legtöbb nőnél, aki sportol, a pofacsontja széles, az 

állkapcsa erős, és nyílt arcából valami józanság, valami kiegyensúlyozottság 

árad, amit nagyon vonzónak találok a két bolond nővel folytatott beszélgetés 

után. 

Végre. Megvan az összeköttetés Mr. Barrow-val, és Jackie tájékoztatja a 

helyzetről. Egyáltalán nem úgy beszél vele, ahogy a felettesekkel szokás: 

"egyenrangú" partnernek tekinti, vagy inkább lekezeli egy kicsit. Igaz, hogy 

Barrow csak A, Jackie pedig, mint ahogy az előbb értesültem róla – meg is 

lepődtem, mert egyáltalán nem értek a rangjelzésekhez – főhadnagynő. 

Amikor azt mondja Barrow-nak, hogy értesítse Dave-et, közbeszólok: 

– Lenne szíves megüzenni Dave-nek, hogy töltse az éjszakát Pierce-éknél? 

Van egy pótágyuk. 

Jackie ezt úgy adja tovább Barrow-nak, mint aki az utasításait közli, majd 

rögtön le is teszi a kagylót. 

– Most pedig felhívja Helsingforthot is, igaz? – kérdem. 

Jackie nevet. 

– Helsingforthot senkinek sem szabad felhívnia. 

– Még Barrow-nak sem? 

– Még neki sem. 

Nevető szemmel néz rám, és hozzáteszi: 

– Nyugodjon meg, doktor: Helsingforth nem fog ránk törni az éjszaka 

kellős közepén. 

"Ránk törni": ezt teljesen fesztelenül mondta. Inkább én érzem magam 

feszélyezve. 



– Tulajdonképpen mit jelent a maga rangja? – kérdem, miközben leülök az 

ágyra, és háttal nekidűlök a gerendafalnak. – Maga a blueville-i milicisták 

parancsnoka? 

– Igen. Egy idő óta. 

– Ha így van, hogy lehet az, hogy maga gondoskodik Helsingforth 

élelmezéséről? 

– Engem bíztak meg vele, amikor még nem volt rangom. Aztán, amikor 

főhadnagy lettem, azt a parancsot kaptam, hogy vállaljam továbbra is önként. 

– Kitől kapta ezt a parancsot. Helsingforthtól? 

Jackie mosolyog. 

– A milícia nem tartozik Helsingforth alá. Azt az osztagot, amelynek én 

vagyok a parancsnoka, Vermont állam küldte ki Blueville-be. Az én 

fölötteseim Montpelierben vannak. 

– És ők utasították, hogy továbbra is vállalja Helsingforth élelmezését? 

– Nem ők – mondja Jackie, és egyenesen a szemembe néz. – A "mi" 

utasított. 

Tátva marad a szám. Én is rámeredek, és nem szólok semmit. Utólag kapok 

észbe, hogy ez hiba. Meg kellene kérdeznem tőle, hogy ki az a "mi". A 

hallgatásommal elárulom magam. 

Jackie nevet, fog egy széket, és odaül elém lovaglóülésben, két alsókarját a 

szék támlájára téve. 

– Nézze, doktor – mondja –, mielőtt naiv képpel érdeklődni próbálna, hogy 

ki is az a "mi", elmondom magának, hogyan kerültem a "mi" soraiba. De 

először is, ha megengedi, elmondom, hogy ki vagyok. Éppen elvégeztem az 

egyetemen a szociológiát, amikor kitört a járvány. Mondanom sem kell, hogy 

attól fogva egyáltalán nem volt szükség szociológusokra. És higgye el, nagyon 

örültem, amikor felvettek a milíciába. A diplomámnak persze egyáltalában 

nem vettem hasznát. De sokat sportoltam, jól tudok célba lőni, és lib voltam. 

– Maga lib volt? 

– Lib vagyok, doktor. Pontosabban kilencven százalékig egyetértek a 

LIB-bel. Marad tíz százalék, amit helytelenítek. 

– És mi az a tíz százalék? 

– Ugyan, doktor – mondja Jackie nevetve –, ne kívánja, hogy előadást 

tartsak magának! 

Viszonzom a mosolyát. 

– De hiszen maga szociológus. 

– Na jó, dióhéjban: szerintem világosan kell látni, hogy tulajdonképpen ki 

az ellenség. A férfi nem ellenség, még akkor sem, ha a nővel szemben sokszor 

negatív szerepet játszik. Ne tévesszük össze a színészt, aki a szerepet játssza, a 

szerzővel, aki a forgatókönyvet írja. 



– És ki írta a forgatókönyvet? 

– A nőellenes civilizáció, amelynek örökösei vagyunk. 

– Bedford erre azt mondaná: ezt a civilizációt a férfi hozta létre. 

– Jaj, doktor, az nagyon régen volt! Azért mégse varrhatunk a férfiak 

nyakába egy második eredendő bűnt! Arról nem is beszélve, hogy én szeretem 

a férfiakat. 

Miközben ezeket mondja, olyan egyenesen és tisztán néz rám a szürke 

szemével, hogy érzem: egy kis borzongás fut végig a hátamon. 

– A maga felfogása nem éppen ortodox – próbálom folytatni a párbeszédet, 

hogy ne látszódjon meg, amit érzek. 

– Meg fog lepődni, doktor – mondja Jackie. – Néha még abban sem vagyok 

egészen biztos, hogy a nőt tényleg felszabadítja a munka. 

– Na de mégis ez az igazság! 

– Főleg akkor, ha a LIB szellemi harcosairól van szó. Azok ugyanis 

ügyvédnők, orvosnők, újságírónők. Szóval az elit képviselői. De mit gondol, 

egy gyári munkásnő olyan nagyon "felszabadítónak" érzi, hogy ott állhat a 

futószalag mellett a háta mögött a munkavezetővel? Vagy mondjuk, egy 

milicista lány? 

– Úgy látom, nem rajong a hivatásáért, főhadnagynő. 

– Hányingerem van tőle. Tegnapelőtt olvastam a New Era-ban, milyen 

nagyszerű és fontos vívmány, hogy most már a nők is élethivatásul 

választhatják a katonai pályát! Hát megmondom őszintén: ezt az élethivatást 

én boldogan meghagytam volna a férfiaknak. Nincs lélekölőbb foglalkozás, 

mint a milicistáké! Mindig csak a szolgálat, a szolgálat, a szolgálat! Nem is 

beszélve a veszélyekről. 

– Veszélyekről? 

Jackie csak ennyit válaszol: 

– Előfordul, hogy rajtunk ütnek. 

– Mikor? 

– Amikor járőrben vagyunk. A táborban eddig még egyszer sem. 

– És kik támadnak magukra? 

– Kétféle ellenségünk van: a fosztogatók bandái és a Bedford-ellenes 

partizánok. 

Nagyot nézek. 

– Vannak Bedford-ellenes partizánok? 

– Nem is kevesen, és jól fel vannak fegyverezve, főleg errefelé. Kanadában 

mindig biztos menedéket találnak. 

– Férfiak? 

– Többségük nő, de néhány férfi is van köztük. 

– Hiszen ez nagyszerű! 



– Szerintem is. De ne számítson rá, hogy találkozik velük. Blueville-t sose 

fogják megtámadni. 

– Miért? 

– Mert maga ott van. 

Elképedve bámulok rá. 

– Doktor – mondja Jackie, és nagyon komolyan, szinte ünnepélyesen néz 

vissza –, úgy látszik, maga nem is tudja, hogy a kutatásai sok millió emberben 

éltetik a reményt. 

Elszorul a torkom, és néhány pillanatig ki sem tudom nyitni a számat. 

– Jackie – szólalok meg végül –, az előbb mintha el akarta volna mondani, 

hogy miképpen szervezte be magát a "mi". 

Jackie nevet, feláll, cigarettára gyújt, és néhány lépést tesz a szobában. 

Figyelem a mozgását. Valahogy ellentétben van a megjelenésével. Az 

egyenruhája, a csizmája, meg ahogy a talpára nehezedik, s ahogy a vállát tartja 

– mindez férfias és katonás. De a csípője hullámzik, és a zubbony alatt jól 

kirajzolódik a melle, annál is inkább, mert egyenesen tartja magát. Ugyanez a 

kettősség jellemzi a fejét is: a vonásait férfiasnak is mondhatnám, de a bőre 

sima és finom, szembogarában egy pillanatra sem huny ki az élénkség, arca 

összehasonlíthatatlanul mozgékonyabb, mint egy férfié. 

– Doktor – mondja, s olyan vidámság, csúfondárosság és cinkosság árad az 

arcáról, hogy rögtön hegyezni kezdem a fülemet –, körülbelül négy héttel 

ezelőtt "Rita", akinek a szobája szemben van az enyémmel, délelőtt tíz órakor 

közölte velem, hogy szakértők érkeztek Montpelier-ből, és töviről hegyire át 

fogjuk kutatni a milicista lányok barakkját. Rita felajánlotta, hogy ha netalán 

birtokomban volna valamiféle "tiltott tárgy", adjam át neki. Ezt meg is tettem, 

és mondhatom, éppen jókor. Egy óra múlva úgy megvizsgálták a szobámat, 

hogy egyetlen négyzetcentimétert sem hagytak ki. Sejti, doktor, hogy miféle 

tárgyról volt szó? 

– Azt hiszem. 

Jackie fesztelenül elneveti magát, közelebb lép a tűzhöz, és felváltva 

odatartja a két csizmája talpát. 

– Van még kérdése, doktor? 

– Volna. Tudja-e, hogy a "mi" miért utasította, hogy személyesen 

gondoskodjon Helsingforth élelmezéséről? 

Kis szünet. Látom, hogy Jackie tétovázik, mielőtt válaszolna, s a válasz 

végül is nagyon rövid. 

– A "mi" úgy véli, hogy amióta Anita elutazott Párizsba, a maga sorsa 

kizárólag Helsingforthtól függ. 

Elhallgat. Többet nem akar mondani, inkább másra tereli a szót. 



– Egyébként nagyon tanulságos, hogy megfigyelhetem Helsingforthot és 

Audreyt. Éppoly tanulságos, mint az, ami a milicista lányok barakkjában 

megy végbe, méghozzá hivatalos áldással. Tudja, doktor – folytatja Jackie, és 

megint odajön hozzám, de nem ül le –, néha arra gondolok, hogy végül is nem 

sokra mentünk a férfiak kiküszöbölésével. A női nemen belül máris 

kialakulóban van egy második nem, úgy is mondhatnám, hogy házaspárok 

alakulnak, és újra jelentkeznek mindazok a problémák, amelyek a házasság 

velejárói, például hogy ki mosogasson, és ki uralkodjon a másikon: az "erős" 

vagy a "gyenge". 

– Az adott esetben gondolom, Audrey az, aki mosogat. 

– Arra mérget vehet. Audrey körülbelül olyan szerepet tölt be, mint egy 

házi rabszolga, de azért nem biztos, hogy "uralkodnak" rajta. 

Újabb szünet. Aztán Jackie egy határozott mozdulattal a tűzbe dobja a 

cigarettáját, kimegy a szobából, majd behozza a puskáját, és a sarokban, az 

éjjeliszekrényül szolgáló asztalka mellett nekitámasztja a falnak. Utána 

módszeresen ellenőrzi, hogy az ajtók, az ablakok és a zsalugáterek rendesen 

be vannak-e csukva. Az eső változatlan erővel dobol a palatetőn. Nem tudom 

levenni a szemem Jackie-ről. 

– Kapok egy kis helyet, doktor? – kérdi Jackie, és mellém ül az ágyra. 

Ragyogó szemében alig fér meg a jókedv. 

– Doktor – kérdi megint –, ugye, nincsenek kétségei aziránt, hogy mi volt 

az a tiltott tárgy, amit Rita elrejtett, nehogy bajba kerüljek? 

– Őszintén szólva, semmi kétségem. 

– De azt már nem tudja, hogy én ennek a tárgynak nevet is adtam. Látja – 

teszi hozzá vidáman –, mit tesz a képzelet: ráfanyalodtam a pótlékra, de 

egyéniséggel ruháztam fel. Na, mi az, doktor, meg se kérdi, hogy milyen nevet 

adtam neki? 

– Én nem kérdek semmit, de úgy látom, maga nagyon szeretné elmondani. 

Jackie nevet. 

– Úgy van! 

És megint rám néz. 

– Na, hát mondjam meg? 

– Ha akarja. 

Hamiskásan néz rám, ajka megvonaglik a visszafojtott nevetéstől, fiatal 

szemében szinte lángol a vidámság. 

– Hát akkor tudja meg, doktor: Ralphnak kereszteltem! 

Úgy nézek rá, hogy azt már nem bírja tovább, és kitör belőle a nevetés. 

Előre-hátra hajladozik, egész teste rázkódik a túláradó vidámságtól, rázkódik 

alatta az ágy is, de közben nem veszi le rólam a szemét. Aztán, amikor a 

nevetése lecsitul egy kicsit, végtelenül természetesen ráteszi a kezét a 



combomra, és otthagyja; de azért még mindig a szemembe néz. Arca 

lassanként visszanyeri komolyságát, a nézése megváltozik, és azt hiszem, az 

enyém is. 

– Jó – mondja, mint aki eldöntött valamit. Ezzel lerúgja a csizmáját, és jó 

messzire elhajítja mind a kettőt egymás után. Aztán gyorsan lecsatolja a 

derékszíját, rágöngyöli a revolverre, és a háta mögé dobja az ágyon. 

A vágy ugyan rám is átragadt, de azért mégis mulatnom kell a helyzet 

iróniáján. Milyen férfias sietséggel dobta le magáról a katonai felszerelés 

különféle kellékeit, amelyek most szanaszét hevernek a szobában: elég egy 

pillantást vetni a színre, és nem vitás, hogy e pillanatban mi a szerepem – én 

vagyok a harcos babája. 
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Mihelyt hazaérünk Blueville-be, Pierce-ékhez megyek Dave-ért. Még alszik – 

érdekes, de "Rita", noha kettesben vagyunk (Pierce és John elment úszni egyet 

reggeli előtt), nem is akarja kikapcsolni a lehallgató-készüléket, hogy vallatóra 

fogjon. Pedig látszik rajta, szörnyen kíváncsi. Le nem venné rólam fürkésző 

sólyomszemét, s mialatt a megszokott óvatossággal felköltöm Dave-et, folyton 

ott kering körülöttem, szaglászik, mint egy vadászkutya, s amikor 

elbúcsúzom, végtelenül sokat mondóan rám mosolyog, és rám kacsint. 

Bosszankodom egy kicsit. Ha így meg lehet szimatolni rajtam, hogy mivel 

töltöttem az éjszakát, akkor talán jó lesz beállni a zuhany alá. 

De nem: inkább megfürdöm, és aztán majdnem el is alszom a langyosodó 

vízben. Dave figyelmeztet, hogy kilenc óra után a büfében már nem adnak 

reggelit, de azért diszkréten, tapintatosan viselkedik, mint mindig, s nem 

kérdez semmit, mialatt megborotválkozom, tiszta fehérneműt veszek, és 

felöltözöm. Végül is egészen tisztes lesz a külsőm, legalábbis azt hiszem – 

buja éjszakám nyomait sikerült vízzel és szappannal eltüntetnem angolszász 

módra –, s útban a kastély felé halkan beszélgetek a rendkívül figyelmes 

Dave-vel, mint férfi a férfival, de persze nem mondok el semmit – csak a 

megáradt vízen való átkelést ecsetelem drámaian, és leírom az erdei kunyhót. 

Attól tartottam, hogy Dave duzzogni fog, de nem: roppant érdeklődéssel 

hallgatja elbeszélésemet, rám emeli sápadt arcát, hosszú, fekete szempillái 

szinte remegnek. 

A büfében elkerülöm Stien asztalát – amikor belépek, nem valami 

barátságosan néz rám – és odaülök, ahol már "Rita" is helyet foglalt 

Pierce-szel meg Johnnal. Nincs kedvem beszélni, és bízom benne, hogy "Rita" 

majd egymaga is gondoskodik a társalgásról: nem is kell csalódnom, folyton 



beszél, és közben éles szemével fürkészi a helyiséget, elhárítva a többiek 

pillantásait, amelyek ma reggel mintha csakis engem akarnának célba venni. 

Én szinte ki sem emelem az orromat a teáscsészémből, s csak 

egyetlen-egyszer pillantok futólag arra az asztalra, ahol Burage ül 

Crawforddal. Az asztalra, nem pedig magára Burage-ra, mert még a fülemben 

cseng Helsingforth nyugtalanító kérdése, amikor a kapcsolatunkat hozta 

szóba. Milyen jó lenne, gondolom, ha nő volnék, mert a nők úgy is tudnak 

látni, hogy nem néznek oda. 

Amikor kijövök a büféből, a folyosón találkozom Mr. Barrow-val. 

Megbiccenti kopasz, fényes koponyáját, és – csodák csodája! – előre köszön, 

méghozzá valamiféle nyálas cinkossággal, közben pedig rám mereszti dülledt 

szemét, mintha ezzel a két piócával akarna kiszívni belőlem minden 

lehetséges információt. Igyekszem a lehető legüresebb szemmel viszonozni a 

nézését, és semleges, tárgyilagos, öntudatos hangon közlöm vele, hogy nem 

megyek lovagolni Stiennel és Jespersennel, mert a laborban belefogtunk egy 

kísérletbe, amit személyesen óhajtok ellenőrizni. Ahogy kívánja, dr. 

Martinelli, mondja Mr. Barrow valami lassú és kenetteljes mosollyal, amitől 

szétterül a két pofazacskója, én pedig nem is tudom, miért, megalázva érzem 

magam. Majd hozzáteszi azon a lágy s egyszersmind kemény hangján: 

– A vasárnapi sétalovaglások természetesen nem kötelezőek. Senkitől sem 

lehet rossz néven venni, ha olykor fáradtnak érzi magát. 

E kétértelmű szavak után el is távozik, ide-oda himbálva zsírpárnás 

csípőjét, de azért meglepően fürgén: vastag oszloplába úgy pattan föl a 

földről, mint a labda. 

Dave felnyerít örömében, mint egy csikó, amikor közlöm vele, hogy 

egy-két dolgot még elintézek a laborban, majd lepihenek egy kicsit, de aztán 

vele töltöm az egész napot – az uszodában vagy a teniszpályán? Ahogy 

akarod. Itt is, ott is! – mondja lelkesen. 

– Remélem, hogy a teniszpályán majd nem vallok szégyent; az a három 

óra, amit tegnap és ma reggel nyeregben töltöttem, nem tett jót a fenekemnek, 

sem az éjszakám a lábizmaimnak. 

Reggeli után azonnal a laborba megyek; úgyszólván még be sem léptem, 

máris elébem siet dr. Grabel – vasárnap van, mégsem lepődöm meg, hogy 

bent találom, mert a kísérlet, amelybe belefogtunk, rendkívül fontos. 

Késpengeszerű arc, hosszúkás, csupasz koponya: apró, fekete és szűrős szeme 

csillog a felindultságtól, hórihorgas, sovány alakja felém hajol, s a hangja 

szinte reszket. 

– Azt hiszem, sikerült! 



Értem, mit akar mondani, bár a közlés nem valami világos – de tekintettel 

kell lenni a lehallgató-készülékre. Nem szólok semmit, megelőzöm Grabelt, és 

abba a helyiségbe sietek, ahol a kísérleti állatainkat tartjuk gondos őrizet alatt. 

Elég egy pillantás: mindent látok. Az ellenőrző kutya, amely vírusoltást 

kapott, de vakcinát nem, kimúlt. De a másik három, amelynek oltást és 

vakcinát is adtunk, rendkívül elevennek látszik. Amikor közelebb lépünk 

hozzájuk, úgy megörülnek a látogatásnak, hogy hálás nyüszítésbe fognak, és 

boldogan csóválják a farkukat. Odamegyek a ketrecekhez, és egymás után 

megsimogatom őket. Áldozataink szép, barna szemében valami tomboló 

öröm, valami megmagyarázhatatlan szeretet ragyog: milyen őszinte, milyen 

ártatlan a szemük – egyáltalán nem olyan, mint az embereké. 

– Ettek? – kérdem, Grabelhez fordulva. 

– Ettek is, ittak is. Sőt pórázon meg is jártattam őket. Semmiféle 

egyensúlyzavart nem tapasztaltam. Minden a legnagyobb rendben. Valósággal 

eufóriásak. 

Számítottam erre az eredményre, és most végtelenül boldog vagyok, illetve 

boldog volnék, ha a torkom nem szorulna el attól a gondolattól, hogy mi 

következik ezután. Halkabbra fogom a hangomat, jóllehet Burage-tól tudom, 

hogy a kutyák helyiségében nincs lehallgató-készülék. 

– Dr. Grabel, talán fölösleges emlékeztetnem a múltkori utasításomra: 

Smith-en, Pierce-en és Burage-on kívül senki mást nem értesítünk. A 

többieknek nem szabad tudomást szerezniük a kísérletről. 

– Megtettük a szükséges óvintézkedéseket – feleli Grabel. – Mint látja, a 

vakcinált kutyák ketrecein nincs semmiféle jelzés. 

Hallgatok, és nem ok nélkül. Mindig is tudtam, hogy egyszer majd 

elkövetkezik az a nap, amikor be kell adnom magamnak az encephalitis 16 

vírusát, miután előzőleg beoltottam magam a vakcinával. Azt is tudom, hogy a 

sok kísérlet után, amelyért szegény kutyáink az életükkel fizettek, nagy 

esélyem van rá, hogy ép bőrrel megúszom, ha ugyan nem történik hiba az 

adagolás körül, és ha az ember is éppoly jól reagál a vakcinára, mint a kutya – 

ami valószínű, de nincs bebizonyítva. Egyszóval mindezt már régen 

megfontoltam, a bizonytalansági tényezőket is beleszámítva. De erről az 

utolsó kísérletről, amelyben mégiscsak az életemet kell feltennem kutatásaink 

sikerére, mindeddig csupán elvont képzeteim voltak. De néhány perc óta már 

semmi sem elvont. Itt van a rettegett pillanat, kézzelfogható valóság, most már 

átélem. 

– Csinálunk még egy kísérletet a kutyákkal? – kérdi Grabel, mintha 

megértette volna a hallgatásomat. 

Fakó hangon mondom: 

– Nem. Sürget az idő. Rátérünk a következő fokozatra. 



Ekkor valami váratlan dolog történik: Grabel elmosolyodik. Ez a mosoly 

kétszeresen is meglep: nem nagyon illik a helyzethez, és Grabel ritkán szokott 

mosolyogni. Azt is meg kell vallanom, hogy a mostani lelkiállapotomban egy 

kissé megütközöm ezen a reakción. Hiszen a "következő fokozat" mégiscsak 

én vagyok. Utánam pedig a laboratóriumban dolgozó P. M.-ek: Pierce és 

Smith. Annyi biztos, hogy dr. Grabelről nem lehet szó, rajta nem próbálhatjuk 

ki a vakcinát, hiszen ő amúgy is immúnis, mivel A. Grabel tehát nyugodtan 

alhat, nem kell féltenie a bőrét. Neki az sem jelent kockázatot, hogy a 

laborban naponta érintkezésbe kerül a különböző vírustörzsekkel. Nem értem 

tehát, mit akar kifejezni a derűje és az arcáról sugárzó izgalom. 

Továbbra is hallgatok. Nem bízom a reakcióimban, főleg Grabelt illetően, 

akivel az ellenséges viszony után annyira megjavultak a kapcsolataim. 

Még egy okom van rá, hogy ne bántsam. Burage többször is utalt rá, bár 

nyíltan nem mondta, hogy dr. Grabel valamiképpen kapcsolatban áll a 

"mi"-vel, vagy legalábbis arra, hogy a "mi" tökéletesen megbízik benne. 

Számomra ez megfejthetetlen rejtély. Nem fér a fejembe, hogyan 

rokonszenvezhet egy A egy antibedfordista mozgalommal. Hiszen 

nyilvánvaló, hogy a bedfordizmus bukásával odalenne az A-k kasztjának 

minden kiváltsága – de amit elvesztettek, azt nem kaphatnák vissza. 

Ránézek Grabelre, és közömbös hangon mondom: 

– Tudja, én a magam részéről egy csöppet sem találom szívderítőnek, ami 

ezután következik. A következő fokozat nem lesz éppen népünnepély. 

Grabel derűsen, sőt mondhatnám, vidáman fogadja ezt a burkolt 

rendreutasítást. 

– Sejtem – mondja, és közben valami kis kuncogás buggyán ki belőle. 

Aztán hozzáteszi véleményem szerint roppant tapintatlanul: 

– Annyi baj legyen. Minél előbb, annál jobb. 

 

Hétfőn reggel Burage a dolgozószobámban vár, arca komoly, a nézése 

sokatmondó: 

– Híreim vannak a maga számára – mondja nyomatékosan. 

– Jók? 

– Jók is, rosszak is. Először: "Rita" lehallgató-készülékére éppúgy ráálltak, 

mint a magáéra. Mostantól fogva csak egy összekötője van: én. – Mikor ezt 

mondja, némi elégtétel cseng a hangjában. – Másodszor: "Ritá"-nak sikerült 

beszélnie Stiennel… 

– Hol? Ha már nem tudja kikapcsolni a lehallgató-készülékét. 

– Egy meg nem határozott helyen – feleli Burage kurtán, s egy parancsoló 

mozdulattal megrázza vörösesbarna haját, de a kék szeme, amelynek oly 

gyorsan meg tud változni a kifejezése, egyúttal azt is közli, hogy a válasza 



óvatosságból, nem pedig bizalmatlanságból fakad. – És higgye el – teszi hozzá 

–, még "Ritá"-nak sem volt könnyű áthatolnia a vén krokodilus bőrén. De 

megérte a fáradságot. Kiderült, hogy Stien nagyon is jól tudja, milyen 

veszélyekkel járnak a kutatásai a férfinem szempontjából. És egy dologban 

biztosak lehetünk. Egyáltalán nem fog sietni. 

– Nagy kő esett le a szívemről. 

– Azért még ne ujjongjon – mondja Burage, és rezegni kezd a fülbevalója. 

– A többi már nem olyan örvendetes. Puhatolóztunk Jespersennél, és végül is 

lemondtunk róla, hogy felvegyük vele a kapcsolatot. Az a benyomásunk, hogy 

teljes mértékben alkalmazkodik a Bedford-vonalhoz. Meglepi? 

– Nem nagyon. Amikor felszólítottak bennünket, hogy adjunk spermát, 

meglehetősen ortodox nézeteknek adott hangot. 

– Igen, emlékszem rá. Maga akkor nagyon elnézően ítélte meg Jespersen 

magatartását. Én nem. Szerintem Jespersen azok közül való, akik a 

kötelességtudást összetévesztik a szolgalelkűséggel. Egy kis szünet. 

– Viszont sikerült kapcsolatot teremtenünk valaki mással, aki Jespersen 

laboratóriumában dolgozik – folytatja Burage –, s ez a kapcsolat rendkívül 

értékes a számunkra. 

– Férfival vagy nővel? 

– Az most mindegy – feleli gyorsan Burage. – Mondja, doktor, 

megkóstolta már azt a szert, amit az ablacionisták kapnak? 

– A calladium seguinum-ot? Nem, dehogy. Egy csöppet sem tudtam volna 

lenyelni belőle. Nyúlós, zöldes színű folyadék, és a szaga sem éppen kellemes. 

– Az íze sem, legalábbis úgy hallottam. Nahát, Jespersen feladata abból áll, 

hogy segítsen ezen. 

Felhúzom a szemöldököm. 

– Micsodán? 

– A calladium seguinum színén, szagán és ízén. 

– Úgy érti, Jespersen azt szeretné elérni, hogy a folyadék tulajdonságai ne 

legyenek olyan visszataszítók? 

– Többet: hogy egyáltalán ne legyenek tulajdonságai. Jespersen azt a 

feladatot kapta, hogy teljesen küszöbölje ki a calladium seguinum színét, 

szagát és ízét. Legyen pontosan olyan folyadék, mint a víz. 

Eltelik egy-két másodperc, amíg teljesen megértem a hallottak jelentőségét. 

S amikor megértettem, nem jutok szóhoz. 

– No, mit szól hozzá, doktor? – kérdi Burage, összepréselve az ajkát. – Érti 

már, miről van szó? A Bedford-kormány szeretné megvalósítani a nácik egyik 

kedvenc tervét: kasztráljuk a férfiakat, de úgy, hogy ne is tudjanak róla. 

Rögtön eszembe jut a szegény Ricardo: meg is mondom Burage-nak. 



– Hát persze – feleli élesen –, de a jövőben arra sem lesz szükség, hogy 

hazudjanak a latin-amerikai munkásoknak. És gondolja, hogy Bedford meg a 

klikkje csak a vendégmunkásokat fogja megitatni? 

Felnevetek, de magam is hallom, milyen hamisan cseng a nevetésem. 

– Ezután egy pohár vizet sem merek meginni. 

– Egy pohár vizet! – mondja Burage. – Ha majd a calladium seguinum 

színtelen, szagtalan és íztelen lesz, bármilyen ételhez hozzá lehet keverni. 

Nézem a két kezemet, amely összekulcsolva nyugszik az asztalon. Minél 

tovább gondolkodom rajta, annál szörnyűbbnek látom az egészet. Már azt is 

felháborítónak találtam, hogy a kaliforniai büntető törvénykönyv a kasztrálást 

is beiktatta a szexuális bűncselekményekre kiszabható szankciók közé. Pedig 

ott nyilvános tárgyalás után, a nagyközönség jelenlétében hozták meg az 

ítéletet. De mit szóljunk a sterilizálásnak ehhez az alattomos módszeréhez, 

amely majd lehetővé teszi, hogy a Bedford-kormány vagy akár a helyi 

hatóságok titokban, a fellebbezés lehetősége nélkül, sőt az érdekeltek tudtán 

kívül bárkit megfosszanak a férfiasságától? Nem lehet többé emberi 

szabadságról beszélni, ha a megválasztott vezetők diktátorrá válnak, és úgy 

bánhatnak polgártársaikkal, mint egy ménessel: néhányat tetszés szerint 

kijelölnek csődörnek, a többség pedig herélt lesz. Szorongó érzésem megint 

csak beigazolódik. Bedford férfiellenes szexizmusa tulajdonképpen a 

fajgyűlöletnek egyik fajtája, s mint minden fajgyűlölet – feltéve ha hatalomra 

kerül –, szükségképpen az emberi fajta rovására végzett, bűnös 

mesterkedésekbe torkollik. 

– Nehéz elhinni – mondom, összeszorítva a két kezem –, hogy egy tudós, 

egy jó nevű kémikus ilyen tervekhez nyújtson segédkezet. Meddig sikerült 

Jespersennek eljutnia? Van erről értesülése? Közel jár a céljához? 

Burage halványan elmosolyodik, és kék szemében fellobban a láng. 

– Jespersen nem halad olyan gyorsan, mint kellene, mert a 

laboratóriumában mindenféle sajnálatos balesetek történnek. 

Hallgatunk egy ideig, majd azt mondom: 

– Nagyon veszélyes játék. 

– Valóban. De a bátorság nem a férfiak kiváltsága. 

Mégiscsak megkaptam a választ. Az az illető, aki a "mi" utasításait hajtja 

végre Jespersen laboratóriumában, a női nemhez tartozik. Burage az órájára 

pillant. 

– Már tíz perce beszélünk. Ez sok egy kicsit. Kora délután majd 

visszajövök. Ja, igen, doktor, még valamit: az egyik kiváló laboránsnője 

sajnos nem maradhat nálunk. 

– Kicsoda? 

– Crawford. 



Nagyot nézek, és bosszúsan kérdem: 

– Mit csinált, hogy Helsingforth elbocsátja? Burage kék szeme még kékebb 

lesz. 

– Nem Helsingforth bocsátja el. Mi likvidáljuk. 

Tátott szájjal bámulok rá. 

– Azt akarja mondani, hogy fizikailag? 

– Ugyan, doktor, mit képzel rólunk? Beérjük azzal, hogy elrejtünk a 

szobájában egy komprommittáló tárgyat közvetlenül azelőtt, hogy házkutatást 

tartanak nála. 

– És honnan tudják, hogy mikor lesz házkutatás? 

Burage hallgat. 

– Miféle tárgyat? 

– Úgyis tudja. 

Különben teljesen mindegy. Nem is a módszer bosszant, inkább az akció 

végeredménye. Crawford nagyszerű laboráns, azonkívül pedig, hát igen, 

azonkívül jól esik elnéznem, ahogy ide-oda járkál a laborban. Na persze, 

mosolyogni már régen nem mosolygok rá! Hiszen rettegek Burage haragjától. 

De azért hiányozni fog. Kár volt Burage jelenlétében átengednem magam a 

gondolataimnak. Mindent leolvasott az arcomról, és most, ahogy megrázza 

lángoló haját, felkészülök a legrosszabbra. 

– Van valami kifogása, doktor? 

– Semmi – felelem gyáván. – De azért mégis szeretném tudni, hogy mit 

követett el Crawford? 

– Ó, semmit! – mondja Burage megsemmisítő gúnnyal. – Hacsak azt nem, 

hogy írt egy kis feljelentést magáról meg rólam… bizonyára sejti, hogy kinek. 

A szemébe nézek. Úgy látszik, máris mindent tud Helsingforthszal 

folytatott beszélgetésemről. Tegnap éjszaka elmondtam Jackie-nek, és ő 

nyilván továbbadta. Burage megkérdi: 

– Nem hiszi? Amit Helsingforth kérdezett a kettőnk kapcsolatáról, nem 

elég magának? További bizonyítékokat kíván? Sose vette észre, hogy 

Crawford kémkedik utánunk? 

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Ezért inkább hallgatok. De a 

hallgatásom nem óv meg a továbbiaktól: á, dehogy. Burage támadásba lendül, 

belém csapja a karmait. 

– Doktor – mondja hullámzó kebellel és lángoló szemmel –, ez a kép 

marad meg bennem: csodálatos jelenség, ahogy elszabadulnak az ösztönei, s a 

vágyam, amely mit sem törődik vele, hogy alkalmas-e a pillanat, vagy sem, 

azonnal feltámad, alig figyelek oda, rettentően szeretném megölelni –, doktor 

– ismétli meg Burage fojtott, vibráló hangon –, hogy maga milyen képmutató 

módon tud hallgatni! így legalább nem kell elismernie, hogy az a nőszemély 



csakugyan bűnös. Még csak meg sem kell kérdeznie, hogy mi volt az indítéka! 

Mert maga, ugye, ebben az egész ügyben olyan ártatlan, mint a ma született 

bárány, maga nem vett észre semmit. Legfeljebb időnként megajándékozta az 

illetőt egy-egy csábító mosollyal. 

– Ne legyen igazságtalan, Burage – mondom nem túl nagy meggyőződéssel 

–, már régóta nincsenek mosolyok. 

– Álszent farizeus! – sziszegi Burage, és egy lépést tesz előre, mintha rám 

akarná vetni magát. – Magáról minden rosszat el lehet mondani, doktor, s 

hogy egy barátját idézzem, túlteng magában a "közönséges és kielégíthetetlen 

libidó". 

– Hálás vagyok az idézetért – mondom ingerülten. 

– Hála és köszönet Stiennek. Meg "Ritá"-nak is, amiért ilyen pontosan 

tájékoztatta. 

– Na és Crawfordnak is, akivel olyan kellemes pillanatokat töltött édes 

kettesben, amikor bement hozzá, hogy ellenőrizze a munkáját. Persze a 

mosolyok elmaradtak, még a pillantások is! – Ó, szóval megfigyelt! – De az a 

meleg hanghordozás, doktor, az ölelést utánzó mozdulatok, a latin vonzóerő, 

amit szabadjára eresztett! És az a némber persze rögtön kihúzta magát, 

kifeszítette a mellét, és az olcsó hatás kedvéért a szemébe lógatta azt a 

mocskos haját! 

– Elég – mondom feltartva a két kezem –, mindent bevallok! Crawford 

tetszett nekem! És a haja nem volt mocskos! 

– Micsoda? – kérdi Burage őszintén felháborodva. – Még be is vallja?! Ezt 

a visszataszító cinizmust! 

– Mit csináljak, Burage? Választanom kellett. Ha tagadom, képmutató 

vagyok, ha pedig bevallom, akkor cinikus. 

– Mind a kettő! – mondja Burage, alig türtőztetve a haragját… 

De most a szavába vágok, mielőtt folytathatná: 

– Engedjen meg egy kérdést, Burage, mielőtt darabokra szaggatna. Ha 

tetszettem Crawfordnak, úgy látszik, ő is szerette a férfiakat. Akkor pedig 

miért nem szervezte be a "mi" soraiba? 

– Ne féljen, gondoltam rá – feleli Burage valamivel nyugodtabban, és némi 

sajnálkozás is kiérezhető a hangjából. – Sajnos van egypár következetlen 

alkat: másképpen gondolkodik a testük, és másképpen az agyuk. Crawford is 

ilyen: fanatikus lib, szemellenzős bedfordista. Boldogan lefeküdt volna 

magával, utána pedig feljelentette volna. 

Ez ugyan csak feltevés, de ahogy jobban belegondolok, valószínűnek 

látszik. 

– És most mi lesz vele? – kérdem. 



– Úgy érti, ha majd megtalálják a holmija közt a Szuperdoll-t? Nyugodjon 

meg, doktor, a következmények nem lesznek túlságosan súlyosak. Mrs. 

Barrow majd elküldi egy átnevelő intézetbe. Ott aztán megtanulhatja, hogy 

mivel a vaginában kevés az ideg, a női orgazmus kizárólagos színhelye a 

clitoris, és az élvezethez egyáltalán nincs szükség a férfi péniszére. 

Ezt a nótát jól ismerem. Olvastam, hogy mit írt róla Deborah Grimm 

marcona tolla. Most azonban meglep, hogy Burage hirtelen átalakul. Crawford 

eltávolításának a gondolatára mintha megnyugodott volna, és egy másik nő áll 

előttem: vidám, huncut, kedvesen kötekedik. 

– És magának, doktor, mi a véleménye erről? 

– Nekem? Én nem vagyok nőgyógyász, a kérdés pedig eléggé vitatott. 

– De azért mégiscsak van valamilyen véleménye, vagy nem? 

– Véleményem! Ahány kutató, annyi vélemény. Higgye el, Burage, akik az 

állítják, hogy mindent tudnak a női orgazmusról, azok kivétel nélkül 

sarlatánok. 

– Ugyan, doktor, ne legyen már olyan szerény – mondja Burage, megrázva 

vörösesbarna haját, és rám mereszti csillogó, félig izgatott, félig gunyoros 

szemét –, fogadok, hogy megvan a véleménye erről a problémáról! 

Megpróbálom kitalálni, jó? Maga, ugye, megrögzött fallokrata, tehát 

bizonyára a vaginális orgazmus mellett tör lándzsát. 

– Mindenesetre eszembe jut Kegel – próbálok védekezni. 

– Ki az a Kegel? 

– Egy nőgyógyász. 

– És mit csinált ez a nőgyógyász? 

– Különféle gyakorlatokat talált ki az olyan női betegei számára, akik nem 

tudták visszatartani a vizeletüket. A gyakorlatoknak az volt a célja, hogy 

megerősítsék a vaginát körülvevő izmokat. 

– És sikerült? 

– Jobban, mint gondolta volna. A betegei először is meggyógyultak, azután 

pedig tapasztalták, hogy sokkal könnyebben eljutnak az orgazmushoz, mint 

azelőtt. Voltak köztük frigidek, akik kezelés után ismerkedtek meg először az 

élvezettel. 

– És mire lehet ebből következtetni? 

– Arra, hogy a szemérem-farkcsonti izmok fontos szerepet játszanak a női 

orgazmusban, s hogy a pénisz bevezetésével együtt járó nyomás és dörzsölés 

erősen hat rájuk. 

– A pénisz bevezetésével együtt járó nyomás és dörzsölés! Milyen szépen 

mondta! Egy költő veszett el magában, doktor! – mondja Burage csúfolódva. 

De hirtelen elpirul a haja tövéig, hátat fordít – haja a lendülettől végigsöpri 

a nyakát –, majd fölényes, parancsoló hangon odaveti: 



– Kora délután visszajövök. Tájékoztatni akarom két határozatról, amely 

magára vonatkozik. 

