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Biacsi Dávid

ADVENTI UT

PRÓZAI ÍRÁSOK

Suche die Wahrheit, 
höre die Wahrheit, 
lerne die Wahrheit\ 

liehe die Wahrheit, 
halte die Wahrheit, 

beschütze die Wahrheit 
bis zum Tode.

Hledej pravdy, 
slyS pravdu, 
ué se pravdé, 
miluj pravdu, 
drz pravdu, 
bran pravdy 

az do smrti.

Seek the truth, 
hear the truth, 
leam the truth, 
love the truth, 
keep the truth, 

defend the truth 

tili deatb.

Johannes Hus Jan Hus Jan Hus

1996.





R e n d ü l e t l e n ü l

e n é z z  k ö r ü l  -  túl késő van már a szabadulásra. Elefant- 
EH csonttomyod rejtekében, a hallgatás gránitfalai között nem 

rafeftJa várhatsz menekvést. A burkot, melyben születtél, nem tör
heted már fel sohasem -  ő az, ami gátol, de véd, hogy fennmaradj.

Egyetlenként jöttél a világra. Nem megváltani azt -  úgy élni, hogy 
dicső légy a végső visszaszámláláskor. Hivatott vagy rá, akárcsak 
azok, akik nem fognak talán soha megérteni -  akik mások, mint te 
vagy: atomjai egy végtelen körforgásnak, amit lidércfényként jöttél 
kísérteni. Hiába kóborolsz -  űzött lelked e bűvkörben nem, csak a 
szférák magasságában lel megnyugvást. A távoli űrben fogsz járni
-  álmaidban, hogy úgy élhess, ahogy neked jó; ahol a kavargó ciklus 
magával ragad, és te önfeledten belemerülsz a közösségi létbe; 
ahová vágysz, hogy szép legyen élted, de amelybe bársonyburkod 
nem enged beolvadni soha.

Álmodsz arról, hogy szolgája leszel tenyérnyi homokos-szikes-fe- 
kete rögnek -  szétnézve látnod kell, hogy a szemhatárig terjed a 
napégette földön az áldott élet. Légy hát búza a tengernyi táblában, 
így társaiddal egyaránt adsz étket csecsemőnek, dolgozónak. De 
csakhamar észreveszed a valót -  ebben az állatvilágban az erősebb 
tarolt: levágva kalászok ezrei halomba, mint kereszt; egymagad 
maradtál, és nincs tüdőd, hogy felordíts. Gyötör a fajdalom, miként 
a gyermek könnyei anyja szívét... Hogy a violafelhő-formájú szo- 
boszlai kenyeret, amelybe beleőröltek, -gyúrtak, -dagasztottak, - 
keltettek, -sütöttek: mohó kezek szétkapkodták, mohó szájak szét
falták, mohó gyomrok elemésztették- csak a morzsája maradt meg, 
s az sem tud már arról, mi volt, s mivé lehetett volna... És ha 
felrepülsz, ha tág légeget ölelnél magadhoz -  mi végre szeretnél 
egyként sast és galambot, búzát és konkolyt, mosolyt és dacot?



Téged senki sem tanított kérni, még azt sem, ami születésed 
jogán megillet: mindennapi kenyeret; egységet, jogot, szabad
ságot; jókedvet, bőséget. Útravaló nélkül bocsátottak el -  tarso
lyodban múltad, egyetlen örökséged, védőburkod -  háromszoros 
kereszted. Idegen test maradsz a csonkban, idegen utód a gyerme
keiket is eladók erdejében, idegen rabként élsz a szabadok között. 
Földi életednek így nincs értelme -  álmaidban mégis megszabadul
hatsz keresztjeidtől, és elméd ismét szabad, láthatatlan stigmáid 
azonban emlékeztetnek: csak szerepet játszol.

De hát miért is ne?! Szállj vissza az anyaföldre; állj be a végtelen 
körtáncba, és jól szerepelj, hogy minden kín ellenére szép legyen 
táncod. Álmodd, hogy az vagy, ami ők. És bár sohasem lehetsz azzá, 
ismerd be: a szférák zenéje oly hívogató, és a halhatadan menüettet 
az ő dallamukra lejted, hívatlanul, de talán mégis befogadva e 
torzón maradt remekműben. Maradj hát továbbra is a körforgás
ban, s hogy ezt megtehesd: álmodd lélegzésüket és elmúlásukat, 
álmodd gyarlóságaikat és imáikat -  meglásd, közösségben új olda
lát ismered meg az életnek: törekedni fogsz, mert hajtanak álmaid 
fel, tovább; ők a rugó, az élet-ösztöke, mely széppé teszi a siralom 
völgyét. Segíteni akarsz, s mert sarkantyúz a vágy, fogsz is: jót tenni 
másokon -  hangzik majd ajkadról egy füstös, balga éjen az albat- 
roszszámyú gondolat. És ha visszavonulsz alabástrom szobádba, 
álmaidban aratója vagy az aranysárga életnek; sója, élesztője a 
violafelhő formájú szoboszlai kenyérnek, és az örökifjú csalogány 
is rólad zengi énekét... Nem voltál soha boldogabb.

De amikor felkelve kilépsz, jeges vihar üt arcul. Más lett a 
csalogány dala, másról visz hírt a kósza szél. Szétmart kenyered újra 
össze nem rakhatod, hiába hiszel isteni öl ök igazságban. Aboronált 
tarlón még fehérlenek az ősök kiszántott csontjai, de gabonád egy 
csűrben sem leled. Ki eddig álmaidban mindent megkaptál, oly
annyira eltávolodtál a vad jelentől, hogy gyógyíthatatlan immár a 
felismerés: minden elveszett, Kínlódva feszíted a burkot, mely idáig 
juttatott, de amit a gondviselés nem arra teremtett, hogy ki enged
jen lépni köreiből. Nem vághatod át élted cémafonalát, mert



hiszen láng az, amely még alig, de egykoron majd messzire világít... 
Legyen hát világosság!

Számot vetsz önmagaddal. Álmaiddal beléphetsz ugyan a végte
len ciklusba, de amint idegenként kivet magából, meghalsz, mert 
mindent újra kell kezdened. Maradandók csak tetteid, alkotásaid 
maradnak, melyek néma tanúi egy magad választotta nemes célú, 
szent szenvedésnek. Életed hát e szenvedésre tedd fel, melyet 
álmaiddal, szerepjátszással alakítasz szebbé. Ha feladod az álmaid, 
elveszel: porszem maradsz, aki élősködőnek jött a világra, és léte 
is annyit ér. Álmok kellenek az élethez, tőlük járja a lét óraművé 
bölcs köreit, melyek a józan velőben bedehemi csillagai lesznek a 
követendő útnak. Időd pedig rövid, minden tűnő pillanat, mely a 
Rubiconon innen talál, néma szemrehányásként bántja lelkiisme
reted.

Feltámadsz. Visszatérsz a bűvös körbe, ahol régi ismerősökként 
üdvözölnek a terheletlen hátúak, az együvé tartozók. Boldoggá 
leszel ismét közöttük. Csak azt az egyet választod örök társadul, 
akinek szemgolyójában felfedezed az isteni értelem szikráját, mely- 
lyel téged befogadni nemcsak kész, de képes is. Szenvedésed úgy 
teszed szebbé, hogy elhinted a türelmetesség, a megértés magvát, 
hogy a kört kitágítva mindenkit elérjen a melegség, hogy végre 
ledőljenek a gránitfalak, eltűnjön az ezüst pók gaz hálója e felosz
tott földről, és elefántcsonttomyaikból leszállva együtt táncolja
nak, kavarogjanak, bóduljanak az emberek -  hogy az ő életük is 
szép legyen, akárcsak a tied, ki keresztfáidból golgotádnak ácsolnál 
emléket, hisz tehetnéd -  a fel-fellobogó lángból fáklya terebélyese
dett: befogadtak, s te befogadtál. Megbocsátottál a bűnözőnek, aki 
rád szegezte a keresztet, majd nap nap után kényszerített, hogy őt 
nézd a magasban -  győztél, hogy az utánad jövő is győzzön.

Hidd: nem te váltottad meg a világot. Csupán műveiddel, alko
tásaiddal követendő utat mutattál: egységesülni másságunk meg
tartásával a feltámadó Rendbe -  szűkebbe vagy tágabba -, tetteid 
által így dicsőülve meg. Táncostársaid magukénak vallanak -  elér
ted a célod: a kialakult kettős burok által egyenrangú tagja lehettél 
egy közösségnek, és habár másságod csak belülről érzed, érték



ként, s nem fel-felszaggatott sebként hordozod tovább. Széppé 
tetted az életet. És miután teljesítetted végzeted, s a befejezett 
léttel, a szép halállal békéivé megtérsz Alkotódhoz, reméld, hogy 
lesz, aki mégis kimondja feletted a méltó igazságot: „Nem közénk 
való volt.”£ ^



T ö r ö t t  á l m o k  f a s o r á n

lt’s just anotber song of lőve...

rn yas f a s o r ,  amelybe befordult. Szinte teljes megkönnyeb- 
bülést, lelki megnyugvást érzett az országút kavargó képei 

KügfiŰH után. Vágyott is már erre a nyugalomra. Mindennapjainak 
bizonytalansága, kétségei már átjárták minden sejtjét, és örült, 
hogy annyi idő után végre elmerenghetett a múlton, jövendőn.

Régente mindig felderengett a szíve, ha ezen az utcán járt. A fasor 
végén álló nagy sarokház a rokonaié volt. Rendszerint szüleivel 
együtt jött vendégségbe, és ilyenkor kedvére búvárkodhatott a 
hatalmas könyvtárban. Míg a többiek kártyáztak, beszélgettek, it
tak, addig ő feltárta a pince rejtett kincseit, a padlásfeljáróban 
megbújt titkokat, a zongora ódon húrjai közt lapuló régmúlt 
érzéseket.

Ahogy tovább ballagott, felidézte emlékeiben a fokhagymaillatú 
karácsonyéjeket, a Stille Nachtot, amely csak ideghúrjain csendült 
fel, és a mézes almát, az édes bor első csókját és a gazdagon 
feldíszített karácsonyfát, amely alól ő már kinőtte az ajándékokat.

Néhány éve csak egyedül jár a házba. Amelyből lassan kiszorultak 
a lakók, nincs már pince, padlásfeljáró, és a fügefa sem ad hús 
árnyékot az alatta pihenőknek. Legelőször határtalan szomorúsá
got érzett, hogy a kártyacsatáknak, az izgalmas hancúrozásoknak, 
az örökös vendégségeknek egyszerre mindörökre vége lett, de 
később már megértette, hogy a fényes szellők elfujták ezt is, 
akárcsak ártatlan gyermekkorát. És ha helyet foglalt az asztalfőn, 
szemben nagybátyjával, nem beszéltek többé a múltról. A ház asszo
nya italt hozott az asztalra, helyet foglalt közöttük, és hallgatta férje 
emlékeit, unokaöccse kérdéseit, a vég nélküli jövőszövögetést.
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Most nem a sarokházból jött. Ügyeit volt intézni a külvárosban, 
és egy véletlen sugallatra vette erre az útját. A nagy melegben 
testi-lelki felüdülést jelentett neki ez a hús fasor, ahová a Nap 
sugarai még elvétve is alig találtak be. Az útnak nevezett utca szép 
emlékeinek hatására lelke is felvidult. Hiszen itt van a moziépület, 
ahova nyiladozó ifjúsága először hajtotta, ahol egy időben három
szor is megnézett egy-egy filmet, ha volt rá pénze. Ezen az utcán 
szőtte álmait a felkapaszkodásról, az emberré válás nehéz óráiban. 
És ez volt talán az egyetlen utcája szülővárosának, ahol jólesett 
számára az egyedüllét, ahol nyugodtan belemerülhetett álmaiba -  
semmi sem fertőzte meg ártatlan világát.

Útközben rárévedt egy házszámra. Hirtelen földbe gyökerezett a 
lába A ház, amely előtt megállt, teljesen kizökkentette gondolata
iból.

Egyszer baráti körével járt erre. Nem az országút, hanem a főtér 
felől. Új lányt hívtak a társaságba, és barátnői felmentek érte egy 
régi bérház emeletére.

Régóta kacérkodott a lánnyal. Ismerte az édesanyját, akinek 
nagyon sokat köszönhetett, aki kedvelte is, de a lánnyal még soha 
nem találkozott személyesen. Sok szépet hallott róla, s így vette a 
bátorságot, hogy barátnői köriben egy-egy invitáló megjegyzést 
tegyen rá. Ők továbbadták ezt a lánynak, akit megpezsdített a 
látatlanban történt udvarlás. Találkoztak egypárszor, de a törté
netnek nem lett folytatása.

Most megint itt áll a régi bérház előtt, egy erkély alatt, ahol már 
semmi keresnivalója sincs. Hacsak a lány kijönne az erkélyre. 
Megkérdezné tőle, amit akkor nem hallott tisztán, de a lány életé
ben először tűzbe jött tőle. És talán újrakezdenék...

Lelke űzte innét, el a hideg, elvarázsolt kastélytól. Megindult hát 
a tér felé. Napfényével, zsivajával csalogatta a melegség. Pedig nem 
szívesen hagyta ott az erkélyt.

Többé már nem nézett vissza.
A lány kilépett az erkélyre, de nem szólt utána. A tavasz túl korán 

érkezett...



„ B o l d o g  l e g y e n ... 
VAGY CSAK SZABAD?”

A többiek közül o látta meg először színről 
színre az Istent. Beszűkült szembogarában, 
melyben valaha világok virága lakozott, Isten 
megpillantotta önmagát A „predestináció” 
megtörtént...

H ÉrHi sem kérdezte, senki sem látta, senki sem várta; hova 
jyLBsfJ megy? -  csivitelték a kiaszott verebek; a sokhangú szél 
álmot láttatott a lombok közt; valahol valaki egy új nyakkendőt 
próbált fel; a zsidók pénzüket számlálták; apád ivott, hogy ne 
legyen egyedül; barátnőd elvetélt...

Ő csak ment; már nem látott lombokat, ágakat, melyeknek 
kitapasztalta volt erősségét. Fázott, s röhögött -  így melegedett. 
Bukfencet vetett -  kifordult önmagából, hogy vissza befordulhas
son önmagába, és meglelhesse az Otthont, szólongathassa páráját.

Meleg szobából lépett ki -  kalács és kávé várta; meleg szobába 
lépett vissza -  vetett ágy s takaró várta. Ki-be, ki-be, mint az öröklét, 
mint a folytonosság ingája. Dolgozott, ha akart; ivott, ha játszani 
szeretett volna. Angyalok hullottak felé, szájába adták az ételt, 
betakarták-pedig jóllakott volt, s melege. Menekült, a végtelenbe, 
ahonnan jött, ahol élni vágyott, és amit cs?k önmagában tudott 
meglelni...

Fényképeket nézett, zenét hallgatott.
Visszabukfencezett a télbe.
Nem tegnapról mára fedezte fel a szajhák kéiét. Szürcsölte 

nedvüket, énekelt nekik...



u * *,*■ n  '*v* * ^

Ment az úton, a ki tudja, merre vezető úton, álmai fasorán, 
ahonnan melegség áradt -  minden falból, amelyre rámosolygott; 
minden arcból, aki nem mosolygott vissza rá. Életében nem mo
solygott ennyire szabadon. Otthon keresték -  ő mindenhol, de 
főként itt szeretett volna otthon lenni. És nem lehetett őt gyűlölni. 
Sokaknak okozott önmarcangolást, míg ő csak elsiklott felettük, 
befogatott egy hintóba, és járta a várost, az álmokat... Miről álmod
hatnak szombat este egy bérház emeletén?

