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GRENDEL LAJOS
,
Es eljön az országa

(Regényrészlet)

Amikor az Elbeszéi~kiszabadultemlékeifogságából,hirtelen úgy érezte,
nem tudja megindokolnia létezését,mintha útlevélnélkül v'gott volna neki
a vakvil~ak. vagy ~tha nem az ingó~gait, hanem a lelkét lopta volna el
valaki. Mintha egy múik vil'gban ébredt volna fel, noha egy percre sem
hunyta le a szemét,csupm a könnyd részegségmaora ringatta. Az új világ
szakasztott múa volt a réginek,.amelyetéppen odahagyott,és sem bar:tts~o-
sabbnak, sem gonoszabbnak, sem hivalkodóbbnak nem tOOtfel ama.nn:U.
Az ElbesZél~abbanlátta a különbséget,hogy,ittnem voltak többé kapcsolatai,
amelyekrögzítettékvolna a viszony't a vil~oz, s ígysegíthettékvolna a tájé-
kozódúban. Nem voltak baritai, nem volt szeret~je,nem volt senkije,akivel
a létezéseterhét megoszthattavolna; olyan tökéletesenegyedüIvolt, hogy el-
veszett a maPny'ban, s nem tUdottkülönbségettenni hasznosés haszontalan,
értékesés értéktelen,értelmesés értelmetlendolgokközött, s legföljebba saját
mmy'val haclrozhatta volna meg ~t. Még remélte,lelki súlytalanságmak
az állapota nem tart soIWg.KüIs~ segítségree hely~n aligha sÚDÚthatott.
A bár lassanm.lt tehet~sdologtalanokkal,a felszolg~k tették, amiért fize-
tik ~et, róla eHeledkeztek,mintha ott sem lett volna. A vendégekis, a sze-
mélyzet is annak a vil~ak a tartozékaivoltak, amelyhezimnW-semmiérdek
vagy érzelemsemfdzte.Az Elbeszé16magáhozintette a f~pincért,de kiderült,
hogy az amerikaiakMú rendeztéka ~k A f~pincérmegkérdezte,rendel-e
még valamit. Az Elbeszé16intett a fejével,hogy nem, s fölkelt az asztaltól,
noha úgy érezte,ha kilépaz utcára,meghal.Kint egypillanatigvárta, hogy ez
megtörténjék.De nem történt semmi.'Az Elbeszél~tmegnyugtatta,hogy bár
nem képes a létezésétmegindokolni,senkinek sincs,útj'ban, s az jutott az
eszébe,hogy talm éppenez azoka, amiértnem tudjamegindokolnia létezését.
Fogott egy taxit, és hazavitette mapw:. .