 

Ebéd közben tapasztalom, hogy Stien továbbra is haragszik rám. Egy 

pillantásra sem méltat, és ami még ennél is rosszabbul esik, Mutsch is 

keresztülnéz rajtam. Isten tudja, mire magyarázták a szombati távollétemet, s 

hogy vasárnap nem mentem lovagolni. De kárpótlást is kapok: Dave, aki 

mellettem ül, szemmel láthatólag boldog. Sokatmondó, félig cinkos, félig 

rajongó tekintettel néz rám. Látszik rajta, hogy büszke, amiért olyan apja van, 

aki szabadon jár-kel a blueville-i szögesdrótokon át, s aki rejtélyes 

körülmények között töltötte az éjszakát az erdőben. 

Megjön Burage: a derekánál feljebb nem merek nézni, de így is látom, 

hogy letelepszik a tálcájával egy üres asztalnál; nem sokáig marad egyedül, 

mert a békaperspektívám határai közt csakhamar megjelenik mellette egy kék 

nadrág, amelyet rögtön megismerek: Crawford hasán feszül. Egy másodpercre 

felvillantom szemem reflektorát: nem tévedtem. Azt is megállapítom, hogy 

Júdásunk a lehető legnyájasabban mosolyog kolléganőjére, akit velem együtt 

feljelentett. 

Dave elmegy teniszezni a többi gyerekkel, közülük is legfőként Joan 

Smithszel, aki tizenegy és fél éves: Dave azt mondja, hogy az összes többinél 

jobban szereti, mert lány, és mert "olyan gömbölyű". Lám, miből lesz a 

fallokrata. 

Miután lenyeltem az utolsó sovány falatot, én is távozom a büféből, s a 

kijárat felé menet igyekszem egy kis barátságos mozdulattal üdvözölni 

Jespersent, aki éppen belép: jóvágású, csinos jelenség, de most már tudom, 

hogy mi rejtőzik e megnyerő külső mögött. Egy másodperccel később 

pontosan ugyanúgy intek oda, "Ritá"-nak is – milyen csalóka a látszat! –, aki 

rám villantja mosolygó szemét, miközben egy nagydarab, barna nő mellett 

szökdécsel a tálcájával: rögtön arra gondolok, hogy talán ezt a nőt építette be a 

"mi" a Jespersen laboratóriumába. 

A kijárathoz vezető, hosszú folyosón két személlyel találkozom: először 

Mr. Barrow-val, aki vastag gumilábain ugrándozva közeledik felém, s amikor 

már csak két lépésre van, megáll, előrehajtja zsíros koponyáját, és bizalmasan 

suttogva közli, hogy este kilenckor ismét jelentkezik a begyűjtő csoport, 

legyek szíves barátságosan fogadni. Ezt megígérem, és bevallom, egy darabig 

még utánanézek Mr. Barrow-nak, annyira feltűnik most a járása, amit eddig 

nem figyeltem meg. Hatalmas fenekét végül elnyeli a büfé ajtaja, s én megyek 

tovább. Nem sokáig maradok egyedül. A folyosó túlsó végén felbukkan Mrs. 

Barrow. Mihelyt meglátom, szerényen lesütöm a szemem, ahogy illik is egy P. 

M.-hez, aki tisztában van a maga kétszeres alacsonyabbrendűségével: egyrészt 



férfi, másrészt kasztrálatlan férfi, akire semmi szükség ebben a világban – 

minden erre utal, például az is, hogy a vaginákban kevés az ideg. De hiába, 

miközben roppant alázatosan lesütöm a szemem, látóteremben megmarad 

Mrs. Barrow alsó fele, amely kellemesen hullámzó mozgással közeledik 

felém, s én kihúzom magam, kifeszítem a vállam, keményebben lépek, 

egyszóval, "peckes" tartást veszek fel, ahogy az a szörnyűséges Audrey 

mondaná. Bánom is én, a testem legalább nem hazudik! Annyira nem hazudik, 

hogy amikor elhaladok Mrs. Barrow mellett, még fel is nézek rá egy 

pillanatra, és vakmerőségem, íme, elnyeri jutalmát, mert Mrs. Barrow 

visszanéz, sőt rám mosolyog, méghozzá olyan félreérthetetlenül, hogy akkor 

se maradna semmi kétségem, ha a találkozás pillanatában Mrs. Barrow keze 

nem súrolná az enyémet. 

Köszönöm, Mrs. Barrow. Tudom, hogy nem sok, ami történt: két hajó 

felvillantotta jelzőlámpáját a blueville-i éjszakában, és különben is, én 

régimódi vagyok, nem kenyerem a házasságtörés, maga pedig, ugye, csak meg 

akart vigasztalni, nem voltak komolyabb szándékai. Közvetlenül a pillantás és 

a mosoly előtt hátrafordult csibészes arccal, mint aki meg akar győződni arról, 

hogy egyedül van. Egy kis huncutság és más semmi. Egy röpke pillanatra 

megemelte a fojtogató ortodoxia fedőjét. Most pedig jobban érzi magát, és én 

is, sőt arra gondolok, hogy a női cinkosság hálója, amit a "mi" szövöget, talán 

egészen kegyedik terjed, hiszen éppen kegyed a legalkalmasabb személy, aki 

tájékoztathatja a Sünt, hogy mikor és kinél rendeznek házkutatást… 

Egy ideig a teniszpályán tartózkodom, hogy a jelenlétemmel és a 

hangommal biztassam Dave-et, majd visszamegyek a laborba. Itt kellemetlen 

meglepetés vár. Utasítottam Grabelt, hogy ma délutánra készítsen elő három 

dózist a vakcinából Smith-nek, Pierce-nek és nekem, most pedig csak kettőt 

találok. Átszólok Burage-nak a házitelefonon: jöjjön be hozzám. Már itt is 

van, mintha csak várta volna a hívásomat. 

– Burage – mondom, miután becsukta maga mögött az ajtót –, rajtam kívül 

csak magának van kulcsa a szobámhoz. Most pedig azt látom, hogy a három 

dózis közül az egyik eltűnt. 

– Ugyan, doktor – feleli Burage vidámságot erőltetve –, ne akarja 

mindenáron a nyomozót játszani! Egy csöppet sem áll jól magának. Nincs itt 

semmi rejtély. A harmadik dózis felől én diszponáltam. 

Nem akarok hinni a fülemnek. 

– Maga diszponált felőle? 

– Úgy van. 

– Az én engedélyem nélkül? A megkérdezésem nélkül? Hát ez hallatlan! 

Komolyan, nem tudom, ki ennek a laboratóriumnak a vezetője! 



– Jó, jó, doktor, ne izgassa fel magát. Senki se vitatja, hogy maga a 

laboratórium tudományos vezetője. 

– Burage, azt a vakcinát azonnal vissza kell adnia. 

– Lehetetlen – mondja Burage a lehető legnyugodtabb arccal. – Már 

felhasználta valaki. 

– Felhasználta? – kiáltom, és önkéntelenül is az égnek emelem a két 

karom. – Kicsoda? 

– Néhány perc múlva megmondom. 

– De hiszen tudja, hogy milyen veszélyes! Még nem lehetünk biztosak 

benne, hogy a vakcina ártalmatlan! 

– Az az illető, aki beadta magának, tisztában van vele. Önként vállalkozott 

a kísérleti nyúl szerepére. 

– Burage, mondja meg a nevét! Azonnal mondja meg a nevét! Nem 

tréfálok! Elképesztő, hogy mik történnek a hátam mögött ebben a 

laboratóriumban. 

Burage tekintete megváltozik, most komolyan néz rám. 

– Üljön le, doktor. Úgyis mindent el akartam mondani – teszi hozzá feszült 

hangon –, sajnálom, hogy ilyen rosszul sikerült, és maga felfedezte a harmadik 

dózis eltűnését, még mielőtt informálhattam volna. A "mi" ugyanis különféle 

határozatokat hozott magával kapcsolatban, és a vakcina eltűnése ezekkel függ 

össze. 

Kérdő szemmel, de száraz hangon mondom: 

– Nagyon kíváncsi volnék ezekre a határozatokra! 

– A laboratóriumra vonatkozik, azonkívül – ezt egy kissé nehezen teszi 

hozzá – a maga személyére, illetve a magánéletére is. 

– Hát ez nagyszerű! – mondom: rátenyerelek az asztalra, és felállok. – A 

"mi" csak úgy kénye-kedve szerint dobálózik a munkámmal és a 

magánéletemmel! Nélkülem hozza meg a határozatait: még csak meg sem 

hívnak, amikor az én ügyemről van szó! 

– A "mi" tanácskozásain nem vesznek részt férfiak – feleli Burage 

nyugodtan. 

– Gyönyörű! – fakadok ki gúnyosan. – Ez aztán a demokrácia meg a 

nemek egyenlősége! Azt hittem, a "mi"-nek az a célkitűzése, hogy 

visszaállítsa a status quó-t, eltekintve a nők helyzetétől. 

– Nem, doktor – mondja Burage, és komolyan rám mereszti a szemét. – Ezt 

akkor mondtam, amikor még nem voltam egészen biztos magában. Nem ez az 

igazság. A "mi" a bedfordizmus megdöntésére törekszik, de nem akar véget 

vetni a nők hatalmának. 

Tágra mered a szemem. 



– Azt akarja mondani, hogy ha majd megbuktatják Bedfordot, és a "mi" 

kerül hatalomra, a férfiak akkor sem kaphatnak helyet az irányító 

testületekben? 

– Eleinte nem. 

Aztán sürgetőbb hangon folytatja: 

– Hallgasson meg, doktor, és kérem, ne legyen annyira felháborodva. 

Próbáljon megérteni bennünket. Bedford diszkreditálta a LIB-et a 

túlkapásaival meg a férfiellenes terrorjával. De a történelem folyamán mindig 

úgy volt, hogy az ilyesféle terror megszülte a maga ellenkezőjét. Nagyon 

valószínű, hogy Bedford után is épp az ellenkező irányba lendülne az inga. Ezt 

szeretnénk elkerülni. El akarjuk kerülni a nőellenes reakciót, azt, hogy a nők 

oda jussanak vissza, ahol száz évvel ezelőtt voltak. Mozgalmunk tehát arra 

törekszik, hogy a nők Bedford után is hatalmon maradjanak. 

A szemébe nézek. 

– Mindegy, Burage – mondom, és elszorul a torkom –, azért mégiscsak 

hazudott nekem. 

Burage erre nagyon meglepően reagál. Elmosolyodik, odalép az asztalhoz, 

ráteszi a kezét az enyémre, majd visszahúzza, és a tekintetében nagy szeretet 

tükröződik. 

– Igaz – mondja szinte gyöngéden mosolyogva –, de ezt a hazugságot nem 

lehet személyes jellegűnek felfogni, Ralph: a mi kapcsolatunkhoz nem volt 

semmi köze. Én csak alkalmazkodtam a "mi" általános utasításához. Meg 

kellett nyugtatni az új embereket, akikkel kapcsolatba léptünk, nagyon 

konzervatívnak kellett mutatkoznunk. 

Elgondolkozom a hallottakon: csakugyan valószínű, hogy Bedford után 

fellángolna a nőellenes reakció. Abban már nem vagyok olyan biztos, hogy 

ezt a veszélyt épp a nők halalmának fenntartásával lehetne a legjobban 

elhárítani. De majd csak lesz valahogy. Nem vagyok maximalista, túl sok 

mindent megéltem. Az is valami, hogy akad egypár nő a LIB keretein belül, 

aki nem hajlandó gyűlölni a férfi-nő kapcsolatot és általában a férfiakat meg a 

gyerekeket, s aki minden erejéből harcol a bedfordista fanatizmus ellen. 

– No, doktor, mit szól ehhez? 

Ránézek Burage-ra. Sem eltitkolni nem akarom a gondolatomat, sem túl 

nyersen kimondani. Elvégre nagyon sokat köszönhetek a "mi"-nek, például azt 

is, hogy talán sikerül életben maradnom. 

– Nézze – mondom –, szerintem a "mi" tervei, ahogy a jövőt elképzelik, 

nem ígérnek éppen egyensúlyt, de azért tudomásul veszem őket. A végén 

úgyis minden rendbe jön majd. Pillanatnyilag csak az a fontos, hogy a nő ne 

gyűlölje a társát, ha véletlenül férfi az illető. 

Burage elneveti magát. 



– Szeretem magában, Ralph, ezt a jellegzetes olasz ravaszságot. 

– Én pedig nem nagyon szeretem a faji megkülönböztetést, ami, úgy 

látszik, nem hiányzik magából – mondom fanyarul. 

Egyáltalán nem szégyellem olasz őseimet, de bosszant, ha lépten-nyomon 

az orrom alá dörgölik őket, és akár a hibáimat, akár az erényeimet írják az ő 

számlájukra. 

A házitelefonon kigyullad a kis lámpa. Lenyomom a gombot. Grabel 

jelentkezik. Eszembe juttatja, hogy meg akartam nézni a kutyákat. Mivel 

tudom, hogy Burage óvatosságból jobb szereti, ha több részletben bonyolítjuk 

le beszélgetéseinket, máris felállok, és azt mondom neki, jöjjön vissza egy 

félóra múlva. 

Grabelt a kísérleti állatok helyiségében találom: éppen pórázon sétáltatja az 

egyik beoltott kutyát, és figyeli, hogy viselkedik. Mivel tegnap óta nem 

láttam, megkérdem, hogy érzi magát, és nagyot nézek, amikor rendkívül 

bőbeszédűen válaszol erre a tartalmatlan kérdésre. 

– A körülményekhez képest elég jól. Igaz, meglehetősen fáj a fejem, néha 

szédülés környékez, de azért nem vesz le a lábamról, és ma délelőtt vagy 

kétszer megbotlott a nyelvem. 

Furcsállom, hogy közlésre érdemesnek tartja a nyelvbotlásait. Ránézek. 

Hosszú, késpengeszerű arca pontosan olyan, mint máskor: ránctalan és 

színtelen. De a szemében mintha valami feszültség volna, és keskeny ajka 

körül egy kis idegesség bujkál. Lehet, hogy túlhajszolta magát? Könnyen 

elképzelhető. Grabel két ember helyett is dolgozik a laboratóriumban. 

– Nem akar lepihenni egy kicsit? 

– Nem, nem! – mondja. – A tétlenség csak fokozná ezeket a kis 

szorongásaimat. Jobb, ha dolgozom. 

Amikor a "kis szorongásait" említi, kurtán felnevet, mintha erre számítani 

lehetett volna, én pedig nem értem, miféle szorongásokról van szó, és miért 

beszél róluk ilyen félvállról. Miért vannak "szorongásai" egy A-nak, ha 

egyébként semmi baja? Vagy lehetséges volna, hogy Grabel többé-kevésbé 

mindig is depressziós, és hiába szokta meg, mégis szenved tőle? Csodálkozom 

rajta, mert mindig úgy tapasztaltam, hogy Grabelben sokkal több az energia és 

a lendület, mint a többi A-ban, aki velünk dolgozik. 

 

Miután megállapítom, hogy a három kutya továbbra is jól van, otthagyom 

Grabelt, visszamegyek a szobámba, és be se kell hívnom Burage-t: már ott ül, 

és egy kissé nyugtalanul emeli rám a szemét. 

– Haragszik, doktor? 

– Amiért eltitkolta előlem a "mi" végső céljait? 

– Nem. A sok kis gonoszság miatt, amiket mondtam. 



– Melyikre gondol? 

– Mindegyikre. 

– Hát nem mondhatom, hogy nagyon kímélte az érzékenységemet. 

– Ó, tehát elismeri, hogy érzékeny! 

– El. Ezt a hibámat is felírhatja a listájára. 

– Bocsánat, doktor. Már megint bántom. Általában nem szoktam ilyen 

tüskés lenni. 

Leül az íróasztalom másik oldalán, hátraveti vörösesbarna haját, s 

miközben tejfehér nyakát érintve megrezzen a fülbevaló, azt mondja: 

– Tudja, nem könnyű, ha az ember ilyen közel van és mégis olyan messzire 

attól, aki… 

Nem fejezi be a mondatot. 

– Nekem se valami kellemes. 

Burage kihúzza magát a széken, és egy kis veszélyes fény villan fel kék 

szemében. 

– Maga csak ne szóljon semmit! Van rá módja, hogy kárpótolja magát! 

Például egy kis erdei kunyhóban! 

– Ezt az információt honnan szerezte? 

– Elismeri? – kérdi Burage, és kitágul a pupillája. 

– El. 

– "Ritá"-tól. De csak feltevés volt. "Az a benyomásom, mondta «Rita», 

hogy a mi kis csődörünknek meglehetősen mozgalmas éjszakája volt a 

kunyhóban." 

– Köszönöm a "kis csődört". Főleg a "kicsit" köszönöm. Maga igazán 

mestere a sértő idézeteknek. 

– Elismeri a "mozgalmas éjszakát"? 

– És köszönöm a csapdát is, amit nekem állított. Az előbb készpénznek 

vettem a megbánást. 

– Hagyja ezt, doktor – sziszegi Burage –, maga itt minden nőnek a férje 

akar lenni. 

– Ebből egy szó sem igaz – mondom. – Nem vagyok Don Juan. Eileent 

sohasem csaltam meg. 

Minthogy Anitával kapcsolatban nem állíthatom ugyanezt, inkább 

elhallgatok. Burage azonnal megérzi a zavaromat, látom a viharos szemén. És 

egyszerre csak ráeszmélek, hogy tulajdonképpen mit is csinálok: igazolni 

próbálom a magánéletemet egy olyan nő előtt, aki nem a feleségem és nem is 

a menyasszonyom! Megint hagytam magam dróton rángatni, Burage semmibe 

vette a vádjaimat, ő helyezett engem vád alá, és így védekezésre kényszerített. 

Bosszúsan felállok, hátat fordítok neki, és kinézek az ablakon. 



Nem valami szívderítő látvány tárul a szemem elé. Barakkok, 

szögesdrótok, az őrtorony, s a barakkok közt az egykori zöld pázsit, amit a hó, 

majd az állandó esőzés meg a sok járkálás sáros úttá változtatott. Szürke ég, 

alacsony felhők, se hideg, se meleg hőmérséklet. Mintha valami szürkés 

vattatömegben élne az ember. 

Megfordulok. 

– Burage, nagyon kérem, hagyjuk ezt a témát. 

Egy lángoló tekintet. 

– Hát persze, úgy könnyű! Főleg ha meggondoljuk, hogy ma este ráadásul 

még látogatója is érkezik. 

– Miféle látogató? 

– Az Egyesült Államok legnagyobb szája! 

Összerezzenek. 

– Ezt mikor tudta meg? 

– Ma reggel. 

Tehát előbb tudta, mint én! És vajon ki mondta meg neki? A telefonosnő? 

És a telefonosnő azt is tudná, hogy mikor lesz házkutatás? Nem valószínű. 

Minden arra utal, hogy a blueville-i vezetőségben csak Mrs. Barrow lehet a 

"mi" megbízottja. 

Az órámra pillantok. 

– Már öt perce beszélgetünk, Burage: mi volna, ha rátérnénk a komoly 

kérdésekre? 

A "komoly" szóra megrándul az arca, de nem szól semmit. Abból, ahogy a 

levegőt szedi, lesüti a szemét, és megmerevíti a tarkóját, látom, hogy 

igyekszik erőt venni magán. Hallgatok. 

Amikor felnéz, kék szeme nyugtalannak látszik. 

– Doktor – mondja egy pillanatnyi szünet után –, ha elmondom, miket 

határozott a "mi" magával kapcsolatban, nem fog örülni. 

– Jó, megpróbálom türtőztetni magam. 

Ezt az ígéretet láthatólag kétkedve fogadja. 

– Mindenesetre – mondja egy kissé kényszeredett mosollyal –, azért 

vagyok itt, hogy amennyire lehet, enyhítsem a megrázkódtatást. 

– Olyan szörnyű dolgokról van szó? 

– Egyáltalán nem szörnyűek. De magát mégis kellemetlenül fogják érinteni 

ezek a döntések. 

Egy kis csend. 

– Kezdhetem? – kérdi Burage láthatólag zavartan. 

– Kezdje már, kezdje – mondom türelmetlenül. Burage hallgat, majd tompa 

és egy kissé reszkető hangon mondja: 



– Két határozatról van szó: az egyik a vakcinára vonatkozik, a másik a 

magánéletére. 

– Ezt már mondta. 

– Melyikkel kezdjem? 

– A vakcinával. 

Végre sikerül legyőznie zavarát és felindultságát, s az arca meg se rezzen. 

Csak a fülbevalói. Jól ismerem ezt az alig észlelhető kis rezgést. 

– A vakcinára vonatkozólag is két döntés született – mondja Burage 

módszeresen, mint mindig. – Először: a "mi" nem akarja, hogy elsőnek maga 

próbálja ki a vakcinát. Másodszor: ha a vakcina ártalmatlannak bizonyul is, a 

"mi" megtiltja, hogy maga beoltsa magát az encephalitis 16 vírusával. 

– Nem, ezt nem akarom elhinni! – mondom, amikor végre megjön a 

hangom, és felállok. – Tisztában van vele, hogy mit kíván tőlem a "mi"? Az 

orvosi etika szabályainak kirívó megsértését! Én, aki a kutatásokért felelős 

vagyok, hárítsam át másokra az eredmények kipróbálásának kockázatát?! 

– Üljön vissza, doktor, és hallgasson végig – mondja Burage. – A "mi" 

tökéletesen tisztában van vele, hogy az orvosi etika szokványos törvényeinek 

a megsértését kívánja magától. De a helyzet sem szokványos. A maga 

kutatásait egy olyan kormányzat szubvencionálja, amely egyáltalában nem 

óhajtja, hogy végül is sikert érjen el; a szubvenció, amit egyébként rövidesen 

meg akar szüntetni, csak alibinek kellett. Ilyen körülmények közt a "mi" úgy 

véli, hogy ha egyszer nagy mennyiségben elő akarjuk állítani a vakcinát, csak 

egy lehetőségünk van: ki kell csempésznünk Blueville-ből, és át kell vinnünk 

Kanadába. Ezt pedig csakis maga tudja megtenni. 

– Bárki meg tudja tenni! Pierce! Smith! Grabel! 

– Tévedés: mindhármójuknak van egy súlyos hátránya: nem híresek. Ki 

bízna a vakcinában, ha egy ismeretlen orvos állna elő vele, aki ráadásul útlevél 

nélkül érkezett Kanadába? Magának viszont olyan neve van, hogy elég 

kimondani, és máris megnyílik előtte minden ajtó. A Martinelli-jelentést a 

világ minden nyelvére lefordították, és magát nemcsak a szakemberek 

ismerik, hanem a nagyközönség is. Ha sajtókonferenciát tartana a kanadai 

televízióban, annak óriási visszhangja lenne Kanadában, az Egyesült 

Államokban és az egész világon. 

– Jó. Ebben az elgondolásban van valami. De fel tudja tételezni rólam, 

hogy megkérem a munkatársaimat: vállalják helyettem a vakcina kockázatát? 

Vagy ami még súlyosabb: a vírussal való beoltásét? 

– Magára is éppen elég kockázat vár, ha majd megszökik innen! 

– Na persze, mert ez is el van határozva! Nincs fellebbezés! Megszököm! 

Mondja, Burage, van-e egyáltalán olyasmi, akármicsoda, amiben a "mi" 

megengedi, hogy magam határozzak? 



– Ugyan, Ralph, tegye egy kicsit félre az önérzetét, és gondolkodjék 

reálisan. Ha a vakcinát kipróbálják a férfiakon, mi mást tehetne, mint hogy 

megszökik? Vagy inkább odamenne a jóságos, emberséges, elragadó 

Helsingforthhoz, és azt mondaná neki: tessék, kész a vakcina, lehet gyártani? 

Magának van egy kis fantáziája: mit szólna erre Helsingforth? Nyilvánvaló: 

gondosan elrejtené valahol a vakcinát, azután pedig tárgyalni kezdene 

Bedforddal, hogy minél többet vasaljon ki belőle a vakcina 

megsemmisítéséért. Erre lenne jó a maga nagy felfedezése! Eszközzé válna 

egy pénzügyi tranzakcióban. Magának pedig így vagy úgy befognák a száját. 

Például bíróság elé állítanák azzal a váddal, hogy meg akarta erőszakolni 

Audreyt. 

– Helsingforth talán úgy döntene, hogy mégis gyártani kezdi a vakcinát, 

csak külföldön. 

– Megtehetné, ha szembe akar szállni Bedforddal, de a "mi" számára ez 

nem jó megoldás. 

– Miért, mi lenne a jó megoldás? 

Burage izgatottan közelebb lép, előrehajol, mindkét kezét ráteszi az 

enyémre, és szenvedélyes hangon mondja: 

– Ralph, itt az ideje, hogy végre belásson valamit. A maga vakcinája 

politikai tett. Arra való, hogy megbuktassuk vele Bedfordot. Maga átmegy 

Kanadába, amely baráti érzésekkel viseltetik irántunk, és onnan méri 

Bedfordra az első csapást. 

– Én, csapást? 

– Igen. A kanadai tévében. Csak egyet kell tennie: elmondja az igazat. 

Ennyi elég. A maga leleplező nyilatkozata alapján az Egyesült Államok 

Kongresszusa megteheti azt, amire már régóta készül: vád alá helyezheti 

Bedford elnökasszonyt… 

Elhúzza a kezét. Ránézek, és jó ideig nem tudok megszólalni. 

– Ha jól értem – mondom végül lassan –, a "mi" azért nem akarja, hogy 

vállaljam a vakcina kipróbálásának a kockázatát, mert egy másféle csatában 

van rám szüksége. 

– Igen. Pontosan erről van szó. Nagyon jól foglalta össze a helyzetet. 

Hallgatok. Burage csak áll, piros az arca, egész teste megfeszül. 

– De mégis – mondom egy kis szünet után –, hogyan kérjem meg a 

munkatársaimat, hogy tegyék meg helyettem, ami az én kötelességem volna? 

– Nem kell megkérnie őket, doktor: mi már szóltunk nekik, és vállalják. 

Felordítok: 

– Micsoda?! A hátam mögött?! 

– Ne olyan hangosan, doktor, Crawford még itt van. 

– Hát ez felháborító! Csak így keresztülléptek rajtam! 



Burage többször is a szájához emeli az ujját, hogy hallgassak. Közben 

kigyullad a házitelefon lámpája. A megszokás erősebb a haragomnál: 

lenyomom a gombot. 

– Dr. Martinelli – hallom Pierce hangját. 

– Tessék? 

– Volna szíves átjönni? Nyugtalanok vagyunk. Dr. Grabel rosszul lett. 

Burage elsápad, az arcához kapja a két kezét. 

– A vakcina! – mondja alig hallhatóan. 

– Micsoda? – kérdem elképedve. – Miket beszél? 

– Dr. Grabel ma reggel beadta magának a vakcinát. 

– Maga megbolondult! – mondom, és felállok. – Miért adta volna be 

magának dr. Grabel a vakcinát? Mit akarna elérni vele? Dr. Grabel, ha nem 

tudná, A! 

– Dr. Grabel nem A – feleli Burage halk, ziháló hangon –, a "mi" látta el 

hamis papírokkal, hogy megpályázhassa ezt a blueville-i állást. 

 

Nagy kő esik le a szívemről: első pillantásra látom, hogy Grabel csak elájult, 

és tulajdonképp nem is egészen. Pierce nyilván tévedett: virológus ugyan, de 

nincs valami nagy klinikai tapasztalata: itt semmi sem utal arra, hogy beállt 

volna a végső kóma, vagy akár az a kezdeti mély kábulat, amely az 

encephalitis 16-ot jellemzi. Az arc nem mozdulatlan. A szemhéjak verdesnek, 

az ajkak meg-megrándulnak, a test reszket, a fej hol jobbra, hol balra fordul. 

Még azt sem mondhatom, hogy Grabel nem bírja tartani magát, hiszen egy 

széken ül – igaz, eléggé ernyedten. 

– Összeesett? – kérdem. 

– Nem – feleli Pierce –, szédülésre és látási zavarokra panaszkodott, leült, 

és elvesztette az eszméletét. 

– Jöjjön – mondom –, fektessük le a földre. 

Miután kinyújtóztattuk, megoldom Grabel nyakkendőjét, kigombolom a 

gallérját, és tenyérrel dörzsölni kezdem a mellkas felső részét. Valaki felém 

nyújt egy üveg alkoholt, jócskán töltök belőle a markomba, és folytatom a 

masszírozást. Grabel kinyitja a szemét, és távoli, gyenge hangon mondja: 

köszönöm. 

– Magához tér – szólal meg a hátam mögött egy női hang. 

Pierce-re nézek, és éppen mondani akarok valamit a vakcináról, amikor 

észreveszem Crawfordot. Még idejében. Az ő "barlangjában" vagyunk, és az 

előbb ő nyújtotta felém az alkoholt. 

– Én majd folytatom – mondja Pierce. Felállok, és Crawfordra nézek. 

– Itt történt magánál? 



– Igen – feleli Crawford, s mint ahogy Burage oly kiválóan megfigyelte, 

máris homorítani kezd, és kifeszíti a mellét. Furcsa. Eddig is észlelnem kellett 

a kacérságát, de valahogy nem tudatosodott bennem a hatása. 

Grabel állapota miatt már egyáltalán nem aggódom, kihasználom tehát az 

alkalmat – az utolsót –, hogy még egyszer jól megnézzem magamnak 

Crawfordot. Rágalom, Burage! Egyáltalán nem piszkos a haja. De az igaz, 

hogy mint egy fátylat, provokatív módon leereszti arra a szép, fekete szemére. 

Igazán kár ezért a nőért. 

– És hogyan történt, Crawford? 

– Dr. Pierce már elmondta – vág közbe egy metsző hang. 

Nem is kell odafordulnom. Csak egyvalaki tud így lesújtani a mancsával. 

Az én nőstény oroszlánom, aki indulatosan rázza a sörényét. 

De Crawford nem hagyja, hogy elvegyék tőle az őt megillető szerepet. 

Egész teste vonaglik, miközben megismétli dr. Pierce beszámolóját, csak 

bőbeszédűbben. 

Burage megint a szavába vág. 

– Dr. Grabel már teljesen magához tért. 

Odafordulok. 

– A színe is visszatért – mondja Pierce. 

Pierce viszont teljesen színtelen. A haja fakószőke, a szeme seszínű, a 

szempillája fehér. Miközben a beteg fölé hajol, kerek, puha és formátlan arca 

különös ellentétet alkot Grabel késpengeszerű feje mellett. 

Grabelnek még mindig verdes a szemhéja, végül sikerül rám 

összpontosítania a tekintetét, és gyenge, fakó hangon mondja: 

– Talán módosítani kell a dózist. 

Burage Crawford felé int a szemével: figyelmeztet. Gyorsan közbeszólok: 

– Most ne beszéljen, pihenjen. Crawford, lenne szíves megkeresni a 

sztetoszkópomat? 

– Hogyne, doktor – mondja Crawford buzgón. Kimegy, és Burage azonnal 

utánaered, mert nyilván nem akarja, hogy Crawford egyedül legyen a 

szobámban. Pierce gondosan becsukja mögöttük az ajtót. 

– Nem vettem észre Crawfordot – mondja Grabel most már szilárdabb 

hangon. 

Kezd magához térni a kábulatából, agyközpontjai ismét sorra működésbe 

lépnek. Visszanézek rá, mint aki mindent ért, de nem szólok semmit. Nem 

tudom, hogy az itteni lehallgató-készüléknek is Burage szobájába vezet-e a 

zsinórja. 

A vibráló és hullámzó mozgású Crawford visszajön a sztetoszkóppal, s 

miközben ideadja, sikerül megérintenie a kezem. Én továbbra is lesütöm a 

szememet, mint egy szűz lány. Fél térdre ereszkedem. Mialatt ebben a 



tartásban hallgatom Grabel szívverését, visszajön Burage is, kezében egy 

csésze kávé. 

Igyekszem jól játszani a szerepemet. 

– Máskor is voltak már ilyen tünetei, Grabel? – kérdem, mint orvos az 

orvostól. 

Grabel szemében mosoly bujkál. 

– Előfordult. 

Mogorva, doktor uras hangon folytatom: 

– Egy kicsit jobban is kímélhetné magát. Nem kell annyit dolgoznia. Korai 

lefekvést javallok. Sok sétát. 

Mosolyogva hozzáteszem: 

– És kevesebb kávét! 

Ettől a kis orvosi tréfától felenged a feszültség. Pierce segítségével 

visszaültetem Grabelt a székre: apró, fekete szeme hálásan csillog, s közben 

kortyonként megissza a kávét, amit Burage tart a szájához. 

Hogy a magánéletemre vonatkozóan mit határozott a "mi", azt ma délután 

már nem fogom megtudni, mert szükségesnek tartom, hogy a történtek után 

azonnal összeüljek Pierce-szel s Smithszel a dolgozószobámban – később 

Grabel is csatlakozik hozzánk: úgy látom, teljesen rendbejött. Burage nincs 

jelen, de biztosan ott ül a lehallgató-készülék zsinórjának másik végénél a 

maga kis szobájában. 

Beszélgetésünkben meglepő módon egy szó sem esik arról, hogy doktor 

Grabel nem A. Nincs kedvem megvallani Pierce-nek és Smith-nek, hogy én 

ezt nem tudtam, ahogy azt sem, hogy Grabel lesz az első, aki beadja magának 

a vírust. 

Értekezletünket szigorúan szakmai mederben irányítom. A vakcinát 

csökkent erejű vírusokból állítottuk elő, és egyetlen kísérlet után nem lehet 

eldönteni, vajon nem maradt-e mégis a vírus túl erős, esetleg a dózis volt túl 

nagy, vagy talán antiszeptikus anyagokat kellene hozzáadni a készítményhez. 

Végül is megállapodunk a teendőkben, de nem vagyunk valami határozottak. 

Az az igazság, hogy csak tapogatózunk, és óvatosak akarunk lenni, mert 

Grabel heves reakciója valamennyiünket megijesztett. Úgy döntünk tehát, 

hogy újabb vakcinát állítunk elő, régebbi, legyöngült vírustörzsekből, azután 

pedig beoltjuk vele a kutyákat, hogy lássuk, valóban ártalmatlan-e, és milyen a 

hatása. 

Kis megbeszélésünk alatt jobban megnézem magamnak Smitht, mint 

eddig. Azt már régóta sejtettem, hogy Grabel összeköttetésben áll a "mi"-vel. 

Azt is sejtettem, hogy Pierce nemigen vonhatja ki magát erős egyéniségű 

feleségének a befolyása alól. De hogy Smith bármiféle módon cinkosságot 

vállalna egy Bedford-ellenes mozgalommal, arra nem számítottam. Márpedig 



nem kétséges, hogy vállalta, hiszen tudott Grabel veszélyes kísérletéről és 

arról is, hogy Grabel nem az, aminek kiadja magát. 

Éppen ez az, ami meglep. Smith a lehető legszürkébb jelenség: olyan, mint 

a neve. Igaz, vannak hasznos tulajdonságai, amelyek nélkül egyetlen 

társadalom sem maradhatna fenn egy hétnél tovább, de különben végtelenül 

hétköznapi, félszeg és jellegtelen figura: már a külseje is erről tanúskodik. 

Olyan az arca, hogy muszáj elfelejteni, még ha százszor látta is az ember. 

Ráadásul agglegény, s mint a legtöbb sorstársa, lassanként belesavanyodott a 

magányba. Alig beszél, ritkán mosolyog, egyáltalán nem sportol, mindig 

elvörösödik, ha Burage megszólítja, és Burage azt állítja, hogy azért nem 

nősült meg, mert sose volt mersze udvarolni egy nőnek. De hát éppen ebben 

rejlik a paradoxon. Smith most egyszerre csak vállalja egy titkos összeesküvés 

minden veszélyét, és ő, a magányos férfi, azért harcol, hogy a férfi-nő 

kapcsolat ismét lehetségessé váljon. 

Amikor vége az értekezletnek, elköszönök Smithtől és Pierce-től, de 

Grabelt visszatartom, és azt mondom neki: 

– Köszönöm. Helyettem vitte vásárra a bőrét. 

Elmosolyodik, és hosszú, szikár arca felderül. 

– Nincs mit köszönnie. Mint tudja, a "mi" engem eredetileg azért vetett be, 

hogy kitúrjam magát a helyéből. 

Bólintok, bár az a "kitúrás" meglep egy kicsit. Nem tudtam, hogy már ilyen 

régóta tervezik a kitúrásomat. Grabel nem részletezi a dolgot, ugrik egyet: 

– Amikor aztán a "mi" úgy döntött, hogy inkább beszervezi magát, 

számomra is kellett valami hasznos munkát találni. 

– De hiszen maga mindig is nagyon hasznos munkát végzett a laborban! 

– Csak annyira, mint Smith vagy Pierce – mondja Grabel szerényen, és 

furcsa, de a szerénység őszintének hat. Aztán hozzáteszi: – Mindenesetre a 

"mi" felismerte, hogy mivel én hivatalosan A vagyok, rajtam lehet a legjobban 

kipróbálni a vakcinát Barrow tudtán kívül. 

Kérdő szemmel nézek rá: 

– A legjobban? Nem értem. 

– Hát igen – mondja Grabel – : ha a kísérlet nem sikerült volna, 

könnyebben el lehetett volna titkolni a halálom okát és magát a kísérletet is. 

Senki se gondolta volna, hogy az encephalitis 16 vakcináját egy A-n próbálják 

ki. 

Bámulok a "mi" ravaszságán és Grabel higgadt bátorságán is: vállalta a 

halált, csak "hasznos" legyen. 

Tovább hallgatunk, nézem Grabelt. Szeretném megszorítani a kezét, de 

visszatart, hogy kettőnk közt ez a szokatlan mozdulat túlságosan színpadias 

lenne. Végül is megérintem a vállát, és azt mondom: 



– Nagyon megörültem, amikor kinyitotta a szemét. 

– Hát még én! – feleli nevetve. 

Én is nevetek. Sose hittem volna, hogy Grabelnek humorérzéke is van. S 

ahogy nézzük egymást, és nevetünk, váratlanul feltámad köztünk valami 

meleg baráti érzés. 

Amikor Grabel kimegy, érzem, hogy vállamra szakad a fáradtság, a 

gyomrom is megkordul, és az órámra pillantok. Ideje visszamenni a büfébe. 

Hét óra után már nem adnak vacsorát. Bezárom a szobámat, és átmegyek 

Burage-hoz, hogy leadjam neki a kulcsot. Burage-nak van ugyan egy másik 

kulcsa, de ragaszkodik hozzá – és azt hiszem, joggal –, hogy este mind a kettő 

nála legyen. Mindig ő megy el utolsónak a laborból, és mielőtt eltávozna, egy 

nylonszálat húz keresztbe a kulcslyuk előtt, hogy ellenőrizhesse: nem 

nyitották-e ki távollétemben a szobám ajtaját. Másnap reggel hét órakor már 

ott van, ő engedi be a két takarítónőt, és mellettük marad, amíg el nem 

mennek. 

– Jó estét, Burage – mondom, miközben leteszem a kulcsot a tenyerébe. – 

Holnap majd folytatjuk. 

– Viszontlátásra, doktor – feleli zavartan. Gondolom, minden bátorságát 

össze kellett szednie, amikor a mai nap folyamán közölni akarta velem, hogy 

mit határozott a "mi" a magánéletemmel kapcsolatban, és most csalódást érez, 

amiért várnia kell holnapig. 

Miután elfogyasztottam sovány vacsorámat, és Dave is lefeküdt, hegyezni 

kezdem a fülem: mikor gördül a ház elé Bess furgonja. Mihelyt meghallom, 

sietek elébe, hogy figyelmeztessem: ne csapjon túl nagy lármát. Kárba veszett 

igyekezet. Bess érkezése nem történhet feltűnés nélkül. 

Érdekes, hogy Blueville-ben mindenből rutinmunka lesz. Miután Ricardo 

letelepszik a konyhába egy pohár whiskyvel, már a szemem se rebben, amikor 

Bess közli – ezt nem mulasztja el –, hogy "mindjárt kapsz egy első osztályú 

jegyet a paradicsomba". Bevallom, úgy képzeltem, hogy a paradicsomi 

élmények valamivel kevésbé veszik igénybe az embert, és egy kissé tovább 

tartanak. De azért az élet apróbb örömeit sem vetem meg. Utólag Bess gratulál 

is a magatartásomhoz. 