A vadonban járt, keresett valamit... Minden állat ismerte, min
den állatot ismert. És szeretett.

Tágra nyitotta szemét. Tudta, amit oly kevesen tudva oly ügyesen 
titkoltak: késik a megváltás -  azt várva addig is őrizte titkát. Úgy 
szedegetett, mint a tolvajok, pedig szüksége volt rá, hogy barátai
ként köszöntse a köveket- a fehér, rugdosva csiszolt gömbölyű 
kődarabokat, kik útbaigazították, hogy ne vesszen el.

Résnyire nyitotta ajkát -  és boldog volt. Megkarcolta karját -  és 
boldog volt. Sárban úszott, úgy várta az első hóesést, közben arcán 
könnycsepp csordult végig -  és boldog volt.

Miként a szú a fát, úgy őrölte fel szervezetét a percegő életmalom 
kereke. Nem vágyott már ölelni, sem ölni. Áltatta magát, áltatta az 
embereket, áltatta az angyalokat. Egyszer nem ment haza. Utána 
többször. Álmodott-e a kényszer-ölekben, a testszagban, a zuhanás
ban?

Elvállalta a világot. Átjárni keresztül-kasul, új reményekért, új 
álmokért, sohasem visszatérő boldogságért. Úgy vált szabaddá, 
mint kislányon az első vérfolyás -  hívatlanul jön, és sokára, nagyon 
sokára múlik el.

Kötelékekre vágyott, mik gúzsba gyömöszölik parancsot nem 
ismerő gyomrát, körömnyire zsugorodott máját, elpárolgott tudá
sát ̂  megmaradt zsigereit, e vajként szeletelhető torzót. És nem lett 
már, ki kötözzön, ki kérjen, ki hallgasson, ki szenvedjen vele. És ha 
kiáltott, rugdosták, mire elhallgatott; és nem hagyták szavát az égig 
szállni, és az elátkozott Rend úrrá lett hitén. Már nem maradt 
senkije sem -  annak, aki úgy szerezte meg magának a boldogságot,
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hogy azokat is, még azokat a megmaradt, utolsó kötelékeket is 
átvágta maga mögött, amélyek már a vérét követelték...

Temetésekre járt... És büszke volt arra, hogy majdnem mindig ő 
volt az egyeden, aki a pappal és a kántorral együtt megvallotta hitét.

Siettette Istent. Vágyta őt szolgálni, hitte, hogy nevében cselek
szik, amikor a következő napon -  hűvös volt és szomorú -  megér
kezett a hír, csendesen, Szabadkára. És megnyílt az ég, és hullni 
kezdett az első hó, és a mindent látók elmondták, mint fakadt sírva 
zug-hona rejtekén egy szép magyar leány.



N . N . TÖRTÉNETE
Omarska extermination camp bad women 

prisoners as well Daily Serb soldiers would 
takegirls and bring 5-6 men per girl, Serb soldi
ers, prisoners to rape tbem. Sometimes I  was 
among the men forced to rape the girl(s)... They 
were raped constantly, non-stop every day. They 
raped older women, Croats, 60-65years ofage. 
One named Divis, was raped by 12 men. There 
were many young girls, around 16 tbat were 
being raped daily...

[Statement of Facts, a hágai Nemzetközi 
Bíróságnak benyújtva 1993• március 20-án, 
1993 General List No. 91 jelzés alatt. Részlet a 
44D szakasz (k) bekezdéséből]

I.
19... é v ... hó ... án

” E f'líiP  N VOLTAM a tizennyolcadik. A nő már sokkos állapotban volt, H ÉS®*! Piszk°s> bűzlött, és tele volt ondóval. Éreztem, amint be- 
jSJSSy hatolok a hüvelyébe -  soha nem hittem volna, hogy képes 
leszek erre, főként azt, hogy így vesztem el a szüzességemet -, talán 
a többiek ondója miatt csúszott annyira...

Utálom magam!”

II.
Másnap

„Ma hajnalban rohamra vezényeltek bennünket. Te kerültél az 
első vonalba, én a másodikba. A szembeni dombot kellett elfoglal



nunk. Mindnyájunkban égett a harci vágy hisz igazi rohamot 
közülünk, a tavasszal bevonultatottak közül még senki sem élt át.

Te rögtön megindultál, amint meghallottad a parancsszót. Veled 
együtt az egész első vonal béklyóitól megszabaduló vadállatként 
rohant neki a reggeli félhomálynak. Akkor a parancsnokunk észre
vette a domb alatti erdőben leskelődő orvlövészeket, és megálljt 
vezényelt. Sajnos, neked ez már késő volt. A könyököd lőtték át, az 
orsócsont és a singcsont felső részét teljesen szétroncsolta a golyó. 
Noha rengeteg vért veszthettél, te csak mentél előre, hála istennek 
több golyó nem talált el. A következő rohamnál én és A. megfog
tunk, és hátravittünk a hordágyig. Már nem voltál eszméletednél. 
Szerencsénkre a nővérek és az orvosok jól és nagy odaadással 
végezték munkájukat -  ahogy már írtam, ez lehetett az első komo
lyabb esetük -, és délre már a szálláshelyünkön voltál, a táborban, 
betakarva. Álmodban valamit morogtál, sajnos nem értettem, de 
azt is feljegyeztem volna.

Mialatt aludtál, nem történt semmi különös. A dombot elfoglal
tuk, három halottunk és tizenegy sebesültünk van. Az ellenség 
állítólag ennél jóval nagyobb veszteségeket szenvedett. Az erdőben 
maradt orvlövészek is visszavonultak, mert ugye nem kockáztatják 
a bőrüket egy egész századdal szemben.

Most már osztják a vacsorát. Te még mindig nem tértél magad
hoz. Az egyik nővér, aki a konyhában is segédkezik, amikor meglá
tott, hangos zokogásban tört ki, és azt mondta, hogy estére főz 
majd neked pudingot abból a porból, amit a tegnapi támadásunk
kor találtunk.

Ezt azért jegyeztem fel, mert egyszer nekem elárultad, hogy 
naplót vezetsz, és nem szerettem volna, ha a mai nap nyom nélkül 
vonul ki az életedből. Jobbulást kíván

barátod, R. ”

III.
Két nap múlva

„íme, sebesülésem után visszatérek oda, ahol abbahagytam.



Feletteseim hősnek tartanak, és előterjesztettek tizedesnek. Min
den bizonnyal megkapom a rangfokozatot, mondják; ettől azon
ban még nem kerülök előbb haza.

Piszkos dolgot csináltam itt -  és sajnos nemcsak itt. Nem tudtam 
aludni a sebesülésem előtti éjszakán, egyre annak az asszonynak a 
képe járt az eszemben... Miért is kellett vele azt csinálnom... miért 
is...?

Otthon voltunk, a barátomnál. Sakkoztunk, közben teát főztünk 
egymásnak, és beszélgettünk az ismerőseinkről. Amikor lejátszot- 
tuk a megbeszélt számú partit, elhatároztuk, hogy sétálunk egyet.

Alig értünk le a lépcsőn, amikor szembetalálkoztunk Gy.-vel. 
Fejét mindig lefelé tartotta, de közben nagyon áthatóan nézett föl. 
Egyébként nem messze lakott tőlünk, mondhatni, a szomszédsá
gunkban. Amikor találkoztunk, megkérdezte, hogy nem akarunk-e 
feljönni hozzá. Akartunk.

Felmentünk hozzá, levetettük a kabátot és a cipőt, és leültünk a 
szőnyegre. Ő velünk szembe ült le, és elkezdett vetkőzni. Gyorsan 
levetkőzött.

Azelőtt gyakran találkoztam vele éjszaka a városban. Nem tetszett 
az arca, láttam, hogy kis mellei vannak, és sehogy se tudtam volna 
magam elképzelni vele. Megvallom, egyáltalán nem is foglalkozta
tott.

Akkor láttam először meztelenül a kis melleit. Nem sokáig, mert 
elkezdte őket simogatni. Én csak ültem ott, éreztem, hogy mereve
désem lesz, és állatként -  vadállatként -  bámultam bele a testébe. 
Ő ekkor már a csiklóját ingerelte, illetve nem is a csiklóját, benyúlt, 
és elváltozott, megszállott arcán látszott, hogy nem pózból csinálja, 
valóban élvezi.

Nem ugrált, nem is sikongatott; csak a keze mozgott, és rövide
sen be is fejezte. Én ültem, belemeredtem, és nem tudom, mit 
éreztem... Öntudadanságot, talán azt. Mintha kurva lennék, beci
peltek volna egy előadásra, amit néznem kell, és produkálnom a 
folytatást...

Amikor vége lett, nem öltözött fel. Én felálltam, elköszöntem, és 
kimentem az előszobába. Barátom utánam jött, felhúztuk a cipőt



„Vajon a naponta látott, mumifikálódott lelkek burokba zárt mélyéből 
alkalomadtán elemi erővel kitörő (...) ösztönből (...) ki tud-e majd nőni 

valaha is a sáros fiivön és az ánizsillatban fekvőt feledtető, őket 
elesettségükben felemelő, csakis egyvalakinek adott, egyvalakitől kapott 

emberré felkenő szeretet?"

(N. N. története)





és a kabátot. Nem kísérlek ki benneteket, mondta Gy., de legköze
lebb is bármikor eljöhettek.

Vörös volt az arcom, mikorra leértem. Nimfomániás, mondta 
barátom, és köpött egyet. TVidtad, kérdeztem. Mesélik, mondta ő.

Pár nap múlva ismét találkoztam Gy.-vel a házunk előtt, és 
mondtam neki, hogy délután felmegyek hozzá. Éppen haragban 
voltam a barátnőmmel, és kínomban nem tudtam mit csinálni.

Amikor becsöngettem, Gy. nyitott ajtót. Ruhában. Megkért, hogy 
vetkőzzem le. Én az előszobában levetettem a kabátot és a cipőt, 
és bementem a nappaliba. Ott volt Á., akiről meg azt mesélték, hogy 
leszbikus. Meztelen volt, és akkor még egész jó színben volt. (Azóta 
nagyon meghízott.) Gy. levetkőzött, és elkezdte magát simogatni. 
Á. odament hozzá, és ő is elkezdte Gy.-t simogatni... Végül már 
egymás nemi szervénél tartottak, Á. becsukta szemét, és Gy.-t 
harapdálta, aki eddig görcsösen engem nézett, de most Á. felé 
fordult, és belevájta körmét a mellébe.

Ekkor úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. Letoltam a nadrá
gom és az alsónadrágom, és elkezdtem önkielégíteni. Rájuk.

Észre sem vették. Még azt sem, amikor az ondóm rájuk spriccelt, 
majd végigfolyt rajtuk. Az arcukon, a kezükön, a testükön. Egy kicsit 
a hajukon is. Elcsoszogtam a fürdőszobáig, megtöröltem magam a 
törülközővel, és felhúztam a nadrágom. Mikor visszamentem a 
nappaliba, azok ketten még mindig el voltak foglalva egymással. 
Azt sem vették észre, amikor rájuk vertem, azt sem, amikor elmen
tem. Kiégve csuktam be magam után a külső ajtót.

Másnap már minden rendben volt a barátnőmmel. Miért kellett 
mégis azt csinálnom? Sohasem tudom magamnak megbocsátani.

És tegnapelőtt, vagy azelőtt -  nem emlékszem már rá pontosan, 
mikor -  ugyanezt éreztem. És megdicsértek érte. Hős vagy, mond
ták. Fenét vagyok hős! Utolsó kéjsóvár állat vagyok!”

IV

Két évvel később

„Ma a feleségem azt mondta nekem, hogy hős voltam a háború



bán, mire én összeszedtem magam, öt perc múlva bementem a 
szobába, és elmeséltem neki.

Házasságkötésünk óta gyötrődtem, hogy fogom neki elmondani. 
Tudtam, hogy el kell neki mondanom, és bárhogy fogadja -  ami 
megtörtént, az megtörtént, meg nem történtté tenni már nem 
lehet...

Könnyes lett a szeme, mire a végére értem, de átölelt, és azt 
mondta, azzal, hogy elmondtam neki, igenis bebizonyítottam, 
hogy hős vagyok. Majd szeretkeztünk.

Utána több napig karikás és kék volt a szeme alja. Mégsem 
bánom, hogy elmondtam neki. El kellett mondanom: nem tűrhe
tem, hogy Gy.-vel és Á-val legyen közös titkom, és ne vele.”

V
A feleségének hátrahagyott leveléből

„.. .Szörnyű dolgok estek meg velem, édesem, melyeknek része
se voltam. Az alkalom-e, vagy a kétségbeesés vitt rá -  nem tudom; 
talán mindkettő. Óriási bűnöket követtem el, melyekre, ha tudatá
ban lettem volna, hogy nekem egy hű, szerető feleségem lesz, aki 
soha meg nem csal, és akit soha meg nem csalok, semmi sem vitt 
volna rá. A vadállat vágya, aki a közösségben a falkavezér után nemi 
viszonyba lép a fogságba ejtett nősténnyel, akit utána széttépnek 
és megesznek, úrrá lett rajtam, és úgy tettem, mint a vadállat. 
Elmeséltem neked mindent, és te elfogadtad a múltam, és nem 
hasonlítottad magad Gy.-hez, Á.-hoz és ahhoz a szerencséden 
asszonyhoz.

Azt mondtad akkor, hős vagyok. Ilyen ember, mint én, nem lehet 
hős. A hős soha nem aljasul állattá. A hős kivárja, amíg azzal 
szeretkezhet, akit szeret, és aki viszontszereti. Egyébként nem más, 
mint állat... aki semmi emberit sem érdemel.

Emberként ismertél meg -  állat voltam, és még annak sem 
tartottam magam. Nem tudtam elhinni, hogy belém szerettél. 
Mondd (ó, bárcsak hallhatnám, elhinném), sikerült emberként 
halnom meg?”
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VI.

Epilógus

Ez volt N. N. története. Éppen annyi, amennyi szükséges, hogy 
belőle megláthassuk azt, amit bemutatni szándékoztunk.

N. N. képzelt személy. A történet többi szereplőjét talán ismertük 
is, talán egyiküknek-másikuknak köszönünk is az utcán, ha talál
kozunk velük. Mindenesetre a történet bennünk él, tudatunk átélte 
azt, és azt hisszük, megértettük.

Nem mondjuk el, hogy a történet mikor játszódik. Ám ha szabad
na választanunk, legszívesebben az 1908-i boszniai annexió, illetve 
az 1941-45 közötti vagy az 1992-ben kezdődött boszniai polgárhá
ború idejére tennénk. Ezzel már azt is elárultuk, noha nem állt 
szándékunkban, hogy a nő, akit megerőszakoltak, majd agyonlőt
tek, bosnyák volt. Egyébként ezzel is csak a történet időtállóságát 
szerettük volna bizonyítani.

N. N.-nek igaza volt, amikor magát jellemezte. Gyenge volt rá, 
hogy kivárja az igazi szerelmet (melyre gyakran egy életnyi várako
zás is kevés), és először, amikor kétségbeesett, és alkalma nyílt rá, 
bemerészkedett, noha rögtön vissza is lépett, a paráznaság és a 
mámor vörös illatú ajtaján. A háborúban azután -  a többiek vitték, 
szinte sodorták magukkal, és ő is sodródott együtt a többiekkel -  
megbecstelenített egy szerencsétlen nőt. Nem a mi feladatunk, 
hogy ítéletet mondjunk róla (ezt meg sem tehetnénk), de úgy 
érezzük, hogy ezáltal mintha szülőanyját becstelenítette volna 
meg.

