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(részlet\
Közlés Londonból,
Hazálától éVtizedek óta távol éiő, méltán neves hazánkfia eszi neje főztjét hatvanadik é]etévében;
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Mi(.sOda?

Mindez mulatságos, igen Nem nevetséges, Az
öregség efféle szóvétő, cselekvéstéVesztő tünetein
ugyanis elsőként, ahogy mondtuk, maga a tünetek eiszenvedője mulat,
Bergson nevetés-elméletébő]az a rész állja az időt,
(ami már előtte is áIita): kacagni való az a cselekedet,
amelyet észlényakkor is gépiesen végez, amikor eIméjétkellene használnia. Az öregség tüneteiben is,
1áttuk, ilyenfé]e gépiesség működik, Mégpedig oly
módon, hogy a gép ki-kihagy. ,,Szórakozottak" vagyunk? Szabad|ára hagytuk a bennünk működő reflex
szerkezetet, s aZ a maga kontójára Vezet most bennünket is,
Szaporítsam az adatokat? Mulassunk?
Fölkelek az asztaltól, hogy a feleségem helyett a fa-

liszekrénybőI jdehozzam a Sótartót, A törkölyöSüVeget
veszem ki, s teszem a vendég, a kis diáklány elé.

lgen, mert abból a szekrénybő] én esztendők óta
csak üveget szoklam az asltaIra \,inni,
Derül mindenki persze; én is velük, Legbátrabban,
A bö]csesség, a latln fölény ióvoltából vajon, ameJyet mostanában - épp e korszak ellenszeréül - annyit

hangoZtatok?
Nem; ezen mindenki méltán derülhet, A velem egyívásúak társaságában egynél több iellemző esetet alig
tudok elmondani, A többiek úgy ontják a magukéit,

versenyben, szavaikkal szinte egymást taszigálva, a
fölharsanó hahota végén.
Nem igaz, hogy Kháron ladikjának egy-egy utazócsoportia némaságba fag5,va sikllk az árnyak honába,
Ha csak egy kicsit is összehangolt az a csoport, hangos adomázás, térdcsapkodó jókedv közepette ringatóznak a biztos vég felé.
Hisz az elmúlás is olyan gépiesI Hisz - jól meggondolva - élő embernek egyszer csak hidegen, mereven
feküdni: halottnak lenni - ez aztán a lő nevetség|
Amikor maga a gép is - gépszerű, észtelen,

rendszere,
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