– Veled szívesen dolgozok – mondja, és hatalmas, egészséges szája 

elmosolyodik. – Szeretem az ilyen férfiakat. Nálad nincs semmi faxni. Na, de 

az a vén szivar! Mihelyst meglát, olyan pofát vág, hogy az nem igaz! Biz 

isten, mintha megsértettem volna! Pedig hát nem én találtam ki ezeket a 

spermabankokat! Amit én eddig csináltam, az, hogy úgy mondjam, pazarlás 

volt! – Nevet. – Ki gondolt a takarékosságra! Annak is pihent agya volt, aki 

ezeket a bankokat megcsinálta! Na mindegy, nem szólok semmit. Most 

legalább a tudomány szolgálatában keresem a kenyeremet. Ez így van! Az 



öreg is megérthetné. Hogy a fenébe ne, amikor kollégák vagyunk! És a 

felesége ugyanolyan, mint ő! Ráadásul nem hagyja, hogy én csináljam a 

munkát: elvégzi helyettem! Kitol velem, és még pipa is rám! Azért, mert 

látom a férjének a fütyijét. Pedig hát muszáj, hogy lássam, különben hogy 

vigyem a takarékba, ami kijön belőle! De rajtad kívül énhozzám senkinek 

nincs egy jó szava! Az a nagy svéd pali, esküszöm, még rosszabb! Dokikám, 

én még olyat nem láttam! Hogy az hogy fönnhordja az orrát! Nem szól egy 

árva kukkot sem! Mintha ott se volnék! Aztán, amikor elkezdem, hullát játszik 

nekem! Egy óra hosszat kínlódhatok vele! 

Amikor kimegyünk a konyhába, Ricardo ott ül az üres pohár előtt, két 

könyöke az asztalon, és a szeméből potyognak a könnyek. 

– Szűzanyám! – fakad ki Bess. – Mit csináltam, hogy egy ilyen sofőrrel 

vert meg az Isten? Elég, ha öt percig egyedül hagyom, máris pityeregni kezd! 

– Nem azért, Miss Bess – mondja Ricardo a könnyektől maszatos arccal –, 

csak hát hallottam a doktort. És arról eszembe jutott. 

– Minek hallgatóztál? Te kis kíváncsi – mondja Bess; leül Ricardo mellé, 

és átkarolja a vállát. – Dokikám, adjál neki még egy pohárral, és ne hagyjál ki 

engem se. Szegény kicsike, nem tud megvigasztalódni – teszi hozzá: benyúl 

Ricardo nadrágzsebébe, kihúzza a zsebkendőjét, és megtörli vele a szemét. – 

Folyton mocorog, mert már nem mocorog neki! 

Elneveti magát, mire Ricardo azt mondja, nagyon önérzetesen: 

– Ez nem tréfadolog. Señor – teszi hozzá felém fordulva (nyilván én jobban 

meg tudom érteni), amikor én Puerto Ricóban együtt háltam a feleségemmel, 

akkor én olyan nagyot élveztem, hogy az egész ház felébredt! És tudja, mit 

csináltak a szomszédasszonyok? Felrázták a férjüket, és azt mondták: 

"Hallod? Ez Ricardo, te meg csak alszol, te tohonya!" Erre aztán a fiúk, már 

csak a becsület végett is, derekasan nekiláttak! Szóval el lehet mondani, señor 

– fejezi be Ricardo büszkén –, hogy én így mindenkinek jó szolgálatot tettem. 

Arcán szünet nélkül peregnek a könnyek. 

– Jól van, na, ne gondolj rá annyit – mondja Bess, és a vállához vonja 

Ricardo fejét. – Ha majd véget ér a járvány, talán akad valaki –, aki összetörte 

magát a kocsijával, kiveszik neki a micsodáját, és bevarrják neked. Meg lehet 

csinálni, nem igaz, doki? 

– Elvben nincs semmi akadálya. 

– Egy gringó-nak a tökét! – tör ki Ricardóból a megvetés. – Ugyan mit 

kezdjek azzal? 

– Fúj, te udvariatlan! – mondja Bess, és könnyedén megpaskolja az arcát. – 

Hiszen a doki is gringo. 

– A doki nem gringo: Martinellinek hívják – feleli Ricardo, és cinkosan 

rám mosolyog a könnyein keresztül: megható, gyermeki mosoly. 



– Jó, jó, igyál – mondja Bess: megfogja Ricardo poharát, és az ajkához 

nyomja. 

Ricardo iszik. Apró kortyonként issza a whiskyt, de azért mohón, s a végén 

cuppog, mintha cuclit nyomtak volna a szájába. Mikor a pohár kiürül, Bess 

visszateszi az asztalra: Ricardo abban a pillanatban lehunyja a szemét, és egy 

csapásra elalszik, mint egy csecsemő. 

– Na, még csak ez hiányzott! – mondja Bess. – Ülhetek a volánhoz! Meg 

vagyok áldva az ilyen sofőrrel – teszi hozzá, megrándítva a vállát, amelyen 

Ricardo mozdulatlan feje nyugszik. 

Aztán hozzám fordul: 

– A jövő héten ne várjál, doki, mert nem jövök! Az utána való héten pedig 

tudod, hogy mikor lesz a következő vizit? Vasárnap! Megáll az ész! Írásba 

adták, benne van a menetlevélben! Munkára, még vasárnap is! Istennek szent 

napján! Szégyen, gyalázat! Most már tudom, hogy mi az a tudomány! Na de 

azért mégis! Tudomány ide, tudomány oda, a szexszel egy kicsit mégiscsak 

bűnözik az ember! Úgyhogy én vasárnap nem is csináltam soha. Nem az 

imádság végett, dehogy: akkor én alszok. Így tisztelem a pihenés napját! 

Iszik egyet, szépen leteszi a poharat, és nézi a vállán Ricardo fejét. 

– Jól bevásároltam ezzel a krapekkal – mondja minden rosszindulat nélkül. 

– Púp a hátamon. Folyton bőg, úgyhogy énnekem is elmegy a jókedvem, aztán 

sokszor a munkáját is én csinálom meg helyette. De azért nem vinne rá a lélek, 

hogy feljelentsem. Azt már nem. Kitennék az állásából. És akkor mi lenne ott 

Puerto Ricóban a feleségével meg azzal a rakás gyerekkel? Pedig nézni is 

rossz, elfacsarodik tőle a szívem. Meg kell érteni, doki; aki szegény, de igazán 

szegény, mint Ricardo, annak mi öröme van az életben a micsodáján kívül? 

Aztán oldalt hajtja nagy, közönséges, módon kifestett arcát, és csak nézi 

Ricardót. Jóindulatúan, gyöngéden nézi, és a jobb kezével könnyedén 

simogatni kezdi az arcát. 
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Reggel a munkahelyemen nagy a sürgés-forgás a tegnapi határozatok miatt, de 

vigyázunk rá, hogy ne legyen feltűnő: a laboron belül mintha egy másik labor 

is működne, ahonnan semminek sem szabad kiszivárognia. Tennivalóim 

teljesen lekötnek, és csak háromnegyed tizenkettőkor tudom fogadni Burage-t. 

Karikás a szeme: ő is rosszul aludt. Hellyel kínálom. 

– Kevés az időnk – mondom, egy pillantást vetve az órámra. – Hát halljuk, 

Burage, fel vagyok készülve a legrosszabbra. 



– Doktor, megtenné a kedvemért, hogy leül, és nem izeg-mozog folyton az 

íróasztal mögött? 

– Egyáltalán nem izgek-mozgok – felelem szárazon. – Úgy látom, ideges 

egy kicsit. 

– Maga tesz idegessé. Nagyon kérem, üljön le! 

– Elképesztő! – mondom nyersen. – Hovatovább már a saját 

dolgozószobámban is parancsra kell leülnöm és felállnom! 

– Doktor! – mondja Burage hevesen. Farkasszemet nézünk, zavarba jövünk 

a tulajdon gyerekességünktől. Mondhatom, jól kezdődik! Ha már a kezdet is 

ilyen, milyen lesz a folytatás? 

– No jó – mondom, és megerőltetem magam, hogy mosolyogni tudjak –, 

jóakaratom igazolásául ezennel szót fogadok. 

Leülök, de persze Burage nem méltányolja ezt az engedményt! Csak 

hallgat, és ingerülten nézi az asztalon doboló ujjaimat. Zsebre vágom a kezem, 

hátradőlök a székben, kinyújtom a két lábamat, és összepréselt ajakkal nézek 

vissza. Nem bizony, nem vagyok hajlandó megszólalni! 

– Azt hiszi, nagyon megkönnyíti a dolgomat? – kérdi Burage bosszúsan. 

– Ülök. Nem dobolok az ujjaimmal. Hallgatom. Mit akar még? 

– Hogy változtasson ezen az orcátlan magatartásán. 

– Parancsára! – mondom katonásan. 

Kihúzom magam a széken, hátrafeszítem a vállamat, és egyenesen magam 

elé nézek mozdulatlan arccal, kifejezéstelen szemmel. 

– Ralph – mondja Burage, és a hangja megbicsaklik –, hagyja már abba ezt 

a bohóckodást! 

Már-már visszavágok a "bohóckodás" szóra, amikor szerencsére felnézek. 

Nem akarok hinni a szememnek. Burage a könnyeivel küszködik. 

Félig felemelkedem a székről. 

– Burage! – mondom egészen más hangon. 

– Maradjon ülve, Ralph! És nagyon kérem, ne érjen hozzám! 

Honnan tudta, hogy meg akartam ölelni? Visszaülök. És ebben a 

pillanatban, ahogy egymás szemébe nézünk, érzem, milyen erős szálak kötnek 

össze bennünket. Hogy tudnék megszökni, ha ő itt marad? Sokkal szelídebb 

hangon kérdem: 

– Olyan nehéz elmondani? 

– Elég nehéz. 

Látom, hogy közben nagyot kellett nyelnie. 

– Akarja, hogy segítsek? 

– Jó lenne. 

– Miről van szó? 

– Helsingforthról. 



– Ó – mondom. 

Bármennyire hihetetlen is, róla valahogy megfeledkeztem. Vagy legalábbis 

a tudatos gondolataimból száműztem. 

– Jó, mi van Helsingforthszal? 

– A "mi" úgy gondolja, hogy ha majd visszajön, eszébe fognak jutni a 

magával kapcsolatos tervei. 

– Miféle tervei? 

– Úgyis tudja. 

Persze hogy tudom. Pedig mindent elkövettem, hogy megfeledkezzem 

róluk. 

– És? 

– A "mi"-nek az a véleménye, hogy az a leghelyesebb, ha enged neki. 

Egy darabig csak ülök megkövülten, aztán felállok, s mivel nem tudok 

mihez kezdeni a két kezemmel, elkapom a székem támláját, és teljes erőmből 

megszorítom. 

– Nem érdekel a "mi" véleménye – mondom a haragtól fuldokolva. – Csak 

egyet szeretnék közölni magával: belőlem senki se fog prostituáltat csinálni. 

Még a "mi" sem. 

– Nagyon szépen kérem, doktor, üljön le! 

– És éppen maga, maga adja át ezt az utasítást! 

– Engedjen szóhoz jutni, hogy megmagyarázzam! 

– Nincs mit megmagyarázni. 

– De van. Ezt a határozatot… 

– "Határozatot"! – mondom gúnyosan. 

– …nagyon heves vita előzte meg. A javaslat végül is egyetlen 

szavazattöbbséggel győzött. 

– Remek! Maga persze mellette szavazott! 

– Igen, Ralph – mondja Burage, és állja a tekintetemet –, mellette 

szavaztam. 

A szemébe nézek. Ez az utolsó válasz lehűtött. Lassanként visszanyerem a 

nyugalmamat. 

– Van magának fogalma róla, hogy mit kíván tőlem a "mi"? Azt, hogy a 

szexuális játékszere legyek egy paranoiás őrültnek! Vagy talán nem tudják, 

hogy paranoiás? 

– A "mi" ezt sokkal jobban tudja, mint maga – feleli Burage élesen. – A 

"mi" igen alapos elemzésnek vetette alá Helsingforth pszichológiáját. A "mi" 

pontosan tudja, miről van szó. Ami magát illeti, Bedford szabad kezet adott 

Helsingforthnak, Helsingforth pedig… – Burage elakad egy pillanatra, majd 

egy utálkozó fintorral folytatja – ki akarja elégíteni a szeszélyeit. Ezzel három 

célt szeretne elérni – teszi hozzá, és erőt vesz magán, hogy éppoly 



módszeresen fejthesse ki a mondanivalóját, mint máskor – : magát megalázza 

büntetésből a felmondóleveleiért. Másodszor: szexuális játékszernek 

használja. Harmadszor: megkínozhatja Audreyt, de úgy, ahogy eddig még 

soha. 

– Bámulatos elemzés! – mondom gúnyosan. – És képesek azt kívánni, 

hogy mondjak igent?! Pedig tudhatnák, mit csinál a gyerek a játékszerével, ha 

már megunta. 

Burage egyenesen a szemembe néz, és nagyon tagoltan mondja: 

– Helsingforth előbb-utóbb mindenképpen összetöri magát, akár igent 

mond, akár nemet. 

– Akkor miért mondjak igent? 

De Burage-ra nem hat ez a logika. Nyugodt hangon feleli: 

– Látom, nem érti. Csakis az időről van szó, semmi másról. Helsingforth 

jellemrajza alapján a "mi" biztos benne, hogy ha maga tagadó választ ad, 

Helsingforth azonnal bosszút áll. – Az "azonnal" szót erősen megnyomja. 

– Mit tehet ellenem? Kirúg? 

Burage rám néz, megrázza a fejét, és csak ennyit mond: 

– Rosszabbat is tehet. 

Nem kell magyarázkodnia. Hiszek neki. Bosszúsan mondom: 

– Nem látom be, mit változtatnék a helyzeten, ha elfogadom Helsingforth 

ajánlatát? 

– Már mondtam: időt nyer. 

– És azzal mit érünk? Egy hónap múlva újra felvetődik a probléma 

ugyanúgy. 

– Egy hónap múlva! De gyönyörű is lenne, ha egy egész hónap állna 

rendelkezésünkre! 

– Minek? 

– Hogy megszervezzük a maga szökését. 

Egy pillanatig hallgatok, majd azt mondom: 

– Nézze, én nem vagyok egy Tarzan, de az az érzésem, hogy Blueville-ből 

azért nem olyan rettentő nehéz megszökni. Hiszen Kanada itt van a 

szomszédban. 

– Ne bízza el magát. A határt nagyon szigorúan ellenőrzik. És a maga 

esetében van még egy külön nehézség is. 

– Micsoda? 

– Dave. 

– Ó! – mondom, miközben leülök, rátenyerelek az asztalra, és kihúzom 

magam. – Szép maguktól, hogy Dave-re is gondoltak! 

– A "mi" ismeri magát, Ralph. 

Gúnyosan mondom: 



– Nyilván alapos elemzésnek vetette alá az én pszichológiámat is. 

– Mindegy – feleli Burage szárazon – : a "mi" pontosan tudja, hogy mit 

lehet és mit nem lehet kérni magától. 

E szavak hallatára megrezzen a szemem, pedig még nem is fogtam fel 

teljesen a mögöttes tartalmukat. Később aztán eszembe jut, és elcsodálkozom 

rajta: előbb jött a meghökkenés, csak azután a megértés. A logika szerint 

fordítva kellett volna lennie. 

– Nagyszerű! – mondom fogcsikorgatva. – Micsoda tapintat! Micsoda lelki 

finomság!… A "mi" pontosan tudja, hogy mit lehet kérni tőlem! Például azt, 

hogy prostituáljam magam Helsingforth kedvéért! 

Burage elvörösödik, a melle hullámzani kezd, és hirtelen kitörő haraggal 

mondja: 

– Ebből elég, doktor! Hagyjuk a komédiázást! Szó sincs prostitúcióról! 

Helsingforth nem akarja megfizetni magát, maga meg nem lesz éppen 

elkeseredve, amiért lefekszik egy nővel, aki tetszik magának! 

– Tetszik nekem? 

– Ezt mondta Jackie-nek! 

Iszonyú! Ezek mindent elmondanak egymásnak! Minden szavamat 

összegyűjtik, lajstromozzák, jelzéssel látják el, és gondosan berakják egy 

fiókba, hogy kéznél legyen, ha egyszer fel akarják használni. 

– De ebből még egyáltalán nem következik, hogy… 

– Ralph, maga javíthatatlan képmutató! Nem akar lefeküdni 

Helsingforthszal, de csak azért, mert a fallokrata gőg berzenkedik magában. 

Szeretne ragaszkodni a kezdeményező szerepéhez, illetve csak a látszatához! 

A kangőg, az nem hagyja nyugodni. Csak a machismó-ját* érte sérelem, 

semmi egyebet. 
[* Férfigőg. (spanyolul)] 

Szárazon felelem: 

– Téved, ha azt hiszi, hogy latinok és latinok között nincs különbség. A 

machismo spanyol kifejezés… 

– Egy kutya! – vág a szavamba Burage, és feláll, dühösen megrázva a haját 

meg a fülbevalóit. – Maga is olyan, mint a többi latin, aki mindig csak 

üzekedni vágyik. Mindig kangörcse van! Akármelyik nőstény macska 

boldoggá tudja tenni! Az is, amelyik a szennycsatornából mászik elő, mint 

Bess! Vagy ha nem, hát a nőstény tigris a ketrecében. Mit törődik vele, hogy 

ha odaállítják a párja mellé, szinte nevetséges az aránytalanság! Azt hiszi, még 

egy olyan drabális némber is megijed magától, mint Helsingforth, csak rá kell 

rontania kivont fallosszal! Maga egy közönséges szexista, doktor! 

Javíthatatlan szexista, aki sose fog megváltozni! 



Csak nézem, és hallgatok. Ó, Burage, Burage, hát megint a régi nótát 

fújjuk! A származásomba kötsz bele, mint egy fajgyűlölő, holott éppen a 

származásommal hatok rád, dühös szavakban éled ki magad ölelkezés helyett, 

és gonoszul, megmagyarázhatatlanul (nem, azért se mondom, hogy nőiesen), 

engem vádolsz minden bajodért. Azt a macskát, aki "a szennycsatornából 

mászott elő", talán nem az akaratom ellenére kényszerítették rám, talán nem 

foglaltam írásba a tiltakozásomat? Jackie talán megengedte, hogy 

"ragaszkodjam a kezdeményező szerepéhez, illetve csak a látszatához"? Na és 

az a viperapár a luxusbungalóban: talán jószántamból veszek részt a 

játékaikban? "Szexista gőg": nem, nem igaz! Legfeljebb csak emlék! Senkit se 

akarok leigázni "kivont fallosszal" (micsoda kifejezés!). Védett férfi vagyok, 

és tőlem telhetőleg igyekszem alkalmazkodni ehhez az állapothoz. Mert az az 

érzésem, hogy még el fog tartani egy ideig. Bevallom, már nem is lázadozom 

ellene. Nekem már az is elég lenne, ha épen és egészségesen megérhetném, 

hogy Bedford gyűlölködő matriarchátusát felváltja a "mi" liberális 

matriarchátusa. 

De mi értelme volna, hogy mindezt elmondjam neki? Ő is éppen olyan jól 

tudja, mint én. Mi ketten mindig is tudtuk, hogy mi van a szavaink mögött. 

Inkább másról próbálok beszélni. 

– Burage – mondom egy kis szünet után, és a szemébe nézek –, nyilván 

maga is tudja, hogy mi lesz, ha én megszököm innen a vakcinával. Jön a 

nyomozás, mindenkit kihallgatnak. Magát is gyanúba fogják. 

– Nemcsak engem – feleli Burage elég nyugodtan, de azért nem ül le. – 

Pierce-t, Smitht, Grabelt ugyanúgy. Nemigen kerülhetjük el a cinkosság 

vádját. 

– Arról magának nem kellett tudnia, hogy a Barrownak adott 

jelentéseimben sok mindent elhallgattam a kutatások eredményeiről. 

– Én a kísérletekről sem tudtam semmit? Amikor éppen énrám voltak bízva 

a kutyák? 

Elgondolkodom. 

– Talán nem ártana, ha a szökésem előtt készítenék még egy utolsó 

jelentést, amelyben őszintén beszámolnék mindenről, csak a kísérletek időbeli 

sorrendjét hamisítanám meg. Maga pedig úgy intézhetné, hogy ez a jelentés 

épp a szökésem napján jusson el Barrow-hoz. Akkor meglenne az alibije. 

Magának is meg a többieknek is. 

– Igen – bólint Burage. – Nem rossz ötlet. 

Aztán csak néz rám valami leírhatatlan arckifejezéssel. És hallgat. Egy-két 

pillanat múlva megkérdem: 

– És mikorra tervezi a "mi" a szökésemet? 

Burage-nak megkeményedik az arca: 



– Amilyen hamar csak lehet. 

Ebben a pillanatban nem tudom, hogy kell értelmezni az arckifejezését, s 

mivel a hallgatás még eltart egy darabig, mindinkább zavarbajövök, és egy 

tréfával próbálom kivágni magam: 

– Legalább hamarosan megszabadul egy kellemetlen, üzekedő kandúrtól. 

De a tréfa rosszul sül el, rögtön látom. Burage-nak megrezzen az arca, 

mintha pofon ütöttem volna. Döbbenten látom, hogy verdesni kezd a pillája, 

és a szeme megtelik könnyel. Hátat fordít, és egyetlen szó nélkül, merev 

tartásban elindul az ajtó felé. 

– Burage! – mondom és felállok. 

Kimegy. De az ajtót nem fogja becsapni. Nem, ismerem én Burage-t. Az 

érzelmein nem tud uralkodni, de az idegeinek akkor is ura marad. Az ajtó 

simán, hangtalanul becsukódik. Mint amikor lapozunk egyet. 

Ott állok az asztal mögött, tehetetlenül lóg a kezem. Nagyon egyedül érzem 

magam. 

 

A Burage-zsal folytatott viharos tárgyalás június 9-én zajlott le, vagyis 

majdnem egy hete. Nem mintha azóta nem beszéltünk volna egymással. 

Például a vihar utáni napon felszólított rendkívül száraz hangon, hogy írjam le 

részletesen Bess és Ricardo látogatását. Én szót fogadtam, s közben éltem a 

gyanúperrel, hogy valamiféle mazochista kíváncsiság dolgozik benne. De 

nem; Burage roppant figyelmesen hallgatott végig, s utána számtalan 

aprólékos kérdést tett fel, amiből rá kellett jönnöm, hogy adatokat akar 

gyűjteni, azután pedig továbbítja információit a "mi"-hez. 

12-én, pénteken, házkutatást tartottak az "egyedülálló nők" barakkjában, 

szombat reggel pedig egy cédulát találtam az íróasztalomon: Barrow 

szűkszavúan közölte, hogy asszisztensnőm, Crawford – idézem – 

"meghatározatlan időre eltávozott". Kívánom-e, hogy valaki mást állítsanak be 

helyette. 

Pontosan tudom, hogy mit kell válaszolnom. Úgy teszek, mintha meglepne 

Crawford hirtelen távozása, tiltakozom egy kicsit, sajnálkozásomat fejezem ki, 

amiért Crawford nem szólt előre, és közlöm, hogy visszavárom. Mivel 

azonban kutatásaim elég jól haladnak, nem tartom szükségesnek, hogy valaki 

mással helyettesítsék. 

Két okom is van rá, hogy ilyen értelemben nyilatkozzam, de persze mind a 

kettőt elhallgatom. Először is úgy vélem, hogy a képmutató módon felajánlott 

"helyetesítésre" úgysem kerülne sor. Másodszor még ha az ígéretből lenne is 

valami, nem akarom, hogy a kutatásban összeforrt együttesbe váratlanul 

belecsöppenjen egy új munkatárs, akit semmilyen vonatkozásban nem 

ismerünk. Crawford távozásával feltehetőleg a besúgásnak is vége. 



Megfogalmazom hát a választ azon a bürokratikus nyelven, amit Barrow is 

megért, s mivel a házitelefon éppen nem működik, átmegyek Burage-hoz, 

hogy megmutassam neki a levelemet. Amióta a szökésem terve már nem 

távoli lehetőség, hanem sürgősen végrehajtandó feladat, Burage megváltozott: 

igaz, éppoly energikus, mint azelőtt, de az arca színtelenebb, és nemigen 

látszik vidámnak. Most viszont egy kissé meglepődve és egy kissé bosszúsan 

tapasztalom, hogy megint csupa elevenség: jókedvűen csillog a szeme, és az 

egész lénye valami pezsgő izgalomról tanúskodik. Nem minden keserűség 

nélkül állapítom meg magamban, hogy a nők érthetetlenek: lám, ez is úgy 

viselkedett, mint aki nagyon ragaszkodik hozzám, és máris belenyugodott a 

távozásomba. Miközben a levelemet olvassa, egy kis mosoly játszik az ajka 

körül (persze megvan rá a magyarázat: egy csöppet sem fáj neki, hogy 

Crawford már nincs köztünk), én pedig ezalatt körülnézek a spártai 

berendezésű kis szobában, amely olyan, mint egy cella, és a szemem megakad 

egy tarka-barka falinaptáron, amit már számtalanszor láttam: éppen ott van 

Burage lángoló haja fölött. De most valami újat is észreveszek rajta. Június 

28-a – egy vasárnapi nap – piros ceruzával be van karikázva. 

Burage-nak mindenhol van szeme: a vállán, a lapockáján, a tarkóján, a feje 

búbján. Most is, miközben a levelem fölé hajolva méltányolja stílusom 

bürokratikus finomságait, észreveszi, hogy meglepődtem, és azt is, hogy 

mitől: odafordul és mindent megért. A haja tövéig elpirul (mit csináljon, 

akinek ilyen fehér a bőre), leplezni igyekszik a zavarát, de ezzel csak még 

jobban elárulja, kutyafuttában néhány megjegyzést tesz a Barrow-hoz intézett 

levelemre, túl sokat beszél és túl szaporán, végül minden látható ok nélkül 

feláll, és így eltakarja előlem a naptárt – talán szándékosan. 

Mivel hímnemű, tehát csak alsóbb rendű tagja vagyok a "mi"-nek, 

fegyelmezem magam. Nem kérdezek Burage-tól semmit. De egy hangtalan 

kérdés mégiscsak megfogalmazódik bennem: vajon mi fog történni június 

28-án, vasárnap – miért olyan fontos ez a dátum, hogy Burage pirossal 

bekarikázta? 

Egy óra múlva visszamegyek Burage-hoz, hogy megkérdezzek tőle 

valamit. Annyira elmerülök a gondolataimban, hogy már a szoba közepén 

állok, amikor felnézek, és észreveszem, hogy Burage nincs ott. Ki akarok 

rohanni. Meggondolom magam. Itt valami megváltozott. A tarkabarka naptár, 

amely a rideg cella egyetlen színfoltja volt, eltűnt a falról. De nem kell sokáig 

keresgélnem: ott van Burage asztalán. Odalépek, és szemügyre veszem: a 

28-as szám köré rajzolt karika ki van radírozva. Ha közelebbről megnézi az 

ember, jól látszanak a kis radírmorzsák és a feldörzsölt papír érdessége, még 

közelebbről pedig a karika lenyomata, amit a ceruza hagyott, bár a 

grafitmaradványokat eltávolították belőle. 



Jó. Erről se fogok kérdezősködni. Sőt igyekszem, hogy ne is gondoljak rá. 

Különben is, mit számít, egy kis rejtéllyel több vagy kevesebb, amikor 

Blueville-ben úgyis minden érthetetlen. Egyébként ma szombat van, 

Helsingforth erre a napra jelezte a visszatérését. Kínos gondolat: a büfébe 

indulok ebédelni, de hirtelen oda az étvágyam. 

Dave már ott van: a gyerekek asztalánál ül kis barátnője, Joan Smith 

mellett, akire valóban nem foghatja rá senki, hogy szögletes volna. 

Miközben elég gyéren megrakott tálcámmal helyet keresek magamnak, 

nagy meglepetésemre Mutsch odaint: üljek az ő asztalához. Találok egy üres 

széket Mutsch és Stien között, mintha csak nekem tartották volna fenn. Az 

érthetetlen haragnak tehát vége: Stienék visszafogadtak kegyeikbe. Mutsch 

gömbölyű arca, amelyet keretbe foglal a kétfelé választott, fehér haj, sugárzó 

szeretettel fordul felém, és még Stien is kiprésel magából egy-két barátságos 

morgást, bár közben felháborodva szidja a rossz időt. Majdnem úgy beszél, 

mintha az időjárást is antiszemitizmussal vádolná. Stiennek dús, fehér haja 

van, de azért nem veszi le a kalapját, "a huzat miatt", mint mondja, és a nyaka 

körül is ott van a sál, amit a felesége kötött – véleményem szerint elég 

ügyetlenül, de persze nem ez a fontos, hanem az érzelmi háttér. Éppen ettől 

hatódom meg, ma talán még jobban, mint máskor. Irigylem ezt az öreg 

házaspárt: jóban-rosszban kitartanak egymás mellett már negyven éve – aztán 

elkomorulva arra gondolok, hogy mi lesz, ha majd az egyikük meghal, hogyan 

tud majd tovább élni a másik, ha kegyetlenül elveszik tőle élete jobbik felét. 

Hirtelen Stien helyébe képzelem magam, és látom, ahogy Mutsch mereven, 

sápadtan fekszik a halottas ágyán, én pedig ott térdelek előtte magamon kívül 

a kétségbeeséstől, amiért elvesztettem jóságos, anyai hitvesemet. A látomás 

olyan élénk, hogy elszorul tőle a torkom, és összerezzenek, amikor egy puha, 

meleg kéz – a halott asszony keze! – megérinti az enyémet, és egy hang a 

fülembe súgja: ugyan, Ralph, ne vágjon ilyen savanyú képet, ma talán nem 

fogják a telefonhoz hívni. 

Nem, Mutsch nem téved: én hazudtam magamnak, amikor szorongásomat 

Mutsch elképzelt halálával próbáltam magyarázni. Most ránézek. Nevetséges 

képzelődés: Mutsch már elmúlt hatvanéves, de kitűnően tartja magát, az arca 

üde, és a szeme csillog. Nem az ő halálától szorult el a torkom, hanem attól, 

hogy Helsingforth hangja bármikor felcsattanhat a telefonkagylóban. 

Rámosolygok Mutschra, utána pedig mindjárt Stienre is, mert az öreg 

nagyon féltékeny. Egyáltalán nem tetszett neki, hogy az ő "kincsecskéje", 

ahogy németül mondani szokta, ráteszi a kezét az enyémre. Mutsch egyébként 

már vissza is húzta a kezét, én pedig a mosoly után nem szólok semmit. A 

büfé nyilván tele van rakva lehallgató-készülékekkel. De hogyan értelmezzem, 

amit Mutsch a fülembe súgott? Fogadni mernék, hogy nem tudja, ki telefonált 



múlt szombaton ebéd közben, a "mi" biztosan nem mondta meg neki. 

Valószínűleg látta az arcomon, amikor visszajöttem, hogy a beszélgetés 

mennyire felzaklatott, és levonta belőle a megfelelő következtetést. De akkor 

miért duzzogott olyan kérlelhetetlenül egy egész héten át? És minek 

köszönhetem a mai kibékülést? 

Amikor kimegyek a büféből, a folyosón találkozom Mr. Barrow-val. Nem 

véletlen, hogy mindig ezen a helyen szoktunk találkozni. Mr. Barrow ipari 

televízión át figyeli a szobájából a büfé ajtaját. Most is előbújt, és hangtalanul 

közeledik felém vastag gumitalpú cipőjében. 

Ez a puhány, ez a kocsonya, ez a ragacs, és éppen ma… Nem vitás, hogy 

Barrow méltó témája lehetne egy idegborzoló költeménynek, vagy egy 

horrorfilmnek. Amikor közeledni látom ezt a szétfolyó, szürkésfehér gömböt, 

mindig az az érzésem, hogy a következő pillanatban bekebelez, mint a 

fagociták az idegen anyagot. Lebegve jön felém, a lába mintha csak 

kitüremlett volna a nyúlós masszából, hatalmas, idomtalan teste kitölti a szűk 

folyosót, s én attól tartok, hogy jobbról is, balról is körém folyatja a 

citoplazmáját, belefojt a zsírjába, és megemészt. De amikor jó másfél 

méternyire van tőlem – profilaktikus okokból tartja ezt a távolságot –, hirtelen 

megáll, mintha attól félne, hogy ha közelebb jön, még megfertőzi a férfiasság 

bacilusa. Egyébként is tudom, mennyire irtózik embertársainak fizikai 

érintésétől, még akkor is, ha olyan emberekről van szó, akik garantáltan A-k, 

akárcsak ő. S amikor megáll, kékeszöld szemében azzal a félreérthetetlen 

kéréssel, hogy ne csökkentsem kettőnk közt a távolságot, és pofazacskói máris 

kezdenek felfúvódni a körülményes frázisoktól – akkor nem annyira amőbára, 

mint inkább polipra emlékeztet. Elviselhetetlen, ahogy végigjártatja rajtam két 

dülledt szemét, mint két piócát, amely egy kis nyílást keres, hogy kiszívhassa 

a gondolataimat. Teljesen megbénulok tőle. Olyan vagyok, mint egy légy, 

amely beleragadt a pók szívós hálójába. 

– Dr. Martinelli – mondja Mr. Barrow (ettől féltem, ettől az alattomos 

hangtól, amelybe belesüppedek, mint valami mocsárba) –, telefonon értesítést 

kaptam Helsingforthtól, mely szerint ezen a hétvégén más irányú elfoglaltsága 

miatt nem áll módjában Blueville-be jönni – Mr. Barrow sohasem volt híve a 

tömörségnek. – Helsingforth még egy olyan értelmű megjegyzést is tett – fűzi 

tovább a mondatot, melyben az álóvatosság remekül egybefonódik a 

dagályossággal –, miszerint valószínűleg a rákövetkező héten sem lesz képes 

idelátogatni tekintettel arra, hogy bizonyos halasztást nem tűrő ügyek 

lebonyolítása végett továbbra is Washingtonban kell maradnia, ahol 

többrendbeli megbeszéléseket folytat az Egészségügyi, Közoktatási és 

Népjóléti Minisztériumban a miniszterasszonnyal. – Mr. Barrow nem 



használja a HEW rövidítést: mondanivalóját általában jobban szereti 

elnyújtani, mint megrövidíteni. 

Ezek után Mr. Barrow elmosolyodik – arca kocsonyásan reszket a 

mosolytól – és hozzáteszi: 

– Gondoltam, nem árt, ha mindezekről önt is tájékoztatom – aztán 

elhallgat, és cinkos szemmel néz rám. S ahogy felém hajol, és minden oldalról 

körül akar folyni nyúlós masszájával, hirtelen rájövök, hogy mit leplez a 

nagyképű modor, amit velem szemben használ: szolgalelkűséget és egyúttal 

ellenszenvet is. Mr. Barrow meghunyászkodik a kegyenc előtt, aki 

pillanatnyilag "jól fekszik", de közben alig várja a bukását. – Köszönöm, hogy 

tájékoztatott, Mr. Barrow – mondom. Erre Mr. Barrownak idegesen 

megrándul az arca. Tudniillik, még a "köszönöm" szónak is vannak 

bürokratikus megfelelői. Mr. Barrow megsértődött, amiért ilyen röviden 

válaszoltam. 

Pedig a köszönet igazán szívből jött: Helsingforth "halasztást nem tűrő 

ügyei" nekem legalább egy, de talán két hét haladékot is adnak. Ilyenkor érzi 

az ember, hogy mekkora értékük van a múló óráknak. Pontosan ezt éltem át 

két évvel ezelőtt is, amikor három héttel elhalasztottak egy műtétet, amelynek 

alá kellett vetnem magam: nem volt veszélyes műtét, és én mégis roppant 

élvezettel szürcsölgettem a nem várt haladék minden egyes napját. Közben 

arra is gondolok, hogy Helsingforth távollétével "időt nyerünk" terveink 

megvalósítására: addig nincs veszély, és nincs megaláztatás. Minden perc 

tiszta haszon. 

Vasárnap megint kilovagolok Jess-szel és Stiennel: részben azért, hogy 

kikapcsolódjam az elmúlt hét megfeszített laboratóriumi munkája után, de 

főleg azért, hogy viszontláthassam Jackie-t. Nagy csalódás. Jackie ott áll az 

őrtoronynál elegánsan és katonásan, s ellenőrzi, ahogy az őrszem kiosztja az 

azonossági lapocskákat, a három P. M.-ét pedig rábízza két lovas milicista 

lányra: Jackie nincs lovon, és tömören és tagoltan közli utasításait a 

lovasokkal. Két keze a csípőjén, katonasapkája félrecsapva, az állat felszegi, a 

hangja pattog: így beszél alárendeltjeivel. Nem hallom, hogy mit mond, de 

távolról is megcsodálom a körvonalait. És nagyon bánatos vagyok: nem jön 

velünk, hiszen másokat vezényel ki maga helyett. Engem egyébként mintha 

észre se venne. Rám se néz. Még egy pillanatra sem. A harcos, úgy látszik, 

elfeledte babáját. Hol van már az erdőben töltött éjszaka: egy a sok közül! Ó, 

ezek a katonák, milyen csapodárok! Úgy érzem magam, mint egy elhagyott 

leányzó. 

 

Ami a vakcinát illeti, bizonytalankodunk egy kicsit, de különben minden úgy 

történik, ahogy számítottuk. Új készítményünket, melyet régebbi törzsekből 



állítottunk elő, sikeresen kipróbáljuk a kutyákon. Tizennyolcadikán pedig úgy 

döntök, hogy beoltom magam; Burage-nak nem szólok semmit. Vannak 

kisebb panaszaim, de igazán nem jelentősek, távolról sem hasonlítanak Grabel 

nyugtalanító tüneteire. 19-én Smith és Pierce is beoltja magát. Burage 

megtudja Pierce-től, hogy előtte való nap magam vállaltam a kísérleti nyúl 

szerepét, és erre nagy fejmosásban részesülök. Megpróbálok védekezni. Mi 

egyebet tehettem volna? Talán Grabelt kellett volna másodszor is beoltani? De 

hiszen őt már az első oltás immunizálta, vagyis a kísérlet nem bizonyított 

volna semmit. Grabel most már nem jöhet számításba. Még a vírust sem 

adhatja be magának, hogy ellenőrizze az első vakcina hatásosságát, hiszen azt 

a készítményt elvetettük, mert túlságosan veszélyesnek bizonyult. De rosszul 

teszem, nagyon is rosszul teszem, hogy mindezt elmondom Burage-nak, mert 

három nap múlva, 22-én, Pierce közli, hogy a "mi" utasítására beadta magának 

a vírust, méghozzá teljes sikerrel. Már az is nagyfokú ravaszságra vall, hogy 

ezt ő maga közli, nem pedig Burage. Elvégre mégse szidhatok össze egy olyan 

embert, aki az életét kockáztatta, hogy igazolja a második vakcina 

hatásosságát. 

De azért rögtön magamhoz hívatom Burage-t, és elárasztom 

szemrehányásaimmal. Burage meglepően viselkedik. Szinte pezseg a 

jókedvtől, alig fér a bőrébe. Panaszaimat egy könnyed mozdulattal félresöpri, 

s nyomban ellentámadásba lendül. 

– Doktor, magának van egy súlyos hibája, ami alkalmatlanná teszi az 

illegális küzdelemre. Maga természettől fogva fegyelmezetlen. Nem törődik a 

parancsokkal, mindig a saját feje után megy, por la libre. 

Ettől aztán végképp megvadulok; az idézett kifejezés ugyanis spanyol, és 

nem látom be, hogy állítólagos olasz hibáimon kívül miért kell az egész 

Ibériai-félsziget gyarlóságaiért is vállalnom a felelősséget. 

– Erre a megjegyzésre nem szolgáltam rá – mondom dühösen. – Még 

egyszer sem fordult elő, hogy ne hajtottam volna végre a "mi" utasításait. 