Végül eljutott céljáig: a szerető feleségig, a boldog családig. Rajta 
múlott, hogy miként fog majd élni: felesége távollétében mással 
hál-e majd, vagy hű lesz hozzá, ellenáll-e a kísértéseknek, és kitart 
mellette jóban-rosszban. Nemcsak rajta múlott viszont az, hogy -  
talán az emlékeinek a hatására -  a jóságot választotta. Az alkalma
kon is, melyek -  utólag kifürkésztük -  megadattak számára, s 
melyeket erélyesen mindig visszautasított. Elmondta feleségének 
ifjúkorának szörnyű bodásait, és ezáltal minden titkát megosztotta 
vele. Végül ez lett azzá a tettévé, ami hőssé -  hősünkké -  avatta őt, 
és örökre elkötelezte a jóság útján.
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Láttuk N. N. történetét. Nem volt benne semmi rendkívüli -  ilyen 
környezetünkben több is megesik. Ami mégis csodálatos volt ben
ne, az N. N. otthonra találása -  mert aki annál, akit szeret, nem leli 
fel otthonát, bolyong, keresi azt, egyet-egyet ötven percre annak 
vél, kipróbálja mélységét, boldogságát; az ilyen soha nem leli meg 
elvesztett otthonát. És N. N., aki elvesztette azt, ami soha meg sem 
adatott számára, megtalálta, amit keresett, abban, akit keresett.

Módunkban állt őt megfigyelni. Egyre többször olvasunk napló
jából, és észrevesszük magunkon, hogy megindít bennünket. Ő 
győzött -  legyőzte önmagát. Vajon a naponta látott, mumifikálódott 
lelkek burokba zárt mélyéből alkalomadtán elemi erővel kitörő, 
vagy a hivatalos utakon öltönyt-nyakkendőt levető, vörösbársony-sza- 
gú ösztönből kinő-e majd egykoron -  mint azt N. N.-nél láttuk ki 
tud-e majd nőni valaha is a sáros fuvön és az ánizsillatban fekvőt 
feledtető, őket elesettségükben felemelő, csakis egyvalakinek 
adott, egyvalakitől kapott emberré felkenő szeretet? vajon belátja-e 
majd az ember, hogy egyedül ez az, amiért érdemes várni, mind
egyre várni ebben az egyetlen, búzaszemnyire szabott, soha nem 
elég életben?££,



C h r is t o p h

gFTFQ i r t e l e n  f e l k e l t  szerettei köréből. A nyugvó nap felé fordult, 
ü  ra am* egyszer utoljára vörös zsaráttá változtatta a patta- 
KJQLH násig fogyott októberi szikest, olyanná, mint amilyent a 
kemencében lehetett látni, miután kisült a zsírtól csöpögő, olajil
latú pékkrumpli, és a hatalmas tűzhasú gyomra szabaddá vált a 
kíváncsi gyermekszemek számára.

Nevetett. Nem látta már azokat a szürke árnyakat sem maga előtt, 
akik hol megjelentek, hol eltűntek a fényben. Ő csak mosolygott, 
és elindult előre. Nem a hol megjelenő, hol meg eltűnő árnyak felé; 
az elerődenedő fény vonzotta sajátját, mely ott ült a férfi szembo
garában meglapulva, időtlen idők óta.

Nem nézett hátra. Még egyszer utoljára magába szerette volna 
szívni a korán jött tél hunyó napsugarát, az egyetlen erőt, ami még 
túlélésre biztatott a dörgő-pattogó télben. Felemelte hát fejét -  és 
mosolygott. Tűzpirossá vált arcán könnycseppek húztak végig, és 
ráhullottak a szikes, pattanásig fagyott földre. Örömkönnyek voltak 
ezek...

Nem kívánt már elbúcsúzni senkitől sem. Csak töltetett előre, és 
közben -  talán -  felvillantak emlékezetében gyermekkori élményei 
hentes nagybátyja házában. Már ott hozzászokott a vérhez... Talán 
éppen ezért lett katona. Nem félt a vértől. Minden félelmet le lehet 
győzni, akár a vér átkát -  és ő tudta is, hogy hogyan... Elvégre szép 
életet élt. Ha más számára nem is tetszett szépnek, neki minden
képpen az. Hogy nem lett teljessé -  az már nem rajta múlott.

Talán csak fiait sajnálta -  a legidősebbik tágra nyílt szemekkel 
bámult bele a hátába -, de most sem nézett vissza. A lélegzettelen 
csendben tisztán hallatszott nehéz bakancsának csattogása és ka
bátja suhanása a jéghideg parázstengerben.
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A fényben megelevenedő szürke árnyakra ügyet sem vetett. A 
Nap minden erejét beleadta az utolsó fénycsóvába, mielőtt örökre 
lebukott volna a messzi horizonton. Őt ez utolsó, megtestesült 
fénysugár ragadta magával. Elaludt. Az immár megelevenedett 
szürke árnyak mindent eltakarítottak utána. Csak egy fémlapocs
kára faragott cserfalevél maradt a földön, hírvivőnek, őrizve a fényt, 
ami egykor még ott ült a férfi szembogarában, míg óriásatyja utolsó 
túlélésre biztató erőként tűnt el a nyugati horizonton.

A férfi álma nem tartott soká, úgy rémlett számára, egy pillanatig 
csupán. Már a szivárványon lépdelt, már nem olyan elszántan. Két 
valkűr fogta kezét -  úgy kellett vezetniük felfelé, a fény felé. 
Szégyellte bevallani, hogy fél, pedig büszke volt magára.

-  Ezt csináljátok utánam! -  fordult meg, és kiáltott vissza az 
embereknek.

A Földön már nem voltak ott a fiai. Csak egy megtört öregasz- 
szonyt látott, aki könnyeivel öntözte a fémlapocskára faragott 
cserfalevelet, az utolsó emléket, ami férjétől rámaradt. Hirtelen 
mindkettőjüket elvakította a fémlapocskából áradó fény. A férfi 
szeméből könnycsepp hullott, és alant esni kezdett az esteli első 
hó.

A valkűrök továbbvonszolták felfelé, a fény felé. Noha szíve 
sajgott a fajdalomtól, hitte, hogy nem élt hiába.



G retel

... Gyilkosba belátni 
könnyű. De ez: a balált, az egészet, 
s még az élet előtt, ilyen szelíden 
tartalmazni, s gonosznak mégse lenni: 
leírhatatlan.

(Rainer Maria Rilke: A negyedik elégia)

W S J M  A p ad t gy e rm ek ! esténként a Lantos álljon meg dolgaid előtt 
utadon! Ó, nem zengtek rólad soha eléggé a költők, tógájuk 
bíbora túlragyogta szárnyalásod. ím, hamvat fű felém a 

szél; porzók okozta suhanása elér-e hozzád valaha?
Feladatok hullottak eléd, mint hópehely -  s angyalok szálltak 

feléd viszont. Ám egy zavart fuvallattól -  sűrű volt, és hideg, mint 
egy hős éjszakája -  megtört a csend, és olvadni kezdett az első hó. 
Nem kerülhetted már el a sártengert; beborította síkodat. (Ó, 
mennyivel másabb, mennyivel fehérebb lennél ma hóruhádban! 
angyalként magasodnál fölibénk, s telünk és hajnalunk veled volna 
teli végeden.)

Arra születtél, hogy forrást fakassz a sziklából; mert a szikla 
önnönmagad vagy, s ha elporladsz: patak vigye haló szemcséid 
tengerek felé. És nézz szét: minden fenyő hozzád lehajolt, használ
ni egyet is tudtál volna közülük bár!

És mégis -  áldassék a Mű! a sziklából folyam fakadt, höm
pölygő, súlyos, nehéz folyású. S partjain lánykák kavicsot dobáltak 
belé, így csiszolva érccé hűs erők salakját. A másik partról fiúcskák 
integettek, s a lánykák leikéből hidak szaladtak; gondolatok rajta 
ádépegettek, és megszédülve a mélybe zuhantak.

És pogány folyam-istenek ismét feléledtek, áldozatot nékik újra 
bemutattak. Gyermekek feléd félve mentek, ifjak, szüzek messze



elkerültek -  s megszülető lelkek éltük előtt haltak...
Fenyőágak, gyantaillatú terek: megannyi mélyzöld hegedűfu

tam. Ők nyújtanak nyugalmat néked, sápadt gyermek; arcod fehér, 
mint az első hó, és véresek a patakok körülötted. Bújj meg, s rejtőzz 
el hamvas-mély zöldek hűvösén, s ha fenyőt szólítsz: rejtekünk 
belsején hozzád bizton lehajol.

Hidd el, kastélyok aljában pihenő korán-holtak vére sem szálló, 
virágillatú malaszt; eltelnek magánnyal ők, s a hűvöst élvezik 
örökké. így te sem válsz rosszá... csak fájóvá, mint sebeid sója; egy 
síri ölelésre váró, angyalok idézte álommá.

Itt, a zöldben, sziklák és patakok csordulta után éretté válnak a 
fenyők szépei. Felemeltetnek ők, a teremteni sem tudók egy isteni 
félhomályba, hidd el, egészen úgy, hogy immár rettegve tekintünk 
rátok, angyallá válókra mi, földön maradottak.

Mégis ti dicsőültök meg. A Teremtés keblére vonja kudarcait, így 
védve őket az emberek ítélete elől. És már ti váltok sziklaszívünk 
fenyvesévé, tőletek hajol le a hegedű, s ti vonszoltok bennünket 
magatokkal az egyensúly hónába -  sápadt gyermek! nem vagyunk 
rá méltók, hogy korán-holtjaink hajlékába jöjjünk, mégis rájuk 
emlékezünk hontalan utainkon -  hol a világűr-tele tér sátra alatt 
szívünk eltelik egy életen túli jósággal, és sötéten, bűnünktől 
számkivetetten, de mégis felmagasztalón hull ránk a gyermekhalál, 
ä t '



( O t t  á l l s z . . . )

M £ 5 & | t t  Á l l s z  a pad mellett, s nézel minket... később kiderül, 
PfeSa m hogy egy fa az-Te rég meghaltál; kivonultál az életünkből: 
raSaa egy más, öntudatos életet választottál magadnak, s nem 
sejted már, mennyire fáj hiányod. Ott ülsz egy fa alatt, olvasva a 
Wertbert, gyöngyház-nevető fogsorod mögül kivillan az érzés -  a 
gesztus, mely akár az öl vagy az ágyék, annyira lágy. Átéled a tenger 
hullámait, a dicsőség mítoszát -  menedék ez is, akár a szerelem: 
kell egy öl, amelybe belezuhanj, ha fáradt vagy -  ami nincs már: 
régen elveszett, akár Te is. Álom volt a kar melege, vagy egy 
suhanás: mint mikor a rügyekből kipattannak a fák: felfeslik szü
zességük, s olyanok lesznek, akár a felvállalás, röviddé, mint a 
tavasz, s karcsúvá, mint idegen nők derekai.

Igen: nem vagy már. Nincs az a kert, ahol rózsát szedtél, s ahol 
rózsát szedtek neked... nincs az az ág, melybe neved vésték, s 
melybe valaki nevét vésted egy délután. Csak a múlt van, s az 
emlékezés; nézd: felépítek magamban egy emlékvárat, hátha bele 
tudom helyezni a megmaradt cserepeket, s oly díszletet választok 
hozzá, amellyel Te vetted körül életed -  hátha belehelyezhedek, 
úgy, ahogyan boldog voltál, amilyennek vágylak, abban a tavaszban, 
azok közt a rózsák közt, melyek szintén meghaltak már.

Kellett a zuhanás. Úgy ívelt át sorsod az űr felett, akár a szivárvány
-  és amikor a megfáradt test felért a várig, szétfoszlott az égi út, 
akár a nyom nélkül kivesző élet -  akár a fakereszt, melyről lehulla
nak a betűk, és a tanúk is nyugszanak már. Hisz oly bűvös e 
mélység: meredek, mint a vágy -  ha nem hághatod át, összetörik, 
mint a tükörben a mosoly. Szentek várták ily boldogan a halált -  
mert mi volt az nekik: menekvés a kínok elől. Féltek kiválasztottak
nak lenni -  hát siettették a halált. Szintúgy Te is: elnézem képed az



emlékeim között, s talán látlak is, ahogy magadhoz vontad a 
glóriát...

Magad választottad sorsod. Nem az emberek mondták, hogy 
szent légy -  s csak nekünk vagy az: alakod ott fénylik a szélben, 
melytől elvadítanak az árnyak, s nem tudunk közeledni hozzád: 
immár elriadunk tőled, mint halottól; már csak az emlék él, s az is 
faj; velőnkbe hasít -  örökké elevenen. S Te sem akartál szent lenni
-  csak kitártad karod, s oly közelről ölelted a gyilkos világot át, mint 
anya halott gyermekét: élő a holtat, s közben a gyermeké az örök 
élet, s anyja a halott... Születő gyermek halála hasonló hozzád: az 
neki a legkönnyebb, ha dicsőn felemeli a fejét, és nem él tovább: 
mert nincs miért. Az állat harapja heréit kínjában így; vagy anya veti 
el önnön magzatát.

így léptél ki e térből, közülünk: felemelted fejed, szemlesütve 
bár, mint aki szégyelli, hogy vár -  mert keveseknek adatik meg az 
elvonulás. Odahagytad titkod: feltöretlenül, de kinyílva -  forrássá 
lettél, melyből csak keveseknek jár -  akik méltók hozzád, s ahhoz, 
amit ránk hagytál.

Ne fordulj vissza. Ott, hová Te jutottál, boldogok a gyilkosok is. 
A fájdalmat, mely nem enyém még, visszafogom, és feléd eresztem: 
tőled legyen lágy. Amit itt hagytál, gyengén a gondok vállalására, 
hajlékodig ér.

Ne nézz hátra. Bátran törtess előre: véred nemes műbe csapott 
át... Csak a tüzet küldd vissza szemed pillantásából: akiket itt 
hagytál -  szükségünk van rá.££/
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S z e g e d

IjraSBH ev o n u lá s .  Ezer csillag jajgatása teszi fájóvá az éjszakát. A te 
M SDhI 32 éjszakámat.
BLSEfla Amikor még gyermek volt a vágy, a park csak feltüzelte, 
hogy annál gonoszabbul elfojthassa az ösztönök, a képzelet -  a lény
-  szabadságát. Szülők kisgyerekeikkel játszottak a téren; a közeli 
iskolából kicsengettek, és a parkba tódultak a gyerekek, elfoglalták 
a padokat, és tovább vésték a tegnap megkezdett neveket... így 
tárult fel az életérzés, az embereké -  a tied; az enyém még ott lapult 
egy mindenünnen zárt térben -  s ott sem áradhatott ki: sápadt volt 
még az álom, gyenge a megvalósulásra, s a tér nem enyém.

Aztán kikristályosodott a vágy: maga a szűz esszencia. Makulát
lanul folyik bele a világba; megrontva, de feloldódva lépjen ki 
belőle, s teremtse meg önmagát. -  Szomorú voltál akkor, könnyeid 
mégis alig merve törték meg az éjszakát. Rám találtál, kijózanított 
langyos ölelésed; rám talált a park, ahova először menekülni 
akartam előled, mégis benne leltük meg egymást. Éreztem: mint 
csap át könnybe az eső, vérbe a vágy...