Amikor késobb, még évek múltm is, fölidézte~ban ezt az emléket,
különösnek ~t. néhmy apró mozzanatot, amely akkor nem izgatta. Ezek
a körülmények tisztwtlanok és megmagyaJÚhatadanokmaradtak. Az El.
beszé16e16szörúgy gondolta, hogy elgyalogola legközelebbitaxiállomúra.
Már éppen indult volna, de akkor az utca torkólaclban,mintegyvarázsszóra,
felbukkant egy taxi, mintha valakiéppCJl11,ekirendelte volna meg. Nyugati
MÚk'jú kocsi volt, talm BMW,ilyenekb& akkoriban még kevés furilclzott
a pozsonyi éjszalclban.Az elbeszé16tétova, bizonytalankézm.ozdulattalstop-
polta le, s bizonytalanságánaknem a könnyu részegségevolt az oka, hanem
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inkább valamiakaratlanönvédelmireflex.amelya másodpercegy töl'trészére
lefékeztea kezét; mintha valakióva intette volna attól. hogy beszálIjona taxi-
ba. Az autó olyan halkan suhant az Elbeszélo mellé. mint egy vízen úszó
bárka. Az Elbeszélobediktáltaa dmét. és helyet foglalta hátsó ülésen.Ellen-
órizte, hogy a taxióra ki van-enullázva.A sofor ellenzóssapkátviselt. amely
egészen befödte a fejét, s még a hajs7~I~k2tis eltakarta a tarkóján. Az Elbeszéló
így hozzávet61egesensem tudta megállapítani az életkorát. Azt viszont a vissza-
pillantó tükörben ;óllátta, hogy a soMmek nincs arca. Nehéz Ieri volna ugyanis
arcnak nevezni azt az ovális borfelületet, amelyrol hiányzott a szem gödre és
a száj íve, illetve az orr és az an kitüremkedése. Az Elbeszé16nekazt a feltevést
is el kellett vetnie, hogy a soMr maszkot vagy harisnyát húzott volna az arcára.
Mivel a sofornek nem volt szája. semmi értelmét sem látta, hogy beszélgetést
kezdeményezzen vele. Más talán halálra rémült volna, s más alkalommal talán
az Elbeszélo is megijed. A napközben. illetVea bárballtörténtek után azonban
szinte magától értetodonek tt1nt fel, hogy az elegáns taxit egy arc nélküli sofor
vezeti. A sofor ahhoz a világhoz tartozhatott, ahová az Elbeszélo nemrég. be-
lépett. Tudta, hogy nincs életVeszélyben,így mindv~ megorizte a lélekjelen-
létét. Az autó ugyanolyan nesztelenül suhant az éjszakában, ahogyan érkezett,
s fölösleges kerüloutak nélkül ért célba a ház elott, amelynek egyik belsó eme-
leti lakásában az ElbeszéloJakott. A taxióra sem hazudott, a kifizetendo számla
nevetségesen kicsi volt. ezért az Elbeszélo jókora borravalóva! toldotta meg.
A taxisofor fejbiccentéssei köszönte meg a borravalót, s váratlanul egy újságot

. nyomott az Elbeszélokezébe. Az újság angol nyelvd napilap volt. s amikor
immár odafönt. a lakásában átlapozta. a Business rovatnál megakadt. a szeme
egy fényképen, amelyrollegújdonatújabb ismerosei. Mr. Davis és Mr. Carpen-
ter vigyorogtak rá. Az Elbeszélo beleolvasott a kép alatti rövid cikkbe. de ér-
dektelennek találta; üzleti ügyekben egyébként is járatlan volt. Nem egészen
értette. miért nyomta a kezébe a taxisofor az újságot; talán fel akarták szólítani
valamire, gondolta. vagy csak utólag még egyszer föl akarták hívni a figyelmét
arra, hogy jelentos emberek vendégszeretetét élvezte nemrég. A következo pil-
lanatban. belso kényszernek engedve, megnézte magát a hálószobájában az
ágyáva! szemközt lógó falitükörben. Legfoképp az arcára volt kíváncsi; arra.
hogy megvan-e az arca. Hamarosan megnyugodva lépett vissza a tükörtol. Arca
a helyén volt. Egyetlen arcvonása sem változott meg. egyetlen újabb ránc sem
keletkezett a borén, és az arca színét sem találta feltt1noen sápadtnak, ami lap-
pangó betegségre utalhatott volna. Mégsem volt maracUktalanulelégedett azzal.
amit látott. A tÜkörben ugyan az o arca jelent meg. árn ezt az arcot egyszeriben
nem tulajdonította a magáénak. Az arc üregében mélyen ülo szempár úgy né-
zett rá, mint egy idegenre, akit sohasem látott még, éppen ezért nem tudja hová
tenni az emlékei között. Az Elbeszélo elóbb meghökkent. aztán megkereste
a legvalószíndbb magyarázatot..A tükörb61 visszanézo arc annak a régi világnak
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a nyomait viselte magán, ~lyt61 6 még csak néhány perce szakadt el. Vajon
mit sz6lna Ingrid, ha látná most? Heves fájdalomhasított az Elbeszé16be,'

s ebb61 tudta meg. hogy Ingridet magával hozta ebbe az új világba is. Örült is
neki, hogy így van, csak azt nem tudta eldönteni, helyesen teszi-e, hogy örül.