– Kivéve, ami a vakcinát illeti. És amikor szót fogadott, akkor is mennyi 

türelem, mennyi rábeszélés kellett hozzá! – feleli Burage, és úgy mosolyog, 

hogy kis híján dührohamot kapok tőle. 

– Annyit talán mégiscsak elvárhat az ember, ha tudós, hogy 

megmagyarázzák neki, hogy miről van szó! 

Burage meglengeti vörösesbarna hajzatát. 

– Hagyjuk a tudományt, ne jöjjön folyton ezzel! Most elsősorban harcosok 

vagyunk, nem pedig kutatók! Nem lehet állandóan magyarázkodni. Ennyit 

igazán megérezhetett volna. De nem, maga kiváltságokat követel magának! 

– Miféle kiváltságokat? 



– Hogy mindig közöljék magával, mi tette szükségessé a parancsot. Ha egy 

földalatti mozgalom harcosai mind úgy viselkednének mint maga, mindjárt le 

is tehetnék a fegyvert. 

Nem valami barátságosan nézek rá vissza: 

– Köszönöm, hogy mégis olyan türelmes volt hozzám. 

– Ne köszönjön semmit, ennek úgyis vége. Mostantól fogva nem lesz 

semmi magyarázat, csak közlöm a "mi" parancsait, és kész. 

Vegyes érzelmek háborognak bennem, amikor azt mondom: 

– Feltételezem, hogy erre a hosszú bevezetőre valami újabb kívánság 

következik. 

– Eltalálta. 

Burage rám néz: látszik rajta, hogy mulat valamin, és egy kis pimaszság is 

színezi a hangját: 

– A "mi" ezennel megparancsolja, hogy növesszen bajuszt. 

– Burage! 

Felkapom a két kezem, s abban a pillanatban arra gondolok: most azt fogja 

mondani, hogy olasz módra gesztikulálok. Gyorsan leteszem a kezem az 

asztalra, de sajnos elég nagy erővel, túl nagy erővel, úgyhogy az asztal lapja 

nagyot csattant. Ez a mozdulat is színpadias! Látom a szemén. 

– Ezt nem mondhatja komolyan. 

– A lehető legkomolyabban mondom – feleli Burage. – Remélem, nem 

képzeli, hogy csak úgy kitalálok ilyeneket. Vagy hogy ugratni akarom. 

Amikor úgyis csak olyan rövid ideig élvezhetem a társaságát. 

Ezt olyan csúfolódó hangon mondta, hogy mozdulatlanná dermedek a 

székemen, s egy pillanat alatt megszáll a kétség és a keserűség. Amit a 

bajuszról mondott, nevetséges: már el is felejtettem. Most már csak Burage-ra 

gondolok. Úgy látszik, a kettőnket összefűző szálak mégsem olyan erősek, 

mint hittem, különben nem beszélne ilyen könnyedén az elválásunkról. 

 

Na persze, azelőtt is tudtam, de amióta Blueville-ben vagyok, még jobban 

tudom: az ember jórészt azzal teszi tönkre az életét, hogy rettegve vagy 

reménykedve folyton azt várja, mi lesz holnap. Nincs egy pillanatnyi nyugta, 

mindig a következő pillanatra gondol, aztán az utána következőre, s így nem 

tudja élvezni a jelent. 

Már sokszor gondoltam rá, hogy ha a jövővel kapcsolatos elképzeléseink 

az agynak egy bizonyos részéhez volnának kötve, akkor az agysebészet talán 

meg tudná oldani, hogy az a rész ne kapjon annyi vért, mint a többi. 

Enyhülnének mindennapos szorongásaink, és enyhülne a legfőbb 

szorongásunk is, amit a halál gondolata idéz elő. 



Amióta Blueville-ben vagyok, a szó szoros értelmében mást se tettem, csak 

vártam: választ a felmondóleveleimre; Anita látogatását, véget nem érő 

heteken át; vártam az első pillanattól fogva, hogy kutatásaink végre 

eredménnyel járjanak; három hete pedig Helsingforth telefonhívását várom, és 

még valamit: a szökésem napját. 

Ha legalább magam terveztem volna el, hogy megszököm, az előkészületek 

minden gondolatomat lekötnék. De nem; várnom kell tétlenül és teljes 

bizonytalanságban, hogy bekövetkezzék a nagy esemény, amelynek minden 

részletét, még az időpontját is a "mi" határozza meg. Fogadni mernék, hogy 

nálam passzívabb és kevésbé hősies szökevényt még nem látott a világ. Az az 

érzésem, mintha körülbelül annyi szabad akaratom maradt volna, mint egy 

csomagnak, amit ki akarnak csempészni valahova. Csak az a különbség – 

hátrányomra –, hogy egy csomagnak nincsenek szorongásai. 

Burage viselkedése zavarba ejt. A vakcinákra vonatkozóan, amiket 

magammal kell vinnem, olyan utasításokat közöl, amelyekből arra kell 

gondolnom, hogy a szökésem napja már nincs messze. De ahogy múlik az idő, 

és egyre közeledik az a bizonyos időpont, Burage furcsamód egyre vidámabb 

lesz, mintha az eltűnésem után várható események – a gyanú, a kihallgatások, 

sőt talán a kínvallatás – csupa örömmel kecsegtetné. És egyébként is, nem 

lehet ráismerni: a komoly, körültekintő, felelősségtudó Burage, a laboratórium 

oszlopa, a gyakorlatias gondolkodó, akinek mindig bámultam a 

módszerességét, a fáradhatatlan munkaerő, aki mindig elsőnek érkezett, és 

mindig utolsónak távozott, most mintha átadta volna a helyét egy tizenhat éves 

lánynak, aki egész nap csak nevet, tréfálkozik, és énekel (igaz, elég halkan, és 

közben azért nem hanyagolja el a munkáját). 

Hiába faggatom, semmit se húzok ki belőle. Miért ilyen vidám? Azért, 

mondja nevetve, mert örül, hogy nemsokára megszabadul tőlem! Aztán 

tovább nevet, és a bajuszomat veszi célba. Jönnek a kötekedő megjegyzések, 

egyik a másik után: olyan vagyok, mint egy szélhámos, mint egy strici, mint 

egy digó. Erősen emlékeztetek a harmincas évek gengszterfilmjeire, á la Paul 

Muni vagy George Raft, esetleg egy latin-amerikai ország elnökjelöltjére, 

vagy egyszerűen egy olasz pincérre. Szexepilem 80%-kal növekedett, "persze 

a lehető legalpáribb irányban, de tudom, hogy az magának nagyon is 

megfelel". Egyébként nem tagadja, hogy ő is a hatása alá került. Ha majd 

elmegyek, feltétlenül szájon kell csókolnom. Akkor legalább megtudja, hogy a 

harmincas években mitől borzongtak úgy a nők. 

Viselkedése még egy vonatkozásban megváltozott, s ez eléggé zavaróan 

hat rám: azt mondja, örül, hogy elmegyek, de közben úgy bánik velem, mint 

eddig még soha, illetve csak egy alkalommal – kihívóan. Mindeddig szigorúan 

tartotta a távolságot: a mutatóujjam megharapása volt az egyetlen kivétel. 



Amikor megvallotta, hogy mit érez, rögtön hozzátette: mindenféle testi 

érintkezés ki van zárva, se kézzel, se szemmel nem közeledhetünk egymáshoz. 

Hol vagyunk már ettől! Mihelyt belép a szobába, Burage rám mereszti 

tágra nyílt szemét, s mialatt előadja hivatalos mondókáját, valamiféle táncot 

kezd lejteni. A sörénylobogtatást, a nyaka ide-oda hajlítását, a teste 

kígyóztatását már nem is említem. Na és a hangja! A hangja rekedt lesz, 

fátyolos, "hívó". Burage szüntelenül kering körülöttem, megszimatol, torkából 

apró kis kacagások buggyannak fel, mintha turbékolna. Még az is előfordul, 

hogy leteszi a kezét az asztalra az én kezem mellé, s mintegy véletlenül 

hozzányomja karját a karomhoz. Tegnap például behoz valami iratot, odaáll a 

hátam mögé, leteszi a papírt az asztalra, velem együtt olvassa, s közben 

megfeledkezik magáról: a vállamhoz nyomja a mellét. Olyan közelről érzem a 

lélegzését, hogy már-már azt hiszem, mindjárt belecsókol a tarkómba. De 

nem, úgy látszik, még idejében sikerült megfékeznie magát. De azért jól 

hallom, hogy a lélegzés ritmusa megváltozott: pontosan a lapockám táján 

érzem. Gondolatban megfogalmazom a diagnózist: erotikus okokkal 

magyarázható, pillanatnyi tachicardia. Ugyanez a diagnózis egyébként saját 

magamra is érvényes volna. 

Mindezeket a magatartásformákat csak leírom, de nem állítok olyasmit, 

mintha érteném is. Nem látom be, mi a kapcsolat – ha ugyan van kapcsolat – 

az én távozásom és Burage vidámsága között, vagy ami még meglepőbb, 

Burage szerelmi izgalma és az elválásunk között. Másrészt Burage különös 

viselkedésének jótékony hatása van: leköti a figyelmemet, és nem hagyja, 

hogy átengedjem magam a szorongásnak. Álmatlan éjszakáimon mostanában 

többet gondolok Burage-ra, mint Helsingforth telefonhívására. 

Pedig az is bekövetkezik. Nincsenek csodák. Június 28-án vasárnap 

tizenhárom órakor a büfében egyszerre csak megszólal a hangszóró, és a 

telefonoskisasszony elkezdi véget nem érő litániáját: Dr. Martinelli, Dr. 

Martinelli, Dr. Martinelli… Gyűlölöm ezt az erős, testetlen hangot, amely úgy 

szakad rám a derült égből, mint valami átok, mialatt a helyiségben mindenki 

elhallgat, és engem néz. Legalábbis azt hiszem, mert én nem nézek senkire, 

csak Dave-re. Megveregetem a vállát, és sikerül rámosolyognom látszólag 

igen magabiztosan, pedig egyáltalán nem vagyok az. De azért mindent 

elkövetek, hogy jól alakítsam a hősi atya szerepét, amit fiam kiosztott rám. 

Hanem amikor sarkon fordulok, és indulok kifelé, olyan egyedül érzem 

magam, mint egy keresztény, akit az arénában odavetettek a fenevadak elé. A 

telefonoskisasszony monoton litániája tovább szól könyörtelenül, és nem is 

fog abbamaradni, amíg fel nem veszem a kagylót. Eszembe jut, milyen 

rettenetes hatást tett rám ez a hívás négy héttel azelőtt. Az emlék csak fokozza 

mostani rettegésemet, és még jobban megdermedek. Egyenesen magam elé 



bámulva rakom a lábam a büfé asztalai között. Olyan vagyok, mint Káin, aki 

sehova sem menekülhetett Isten szeme elől – illetve az én helyzetem még 

nehezebb, mert engem a saját nevem üldöz. Valahányszor újra felhangzik, úgy 

érzem, mintha egy kicsit megint szorult volna körülöttem a hurok… 

Ebben a vég nélküli ismétlődésben van valami embertelen, akárcsak a 

nevemet szólító hang közönyös csengésében. Érezni, hogy a hang csupán 

eszköze a sorsnak, hogy egyáltalában nem érdekli, ki vagyok én, és mi lesz 

velem. 

Nincs benne se gyűlölet, se szeretet, se türelmetlenség. Kimondja a 

nevemet, és éppen ezáltal a névtelenségbe taszít. Az az érzésem, hogy a pokol 

kapuja előtt felsorakozó holtakat is ugyanilyen hangon szólíthatják. 

Dr. Martinelli… Dr. Martinelli… Dr. Martinelli… A folyosó hangszórói 

stafétaszerűen váltogatják egymást, s mivel a szűk folyosó visszaveri a hangot, 

a hívás már-már fenyegetővé öblösödik. Őszintén megkönnyebbülök, amikor 

látom, hogy Mr. Barrow ott áll a szobája ajtajában, és int, hogy siessek. 

Valóban sietni kezdek, odaérek, Mr. Barrow félreáll az ajtóból, de nem elég 

gyorsan: olyan hevesen lépek be a szobába, hogy közben a könyökömmel 

megbököm a pocakját. Mr. Barrow-ból kibuggyan valami aszexuális hang, én 

bocsánatkérően dörmögök valamit, s ugyanakkor orvosi szemmel gyorsan 

odapillantok a hasára, mintha attól tartanék, hogy felfakadt, mint egy tályog. 

A kagyló nincs letéve az asztalra, hanem a készülék villájában nyugszik, és 

bennem felmerül a kérdés: vajon Helsingforth miért hív személyesen a 

telefonhoz, amikor a gondnokkal is üzenhetne. Mivel semmit se szokott cél 

nélkül csinálni, és a céljai általában rosszindulatúak, feltételezem, hogy ezzel 

is gyötörni akarja Mr. Barrow-t: hadd idegeskedjen, amiért kihagyják 

valamiből. 

Felveszem a kagylót, mire a hangszóró elhallgat, és a telefonoskisasszony 

hangja most közvetlenül a fülembe mondja: 

– Dr. Martinelli? 

– Igen, dr. Martinelli. 

– Azonnal kapcsolom. 

Hosszú csend. A szemem sarkából látom a zsíros koponyájú Mr. Barrow-t: 

kétrét görnyed, és hangsúlyozott tapintattal becsukja az ajtót. 

– Dr. Martinelli! – mondja Helsingforth hangja. 

Ez a két szó olyat dörren, mintha valaki ököllel az asztalra csapott volna. 

Csak annyit tudok kinyögni, hogy én vagyok az, mire Helsingforth azonnal 

folytatja. Női hang, de százszor erősebb, parancsolóbb és gorombább, mint 

akár a legpimaszabb fallokratáé. Az órámra pillantok: mivel az út elég hosszú, 

legfeljebb egy félórám marad a felkészülésre. 

 



Egyenletesen borús égbolt, kedélytelen ügetés a Suska nyergében – a hátam 

mögött Jackie: másfél órát lovaglunk az őrtoronytól Helsingforth 

luxusbungalójáig, de közben egy szót sem szól, rám se néz, nem is mosolyog. 

Többször is hátrafordulok, felteszek egy-két ártatlan kérdést. Jackie épp csak 

hogy válaszol. Közben merően nézi a herélt ló sörényét: isten tudja, miért, de 

mindig az az érzésem, mintha az a szép szürke szeme valójában zöld volna – 

talán a nagyon sűrű, fekete szempillák keltik ezt a hatást. 

Már sokszor tapasztaltam ezt, és a mostani szorongó állapotomban még 

inkább tapasztalom: ha egy nő nem figyel rám, az az érzésem, hogy 

megszakítja velem a kapcsolatot. Nem, ez nem valami nagyképű 

belemagyarázás. Egészen másról van szó: az érzelmi szükséglet marad 

kielégítetlen. S amikor utoljára visszafordulok kísérőim felé, az utolsó előtti 

kanyarban, mielőtt a bungalóhoz érnénk, még nyugtalanabb leszek, mert meg 

kell állapítanom, hogy az arca valójában nem is közönyös: szarkalábak 

látszanak a szeme sarkában, a homloka ráncolódik, az ajka legörbül. Végre 

felismerem valódi lelkiállapotát: Jackie aggódik. S ha ő, a testőröm, aki állig 

fel van fegyverkezve, ennyire nyugtalan, akkor én se tudok nagyon 

megnyugodni. 

Végül megérkezünk. 

– Hagyja csak a Suskát, doktor – mondja Jackie, amikor le akarom venni a 

nyerget a kancáról. Aztán otthagyja heréltjét a maga bokszában, átjön hozzám, 

gondosan becsukja maga mögött az elrekesztő ajtót, és közömbös hangon 

megkérdi: 

– A Suska mintha elvesztette volna egy patkóját, vagy nem? Lesz szíves 

tartani egy pillanatig: megnézem. 

Jobbról is, balról is megfogom a Suska gyeplőjét. Jackie lehajol, rápaskol a 

bokájára, azt mondja: "Mutasd, mutasd!", felemeli a bal mellső lábat, egy 

gyors pillantást vet az érintetlen, csillogó patkóra, majd hirtelen kinyújtja a 

kezét, megveregeti a bal térdemet, és odaszól: – Semmi baj. – Furcsa, de 

egyáltalán nem nyugszom meg ettől, épp ellenkezőleg. Rossz érzésemet csak 

fokozza, hogy Jackie szükségét érezte ennek a megnyugtatásnak. 

Kimegyek a bokszból. Vagy száz métert kell megtennem a réten. Az esőzés 

láthatólag jót tett a fűnek. Majdnem derékmagasságig nőtt a keskeny ösvény 

mindkét oldalán, sűrű és zöld, s az ösvényt is belepte a gyom Helsingforth 

távollétében, úgyhogy bokáig ér. Vadul dobog a szívem, izzad a tenyerem. De 

az apró kellemetlenségek még a legnagyobb izgalom közepette is le tudják 

kötni az ember figyelmét: bosszúsan tapasztalom, hogy megnedvesedik a 

lábam. 
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Amikor bemegyek, Helsingforth a medencében van meztelenül. Audreynak se 

híre, se hamva. Helsingforth a hátát mutatja: micsoda hát! Napbarnította, 

hatalmas teste csak úgy hasítja az áttetsző vizet: fodros barázda marad utána. 

Mikor odaér a kőszatírhoz, amely dús sugárban köpi a vizet a medence túlsó 

végén egy kis kerek medencébe, megfordul, felém úszik, a medence peremétől 

két méterre kiemelkedik a vízből, a bal arcára csapja a haját, s mialatt én 

mozdulatlanul állok, háromnegyed profilból szótlanul rám néz. Bámulatos, 

hogy odalent van, a lábam előtt, és mégis fölülről tud lenézni rám. Végül 

megszólal kemény hangon: 

– Ne álljon ott, mint egy szobor. Vetkőzzön le, és jöjjön úszni. 

Levetkőzöm, látszólag nagyon fesztelenül, közben ő egy pillanatra sem 

veszi le rólam a szemét, nyilván azért, hogy zavarba hozzon: úgy méreget, 

mint egy lovat a vásárban. Talán inkább pónit kellett volna mondanom, 

tekintettel az arányaink közti különbségre. Igyekszem nyugodtan viselkedni, 

és azt hiszem, egész jól sikerül. Az biztos, hogy szégyent nem érzek. Nem 

érzem megalázónak, hogy férfi létemre levetkőzöm egy nő előtt, pedig 

Helsingforth fekete szemének megvető pillantása éppen ezt szeretné belém 

sulykolni. 

– Szégyenlős! – mondja Helsingforth. – Nevetséges. Vegye le az 

alsónadrágját. 

– Csak az utasításra vártam. 

Válaszom egy kicsit szemtelen, de mint már mondtam, a legutóbbi 

látogatásom alkalmával rájöttem, hogy a gyengék csakis ehhez a fegyverhez 

tudnak folyamodni. 

Csipkelődöm egy kicsit, de annyira azért nem, hogy magamra zúdítsam a 

megtorlást. Még egy zsarnok sem haragudhat meg mindenért. 

– Látom, bajuszt növeszt – mondja Helsingforth, elhúzva a száját. – 

Rosszul teszi. Nem áll jól magának. 

Nem válaszolok, néhány méterrel odább beugrom a vízbe, és amikor 

felbukkanok, apró kéz- és lábmozdulatokkal a felszínen tartom magam, de egy 

helyben maradok. 

– Ennyi az egész tudománya? – kérdi szigorúan Helsingforth. 

– Tudok úszni egy kicsit. 

– Hát akkor ússzon! 

Bemutatom, amit tudok. Gyorsúszással elindulok a szatírarc felé, aztán 

visszafordulok, s bár nem törekszem a legjobb teljesítményre, a stílusomra 

azért vigyázok. Amikor megérkezem, és felnézek Helsingforthra, a hölgy azt 

mondja: 



– Megjárja. A lábtempó pocsék, de a kar egész jó. 

Még sose beszélt velem ilyen normális hangon, megvetés, agresszivitás, 

megalázó szándék nélkül: a szakértelem legyőzte a szadizmust. 

Meg vagyok lepődve, és Helsingforth nyilván észre is veszi: haragszik 

önmagára, amiért majdnem emberi lett a hangja – összevonja a szemöldökét, 

és nyersen rám szól: 

– Menjünk ki. 

Az igazat megvallva, egyáltalán nem bánom, hogy vége az úszásnak. Ilyen 

kínos érzésekkel még soha életemben nem sportoltam. Amikor kimászunk a 

medencéből, Helsingforth nem szól semmit, csak nyújtja narancsszínű 

törülközőjét, és hátat fordít: ne feledkezzem meg a kötelességemről. Akárcsak 

legutóbb, most is szót fogadok, és törülgetni kezdem, nem minden zavar 

nélkül. 

A szemem körülbelül egy magasságban van a lapockájával, és most is 

bámulattal kell adóznom a harmonikus arányoknak, a finom bőrének. Csupa 

izom ez a nő, de nemcsak izom: nagy, mint egy szobor, de a nagysága nem 

teszi férfiassá; ellenkezőleg: még jobban kidomborodnak a jellegzetes 

görbületek, a csípők hajlata, a mellek, a has, a combok – felfokozott méretek, 

felfokozott szexualitás, tehát felfokozott vonzóerő. 

A testével nincs semmi bajom. Igaz, hogy a benne lakozó személyiség 

elfajzott, de ebben a pillanatban nem hallom Helsingforth hangját, nem látom 

fagyos szemét, és majdnem meg tudok feledkezni róla, hogy a hatalmában 

vagyok. 

Most egyébként nyugton hagy. Némán, mozdulatlanul áll, behunyja a 

szemét, izmos karja a testéhez simul, fél lábát lazán tartja, és hogy teljes 

súlyával a másikra nehezedik, a csípője még jobban kiugrik. Egy pillanatnyi 

fegyverszünet: így teljessé válik az illúzió. Egy hatalmas bálvány áll előttem, 

csak nem kőből van, hanem húsból, és a halványban szellem lakozik. A 

mozdulatlansága felbátorít, megkerülöm, szembeállok vele, dörzsölöm a 

vállát, lopva egy-egy pillantást vetek rezzenéstelen arcára, behunyt jobb 

szemére, mert a bal szemét és a bal arcát eltakarják a hajzat szabályos 

hullámai, melyeket mintha márványból faragtak volna. Mindezt skurcban 

látom, hiszen a szemem egy magasságban van a mellkasával, és fel kell 

emelnem a karomat, hogy elérjem izmos, erős, toronyszerű, gömbölyű nyakát. 

A narancsszínű törülköző lejjebb siklik, eléri a hatalmas, kemény, meredező 

melleket, és én egyre óvatosabban folytatom a szárítás műveletét, mert 

valósággal rettegek, hogy a kővé vált asszony még életre kel. De nem történik 

semmi, tovább haladok lefelé a törülközővel, előrehajolok, s végül féltérdre 

ereszkedem, amikor a lábszárához érek. 



– Elég lesz, Martinelli – mondja Helsingforth rekedten, mintha elszokott 

volna a beszédtől, pedig csak egy-két percig hallgatott. 

Kiegyenesedem, hátrálok egy lépést, és átnyújtom a törülközőt: közben 

látom a jobb szemét, amelybe még nem tért vissza a megszokott 

könyörtelenség. 

– Rakjon a tűzre – mondja pattogó hangon; vállára veti a törülközőt, hátat 

fordít, elindul a medence túlsó vége felé, majd az üvegajtón át belép a 

szobába. 

Fel kell tételeznem, hogy azért vitte magával a törülközőt, hogy én ne 

használhassam, tehát ne öltözhessek fel. Azt is feltételezem, hogy amikor a 

tűzről beszélt, a hozzám legközelebb eső kandallóra gondolt: látom ugyanis, 

hogy a meleg levegőt fúvó, nagy nyílásokon kívül két kandalló is van a nagy, 

üveges csarnokban, az egyik a medence túlsó oldalán, az uszoda és a 

lakóhelyiségek közti fal közepén, a másik tőlem három méterre, a medence 

melletti pihenőrészben, az üveges oromfaltól balra. Ez előtt a kandalló előtt 

egy kis asztalka van, egy nádfonatú heverő és néhány tölgyfa zsámoly. 

Egy kis aprófát teszek a parázsra, odaigazítom a nagy hasábokat, 

működtetni kezdem a fújtatót, és örömmel látom, hogy felszökik a láng: a 

helyiség ugyan elég langyos, de azért már kezdtem fázni. Hol a hátamat, hol 

az arcomat tartom a tűz felé, és már egészen száraz vagyok, amikor az 

üvegajtóban megjelenik Helsingforth meztelenül és méltóságteljesen: nagy 

léptekkel jön, a keze üres. A nyomában Audrey: nevetségesen kicsinek látszik 

a hatalmas asszonyhoz képest, vézna karjai alig bírják a tálcát, amelyen rajta 

van a múltkori ezüst teáskanna, néhány pirítós és – nem akarok hinni a 

szememnek – két csésze. 

Audrey viselete a századforduló szendéit idézi: fehér ruha, állógallér, 

konty. Ibsen Nóráját szoktam ilyennek képzelni. Az arca nyúzott, és a 

szeméből megállás nélkül csurognak a könnyek. 

Amikor a két nő odaér a pihenőrészbe, megpróbálom elrejteni Audrey elől 

meztelenségem legkínosabb részét: arccal a tűz felé fordulok, de azért 

oldalvást szemmel tartom partnernőimet. 

– Üljön le, doktor – mondja Helsingforth. – Az a zsámoly tölgyfából van, 

nem fog összeroppanni a súlya alatt. Maga pedig, Audrey, hagyja abba a 

pityergést. Nem óhajtom, hogy a könnyei belepotyogjanak a csészémbe. A 

doktor, az más. Ő mindent szeret, ami a nőktől származik, még a testnedveiket 

is. Neki nyugodtan belecsorgathat a teájába, amit csak tud. Tegye le azt a 

tálcát. És ne vágjon olyan szenvedő képet, miközben a vézna karját 

dörzsölgeti: engem úgyse fog meghatni. Az egész rakomány nem lehet több öt 

kilónál. Doktor, hagyja ezt az ostoba szemérmeteskedést, forduljon meg, és 



üljön le. Audrey szeretné üdvözölni magát. Na, Audrey, köszönjön szépen a 

barátjának. Ennyivel igazán tartozik neki: a múltkor majdnem megerőszakolta. 

– Jó napot, Martinelli – mondja Audrey kissé lihegve, lágy, zenei hangon, 

miközben gyűlölködő pillantást vet felém. 

– Ez nem hangzott valami barátságosan! – csattan fel Helsingforth 

nevetése, mint egy ostorcsapás. – Még egyszer, Audrey. Azt kívánom, hogy a 

játékszereim közt teljes legyen az egyetértés. 

Nem akarom ismét részletezni a helsingforthi monológok színpadias és 

mesterkélt jellegét. A hölgy kibírhatatlan ripacs, és amit mond, szinte mindig 

hamisan cseng. De annyit el kell ismernem, hogy a kicsinyes rosszindulathoz 

van némi érzéke. "Azt kívánom, hogy a játékszereim közt teljes legyen az 

egyetértés": nem is rossz teljesítmény a dupla fenekű álnokságok műfajában. 

Engem ugyan hidegen hagy. De látom, hogy Helsingforth rabszolganője 

megvonaglik tőle. 

– Jó napot, Martinelli – mondja megint Audrey, de a tekintete nem lesz 

sokkal szívélyesebb. 

– Csak nem féltékeny, Audrey? – kérdi Helsingforth, felhúzva a jobb 

szemöldökét. – Ki engedte meg, hogy féltékeny legyen? Tán csak nem hiszi, 

hogy jogai vannak velem szemben? Feleljen, kis pondró! 

– Nem – mondja Audrey, és arcán végigcsurognak a könnyek –, nincs 

semmi jogom. 

– Ez a beszéd! Mostantól fogva, Audrey, maga nagyon barátságos lesz 

Martinellihez. 

– Igyekezni fogok – feleli Audrey fakó hangon. 

– Ajánlom is. Azt is ajánlom, hogy becsülje meg a doktort. Talán nem is 

tudja, milyen ritka példány. Luxuscikk. Főleg mostanában, amikor a stag-ek 

egyre inkább elpolitizálódnak. 

Hegyezem a fülem: a "mi" információi tehát helyesek voltak. 

– Töltsön magának, Audrey – mondja Helsingforth, miközben leül a 

nádfonatú heverőre. 

Úgy látszik, megszokta a meztelenséget. Egy csöppet sincs zavarban. 

Minden mozdulata fesztelen. Újra megszólal: 

– És töltsön a doktornak is. Jár neki egy kis táplálék, ha munkát kívánunk 

tőle. Audrey! Ha csak egy csöpp teát is kiloccsant az asztalra, odamegyek és 

felpofozom. 

– Bocsánatot kérek – mondja Audrey: törékeny arca maszatos a 

könnyektől. 

– Utálom a bocsánatkéréseit. Meg az alázatosságát. Maga rabszolgalélek, 

Audrey. Csúszik-mászik előttem, mint egy kutya, lóg a nyelve, folyton a 

talpamat akarja nyalni. Vegyen példát a doktorról. A doktor bezzeg nem 



csúszik-mászik. Háromszor is benyújtotta a felmondását. Ami azt jelenti, hogy 

háromszor is kockára tette az életét. És tudja, hogy miért fog lefeküdni velem? 

Mert fél? Nem! Azért, mert azt reméli – Helsingforth gúnyosan rám néz, és 

hangjában szinte sistereg az irónia –, hogy időt nyer: elkészülhet a 

vakcinájával, és megmentheti az emberiséget. 

Ez az a lélektani pillanat, amikor meg kell törnöm a csendet. Végigtekintek 

Helsingforth testén – ezt a tekintetet magam is szemérmetlennek minősíteném 

–, és sokat sejtetően azt mondom: 

– Ennyire talán mégsem egyszerű a dolog. Más okaim is lehetnek. Ön 

mindenkinél jobban tudhatja, hogy a rám váró sorsot nem tartom 

kínszenvedésnek. 

Helsingforth elneveti magát. Ismét megállapítom, hogy a nevetésének van 

valami vijjogó jellege. Sose a jóérzését fejezi ki, hanem az ellenérzését. 

– Hallja, Audrey? A doktor olasz. Költőnek született. Maga is költő, 

Audrey? Költőnek hiszi magát, amiért szeret jelmezbe öltözni? 

Audrey erősen összerezzen, az arca eltorzul. 

– De hiszen éppen maga akarta, Hilda… – kezdi, és olyan a nézése, hogy 

meghatódom tőle. 

– Megváltozott a gusztusom – vág a szavába Helsingforth metsző hangon. 

– Kezdem unni ezeket a maskarákat. Beláthatná végre, hogy kár így 

felcicomáznia magát. Úgyis van elég hibája: legalább ne legyen nevetséges. 

Helsingforth kihúzza magát, nagyot lélegzik, és a szeme kidülled egy kissé. 

Ezt már ismerem: valami új téma jutott az eszébe. 

– És mit akar bizonyítani ezzel a fehér ruhával, Audrey? Hogy szűz? Hát 

aztán? Arra nem kell büszkének lenni. Doktor – teszi hozzá, mintha nekem 

akarná ajándékozni a rabszolgáját –, tetszik magának Audrey? 

– Nem – mondom óvatosan. Helsingforth nevet. 

– És mi kéne hozzá, hogy tessék? 

– Néhány kiló. 

– Hallja, Audrey? A doktor szerint maga túl sovány. Úgy is van. Maga 

sovány, szűz és romlott. 

– Hilda! 

– És ráadásul hülye – folytatja Helsingforth egyre nagyobb hévvel. – Olyan 

hülye, hogy szentírásnak veszi Ruth Jettison zagyvaságait. Mindent elhisz 

neki: elég a törleszkedés meg a nyalakodás, mással meg sem próbálkozott 

egész életében. Ide hallgasson, Audrey: én bedfordista vagyok, mert az 

érdekem így kívánja, de fütyülök Bedford dogmáira. Élvezni pedig azzal 

élvezek, akivel akarok. 

– De Hilda – mondja Audrey pityergősen és megbotránkozva –, maga is 

tudja, hogy az élvezet… 



– Ostoba, szenteskedő liba, fogja be a száját! – förmed rá Helsingforth. – 

Maga olyan tudatlan, hogy az elképesztő. Csak nem akar engem kitanítani, 

hogy mi az az orgazmus! Maga, akinek a vaginája még sohasem hullámzott 

egy pénisz körül! 

– Hilda! 

– És ráadásul még finnyás is! Tűnjön el, kis hülye! Menjen, súrolja fel a 

konyhát, és ne jöjjön ide vissza. Érti: ne jöjjön vissza. Egyedül akarok 

maradni Martinellivel. 

Ha nem erezném Audrey gyűlöletét, most megsajnálnám: arca annyira 

eltorzul a szenvedéstől. A szemem sarkából nézem, ahogy kimegy: régimódi 

kis sziluett, hosszú szoknyája meg-meglegyinti hajdankori cipőjét. 

Helsingforth bal arcát most eltakarja a szénfekete haj: a meztelen bálvány a 

jobb profilját mutatja. Szemöldöke ingerülten meg-megrándul, a hölgy 

eszik-iszik, és láthatólag nem óhajtja, hogy szóljak hozzá. Jó: ha nem, akkor 

nem. Szótlanul kortyolom én is a teámat, és ropogtatom a pirítóst. Magam is 

meglepődöm rajta, hogy méltányolni tudom a vaj ízét, amit Audrey rákent. 

Blueville-ben mindig csak margarint kapunk. 

– Mire gondol, doktor? – kérdi Helsingforth, és rám villantja sasszemét. 

Helyben vagyunk! Nekem is ütött az órám! A telhetetlen Moloch nem lehet 

meg áldozatok nélkül. Összeszedem minden erőmet. 

– A vajra, ami itt van a pirítóson. 

– Maga mindig csak azt látja, ami ott van az orra előtt. 

– Ilyen szerencsés a természetem. 

– A jövő miatt nem aggódik? 

– Nem. 

– Nem gondolja, hogy beképzelt? 

– Nem hinném. 

– A kegyencemnek képzeli magát? 

– Nem. 

– Mit gondol, mennyi ideig fog tartani ez a kis kaland? 

– Nem tudom. 

– Hát azt tudja-e, hogy mi lesz utána? 

– Fogalmam sincs róla. 

– Kíváncsi rá? 

– Csak ha el akarja mondani. 

– Hát ide figyeljen: utasítani fogom Audreyt, hogy jelentse fel, amiért meg 

akarta erőszakolni, és én leszek a koronatanú, s akkor magát börtönbe csukják, 

és kiherélik. 

Megpróbálkozom egy jogi ellenvetéssel. 



– Csak Kaliforniában szokták kiherélésre ítélni a szexuális 

bűncselekmények elkövetőit. 

– Maga el van maradva, doktor. Amióta Bedford az elnökasszony, 

valamennyi állam követte a kaliforniai példát, tehát Vermont is. 

Eszembe jut a szerencsétlen Mr. B., és nem szólok semmit. 

– Na – kérdi Helsingforth felvijjogva –, ehhez mit szól? 

– Semmit. 

– Jól erezné magát, ha herélt lenne? 

Most nem árt viccelődni egy kicsit, gondolom. 

– Ki tudja? Talán én is szép pályát futhatnék be valamelyik 

kormányhivatalban. 

Már meg sem lepődöm Helsingforth reakcióján: nevetni kezd. De amikor 

vége a nevetésnek, haragszik rám, amiért megnevettettem. A tekintete 

elkomorul, és fagyosan, nagyon ellenségesen mondja: 

– Minden kétségét eloszlathatom, doktor: tisztázódott a helyzet. Mi nem 

fogjuk gyártani a vakcináját, és azt sem engedjük meg, hogy kivigyék az 

Egyesült Államokból. A laboratóriuma ezután szigorított ellenőrzés alatt áll, 

amíg el nem készül a vakcina. Mostantól fogva tekintse magát fogolynak. 

Noha ezzel semmi újat sem mondott, hiszen tudtam már egyet s mást, most 

mégis megdermedek. Helsingforth már a szabadságom látszatát sem óhajtja 

fenntartani. Ez azt jelenti, hogy nincs messze a végső kifejlet. 

Nehezen tudok megszólalni, egészen kiszáradt a torkom. 

– Ha nem akarja felhasználni a vakcinát, miért hagyja, hogy mégis 

dolgozzam rajta? 

Vijjogó nevetés. 

– Miért? Hogy nekem is legyen valami a kezemben. És mérget vehet rá: 

mihelyt meglesz, biztos helyen fogom őrizni, nem feltétlenül ezen a tájon… 

Ha jól értem a dolgot, Bedford és Helsingforth között nem teljes a bizalom. 

Mivel nincs vesztenivalóm, ellentámadásra szánom el magam. 

– De hogyan vállalhat cinkosságot Bedforddal egy ilyen fajirtásban… 

éppen maga, aki titokban változatlanul szereti a férfiakat? 

Helsingforth gúnyosan nevet. 

– Nem jó a kérdés. Férfiakat úgyis találok mindig. És azzal sem találta 

fején a szöget, hogy "szeretem" őket. 

– Miért, mi lenne a jó kérdés? 

– Például ez: miért mondok le arról a rengeteg pénzről, amit a maga 

vakcinájával kereshetnék? Megmondom, 

Martinelli: kaptam némi kárpótlást… Ezért utaztam Washingtonba. 

Elértem a célomat. 



Hallgatok. Megtanultam, hogy a cinikusoktól félni kell. Akkor már inkább 

a fanatikusokat választom, az olyanokat, mint Ruth Jettison. És nem is érzek 

mást, csak megvetést: ez a nő képes áruba bocsátani azt a vakcinát, amely 

annyi munkába került, és emberéletek millióit dobja oda cserébe a pénzért – 

bizonyára nagyon sok pénzért. 

– Látom, hogy szigorúan néz – mondja Helsingforth fintorgó mosollyal. – 

Mint egy bíró. Pedig itt én vagyok a bíró! És az ítéletvégrehajtó is! Maga a 

foglyom, Martinelli, gúzsba van kötve: ne számítson a nagylelkűségemre! 

Elneveti magát, kimutatja erős fogait. 

– Jöjjön közelebb, Martinelli. Ütött az óra: most felfalom. 

Tovább nevet. Színlelt félreértéssel úgy fogom fel az utasítást, mintha azt 

mondta volna, hogy a zsámolyomat húzzam közelebb: felállok, az egyik 

lábánál fogva megemelem a háromlábú zsámolyt – nagyon nehéz –, és egy 

pillanatig, egy pillanat törtrészéig rám tör a kísértés, hogy teljes erőmből 

hozzávágjam Helsingforth fejéhez. 

Nem vágom hozzá. Rá kell eszmélnem, hogy az ember nem tud az egyik 

pillanatról a másikra gyilkossá válni. Leteszem a zsámolyt, de arra már nincs 

idő, hogy rá is üljek. A medencecsarnok túlsó végében nagyot csattanva 

kinyílik a nappali szoba üvegajtaja, és megjelenik Audrey: ócska, fekete 

nadrág és pulóver van rajta. Nagyon sápadt, majdnem olyan, mint egy hulla, 

az arca feszült, nyakán kidagadnak az izmok, és valami furcsa tartásban 

közeledik felém: két keze a háta mögött, mintha összekötözték volna – mint 

egy elítéltnek, akit a máglyára visznek. 

És nagyon valószínű, hogy hamarosan oda is kerül. 

Látni Helsingforth szemén, amikor elfordul tőlem, és rámered. Szegény 

Audrey, a lehető legrosszabbkor érkezett. Vagy tíz-tizenöt méter választja el 

tőlünk – a medence hossza –, Helsingforth nem veszi le róla a szemét (már 

nem látom a tekintetét, mert hátat fordított, de nagyon is el tudom képzelni), 

és Audrey csak jön egyenesen, merev léptekkel, a keze a háta mögött. 

Nefelejcskék szeme rezzenéstelenül mered ránk, és valami fanatikus tűz ég 

benne, így közeledik: az arca ólomszürke, állat előreszegzi. 

– Na mi az, Audrey, mit keres itt? – kérdi Helsingforth baljós szelídséggel. 

– Azt mondtam, hogy súrolja fel a konyhát. Már végzett? 

Audrey megáll Helsingforthtól két méterre, és minden alázatosság nélkül, 

szenvedélyesen kihívó hangon mondja: 

– Nem. El voltam foglalva. 