És múltak az évek. Elámítottad szűz lelkem azon az éjjelen, talmi 
a boldogságod -  de az ember ilyen: minden szépre mindegyre 
visszavágy. Haragudnom kéne rád, mert eszembe juttatod az ott- 
hontalanságot, az önámítást. Magad is jól tudod, mennyire hamis 
az együttlétünk, a megpihenés a pádon, a séta a parkban... Én 
mégsem haragszom: talán neked is fáj önnön sivárságod: az ott- 
hon-nem-adhatás, az öncsonkulás, a parancs-éden.

Schiller-élmény vagy, város! Percnyi boldogság: rövid és mély, 
amit kisvártatva kivet a felsértett ér. Bárányként megfeszített Ma
donna a Dóm téren, a muszáj-boldogság csendjében.



AZ ERDŐ

A téglagyárak környékén mindig áll az idő. 
Félkész termékek sora szárad a félkész időben. 

(Dalos Margit: A téglagyár)

EfẐ SK] z e r d ő  mindig az örök életerő jelenlétének kéjesen bá- 
gyasztó érzését kelti fel benned. Érzed, amint a teremtés 

E ü iű l megújul minden pillanatban; a természet zörejeinek leír
hatatlan, zeneileg meghatározadan összhangja a két ellentétes 
pólus állandó és látszólag irányítadanul is magasztos egyesülését 
kíséri...

Az ösvény -  amit még alig egy éve ismersz, de én tanúsíthatom, 
hogy tizenkét év óta semmit sem szélesedett -  az erdő peremén 
van; illetve nem is az erdőt, inkább azt az erdőrészt határolja, 
amelyről most beszélni szeretnék. Látod, hogy az erdőhöz tartozik, 
és nem az emberekhez, az ő civilizációjukhoz: az erdő feketefenyő- 
tobozai sajátjukként hullnak az ösvényre, és néha óriás pöfetegeket 
is láthatsz az ösvény közepén, a két keréknyom között, ahol fű nő. 
Egy éjszaka -  úgy négy-öt évvel ezelőtt -  sündisznót fogtam rajta. 
Nem az erdőből menekült: az ösvény a csapása. Az emberek által 
vésett útvonalat követte; ösztönei elfogadták élettere részeként. 
(Megfigyeltem, hogy a mi sünjeink sokkal szelídebbek, mint a 
máshonnaniak. Egyszer, valamely távoli folyóparton szintén sün
disznót vettem észre a fűben; úgy suhant apró lábacskáin, mintha 
összegömbölyödve gurult volna. Amikor leguggoltam elé, megállt, 
de nem gömbölyödött össze. Megvárta, hogy hozzáérjek, és akkor, 
amikor már megmarkoltam volna -  pedig tudok sünt úgy megfog
ni, hogy ne szúrjon hirtelen összegömbölyödött, és közben 
nekem ugrott. -  A mi sünjeink mindjárt összegömbölyödnek, 
mihelyt veszélyt éreznek, és utána nyugton maradnak; hagyják,



29

hogy az ember, a tüskéket hátrasimítva, megfogja, felemelje és 
magával vigye őket.)

Az ösvény mellett -  mert a tobozoknak esniük kell valahonnan, 
miként te is valahonnan származol -  egy feketefenyő-populáció 
húzódik. És alatta világosabb a fű, mint másfelé. Érdekes jelenség 
a fű színének változása: ahol jól érzi magát, mert a fák felfogják a 
fölös esőt és napfényt, telik neki a színváltozásra, és haragos
zöldben kacérkodik. Ha viszont nem nőnek körülötte fák, csak 
néhol egy-egy ottfelejtett akác árválkodik felette, akkor engedel
meskedik sorsának, és nem ellenkezik modellt állni a Teremtő 
ecsetjének.

De nézd: amott lehajlik a fű. Vajon mitől? ki lehetett, aki hódol- 
tatni merte a természetet? Az ember tett rajta talán ismét erőszakot? 
ó, az ilyen büntetlen nem marad sohasem! Mint egy jajkiáltás, 
magasodna a lombkoronákig az eldöngölt pázsit, hogy szétáradva 
hulljon alá, elszáradva a fényből (mint folyók felett szétszórt kre- 
máltak hamvai).

...az ösvényen indultunk el, de én már tudtam, hogy merre 
fogunk menni, és amikor az erdőbe vezettelek, te jöttél magadtól; 
a pázsiton telepedtünk le, egy mélyedésben; féltél, nehogy valaki 
meglásson bennünket... akkor még az életet választottuk... Utána 
háton vittük egymást: előbb én téged, majd te engem: mint szülő 
a gyermekét, vagy mint pásztor a juhait. Egymás pásztorai egymás 
juhait.

(És majd egykor szörnyű fergeteg kerekedik, akkora, hogy a 
pásztorok elejtik juhaikat, és megsebezvén őket maguk is sebeket 
kapnak, melyekre késik az enyhülés. De te, szintén öt sebből vérző 
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, te ugye békét adsz nekik?)
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K is p r ó z a

J$Cf^lZT h iszem , mennem kell” -  gondolta. Összecsomagolt, 
fogta a kézitáskáját, és kilépett a rozoga kertkapun. Mielőtt 
kiért volna az utcára, le kellett győznie undorát, ami az 

előző napon kimúlt kutyája láttán támadt benne. De ahogy bele- 
mosolygott a lét határtalanságát sejtető késő őszi napfénybe -  
ekkor már a kapun kívül volt -, ez a végtelen érzés minden 
kellemeden emlékét feledtetni vélte.

Az utcán ballagott, nem tért rá az úttestre, mint azelőtt szokta, 
ha többedmagával jött haza. Öt percet sejtett még a magáénak. 
„Addig még sok minden történhet” -  gondolta. A kalapját kereste, 
amit múlt tél óta nem viselt. Azután vad preferánszpartikra emlé
kezett, nőkre, akik a kártyázok körül sürgöttek, míg azok valami 
férfi-felsőbbrendűséggel bámultak bele az arcukba.

Játékos volt. Kevésszer vesztett, de ilyenkor sokat. Akár Josef, a 
bálványa.

Az arab -  nem ez volt a leghatalmasabb a városban, viszont ezt 
kedvelte leginkább -  megpillantotta, ráköszönt. Ő visszaköszönt 
neki, ismét megcsodálta annak kisfiát, aki négyéves létére több 
nyelven értett, majd továbbindult. „Már nem maradhatott sok időm 
hátra” -  gondolta. Úgy érezte, mintha valami esőféle kezdett volna 
el szitálni, erre kifeszítette ernyőjét.

Még egyszer végignézett a városon. Aztán annak bölcsességével 
és magabiztosságával, mint akinek, ha zsidó lenne, homloka redői 
Isten legszentebb nevét, a Szaddait, összekulcsolt kezének ujjai 
pedig ennek kezdőbetűjét, a sint formálnák, távozni készült. Ekkor 
bizonyára hallja még az előimádkozót: „Hiú és szétszórt a világ, szél 
után kapkodás; de egyetlen és örök Izrael Istene, a Mindenható és 
Örökkévaló Isten, Jahve”, és látja, amint körülötte állók füvet 
tépnek, és maguk mögé hajítják: „Úgy száradunk el a fényből, mint
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a fű” -  viszont ő nem volt zsidó. A krizma még meg sem száradt a 
homlokán, mikorra a kezét és a lábát is meg kellett kenni.

Felnézett az égre; az eső egyre jobban esett, nem messze tőle egy 
másik elhullt kutya teteme árválkodott. „Mindjárt vége lesz” -  
gondolta. Visszaemlékezett rá, hogy amikor a kapun kilépett, csak 
öt percet adott magának. „Milyen optimista voltam” -  gondolta. 
Mosolygott: mindent elért, amit elérni szándékozott. Teljesen meg
nyugodott.

Amikor az emberek észrevették, csodálkozón néztek egymásra, 
mert hiszen felismerték. Aztán megilletődve állták körül, s láttán 
annyira szánalmasnak érezték önmagukat, hogy észre sem vették, 
amint az utolsó esőcseppek mögül kisüt a Nap, míg a szél feléjük 
nem kezdte sodorni a dögszagot.
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J ég

i a l a t t  í r o k ,  felzúg hozzám a tenger, és én behunyom a 
HÖ\yGHszemem. Tekintetem egy meg nem született világot, egy 

ámyékvilágot lát, amely még elrendezésre és kialakításra 
vár, emberi alakok árnyékai nyüzsögnek előttem, integetnek, 
hogy varázsoljam el és váltsam meg őket: tragikus alakok és 
nevetségesek, meg olyanok, akik mind a kétfélék egyszerre -és  én 
nagyon vonzódom hozzájuk.

Hans Castorp teste ott feküdt a hűvös, tocsogós földön; át- meg 
átgázoltak rajta az új rohamra vezényelt katonák. Lázálmában a 
davosi hegyekben járt, és miután elfáradt a hóviharban, lefeküdt 
egy kunyhó elé. Angyal jelent meg előtte; ahogy feküdt, úgy érezte, 
mintha száz meg ezer női test vált volna sikamlóssá, izgatóvá 
körülötte, és ő nem bír velük. Azután barátnőjére gondolt, aki a 
legnagyobb hatással volt rá életében, s aki régen kiveszett belőle, 
akár unokatestvére.

-  Merci pour ton crayon! -  suttogta fagytól, fáradtságtól össze- 
cserepesedett ajkai közül. -  Köszönöm, neked, angyal, hogy most 
hozzám eljöttél!

Megint más kép tárult fel bensejében. Visszaemlékezett árvasá
gára, az élő és a holt nagyapára. A jel nélkül elvesző, nyom nélkül 
eltűnő életre. A hó, amit az imént még kéjözönként ölelt, egy 
Castorpot készült temetni.

Valaki keresztültaposott a lábán, mire felriadt képzelődéseiből. 
Mosolygott, hogy a sártócsát hónak gondolta, majd nagy erőlködé
sek árán feltápászkodott, és körbetekintett a horizonton. A hajnali 
eget körös-körül vörösre festette a vérrel-lánggal kikevert napfény.

-  Volt-e értelmed, Hans? -  kérdezte magától. -  Láttad Davos, a 
kis világ felszínes örömeit, s benne fellelted a mély érzést. E világ, 
mely önmagát irtja körülötted, szintén olyan, mint azok ott fenn.



„Az új szeretet, amit ez a világ is megért, és nem lesz több háború, 
utánam jő. Jöjjetek velem hát!"

<Jég)
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Előbb-utóbb úgy is megszeretik egymást, és vége lesz a háborúnak. 
Az ember szeretkezni akar, és nem mond le róla önként. S jogáról 
sem, hogy gyereke legyen...

Itt összeesett; hányt. Arccal belezuhant a hányadékba, de nem 
vesztette el eszméletét. Egy fához mászott, s a törzsének támasz
kodva felállt. Folytatta.

-  Kiveszett belőled a szerelem, Hans... vagy csak te gondoltad 
annak, ami nem volt az? Ne sírj, öreg fiú... -  Érzékeny ember volt. 
A szanatóriumban éjjelente rengeteget sírt. Ilyenkor beszélt magá
ban.

-  Sietnem kell, mert nem tudhatom, pillanatokon belül mi vár 
rám -  súgta magának. -  Tehát ebben az életben ne lett volna 
értelmem? Nekem, aki szeretetből... -  itt ismét elkezdett sírni -  aki 
szeretetből jöttem a szanatóriumba, és szeretetből zártam el ma
gam hét éven át a nagy világtól, bezárkózva önnön kis világomba, 
mert nekem így jó?

Letörölte könnyeit, majd patetikus hangra váltott.
-  Én, Hans Castorp, az apátlan-anyádan árva, a szeretet hirdetője, 

koldusa maradtam a szeretetnek. Szeretem azokat, a kik nem 
tudnak élni, hanemha mint lemenők, mertőkazéltalmenők. Nem 
a szeretetet hirdetem immár, ami a hóból, a jégveremből, a halálból 
visszahúzott: önmagam tagadom, a szeretet hirdetését, amiből 
nekem sohasem volt elég, de akik tőlem szeretetet kaptak, megelé
gelték. Szimpla ember voltál, Hans -  éneklik a fák, és én meghajo
lok előttük. Igazuk van. Csődbe jutott az ember, íme, kezdődik 
lemenése. Az új szeretet, amit ez a világ is megért, és nem lesz több 
háború, utánam jő. Jöjjetek velem hát, fák, hirdetői a gyümölcsnek 
és az elpusztulásnak! Társakat keres a teremtő és nem holttesteket, 
nem nyájakat; nem hívőket. A vele-teremtőt keresi a teremtő, 
azokat a kik uj értékeket uj táblákra írnak.

Hans Castorp köpött egyet dél felé. Önelégültségében mosoly
gott is egy kissé. És miután körbenézett ismét, kéjesen széttárta 
karját, akár egy messiás, és belenevette a hajnali halálba:

-  Ez az én reggelem, az én napom hasad: föl hát, föl, te nagy 
Dél!
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Annyi még megadatott neki, hogy érezze, amint arca, melle és a 
karjai csattannak a sárban...

Immár mindent elmondtunk Hansról, igen, a mi Hansunkról -  
mert talán elválaszthatatlanul szívünkhöz nőtt. Újból tollat kellett 
ragadnunk, mert amikor odahagytuk őt rettentő magányában, 
rájöttünk, hogy mennyire üres az életünk nélküle. És nem érzünk 
fájdalmat vagy lelkiismeret-furdalást, amiért otromba, esetlen alak
ját -  ami része a miénknek -  kitárjuk az emberek felé. Úgy érezzük, 
mindnyájunknak szüksége lett volna rá: szeretetére, ostobaságaira, 
emberiességére. Attól sem félünk, hogy nem úgy ismerik majd meg 
őt, miként mi ismertük: Hans Castorp legyen mindenkinek más, 
de mindenkinek a sajátja.

Nagyon szeretjük ezt az embert, és mindent vállalunk érte. 
Hisszük és valljuk, hogy ettől a szerelmünktől sem hó, sem jég, sem 
angyal nem fog eltántorítani bennünket sohasem.

Ne becsmérelje ezt a szerelmet, Lizaveta. Jó ez és termékeny. 
Vágyódás van benne, mélabús irigység, kis megvetés és tiszta, 
szeplőtlen boldogság.
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M áté

Ahogy a vámnál elhaladt, látta, hogy ott ül 
Lévi, Alfeus fia. Odaszólt neki: „Kövess engem!” 
Az felállt és követte.