Amikor az ElbeszélcSIngridre gondolt, nem az emlékei között talI6zott,
mint valami fényképalbumban, hanem mindig önmagára gondolt, arra, amit
a lány elvitt magával belcSle.Anúg nem ~merte Ingridet, nem is sejtette, mi m-'

yzik
'1 'b "1 de ' h 1, 1,.:_" !1" 1,

an az e ete o, . azutan, ogy a any ,""",&e5Z1tetteaz Cletet,mar nem ep-
hetett visszaabba a létezésim6dba, amelya szerelemismeretenélkül volt tel-
jes. Az Elbeszél6nem ismételhettemeg a múltat, ahogyegy lúrad6filmetsem
lehet mégegyszerugyanúgyleforgatni.Amikor az Elbeszél6bebarangoItaegy-
szer az újra felépített vars6i óvárost, annak minden k6darabja arra intette,
hogy'nem a valóságban,hanem emlékekközött sétál.Amit Ingrid a kapcsola-
tukba hozott, szervesenépült bele az elbeszél6lényébe,s most, hogy magával
vitte, hiányzott a hely. Ezt a helyet betöltenirajta kívül senki más nem tudta
volna már. Az Elbeszél6nem rekonstruálniakarta a múltat, vagy visszahozni
azt régimivoltábanés állapotában,hanemugyanazokb61a kövekb61és tégIák-
b61,ugyanazona helyen felépítenivalamimást, amitart6sabb,és jobban ellen-
áll a romlásnak.Bizonyosvolt benne, hogy ez lehetséges.Az üresen hagyott
páholyba senki más nem ülhetett be. Ez a romantikusérzésfogvatartotta 6t,
és semmiköze nem volt semaz önsajnálathoz,sema nosztalgikusszentimenta-
1izmushoz.Mivela lány nem halt meg,csupánnem volt jelen,s bárhol volt is,
mindenütt magábanhordta az 6 létezésénekegy szegmentumát,az Elbeszél6
nem csodálkozottvolna, ha Ingrid egy napon szembejönvele az utcán. vagy
meglesi6t valamilyenrejtekhelyr6l,vagy egyszer&mcsak feljön hozzá és ait
mondja: .Hát itt vagyok,és akkor most folytassuk,de másképpen..A val6szí-" I 'l..::1 . , al"", k

.k ' d I ' h 1nut enseg v",&,"15csupan a v oszmusegne egyI esete, gon o ta, meg a a eg-
széls6ségesebb esete is. Az elveszített tárgy, amíg meg nem semmisLtik,mindig