– Mivel? 

– Dönteni akartam. 

– Ó, ez nagyszerű! – mondja Helsingforth. – És sikerült döntenie? 

– Igen. 



Megmozdulok, Helsingforth mellé kerülök, de nem annyira közel, hogy el 

is érhessem. Szeretném látni az arcát. A két nő közt alig néhány másodperc 

alatt iszonyatosan megnőtt a feszültség. 

– Jó: remélem, este majd velem is közli – mondja Helsingforth 

változatlanul maró gúnnyal. – A maga döntései mindig roppant eredetiek, 

akármilyen ostobaságra szánja is el magát. Például arra, hogy szakít a 

vőlegényével (Audrey-nak megvonaglik az arca), vagy hogy lefekszik Ruth 

Jettisonnal. Vagy pláne hogy öngyilkos lesz. 

– Megmondom, mit döntöttem – mondja Audrey fakó hangon, de elszánt 

arca meg se rezzen. 

– Később, később! – feleli Helsingforth, és legyint, mintha egy legyet 

akarna elhessegetni. – A pillanat nem alkalmas. Most éppen szeretkezni 

óhajtok Martinellivel. 

– Martinelliről van szó. 

– Ugyan, nem hiszem. Maga nem méltányolja a doktort. Rosszul teszi. 

Tudom, hogy maga rendkívül intelligens, Audrey – Helsingforth vijjogva 

felnevet –, de a teste egyáltalán nem mondható ingerlőnek. Ebből a 

szempontból Martinelli sokkal kívánatosabb partner. Mindene megvan, ami 

magának hiányzik. Most nem a speciális kellékeire gondolok. Martinellinek 

más előnyei is vannak: erős izmok, kemény ajkak, igen fejlett szőrzet. 

Ha nem bosszantana Helsingforth hamis és kulisszahasogató előadásmódja, 

szinte bámulni tudnám, hogy milyen leleményes a lelki gyötrésben. A 

"kemény ajkak" például nagyon is célba talált. Látom, hogy Audrey azonnal 

összepréseli az ajkát. És minden újabb álnok csapásra verdesni kezd a szeme, 

falfehér arca megrándul. Egyenesen, mozdulatlanul áll, keze a háta mögött. 

Csak hozzá kell kötni a cölöphöz, és meggyújtani alatta a máglyát. 

Noha valami nagy fontosságú döntésre jutott, vagy talán éppen azért, 

nehezére esik megszólalni. Ajkai összeragadnak, és amikor végre sikerül 

kinyitnia a száját, egy árva hang sem jön ki rajta. 

– Beszéljen már, Audrey, beszéljen – mondja Helsingforth. – Csak tátog, 

mint a partra vetett hal. Nem bírom ezt a szörnyű feszültséget. Beszéljen, 

könyörgök. Néma gyereknek még én sem értem a szavát. 

– Hilda! – rebegi Audrey halk, színtelen hangon, alig érthetően. 

– Na végre! – mondja Helsingforth. 

– Hilda, nagyon szépen kérem, ne folytassa ezt a liaison-t Martinellivel. 

Helsingforthból kitör a nevetés. 

– Liaison! Jól hallottam? Micsoda szókincs! Maga száz évvel el van 

maradva, Audrey! Ez nem liaison, csak egy kis változatosság, különben 

nagyon egyhangú volna az orgazmus technikája. Hányszor mondjam még, 

hogy az orgazmus minősége gyökeresen más, ha… 



– Hilda! 

– Ne Hildázzon! 

– Hilda, utoljára kérem, hogy küldje el Martinellit. 

– Utoljára? – kérdi Helsingforth. – Lenne szíves azt is megmondani, hogy 

mi történik, ha nem fogadok szót? 

Kis csend, majd Audrey vézna hangja: 

– Akkor megölöm magam. 

– Ó, hát idáig jutott! – mondja Helsingforth. – Remek. Rám parancsol, és 

ha nem fogadok szót, akkor megöli magát. Gyerekes zsarolás. Az, ugye, 

eszébe se jutott, hogy engem nemigen fog megijeszteni? 

– Nem zsarolás – mondja Audrey nagyon halkan. – Csak nem akarom még 

egyszer átélni, amit egyszer már átéltem. 

E szavak közben teljesen eltorzul az arca a szenvedéstől: nem lehet 

kételkedni az őszinteségében. 

– Csak nem azt akarja mondani, Audrey – kérdi Helsingforth mintha 

meglepődött volna –, hogy magának szenvedést okoz, ha lefekszem 

Martinellivel? 

– Úgyis tudja. 

– Mindegy, a maga baja. Nem tartozik rám. Semmi közöm az érzelmeihez. 

Újabb csend. 

– Hilda – mondja Audrey halkan, fojtott hangon –, én megölöm magam. 

Helsingforth megvonja izmos vállát. 

– Hát persze, egy tubus altató. Két hét a klinikán. Jó sok pénzembe fog 

kerülni. 

– Én ezzel ölöm meg magam – mondja Audrey. 

A két karja szétválik, előbukkan a háta mögül: egy kis revolvert tart a jobb 

kezében. 

– Nyomorult féreg – mondja Helsingforth fagyosan –, már megint 

belenyúlt a táskámba. Pedig megtiltottam. 

– Választ követelek, Hilda – mondja Audrey, és a melléhez nyomja a 

revolver csövét. 

A hangja reszket, de a keze nem. A revolver felbukkanásától minden 

megváltozott. Hátamat kiveri a verejték, a szívem felgyorsul. Ebben a 

pillanatban meg vagyok róla győződve, hogy Audrey csakugyan el fogja sütni 

a fegyvert. Azt hiszem, Helsingforth is meg van győződve róla, mert egy ideig 

nem tud mit mondani. 

De amikor mégis szóhoz jut, ugyanazon a megvető, vérlázító hangon 

folytatja: 

– Ne beszéljen a levegőbe, Audrey. Aki öngyilkos akar lenni, a szájába 

veszi a revolver csövét, vagy nem bánom, a halántékához szorítja. De maga 



csak egy kis lyukat akar ütni valahol a mellén, hogy aztán ne legyen csúnya a 

helye. És még arra is vigyáz, hogy lehetőleg egy orvos jelenlétében kövessen 

el öngyilkosságot. Maga mindenre gondol. 

Érzem, hogy most már közbe kell lépnem, és nagy hévvel mondom: 

– Ezt azért nem hagyhatom szó nélkül, Helsingforth! Ha Audrey golyót 

röpít a mellébe, én nem tudok segíteni rajta. Sőt még dr. Rilke sem 

Blueville-ben. Be kellene szállítani Montpelier-be. Feltéve ha a golyó csak a 

tüdejét üti át. Ha a szívébe hatol, akkor néhány másodperc alatt mindennek 

vége. 

– Fogja be a száját, Martinelli! – mondja Helsingforth, és a szeméből 

valósággal süt a gyűlölet. – Audrey még azt sem tudja, hogy hol a szíve. 

Nézze azt a revolvercsövet. Jó pár centivel odább kellene tenni. 

Nem bírom tovább, kiabálni kezdek: 

– Hogy mondhat ilyet: ez szörnyű, ez ördögi! 

Helsingforth felém fordítja dühödt arcát: 

– Utoljára mondom, hogy fogja be a száját! Ezt a partit én játszom végig a 

magam fejével! Hagyja a hülyeségeit: mindent elront! 

Amikor ismét Audreyra nézek, látom, hogy elmozdította a revolver csövét, 

most sokkal közelebb van a szívéhez, sokkal veszélyesebb a helyzet. Már az 

arcomon is csurog a verejték. Nem merek megszólalni. Érzem, hogy hiába 

lenne. És furcsa, de Helsingforth is hallgat. 

– Tessék – mondja Audrey, aki Helsingforth hallgatásából érzi, hogy 

fölénybe került. – Meg van elégedve? Most már jól tartom a revolvert? 

Helsingforth tovább hallgat. E pillanatban biztos vagyok benne, hogy ő is 

fél a jelenet végzetes kimenetelétől, mert az a megvető gúny, amely az előbb 

még csak úgy áradt belőle, most egyszeriben kiapadt. Eltelik egy másodperc, 

Helsingforth mintha meggörnyedne, leengedi a vállát, felém fordul, és 

bágyadtan mondja: 

– Menjen. 

Hihetetlen. Megadja magát. 

Ami ezután történik, legfeljebb két másodpercig tart. Audrey még mindig a 

szívének szegzi a fegyvert, de az arca elveszti feszültségét, színesebb lesz: a 

lány hátra veti a fejét, és diadalmasan néz hol rám, hol Helsingforthra. Abban 

a pillanatban megérzem, hogy ez a nézés jóvátehetetlen hiba. 

Helsingforth azonnal kihúzza magát, és felüvölt: 

– Doktor, itt marad! 

Egy lépést tesz Audrey felé előrehajolva: az arca vérvörös, halántékán 

kidagadnak az erek, és a gyűlölettől reszkető hangon kiáltja, nem, hörgi: 

– Elég a zsarolásból, Audrey! Én is döntöttem. A doktor, igenis, visszajön, 

ahányszor csak akarom! Vissza fog jönni: holnap és holnap és holnap! 



Nem tudom, hogy Helsingforth szándékosan akarta-e parodizálni a 

Macbeth híres sorát, de amikor kimondja az utolsó "holnap"-ot, a revolver 

eldördül, és Audrey összeroskad. A lövés nem volt hangos – egy kis hirtelen 

kattanás –, s ehhez képest megdöbbentő, hogy Audrey milyen lassan hanyatlik 

a földre. Az első pillanatban nem is eszméltem rá, hogy valóban elsütötte a 

fegyvert. Csak azt láttam, hogy a teste meginog, a fejét hátraveti, a nyaka 

felfúvódik, és az ajka valami szörnyű hörbölő hanggal, eszelősen próbálja 

beszívni a levegőt. Aztán a szeme kifordul, az arc színtelen lesz, a térdek 

megroggyannak. Utána a földre esik. Nagyon lassan, mint egy lassított filmen. 

A két láb fokonként hajlik be, a test mintha meg akarna fordulni a tengelye 

körül, megdől, és először a homlokával érinti a földet, de nem durván, 

hirtelenül, hanem inkább kecsesen. Könnyedén, mint amikor egy sál lecsúszik 

a szék támlájáról, és maga köré csavarodva elterül a padlón. 

Helsingforth egy velőtrázó sikolyt hallat, térdre veti magát a lezuhant test 

mellett, és megfordítja. 

– Doktor – kiáltja halálra vált arccal. – Gyorsan, csináljon valamit! 

De itt már nincs mit tenni. Ezt Helsingforth is tudhatná! Pusztán 

kötelességtudásból térdelek le Audrey másik oldalán, felhajtom a pulóvert, és 

megkeresem a golyó ütötte lyukat. Nem is kellene odatennem a fülemet, de 

azért odateszem, mert tudom, hogy Helsingforth ezt várja tőlem. Felállok, 

ránézek Helsingforthra, és megrázom a fejem. 

Nem szól egy szót sem, hatalmas karjaival alányúl a törékeny testnek, 

minden erőfeszítés nélkül felemeli, odaviszi a nádfonatú heverőhöz, és 

ráfekteti. Aztán összeroskad a heverő lábánál, odateszi a fejét az Audrey feje 

mellé – amely az övéhez képest olyan kicsinek látszik, mint egy gyerekfej –, 

és vonítani kezd. 

Iszonyatos vonítás: néha olyan erős, hogy a dobhártya alig bírja elviselni. 

Mintha egy falkányi elvadult kutya vonítana együtt a holdra. Aztán vannak 

pillanatok, amikor a fülsértő és rekedt hangot valamiféle tagoltabb jajongás 

váltja fel: többé-kevésbé felismerhető szavak, mondattöredékek, gyöngéd 

vallomások úsznak benne. Aztán az egészet újra elmossa az állati üvöltés, 

amelyből úgy süvít a bánat és a fájdalom, hogy megdermedek tőle. 

Helsingforthnak szétmegy az arca, megnyúlik, eltorzul, félig lehunyt szeméből 

patakzik a könny. A legdöbbenetesebb az ajka; szögletes nyílás az arc 

közepén, mint a tragikus görög álarcokon. 

És ebből az álarcból szüntelenül ömlik a kántáló kétségbeesés, 

hátborzongató visszhangot verve az üvegezett csarnokban. 

Ezt a pillanatot kellene kihasználni: amíg transzban van, felöltözhetnék és 

megszökhetnék, de félek, hogy felkelteném a figyelmét, s amíg a két kezem el 

van foglalva, rám vetné magát. Amikor a revolver eldördült, abban 



reménykedtem, hogy mindjárt megjelenik Jackie. De nem, biztosan nem 

hallotta a lövést. Az uszodacsarnok nyilván kétszeresen vagy háromszorosan 

is be van üvegezve a hőszigetelés végett, és egy kis kaliberű pisztoly halk 

csattanása bizonyára nem hallatszik ki a szabadba. Azt is meg kell vallanom, 

hogy lenyűgöz Helsingforth eszelős keserve, és az a bénultság is erőt vesz 

rajtam, ami olyankor szokott ránk törni, ha mindennek vége. Rogyadozik a 

lábam, leülök a zsámolyra. Nem tudok szabadulni attól a sajgó érzéstől, hogy 

ennek másként kellene lennie: valahogy vissza kellene csinálni az egészet. 

Igen, képtelenség: úgy kezdődött, mint egy játék – alig volt kegyetlenebb a 

megszokottnál. És úgy végződik, hogy egy szív elfolyatja a vérét a 

márványkockákon. 

Végül csend lesz. Felnézek. Helsingforth ott áll a heverő mellett, amelyen 

Audrey fekszik. Mozdulatlan, mint egy szobor, az arca is kőből van, jobb 

szemét rám mereszti. 

– Maga az oka – sziszegi felém. 

– Hát persze – mondom; én is felállok, a szemébe nézek, düh és félelem 

kavarog bennem. – Hiszen én akartam idejönni! Azt is én akartam, hogy 

belekeverjen a magánéletébe! 

– Ezt nem ússza meg szárazon! – mondja halkan, sziszegve. – Ördögi 

játékot űzött velünk, ez az igazság. Én meg akartam értetni Audreyval, hogy 

ostobaság, amit művel, és sikerült volna, ha maga nem szól bele. De kétszer is 

beleszólt! Ő csak komédiázott, és a maga bűne, hogy a komédiából valóság 

lett! Azért ölte meg magát, mert maga elhitette vele, hogy csakugyan 

öngyilkos lesz! 

Ez már több a soknál: minden óvatosságról megfeledkezem. 

– Nagyon kényelmes álláspont! – mondom indulatosan. – Rám keni a saját 

bűnét! Maga provokálta Audreyt. Gyötörte, megalázta, kihozta a sodrából! Sőt 

még arra is felhívta figyelmét, hogy rosszul tartja a pisztolyt! 

– Hallgasson! – üvölti Helsingforth: a szeme olyan, mint egy őrülté, 

megfordul, és odarohan a vértócsához. 

Csak akkor értem meg, hogy mit akar, amikor lehajol. 

Ezután villámgyorsan peregnek az események. Felkapom a zsámolyt, 

amelyen az előbb ültem, két kézzel meglendítem, és teljes erőmből 

Helsingforth felé hajítom éppen abban a pillanatban, amikor kiegyenesedik 

kezében a revolverrel. Nem találom el a fejét: a jobb karját sikerült még 

idejében odakapnia, azt éri az ütés, úgyhogy lehanyatlik. Úgy, ahogy vagyok, 

meztelenül futni kezdek a medence mellett a kijárat felé. Lövés dörren. Már 

kint vagyok, lélekszakadva futok a bokszokhoz vezető ösvényen, újabb lövés 

dörren, azután még egy. A hátam mögül lábak dobogását hallom, előttem 

pedig vagy harminc méterre hirtelen felbukkan Jackie, a kezében puska. 



Elordítja magát: – Feküdjön le, doktor! Feküdjön le! – Letérek az ösvényről, 

bevetem magam a magas fűbe, lehasalok a földre. Két erősebb dörrenés, aztán 

egy tompa hang: valami elzuhan. Vége. A szívem úgy dobog, hogy a fűszálak 

is rezegnek tőle. Még szorosabban rájuk tapadok. Kezdem elhinni, hogy élek. 
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– Nem történt semmi baja? 

A hátamra fordulok, látom Jackie szőke, napbarnította arcát, amint fölém 

hajol. Látom a megnyugtató egyenruháját is; aggódva néz rám szürke 

szemével, a puska a hóna alatt. 

– Nem történt semmi baja, Ralph? 

Felállok, tántorgok egy kicsit. 

– Nem. Szinte el se akarom hinni. Nem értem, hogy hibázhatott el 

Helsingforth. Feltételeztem róla, hogy kitűnő céllövő. 

– Bal kézzel lőtt, nagyon bizonytalanul. De azért rettentően féltem. Maga 

éppen eltakarta, nem tudtam célba venni. És Audrey? – kérdi Jackie, 

miközben éber, szürke szeme a ház felé pillant. 

– Megölte magát. 

Jackie-nek tágra nyílik a szeme. 

– Féltékenységből. És Helsingforth még biztatta is. Mert az volt a 

stratégiája, hogy csak tessék, menjen el egészen a szakadék széléig… nem 

tudom, elég érthetően mondom-e? 

– Majd később elmeséli, doktor – vág a szavamba Jackie: hirtelen átveszi a 

parancsnokságot és az órájára tekint. – Sok a tennivalónk. 

Már kezébe is vette a gyeplőt hidegvérűen, magabiztosan, bámulatos 

energiával. Nem akarom részletezni, hogy milyen szörnyű munka várt ránk, 

de még most is látom magunkat, amint a két holttestet odavisszük a 

farakáshoz – illetve a Helsingforthét csak vonszoljuk –, rárakjuk őket a 

hasábokra, és meggyújtjuk az egészet. Még mindig a fülemben van az égő zsír 

sistergése, orromban az égett hús förtelmes szaga. S látom Jackie-t az üszkös, 

még forró maradványok előtt: egy lapáttal beletúr a hamuba, és félrekotorja a 

még el nem égett csontokat vagy csonttöredékeket – nagyon kis kupac lesz 

belőlük ahhoz képest, hogy milyen óriási volt Helsingforth hatalma, amíg élt. 

Aztán Jackie benzinnel locsolja meg a maradványokat, és vár, amíg teljesen el 

nem égnek. A következő feladat: meg kell keresni a töltényhüvelyeket, a 

revolvergolyókét, azután pedig el kell tüntetni az úszómedence melletti 

vértócsát. 



– Majd én megcsinálom – mondja Jackie. – Maga addig zuhanyozzon le, 

öltözzön fel, és főzzön egy jó kávét mind a kettőnknek. Érzem, hogy 

szükségem lesz rá. 

Éppen végzek a rám bízott házi munkával, amikor Jackie utánam jön a 

konyhába, és közli, hogy szerencsére talált a közelben egy locsolócsövet meg 

egy lefolyócsatornát. Ebben a pillanatban megszólal a telefon. Jackie előbb 

megdermed, aztán kihúzza magát, és csak ennyit mond: 

– Felveszem. 

Utánamegyek a szobába; Jackie a kagylót veszi a kezébe, én a fülhallgatót. 

– Davidson főhadnagy – mondja Jackie kurtán, katonásan. 

– Mr. Barrow. 

– Mr. Barrow – kérdi Jackie kemény, pattogó és egy kissé fenyegető 

hangon –, azt óhajtja, hogy hívjam ide Helsingforthot? 

Milyen bátor és magabiztos! 

– Nem, nem! – feleli gyorsan Mr. Barrow, és lágy hangja megremeg. – 

Hiszen megtiltotta, hogy felhívjuk. Most csak azért bátorkodtam megszegni 

ezt a rendelkezést, mert a határőrség helikoptere az imént rádión jelezte, hogy 

valami nagy tüzet észlelt a bungaló közelében. Féltem, hogy valami baj 

történt. 

– Leégett a farakás – mondja Jackie. – Helsingforth, Audrey és Martinelli 

ott van a helyszínen. A tűz lényegében már kialudt. Nincs veszély. 

– Hál' istennek, hál' istennek, hál' istennek – feleli Barrow, és nem tudom, 

miért, de ez a három egymás után következő "hál' istennek" Mr. Barrow 

hármas tokáját juttatja az eszembe. – Davidson főhadnagy – mondja aztán, és 

a hangja olyan lágy, olyan légies, olyan óvatos, mintha tojástáncot járna –, 

nem tudja, hogy Helsingforth meddig óhajt még körünkben időzni? 

Ez a "körünkben" végtelenül affektáltan hangzik: méltó a talpnyaló 

udvaronchoz. 

– Ma este elutazik Audreyval együtt – feleli Jackie ugyanazon a pattogó 

kaszárnyahangon. – Vacsora után én jövök értük autón, és kiviszem őket az 

állomásra. Van valami sürgős üzenete Helsingforth számára, Mr. Barrow? 

– Nem, nem – mondja rémülten Barrow, mintha egy tojás összetört volna a 

lába alatt –, jobb, ha meg se mondja neki, hogy telefonáltam. 

– Oké, Mr. Barrow – feleli Jackie, és leteszi a kagylót. Aztán mindjárt 

felém fordul: – Nem sietünk, Ralph: hiba lenne, ha túl korán térnénk vissza. 

Van idő. Mondja el részletesen, hogy mi történt. 

Meghallgatja a részletes beszámolómat, s miután befejeztem, komoly 

hangon így szól: 

– Azt már tudtuk, hogy Helsingforth eladta a vakcinát a 

Bedford-kormánynak, ezért ment Washingtonba, és roppant anyagi kárpótlást 



kapott érte különféle adókedvezményekkel együtt. Bizonyítékaink vannak 

erről a szégyenletes üzletről, és kellő időben nyilvánosságra is hozzuk. Azt is 

tudtuk, hogy Helsingforth úgyszólván szabad kezet kapott: úgy állíthatja félre 

magát, ahogy akarja. 

– Láttam, Jackie, milyen nyugtalan volt idefelé az úton… ezért? 

– Ezért, Ralph. És én is szabad kezet kaptam: védjem meg magát, ahogy 

tudom. Nem volt könnyű. A legszívesebben végeztem volna Helsingforthszal, 

mihelyt megérkeztünk. De Audrey is itt volt. Amíg az uszoda csarnokában 

voltak, messzelátón át állandóan szemmel tartottam magukat. Aztán az 

üvegtáblákat belepte a pára, és amikor Audrey visszajött, úgyszólván semmit 

nem láttam. 

– A lövést se hallotta? 

– Nem. 

Jackie feláll. 

– Még egy utolsó helyszíni szemle, Ralph, mielőtt távoznánk. 

Bejárja a helyiségeket, szürke szeme mindent megfigyel. Én csak megyek 

utána, sokkal kevésbé figyelmesen. Amikor ismét a bejárathoz érünk, Jackie 

fogja a puskáját, a keze, a feje és a válla rándul egyet, s máris rajta van a 

fegyver. 

– Jackie – mondom –, csak egyetlen kérdés. Mikor kell búcsút mondanom 

Blueville-nek? Maga tudja? 

Jackie rám néz, és nem tudom, miért, de a szürke szeme villogni kezd. 

– Ma este. 

– Ma este már indulok is? 

Jackie bólint. Én csak nézek rá hitetlenül. 

– Huszonnyolcadika van – mondom. 

– Miért? – kérdi Jackie mosolyogva. – Van valami kifogása a 

huszonnyolcas szám ellen? 

– Semmi a világon. 

– Már azt hittem, hogy babonás. De legyen nyugodt, nem lesz semmi 

gikszer. Biztos, hogy sikerülni fog. Én szerveztem meg az egészet. 

– De, ugye, Dave is velem jön? 

Nevetés. 

– Dave is magával megy, de nemcsak Dave. 

– Hogyhogy, nemcsak mi ketten? 

– Ne vágjon olyan riadt képet, Ralph. Látja, a "mi" nem fukar: magával 

megy Dave is, Burage is… 

Önkéntelenül is felkiáltok: 

– Burage! 



– Várjon – mondja Jackie, és most már igazán diadalmasan nevet. – Még 

nem fejeztem be. Magával megy Dave is, Burage is… és én is. 

Tátva marad a szám. 

– Maga is? 

– Nincs más megoldás – mondja Jackie, és merőn a szemembe néz. Aztán 

hozzáteszi: – Nem lenne okos, ha Blueville-ben maradnék: állapotos vagyok. 

– Biztos benne? – kérdem, nagyot nyelve. 

– Két hetet késett, aztán megcsinálták a tesztet: pozitív. 

Kireteszeli a bejárati ajtót, aztán megint szembefordul velem. A szeme 

csupa szikra. 

– Ugyan, Ralph, ne legyen úgy elkámpicsorodva. Ez a dolog csakis énrám 

tartozik. A maga fejének nem kell fájnia. 

Csibészesen csücsöríti a száját, felfújja az arcát. 

– Ha fiú lesz, és remélem, hogy az lesz, Michael Bedford Davidsonnak 

fogják hívni. 

A középső nevet erősen megnyomja, tetszik neki a saját tréfája, kitör belőle 

a nevetés, és nagyon katonásan rácsap a karomra. Aztán egy rándítással 

megigazítja a vállán a puskát, és ruganyos léptekkel kimegy a napra: az 

ajtóval nem törődik, majd én bezárom. Amikor utánanézek, csak a hátát látom: 

a bokszok felé megy, feltartja a fejét, megfeszíti a vállát. 

 

Ha az ember szökését éppen az őrizetére kirendelt milicisták parancsnoka 

szervezi meg, akkor – Jackie szavával – nyilvánvaló, hogy "nem lesz semmi 

gikszer". Persze az ilyen szökés hősiesnek sem igen nevezhető, bár utólag a 

kanadai, majd az európai sajtó rettentően felfújta – az újságírók mindent 

beleadtak, ami az eszükbe jutott, és dús körítéssel látták el a történetet. Főleg 

Európában kellett megküzdenem a riporterekkel, akik nem győzték 

magasztalni "remek ötletemet": így és csakis így sikerülhetett a szökés. Én 

minden alkalommal leszögeztem, hogy a ravasz ötlet nem tőlem, hanem 

Burage-tól származott. Hiába: az újságírók minden egyes cikkben engem 

dicsértek meg érte. Gondolom, az egyszerűség kedvéért. A szökevények közül 

én voltam a legismertebb, tehát a szökés minden babérját nekem kellett 

learatnom, mint ahogy a háborúban is a tábornokoké minden dicsőség, holott 

az alárendeltjeik nyerik meg a csatákat. 

De ha lehántjuk a sok sallangot, amit később aggattak rá szökésem 

történetére, megmarad a puszta igazság: az én szerepem abból állt, hogy 

pontosan végrehajtottam minden utasítást. Az elismerés kizárólag a nőket illeti 

meg: Burage-t, az említett fortély értelmi szerzőjét, és Jackie-t, aki Burage 

elgondolása alapján kidolgozta a részleteket, és rögzítette az időpontokat. 



Most természetesen csak a szökés módozatáról beszélek, hiszen a kérdés 

elvi részét a "mi" vezérkara döntötte el valahol az Egyesült Államokban, 

mihelyt értesült róla, hogy a vakcina nemsokára elkészül. De azért a helybeli 

megbízottaknak is elég tág működési tere maradt, s a szökés módját és 

időpontját Blueville-ben határozta meg egy szűk körű tanács, amelynek ülései 

mindig legfeljebb egy félóra hosszat tartottak. 

Amikor később megkérdeztem Burage-tól, hogy a "mi" hol talált 

Blueville-ben elég biztonságos helyiséget az ülések megtartására, azt felelte: 

az uszoda kisebbik medencéje körül, amikor a gyerekek fürödtek. Ilyenkor 

ugyanis olyan ricsajt csaptak, hogy a lehallgató-készülékek nem értek semmit. 

És Burage mosolygó szemmel nézett rám: biztos azt hitted, hogy 

pletykázgatunk… Igen, feleltem, utólagosan szégyenkezve. Burage elnevette 

magát: kot-kot-kot-kot-kotkodács, ugye? 

– Igen, azt hittem. 

Burage tovább nevet. 

– Pontosan ezt akartuk elhitetni. Tudtuk, hogy mindig számíthatunk a régi 

szexista reflexekre. Mr. Barrow éppen elégszer veszekedett is a feleségével, 

hogy miért "locsogunk" annyit. 

– Micsoda? Mrs. Barrow részt vett a bizalmas összejöveteleiteken? 

Burage rám néz, és huncut fény csillan fel a szemében. 

– Blueville-ben Mrs. Barrow volt a "mi" vezetője. 

Egy kis szünetet tart, élvezi az elképedésemet. 

– Mrs. Barrow szervezte be "Ritá"-t. Egyszer rajtakapta, amikor a férje 

papírkosarában turkált. "Rita" pedig beszervezte Jackie-t; tudod, hogy milyen 

módon – rövid kis nevetés. – És Jackie után még sok mást is. "Ritá"-t az Isten 

is erre a munkára teremtette. Emlékszel rá, hogy "Rita" babákat készített? 

Nahát, szinte csalhatatlan ösztönnel megérezte, kik azok az "egyedülálló nők", 

akikből a bedfordi propaganda nem tudta kiölni az anyai ösztönt. Felajánlott 

nekik egy-egy babát, és ha megfelelően reagáltak, következett a szóbeli 

megkörnyékezés. 

Gondolatban ismét önkritikát gyakorolok. Tudtam, hogy a táborban élő 

"egyedülálló nők" közt volt valami "baba-ügy", s hogy Mr. Barrow végül is 

betiltotta ezt a "nevetséges játékot" – az ő szavait idézem. Sajnos én is azt 

hittem, akárcsak ő, hogy valami ostobaságról van szó. Nem tulajdonítottam az 

ügynek különösebb jelentőséget. Csak most látom be, hogy komoly politikai 

vonatkozásai voltak. 

Nagy tisztelettel nézek Burage-ra: 

– És mi történt, miután Mr. Barrow elrendelte a tilalmat? 

– Isteni volt! – feleli Burage ragyogó szemmel. – A vén kasztrált nem is 

tudta, mekkora szolgálatot tett ügyünknek! A betiltás után minden babából 



illegális tárgy lett, mondhatnám, az ellenállás szimbóluma. A baba lett a tiltott 

gyümölcs, a szónak minden értelmében! Jöttek a házkutatások, és minden 

házkutatás alkalmával találtak egypár babát, persze Mrs. Barrow minket jó 

előre értesített. Hát akkor kiknél kerültek elő a babák? A spicliknél és a 

bedfordistáknál… így aztán szépen megszabadultunk tőlük. Egyébként a 

babadivat valóságos mániává fajult. Titokban mindenki babákat kezdett 

gyártani, azonkívül babaruhát és fehérneműt is varrtak. Az "egyedülálló nők" 

illegális összejöveteleket rendeztek, hogy megmutassák egymásnak a 

"bébijüket". Még a milicista lányok is! Jackie szemet hunyt, azazhogy csak a 

fél szemét hunyta be, a másikkal pedig megfigyelte, hogy a milícia soraiban 

kik a legjobb "kismamák", megadta a nevüket "Ritá"-nak, "Rita" pedig 

azonnal kezelésbe vette őket. 

Amikor megkérdeztem Burage-tól, hogy mi adta az ötletet a szökési 

tervhez, azt felelte: – A féltékenység. Ralph, én rettenetesen féltékeny voltam 

minden nőre, akivel érintkeztél; Anitára, Crawfordra, Helsingforthra, 

Jackie-re, Pussyra, de legfőképpen Bessre. Igen, Bessre! Tudom, hogy 

képtelenség. Mégis, nem tudom miért, de rögeszmém lett ez a Bess. 

Gyűlöltem, pedig sose láttam. Meg aztán úgy éreztem, rettentő nagy 

igazságtalanság, hogy amit egy tisztességes laboratóriumi dolgozónőnek nem 

szabad, azt egy közönséges kurvának hivatalosan megengedik. A te 

leírásodból tudtam, (mert a te leírásaid nagyon szemléletesek!), hogy Bess 

körülbelül olyan magas, mint én, az alakunk is hasonlít egymásra, és most 

talán csúfolódni fogsz rajtam, de egy este a szobámban én is megpróbáltam 

ugyanúgy kikészíteni magam: műszempillák, rikító szemfesték, vérvörös száj. 

Erre éppen beállított Jackie, a hasát fogta nevettében, aztán hozott egy szőke 

parókát, amit az egyik milicista lánytól kobzott el. Felvettem, és Jackie, aki 

ismerte Besst, hiszen ő szokta igazoltatni az őrtoronynál, kijelentette, hogy a 

hasonlóság bámulatos. Azt ajánlotta, hogy ebben a szerelésben menjek el 

hozzád este kilenc felé, "egy kis begyűjtés" céljából. Ezen aztán egy óra 

hosszat elvihogtunk, kiszíneztük az elképzelt jelenetet: gondolom, így 

kompenzáltuk a szexuális hiányérzetünket, amit egyre nehezebben tudtunk 

elviselni. Szóval aznap éjszaka és a következő éjszakákon folyton arról 

álmodtam, hogy én lépek Bess helyébe, odamegyek hozzád, bekopogtatok… 

Látod, Ralph, nincs itt semmi rejtély: ebből az álomból született az ötlet… 

 

Most pedig hadd mondjam el a szökés történetét óráról órára. 

Vacsora után, nyolckor, azt mondom Dave-nek, hogy menjen haza egyedül 

– én a laborba megyek, ahol Burage már feszülten, sápadtan várakozik, és 

átadja a preparált whiskyt. A vakcinákat nem veszem magamhoz: 

megbeszéltük, hogy ezt Burage vállalja. 



Negyed kilenckor már otthon vagyok, azazhogy Dave szobájában. Leülök; 

Jackie utasításainak megfelelően veszek egy darab papirost, s egy filctollal 

felírom rá egyetlen szó nélkül, hogy mi fog történni, és Dave-nek mit kell 

csinálnia. Aztán odaadom neki a papírt, és nézem, amíg olvassa. Dave kihúzza 

magát, elpirul, kidülleszti a mellét, a szeme csillogni kezd. Látom rajta, hogy 

nagyon boldog. Hiszen tovább játszhatja Huckleberry Finn kalandjai-t, de 

most ő maga lesz a történet hőse, meg az apja, és a tutajt egy Ford kocsi fogja 

helyettesíteni. A válla fölé hajolok, és ujjammal aláhúzom a "mi"-nek rá 

vonatkozó utasításait. Dave kipirult, sugárzó arccal többször is elolvassa, és az 

ajka mozgásából látom, ahogy elismétli magában, mert kívülről meg akarja 

tanulni. Szeretném megölelni és megcsókolni, de még idejében észbe kapok: 

biztosan megütközne rajta, hiszen a kalandok hősei nem így szoktak 

viselkedni. Megkeresem a gyufát a konyhában, és átadom neki. Dave komoly, 

szinte áhítatos arccal elégeti a papirost. Gyönyörű pillanatok, de nem szabad 

elnyújtani őket, különben megcsappanna a varázsuk. Otthagyom Dave-et. 

Mielőtt azonban kimennék, könnyedén megveregetem a vállát, és rákacsintok 

– igyekszem úgy viselkedni, mint a kalandfilmek hősei a férfibarátság 

magasztos, de fegyelmezett pillanataiban. 

Visszamegyek a szobámba: csak a jegyzeteimet vihetem magammal egy 

aktatáskában – kilenc óráig tehát nincs semmi dolgom. 

Ez a háromnegyed órányi tétlen várakozás volt a szökés legnehezebb része. 

Ha dohányos lettem volna, legalább elkábíthattam volna magam kedvenc 

mérgemmel. Igaz, hogy akkor valószínűleg észre sem vettem volna, hogy 

dohányzom. Jó: nem járkálok fel s alá, inkább végignyúlok az ágyon. Eltelik 

néhány perc, s akkor valami olyat érzek, amin még ma is meglepődöm. 

Körüljártatom tekintetemet a szobában, és egyszerre csak belém hasít a 

szomorúság: fáj, hogy el kell hagynom. 

Pedig a szoba egyáltalán nem barátságos. Télen hideg, nyáron túl meleg – 

nagyon egyszerű bútorok, minimális kényelem, egyetlen ablak, ami csak 

szűkmarkúan ereszti be a fényt, lehangoló kilátás a szögesdrótokra és a 

milicista lányok barakkjára. S milyen emlékek fűződnek ehhez a szobához! 

Az ágy, amelyen több éjszakát töltöttem álmatlanul vagy lidércnyomástól 

gyötörten, mint pihentető álomban. A kis álmahagóni asztal, ahol órák hosszat 

ültem: se írni, se olvasni nem tudtam, csak fortyogtam a megaláztatás keserű 

levében, gyötrődve vártam Anitát, vagy elszorult szívvel gondoltam a jövőre. 

Mégis ez volt az én saját külön fészkem! A barlang, ahova behúzódhattam a 

sebeimet nyalogatni. Most, hogy elmegyek, valami itt marad az irhámból, a 

szagomból, a testem melegéből, és néhány hónap az életemből. 

Kilenc óra van, s amikor Bess és Ricardo bekopog az ajtómon, lázasnak 

érzem magam, és örülök, hogy találkozásainknak megvan a szertartásszerű 



rendje. Ricardo letelepszik a konyhában, és én kitöltöm neki az utolsó pohár 

tiszta, preparálatlan whiskyt. Aztán visszamegyek Besshez a szobába, de nem 

nagyon tudom méltányolni szakmai buzgalmát: panaszkodik is, hogy lassúak a 

reakcióim, mert "biztos, a konkurrencia is beleköpött a dologba". Amikor 

végül visszamegyünk Ricardóhoz a konyhába, az egyetlen kulcsra zárható 

szekrényből reszkető kézzel előveszem a Burage-tól kapott whiskysüveget. 

Igaz, megnyugtattak, hogy nincs benne semmi veszélyes anyag, mégis 

méregkeverőnek érzem magam, miközben a két poharat teletöltöm a preparált 

szesszel. Arra is sok időt pazarolok, hogy miután az asztalra könyökölve mind 

a ketten elalszanak, gondosan meghallgatom a szívverésüket, és kitapogatom a 

pulzusukat. 

– Mi az, mire vár? – kérdi Burage, berobbanva a konyhába; fantasztikus 

smink és a paróka: nem lehet ráismerni. – Húzza már le Ricardóról azt a 

köpenyt, és bújjon bele! 

Következik a szökés egyetlen izgalmas mozzanata. Fél tízre minden készen 

van: Burage ott ül a Ford Transit furgon volánja mögött, én mellette, a fehér 

sapka a szemembe húzva, mint akit teljesen elkábított az alkohol; hátul Dave, 

tetőtől talpig bebugyolálva, s tőle jobbra a hűtőszekrény, amelyben a vakcinát 

is elhelyeztük Bess kémcsövei mellett – ezek, remélem, épp a vakcina miatt 

előbb-utóbb úgyis fölöslegessé válnak. 

A fehér furgon megáll az őrtorony tövében. Meglehetősen sötét van, és a 

tábor lámpái még nem égnek. Burage átnyújtja az őrszemnek a két 

fémlapocskát: az őrszem hosszasan vizsgálgatja mind a kettőt, és csak aztán 

adja vissza, láthatólag nagyon kelletlenül, a személyazonossági 

igazolványainkat. Én magamba roskadva ülök, és félszemmel figyelem az 

őrszemet: nagydarab, csontos lány, az arca pattanásos, látszik rajta, hogy 

szeret akadékoskodni. Most egy gyanakvó pillantást vet a kocsi ajtajára. 

– Miért nem a sofőr vezet? 

– Mert részeg – feleli Burage vontatott, rekedt hangon. 

– Miért? 

– Mi a frászt csináljak, ha a páciensek megkínálják egy pohárral? – kérdi 

Burage, és bámulatos, hogy milyen hitelesen cseng a hangja. 

– Ki az, aki megkínálta? – kérdi a milicista lány, mint egy vizsgálóbíró. 

– Dr. Martinelli. 

– Jelenteni fogom – mondja a milicista lány dühösen (úgy látszik, nem 

szeret: isten tudja, miért). 

– Ide hallgass, anyukám – mondja Burage –, ha nem hagynám, hogy a 

páciensek itallal kínálják Ricardót, akadályozva volnék a munkámban. 