(Mk2, 14)

irajjTOÉvi, A l f e u s  f ia  benn ült a vámházban, rendes munkahe
ly IflU ̂ n*A ̂ áz h t̂só részében helyezkedett el lakása, az előtér- 
hLSSS ben a hivatal és egy kis ivórész, ahol italt szokott kimérni a 
hozzá betérő hajósoknak, halászoknak; az emeleten a fogadó. A  

házba belépve először a vámoltató terembe ér az ember: egy óriási, 
pénzzel, iratokkal, kalamárissal, lúdtollal teli asztallap mögött ül 
Lévi, és éppen iratait rendezi, ha nincs ügyfele. Tőle balra van a 
söntés, poharakkal, itallal. Az emberek, ha megszomjaznak, általá
ban az asztallap mindig üresen hagyott bal fele köré telepszenek 
le, tarisznyájukból gyakran előkerül a libasült, és Lévi is csatlakozik 
hozzájuk. Aztán ha már teleették-itták magukat, Lévi megtisztítja az 
asztallapot a vacsoramaradéktól, valaki előveszi a kártyát, felrakja 
a tétet, és elkezdenek játszani. Lévi ügyes: hozzászokott már, hogy 
ivás után is tiszta maradjon a feje. Azt is tudja, hogy a fegyveres 
kereskedőszövetségek tagjaival, a többedmagukkal érkezőkkel, a 
részegségükben hetvenkedőkkel nem szabad kikezdeni, az ilyene
ket hagyni kell egymás ellen veszíteni vagy nyerni. De a fegyverte
leneket, a gazdag halászfamíliák ifjait, a bő halász- vagy egyéb 
zsákmánnyal érkezetteket szabad megvágni, méghozzá előbb mi
nél jobban le kell őket itatni, utána pedig egy bizonyos összeget 
(rendszerint még egy vámnyit) simán el lehet tőlük kártyázni. így 
Lévi viszonylag nem panaszkodhat sorsára. A papírmunkára és a 
pénzre, amellyel a római hatalomnak tartozik, mindig kínosan 
ügyel. Ennek köszönhető, hogy a rómaiak és zsidó pártfogoltjaik
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is meg vannak elégedve Lévivel. Munkája jutalmaként csinos kis 
földbirtokot kapott, és azt hitte, hogy boldogan él, és betölti 
rendeltetését, amiért a világra jött.

De Lévi most éppen benn ült a vámházban, az asztallap mögött, 
és egy újonnan érkezett hajó rakományát vámolta. Igyekezett, hogy 
még sötétedés előtt befejezze. Ügyfelei -  vendégei -  azalatt vele 
szemben foglaltak helyet, és ellenőrizték a mértékeket, a számítást. 
Nem voltak éppen bizalomgerjesztőek. Sárga, redves, gyakran 
hiányzó fogaik káros szenvedélyről tanúskodtak, zsíros arcuk és 
hajuk ellentmondásban állt viszonylag pazar öltözetükkel. Lévi, aki 
rögtön észrevette ezt, elejtett néhány célzást, s a válaszokból meg
tudta, hogy orgazdák áruját vámolja. Nem először -  gondolta -, s 
nem is utoljára.

Lévi elpakolta munkaeszközeit, meggyújtotta a lámpást, kinyitot
ta az üvegeket; vendégei körülülték az asztallapot, elővették a 
vacsorát. Egyre inkább megoldódott a nyelvük, elkezdték vadul 
szidni Antippást, ocsmány vicceket mondtak sógornőjéről, Heró- 
diásról (egyikük azzal hetvenkedett, hogy -  minthogy egy faluból 
valók -  fiatalkorában gyakran töltötte vele egy ágyban az éjszakát, 
mire a többiek vadállatok módjára felröhögtek), vitatkoztak az 
aktuális politikai helyzetről, kigúnyolták a társukat, aki ismét aján
dékot visz szeretőinek... közben vedeltek és zabáltak. Lévinek 
tetszett a társaságuk, igazi bővérű zsidók, gondolta. Jólesett neki, 
hogy egy kissé kiélheti magát a körükben, mivel nem tartott tőlük, 
hogy esedeg beárulják. Ennyire már ismerte a hozzá betérőket.

A társaság lassan befejezte a vacsorát. Lévi leszedte az asztalt, csak 
a boroskancsókat és a pálinkát hagyva az asztalon. Az, aki sze
retőket tartott -  talán egy kissé finomabban is öltözködött a többi
nél -, felkiáltott, micsoda gazda Lévi, ha ital mellé még poharat sem 
ad. De hiszen van a rakományodban, mondta Lévi, inkább azt 
törjük össze, mert én nem nézem, kié a pohár, de minden hetedik 
osztásnál összetörök egyet, hogy tudjam, mennyi az idő. Lusta ő 
most azt kihozni, inkább az egyik gyűrűjéért megveszi Lévi egész 
pohárkészletét, mondta a szépfiú. Erre a többiek mindjárt elkezd
tek röhögni: az előbbi hetvenkedő szerint még Heródes udvarában
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sem isznak pohárból, ezt állítólag Heródiástól tudja -  mire a 
szépfiú visszavágott: hát akkor miért nem ülsz te is köztük; én 
inkább itt mulatok, ahol pohárba töltik a bort. Heródiás „falubelije” 
erre pironkodva elhallgatott; a társaság jókedve határtalan volt: 
egyikük, miközben a szépfiú férfiasságát dicsérte, a hetvenkedőt 
pedig szapulta, hogy miért nem most hál Heródiással, borát a 
szépfiú fejére akarta önteni, de részegségében Lévi fejére öntötte 
az italt, mire az pofát vágott, és elénekelt egy trágár éneket a 
Genezáret-tó partvidékén széles férfikörben ismert Mártáról. A 
szépfiú siránkozott, hogy miből vesz most új gyűrűt, erre mindenki 
elkezdte vigasztalni, míg végül közös egyetértéssel megállapodtak 
abban, hogy kártyázni fognak, amiben a szépfiúnak bizonyára 
szerencséje lesz (különösen nagy szerencséd, mondta mély meg
győződésű ábrázatot felöltve a hetvenkedő).

Lévi örült ennek. Nagyon jól érezte így is magát, de most, hogy 
elkezdődött a játék, méghozzá nagy tétekben (az orgazdák zsákmá
nyából volt miből), minden rosszkedve elszállt. Már gyűlni kezdtek 
előtte az aureusok, és ha vesztett, a sestertiusokat számolatlanul, 
marokszámra vágta társai elé. Gondosan ügyelt rá, hogy nyerését 
ne vegyék észre, ezért minden megnyert játszma után az asztallap 
alá söpörte be nyereségét, közben pedig állandó vicceivel és trá
gárságaival meg pohártöréseivel szinten tartotta a társaságot. Ami
kor a szépfiú nyerésre állt, hagyta őt nyerni, így látszólag ő profitált 
legjobban a játékból. A többiek szerint már visszanyerte a poharak 
fejében felkínált gyűrű árát, tehát vesztenie kell (különben új 
nyereségén is illatszereket vesz a szeretőinek, mondta a hetven
kedő). Lévinek tetszett az este, lehetett nála zálogba is adni ékszert 
(Lévi minden harmadik után egyszer engedte visszaváltani, nehogy 
elmúljon a társaság kártyakedve), és azt hitte, ennél jobban még 
nem szórakozott az idén.

Egyszer csak valaki megzörgette az ajtót. Lévinek nem volt kedve 
kimenni. De miután ez többször megismétlődött (no meg a szépfiú 
kérdőre vonta Lévit, milyen házigazda vagy, illetve a többiek azt 
dörmögték, hátha asszonyszemély, akivel majd elszórakozgatunk), 
Lévi felkászálódott az asztallap mögül, és elment ajtót nyitni.



Miután kireteszelte és kinyitotta a kaput, kilépett a hűs esti légbe, 
hogy egy kissé kiszellőzzön. Két ember állt előtte. Lévi vagyok, 
mondta, vámos és fogadós. Üdv neked, Máté, mondták az idege
nek. Lévi csodálkozott: honnan ismerik ezek az ő régi nevét (amit, 
mióta római szolgálatba állt, nem használ), holott ő nem ismeri 
őket. Világos, ünneplő ruhában álltak, nem poros köpenyben, 
útiruhában. Kik vagytok, kérdezte Lévi. Krónikások, mondta a 
hozzá közelebb álló. Vörös szemöldöke, haja és szakálla volt, míg 
a másiknak szőke szemöldöke és haja, és nem volt szakálla. Mit 
akartok, kérdezett tovább Lévi. Csak szállást kérünk az éjszakára, 
mondta a vörös szakállú. Krónikások vagytok, dünnyögte Lévi. 
Hogy kerültök hozzám? Krónikát kell íratnunk. Valakivel, vala
kiről..., tűnődött el a szőke. Nem értem, bár most már sokkal 
józanabb vagyok, gondolta Lévi, és hangosan felkínálta nekik, hogy 
kerüljenek beljebb. Akad számukra hely. Köszönjük, mondták, és 
Lévi után beléptek a vámházba.

Ez alatt az idő alatt a többiek javában találgatták, hogy ki zörög
hetett ilyenkor. Amikor megpillantották Lévi mögött a jövevénye
ket, a hetvenkedő kajánul felkiáltott, fehémépnek valóban fehér, 
de nem olyan, amilyet mi akartunk, mire a társaság felröhögött, 
kivéve a szépfiút, aki még mindig arról ábrándozott, hogy ossza be 
remélt nyereségét, hogy mindegyik szeretőjének jusson. Lévi meg
kérdezte új vendégeit, hogy beszállnak-e a játékba, vagy mindjárt 
szobájukba mennének. A vörös szakállú azt mondta, hogy inkább 
nézik a játékot még egy darabig. Jól van, mondta Lévi, és hellyel 
kínálta őket. Ők inkább állnának, mondták. Lévi nem zavartatta 
magát, ott van egy kis pálinka, ha átfaztak, amott a bor, ha meg
szomjaztak, találják fel magukat, és azzal visszaült helyére, hogy 
folytassa a játszmát. A továbbiakban már nem vettek tudomást az 
idegenekről, akik szinte észrevétlenül Lévi mögé álltak, és úgy 
látszott (legalábbis a kártyázóknak, amikor hébe-hóba felpillantot
tak), mintha a játékot figyelnék.

Lévi ismét elemében volt. Vendégeinek már a rakománya is 
előkerült, már kelmékben, aranyban, illatszerekben játszottak. Egy 
óvadan pillanatban, amikor az illatszerek kerültek sorra, a szépfiú
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elragadtatta magát, és minden pénzét felrakta. Lévi örömében a 
kezét dörzsölte, íme az alkalom, gondolta, amikor el fogom vinni 
az összes pénzt, amit a kedvedért és a társaság kedvéért eddig 
kiengedtem a kezemből: hogy legyen kedvetek játszani, és én mind 
elnyerhessem a lopott holmitok...

Hirtelen hátranézett, a két idegenre; mintha azok felsőbb prin
cípiuma kényszerítette volna rá... kezét mintegy védekezésül maga 
elé rakta... Arca felragyogott... -  Léviből Máté lett... ismét, és 
ezúttal örökre.

Mire visszanézett, ha ismét megfordult volna, talán még látja, 
hogy az idegenek nyomtalanul éltűntek.

Vagy mégsem nyomtalanul: hátrahagyták neki a papiruszt, a 
lúdtollat, a kalamárist. És az örömhírt...



JÚDÁS

32. Isten nagylelkűbb, mint az emberek, és más 
mértékkel fogja mérni őket.

33. Adj szentséget a kutyáknak, szórd gyöngye- 
id a disznók közé; fontos, hogy adj.

34. A keresés öröméért keress, ne a megtalálá
séért. ..

39. A kapu választ, nem az ember.
40. Ne gyümölcseiről ítéld meg a fát, se műve

iről az embert; ezek rosszabbak is, jobbak 
is lehetnek nála.

41. Semmi se épül sziklára, minden csak ho
mokra épül, de a mi dolgunk úgy építeni, 
mintha a homok szikla lenne...

Qorge Luis Borges: Töredékek egy apokrif
evangéliumból)

E l s ó  r é s z  -  D i a l ó g u s  

Az elbeszélő bevezetője
IWMJJ e sz á jllt  a z  é j a júdeai végekre, sokat sejtetőn, álomba 
ra kbUS űzőn... A bőséges vacsora, az ünneplés és a csodák után 
bLsSSH nyugodni tértek a tanítványok. Még nem érkezett el az ő 
idejük. Ó, ne féljetek, eljő majd az is; helytállnak még ők! De e 
terhes éjben a testek horkanását túlharsogta minden némán köny- 
nyező nő hangtalan imája -  ezen az éjjelen valahogy fejmagasságig 
hajolt le a menny, hogy elérje a siratókat. Ám mégsem ők voltak a 
kiválasztottak.

A fénytelen sötétben csak ketten maradtak meg lelkűk vészjósló 
magányában -  álomtalanul. Fehér köntösük mintegy halotti gyolcs
ként idézte a mandulákat. A domboldalon feküdtek, vagy éppen
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ültek, egymással szembefordulva, eleve örökké szemben állva. 
Körülöttük a tanítványok horkolása tette egyhangúvá a lélek csend
jébe olvadt természetet, az Isten jelenlétét hirdető fensőbbséget.

Az iskarióti volt közülük az egyik. Régóta kérte már Mesterét, 
hogy hallgassa meg őt. A másik -  a Mester -  már létezése óta tudott 
mindent. Mégis hallgatott...

Júdás sem szólalt még meg. Talán bántotta a lelkiismeret, talán 
félt... Aztán gyorsan elhessegette magától e gondolatokat. Még 
hogy ő félne? A nagy... Legalábbis akkor még... ó, igen: akkor még, 
mikor nem ismerte Jézust, a tanítványokat... de az más élet volt. 
Azt mondták róla, hogy önbizalma megmaradt a réginek -  és ez 
nem lehet hazugság. Mennyi hajdani történet ért véget Jézussal, és 
hány élet született újjá vele -  sajnos, az övé, Júdásé, csak részben 
sikerült. És a tanítványoké sem különben -  érezte, mi több, nyílt 
titok volt előtte -, mégsem akarta, hogy eljusson a tudatáig. Anélkül 
is sokkal különb volt, mint ők.

És akkor megszólalt. A maga sovány, kisfiúsán érett hangján. Nem 
mintha szégyellné, amit mondani akar. Egyszerűen ilyen volt: 
békés -  vagy talán gyenge a harcra.

Júdás
Régóta váratsz, Rabbi. Amit azonban most mondani szeretnék -  

s talán késő is van már habár nem ér annyit sem, mint tanításod 
legapróbb morzsája, mégis igaz, és rólunk szól.

Jézus
TYidom -  és azt is, hogy elmúlt az idő. Kevesebbje van belőle az 

Emberfiának köztetek, mint ezek gondolnák.

Az elbeszélő
A domboldalon heverő apostolokra mutatott.

Jézus
Mégis szeretném végre hallani az öntudatos apostol szavát. 

Júdás
Miért nem előbb, Rabbi! miért nem előbb? A Szanhedrin forrong



-  véges az idő, Uram az idő kicsiny, rövid az idő...

Jézus
Ne tudd, Júda, mit nem kell tudnod... És ne akard tenni, amit 

nem rád szabtak!

Az elbeszélő
Júdás meghökkent. Elfogadta, hogy nem lehet képes Jézus tet

teire. Viszont tudatában volt vállalt sorsának... Iskariót óta nagyon 
is. Akkor elhatározta, hogy egészen elégő áldozattá válik vállalt 
sorsáért -  így emelkedhetett csak fel arra a szintre, amelyet egy jobb 
nemzetben korban és társadalomban alkotó, öntudatos embernek 
neveznek; a júdeai lanyha vér azonban itt korlátot szabott nemcsak 
cselekedeteinek, gondolatainak is. Júdás beállt Krisztus apostolai 
közé, életterének legjobbjai közé, eleve elfogadva annak felségét, 
de sohasem feledve saját kiválóságát. Sejtette, hogy el fog bukni, 
ám mégis felelősséget érzett szánalmasan kicsinyes nemzetéért, 
még Isten előtt is, hajdani nagyként, akire a szülőföldjén felnéz
tek. .. s ez volt az az ok, ami miatt végképp elszánta magát.