. megvan v~ahol. Ingrid pedig táplálta benne a reményt, kiskartállaladagolta
ugyan, de mindig a legmegfelel6bbpillanatban,amikor a korábbi adaghatása
már majdnem elmúlt. Amszterdamijelentkezésétkövet6en, nagy id6közök-
ben, újra megújra hírt adott magáról.Volt úgy, hogy csakegy képeslapotkül-
dött, máskor viszont leveletút,' s egyszertelefonon is jelentkezett, szokadan
idopontban, hajnaliháromkor. .Nem tudok aludni -mondta, ki tudja, hon-
nan a világvégérol.- Eszembejutottál.. Már nem volt Amszterdamban,s&ún
váltoZtattaa helyét Europa nagyvárosaiközött, s hogy kivel vagy kikkel csa-
vargott. nem árultael. Arra is ügyelt,hogy elkotelez6ígéretekkelne áltassaaz
Elbeszél6t.A dmét sem tüntette föl a leveleken,{gya kapcsolatukegyirányú
maradt. Mivelebben az idobenazElbeszél6is gyakranutazott külföldre,vélet-
len találkozásukval6szín&égemegsokszoroz6dott,persze továbbra is a val6-
szLn~denségnekmint a val6szín&églegszébóbbeseténeka határaiközött.
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Amikor az Elbeszélc5é;SVlk~nkéntfölriadt, úgy érezte, Ingrid ébresztette
föl telepatikus úton. Ilyenkor a lány szinte ott volt mellette. Az Elbeszélc5
érezte a bc5réntestének melegét, s Csaknembizonyosra vette, hogy Ingrid a la-
kásban van, csak most kiment a konyhába vagy a fürdc5szobába.Az illúzióból
való ocsúdás kellemetlen volt, mégsem hatotta át mindenestül a kiábrándultság
keserii íze. Az Elbeszélc5elhitette magával, hogy Ingrid sokszor gondol rá,
s ezentúl hiába nevette ki a babonákat, a telepátia erejében babönásan hitt. Egy
idc5után hitét hiába vetette alá értelme ironikus és távolságteremtc5racionaliz-
musának. Az értelem érvei kicsorbultak hitén, iróniája elhamvadt, más fegyver
pedig nem állt rendelkezésére. Éjszakai ébredései egyre gyakoribbá váltak, ha-
marosan fölforgatták az életrendjét, s mc51kezdve a biológiai órája is más idc5-
zónához igazodott. Ha nem akadt dolga a Wrosban, már kora este lefeküdt,
s mivel öt-hat óránál tovább nem tudott aludni, az éjszaka második felét ébren
töltötte. Zenét hallgatott és olvasott, mígnem a hajnal jötté\rel újra el nem

11 E '1
.

d ki ' , " .1' v,
alnyomta az alom. z az e etren tagttotta szamara a v1agot. egre zavart a-

nuI elmerülhetett kedvteléseiben, amire másképpen nem lett volna módja.
Függetlenségét néháo,y óráig nem sértette meg senki sem. senki nem zavarta,
nem kellett se megalkudnia, se hitVány ellenfelekkel ölre mennie csip-csup

. ügyek miatt.
Nappal az ElbeszéM a megvalósult valóSZÚ1dtlenségetkereste, s bárminek

öriilni tudott, ami ellentmondott elcSzetesjóslatoknak, ami keresztülhúzta
a számításait, ami váratlanságával és látszólagos logikátlanságával lepte meg.
Ám a forradalmi hullám csiJlapultávalaz élet régi sztereoúpiái újra megerc5söd-
tek, s könyörtelenül érvényesíteni kezdték erejüket. Az érdek gyc5iött a szel-
lem és a zabolátlan emóciók fölött, s az lett volna a különös, ha nem így törté-
nik. Az Elbeszélc5nem volt idealista, hogy csodálkozzék ezen, vagy hogy meg-
lepetésként érje a szeDem és a tiszta érzelmek beleolvadása az újrafogalmazott
érdekekbe, ahogy az új érdekcsoportok harci jelszavainak harsogása sem volt
egészen idegen a fülének. A divatba jött szavak és nyelvi klisék csi11ogtakmég.
Csillogtak a napilapok hasábjain, a televízió képernyc5jén,parlamenti honatyák
dörgedelmeiben, miniszteri expozékban, de kávéházi szegletekben is meghitt
családi körben is. Az Elbeszélc5félt, hogy áradatuk magával sodorja c5t,mert
a magánéletnek a forradalomban nincs rejteke, s minden. magánvéleményt be-
kebelez az ilyen vagy amolyan közvélemény. A nagy szavak hordozóin nem il-
lett észrevenni a használt ruhát, ahogy a szavak mögött ásító unalmat sem.
Az Elbeszélc5taz sem vigasztalta, hogy az élet végre leplezetlen mivoltában mu.
tatkozhatott meg, s esendc5ségefekélyei is .láthatókká váltak. Az ilyen vigasz
még elégtételnek sem volt elegendc5.