A milicista lány elpirul. Látom, hogy nagyon nem szívesen diskurál a 

feslett erkölcsű nőszeméllyel, és szeretne minél előbb megszabadulni tőle. De 



azért uralkodik magán. Nézem azt a nagy állat, keskeny ajkát, és egyre 

rosszabbul érzem magam. Ádáz némber. 

– A sofőrt is feljelentem. 

– Oké – mondja Burage. 

Burage eddig kifogástalanul viselkedett, most azonban súlyos hibát követ 

el. Sebességbe kapcsol, és felbőgeti a motort. A milicista lány ráförmed: 

– Állítsa le azt a motort, szálljon ki, és nyissa ki az oldalsó ajtót. 

Igyekszem mozdulatlan maradni, de az egész testem megfeszül, és a 

szívem kalapálni kezd a bordáimon. Csend. Burage összeszedi magát. Leállítja 

a motort, és elnyújtott, gúnyos hangon mondja: 

– Édesanyám, nincs ott semmi, csak egy kis sperma a hűtőszekrényben. 

A milicista lánynak megrebben a szeme, mintha pofon ütötték volna. De 

azért nem hagyja magát. Nem olyan fából faragták. 

– Azt mondtam, hogy szálljon ki! 

– Na ne mondd – feleli Burage most már hangosabban. – Szeretném tudni, 

hogy ki miért felelős! Az a sperma az enyém, és nem engedem, hogy csak úgy 

beleturkáljanak! 

– Nem hallotta a parancsot? – kérdi a milicista lány. 

– Jó, ha ragaszkodsz hozzá, hívd ide a főhadnagynőt – mondja Burage 

bámulatos hidegvérrel. – Csak az ő jelenlétében vagyok hajlandó kinyitni. 

Én egészen odavagyok a félelemtől és a dühtől: főleg Jackie-re haragszom. 

Azt mondta, itt lesz, amikor sor kerül az ellenőrzésre. Most őmiatta 

mindnyájan rajtaveszthetünk. Hol az ördögben lehet? 

– Szálljon ki – pattogja a milicista lány. 

Burage szót fogad, de tudja, hogy mit kell tennie. Mielőtt kilépne, 

visszafordul, odahajol, fogja az autó kulcsait, és zsebre vágja őket. 

– Adja ide a kulcsokat – mondja a milicista lány éktelenül dühösen. 

– Édesanyám – feleli Burage –, ez a sperma állami tulajdon. Rajtam kívül 

senki sem nyúlhat hozzá. 

A milicista lány most egy váratlan dolgot művel. Kapja a puskáját, és 

ráfogja Burage mellére. Látom, hogy reszket a keze. 

– Ide azzal a kulccsal – mondja fuldokolva. 

Ideje, hogy közbelépjek. Odacsúszom Burage helyére a volán mögé, 

alkoholgőzös fejemet kidugom az ablakon, és olyan spanyolos kiejtéssel, 

ahogy csak tudok, megszólalok: 

– Señora miliciana, nem szabad rálőni seńora Bessre. Ő állami tisztviselő. 

– Ne szólítson señorának – ordítja a lány. 

Ráadásul még fanatikus is. 

– Igenis, señora – mondom bambán. 



E pillanatban a volánra nehezedő könyököm megérinti az autó kürtjét, s az 

röviden felbődül. Véletlenül történt, de legalább adott egy jó ötletet: mint aki 

holtfáradt, ráejtem részeg fejemet és két karomat a volánra. A Ford kürtje 

kitartóan szól, a monoton, fülsértő vijjogás elnyomja a milicista lány hangját: 

csak feltételezem, hogy parancsokat ordít felém, és fenyegetőzik. Fél szemmel 

látom, hogy a milicista lányok barakkjából kirohan az őrség. Öten-hatan 

lehetnek, puska a kezükben, nagyon izgatottak. Általános riadalom. Teljes a 

zűrzavar. Összevissza kiabálnak, de a kürttől nemigen hallatszik. Csak úgy 

záporoznak rám a szitkok. Néhány kéz megragad, nem éppen gyöngéden, és 

rázni kezd, hogy engedjem el a volánt, de hiába ütnek-vernek, görcsösen 

belekapaszkodom, amíg végül meg nem látom Jackie-t. Futva közeledik a 

tábor felől, az arca vörös, a szeme villámokat szór. Vezényszavak csattannak. 

Az őrség kelletlenül visszavonul a barakkba. A milicista lány vigyázzba vágja 

magát. Minden ízében reszket. Burage is. Én is. Jackie elkéri a kulcsokat, 

rászól a milicista lányra, hogy menjen, gyújtsa meg a tábor lámpáit, nagy 

lármával kinyitja, majd becsukja a furgon oldalsó ajtaját, visszaadja a 

kulcsokat Burage-nak, és közelebb hajolva, dühösen suttogja: "Nem tartották 

magukat az időponthoz, öt perccel korábban jelentkeztek az őrtoronynál." 

Egy pillantást vetek az órámra. Jackie-nek igaza van. Burage a hibás, ő 

sürgetett, amikor az alvó Bess és Ricardo szívverését hallgattam. Megigazítom 

fehér sapkámat, és visszamászok a helyemre. Közben észreveszem, hogy 

vérzik a szájam, és fáj az ínyem. A kedves katonalányok jól megkalapáltak az 

öklükkel. 

Elindulunk. Blueville és az őrtorony egyre messzebbről látszik mögöttünk. 

Zsebkendőt nyomok a sebemre. Ebben a pillanatban nem érzek egyebet, csak 

megaláztatást a durva bánásmód miatt, álöltözetem miatt, bajuszom miatt, a 

zöld jelvény miatt, amely szinte égeti a mellemet. Nem akarok újabb 

függelemsértést elkövetni, különben kidobnám az ablakon. Hiába, nem valami 

dicső módon mondok búcsút Blueville-nek. 

A furgon lassan halad a földúton: néha nagyokat zökkenünk. Burage letépi 

a fityuláját meg a parókáját, megrázza vörösesbarna haját, felém fordul, és 

dühösen rám förmed: 

– Látom, azért magában is van egy kis kezdeményezőkészség, ha arról van 

szó, hogy a fiát kell megmentenie! 

Összerezzenek. Ez már több a soknál! Égbekiáltó igazságtalanság! Miért, 

talán nem mentettem meg őt is? És ugyan mit kezdeményezhettem volna 

eddig, miben kaptam szabad kezet, amióta a "mi" átvette az ügyek irányítását? 

Most rajtakaptalak, Burage, te vagy a szexista! Olyan a helyzetem, mint 

azelőtt a nőké: kiskorúnak tekintenek, nem kérik ki a véleményemet, 

megtiltják, hogy bármit is tegyek, s amikor nem teszek semmit, azért kapok 



szemrehányást! Ajkamra szorítom a zsebkendőmet, nem szólok egy szót sem, 

összehúzom magam az ülésen, lehetőleg nem nézek a vezető felé, csak 

bámulok az éjszakába. 

Baljós képek a jövőről: Dave és a vele kapcsolatos gondok. Egy féltékeny 

nő, aki még Dave-re is féltékeny. Egy másik nő, aki teherbe esett tőlem, és 

most velem együtt szökik. Mind a ketten úgy gondolják, hogy jogaik vannak 

velem szemben, hiszen ők a "védőim". Ja, igen, meg ne feledkezzem 

törvényes hitvesemről, a drága Anitáról, akitől tudtommal nem vagyok még 

elválva. Az az érzésem, mintha az egyik börtönből a másikba kerülnék. 

Belebámulok a sötétbe. Vérzik az ínyem. Időnként egy kis vért köpök a 

zsebkendőmbe. Ahogy most visszagondolok szabadságom első pillanataira, 

nagyon keserű az emlék. 

Blueville-től talán két kilométerre Burage megáll az út szélén, és eloltja a 

Ford reflektorait. Néma csendben várakozunk. Megjelenik egy dzsip, valaki 

kidugja a fejét, Jackie az, lassan elhalad mellettünk, és int, hogy kövessük. 

Hat-hét kilométerrel odább a dzsip letér az országútról, és egy kanyargós 

földúton megy tovább a fenyőfák között. Sűrű homály van, reflektorok nélkül 

alig látjuk az utat, de amikor kiérünk egy tisztásra, egyszeriben világos lesz. 

Jackie kiugrik a dzsipből, odajön hozzánk, s csak ennyit mond: "Ne szálljanak 

ki a kocsiból, ne beszéljenek és ne izguljanak, ha lövéseket hallanak." 

Aztán visszamegy a dzsiphez, leveti az egyenruháját, és átöltözik: buggyos 

térdű, ócska, zöldes farmernadrág, magas nyakú, barna pulóver a bal karján 

rozsdaszínű karszalaggal. Aztán visszacsatolja az övét revolverestül, vállára 

veti a puskáját, összegöngyöli az egyenruhát, hátradobja a dzsipbe, egy kis 

URH készüléket vesz a kezébe, és elindul. Csak néhány pillanatig látom, 

máris eltűnik a fenyvesben. 

Újabb hosszú várakozás. Egyszerre csak nagy lövöldözés hallatszik. 

Megfogom az ajtókilincset, mire Burage rám szól: 

– Hová megy? 

– Meg akarom nyugtatni Dave-et. 

– Maradjon a helyén. Nem hallotta, mi a parancs? 

Vállat vonok, kibújok a Fordból, kinyitom a furgon oldalsó ajtaját, és 

halkan néhány szót szólok Dave-hez. Megérintem az arcát: olyan szorosan be 

van bugyolálva, hogy izzad. Kitakarom, aztán fülelek. A fegyverropogás 

folytatódik. Megyek, visszaülök Burage mellé, mire dühösen rám szól: 

– Nagyszerű! Sose zavartassa magát! Vágja csak be a kocsiajtót! 

Pedig igazán nem csaptam nagy lármát: mit számít az ebben a fülsiketítő 

lövöldözésben? Képtelenség, nem is válaszolok. De ha nem vigyáznék, 

csikorgatnám a fogam. Ezekben a percekben Burage és énközöttem nem 

nagyon dúl a szerelem. 



A lövöldözés alábbhagy, még három-négy lövés hallatszik elszórtan, aztán 

vége. Élvezem a csendet, bár tudom, hogy ez csak addig fog tartani, amíg meg 

nem szokom. Újabb hosszú várakozás, majd az éjszakában, amelyből még 

nem tűntek el egészen a nappal utolsó sugarai, felbukkan Jackie: egy sötétebb 

folt, gyorsan közeledik a fenyvesben, nincs URH-ja, se fegyvere, de amikor 

odaér hozzánk, úgy mosolyog, hogy csak úgy ragyog az arca tőle. 

– Sikerült! – mondja lelkesen. 

Begyújtja a motort, megfordul a kocsival, és visszatér az útra: most már 

égnek a reflektorai. Mi is megyünk utána. 

Három kilométerrel odébb egy fegyveres csoport állít meg bennünket, 

azazhogy Jackie-t. A Ford reflektorainak fényében jól látszik a csapat: húsz év 

körüli fiúk és lányok olyan öltözetben, mint amilyet most Jackie is visel – 

zöldes farmernadrág, barna pulóver és rozsdaszínű karszalag. Egy lány kiválik 

a csoportból, és odalép a furgonunkhoz. 

– Te vagy az a doki, aki a vakcinát csinálta? – kérdi vidáman. 

– Én. 

– Dugd ki egy kicsit a fejed, hadd lássalak. Szót fogadok. 

– Bravó, papa – mondja a lány, és felágaskodik, hogy elérjen –, jó fej vagy. 

– Ezzel szájon csókol. 

Magam sem tudom, hogy szomorkodjam-e a megszólítás miatt, vagy pedig 

örüljek a csóknak. Jobb híján azt kérdem: 

– Hogy ízlik a partizánkodás? 

A lány elneveti magát. 

– Aranyélet: verekszünk és szeretkezünk. 

Utána még nevet egy kicsit, aztán nagy léptekkel odább megy, a törzsét és 

a csípőjét himbálva. Azt hiszem, elég régen tisztálkodhatott. De az ajka üde 

volt, és a csókja a fű ízére emlékeztetett. Lassan továbbhaladunk. A 

partizáncsoport meglengeti fegyvereit, amikor elhaladunk mellette. Most 

először érzem a szabadság leheletét. Egy békülékeny pillantást vetek Burage 

felé. Sápadtnak látszik, és görcsösen markolja a volánt. 

A határ USA-oldalán egy másik fegyveres csoport tartja megszállva a 

vámépületet: sokkal többen vannak, mint az előző csoport tagjai, és sokkal 

kevésbé hangosak. Néhány "öreget" is látok köztük. Itt-ott fáradt, kormos 

arcok. Lehet, hogy veszteségeik voltak a támadás folyamán. 

A kanadai vámnál megállunk, de csak néhány pillanatra. Nyilvánvaló, 

hogy várnak bennünket. Egy zseblámpa belevilágít az arcomba meg a 

Burage-éba: valaki int, és máris mehetünk tovább, semmiféle iratot nem kell 

felmutatnunk. Burage nagyot sóhajt, és néhány méterrel odább megállítja a 

furgont. 

– Ralph, lenne szíves átvenni a vezetést? 



Helyet cserélünk, közben odaszólok Dave-nek, hogy most már kibújhat a 

takarókból, és kényelembe helyezheti magát. Elindulok Jackie dzsipje után: 

előttünk, mellettünk és mögöttünk egész rajnyi női motorkerékpáros. Most is 

vannak tehát védőink, de ezek már kanadaiak. 

Valahonnan a hátunk mögül, de elég messziről, sűrű lövöldözés hallatszik. 

– Ellentámadás? – kérdem. 

Burage az órájára néz, és megrázza a fejét. 

– Nem. Egy harmadik osztag most foglalja el Blueville-t. 

Nagyot nézek. 

– És mi a célja ennek az akciónak? 

– Három célja van – feleli Burage; sápadtan ül mellettem, összehúzza 

magát. 

A hangja nagyon fáradt, de azért most is éppoly módszeresen adja elő a 

mondanivalóját, mint máskor. 

– Először: a blueville-i adóállomás megsemmisítése. Másodszor: ki kell 

szabadítani azokat, akik a legnagyobb veszélyben forognak: Mrs. Barrow-t, 

"Ritá"-t, Grabelt, Pierce-t, Smitht és Stienéket. Harmadszor: meg kell szerezni 

a Jespersen-terv munkanaplóját. Az osztag természetesen Jespersent is 

magával viszi, bár nem egészen úgy, mint a többieket: számítunk rá, hogy 

tanúvallomást tesz, és önkritikát gyakorol. 

Hallgatok. Ez igen. A "mi" nem feledkezett meg semmiről. A 

Jespersen-terv leleplezése félelmetes fegyvert adhat a Bedford-ellenes hadak 

kezébe. 

Ilyesmikre gondolok, amikor Burage a kezébe temeti az arcát, kétrét 

görnyed, és zokogni kezd. Az első pillanatban nem jutok szóhoz. Aztán 

szelíden mondom: 

– Burage… 

– Hagyjon békén! – zokogja az ujjai között. 

Nem valami biztató magatartás. Egy pillanat múlva kinyújtom a jobb 

kezem, és megérintem a vállát. De Burage azonnal ellöki a kezemet: 

– Ne nyúljon hozzám, maga szexista! – mondja, és patakzanak a könnyei. 

– Helyben vagyunk! De hát mit mondtam… 

– Nem mondta, hanem gondolta. 

– Na persze, magából gondolatolvasó lett! 

– Kíméljen meg ettől az otromba gúnyolódástól. 

Nyilvánvaló, ha én gúnyolódom, az csakis otromba lehet. 

– Na és mit gondoltam? 

– Amikor öt perccel korábban jelentkeztem az őrtoronynál, arra gondolt, 

hogy ez női könnyelműség. 

– Szó sincs róla. Én is éppen olyan hibás voltam. 



De Burage-t nem lehet leszerelni. 

– A tisztáson, amikor meg akarta nyugtatni Dave-et, és én nem engedtem, 

hogy kiszálljon, érzéketlenséggel vádolt. 

– Nem igaz. Maga követte az utasításokat. Én nem. 

– Az előbb pedig, amikor sírva fakadtam… 

– Téved! Arra gondoltam, hogy ez a mi kultúránk magának megengedi a 

sírást, de nekem nem! 

E szavakkal átnyújtom neki a zsebkendőmet: fehér, mint Noé galambja. A 

zokogás lassanként elcsitul. Burage leengedi a kezét, előbukkan az arca. Még 

egy-két elcsukló hangocska, mintegy lezárásul, aztán vége a viharnak. 

Egyébként nekem is gombóc van a torkomban. Nem szégyen: a homéroszi 

hősök is sírnak. 

– Jaj, Ralph – mondja Burage –, ha tudná, mennyire féltem, amikor az a 

nagydarab lány rám parancsolt, hogy nyissam ki az oldalsó ajtót! 

– Mégis nagyon jól feltalálta magát. 

– Nem, nem, maga mentette meg a helyzetet, Ralph. Remekül viselkedett! 

Olyan váratlan volt az egész! Maga, ugye, nagyon érzékeny, hát azt hittem, 

hogy egy kicsit gyáva is. 

– Köszönöm. 

Nem hallja. Láthatólag egyre nagyobbra növök a szemében: nem is titkolja. 

– Szegény Ralph! Ha tudná, mennyire fájt látnom, hogy agyba-főbe verik! 

Maga pedig sztoikusan tűrte! Belekapaszkodott a volánba, mint egy kis 

bulldog. 

– Legalább nagy bulldogot mondott volna. 

Burage elneveti magát, közelebb húzódik hozzám az ülésen, s mintha azt 

mondaná: kikötünk, odadobja a hajókötelet… Elkapom a jobb kezemmel. 

Befutunk hát a révbe. A tenger lecsendesült. Lágy szellő lengedez. Együtt 

érünk partot. Most persze szó sincs ilyesmiről, hogy "csak akkor van bennem 

kezdeményezőkészség, ha a fiamat kell megmenteni". Csend. Árbocaink 

egymás mellett himbálóznak. 

De hamarosan elengedem az ujjait. Szükségem van mind a két kezemre, 

hiszen vezetek. De azért most már sokkal jobban érzem magam. Folyton az 

előttem haladó dzsip stoplámpáját kell néznem, a motorkerékpárosok robaja 

pedig valósággal megsüketít: így nem volt könnyű társalogni. 

Háromórai robogás után a dzsip átvág egy repülőtéren – azt hiszem, 

katonai –, és egyenesen odavezet egy szállító repülőgép torkához, amely 

rögtön el is nyeli a furgont. Gondolom, szükség van rá, mint tárgyi 

bizonyítékra. Közben kicsomagolom Dave-et a takaróiból. Aludt! 

De a repülőben már nagyon éber. Elnézem háromszögletű arcát, nagy, 

kíváncsi szeme csillogását, amelyet a hosszú, fekete pillák sem tudnak 



eltakarni – s mivel nagyon álmos vagyok, gondolatban nem győzök hálálkodni 

Jackie-nek, amiért gondoskodik róla, és hősi történetekkel szórakoztatja. 

Lerogyok az ülésre, bekapcsolom az övet, és lehunyom a szemem. 

– Ralph – mondja Burage, aki odaült mellém –, most még nem lehet 

aludni. Van itt egy kis munka a maga számára. 

Nagy nehezen kinyitom a szemem. Egy új Burage-t látok: megfésülködött, 

az arca sima, a mozdulatai határozottak, a hangja érces. Olyan frissnek látszik, 

mint aki jól kialudta magát, és utána még meg is fürdött. 

– Tessék, Ralph: itt a nyilatkozat szövege, amit a kanadai tévében fog 

elmondani. Persze nem szabad felolvasnia, majd úgy tesz, mintha rögtönözve 

beszélne. A repülőút egy félóráig tart. Mihelyt leszállunk, jönnek a riporterek. 

Vagyis egy félórája van: addig meg kell tanulnia ezt a szöveget. 

– Maga mindenre gondol! – mondom nagyon rosszkedvűen. – Ennek az 

irománynak maga a szerzője? 

– Dehogy! A fogalmazás sokkal magasabb szinten történt. Érthető, ugye: 

nem akarták, hogy olyanokat mondjon, ami épp az eszébe jut. 

– Nem vagyok hülye! 

– Ugyan, drága, kicsi Ralph, ne mérgelődjön. 

A "kicsi" szót gyöngéd nyomatékkal ejti ki, és csodálatos vörösesbarna 

haja végigsöpör az arcomon. Beleszagolok, és elcsodálkozom, milyen tiszta és 

illatos. Hál' istennek, nem veszett ki belőle a nőiesség. Ki az a férfi, akinek 

eszébe jutott volna, hogy hajat mosson, mielőtt szökni próbál? Ránézek 

Burage-ra. Igen, a félelmetes női nem: jobban szeretem, mint valaha. 

Az élet jelenségeiről szólva, azt szokták mondani – közönséges 

fogalmazásban –, hogy a férfi behatol a nőbe. Miért nem mondják inkább, 

hogy a nő "körülveszi" a férfit? Burage ugyanis éppen ezt csinálja – e 

pillanatban csak lelkileg. Nagyon kellemes érzés: körülvesz a hajával, a 

szemével, a mosolyával, az ujjaival. És ne feledkezzünk meg a hangjáról sem. 

Most azt mondja: 

– Senki se mondta, hogy hülye, de politikailag, igenis, naiv. Maga remek 

színész, Ralph: tökéletesen fogja előadni a mondókáját. Szükség is van rá. 

Odafent mindent megfontoltak. Minden szó egy bomba. 
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A bombák pedig nagyot robbantak. Egy héttel a nyilatkozatom után az 

Egyesült Államok Kongresszusa vád alá helyezte Bedford elnökasszonyt. 

Ezért igazán nem engem illet a dicsőség. Mit is tettem én? Vezettem azt a 

kollektívát, amely végül is előállította az encephalitis 16 vakcináját. 



Egyébként csupán eszköz voltam a "mi" kezében. Olyan eszköz, amelynek 

van némi szaktudása, sőt a döntő pillanatokban egy kis 

kezdeményezőkészsége is, ahogy Burage mondta. 

Igaz, koronatanú voltam, de nemcsak az én vallomásom járult hozzá 

Bedford bukásához. Nekem azt kellett tanúsítanom, hogy Bedford, aki színleg 

szubvencionálta a kutatásaimat, titokban megegyezett Helsingforthszal: a 

vakcinát nem fogják felhasználni, ha elkészül. Tanúvallomásomnak nem lett 

volna azonban olyan nagy hordereje, ha mindazt, amit mondtam, Mrs. Barrow 

is meg nem erősíti a kanadai televízióban. Mrs. Barrow elmondta, milyen 

beszélgetések zajlottak le a férje és Helsingforth között: ezekből kitűnt, hogy 

nemcsak a vakcinát akarták titokban megsemmisíteni, hanem az én 

személyemet is. 

Ezek után lépett színre Jespersen, aki tüstént megtagadta a bedfordizmust, 

miután a "mi" kezébe került, és kanadai földön teljes célfeladatot kapott: tegye 

színtelenné, szagtalanná és íztelenné a caladium seguinum-ot. 

Önkritikájának a kanadai televízió adott keretet egy sajtókonferencia 

formájában: Jespersent alaposan megszorongatták az egybegyűlt újságírók. Ő 

csak bágyadtan tudott védekezni, de épp ez a bágyadtság valahogy hihetőbbé 

tette a mentegetőzését: azt mondta, nem látta világosan, mire akarja 

felhasználni kutatásainak eredményét a Bedford-kormány. A nézőkben az a 

benyomás alakult ki, hogy Jespersen jó kémikus, akit a kémián kívül nem 

érdekel semmi, s aki kényelemszeretetből vagy szellemi restségből tökéletesen 

szigetelt válaszfalat húzott a tudományos és a lelkiismereti kérdések közé. 

Végül a "mi" bemutatta a kanadai televízióban azt a tanúját, aki a 

legnagyobb meglepetést keltette: Alina Murdocknak hívták, és az 

elnökasszony tanácsadója volt a Fehér Házban – huszonnyolc éves, hajadon. 

Ő fotókópiákkal és magnószalagokkal alátámasztva, részletesen beszámolt 

arról a pénzügyi egyezményről, amelyet Helsingforth kötött az 

elnökasszonnyal, kötelezve magát, hogy nem fogja gyártani az encephalitis 16 

vakcináját. 

Ez a tanúvallomás nagy hatást tett a világ közvéleményére: miután ez az 

utolsó részlet is beleilleszkedett a képbe, napnál világosabban láthatta 

mindenki, hogy a Bedford-kormány a maga elfajzott filozófiája alapján 

számos intézkedést tett, amelynek az volt a célja, hogy az Egyesült Államok 

férfilakossága pusztuljon ki, illetve ne kapjon védelmet, ami tulajdonképpen 

egyre megy. 

Azt hittem, Jackie-t is meg fogják idézni, hiszen ha mást nem, annyit 

legalább tanúsíthat, hogy Helsingforth az életemre tört. De tévedtem, s aztán 

Burage elmondta, hogy a "mi" úgy döntött: nem hozza nyilvánosságra a 

Helsingforthszal való személyes kapcsolatomat, sem pedig azt, hogy mi 



történt vele meg Audreyval. Gondolom, a "mi" azért rendelkezett így, mert 

nem akarta, hogy Caesar feleségét – azazhogy engem – akárcsak távolról is 

meglegyintse a gyanú, s talán féltette is a nimbuszomat ettől a históriától, 

amelyben olyannyira túltengett az erőszak és az erotika.* 
[* A "mi" Stient sem kérte fel, hogy tegyen vallomást a clone-okról. Nyilván nem 

akarta, hogy a közvélemény felhördüljön e kutatások ellen, amelyek csak a 

Bedford-rendszerben válhattak veszélyessé.] 

Végül meg kell említenem, hogy a Bedford-ellenes hadművelet nem 

járhatott volna sikerrel az ottawai hatóságok tevékeny segítsége nélkül. 

A "mi" már régóta szoros kapcsolatot tartott fenn Colette Lagrafeuille 

elnökasszonnyal, aki – mint Anita annak idején elmesélte – meglepően kacér 

levelezésbe bonyolódott a francia elnökkel, és az elnökasszony éppoly 

rendkívüli jelenség volt, akárcsak levelezőpartnere. Erre a minősítésre már a 

termetével is rászolgált. A "kicsike" jelző a nőies felhangjaival és gyöngéd 

alkalmazási lehetőségeivel soha senkit sem illethetett meg oly jogosan, mint 

éppen őt. A francia kanadaiaknak nagyon tetszett, hogy az elnökasszony neve 

"olyan otthonosan hangzik", és nagy szeretettel "kis mütyür"-nek becézték. Ha 

nem viselt magas sarkú cipőt – mert általában viselt, de még mennyire! – 

legfeljebb egy méter ötven centi magas lehetett. Mégis olyan csinos volt, 

olyan arányos, hogy hiába álltak körülötte a nagyobbak, mindig ő látszott a 

"legderekabbnak". Amikor bemutattak neki – később többször is találkoztam 

vele, mert megtisztelt azzal, hogy hozzám fordult idegpanaszai ügyében –, 

nagy hatást tett rám fénytelen, de nem színtelen, bársonyos bőre. 

Klasszikusnak alig nevezhető orra volt: töve szélesebb a kelleténél, a hegye 

pedig fitos, s bár nem csúfította el az arcát, valami gonoszkodó kifejezést adott 

neki. Utoljára hagyom a legfontosabbat: nagyon szép, fekete szemét, amit a 

rövidlátó nézés csak még vonzóbbá tett – az elnökasszony ugyanis szinte 

sohasem viselt szemüveget. 

Lagrafeuille lib volt, de mi sem állhatott volna távolabb tőle, mint Bedford 

fanatizmusa. A két nem kapcsolatát pedig egyáltalán nem úgy ítélte meg, mint 

például Deborah Grimm. Azt mondta, a férfiak nőellenessége általánosan 

elterjedt, felületes előítélet, amelyet mégis nagyon nehéz kiirtani, éppen azért, 

mert kulturális adottságokból fakad, nem pedig ésszerű megfontolásokból. A 

férfiakra tehát nem szabad haragudni a szexizmusuk miatt: ezt a szemléletet 

egy bizonyos fajta civilizációtól örökölték, és cselekedeteikben többnyire 

öntudatlanul alkalmazkodnak hozzá. Őrültség tehát, ha a nőellenességre 

valamiféle bedfordi jellegű férfigyűlölettel válaszolunk. A férfit nem gyűlölni 

kell, hanem átnevelni. Mend, not end* – mondta Lagrafeuille, aki a maga 

részéről nagyon is szerette és tisztelte az emberi állatfajtát hímnemű tagjaival 

együtt, s az "egynemű, parthenikus állam", amely Bedford szíve vágya volt, 

csak iszonyattal tudta eltölteni. 



[* Javítani, nem elpusztítani. (angolul)] 

A "kis mütyür" igen bátor asszony volt. Amikor tevékeny cinkosságával 

kirobbant a Martinelli-botrány, igen keményen reagált minden nyomásra és 

fenyegetésre, amely hatalmas szomszédja részéről érte. A kanadai televízióban 

elhangzott első interjúm után ugyanis Bedford nyomban megnyitotta az 

össztüzet. A tömegkommunikációs eszközök, melyeket a markában tartott, azt 

állították rólam, hogy gazember vagyok: elloptam a Helsingforth cég 

tulajdonát képező vakcinát, a legaljasabb rágalmakkal illetem a Fehér Házat, 

sárral dobálom a munkaadómat, akit becsaptam, s akinek az eltűnésében 

valószínűleg részem volt. Ezzel egyidejűleg Bedford követelte a kiadatásomat, 

a Mrs. Barrow-ét, a Jespersenét és az Alina Murdockét. Miután tagadó választ 

kapott, visszahívta nagykövetét, és gazdasági blokáddal, valamint fegyveres 

megtorlással fenyegette meg Lagrafeuille-t. 

De ekkor már elég nehéz lett volna klasszikus típusú hadműveletet indítani 

Kanada ellen. Leleplező nyilatkozatomat azonnal sugározni kezdték a titkos 

rádióadók, amelyeket a "mi" létesített az Egyesült Államok területén, s 

azonkívül sok millió röpirat és brosúra is terjesztette a szövegét. Ugyanakkor a 

Bedford-ellenes partizánok mindenütt magukhoz ragadták a kezdeményezést, 

és a kormány női milíciája, amelyből egyre többen szöktek meg, védekező 

harcokra kényszerült. 

A vád alá helyezését megelőző héten Bedford mégis egyre harciasabb és 

hisztérikusabb kijelentéseket tett, úgyhogy a megtorlás valóban apokaliptikus 

méreteket ölthetett volna – ekkor azonban Defromont elnök egy párizsi 

sajtókonferencián bejelentette, hogy tekintettel a Kanadát fenyegető súlyos 

veszélyre, néhány francia atom-tengeralattjáró máris a kanadai partok 

közelében cirkál, és Franciaország – így mondta az elnök – "nem fog ölbe tett 

kézzel ülni", ha szövetségesét megtámadják. 

A bedfordista sajtó persze kapva kapott az alkalmon, hogy ismét 

pellengérre állítsa Franciaországot a hetvenkedése, megalomániája és 

Kanada-barát sovinizmusa miatt, valamint azért, mert a világ lelkiismeretének 

szószólójaként folytonosan beavatkozik a mások dolgába. De a világ többi 

részében némi megkönnyebbülés volt érezhető. Angliában például, noha ez az 

ország a legutóbbi világháború óta mindig alárendelte külpolitikáját az 

Egyesült Államokénak, a Times egyik vezércikke a közvéleménynek adott 

hangot, amikor azt írta, hogy Franciaország elnöke – "ez a francia király, aki 

az atyaúristennek képzeli magát" – néha tűrhetetlen pimaszságoktól sem riadt 

ugyan vissza, most azonban a javára kell írni, hogy "beleköpött a levesbe". (A 

szövegben franciául.) E köznyelvi fordulat hátterében az a tény húzódott meg, 

hogy az angol miniszterelnök nyomatékos felszólítást intézett Bedfordhoz – 

bár olyan nagyot talán nem köpött, mint Defromont –: álljon el attól a 



szándékától, hogy katonai akciót indít a Brit Nemzetközösség egyik tagja 

ellen. 

Mindezek az aggályok szerencsére hamarosan szertefoszlottak, amikor az 

Egyesült Államok szenátusa a Legfelsőbb Bíróság elnökének vezetésével 

különleges ítélőszékké alakult át, és vád alá helyezte Bedfordot. A végrehajtó 

hatalom ugyan továbbra is Bedford kezében maradt, de erkölcsi tekintélye 

olyan csorbát szenvedett, és politikai hatalma annyira megbénult, hogy a 

külkapcsolatok terén immár nem szánhatta el magát komolyabb lépésekre 

északi szomszédjával szemben. 

Úgy látszott, a per jócskán el fog húzódni, és én felkészültem rá, hogy 

hosszabb ideig Ottawában kell maradnom. Végül is nem így történt, de 

egyelőre örömmel tapasztaltam, hogy a vakcinánkat gyártani kezdik, és az 

oltások is elkezdődnek. Általában az a vélemény, hogy egy országban akkor 

sikerült gátat vetni valamely járványnak, ha a lakosság harminc százaléka be 

van oltva. Mindig csodálkoztam ezen az alacsony százalékszámon, de a 

feltevés helyessége ezúttal is beigazolódott. – Ahogy közeledtünk a kritikus 

harminc százalékhoz, Kanadában egyre csökkent az encephalitis 16 okozta 

halálesetek száma. Mikor pedig átléptük a harmincszázalékos küszöböt, a napi 

statisztikák adatai elenyészővé váltak. 

A "mi" titkos rádiói szüntelenül sugározták ezeket a híreket az Egyesült 

Államokban, és a lakosság valósággal forrongani kezdett Bedford ellen. 

Normális időkben a közvélemény haragja jórészt bizonyára a sajtón keresztül 

jutott volna kifejezésre, a sajtó azonban még nem szabadult meg a Bedford 

által bevezetett, rendkívüli intézkedések hatásától, és mit sem törődve 

hagyományaival, roppant gyáván viselkedett. A nagy tömegek tehát csakis 

erőszakos úton fejezhették ki akaratukat: a legtöbb amerikai városban 

kitódultak az utcákra, elárasztották a nyilvános helyeket, s követelték a 

kanadai vakcina behozatalát és Bedford lemondását. 

Ismét bebizonyosodott: elég, ha egy tüntetés fegyveres rendőrségbe 

ütközik, és máris vannak áldozatok. Igaz, a legtöbb amerikai nagyvárosban 

csak anyagi károkkal jártak a zavargások, és vérontás nem volt – de csak 

azért, mert a női milícia vidéken harcolt a partizánok ellen, s így a városi 

frontokon nem tudott közbelépni. De Washingtonban, ahol Bedford csapatokat 

vont össze a maga védelmére, a tüntetés zendüléssé, a zendülés pedig 

szabályos harccá fajult. Valóságos polgárháború tört ki a fővárosban, és 

mindkét fél elkövette azokat a kegyetlenségeket, amelyek szükségszerű 

velejárói az ilyen helyzetnek. 

A fekete bőrű lakosság, amely Washingtonban a túlnyomó többséget 

alkotja, az első napokban tétlen maradt, de az ötödik napon hirtelen fellázadt, 

és elárasztotta a várost. Olyan hírek kezdtek ugyanis terjedni, hogy Bedford a 



szenátus nyomására végül mégiscsak beadja a derekát, és rövidesen elrendeli a 

Martinelli-vakcina behozatalát – ez azonban titokban fog történni, és a 

vakcinából csakis a fehérek részesülhetnek. A feketékre vonatkozóan Bedford 

elrendelte, hogy munkaadóik itassanak velük caladium seguinum-ot a 

munkahelyükön: egy tudósnak ugyanis nemrég sikerült ezt a szert színtelenné 

és íztelenné tennie. 

A későbbi beszámolókból tudom, hogy ezeknek a "híreknek" nem volt 

semmi alapja, és a "mi" egyáltalán nem volt felelős a terjesztésükért. 

Maguktól keletkeztek a feketék között az akkori túlfűtött hangulat, valamint 

az évszázados bizonytalansági érzés hatására. Jellemző, hogy amíg a járvány 

tartott, a legtöbb államban valamiféle fegyverszünetjött létre a fehérek és a 

feketék között. Ez a fegyverszünet azonban pillanatok alatt véget ért, mihelyt 

felmerült a kór megfékezésének lehetősége. A vakcinát még be sem hozták az 

Egyesült Államokba, és az amerikai négerek máris azt hitték, hogy őket ki 

akarják rekeszteni az oltásból. 

A washingtoni női milícia parancsnoka, Evelyn B. Cropper ekkor végzetes 

hibát követett el: nem vitás, hogy ebben a fajgyűlölet reflexe vezérelte. 

Csapatainak zömét a nagyszámú, de fegyvertelen néger lakosság ellen 

vonultatta fel, és ezzel csapatait kivonta a másik frontról, ahol a 

gépfegyverekkel, kézigránátokkal és páncélöklökkel bőségesen ellátott, fehér 

partizánok álltak. Ezek hamarosan felismerték a helyzetet, mindenütt nagy 

erejű támadásokat indítottak a megritkult milicista alakulatok ellen, és néhány 

órányi heves harc után sikerült elfoglalniuk a Fehér Ház parkját. 

Izgalmuk azonban rögtön alábbhagyott, mihelyt ők lettek a helyzet urai. 

Nem mertek benyomulni az épületbe, amelyhez annyi magasztos emlék 

fűződött, csak nézték szótlanul, szemmel látható zavarban és szinte vallásos 

áhítattal. Végül, mivel nem tudták, mihez kezdjenek a győzelmükkel, és 

egyáltalán nem akarták erőszakosan megbuktatni az Egyesült Államok 

kormányát, még kevésbé bántalmazni az elnökasszonyt, kérést intéztek hozzá, 

hogy fogadja a küldöttségüket. 

Bedford szenvtelen arccal ült az ovális szalonban, zárt ajtók és ablakok 

mögött. Azt kérte, először is nyújtsák be a küldöttség tagjainak névjegyzékét. 

A felkelők meglepő módon tiszteletben tartották a formaságokat, és szót 

fogadtak. A lista kézről kézre járt, majd eljutott Bedfordhoz, és ő figyelmesen 

elolvasta. Öt név szerepelt rajta. Az első négy női név volt. Az ötödik férfinév. 

Bedford megkérdezte, hogy az illető A-e, s miután tagadó választ kapott, 

elsápadt haragjában, és kurtán-furcsán kijelentette, hogy nem hajlandó fogadni 

a küldöttséget. 

Mindenki tudhatta volna, hogy az fog történni, ami történt. A felkelők 

benyomultak a Fehér Házba, az a néhány női milicista, aki védte, tüzet nyitott, 



és elesett, a támadók betörték az ajtókat, és szobáról szobára kergették 

Bedfordot. A nagy zűrzavarban nem lehetett pontosan megállapítani, hogy mi 

történt: öngyilkosság vagy baleset – tény, hogy az elnökasszony kizuhant az 

egyik ablakon. 

Bedford, akit egy évvel azelőtt Sherman mellett választottak meg 

alelnöknek, Sherman halála után foglalta el a megüresedett elnöki széket. 

Most, hogy ő is meghalt, az alkotmány rendelkezései értelmében a szenátus 

elnökasszonya lett a Fehér Ház gazdája. 

A nagyközönség alig ismerte ezt a nőt, aki Bedford után vette kezébe a 

világ egyik leghatalmasabb államának kormányrúdját. Elizabeth Hope-nak 

hívták. Első férjétől elvált, majd ismét férjhez ment, s mindjárt a járvány 

kezdetén megözvegyült: negyvennyolc éves volt, maga nevelte a két 

házasságából született négy gyermekét, s mielőtt szenátorrá lett volna, nagy 

hozzáértéssel igazgatott egy konfekcióipari vállalatot. 

Azon a napon, amikor az Egyesült Államok új elnökasszonya letette az 

esküt, az ottawai menekültek kis csoportja Washingtonba repült. Burage, 

Barrow és Jackie azt se tudta, hova legyen örömében. Veszélyes és bátor 

harcuk véget ért. Új életet kezdhettek ők is, az Egyesült Államok is: Elizabeth 

Hope, aki a szenátusban az antibedfordista ellenzék nyílt, de látszólag óvatos 

vezérének mutatkozott, titokban egyike volt a "mi" országos vezetőinek. 