Júdás
Halld hát, Rabbi!

Az elbeszélő
Közelebb húzódtak egymáshoz. Júdás elkezdte főművét.

Júdás
Téged dicsér e nép, Jésua ha Nocri: követ Jerúsalajimba, lerom

bolni a Templomot, ha úgy akarod, és szintúgy megfeszít, ha akarod
-  mert törpe e nép, Jésuám, törpe az emberi faj, nem lát a fűtől 
magasabbra, és vár: egyre csak vár... Zsidók vagyunk, Rabbi: ma
gunkon viseljük az önmagunk véste sebet, Elóhim szövetségének 
jelét. Minden birodalmon átlépve megtartott bennünket hitünk: 
Micrajimban, Assurban, a kolóniákon... Hitünk urunkban, JHVH- 
ban és atyánkban, Avráhámban.

Kizárólagos ez a mi hitünk, Jésua. Mást nem fogad be, csak 
önmagunkat. Előre el vagyunk rendelve az üdvösségre: mi, tizen



két törzs fiai -  és senki ezen túl, és senki sem tovább. Városokat 
adott gyilkosainak mentsvárul Urunk, hogy fajunkból senki el ne 
vesszen, mert -  habár a szadduceusok tagadják-van mennyország, 
s az a miénk, egyedül a miénk, senki másé. Hitünk köt bennünket 
össze, akár az akol a juhokat, és választ külön a ki nem hunyó 
emberiségben, atyánktól, Avráhámtól fogva, s köt idődén időkig 
rendületlenül.

így maradtunk meg, küszködve a micrajimi korbáccsal, az assuri 
gyilkokkal és e megfáradt vérű nép aranyborjaival. Egyetlen szün
telen, öncélú várakozás tartott minket, tizenkét törzs fiait életben, 
egyetlen, eddig szűnni nem akaró ösztön -  a hitünk, kizárólagos
ságával és másiahvárásával.

Végre eljöttél földünkre. Nézz ránk -  jobban kellettél nekünk, 
mint az-kinek-neve-ki-nem-mondható őseinknek a pusztában. Élij- 
ja, Zekaija, a próféták -  és a Keresztelő is -  mind-mind téged 
hirdettek. S most te -  uram, kimondani is alig merem, de a józan 
ész követeli mindnyájunkért, bocsáss meg! -  mondd, megtagadod 
őket?

Az elbeszélő
Júdás, a békés, a hajdani nagy, itt megakadt. Esdeklőn nézett 

mesterére. Ám az intett, hogy folytassa.

Júdás
Jésua! Te felvállalod a világot. Érte élni, szenvedni, azt megválta

ni. Emberiség... Ó, gyenge népek; világok szellemlovasai suhannak 
helyettünk, míg mi elveszünk. Értsd meg, uram: ha e faj, e gyarló, 
istenét lerázogató, elöregedett erejű nép elveszti hitét önmagában, 
elhull, mint Jehósua hadai alatt a kanaániták... Ha az egész embe
riség megváltását hirdeted -  tőled ezt kapom, Rabbi -, s a zsidók 
melléd állnak, elveszted néped, cserébe a világért, ahonnan kivesz 
nemzeted!

Figyelj, Jésua! Ma szeretnek. Hozsannázóid most is ugyanúgy 
kiállnának eléd az útra, miként bevonulásodkor köszöntöttek:



Hozsanna a magasságban!
Áldott, aki jön az Úr nevében!
Hozsanna a magasságban!

Bíztak benned. De miután elvonultunk, utánad mondták a ka
pukból:

Hé, J. K., J. K., 
harcolsz-e majd értem?

Akkor elszomorodtál. Ők nem látták. Senki sem látta. De érezték.
És egyre inkább érezni fogják, hogy elveszítenek. Nem úgy, hogy 

az egekbe kiált hiányod -  ó, nem repes majd szív halálod hallatán 
az égig, ereszkedjék bár le is az, mint ezen az éjszakán! E nép majd 
meghasonlik önmagával: hogy az, akit szerettünk, akiért tűzbe 
mentünk volna, meghalt az emberiségért? S akkor kérdezgetni 
fogják tőlünk: „Mondjátok, mi az emberiség? Az Atya nekünk ígért 
megváltást -  megszegte volna szavát? S ha ezután is Jésuának 
hiszünk -  zsidókból jövevényekké leszünk, elfogyunk és elve
szünk.”

Jésua, te mindent látsz. Mégis; értük -  apostolaidért, akik a dús 
étkek és tüzes italok után elrettentik az Örökkévalót; és szelíd 
szolgálóidért is a mezőkön, és a gileádi gyilkosokért s a jövő 
bűnöseikért is -  kérlek, Uram, értük és értünk, mindnyájunkért! 
Hirdesd nemzetünknek országodat! Hirdesd nekünk, zsidóknak!

Az elbeszélő
Júdás ekkor felsóhajtott.

Júdás
És így megmaradunk Avráhám gyermekeinek az utókorban, hogy 

a rómaiak után is álljon még a Templom, álljon a végezetekig, s 
veled naponta eltelve, szeretettel áthatva kezet foghassunk fíliszte- 
usainkkal, szamariabelieinkkel, és tettedet utolsó áldozatként ürít
ve, mégis egyeden népként, annak hitét felvállalva és folytatva, 
lélekben megújulva lépjünk majd fel az ősök hídjára. Ez minden, 
mit kérek tőled, uram -  és köszönöm, hogy meghallgattál.
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Az elbeszélő
Jézus halványan elmosolyodott. Régóta látta e pillanatot, talán 

már várta eljöttét. Tüdta, hogy egyszer ennek a napnak is el kell 
jönnie. Szelíden válaszolt.

Jézus
Júda! Úgy van elrendelve, hogy ne érts meg engem. Imádkozom 

érted, s majd az utolsó napon magad is rájössz, hogy érdemes 
volt...

Júdás
Sokat sejtető szavak ezek!

Jézus
Ne törődj velük. Törődj inkább sorsunkkal. Nézd: engem e nép 

elvet majd. Kiátkozza miattam anya házából gyermekét, fiú az 
apját... Ezt kapja Jésua e néptől. -  Te azt mondod: ne hirdessek az 
egész emberiségnek megváltást. Miért, Júda? Félted maroknyi nem
zeted? Magad mondtad, apostol, hogy mily gyarló fajunk... Miért 
lenne hát előre rendelt e fáradt vérű embereknek az üdvösség?

Júda! A földön minden emberben ott rejtőzik a jó. Ez a szeretet 
törvénye. Ennek révén üdvözülhettek. Mindnyájan, legyetek bár 
rómaiak, görögök vagy zsidók. Mindegyikőjük a maga módján -  ha 
van benne szeretet -  Atyámat imádja. És én értük is szenvedni fogok
-  mert igazakért szenvedni annyi, mint szolgájául szegődni a jónak.

Júda! Te, aki nagy voltál, míg hozzám nem szegődtél... nagy a 
lelked, hatalmas -  át- meg átjárják a fel-le surranó gondolatok, s 
gyakran nálad töltik a hajnalokat. Nézz rám, apostol -  különb vagy, 
mint bárki Jehúdában, különb ezeknél itt, akik -  ha nem Igére 
éhesek -  eltelnek minden földi finomsággal, és megcsúfítják Atyám 
hajlékát... Boldogok ők, holott a távolban gyermekét sirató anya 
gyászkacaját hallani, s hányán, de hányán halnak majd még meg, s 
lesznek el nem sirathatok!

Ki sirat majd meg bennünket, apostol? És ki szíve repes majd fel 
halálunk tudatában a boldogságtól? Ó, bár boldogoknak tudhat
nánk magunkat! A boldogság lelke, mely az Atyától és tőlem szár
mazik, csak halálom után jön el. Megbocsátják majd a bűnöket az
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ő nevében, akit olajjal megkennek az apostolok, eltelik vele, a 
betegeket előkészíti majd az utolsó útra, és aki ellene vétkezik, 
sohasem gyógyul meg. De te nem lehetsz többé boldog életedben 
Júda, soha többé, csak egyszer még, egyetlenegyszer, s arról sem 
fog tudni senki semmit. Csak mi ketten, Júda, csak te és én zárjuk 
magunkba a megváltás titokzatos ígéretét. Ha ezt nem tudod 
átérezni, miképpen írva van, hidd el, szánlak, Júda! És bár nem 
ítéllek el, te e földön minden ember számára elvesztél.

Ne hibáztass miatta. Nem az emberiség a hibás és nem a zsidóság 
kishitű. Nem vagy zsidó, apostol; ember vagy, és úgy ragaszkodsz 
véleden zsidóságodhoz, mint érc a salakjához. Sőt, több vagy, mint 
ember, Júda, te vagy a nagy -  és mégis salakká kell lenned. Bízz 
benne: nem az én hibám.

Az elbeszélő
Júdás elgondolkozott. Megértette, amit Jézus mondott neki, de 

nem fogadta el. Tudta azt is, hogy Isten művébe ember nem 
avatkozhat bele. Ennek ellenére még egyszer megkísérelte.

Júdás
Jésuám! Tehát a földön eszméd zsidóink között elveszett? Pogá- 

nyok istene lennél, Elóhim? Jöjj, Jésua, állítsuk együtt a sebes 
kereket meg -  én érzem: ha a szeretet törvénye nem lesz törvénnyé 
e fajon, a Templomot fogja lerombolni.

Jézus
így van, Júda. Testem és Selómó templomát. Figyelj, Júda, te 

nagy! Hallgass a szívedre, akár most egyetlenegyszer, és onnan 
közelíts, minek van nagyobb értelme: a zsidóságnak megmaradni, 
vagy az emberiséget boldoggá tenni?

Júdás
Ellene szólsz Atyánknak, és mégis igazad van. De én még mindig 

fajomról álmodom, Jésua!

Az elbeszélő
Júdás elcsüggedt. Halkan filzte gondolatait tovább. Ám a lelkek
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csendességében Jézus legalább olyan hangosnak hallotta Júdás 
szavait, mintha angyalok fújnák a harsonát.

Júdás
És talán nélküled... csak az apostolokkal megfoganhat a zsidó 

lelkekben az új világ?

Jézus
Júda! Amit tenned kell, meg fogod tenni. Én megértelek -  de az 

emberiség, amely ellen fellépsz, soha nem fog tudni megbocsátani 
neked. Ha ezt akarod -  és így rendeltetett -, ne habozz! Én íme 
átadom neked a jövő kormányrúdját! Cselekedj belátásod szerint. 
Béke veled!

Az elbeszélő zárszava
Júdás, az okos várta a titok nyitját, úgy várta, mint zsidói a 

Messiást. És amikor felpattant a zár -  és hitének megmaradt bás
tyája úgy dőlt össze, mint a kártyavár -, már tudta: sem népének, 
sem nevének e föld nem hoz megváltást.

Mérheteüen keserűséget érzett. Úgy indult annak idején otthon
ról, mint a hegylakók: bizonyítania kellett minden falat kenyérért, 
melyet a szájába vett, minden csepp vízért, melyet borába öntött. 
És ahol s akinek legjobban szeretett volna jót tenni, az immár 
végleg elutasította. Nem szerette Júdás azt hinni, hogy Jézusnak, 
népének, társadalmának nincs rá szüksége -  még ha így is lett 
volna. Abban bízott, hogy a különbet képességei szerint befogad
ják. Lénye törekvésre, használásra vágyott, ám ahol valami eleve 
elrendeltetett, ott a lélek messzi magasságából oly könnyen zuhan 
a legsötétebb mélybe, mint Júdás lelke a teremtés előtti végte
lenből az emberiség által neki teremtett pokol felé, egyre sebeseb
ben, s talán megállíthatatlanul, mondhatatlanul...

M á s o d ik  r é s z  -  Az á r u lá s

S most itt áll Kajafas előcsarnokában. Felvette legdíszesebb ru
háját -  nem a főpapnak: hitének szalutál. Bízik benne, hogy igaza



van, s ha nem -  hát Isten helyett alkotta a sorsot. Ezzel a tudattal 
jött ide. Nem elárulni Jézust -  ő Jézusért van, sejthetetlenül, akár 
a fiú szereti öngyilkos apját.

Zerah már várta. Egykor ismerte is Júdást -  azt szerette mondani, 
hogy együtt nőttek fel, noha ifjúkorukban csak távolról láthatták 
egymást. Zerah volt az egyeden a Főtanácsban, aki Júdás jövete
léből megérzett valamit -  a többiek látogatásának tényét egyből ad 
acta tették, akár nemrég a zélóta felkelést, mondván: Galilea 
messze van! Zerah nem volt ilyen: ő már végigjárta azt az utat, amit 
Júdás egyszer „népi felemelkedés”-nek nevezett, s habár meggyő- 
ződéses farizeus volt, a népet is jól ismerte, s tapasztalataiból 
kiindulva igyekezett megérteni.

Nem váratta volna sokat, de szeretett volna vele négyszemközt 
is szót váltani. Meg is mondta Júdásnak, hogy „ez nem Annás, 
hanem Kajafás főpapsága”, amit az rögtön megértett. Nekidőltek a 
márványkorlátnak, s úgy kezdtek el beszélgetni -  más régi jó 
barátoknak hitte volna őket, noha nem voltak még rendes is
merősök sem. Egyikőjüknek sem sikerült szilárd emberi kapcsola
tokat kiépítenie maga körül.

Júdás elmondta Zerahnak vágyát: Krisztus messiás alatt megmen
teni a zsidóságot.

Zerah meglepődött. Ennyit nem nézett volna ki a törékeny 
Júdásból. Fájt neki, hogy a Szanhedrinnél többre nem vihette, s 
nem is viheti -  ezt nyilván nem kellett, hogy megmondják neki. 
Tüdta azt anélkül is. Valami nagy tettre vágyott, talán olyanra, amit 
most Júdás készül tenni -  s ha megteszi, akkor őt, Zeraht végérvé
nyesen kirekeszti a kiválasztottak sorából.

Pokoli kínt érzett -  a tehetetlenség kínját. Úgy vélte, eddigi 
erkölcsös élete nem ér semmit sem. Talán rájött, hogy ha az evilági 
nagyságot keresi -  amiről Júdás, amikor Jézust meglátta, rögtön 
lemondott -, nem szabad visszariadnia semmitől sem. Valami meg
pattant benne, elszakadt; testét hőhullámok járták át... Megcsókol
ta a földet, amelytől végképp elrugaszkodott (Júdás nem tudta mire 
vélni társa cselekedetét), majd kezet csókolt Júdásnak. Az árulás 
megtörtént.



,Jigy fa  alatt imádkozott. (...) Kötelet kerített, burkot kötött a nyakára, a kötél 
másik végét pedig átvetette a fa  ágán. A kilencedik óra táján felsóbajtott:

»Istenem, ne hagyj el engem

(Júdás)
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Bevezette Júdást a nagyterembe. Legbelül ott ült a főpapot 
megillető helyen Kajafás, éppen Annással beszélgetett. Amikor 
megpillantotta a jövevényt, intett Zerahnak, hogy adja elő mondan
dóját.

Zerah kiállt a terem közepébe. A Főtanács tagjai abbahagyták 
szokásos beszélgetésüket, és igyekeztek odafigyelni Zerahra. Őt 
mintha tűz borította volna el -  Júdás is így érezte -, ám egy 
szándékos, mégis esetlenre sikerült kézmozdulattal elhárította za
varát. így szólt:

-  Testvéreim! Túdjuk, milyen jelentős társadalmunkban Jézus 
Krisztusnak, a magát Isten fiának nevező embernek a mozgalma. 
Emlékezzetek csak a néhány nappal ezelőtti jeruzsálemi bevonulá
sukra! Nos, ez az ember itt, akit ismernetek kell, Júdás, az apostol, 
eljött közénk, mert úgy érzi, szüksége van a Főtanács segítségére. 
Mi pedig, a zsidó nemzet választott elöljárói, készek vagyunk 
meghallgatására.