Amikor az Elbeszélc5elhatározta, hogy kimarad ebbc51az egészbc$l,nem
tudta pontosan megmondani, miMl hw-ad ki, hacsak nem az életbcSl.
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- Érdekel téged egyáltalán valami? - kérdeztetole az egyikbarátja,akiból
a forradalom parlamenti képviselót csinált. - Most bármit elérhetsz, s ha elsza-
lasztod az alkalmat, néhány év múlva késo lesz már. Mire pedig újabb alkalom
ad6dik, megöregedtél.

Az Elbeszé15 kárhoztatta a pillanatot, amikor ádépte a mindent és min-
denkit megértés küszöbét, s ezzel nemcsak a mások, h~em a saját sorsa iránt is
közömbössé vált. Tisztában volt a mindent megértés totális amoralitásával is,
amely értelmetlenné tesz bármilyen cselekvést. Am.azt is tudja, hogy az amora-
litás, a gonoszság, a kegyedenség vagy az önimádat az élet esszenciális tarto-
zéka, s csakis ennek figyelembevételével lehetSégesítéletet mondani bármirol
egy civilizáci6s hátten1, tehát másodlagos értékrend alapján. Az Elbeszéló tar-' zk_.J!_l, I kimaradás . I . I , r. d 1 k " II .1' . kto oua:;ates a uantl vagyata lorra a m!:lt oveto metamonoZ1SO
betonozták be. Amikor nyilvánosságra hozták a bukott rendszer titkosrendor-
ségének együttmuködó alattval6k telefonkönyv terjedelmd listáját, ez a névsor
olyan hosszú volt, hogy a benne szereplok bízvást mondhatták, az ország la-
kosságának a többségét alkotják, s ha a bdn súlyát elosztják egymás között,
a rájuk eso hányad oly grammnyi lesz, hogy szinte már srora sem érdemes.
Vessenek magukra azok, akik nem voltak besúg6k, s így életüket meg a hozzá-

I .k él I h l ' k S ' 'bb
'

el r.1I 1.I aktartOZOl etet megne ez1tetté. ezert tova, ra lS em t love Jact az ut-
cán, emelt fovel mondták el beszédüket a,parlamentben, hoztak döntéseket mi-
niszteri hivatalukban vagy cikkeztek fom<:lalminak és demokratikusnak neve-
zett újságokban. Aki számonkérte rajtuk a morális tartást, nevetségessé vált.
Az Elbeszéló tudta, hogy nem mindegyikük volt gonosZtevo, s ha külön-külön
meghallgatnák oket, bizonyára mindenkinek lennének érvei, amelyeket csak
megszállott, doktrinér moralisták nem képesek megérteni. Az Elbeszéló azon
sem csodálkozott, hogy egykori barátai közül is egyre többen szt1rikössze a le-
vet azokkal a hajdani hatalmasokkal, akiknél a nagy pénzek ott maradtak bu-
kásuk után is. Hiszen ki ne szeretne felkapaszkodni a szegénységból, ha vissza
nem téro alkalom kínálkozik rá. Egyik barátja pedig leplezeden nyíltsággal
a szemébe mondta:

- A ;6 politikus célja a hatalom megszerzése, birtoklása és megorzése.
Az Elbeszéló pedig egyetértett vele, mert arra gondolt, ha ó politikus

lenne, ó is így gondolkodna. De hát ó ki akart maradni, mert közönyös volt.
Amikor az Elbeszéló Ingrid nyomába eredt, s mint barbár osei egy ezred-