 

Jóllehet e nagy eseményekhez képest az én magánéletem igazán kicsiségnek 

tűnhetik, mégis szeretnék szólni egykét szót róla, hiszen a sorsom azonos sok 

millió amerikai férfiéval, aki életben maradt: a "mi" hatalomátvétele 

gyökeresen megváltoztatta mindennapi életemet, bár egészen másként, mint 

azelőtt Bedford. 

A szökésem utáni első éjszakán Ottawában már ízelítőt kaptam abból, hogy 

mi vár rám. Éjfél után kettőkor végre szállást kaptunk a városon kívül egy 

hotelban, amelynek a kertjét valósággal megszállták az őrök: két kétágyas 

szobát, amit egy fürdőszoba választott el egymástól. Mint becsületes és 

szemérmes amerikai, azt javasoltam, hogy az egyik szobát majd én foglalom 

el Dave-vel, a másikat pedig átengedem Jackie-nek és Burage-nak. A két nő 

elmosolyodott, sokat mondóan és fölényesen összenézett – mintha tapintatból 

válaszolni se akarnának képmutató javaslatomra. Aztán Jackie nagyon 

határozottan kijelentette: 

– Szó se lehet róla. Még nem meséltem el mindent Dave-nek. Itt maradok 

vele ebben a szobában. Maga pedig átmegy a másikba Burage-zsal. 

Úgy is lett. Isten látja lelkemet: nagyon vártam erre a pillanatra. Most 

pedig, hogy eljött, úgy éreztem, nagyon fáradt vagyok, nem tudok mit kezdeni 

vele. Mihelyt magunkra maradtunk, Burage egy pillantást vetett rám, 



egyetlenegyet, majd bámulatos józanságával, amit mindig is csodáltam, 

rendkívül okosan döntött: fogta a kagylót, és leszólt a portára, hogy reggel 

hatra kéri az ébresztőt. 

– Addig hadd aludjon a szegény kutyuska – mondta, letéve a kagylót, 

roppant gyöngéd kifejezéssel a szemében. 

Eltelt egy hét. A nappalokat nagyon hosszúnak éreztem, az éjszakákat 

nagyon rövidnek. Mosolyogva gondolok vissza akkori lelkiállapotomra: annyi 

kudarc és szomorúság után végre megtaláltam Burage-t, és ő "minden 

szempontból" olyan volt, hogy jobbat egyetlen férfi sem kívánhat; ráadásul 

Dave is szerette, Burage megtalálta vele a hangot, anyaian és okosan 

viselkedett. Ringatózunk tehát a magunk kis hajóján, Burage, Dave meg én, jó 

szél röpíti vitorlánkat a derűs látóhatár felé. Boldog hármasban "a legkisebb 

családi közösség": egy kis békés sziget az egyetemes káoszban. 

A harmadik este, amikor Burage post amorem a vállamon pihenteti a fejét, 

azt mondom: 

– Gondolom, Anita szó nélkül bele fog egyezni a válásba. 

– Válni akarsz? 

– Amilyen hamar csak lehet. Meglep? 

– Nem lep meg. 

Hallgat egy darabig, majd hozzáteszi: 

– Csak nem látom be, mi értelme. 

Odább húzódom, felkönyökölök, ránézek Burage-ra, és fakó hangon 

kérdem: 

– Nem szeretsz annyira, hogy feleségül gyere hozzám? 

– Szeretlek. Kész. 

– De annyira mégsem, hogy a feleségem legyél? 

– Ennek semmi köze hozzá. 

Csend. Újrakezdem: 

– Azt hittem, ha valaki szeret valakit, akkor vele akar élni. 

– Én is azt akarom – feleli Burage, és hamiskásan rám néz. 

– De házasság nélkül? 

– Úgy van. 

– Miért? 

– Ugyan, Ralph, a hagyományos monogám házasság teljesen elavult 

intézmény. 

Talán igaza van, talán nincs: nem tudom. De nem szeretem az ilyenfajta 

vitákat. Bizonytalan terület. Ingovány. Süppedékeny talaj. Órákig eltarthat, 

amíg az ember kikecmereg belőle. Elkerülöm hát a szópárbaj mocsarát, és 

inkább a konkrétumokon próbálom megvetni a lábam. 

– Mi lesz, ha gyerekünk születik? 



– Mi lesz Jackie gyerekével? 

Döbbenten nézek rá. Hogy is feledkezhettem meg róla! Hiszen ezek 

mindent elmondanak egymásnak! Csak előlem szoktak mindent eltitkolni. 

Mint egy gyerek elől… Éppen olyan gyerek vagyok, mint az, akit én csináltam 

Jackie-nek, jobban mondva, akit Jackie csináltatott velem. Mert azt igazán 

nem lehet mondani, hogy a kezdeményezés dicsősége engem illetett volna 

meg azon a viharos éjszakán… 

– Nem tudom – felelem zavartan –, nem kérdeztem tőle. 

– Nahát, én ugyanazt tenném, amit ő – mondja Burage. – A nevemet 

viselné a gyerek, és felnevelném. 

– Az én segítségem nélkül? 

– A te önkéntes segítségeddel, ha akarod, ameddig együtt élünk. 

– És ha elhagysz? 

Váratlan reakció: Burage gyöngéd kis csókkal hinti meg a nyakamat. 

– Hogy te milyen édes vagy, Ralph! Arra nem is gondolsz, hogy esetleg te 

hagyhatnál el engem! 

A karjaimba zárom. Egészen elérzékenyülök tőle, aztán saját magamtól. 

Végül már nem is tudom, kitől vagyok úgy elérzékenyülve. Jó. Ne 

elemezgessünk. Angyal repül át a szobán. Adja isten, hogy még sokszor 

láthassuk együtt azúrkék szárnyait. Hálásan nézem Burage-t. Ő legalább 

méltányolja a jó tulajdonságaimat. Nem úgy, mint Anita. Anitánál a vonzóerő 

csupán máz: elég egy kicsit megkaparni, és mindjárt kibukkan alóla a 

keménység. Az orr nagyon jellemző mindenkire. Az Anitáé keskeny, enyhén 

ívelt, kissé hegyes és "finom metszésű", ahogy ő maga szokta mondta: mindig 

úgy érzem, hogy ez az orr valamiféle szárazságot jelez. Mennyivel 

megnyugtatóbb a Burage gömbölyű orra, vagy a Colette Lagrafeuille-é, az a 

kis fitos. 

– Nézd – mondja Burage egy idő múlva –, ha netán elválunk, egy dologban 

biztos lehetsz. Egyedül, minden segítség nélkül vállalni fogom a gyerek 

nevelését. 

– Szóval nem kell tartásdíj? 

– Isten őrizz. Ellenkezik a női önérzettel, hogy anyagilag függjünk egy 

férfitól. Ha a nő dolgozik, meg tudja oldani a problémáit. 

– És az apa joga, hogy látogathassa a gyerekét? 

– Az nem jog – feleli indulatosan Burage –, és semmi köze a tartásdíjhoz. 

Megállapodás kérdése, a férfi és a nő között. 

Hallgatunk. Végül azt mondom: 

– Mégis az az érzésem, mintha ennek a kettősnek én csak a kiskorú, 

felelőtlen tagja lennék. A gyerek nem róna rám semmilyen kötelezettséget. 

– Viszont jogaid se lennének. 



– Szóval olyan lennék neki, mint egy idegen? 

– Dehogy. Annyit foglalkozhatsz vele, amennyit akarsz. De arról mondj le, 

hogy ura és parancsolója leszel a "te" feleségednek és a "te" gyerekednek. 

– Azt akarod mondani – kérdem nyersen –, hogy ezután minden hatalom az 

anyáé lesz. 

– Igen. 

Ez az "igen" nem barátságtalan, de nagyon határozott. 

– Szóval matriarchátusban fogunk élni? 

– Igen. 

Ezt a két "igen"-t előbb meg kell emésztenem, csak azután mondom: 

– Nem gondolod, hogy ezzel megint intézményessé válik a férfiak és a nők 

közti egyenlőtlenség, csak éppen fordítva, mint eddig? 

– De igen – feleli Burage becsületesen –, ez igaz. Van benne egy kis 

igazságtalanság. Erről mi, nők, már sokat vitatkoztunk egymás között. De hát 

mit lehet tenni? Úgy gondoljuk, hogy a nő felszabadításának ez az ára. 

– Nagyon kényelmes – mondom – és egyúttal nagyon könnyű 

belenyugodni az igazságtalanságba, ha az embernek haszna van belőle… 

Burage nem válaszol. Nem tudom, azért-e, hogy "jó, legyen az enyém az 

utolsó szó", vagy egyszerűen csak jobbnak látja, ha nem vitatkozik, és 

süketnek tetteti magát. A színlelt süketség taktikájáról egyébként el kell 

ismernem, hogy sajnos a férfiak találták fel: rájuk volt jellemző, hogy 

udvariasan kikapcsolták a vevőkészüléküket, vagy ami még rosszabb, elnéző 

derűvel fogadták a másik nem évszázados követeléseit. 

De még nem mondtam el mindent. Már Ottawában is, amikor Bedfordot 

még nem helyezték vád alá, és a "mi" még nem vette át a hatalmat az Egyesült 

Államokban, a magánéletemben egymás után értek a meglepetések. 

A nyolcadik napon késő estig dolgom van, hazatelefonálok a szállodába, 

hogy Burage, Jackie és Dave ne várjon rám a vacsorával, s amikor végül 

hazaérek, a szobámban nem ég a lámpa, és az ajtó nincs bezárva. Nem akarom 

felkelteni Burage-t. Nem gyújtok villanyt, és a fürdőszobába megyek: 

levetkőzöm, lezuhanyozok. Aztán a sötétben odabotorkálok az ágyamhoz, és a 

pizsamát keresem. Nincs sehol. Ebben a szállodában a takarítónők rendkívül 

leleményesek, ha arról van szó, hogy az ilyesféle tárgyakat el kell dugni 

valahová. 

Megnyomom az éjjeliszekrénylámpa gombját, és olyat látok, hogy rögtön 

elfelejtem, mit is kerestem. A kétszemélyes ágy másik felében egy szőke fejet 

látok a párna és a takaró között. Azonnal felismerem ezt a színt és a frizurát. 

– Jackie! – mondom. 

Jackie kidugja a fejét, hunyorog, aztán – nem is lepődöm meg rajta – 

elneveti magát. Szerencsés természete van, az biztos. 



– Jackie! Mit keres maga itt? 

Jackie újra nevet. 

– Jaj, Ralph – mondja végül –, ne vágjon már ilyen pofákat! Rettentő 

komikus! Ha egy férfi meztelen, legalább ne bámuljon ilyen ostobán. A kettő 

együtt sok egy kicsit! 

– Jackie, hol van Burage? 

– Hát a másik szobában. Mit gondolt, hol lehet? 

– Dave-vel? 

– Nem. Dave külön szobát kapott. Kínos volt neki, hogy egy hölggyel van 

összezárva. 

Nagy kő esik le a szívemről. Talán régimódi vagyok, de nem esne jól, ha 

Dave túl sokat kérdezősködne. 

– Jó – mondom –, de akkor sem értem, hogy maga hogy kerül ide. 

Jackie valósággal rázkódik a nevetéstől. 

– Doktor, micsoda kérdés! Jobb lesz, ha elölről kezdi a tanulmányait! Úgy 

tudom, hogy nem ez az első éjszaka, amit együtt töltünk. 

– És Burage? – kérdem. – Azt akarja mondani, hogy az ő 

beleegyezésével… 

Jackie a szavamba vág: 

– Hát persze! Hol él maga, Ralph, melyik évszázadban? Fogadni mernék, 

hogy most házasságtörőnek érzi magát! És csak úgy furdalja a bűntudat! 

Szégyellje magát, Ralph! Még mindig nem söpörte ki a fejéből azt a sok 

ócska, monogám kacatot… 

Miután így kicsúfoltak és megleckéztettek, lemondok a pizsamámról – 

most már úgysincs rá szükség –, bebújok az ágyamba, mire Jackie felugrik, és 

a következő pillanatban már ott is van mellettem. Bevallom, csalódást érzek. 

Igen, csalódást. Tudom én, milyen csábító a változatosság, hiszen eleget 

álmodoztam róla. De éppen most! Amikor még egészen mámoros vagyok 

Burage felfedezésétől! Na persze, Jackie szép, egészséges lány, de nincs 

benne semmi rejtély. Úgy menetel az élvezet felé, mint a jó katona az 

ágyújához. Pedig én a mézesheteimet éltem Burage-zsal, és még sok-sok 

különleges, csodás örömöt vártam tőlük. 

Másnap korán reggel Jackie üdén, felfrissülve tesz-vesz, majd nagyon 

kedvesen felajánlja, hogy elviszi Dave-et sétálni a városba. Én éppen 

borotválkozom a közös fürdőszobánkban, amikor egyszerre csak megjelenik 

Burage: arannyal hímzett, fekete pongyola van rajta, remekül illik a 

vörösesbarna hajához. Ottawában ilyesmit is lehet kapni? A LIB harcos 

képviselője, és milyen elegáns! 

Egyébként miért ne? Nem tudom levenni a szemem Burage-ról: odaáll 

mellém, és a bő pongyolaujjak felcsúsznak tejfehér karján, miközben 



határozottan, módszeresen, nagy odaadással kefélni kezdi pompás hajzatát. 

Mindezt a tükörben látom, amely a kettős mosdó fölött van a falra erősítve. 

Megejtő kép, archaikusnak nevezném, ha nem félnék tőle, hogy szexista 

nosztalgiával vádolnának. Jackie bezzeg nem így csinálja: fütyörészve 

belefésül abba a rövid hajába, és már készen is van. 

– Jó reggelt, Ralph – mondja Burage derűsen. – Jól aludtál? 

Tárgyilagos hang, nincs benne semmi kétértelműség. 

– Jobban aludtam volna, ha nem cserélik ki a hálótársamat. Méghozzá úgy, 

hogy engem meg se kérdeznek. 

Egy kis mosoly: változatlan derű. 

– Bocsáss meg, Ralph, én magam szerettem volna közölni veled, hogy mit 

határoztunk. De nagyon későn jöttél haza, és már alig bírtam nyitva tartani a 

szemem. Nyugtatót vettem be. 

– Hogyne, értem – mondom keserűen. – Velem csak közlik a 

határozatokat. Előtte nem szoktak megkérdezni. 

Burage még mindig mosolyog, de persze ellentámadásba megy át. 

– Mondd, Ralph, nem vagy te véletlenül egy kicsit álszent? Hiszen Jackie 

tetszik neked. Már le is feküdtél vele. Előbb, mint velem. Abban a nevezetes 

kis kunyhóban. 

– Jackie kezdett ki velem. 

– Ugyan, Ralph, ne gyerekeskedj! Mit számít, hogy ki kezdte, és mikor 

kezdte! A következményeken úgysem lehet vitatkozni. 

Egy kis csend. 

– Na de mégis, Burage: Jackie! A te beleegyezéseddel! Azt hittem, hogy 

féltékeny vagy. 

– Én féltékeny? – kérdi Burage. 

De a szeme közben csupa nevetés. Ez a két nő a bolondját járatja velem, 

nem vitás. Végtelenül komikus, gyerekes, elmaradott, régimódi alaknak érzem 

magam mellettük. Lenéznek, és ezt csak a szeretet enyhíti. Mert azért 

szeretnek is. Hát persze! Az édes kis Ralph: milyen naiv, milyen 

szentimentális. És mindig helytáll, ha igazolnia kell latin férfiasságát. Mert a 

férfiassága, igenis, latin. Dél-Európának is megvannak a maga előnyei. Jó, 

akkor én is megpróbálkozom a derűvel. 

– Ha jól emlékszem, Blueville-ben még nagyon féltékeny voltál. Egymás 

után rendezted a jeleneteket. 

– Blueville-ben! – mondja Burage. 

Leteszi a hajkefét a mosdóra. Az arckifejezése megváltozik. A hangja is. 

– Blueville-ben egészen más volt a helyzet, Ralph. Blueville-ben 

mindenkinek jutott valami a "kutyuskából", kivéve engem. Ott volt Bess! 

Jackie! Ne félj, nem felejtem el Blueville-t! Irtózatosan szenvedtem a 



szexuális hiányérzettől. Minden éjszaka órák hosszat vergődtem az ágyban, 

hason fekve, és téged hívtalak a sötétben. Igen, Ralph, emlékszem, ahogy 

görcsösen belemarkoltam a lepedőbe, és megállás nélkül suttogtam, nagyon 

halkan, a lehallgató-készülék miatt: Gyereket akarok tőled, Ralph, gyereket 

akarok! 

Szavai őszintén megindítanak. Kikapcsolom a villanyborotvámat, és 

annyira zavarban vagyok, hogy meg se tisztítom: úgy teszem vissza a 

tartójába. Nézem Burage-t. Csodálatos haj, kék szem, tejfehér bőr, no és az a 

gömbölyű, megnyugtató orrocska, keretnek pedig a csinos fekete-arany 

pongyola. Csordulásig megtelik a szívem. De amikor már-már a karjaimba 

zárnám, hirtelen bekövetkezik az apály. Felötlik egy gondolat: van-e jogom 

hozzá, hogy ma reggel megöleljem? Vajon hogy osztozott rajtam ez a két nő? 

Hetenként fogják váltani egymást? És azon a héten, amikor az egyiké vagyok, 

szabad-e megsimogatnom a másikat? 

Lenyelem az ingerültségemet, megint fogom a villanyborotvát, kinyitom és 

megtisztítom. 

– Burage, mondhatsz, amit akarsz: nem tudom elhinni, hogy könnyű 

szívvel engedsz át Jackie-nek. Tegnap este is nyugtatót vettél be, pedig 

általában ellene vagy a nyugtatóknak. 

Burage újra felveszi a hajkefét, de hát én férfi létemre sem vagyok hülye, 

és jól látom, hogy már nincs mit kefélnie a haján. 

– Azt hiszed, az ilyen beszédekkel nagyon megkönnyíted a dolgomat? – 

kérdi végül kissé fátyolos hangon, és kerüli pillantásomat a tükörben. 

Egy kis csend: megvan a súlya. Nem akarok visszaélni pillanatnyi 

előnyömmel, de azért mégsem hagyhatom ennyiben a dolgot. Semleges 

hangon kérdem: 

– Ha nem szívesen csinálod, akkor miért egyeztél bele? Az ajka 

összepréselődik, a kék szem még kékebb lesz, a haj hullámzani kezd: Gorgó 

vagy Menád, ahogy tetszik. Érzem, hogy jön a vihar, és lezúdul rám. 

– Léha vagy, Ralph! Felelőtlen! Politikailag pedig analfabéta! Egyáltalán 

nem vagy képes felfogni a helyzetet. Az Egyesült Államok férfilakosságának 

igen nagy százaléka elpusztult. Hogy pontosan hány százaléka, azt még nem 

lehet megállapítani, mert a Bedford-kormány, mint tudjuk, minden statisztikát 

meghamisított. Nem is szólva arról a rengeteg A-ról, akit már alig lehet 

összeszámolni… Egyszóval óriási feladat áll előttünk. Ralph, ilyen 

körülmények közt melyik nő követelhetné, hogy egy férfi csakis az övé 

legyen? 

– És a mesterséges megtermékenyítés? 

Burage hevesen megrázza vörösesbarna haját. 



– Jórészt kudarcot vallott. Már a Bedford-kormány is megállapította. 

Nagyon kevés nő folyamodik ehhez a lehetőséghez. Ami tény, az tény: a nők 

nem akarnak gyereket egy olyan férfitól, akit nem ismertek személyesen. 

"Személyesen": ügyes kifejezés. És álszent is, akárcsak az, amit én 

mondtam. De nem számít. Most már minden világos. 

– Értem. "A hagyományos monogám házasság", ugyebár, ezért lett "elavult 

intézmény" – idézem, nem minden irónia nélkül. – Ki mondta ezt, Burage? A 

"mi"? 

– Igenis, a "mi", de én tökéletesen egyetértek vele – feleli Burage 

határozottan. 

Vegyes érzelmekkel tekintek az ügy harcos képviselőjére, aki szenvedélyes 

féltékenységét is hajlandó feláldozni a közérdek oltárán. 

– Ha így áll a dolog – mondom maró gúnnyal –, az az érzésem, hogy a 

munkaerőm pillanatnyilag egyáltalán nincs kihasználva. Nyilvánvaló, hogy 

két terhes nő nem elég. Lea és Ráchel sem tudta elegendő ivadékkal ellátni 

Jákobot, hiába adtak bele mindent a nagy termékenységi versenybe. 

Kisegítőkre volt szükség. 

– Lesznek olyanok is – mondja Burage, összepréselve az ajkát. 

Nem szólok semmit. Nem is mosolygok. Semmilyen érzelemnek nem 

adom jelét: tetőtől talpig semleges vagyok. De a külsőm mégiscsak 

elárulhatott valamit, valami nagyon keveset, amitől kipattan a szikra. 

Aztán lesújt a villám. 

– Nem kell olyan önelégültnek lenni – mondja Burage, és rekedt hangja 

szinte görgeti a vészterhes viharfelhőket –, vagy ha már ilyen önelégült vagy, 

ne erőltesd meg magad, úgyse tudod leplezni. Ismerlek, nem csapsz be senkit. 

Benned nincs se erkölcs, se szemérem. Egy gorilla vagy, semmi más. 

Dehogyis gorilla, az túl nagy volna! Egy csimpánz! Az is éppen olyan szőrös, 

mint te. Egy állat, érted, az vagy! Olyan állat, akinek a bujasága nem ismer 

határt. Aki méltó társa lehet Bessnek! Egy Ricardo, aki még nem esett át az 

ablacionista szertartáson! Tudom, miről álmodozol: az összes nőknek, akik a 

világon élnek, csak egyetlen közös …ja legyen, hogy egyszerre izélhesd meg 

valamennyit! 

Ez már erős egy kicsit. Micsoda kép! Kimegyek, bevágom magam után az 

ajtót. Nem arról van szó, hogy amit Burage mondott, igaz-e vagy sem. Csak 

nem tartozik ide. Mint az emberi fajta minden egyede – akár férfi, akár nő –, 

én is kapcsolatra tudnék lépni egyszerre több partnerral. De az adott esetben, 

tegnap este, igazán nem kívántam, hogy bármelyik másik nő átvegye Burage 

helyét. Ezt egyébként ő is jól tudja. De miután megtörtént az osztozkodás, és ő 

beletörődött az áldozatba, ugyan kicsodán töltse ki a haragját, ha nem éppen 

rajtam? 



 

Azok után, amiket Burage még Blueville-ben mondott a "mi" stratégiájáról, 

egyáltalán nem lepődtem meg, amikor Hope elnökasszony kizárólag nőkből 

alakította meg kormányát. Jó érzékkel azonban néhány kevésbé fontos, de 

látványos állást férfiakkal töltött be: így például egy férfit nevezett ki az 

Egyesült Államok ENSZ-képviselőjévé, Párizsba is egy férfi nagykövetet 

küldött Anita helyett, a Fehér Ház szóvivőjének pedig egy csinos fiút tett meg, 

aki azelőtt színész volt; a fiú szóról szóra bevágta a számára készített 

szövegeket, és akármit kérdeztek is tőle, mindig azt felelte: "Nincs 

kommentár." 

Hitvesemet (mert törvényesen még mindig az volt) felmentették ugyan 

párizsi állásából, de azért nem lett kegyvesztett. Nem is csodálkoztam rajta. 

Anita igazi tengeri hal: szereti a dagályt, ügyesen úszik az árral, és ha 

bekövetkezik az apály, akkor sem hagyja magát a történelem szemétdombjára 

söpörni. A Bedford-kormány utolsó hónapjaiban igen gyümölcsöző, titkos 

kapcsolatokat létesített a "mi"-vel, és amikor Hope elnökasszony visszahívta 

Párizsból, senki sem mondhatta, hogy "elmozdították": Anitát ugyanis 

kinevezték a Fehér Ház külügyi tanácsadójává. Három egymás után következő 

elnököt szolgált ebben a minőségében – amire az Egyesült Államok története 

valószínűleg nem ismer több példát. 

Így elég gyakran találkoztam Anitával Washingtonban, mert én is 

visszaköltöztem Wesley Heights-i házamba. Meg kell mondanom, Anitának 

sikerült olyan irányba terelnie kapcsolatunkat, hogy magam is elcsodálkoztam 

rajta – de erről talán majd később… 

A Fehér Ház tanácsadónői állásait Anitával együtt négyen töltötték be, 

jobban mondva, hárman, mert a negyedik férfi volt. Ennek a férfinak 

tulajdonképpen ugyanaz a szerep jutott, mint az Egyesült Államok 

hadseregében egy magas rangú néger tisztnek: ő a kirakat. A puszta 

létezésével bizonyítja, hogy az amerikai hadsereg nem fajvédő, és egy 

négerből is lehet tábornok. Anita eleinte nem sok tiszteletet tanúsított a 

negyedik tanácsadó iránt – igaz, amikor az illető úrnak kezdett megnőni a 

befolyása, változtatott a magatartásán –, és fölényesen csak úgy nyilatkozott 

róla, hogy ő "a szolgálatos hím", ami elég sértő volt Archibald C. 

Montague-ra és az egész férfinemre nézve. 

Eleinte, mondta Anita, senki se tudta, hogy Archie-nak tulajdonképpen mi 

a szerepe a női tanácsadók között. Igaz, mindig jelen volt, de soha ki se 

nyitotta a száját, és látszólag a legteljesebb közönnyel hallgatta a 

tanácsadónők és az elnökasszony eszmecseréit, illetve sokszor a vitákat is. 

Annyi biztos, hogy sohasem tágított Elizabeth Hope mellől, és a kettőjük 

kontrasztja igen mulatságos volt. Archie ugyanis a harmincas éveit taposta 



vígan és életerősen, Elizabeth Hope ráncai viszont már az ötödik X-et jelezték. 

Azonkívül Archie magas volt, karcsú és előkelő megjelenésű, az elnökasszony 

pedig alacsony és kövérkés… Elizabeth Hope mindig szedett-vedett ruhákban 

járt, s úgy kapta őket magára, hogy redőket vetettek a hátán és gömbölyded 

hasán, Archie viszont mindig a legkifogástalanabb eleganciával öltözködött. 

Az első három hónapban Anita és a többi tanácsadónő azt látta, hogy 

Archie semmit se csinál, csak kecsesen helyet foglal Elizabeth Hope mellett, 

nagy méltósággal hallgat, amíg a nők beszélgetnek, s legfeljebb akkor pattan 

fel a karosszékéből az öngyújtóját kattogtatva, ha az elnökasszony rá akar 

gyújtani. E hosszú idő alatt egyetlen mondatot hallottak tőle, azt is halkan 

súgta oda, mintegy "félre": "Túl sokat dohányzik az elnökasszony." 

Megjegyzem, hogy a régi "Mr." cím elmaradt a "President" mellől, hiszen 

most már furcsának hangzott volna, a "Mrs."-t pedig nem vezették be, mert 

szexistának tartották. 

Elizabeth Hope nagyon gyakorlatias gondolkodású asszony volt, s azért a 

Fehér Házban senki sem értette, miért tűr meg maga mellett egy olyan 

tanácsadót, akinek legfeljebb esztétikai értéke lehet. A rejtély akkor oldódott 

meg, amikor az új női törvénykönyv érvénybe lépése után Hope elnökasszony 

élettársául választotta Archie-t. Ezzel bebizonyosodott, hogy éles szeme már 

régen felismerte a tanácsadó valódi értékeit. 

Csakhamar mindenki beláthatta, hogy Archie valóban értékes ember. Vele 

született érzéke volt az illemszabályokhoz, amelyek mindig is nagy szerepet 

játszottak Washingtonban. Egy kis igyekezettel sikerült elsajátítania az etikett 

minden rejtelmét, a többit pedig nyugodtan rá lehetett bízni természetes 

tapintatára: Archie senkinek se felejtette el a nevét, tudott figyelmesen 

hallgatni, amikor mások beszéltek, és elegánsan csevegni anélkül, hogy 

bárkinek is ártott volna, így aztán Elizabeth Hope nagy hasznát vette a 

közreműködésének, amikor a Fehér Házban újra elkezdődtek a fogadások. 

Mi tagadás, Bedford alatt ezek a fogadások rendkívüli módon lezüllöttek. 

A férfiak természetesen ki voltak tiltva, a megjelent "egyedülálló nők" pedig 

azzal kompenzálták a gyűlölt hímek távollétét, hogy maguk próbálták 

megjátszani a férfit, ami egyáltalán nem tett jót a modoruknak. Szokássá vált, 

hogy a Fehér Ház vacsoráin rengeteget ittak, elterpeszkedtek a fotelokban, és 

az anyagcserével kapcsolatos trágárságokon csámcsogtak. Több szemtanú 

állította, például egy A, akit pincérnek alkalmaztak, mert azelőtt a 

Maxim's-ban szolgált, hogy voltak nők, akik a férfi-képmutatás elleni 

tiltakozásul "böfögtek és szellentettek a fehér asztal mellett". 

Mondanom sem kell, hogy Hope elnökasszony férjének a jelenlétében 

senki se merte volna ilyen alpári cselekedetekre ragadtatni magát. Archie 



sohasem lépte túl a hatáskörét, de a hatáskörén belül nagyon is határozottnak 

mutatkozott. 

Amikor az egyik miniszternő farmerba és garbóba öltözve jelent meg a 

Fehér Házban – ó, az illegális élet dicső emlékei! –, Archie udvarias, de 

metsző hangon figyelmeztette, hogy mivel beköszöntött a béke, ez a viselet 

már nem divatos. Egy hónappal később az elnökasszony szabad szájú 

titkárnője egy trágár szót ejtett ki Archie előtt, mire Archie elérte, hogy az 

illetőnek azonnal felmondtak: közmegelégedésre ő maga foglalta el a 

megürült állást, és utolérhetetlen készséggel látta el új feladatait. Illemtudása, 

jó megjelenése és eleganciája – azt mondták róla, hogy "ő a legjobban 

öltözködő férfi az egész világon" – biztosította Archie népszerűségét. 

Fényképe egyre többször jelent meg a képes újságokban, a cikkek csupa jót 

írtak róla, és hat hónappal a házassága után már mindenki úgy emlegette, mint 

"az első gentleman"-t. 

Eleinte azt hittem, hogy ebben az elnevezésben némi gúny lappang, hiszen 

nyilvánvaló volt, hogy az egykori "első ladykre" utal, de Anita megnyugtatott: 

az újságírónők, akik így nevezik Archie-t, őszintén rajonganak érte, és 

nemhogy támadni akarnák, de nagy szeretettel veszik a védelmükbe. 

Elég az hozzá, mindannyian örültünk Hope elnökasszony családi 

boldogságának, hiszen egyébként rendkívül súlyos problémákkal kellett 

megküzdenie. Az encephalitis 16 minden országban, de különösen az Egyesült 

Államokban hihetetlenül megtizedelte a férfilakosság sorait. Európában a 

születések számának növeléséről kezdtek beszélni: Amerikában nem 

használták ezt a kifejezést. Maga az elnökasszony adta ki a jelszót, amely 

történelmi felhangjaival igen hatásosnak bizonyult: az Egyesült Államok 

"demográfiai rekonstrukciója" e pillanatban minden egyébnél fontosabb. 

Maga a jelszó is jellegzetesen amerikai volt, és a gyakorlati intézkedések, 

illetve az a liberális filozófia, amelyből ezek az intézkedések fakadtak, 

nagymértékben eltért a másutt alkalmazott megoldásoktól. Európában, ahol 

évszázados hagyományok támasztották alá az erkölcsi konzervativizmust, az 

újranépesedés érdekében jónak látták szigorú tilalmakkal sújtani az abortuszt 

és a homoszexualitást. Hope elnökasszony mélységesen elítélte az efféle 

kényszert. Az egyénnek, úgy vélte, elidegeníthetetlen jogai vannak: szabadon 

kell rendelkeznie a testével, és az állam nem sajátíthatja ki az állampolgárok 

ivarszerveit. Azonkívül az elnökasszony meg volt győződve róla, hogy a 

fogamzásgátlás és az abortusz csak elenyésző mértékben befolyásolja a 

demográfiai rekonstrukciót, a homoszexualitásnak pedig ebből a szempontból 

egyáltalán nincs jelentősége. Hope úgy gondolta, hogy a nők óriási többsége 

minden országban gyereket akar, s ha börtönbe zárják azt a jelentéktelen 

kisebbséget, amely nem akar gyereket, ezzel nem fogják felszítani a többiek 



szülési kedvét. Mást kell tenni: a gyerekszülésre vállalkozó nőknek 

biztosítsunk olyan előnyöket és kedvezményeket, hogy a népes család ne 

legyen többé elviselhetetlen teher a számukra, és ne kárhoztassa őket 

életfogytiglani rabszolgaságra. 

Többek közt ezt a célt tűzte ki A nő törvénykönyve, Ez a Törvénykönyv, 

amely a Hope-kormány első esztendejében lépett érvénybe, számot vetett a 

történelmi helyzettel, azzal ugyanis, hogy amikor véget ért a járvány, az 

amerikai nők közt egyetlen háztartásbeli sem maradt: elmúlt a "housewife" 

korszak, és minden nő dolgozott, kivéve a nyugdíjasokat. 

A nő törvénykönyve levonta ebből a helyzetből a megfelelő 

következtetéseket. Kimondta, hogy a nő ezután önállóan köteles bevallani a 

jövedelmét, maga fizeti az adót, gyermekei az ő nevét viselik, és amíg 

kiskorúak, csakis az ő gyámsága alatt állhatnak. A nő törvénykönyve valójában 

csak egyetlen szülőt ismert el: az anyát. Az anyának pedig a Hope-kormány 

igen jelentős gyermekgondozási segélyt, szociális juttatásokat és 

adókedvezményeket biztosított. 

Az apa szerepét tulajdonképp csak hallgatólagosan határozták meg. Az új 

kormány ugyan fölöslegesnek és elnyomó jellegűnek minősítette a poligámia 

elleni törvényeket, s el is törölte őket, de azért sehol sem mondták ki, hogy az 

Egyesült Államokban meg kell változtatni a házasság szerkezetét. Miden férfi 

és nő – akár katolikusok voltak, akár protestánsok, akár zsidók – változatlanul 

élhetett azzal a jogával, hogy házasságot köt a neki megfelelő templomban. A 

"férj" és "apa" fogalma azonban minden különösebb rendelkezés nélkül is 

kiment a használatból, hiszen a hozzájuk fűződő jogok és kötelezettségek is 

megszűntek. A Törvénykönyv ugyan használta a "nemző" kifejezést, de a 

nemző nem adta át nevét sem a nőnek, akit megtermékenyített, sem a 

kapcsolatukból született gyerekeknek. A nemző akkor se hivatkozhatott a 

gyerekeire, amikor adóbevallást tett, és nem volt köteles gondoskodni róluk, 

sem pedig együtt élni az anyjukkal. 

A férfit csupán egyetlen szál fűzhette ivadékához: a gyermek mint 

"középső nevet" (middle name) viselhette az övét, a keresztnév és az anya 

neve között. Ebben az esetben a gyermek lett a férfi örököse. A névadásból 

azonban semmiféle jogok nem származtak a nemzőre nézve. Ilyen névadás 

egyébként is csak az anya írásbeli kérésére történhetett, s a nemzőt semmi sem 

kötelezte, hogy teljesítse a kérést. 

Nyilvánvaló, hogy az új törvénykönyv egy olyan nemi forradalmat 

szentesített, amely példa nélkül áll a világtörténelemben. Ez a forradalom 

azonban nem verte nagydobra a valódi jellegét. A nő törvénykönyve olyan 

ügyesen volt megszövegezve, hogy senkire se hatott provokatív módon: a 

régimódi szexista pszichológusok azt mondták volna, hogy az elnökasszony 



"női ravaszsága" nyilvánul meg benne. Az új törvényhozás látszólag 

érintetlenül hagyta a monogám házasság elvét, de ha jobban megnézte az 

ember, kiderült, hogy ez az elv immár minden tartalmától meg van fosztva. A 

férfinak csak biológiai szerepe maradt: nemző volt, de apa már nem. 

Társadalmi hatalmát tapintatosan felszámolták. Elvesztette irányító szerepét, a 

családi közösség sejtmagjának funkcióját, és a társadalom másodlagos 

tényezőjévé vált. 

Mint ahogy Burage előre megmondta, az apa "jogaival" együtt eltűnt a 

birtoklás fogalma is, amely e jogból következett. A társadalmi rend kizárólag 

az anyákra épült. Mindegy volt, hogy egyedül élnek, vagy pedig egy férfival. 

Jogilag mindenképpen hajadonok maradtak, hiszen a férj fennhatósága és a 

férjtől való anyagi függés egyaránt megszűnt. 

Igaz, a nők segítségre szorultak, ezt azonban a közösségtől kapták meg. Az 

anyák és az egyedülálló anyák igen sokoldalú, állandó és bőkezű 

támogatásban részesültek – családi segély, juttatások, adókedvezmények, 

éjjel-nappal működő kerületi vagy falusi bölcsődék –, mindez pedig háttérbe 

szorította az "apákat", és voltaképpen a nevelés tapintatos államosítására 

vezetett. 

E reformokat nem lehetett volna megvalósítani, ha az ország gazdasági 

erőforrásai még mindig a férfiak kezében lettek volna. A hajdani első nem 

ugyanis a pénz segítségével előbb-utóbb visszahódította volna azokat a 

pozíciókat, amelyektől a törvények megfosztották. Úgy látszott azonban, hogy 

ilyesmi sohasem fog bekövetkezni. A járvány alatt a nők öröklés folytán 

megszerezték az Egyesült Államok termelőeszközeinek több mint 

háromnegyed részét, és bebizonyították, hogy élni is tudnak velük. Hope 

elnökasszony új adórendszere biztosította, hogy ez a folyamat ne maradjon 

abba. A cégek női tulajdonosai, valamint azok a részvénytársaságok, 

amelyeknél a nők kezében volt a részvénytöbbség, és nők töltötték be a vezető 

állásokat, különféle kedvezményeket kaptak. Mivel a nemzet előtt álló 

feladatok megoldása érdekében az adóterhek igen magasak lettek, ez az 

intézkedés gyakorlatilag azzal az eredménnyel járt, hogy a férfi-cégek vagy 

megszűntek, vagy pedig női kézbe kerültek. Nagymértékben csökkentették 

viszont az örökösödési adót, ha nőnemű utódok örököltek az anyjuktól. Igaz, 

az anyának változatlanul jogában állt, hogy a fia javára végrendelkezzen, de 

ezen a téren az egyenlőség csak látszólagos volt. Férfi örökösök esetében 

ugyanis az adóhivatal igényt tartott az örökölt javak értékének több mint a 

felére, a női örökösök ellenben legfeljebb tíz százalék illetéket fizettek. 

A nő törvénykönyve ily módon, egyszerű pénzügyi rendelkezésekkel, 

mindenféle elvi nyilatkozatok nélkül, leplezett formában biztosította a 

leánygyermekek elsőbbségi jogát. Ha Törvénykönyv-et a közeljövőben nem 



helyezik hatályon kívül, ezek az intézkedések két-három emberöltő alatt 

feltétlenül azt fogják eredményezni, hogy az Egyesült Államok gazdasága 

teljes mértékben a nők kezébe kerül, következésképpen a politikai hatalmuk is 

örök időkre állandósul. 

Ez a folyamat még nem zajlott le. Egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy 

megkezdődött. Azt azonban máris el kell ismerni, hogy Hope 

elnökasszonynak a meggyőzés erejével, a szólásszabadság tiszteletben 

tartásával és a Kongresszus együttműködésének biztosításával sokkal többet 

sikerült elérnie, mint az előző rendszernek, amely oly csúfos kudarcot vallott. 

Bedford fanatizmusa, klikkjének bűnös férfigyűlölete, a Grimmek és 

Jettisonok képtelen álma, hogy megvalósítsák az "egynemű, parthenikus 

államot" – micsoda ostoba pleonazmus! –, végül is polgárháborúba döntötte az 

Egyesült Államokat. Hope elnökasszony viszont belátta, hogy bármennyi 

sérelem érte is a nőket az évszázadok folyamán, a férfigyűlölet semmiféle 

tartós társadalmi építménynek nem lehet az alapja. 