Júdás kényszeredetten bólintott. Nem szerette a formaságokat, 
ám tudta, hogy az általa bandának nevezett szadduceusokkal (már
pedig ők vannak többségben a Főtanácsban) csak így lehet beszél
ni. Zerah folytatta.

-  Ez a bizonyos Jézus valóban több az embernél. Ő az emberfe
letti ember! Ő képes egyedül elűzni a római hódítókat... -  megha
jolt -  bocsánat! patrónusainkat Júdeából, és ráadásul ez egy fejbó- 
lintásunkba kerül! Ennek az emberfeletti embernek, vagy legyen 
épp megváltó, akkora tekintélye van az egyszerű emberek köpött -  s 
én, aki közülük származom, láttam: saját szemem tanúskodik róla -, 
amilyen még a nagy Heródesnek sem volt hatalma teljében. Ezt az 
embert maga Isten küldte hozzánk megváltónak! Halljuk Júdást!

Júdás előadott mindent: hogy Jézus, a megváltó, a szeretet 
hirdetője. Azé a szereteté, ami a zsidóságnak túl végtelen, amiben 
az feloldódik s elvész, akár a csepp a tengerben. Akinek hatalma 
van, s aki nem adja fel eszméit, és nem fogja feláldozni az emberi
séget a zsidóságért.

Elmondta: egyeden vágya, hogy segítsen népén. Azon a gyarló, 
megfáradt vérű népen, akinek végre elérkezett a megváltója -  hogy



a választott népet feláldozza a megváltásért. Ismertette a Főtanács
nak a mozgalom elterjedtségét, Jézus népszerűségét, az óriási 
erőforrást.

-  Nem az Úr ellen cselekedni jöttem, sőt! Siettetni azt; részt 
vállalni a sorsban, ami, úgy érzem, íme megadatott nekem. Nem 
Jézus ellen szólítok. Zsidóságunkért! Jövőnkért! Aminek legfőbb 
letéteményese Jézus szeretetvallásaés az apostolok, az Ige hirdetői. 
Nem Jézus ellen szítok. Talán ha a Főtanács hivatalossá tenné e 
mozgalmat, ha elfogadná Jézust királynak, messiásnak, s ha kine
vezne mellé egy királyi helytartót, vagy bárkit, aki helyes mederbe 
terelné a mozgalmat, Urunk, Elóhim segítségével úgy szabadul
nánk meg a római bilincstől, mint Mózes népe az egyiptomiak 
jármától. Nem Jézus halálát kívánom. Az embert szólítom, aki képes 
lesz az Istenember mellett cselekedni, alkotni és megváltani a 
népet, akit a Főtanács nevezzen ki. És ha Urunk is úgy akarja, 
beteljesítjük sorsunkat, méltón halunk meg és gyermekeink büsz
kék lesznek majd ránk... Nem élünk hiába.

Zerah csak állt, és nézte Kajafást. A főpap Júdás előadása közben 
néha-néha egy-két szót váltott apósával, majd körbetekintett a 
termen és megnyugodva tapasztalta, hogy a farizeusok is figyelik 
Júdást. Valóban, a Főtanács érdeklődéssel hallgatta az apostolt, 
olyan ártatlan szánalommal, ami Zerah felszólalásait is kísérte, míg 
Zerah be nem járódott a testületben. Ennek ellenére komolyan 
vették Júdást. Nem kellett áltatniuk magukat Jézus jelentéktelen
ségével -  a virágvasárnapi bevonulás emléke még sokáig fogja 
kísérteni őket. És amikor Júdás úgy érezte, hogy elmondott min
dent, és Zerahra várva jelentéktelenné igyekezett szürkülni a nagy 
földi hátterében, Zerah már tudta, mit fog cselekedni.

Alig látszott még körvonalazódni elméjében, hogy úgy fogja 
irányítani a Főtanácsot, ahogy akarja, és lelkiismeret-íurdalást sem 
érez majd emiatt (az ő Istene talán meg tudja majd őt érteni). De 
határozottan szólalt meg; szavai harsogtak, mintha Jerikó trombitái 
szólnának alant. Az előcsarnokokból összesereglettek a hívatlanok, 
és figyelték őt. Habár nem sejtették, hogy a pillanat emlékművét 
alapozzák meg azok odabent, érezték, hogy valami izzik a fáradt,



késő tavaszi júdeai levegőben.
-Testvéreim, hallottátok az apostolt, Krisztus apostolát. Mindent 

tudtok, amit zsidó Júdeábán, s még annál is többet. Urunk a mi 
kezünkbe rakta le választott népe sorsát. Érezzétek, testvéreim, 
minden kimondott szavatok felelősségét, s úgy gondolkozzatok, 
hogy most alapozzátok meg vagy döntitek le Salamoné felett az égi 
Szentélyt!

Zerah itt hatásszünetet tartott és mélyen Kajafás szemébe nézett. 
Júdás elragadtatása földije iránt határtalan volt. Ilyen hatásos szó
noklatot ő nem tudott volna előadni.

Majd Zerah így folytatta:
-  Júdás azt mondta: emeljük Jézust királyunkká, és válasszunk 

magunknak főpapot. Én meg azt mondom: emeljük Isten fiát 
királyunkká, és ne válasszunk új főpapot. -  A Szanhedrin éljenezte 
Zeraht. Zerah most volt népszerűsége teljében. -  Ha viszont Isten 
fia elvet minket, és feláldoz bennünket az emberiségért, áldozzuk 
mi is fel őt magunkért és állítsunk olyat a helyére, aki felszabadít 
bennünket az idegenek önkényétől!

Júdás nem szokott hozzá az ilyen beszédekhez. Csak állt Zerah 
mellett, mint egy elhivatott. Fel sem fogta, mi zajlik körötte. Hiszen 
ő nem azért jött, hogy bűnöst és ártatlant válasszon, majd büntes
sen és jutalmazzon. Az Istené. Ő csak népéért szállt síkra, akár a 
bírák Józsue után. Utolsó lehetőségként fordult ahhoz a testület
hez, amely dönteni a nép sorsa felett hivatott dönteni. Nem tudta 
elhinni, hogy a Főtanács képmutató farizeusai és élvhajhász szed- 
duceusai, álszent írástudói és szürke töltelékemberkéi ne értenék 
meg küldetésének nagyságát.

Zerah közben tovább teljesítette az írást:
-  Azt javaslom, tekintetes Főtanács -  mondta komoly, patetikus 

hangon -, hogy ítéljük halálra Jézus Krisztust! ítéljük el, mert 
veszélyes népünkre ő, veszélyesebb annál, amit mozgalma tehet 
értünk. Hiszen mit ér nekünk a szabadság, ha feladjuk őseink 
vallását és elveszünk? Vesszen inkább egy személy, mint egy nép -  
vesszen Isten fia, ha kell, kereszten a Megváltó, és halálával váltsa 
meg a zsidóságot, ha éltében ellene kellett tennie!



52

Az általános elképedés közepette Kajafós felállt, meghajolt, és 
mély; arisztokratikusan rekedtes hangján rákezdte:

-  Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyeden Úr! Szeresd 
Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! Ezeket 
a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben.

A Főtanács felállva hallgatta a főpap szózatát. A főpap kimondta 
az ítéletet. S Júdás, akiben összeomlott immár a második világ, az 
iskarióti után az egyetlen, amiért érdemes volt élnie, rázúgta:

-  Maran atha!
Annás intett, hogy mehetnek. Zerah és Júdás kivonultak a te

remből. És amikor Zerah egy utolsó, bocsánatkérő pillantással 
elbocsátotta Júdást, az úgy tekintett rá vissza, mint amikor a hős, 
közeledni érezvén a harag napját, eltelik egy gyilkost megváltó 
jósággal és boldog-boldogtalannak megbocsát.

H a r m a d ik  r é s z  -  A p o k r if o k

A rossz eredete - 15. fejezet 
í. Kérdezitek, honnan ered a rossz a világban?
2. Higgyetek és megvilágosodik előttetek az igazság.
3. Minden, ami létezik, valami cél végett létezik. Nemde a pogá- 

nyok is tudják ezt?
4. Semmi sem lehet önmagának oka; semmi sem önmaga által 

létezik.
5. Kell hogy legyen egy kezdő ok, egy ősok, ami végső soron 

mindennek oka. A végső ok a teremtő,
6. ő maga nem teremtett és szükségképpen tökéletes.
7. E végső okból csak egy van,
8. hiszen nem lehetséges, hogy két vagy több teremtő legyen, 

miképpen az sem lehetséges, hogy két vagy több tökéletes lény 
legyen. Ha valamiből legalább kettő van, miért lenne mindkettő 
tökéletes?

9. Nemde az első felülmúlja a másodikat ebben, a második pedig 
az elsőt másban?

ío. Avagy ha mindkettő mindenben mértékre egyforma, nem lehet
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tökéletes az, amiből még egy van.
11. És ha mindennek ez a teremtő ok ad célt a létezésre, minden 

teremtettnek benne kell elérnie a célját.
12. A teremtményeknek nem hoz célt az anyagi lét: az anyagban 

halnak meg, hogy feltámadjanak a szellemnek.
13. Az egész anyagi világ teremtett: a tér mindhárom kiterjedése, 

amelyben élünk, (mozgunk) és vagyunk.
14. A célunk az, akiben nincs semmi anyagi: aki tiszta szellemi 

létező.
15. És miképpen a teremtmény csak teremtőjéből részesülhet és 

benne érheti el célját, szükséges, hogy a teremtő eleve rendel
kezzen mindazokkal az elvont dolgokkal, amelyek a teremtmé
nyekben e cél megvalósítása érdekében vannak jelen. Ezek 
pedig az egység, az igazság, a jóság és a szépség. (...)

20. Az elsőnek tehát a teremtőt mondom, aki mindennek oka és 
célja, aki mindenben tökéletes. Az összes létező az ő teremtmé
nye, ami őáltala és őérte van.

21. A létezők nem részesülhetnek a tökélyben oly mértékben, mint 
ő, mert ha a tökéletes tökéletest alkotna, maga már nem lenne 
tökéletes, hiszen legalább kettő volna belőle.

22. Mivel pedig a teremtő tökéletes, mind a négy elvont dolog, a 
teremtmények célja, tökéletes mértékben van meg benne. A 
teremtmények is részesülnek e dolgokban, de szükségképpen 
kisebb mértékben, miként a teremtő.

23. Nyilvánvaló, hogy a tökéletlen kevesebb, mint a tökéletes.
24. Azt a hiányt, ami a tökéletes egysége és a teremtmény egysége 

között áll fenn, széthúzásnak nevezem.
25. Azt a hiányt, ami a tökéletes igazsága és a teremtmény igazsága 

között, hamisságnak.
26. Azt a hiányt, ami a tökéletes jósága és a teremtmény jósága 

között, rossznak.
27. Azt a hiányt, ami a tökéletes szépsége és a teremtmény szépsége 

között, rútságnak. És innen származik, testvéreim, minden 
gonosz.



54

Gyűlöljétek a gonoszt
28. Ezért mondom nektek, gyűlöljétek a gonoszt!
29. A gonosz magához édesget benneteket
30. és elcsavarja fejeiteket, és akkor majd azt sem tudjátok, hol van 

a fejetek és hol a lábatok.
31. A gonosszal éltek majd és bizony, mondom nektek, ha nem száll 

rátok a Szellem kegyelme, nem juttok el Atyám országába!
32. Miképpen az elvetett magból is csak kevés hoz termést, az, ami 

megfelelő gondozásban részesült, csak az a lélek hajt gyü
mölcsöt, amelyet megfelelően gondoznak.

33. Óvjátok magatokat, hogy kísértésbe ne essetek,
34. a bűnre vezető alkalmakat kerüljétek el! Kevésnek lesz cuda- 

rabb az ítélet napján, mint azoknak, akik hajlottak a gonosz 
szavára. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra sorsa 
nem volt intő jel nekik!

35. De Szodomának és Gomorrának könnyű volt ahhoz képest, 
amilyen ezeknek lesz, ha feltöretik a (negyedik) pecsét (és 
kilovagol fakó lován a Halál és nyomában az alvilág).

36. Ezért bízzatok bennem és abban, aki engem küldött.

Az igazi szőlőtő - 16. fejezet 
í. Bizony kevesen lesznek azok, akik megfogadják tanításomat és 

úgy élnek, hogy részük legyen a mennyeknek országából. Én 
vagyok a szőlőtő, s Atyám a szőlőműves.

2. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz 
rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet 
teremjen. (...)

Ima a hitetlenekért és a bűnösökért -17. fejezet
25. És azokért is imádkozom, Atyám, akik nem hisznek bennem és 

nem ismernek meg engem, de életükkel és halálukkal bizony
ságot tesznek róla, hogy a te akaratodból léteznek és te hívtad 
őket erre a világra.

26. Emlékezzél meg róluk az utolsó napon és bocsásd őket szere- 
tetedbe, hiszen önhibájukon kívül maradtak közömbösek irán
tam.
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27. Különösen légy kegyes mindazok iránt, akik szüzességükkel és 
vértanúságukkal vállalják a világ gyűlöletét. Azt akarom, hogy 
megszabadítsd őket a pusztulástól és színről színre lássanak 
téged dicsőségedben.

28. Akik pedig bűnben halnak meg, de nem átalkodnak meg benne, 
s tetteik nem mérnek rájuk örök halált, tisztítsd meg tüzed által, 
hogy az Egyház testének érdemei meghozzák számukra is a 
feltámadást.

29. (Azért, akit a gonosz kiválasztott, hogy beteljesedjék az írás, a 
kárhozat fiáért, szintén könyörgök, Atyám! A mi kenyerünket 
ette és a mi borunkat itta,

30. és társunk volt vándorlásunkban.
31. Amikor eljött az idő, a gonosz megszállta lelkét és ő elárulta az 

Emberfiát.
32. De megbánja majd bűneit, ha látja, amint felmagasztalják az 

Emberfiát,
33. és az Emberfia megbocsát neki.)

34. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s 
ők is felismerték, hogy te küldtél.

35. Megismertettem velük nevedet és ezután is megismertetem, 
hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is 
bennük legyek (...)

Júdás kétségbeesése és halála -18. fejezet
28. Amikor Júdás, az áruló látta, hogy (Jézust) elítélték, megbánta 

tettét, és visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a 
véneknek.

29. »yétkeztem -  mondta -, elárultam az igaz vért.” „Mi közünk 
hozzá? -  válaszolták. -  A te dolgod!”

30. Erre az ezüstöt beszórta a templomba.
31. Aztán a fazekas telkére ment, amit később róla Hakeldamának, 

azaz vérmezőnek neveztek el.
32. Ott kétségbeesés fogta el, mert látta, amint Jézust a Koponyák 

hegyére vezetik.
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33. Egy fa alatt imádkozott.
34. (Szerette Jézust, és nem tudta, hogyan szeretheti őt ezek után.)
35. Kötelet kerített, hurkot kötött a nyakára, a kötél másik végét 

pedig átvetette a fa ágán.
36. A kilencedik óra táján felsóhajtott: „Istenem, ne hagyj el en

gem!”, és felakasztotta magát.
37. Amikor lezuhant, kettérepedt és kifordultak a belei (mert a 

gonosz lélek nem tudott a száján át eltávozni).