évvel korábban, bekalandozta Eur6pát, a "kimaradása" jutott el egyfajta boldog
betel;esüléshez. Örömmel tett eleget a meghívásoknak, s az apránként elveszí-
tett belso otthonát az utazás otthontalanságában találta meg újra. Minden egyes
útjára lázas izgalommal készült, mintha távozása örök id5re sz6lna. Megtapasz-
talhatta, hogy aki átutaz6nak tekinti magát a földi létben, azt az idegenség ér-
zése ritkán környékezi meg. Mindenhol otthon volt, ahová híVták. Berlint
azért szerette meg, mert a tizenkét emeletes panelház, ahol lakást béreltek a szá-
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mára néhány napra, késo délutánig szinte lakatlannak t6nt, s ilyenkor a ház
a maga különöst rejtélyes életét élte. A kapu kinyflt el6ne, anélkül, hogy bárki
belépett vagy kiment volna rajta. A lift hívás nélkül is fölajánlotta szolgálatait,
s nemegyszer megtréfálta eSt,az ötödik emelet helyett fölvitte a hetedikre vagy
a tizedikre. Ha a folyos6r61 zaj hallatSzott, biztost hogy nem tal~ta meg a for-
rását, be kellett érnie azzal a val6SZÚ111tlenmagyarázattal, hogy bizonyára a ház
beszélt magában. Mindez mulattatta az ElbeszéléSt,és a sivár panelházb61 igazi
otthont varázsolt köré. Hamburgban egy lucskos-havas barátSágtalan kora esti
6rában megállította egy asszony az utcán, és földúltan, szenvedélyesen magya-
rázni kezdett neki valamitt amibol éSegy sz6t sem értett, mert nem tudott né-
metül. Örökre kiderttetlen marad, hogy az asszony ót szidglmazta-e, vagy csu-
pán felsz61ítás nélkül kiöntötte neki a szívét zabolátlan haragjában. Máskor
magyaro! köszönt neki j6 estét egy idegen, akit sosem látott, 5 aki messze járt
már, mikorra az ElbeszéléSfelocsúdott ámulatáb61. Az Elbeszé16 akkor úgy
érezte, ez a pompázatosan gazdagváros áruház- és átjár6labirintusaival az o vá-
rosa, akárha mindig is itt lakott volna. A Balti-tengeren,5védországba tartva,
a komphaj6 fedélzetén dideregve gyönyörködött a viharos tengerben, s nem
bánta volnat ha a szárazföldet csak több napos késéssel vagy sosem pillantja
meg. Párizs, Barcelona, R6ma vagy London szülóvárosaként fogadta, s ha az
Elbeszélot olykor elfogadta is valamiféle megilletooQttSégezekben a városok-
ban, az a hosszú idó után hazatércStékozl6 fiú megilletódöttsége voltt s nem
a szorong6 idegené. Az Elbeszélonek nem voltak kötelességei. Nem tartozott
fele16sséggelsenkinek sem. Ez a súlytalanság és lebegés a gyerekkor ártatlan Mí-
nösségének vagy b6nös érzésének az édes ízét hozta vissza a számára, a létezés-
hez köto legarchaikusabb viszonyt, amelyrol már csaknem megfeledkezett.
Ahogy az új szerelemben is mindig felidézodik a felejthetetlen e1s6.A szétSza-
kadt világ részei egy-egy pillanatra újra Ö5szeforrtak, s ebben a harm6niában
a magánya nem szenvedésselvolt terhes, hanem tele volt csendest visszafogott
örömmel. A .kimaradásb61" származ6 hátrányokért ez nyújtott neki némi
k l ' tIáStarpo .