A nő törvénykönyve ellen kétségkívül felhozható az a vád, hogy az egykori 

második nem teljhatalmának kedvezve, megint csak felborítja az egyensúlyt. 

A jövő majd eldönti, vajon ez az egyensúlyhiány nem tartalmazza-e különféle 

súlyos ellentmondások csíráit. De annyit magam is tanúsíthatok, hogy ebben a 

társadalomban összehasonlíthatatlanul kellemesebb az élet, mint annak idején 

Blueville-ben. Hope elnökasszony alatt a férfi már nem gyűlölet és megvetés 

tárgya, s a férfiassága és az élete sem forog állandó veszélyben. A nők ebben a 

pillanatban inkább túlzott szeretetet tanúsítanak iránta: ebben nyilván a 

Bedford természetellenes tabuinak a reakciója nyilvánul meg, valamint az is, 

hogy a nő szabadon kiélheti ösztöneit, amelyeket immár nem fojt el a 

társadalmi alacsonyabbrendűség nyomasztó tudata. 

 

Mihelyt visszaérkeztem Washingtonba, ismét elkapott az az örvény, ami 

Ottawában valamennyiünket jól megforgatott: rádió, televízió, 

sajtókonferenciák – de azért mégsem ugyanúgy. Ottawában én voltam a nagy 

hős, Washingtonban pedig Burage. 

A hír egyébként vele együtt szárnyra kapta Jackie-t is, aki Ottawában a 

háttérbe szorult, valamint Mrs. Barrow-t. Ők hárman részletesen elmondták – 

a "mi" nagyobb dicsőségére –, hogyan sikerült Blueville-ben megvédeniük a 

bedfordistáktól, s végül megszervezniük a szökésemet. 

Ezeken az interjúkon én is részt vettem, de mivel kérdéseket nemigen 

intéztek hozzám, többnyire csak hallgattam. Tudomásul kellett vennem, hogy 

nem annyira a történelmi hős szerepében mutatnak be a közönségnek, hanem 

inkább valamiféle szeretetre méltó figurát csinálnak belőlem. Igaz, a televíziós 

kamera nem fukarkodott a hízelgő totálképekkel, ha éppen rám irányult, és 



jóllehet a riporternő nem sokszor engedett szóhoz jutni, kárpótlásul 

agyba-főbe dicsérte személyemet. "Valamennyien láthatják, hogy dr. 

Martinelli, aki itt van mellettem, rendkívül jóképű férfi" (a very charming 

man). Ezt csak úgy futólag jegyezte meg, miközben rátette kezét a combomra, 

és egy cinkos kacsintást küldött a női nézőközönség felé: a bájaimat illetően, 

ugyebár, teljes az egyetértés. 

Egyébként Burage és Jackie még az interjú előtt alaposan kioktatott. Ha 

kérdéseket tesznek fel (mert valamit azért mégiscsak mondani kell arról a 

híres vakcináról! ), a világért se viselkedjem szexista módra. Hát ezzel most 

mit akartok mondani? Ejnye, Ralph, hiszen úgyis tudod: ne legyél fölényes, 

magabiztos… – Na persze, értem! Legyek olyan, mint a szende leányzó Wilde 

darabjaiban! Aki mindig csak így felel az anyjának: "Yes, mama…" 

De azért tagadhatatlan, hogy érdemes volt megfogadnom a két nő bölcs 

tanácsait. Amikor egy félév múlva megkockáztattam némi szexista 

pimaszságot, nagyon is pórul jártam. Már az x-edik televíziós interjúnál 

tartottunk – ezt, ha jól emlékszem, képmagnóra vették fel –, és a riporternő 

megint csak azzal mutatott be, hogy "rendkívül jóképű férfi" vagyok. Mire én 

egy kicsit sértetten a szavába vágtam: "És azonkívül talán kutatónak sem 

éppen a legrosszabb." A riporternő előbb rám nézett, mint aki nem tudja mire 

vélni az agresszivitásomat, aztán megértően elmosolyodott, és azt mondta – 

látszott rajta, hogy jót mulat magában: "Természetesen, dr. Martinelli. Itt 

senki sem vonja kétségbe az ön képességeit." Ekkor premier plánban 

megjelent Jackie és Burage hasa: immár mindkettőjükön jól látszott a 

terhesség. Gondolom, a műsorvezetőnő és az operatőrnők jót mulathattak, 

amikor ezt a néhány kockát utólag belevágták az adásba. 

– Tessék – fakadt ki Burage dühösen –, ezt éred el, ha nem viselkedsz 

illedelmesen! 

Dave boldog volt, hogy ismét Washingtonban vagyunk: örült a Wesley 

Heights-i házunknak, a nagy kertnek, az úszómedencének, a szobájának – 

amelyben az egyik falat egy nagy, fekete tábla foglalta el – és főleg a 

televíziónak, amely Blueville-ben annyira hiányzott neki. Eleinte kétségeim 

voltak, mit szól majd hozzá, hogy két nővel élek együtt. De amikor óvatosan 

puhatolózni kezdtem nála ebben az ügyben, kiderült, hogy kár volt aggódnom. 

A televízió és az iskola hatására Dave igen hamar a magáévá tette a 

rekonstrukcióval kapcsolatos uralkodó eszméket. Igaz, hogy őt nem tartotta 

fogva a mélyen gyökerező monogám hagyomány, mint engem. Akkor jöttem 

rá, hogy a Dave-vel kapcsolatos problémáim ezúttal is mondva csináltak, 

amikor egy nap hazajött az iskolából, és diadalmasan közölte, hogy három 

osztálytársnője neki szánja a nemző szerepét, "ha majd nagy lesz". 



Egyébként élettársnőim terhességének minden egyes mozzanata rendkívüli 

módon érdekelte, s hogy kielégítsem a tárgy iránti roppant kíváncsiságát, egy 

kis embriológiai előadást tartottam neki a szobájában a fekete tábla 

segítségével. Később megtudtam, hogy a tanultakat aztán előadta az iskolában, 

és ezért a tanítónő meleg dicséretben részesítette. "Mégis – mondta Dave, 

miután beszámolt a sikeréről –, azért irtó kár, hogy nekem sohase lehet 

kisbabám." Majd bánatosan hozzátette: "Állati ciki, hogy fiú vagyok." 

Egy évvel azelőtt, vagy akár Blueville-ben, még nem mondott volna ilyet. 

Annyit mindenesetre megállapíthatunk, hogy a mai koedukációs iskola igazán 

nem fejleszti ki a fiúkban a fallokráciát. 

A Burage-hoz és Jackie-hez fűződő személyes kapcsolatairól pedig ennyit: 

olyan jó, hogy már-már féltékeny vagyok. Közös életünk első pillanatától 

fogva Dave szinte befészkelte magát a két nő puha, meleg szeretetébe, 

úgyhogy rá kellett jönnöm, mennyire hiányozhatott neki anyja halála óta a női 

környezet. Erősen igényli Jackie-t is, Burage-t is, szomjazik rá, hogy 

érintkezhessen velük, és céljai érdekében nem átallja bevetni a legpimaszabb 

kacérságot. A módszer egyébként beválik. Dave elérte, hogy mindkét nő 

annyit foglalkozik vele, amennyit csak tud, bár titokban jobban szereti 

Burage-t – ezt leplezni próbálja, de én észrevettem. Pedig Jackie-vel könnyebb 

összeférni még Dave-nek is: mindig vidám, kiegyensúlyozott, nincsenek 

komplexusai, semmi se hozza ki a sodrából, nem akad fenn semmin – Burage 

viszont időnként megsértődik, és kimutatja a karmait. De Burage-nak van egy 

tulajdonsága, amellyel hatni tud Dave-re. Gyöngéd pillanataiban ő a 

gyöngédebbik, és akkor jobban ajnározza Dave-et. Ez pedig bizonyára 

elegendő kárpótlás azért az egy-két karmolásért. 

Örömmel tapasztalom, hogy Dave ebben a boldog légkörben sem 

feledkezett meg Mutschról, aki Blueville-ben a szárnyai alá vette. Gyakran ír 

neki, Mutsch pedig hosszú, módszeres és szinte családias hangú levelekben 

válaszol a Harvard Egyetemről, ahol Stien visszakapta az állását. Dave 

azonkívül Joan Smithnek is szokott írni. 

Meggondolatlanul kikotyogtam előtte, hogy ha megvalósul az a terv, amely 

szerint Washingtonban rám bíznának egy kutatóintézetet, akkor szeretném 

ismét összehozni a blueville-i munkatársakat, Smitht, Pierce-t és Grabelt. 

Azóta Dave szinte hetenként megkérdi, hogy mi van a tervvel, és mikor 

láthatja viszont "Smithéket". Megjegyzem, Jackie is majdnem olyan 

türelmetlen: nagyon szeretne újra találkozni "Ritá"-val. Egyébként én is. 

Burage viszont hallgat: tudom, hogy miért. Nem tudja megbocsátani 

"Ritá"-nak, hogy olyan szimatoló a természete. 

Egy másik vendéget azonban mindannyian kitörő örömmel fogadtunk, 

amikor váratlanul beállított hozzánk, éspedig Kate Barrow-t. Ott lakott nálunk 



a Wesley Heightson, és sajnáltam, hogy csak két hétig maradhat 

Washingtonban. Nemrég azonban meghalt Ohio állam kormányzója, és Mrs. 

Barrow jelöltetni akarta magát a választásokon. Blueville-ben sohasem 

beszélgettünk egymással, legfeljebb összemosolyogtunk, de most, hogy 

jobban megismertem, Kate Barrow valósággal lenyűgözött kimeríthetetlen 

energiájával. Nem sok időt töltött Washingtonban, de ennyi is elég volt ahhoz, 

hogy elváljon Mr. Barrow-tól – A nő törvénykönyve rendkívül megkönnyítette 

a válást, ha a férj nemzőképtelen A volt –, hatalmas politikai munkát fejtett ki 

az elnökasszony mellett, és teherbe esett tőlem. Szabályszerűen meg is kért: 

járuljak hozzá, hogy a születendő gyermek middle name-je az én nevem 

legyen. 

Ugyanezt a kérést intézte hozzám már korábban Jackie és Burage is, én 

pedig némileg kelletlenül beleegyeztem: ez ugyanis azt jelentette, hogy Dave 

örökségét három részre kell osztani. Az örökösök száma most négyre 

emelkedett. Mégsem szólhattam semmit, hiszen Mrs. Barrow a "mi" egyik 

vezetője volt, és én aztán igazán a saját bőrömön tapasztalhattam (még ha nem 

dörgölték volna is annyiszor az orrom alá! ), hogy Blueville-ben a "mi" 

terjesztette fölém védőszárnyait. 

De a legjobban az lepett meg, hogy Mrs. Barrow még a gyerek 

megszületése előtt a saját middle name-jének is az én nevemet választotta, és 

az egész választási hadjárat alatt mint Kate Martinelli Mortimer szerepelt – 

Mortimer volt ugyanis a lányneve. 

Az ilyesminek egyáltalán nem volt törvényes alapja. Mégis szokássá vált, 

és mindinkább terjedt. A különféle hivatalos űrlapokon a nőknek nem kellett 

feltüntetniük, hogy hajadonok-e vagy férjesek (az efféle megkülönböztetés 

szexistának minősült), hanem csak azt, hogy anyák-e vagy sem. Mivel pedig 

az anyaság oly sok előnnyel járt, és jelentős társadalmi presztízst biztosított, a 

várandós asszonyok is jelezni óhajtották állapotukat, és middle name-ként 

használták megszületendő gyermekük nemzőjének a nevét. 

Persze abban, hogy Kate Martinelli Mortimer middle name-nek használta a 

nevemet, politikai megfontolások is rejlettek. Én akkoriban olyan híres voltam 

az Egyesült Államokban, mint egy táncdalénekes, és Kate népszerűségét csak 

fokozta a romantikus nimbusz, hogy úgy állhat a választói elé, mint aki 

blueville-i védencétől esett teherbe. 

Megválasztása után Kate elég sokszor járt Washingtonban: rengeteg dolga 

volt, amit sietve kellett elintéznie két repülőjárat között, de akármilyen rövid 

ideig maradt is, mindig megtalálta a módját, hogy érvényesítse velem szemben 

– ha szabad így mondanom – házastársi jogait. Az igazat megvallva, e 

kötelességek teljesítése nem esett nehezemre. Nem szerettem volna együtt élni 

Kate-tel, roppant energiája egy kicsit sok lett volna nekem, de mindig örültem 



a találkozásainknak. Azt is meg kell vallanom, hogy Kate-nek van egy 

fiziológiai tulajdonsága, amely rendkívül kellemesen hat rám. Azok közé a 

nők közé tartozik, akikről egy nagy író igen találóan azt mondta, hogy "az 

orgazmusuk olyan őszinte, mint egy becsületes kézszorítás". 

Alighogy letelepedtünk Washingtonban, egy napon felhívott Anita, aki 

visszajött Párizsból, és az elnökasszony tanácsadója lett… Elég hűvös hangon 

beszéltem vele, a szemére vetettem, hogy elhagyott, nem voltam kíváncsi a 

mentségeire, és letettem a kagylót. Burage, aki jelen volt, és felvette a 

fülhallgatót, meg is mosta ezért a fejemet: vétettem a nememhez illő 

szerénység ellen. Igaz, Anita egy ronda opportunista, de az sem tagadható, 

hogy minden lehetséges módon igyekezett megvédeni, amíg Blueville-ben 

voltam. 

Erre már fel kellett ordítanom: "Ami sok, az sok! Elegem van ebből az 

állandó védettségből!" Burage vállat vont. "Hallgass, Ralph – mondta 

fölényesen –, butaságokat beszélsz." Ekkor lépett a szobába Jackie: századosi 

egyenruhája már nem tudta elrejteni a terhesség jeleit (nemrég léptették elő), 

de, jóllehet állandó émelygés környékezte, mit sem veszített jó kedélyéből. 

Burage elmondta neki, milyen dühös voltam az előbb, mire Jackie elnevette 

magát. "Ugyan, Ralph – mondta –, ne gyerekeskedj! Fegyelmezd egy kicsit az 

érzékenységedet. Csak nem fogsz összeveszni az elnökasszony egyik 

tanácsadójával. Különben hiába is akarnál, nem engedjük!" 

Két nap múlva Anita újra felhív: a hangja szelíd, mint egy angyalé. Én 

pedig, akit közben alaposan megleckéztettek, bocsánatot kérek. "Dehogy, 

Ralph, nagyon is érthető volt a reakciód. Mit szólnál hozzá, ha holnap együtt 

ebédelnénk a kínai vendéglőben? Meghívlak. Az öreg Mr. Twang áldozatául 

esett a járványnak, ami arra vall, hogy nem is volt olyan öreg – nevetés. – De 

Mrs. Twang megvan azzal az izgató kis hasítékkal a szoknyáján – nevetés. – 

Na és én is megvagyok…" 

Késve érkezem. Anita az emeleti helyiségben ül egy asztalnál, és egy 

magazint lapozgat. Semmit sem változott. Vörösesbarna haj, zöld szem, és az 

a finom metszésű orr, amit most már kevésbé méltányolok, miután 

megismertem a Burage-ét. Az öltözködése sem változott: fekete princesszruha 

kis fehér gallérral – szinte egyenruhának hat. Hallatlan öntudat sugárzik róla. 

A pillantása megvillan, mint egy kardpenge, és tetőtől talpig végigmér, mialatt 

közeledem hozzá. Nagy lendülettel feláll – ezt a felállást talán előre 

megtervezte –, és szájon csókol. El vagyok képedve. Igaz, a csók előtt azért 

jól megnézett magának. Visszaül a helyére, megfogja a jobb kezemet, felém 

fordul. 

– Istenien nézel ki, Ralph! Ragyog a szemed, csillog a hajad! Mindjárt 

látni, hogy a nőid nagyon gondoznak – nevetés –, ápolnak, babusgatnak, 



táplálnak! … És ez az elegancia! Milyen szerencse, hogy a testhezálló 

zubbony jött divatba a zakó helyett. Remekül áll a hozzád hasonló, sovány és 

izmos férfiaknak. Pláne ha ilyen feszes nadrággal viselik, mint te. Olyan 

feneked van, Ralph, mint egy torreádornak! A többi csábról nem is beszélve – 

nevetés. – Esküszöm, amikor megláttalak, összefutott a nyál a szájamban. 

Csak egyet sajnálok: kár, hogy nincs olyan új vonalú, német slicced! New 

York-ban most ez a legnagyobb divat, és szerintem is meg kell veszni érte… 

Odajön Mrs. Twang, hogy felvegye a megrendelést. Arcán ugyanaz az 

archaikus mosoly, amelyet tetszése szerint varázsol elő és tüntet el, de a 

szenvtelenségének nyoma sem maradt. Amikor a szokás hatalma folytán 

megakad a szemem a szoknya kis hasítékán, olyan kihívóan és sokat mondón 

kacsint vissza, hogy eláll a lélegzetem. Aztán, mikor kimegy a helyiségből, 

Anita figyelmeztet (mintha Burage-t hallanám!), hogy viselkedjem 

tartózkodóbban és óvatosabban: 

– Egyszer még lekapnak a tíz körmödről, édes Ralph. Nem ritka eset 

mostanában. Három-négy nőből álló galerik. Nem, szó sincs olyasmiről, mint 

a szegény, szerencsétlen Mr. B. esetében… emlékszel? Nincs szadizmus, 

nincs kínzás. Barátságosan elbúcsúznak a nemzőtől, és szabadon engedik, 

mihelyt megtette a kötelességét. Mit lehet tenni? Meg van kötve a kezünk. Az 

anyaság misztikus dicsfénye mindennél hatalmasabb! Nincs az a bírónő, aki 

ma ilyesmiért el merne ítélni egy állapotos nőt, ha az illető kijelenti, hogy 

tettének a hazafias érzés volt a rugója, és "csak a rekonstrukció eszméje 

lelkesítette". Komolyan, Ralph, jobb lesz, ha nők jelenlétében ki sem nyitod 

azt a bársonyos szemedet, vagy legalábbis mindig lesütve tartod. Nem 

ajánlanám, hogy egyedül gyere ebédelni Mrs. Twanghoz. Általában azt 

tanácsolom, sose menj el hazulról egyedül. Megkérhetnéd Davidson 

századost, hogy adjon melléd védőkíséretet. Akkor nem kellene félni. 

– Ismered Jackie-t? 

– Persze. Burage-t is. Elragadó nő. És nagy megtiszteltetés a számomra, 

édes Ralph, hogy olyan nőt választottál, aki hasonlít rám – nevetés. – 

Ugyanilyen a haja. 

– Nem hasonlít rád: sem a szeme, sem az orra… 

Anita végighúzva ujját finom rajzú orrcimpáján. 

– Az orra talán nem – mondja hirtelen fellobbanó hiúsággal, ami egy 

politikustól elég meglepő. 

Aztán kivesz a retiküljéből egy parányi dobozkát, és átnyújtja: "egy kis 

semmiség". Kedvem lenne visszautasítani, de nem merem, Anita láthatólag 

ragaszkodik hozzá, hogy elfogadjam. És amikor kinyitottam a dobozt, akkor 

persze már késő. Egyáltalán nem "semmiség", hanem egy arany pecsétgyűrű, 



belevésve a kezdőbetűim. Ez most megint nagy divat, magyarázza Anita: 

felhúzza a kisujjamra, és újfent megcsókol. 

Miután így felgyűrűzött, mint egy madarat, és a békecsók teljesen 

megnyugtatta, hozzálát a sült rákocskák bekebelezéséhez (látom, hogy az én 

adagom is az övé lesz), közben pedig előadja, milyen nagy tervei vannak 

velem. 

A Fehér Házban nemrég megismerkedett egy milliomosnővel, aki az 

olajnak köszönheti a vagyonát, és természetesen özvegy. Ez az olajmágnásnő 

– aki már nem fiatal – ég a vágytól, hogy a neve fennmaradjon, mégpedig egy 

tudományos alapítvány formájában. – Azt ajánlottam neki, kézenfekvő volt, 

hogy létesítsen egy kutatóintézetet, amely az agyvelő megbetegedéseivel 

foglalkozik. Itt Washingtonban. Te lennél a vezető. Azt hiszem, menni fog. 

Hallgatom, hálám kifejezéséül dörmögök valamit, többet nem tehetek. 

Mint minden nagy ember, Anita is megszokta, hogy egyedül ő beszéljen. 

Hallgatásomért egyébként futólag meg is dicsér: "Te olyan jól tudsz hallgatni, 

Ralph, és olyan szép a szemed, amikor hallgatsz!" 

Miután beszámolt az intézetről – amely egyelőre csak elképzelés, de ő 

máris befejezett ügynek tekinti –, Anita rátér egy sokkal közelebbi tervre, 

amely legalább annyira fontos neki, s amelyhez ugyancsak szüksége van a 

közreműködésemre: gyereket akar tőlem. 

Eláll a lélegzetem. 

– Te?! Gyereket?! 

– Miért? Azt hiszed, nem vagyok rá képes? 

– Dehogynem! Csak ellenkezik az életfilozófiáddal! 

– A filozófiám megváltozott – mondja Anita komolyan. – Az idők is 

megváltoztak. A társadalom szerkezete úgyszintén. Az anyaság ma már nem 

akadálya a politikai karriernek. Ellenkezőleg. 

Jól mondja: "ellenkezőleg" – méltányolom a megfogalmazást. 

– Nem szabad megfeledkezni róla – mondja Anita Elizabeth Hope 

legutóbbi beszédének a modorában (igazán nem szégyen, hisz talán éppen ő 

írta) –, hogy korunk legfontosabb feladata a demográfiai rekonstrukció. Az 

elkövetkező hónapokban egyetlen amerikai nő sem járhat emelt fővel, 

bármilyen magas állást töltsön is be, ha nem szül gyereket. Sajnos az 

elnökasszony – halkabbra fogja a hangját –, tekintettel a korára… Nekünk 

azonban, akik a tanácsadói vagyunk, példát kell mutatnunk. Ide nézz, Ralph, 

mutatok valamit, amit csak a jövő héten fognak hivatalosan bejelenteni. 

Belenyúl a retiküljébe, de nem veszi ki egészen a szóban forgó tárgyat, 

csak a tenyerén mutatja: egy piros jelvény, rajta három arany betű: MAR. 

– Mi az, hogy MAR? 



– The Mothers of the American Reconstruction* Ezt a jelvényt – teszi 

hozzá, miközben egy kis irigység lobban fel zöld szemében, és sóhajtva 

becsukja a retiküljét –, csak azok az amerikai nők viselhetik majd, akik a 

rekonstrukció első évében estek teherbe. 
[* Az amerikai rekonstrukció anyái, (angolul)] 

Jó, gondolom, ezt majd elmesélem Burage-nak és Jackie-nek. Örülni 

fognak, főleg Jackie, mert ő mint katona nagyon szereti a kitüntetéseket. 

– De miért éppen tőlem? – kérdem. – Azért rajtam kívül is maradt még 

egy-két férfi. 

Anita nevet. 

– Mert össze vagyunk házasodva, Ralph! Törvényesen! És tudtommal nem 

is óhajtasz elválni. – Ezt meg honnan tudja? 

Anita ismét elneveti magát. 

– Nagyon kérlek, ne vágj ilyen pofát! Igazán nem akarom felborítani az 

életedet. Te, ugye, együtt élsz két elragadó nővel, és ez nagyon jól van így. 

Mint tudod, én mindig is egyedül éltem. Ralph, én nem kérek tőled semmi 

mást, csak a barátságodat és egy gyereket. A nevedet már úgyis megkaptam. 

A felszólítás tapintatos, de nagyon sokatmondó. Hát persze! A hazafias 

kötelesség! Miránk számíthatsz, Elizabeth Hope, itt vagyunk! Mi, a 

termékenységi kampány úttörői! A rekonstrukció legeslegelső anyái! És azt se 

feledjük el, hogy az a gyerek az én nevemet viselné, így aztán Anita is 

belekerülne – Jackie-val, Burage-zsal, Barrow-val együtt – az antibedfordista 

ellenállás történetébe, éppen ő, aki az elején olyan kevés ellenállást 

tanúsított… Bámulattal (és egy kissé elborzadva) nézem a szép, zöld szemeket 

és a finom vonalú orrot: ki hinné, hogy egy minden hájjal megkent politikus 

rejtőzik mögöttük. 

Anita a két kezébe veszi a kezemet, és erősen megszorítja. 

– Ugye, igent mondasz, Ralph? 

Hogy is mondhatnék nemet, ha így hízeleg, gyűrűt húz az ujjamra, és egy 

kutatóintézettel kecsegtet? Na de azért mégis. Hiába, nem tudok elszabadulni 

a házastársi hűség horgonyáról, bár ennek a horgonynak valóban két ága van. 

– Hogyne, Anita, én a magam részéről boldogan – az utolsó szó némi 

erőfeszítésembe kerül. – De előbb beszélnem kell az élettársnőimmel. 

Anita nevet. 

– Ne fáradj, Ralph. Már megtörtént. 

– Hogyhogy már megtörtént? 

– Tegnap együtt teáztam velük. 

És ők egy szót sem szóltak! Ordítani volna kedvem! Azt hiszem, fel is 

ordítanék, ha ebben a pillanatban Mrs. Twang be nem lépne a helyiségbe. 

Azonnal lesütöm a szemem, és nem is nézek fel, amíg Anita ki nem fizeti a 



számlát, s a hasított szoknyájú kis vámpír el nem távozik. Annyit azért látok, 

hogy Anita nyugodtan ellenőrzi a számlát, mielőtt kiegyenlítené. Azért, mert 

valaki az elnökasszony tanácsadója, még nem kell megfeledkeznie a saját 

érdekeiről. 

– Hát akkor rendben – mondja Anita élénk hangon –, velem jössz! 

– Hová? 

– Hozzám. 

– Micsoda – kérdem –, most mindjárt? 

– Miért ne? Véletlenül nagyon alkalmas az időpont, épp most múltak el a 

fogamzásmentes napjaim. Elrabollak, Ralph! Csak le kell bonyolítanom 

egy-két telefont, aztán megyünk! 

Választ nem is várva, feláll, átmegy a helyiség túlsó végébe, és felveszi a 

kagylót. Egyáltalán nem hiszek ebben a "véletlenben": ellenkezőleg, meg 

vagyok győződve róla, hogy jó előre megtervezte találkozásunk időpontját. 

Anita telefonál: a hangja világos, szabatos, nem tűr ellentmondást. A tettek 

asszonya, aki engem is fél kézzel elintézett. Még jó, ha le tudok nyelni egy-két 

rákocskát, aztán bedug a retiküljébe a MAR-jelvény mellé. 

Az első telefonbeszélgetés után még hátravan egy-kettő. Nem szeretném, 

ha úgy látszana, mintha hallgatóznék, s ezért lapozgatni kezdem a magazint, 

amit Anita ott hagyott egy széken. 

Az új idők jele: minden reklámon férfiak szerepelnek… Jóképűek, 

izmosak, szőrösek. Luxusfürdőszoba (aranyozott csapokkal): szemrevaló, 

barna fiú ül a kék fürdőkád szélén, úgyszólván meztelenül, szeméremrészeit 

eltakarja egy keskeny törülköző, de úgy, hogy azért sejteni lehet a formájukat 

és a méreteket. Bizalmas tartása és barátságos nézése azt a benyomást kelti, 

mintha a fürdőkád vásárlói ráadásképpen ezt az izmos nemzőt is megkapnák. 

Valamivel odább egy szőke fiatalember. Ő is meztelen, de azért ildomos 

tartásban mutatja izmos fenekét és szőrös hónalját annak illusztrálására, hogy 

ha egy bizonyos dezodoráló szert használ, nyugodtan izzadhat az ember, 

senkit se fog elriasztani. Azután – szinte vártam – különféle fazonú német 

sliccek, egy egész oldalon: óriási választék, közeli felvétel mindegyikről, a 

tartalmával együtt. Középütt összehasonlításul a történelmi német slicc, 

amelyet tizenhatodik századi festményekről ismerünk – természetesen 

Németország volt a hazája, közli a szöveg, de Flandriában és IX. Károly alatt 

Franciaországban is elterjedt: a nagyképű magyarázat arra szolgál, hogy 

nagyobb presztízst adjon "e bűbájos divatnak" (sic), amely, íme, feltámadt, 

csak korszerű formában. A nehezen kibogozható zsinórzatot például cipzár 

helyettesíti, csinosan hímzett szegély mögé rejtve. Két irányzat vetélkedik 

egymással: van olyan slicc, amely a testhezálló nadrág anyagából készül 

ugyanabban a színben. Ezzel szemben a slicc készülhet más anyagból is, "ami 



jobban kiemeli a domborulatot" (sic). A divatfiak talán előnyben részesítik a 

más anyagból készült slicc "kifinomult stílusát" (sic), de a színnek ekkor is 

összhangban kell állnia a nadrág színével. A reklám minden szempontot 

figyelembe vesz: egyik sarkában még egy kitömött slicc is látható, a rajz 

diszkréten megmutatja a belsejét, s a szöveg utal arra, hogy "az erősen 

kihangsúlyozott domborulat" minden bizonnyal visszaadja a félénkek 

önbizalmát. Hát igen, elég egy pillantást vetni ezekre a reklámokra, és nem 

lehetnek többé kétségeim, hogy melyik az uralkodó nem: a másik. 

Anita befejezi a telefonálást, de most nekem jut eszembe, hogy fel kell 

hívnom valakit, akivel találkozót beszéltem meg. De Anita nem olyan 

türelmes, mint én, vagy talán neki sürgősebb: közli, hogy megkeresi a kocsit 

meg a sofőrt – otthagyta őket a bejárattól vagy száz méterrel jobbra, én pedig 

menjek utána, ha végeztem. 

Jobban tettem volna, ha megvárom a vendéglő előtt. Arra ugyanis nem 

számítottam, hogy útközben el kell haladnom húsz-harminc építőmunkásnő 

előtt, aki éppen ebédszünetet tart, és a járdán ülve falatozik. Amikor meglátom 

őket, már késő. Tovább kell mennem. Lesütöm hát a szemem, közönyt 

színlelek. De ami ezután történik, arra álmomban sem gondoltam volna. Eddig 

legfeljebb olyasmiket tapasztaltam séta közben, hogy valaki súrol a karjával, 

odamond valamit, füttyent egyet, sőt egyszer-kétszer trágár ajánlatokat is 

kaptam. Most azonban más a helyzet, talán azért, mert süt a nap, munkaszünet 

van, és ilyenkor kevés a járókelő. Mihelyt észrevesznek, a munkásnők rám 

meresztik a szemüket, szinte felfalnak vele, és amikor hallótávolságba érek, a 

nyelvüket sem türtőztetik többé. Leírhatatlan, hogy miket kiabálnak felém. A 

támadás szadista és megalázó, úgy érzem magam, mintha a szavaik 

megerőszakolnának, vadságuktól meghűl bennem a vér. Süketnek tettetem 

magam, továbbmegyek, nem merek sietni, mert még felingerelném őket, ha 

azt hiszik, hogy futni akarok. De hiába minden. Egyszerre csak szembe 

találom magam egy jól megtermett lánnyal, arcát vörös foltok borítják. 

Szúrós, kék szeme majdnem kiugrik a helyéből, homlokáról patakzik az 

izzadság, elállja az utamat, s a többiek nevetése és biztatása közepette 

hangosan kiáltja: na, lányok, ezzel a kicsikével most megtömöm magam! 

Elkapja a karomat, úgy megszorít, hogy eláll a lélegzetem, és szájon csókol. 

Az ajka forró, és valami erős szagot áraszt. Vergődöm, kiáltozom, sikerül 

kicsúsznom a markából, de máris újabb kezek csapnak le rám. A lányok 

kurjongatnak, megrohannak, egymást lökdösve tolonganak körülöttem. Ne 

vacakolj, kis krapek, mondja a szőke lány, s mialatt a többiek hangosan 

nevetnek, a bal karjával ismét satuba fogja a nyakamat, inkább segítsél, hogy 

teljesíthessük a hazafias kötelességünket! 



A járda mellett csikorgó abroncsokkal hirtelen lefékez egy fekete 

Plymouth. A kürtje is felvijjog, röviden és fülsértően. Egy milicista lány 

egyenruháját látom. Heves szóváltás. Kiszabadítanak. 

Úgyszólván beesek az autóba, de még hallom az utolsó gúnyos 

megjegyzéseket: ezek most már részben Anitának szólnak, és az 

osztályellentét is színezi őket. A milicista lány beletapos a gázba, miközben a 

fúriák ököllel dörömbölnek a karosszérián. Elterülök az ülésen, lihegve, 

borzasan, dobogó szívvel. Reszketek a dühtől, és minek tagadjam, a félelemtől 

is. Két-három némbert bizonyára harcképtelenné tudtam volna tenni, de 

először is nem szívesen emelek kezet nőkre (pedig, gondolom, ez a tabu is 

elavult), meg aztán úgyis a számbeli fölény győzött volna. 

– Nahát, szedd össze magad, Ralph, és gombold be a nadrágodat – mondja 

Anita. – Ezek csak hőbörögtek egy kicsit. A férfirablásokat nem ilyen 

környéken szokták végrehajtani. Ezeknek a lányoknak nincs rá se idejük, se 

pénzük… és nincs bejárásuk a diszkrét magánházakba, ahol az ilyesmit le 

lehet bonyolítani. De legalább jó leckét kaptál. Feltétlenül szólj Jackie-nek 

még ma, hogy adjon melléd védőkíséretet. Igazán nem járkálhatsz egyedül 

Washington utcáin még világos nappal sem. 

 

Mivel a megbeszélt találkozóra mégiscsak el kellett mennem, Anitánál pedig 

tovább maradtam, mint gondoltam volna, teljesen felborult a programom: 

gyorsan bekapok valahol egy szendvicset, és csak későn érek haza. – Már 

kezdtem nyugtalankodni – mondja Burage, aki ajtót nyit. – Jackie szolgálatban 

van, Dave-et már lefektettem. Nem ment valami könnyen. Mindenáron meg 

akart várni. 

Levetkőzöm, lezuhanyozom, pizsamába bújok, kezemben egy fél pohár 

whiskyvel levetem magam a heverőre, és beszámolok Burage-nak a 

történtekről: már úgyis nagyon kíváncsian várta. Olyan fáradt vagyok, hogy 

még csak nem is teszek neki szemrehányást, amiért együtt teázott Anitával, és 

nekem nem szólt róla. 

Csend. Burage nem fűz kommentárt a hallottakhoz, én pedig egy idő múlva 

azt mondom: 

– Az az érzésem, hogy eladtam magam egy intézetért. 

Burage bosszúsan rándít egyet a vállán. 

– Egyáltalán nem így van. Te mindent eltúlzol. Elvégre Anita a törvényes 

feleséged. 

– Nekem csak egy feleségem van, és te tudod a legjobban, hogy kicsoda. 

– Azt mondtam: a törvényes feleséged. 

– Ki beszélt le a válásról? 



– Hagyd ezt, Ralph, ne kezdjük elölről. Válásról szó sem lehetett, akár 

akartad, akár nem. Politikai színezete lett volna. Úgy nézett volna ki a dolog, 

mintha te ismét rá akarnád sütni Anitára a bedfordizmus bélyegét, miután az 

elnökasszony már felmentette. És különben is, mi bajod van Anitával? Hiszen 

még Párizsból is folyton interveniált Bedfordnál, hogy ne nyúljanak hozzád. 

Felülök. 

– Így már egészen más! Ezt nem tudtam! Te kitől tudod? 

– Kate-től. 

– És nekem nem szóltál! 

– Azt azért talán mégse kívánhatod tőlem, hogy folytonosan 

dicshimnuszokat zengjek Anitáról – feleli Burage, megrázva a sörényét. 

Hallgatok. Csak nézem. Nagy ember vagy, Burage – most helyeztek vezető 

állásba az egészségügyi minisztériumban –, de azért meg kell próbálnom, 

hogy lassanként, szelídséggel, makacssággal, gyöngéd szemrehányásokkal és 

a meggyőzés női fegyvertárának összes többi kellékével rávegyelek két 

dologra: 1. ne titkolózz előttem, 2. az én ügyeimben ne határozz semmit a 

megkérdezésem nélkül. Holnap majd beszélünk még arról a csésze teáról, amit 

Anita társaságában fogyasztottál el. Ma este nem. Ma este kibuggyant belőled 

egy őszinte szó – az igazi nő kibújt a harcos páncéljából –, s én ettől máris 

elolvadok. 

– Burage – mondom félig tréfásan, félig komolyan –, mi lenne ha itt 

hagynánk ezt az egészet? Ha elmennénk? 

– Kik menjünk el? 

– Te, Dave meg én. 

– A minimális családi közösség – mondja Burage, de a hangja nem cseng 

olyan gúnyosan, mint ahogy vártam volna. 

– És az olyan szörnyű? 

– Jó – mondja Burage szelídebb iróniával –, nem olyan szörnyű. De hova 

menjünk? 

– Ahova akarod. Európába. 

– Ó, Európa! – mondja Burage. – Ahol most vezették be az új elnyomó 

törvényeket! 

– Mit szólnál Afrikához? 

– Hogyisne: egy olyan civilizációba csöppenjek vissza, amely megveti a 

nőket? 

Ezzel be is fejezem a játékot. De éreztem, hogy a játszótársam, a cinkosom 

volt. 

– És miért csak mi hárman? – kérdi Burage: nem minden élvezet nélkül 

dobja vissza a labdát. – Miért ne jöhetne Jackie is? Szegény Jackie! 



Némán tudomásul veszem ezt a sajnálkozó megjegyzést. De mivel Burage 

rám néz, és választ vár, azt mondom: 

– Én nagyon szeretem Jackie-t. De ő, hogy is mondjam, tulajdonképpen 

csak az elefánt szerepét játssza. Az a feladata, hogy biztosítsa életünk tisztes 

látszatát. 

Burage-ból kitör a nevetés. 

– Jaj, Ralph, milyen vicces vagy! "Tisztes látszat!" Pedig, ha jobban 

meggondoljuk, pontosan így van! 

Elhallgat, épp idejében. Többet nem akar mondani. Nem, még akkor sem, 

ha négyszemközt vagyunk, még akkor se ha nincsenek többé 

lehallgató-készülékek, Burage nem fogja bírálni a "mi" filozófiáját, A nő 

törvénykönyvé-t és a rekonstrukció misztikáját. Ave, Hope elnökasszony, az 

ország újjáteremtésének bajnokai köszöntének. 

Burage megfogja a kezem, és halkan felsóhajt: 

– Ralph, nem járkálhatsz többé egyedül az utcán. Holnap feltétlenül 

szólnod kell Jackie-nek, hogy adjon melléd védőkíséretet. 

Megszorítja a kezem, én is az övét. Újabb sóhaj. A blueville-i szökevények 

most már hiába álmodoznak szökésről. Bizony, ez a szomorú valóság: 

bármerre menjünk is, a szögesdrót mindenhova elkísér. Burage majd tovább 

dolgozik a HEW-ben, és folytatja politikai munkáját. Én pedig, a nőellenes 

kultúra egykori haszonélvezője, folytathatom, amit Blueville-ben olyan 

sikeresen elkezdtem: bele kell szoknom alsóbbrendű helyzetembe. Tűrnöm 

kell, ahogy tudom – hol jól, hol rosszul –, új állapotomat, amelynek a 

következményei naponta megnyilvánulnak: azt, hogy szexuális tárgy lett 

belőlem. Anélkül, hogy nárcisztikus ösztöneim túlságosan kifejlődnének. És 

ha lehetséges, üldözési mániába sem szeretnék esni. 

Ha keresztény volnék, azt mondanám, hogy vezeklek. És az igazat 

megvallva, most, hogy a szerepek felcserélődtek, napról napra jobban látom: 

van mit levezekelni. 

Nézek Burage-ra, és megint megszorítom határozott ujjait. Nem, dehogy: 

nem megyek el innen. Sok mindent elvesztettem. De egyvalami mégis 

megmaradt, és azt nem lehet tőlem elvenni. Téged, Burage. 

Mi ketten a hivatalos nagyközösségen belül is megmaradunk titkos 

házaspárnak. 