Külföldi utazásai lassan megtaJÚtották arrat hogy otthon is külföldiként
viselkedjen. Nem zárk6zott el a barátait61, de nem is kereste a kapcsolatot ve-
lük gyakrabban, mint amennyire a szüksége hozta. Eszébe sem jutott légmen-
tesen elzárni magánélete kapuit hívatlan látogat6k el61,beérte azzal, hogy mi-
nél kevesebben lássák értelmét háborgatni ót, s azt sem bánta, ha ezért a háta
mögött g6gösnek vagy különcnek nevezik. Kapcsolatai fölszámolásában lassan,
de következetesen haladt elore. Kedvenc énermét vagy a törzskávéházait egyre
gyérebben kereste fölt a véletlen tal~kozás()k elól azonban nem tért ki. Barátai
és ismeréSseiebben az idóben fokozott aktivitást fejtettek ki; kurat6riumi szé-
kekbe ültek be, vállalkoztak és privatizáltak, örök haragba kerültek egymással,
aztán mégis hamar kibékültek, sür:ögtek-forogtak a közélet piacán. Ebben
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a nyüzsgésben és fontoskodásban az Elbeszél{)legfeljebb úgy vett részt, hogy
írásaival elárasztotta a sajt6t, mivel a megélhetés egyre tö~b pénzbe került, mi-
közben a tiszteletdíjak alig emelkedtek. A közélet eldurvulása és e forradalom
haszonélvezóinek a törtetése azonban 6vatosságra intett. Mivel magyar volt,
a sajt6 magyarellenes hecckampánya különösképpen undorít~tta, nemkülönben
néhány hajdani barátjának nacionalista pálfordulása, amelyb61 éppen. a legfon-
tosabb, a bels6 meggyozodés hiányzott. A forradalmi álarcosbál véget ért, masz-
kok és jelmezek nélkül siralmasan egynemu masszává szegényedett a társada-
lom, s hamarosan megtalálta a vezérét is. Az Elbeszélot a nacionalizmusban
nem annyira annak primitÍv irracionalizmusa taszította, mint inkább a giccses
ízléstelensége és infantilis retorikája. Akik megorizték a forradalom étoszát,
a gyúlölet céltábIáivá lettek. Az Elbeszélo némi haraggal vette tudomásul, hogy
már megint minden a történelem íradan szabályai szerint folyik tovább.
A szakadadan nacionalista agymosást úgy lehetett csak elviselni, ha az ember
külföldiként kezdett el viselkedni, vagy emigrált.

Mindennek ellenére az Elbeszélo gyakran föltette magában a kérdést, hogy
az értelmiség csal6dottsága és kiábrándultsága voltaképpen nem felfuvalkodott-
ság-e. Mindenki, aki csak egy kicsit is jártas a történelemben és a politikában,
tudhatta, hogy az értelmiségi viselkedés szabályaihoz ragaszk0d6 politikacsiná-
lás kudarcra van ítélve. A kudarcot kíséro sértettség pedig jobban bomlaszt,
mint a korrupci6 vagy az eroszak. Az Elbeszélo nem mindenben osztotta a for-
radalom szellemét még orzo barátainak a fanyalgását. Intakt morá1juk, emel-
kedett szellemiségük, a nyilvánosság elotti fellépéseiket átitat6 fölény több el-
lenszenvet gerjesztett, miót rokonszenvet. Ezzel a Par'adoxonnal nehéz volt
együttélni. Az Elbeszélo kénytelen-kelletlen belátta, hogy igazmondással nehéz
rokonszenvet kelteni, mert az igazság többnyire elveszti a reményt, de leg-
alábbis kioperá1ja belole az illúzi6kat. Az ember vagy a társadalomban elural-
kod6 divatokkalpr6bál megazonosulni,vagyönmagával- a ketto összebékít-
hetetlen. Alkalma nyílt ezt a dilemmát mélyebben is megélni, amikor hírét
vette egyik távoli ismerose öngyilkosságának. Az Elbeszélo elment a temeté-
sére, noha nem szeretett temetésre járni, s az illetohöz sem fuzte közelebbi is-
meretség. A fiatalember halála mégis megrázta, mert olyan üzenetként fogta
fel, amelynek o is a címzettjei között lehet. A forradalom elso h6napjaiban
gyakran összefutott vele az egyeztetO tanács székházában, aztán, akárcsak az
Elbeszélo, o is "kimaradt". Családot alapított, és nyoma veszett valahol vidé-
ken. Magánélete nem volt boldQgtalan, beteg sem volt, senki sem zsarolta
vagy fenyegette. A legtöbben, akik elmentek a temetésére, értetlenkedve állták
körül a kopors6ját.

Fenyegetést az Elbeszélo sem kívülrol érzékelt, hanem belülrol. Az osz-
lásnak indul6 lelkeknek a buze érezheto volt már mindenfelé az országban.
Az Elbeszélo mindezt látta már egyszer, s nem kért többé belole.