38. A főpapok (pedig) fölszedték a pénzt, de úgy vélték: „Nem 
szabad a templom kincstárába tenni, mert vér díja.”

39. Tanácsot tartottak és megvették rajta a fazekas telkét az idege
nek számára temetőnek.

40. így beteljesedett, amit a próféta jövendölt: „Fogtam a harminc 
ezüstöt, annak árát, akit ennyire becsültek, akit Izrael fiai 
becsültek ennyire,

41. s a fazekas telkéért adtam, ahogy az Úr parancsolta nekem.”

Szent Jakab apostol levelének befejezése - 13. fejezet
15. A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget és az Úr talpra 

állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer.
16. Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok 

egymásért, hogy meggyógyuljatok. Igen hathatós az igaz ember 
buzgó könyörgése.

17. Illés hozzánk hasonlóan esendő ember volt, de esedezve imád
kozott, hogy ne essék az eső, s nem is esett a földön három évig 
és hat hónapig.

is. Majd ismét imádkozott, és esőt adott az ég, mire a föld termést 
hozott.

19. Testvéreim, ha valaki közületek letér az igazság útjáról és akad, 
aki visszatéríti, az tudja meg,

20. hogy aki a bűnöst letéríti a tévelygés útjáról, megmenti lelkét a 
haláltól és temérdek bűnre fátyolt borít.£^
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Nekem az olvasás jelenti a pihenést: az olva
sás elvon magamtól és idegen tudományok, 
lelkek ösvényeire vezet -  olyasvalamihez, amit 
nem veszek komolyan. (...)

Az én szememben ezek az úgynevezett „ elsők” 
még csak nem is emberek -  az emberiség selejtje, 
beteges, bosszú után libegő ösztönök torzszülöt
tei: vészterhes, gyógyíthatatlan szörnyetegek, 
akik az életen bosszulják meg magukat... (...)

Légy szenvtelen. A magány okozta szenvedés 
is kifogás csupán -  én attól szenvedek, ha „so
kaság" vesz körül... (...)

A szükségszerűt nem elegendő elviselni, még 
kevésbé szabad eltitkolni -  mindenféle idealiz
mus a szükségszerű meghazudtolása -,  a szük
ségszerűt szeretni kell... etc. etc.

(Friedrich Nietzsche: Ecce homo)

ECTORI SALUTEM!

m ÜÜ|a  nagy kincs végre birtokunkba került: van időnk! amit 
Eubb9  fáradalmaink kipihenésére szeretnénk fordítani. Úgy vél
jük, ezt mindenképpen megérdemeltük: hatalmas munka áll mö
göttünk, és méltó hozzá az alkotás (még akkor is, ha annak prag
matista értelmű hasznosságát egyedül nekünk áll jogunkban meg
ítélni).

Akikapcsolódás érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk: 
pihenésünket szeretnénk ugyanis a lehető legsokrétűbben kihasz
nálni, hogy átélt alapossága majdan ismét alkotásra sarkallhasson 
bennünket. Ezért olyan körülményeket teremtünk (esetleg, ha 
módunkban áll, rendelünk) magunknak, amelyek a legcélszerűb
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ben szolgálják önös, ámde majdnem tökéletes pihenési elveinket: 
híg kávét főzünk, előkészítjük a kedvenc lemezünket (ilyenkor azt 
választjuk, amelyiktől a legkellemesebb, legringatóbb összhangza- 
tokat várjuk), elővesszük olvasnivalónkat, és teljes csendet rende
lünk el magunk körül, így biztosítva a testi-lelki megnyugvás felté
teleit. Mindezek után a kész kávét csészébe töltjük, hozzáadjuk az 
ízlésünknek megfelelő mennyiségű cukrot, sűrített tejet, és karos
székünkhöz készítjük. A lemezt felrakjuk a lemezjátszóra, majd -  
lehetőleg egyetlen akkordot sem veszítve a zeneműből -  a karos- 
székhez sietünk, kényelmes: félig ülő, félig fekvő helyzetet véve 
benne fel, és lehetőség szerint, amennyiben fázunk, vagy hideg 
van, bebugyoláljuk magunkat egy pléddel (mialatt ezt írjuk, 
eszünkbe jut, hogy e mozdulatokat A varázshegyből igyekeztünk 
ellesni, de akkoriban ezt sem időnk, sem türelmünk nem engedé, 
mindenesetre pléd helyett, ha rendelkezésre áll, bátorkodunk 
teveszőr takarót javasolni). Végre elkezdünk olvasni. (Megesik, 
hogy gondolataink elkalandoznak az olvasmány tárgyától: ilyenkor 
szeretjük magunkat azzal áltatni, hogy eme szokásaink legalább oly 
régi hagyományokra épülnek, mint bizonyos köztiszteletben álló 
öregurak reggeli sétái.)

Mostani olvasnivalónk megválasztásakor megelégedettséget ér
zünk. Nagyon érdekes iromány jutott kezünkbe, mellyel -  úgy 
gondoljuk -  érdemes pihenőidőnket kitöltenünk: „szerelmes le
véléként jött hozzánk, de rögtön pontosítunk: találóbb műfajmeg
nevezése „szerelmi megnyilatkozás”.

Szeretnénk e „levelet” közzétenni. Talán vannak közöttünk olya
nok (lehet, hogy mi is ide tartozunk), akikben mély élményt 
keltünk vele, és ezek kutatásaikban, vagy esetleges további tanul
mányaik során felhasználhatják. Azonban mások számára is okulás
nak szántuk e vallomást: szülők, mindenekelőtt apák kezébe kíván
juk átadni; őszintén figyelmükbe ajánljuk a megnyilatkozást, akik
-  ennyi biztatás hatására -  egyéb bajaik és elfoglaltságaik mellett, 
szemernyivel kevésbé fontosnak vélt dolgaikat háttérbe szorítva 
hátha elolvassák, olyan állapotba jutva ezzel, amelyben ha kérdez
nék őket, valószínűleg arról beszélnének, hogy (valamiképpen)



megértették a művet. A kérdés megválaszolásával viszont rádöb
bennének arra, hogy tulajdonképpen semmit (vagy nagyon keve
set) értettek belőle; sőt! megváltoztatták-feladták! -  igen célszerű, 
elvek és beosztások által irányított, szigorú életmenetüket, és átad
ták magukat a kispolgári élvhajhászásnak: eredménytelenül olvas
tak el valamit. Az ekkor fellépő bűntudat hatására (pajzánul, kacér
kodva a nemes elszántsággal, amiképpen fogadalmakat szoktak 
tenni) megígérik magukban, hogy többé nem vétkeznek önnön 
létük ellen, létformájuk feladásával; sőt! azt köszönik az olvasmány
nak (és elkezdenek komolyan hinni is ebben), hogy okítóan meg
világosította őket létformájuk helyességéről (a megismerés metafi
zikai mélységei nem foglalkoztatván őket, nem térnek ki e létforma 
helyességének -  szerintünk -  agnosztikus voltára), ugyanis ezen -  
egyedül helyes -  létforma összeférheteden az időrablással és -po
csékolással, és elvet mindent, ami nem hasznosságával és szüksé
gességével, hanem élvezhetőségével: tehát feleslegességével hódít
ja meg alanyát. -  

Abbéli elhatározásunkban, hogy élményünket megosszuk, más 
dolgok is megerősítenek bennünket: egyre inkább mélyül ben
nünk egy sejtés, mígnem vesszük a bátorságot, és kimondjuk azt, 
ami időközben óhatatlanul felismeréssé vált bennünk: ismerjük -  
ismertük -  a „levél” „feladóját” és „címzettjét”. Ezt arra igyekszünk 
felhasználni, hogy a páratlan tudományos értékű dokumentum 
előzményeit másokkal is ismertté tegyük, és azt magát széljegyze
teljük. Talán így sokan átérzik majd annak foszlányait, ami minket 
magával ragadott e vallomás olvasása közben, s ha mi magunk nem 
is, valaki esedeg számottevően újat tud majd általa mondani. 
Hiszen célunk voltaképpen ez: hasznosan pihenni -  kikapcsolódás 
közben is hasznos, tanulságos dolgokkal foglalkozni.

(...messziről egy közös múlt sejlik fel előttünk. Múltunk részét 
képezik ezek az emberek, kiknek keze nyoma most feltárul elénk. 
Emlékezünk Ismét látjuk a két gyereket magunk előtt. Ismerősnek 
tetszetjük a kézírást... Felidézzük azokat az időket, amikor még 
közöttünk jártak ők -  s akkor még mi is közöttük jártunk; egy-egy



távoli mosoly száll felénk... Igen, valahová önmagunkba csak a 
szépség tér vissza; oda, ahonnan rég elrohant, egyedül ő...

Erősek vagyunk. Elhessegetjük magunk elől a valaha voltat, és 
visszajutunk a mába. Nem fogunk tudattalanunk archetípusainak 
engedelmeskedni: az elveink, az életcéljaink és a szükségszerűsé
gek nem engedik. És mi sem...

.. .és azt, hogy otthon érezzük magunkat a „levél” „szereplőinek” 
múltjában, most arra használjuk fel, hogy elmondjuk róluk azt a 
közös tudattartalmat -  előtudást -, amit szükségesnek feltétele
zünk a levél megértéséhez. Mindenesetre: maradnak titkaink. Úgy 
érezzük: ezzel tartozunk. -  Talán nekik...)

A gyerekek -  mert hiszen alig tizenhét éves gyerekekről van szó
-  egymásba szerettek. Egy nagyon érzékeny és labilis lelkületű, 
egocentrikus, családjával szemben zsarnokként viselkedő fiú, és 
egy gátlásos, mindenki iránt tartózkodó, árva lány. (Máig sem 
értjük, hogy a fiút övező mítoszokon túl mi ragadta meg belőle a 
lányt; hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a hasonló érdeklődési 
kör egyáltalán nem jelent tartós kapcsolatot ellentétes jellemű 
emberek között, és -  valahonnan -  azt feltételezzük, hogy egy 
boldog, hosszan tartó szerelemhez elsősorban hasonló jellemek
nek kell találkozniuk.)

A fiú egy éjszakán írta ezt a megnyilatkozást, abbéli fájdalmában, 
hogy a lány, akit szeret, „nem viszonozza érzéseit kellőképpen” (ne 
feledjük, az ilyen „nárcisszuszoknak”, mint e fiú, olyan „királynői 
maniére-okkal” rendelkező élettárs szükségeltetik, aki szinte állan
dóan körülötte forog, és minden kívánságát teljesíti; -  állítólag a 
fiú tudatában volt jellembeli negatívumának, és a lány hatására ezt 
levetkezni igyekezett, amit viszont a lány nem eléggé határozottnak 
ítélt). Kínjának okát a más felekezethez tartozásra aggatta, és a 
tudattalan feszültségét, a „nem eléggé viszonzott” szerelem arche
típusát ebben a műben vezette le:
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D a s  E w i g w e i b l i c h e

Csak földi példakép 
minden múlandó; 
itt lesz a csonka ép 
s megbámulandó; 
mit nincs szó mondani, 
itt fényt sugároz; 
az Őrök Asszonyt 
emel magához.

(Johann Wolfgang von Goethe: Faust)

Ó, titokzatos, szenteket formáló éjszaka! álmokat láttatsz velem, 
míg kárhozatba taszíttatunk általad. Emlékeztetsz egy éjszakára: 
egy esküvésre a megrabolt éj alatt, a gyertyák égetésére (nyolc volt 
belőlük a földön), Szűz Máriára... ott állt a kedves, talpig fehérben; 
a távolból a De Profundisx. hallatta a sors -  otthon emberek imád
koztak érted, s te nem engedted őket magadhoz; fetrengtem volna 
a kín gyönyörétől, és szenvedtem volna, ha lett volna miért... így 
hát csak ültem, kezemben az áldozat vérével, már-már eltelve vele
-  s benne téged láttalak, ki akkor még honn voltál, s boldog-e, azt 
hiszed? emlékezvén-e egy régi nyugalomra, egy rég szertefoszlott 
álomra, ami akkor úgy hívatott: Élet... azóta az újbor leheletét 
érzem minden mozdulatodban, nehéznek, kísértének.

Ó, te éj! megigéz nagyságod, s a kedves távolléte; feltárul előttem 
az Úr temploma, egy álom-e csupán, hogy a menny vár... Szent 
Péter bárkája úszik az arénában, felszedvén körös-körül a gyerme
keket, hogy üdvözüljenek... de már el is tűnt, csak a fordított 
kereszt maradt utána, és mit feleljek, ha megkérdezed tőlem, quo 
vadis, Domine? Az erdőbe-é, vagy a hazámba, újból kitagadjanak... 
látom Gudrunt fellépni a máglyára, három hollót látok hazarepül
ni, és töredeznek Walhalla oszlopai. Látom Lajos királyt -  a dank
bares Volk nem emelhette őt közénk... mert a mi alkonyunkat 
játssza a bayreuthi komédiás...



Ó, csendes éj, szentséges éj! milyen valál, amikor egy fürtös hajú 
gyermeket rejtettél elleneid elől? őszinte-é, rejtő, sudár -  akár a 
nyárfák? Ráborultál-e az asszonyra, elfedted-e szemérmét? Mert félt 
ő, míg élt ő, rettegett nagyságodtól -  s úgy váltatott meg, csendben, 
hogy átkot szórt nemzetére a reg. -  ím, láttatnod kell velem a halált, 
a kedvesét. -  János! Mit tettél, János! Mihály testvérünk vére az 
egekig kiált! Gyilkos vagy, János, és szentként tisztelnek a hitetle
nek is... országot, hatalmat, dicsőséget teremtettél magadnak -  ó, 
rózsa romlása! Hajnali pipacsok hervadása! Zöld virág, búzame
zőn. ..

Ó, mindennel megtelt éjszaka! magányodba menekülök immár, 
s az eskü a kedvesnek kötelez; boldog csak akkor vagyok, ha 
láthadak, s foghatod kezem... játéka vagyok a Gondviselésnek, 
emlékszel Jóbra, Jónásra? mindnyájan ezért élünk, hogy ne vesszen 
miattunk kárba az isteni fáradság... hisz ott voltál a Teremtésben, 
ott láttál meg -  mondod s ki tudja, veled valék-e akkor; hiszem, 
hogy igen, de akkor Jánosnak vesznie kell -  és megtagadod-e értem 
Jánost? míg atyáid lelke lengi be a Tért, és átkozza a közös alko
tást...

Ó, te éj! ha megszentelt Isten minden éjszakát, boldogok lesz- 
nek-e az apák, ha az örök asszonyi leveti hitét, amit csak miattatok 
visel -  de lesz-e ereje elég? Álmodhat-e szűz virágokról minden 
nélkülem virrasztott éjszakán? Asszony! Úgy imádd őt, hogy bol
dogságod meg ne bándd... áldozz érte, mert ő az áldozat érted, 
hogy áldott legyen méhed s éjszakád... hogy ne áldoztass fel te is, 
mint apád... kiomlott véred hirdetné: nincs tovább.

Ó, kegyetlen éj, te magasztos! ott voltál minden vágyamban, és 
fukaron lested minden élvem -  lám, ott láttál az örök homokban, 
láttál guggolva a gödörben, láttál kárhozottnak vélten -  miért nem 
szárnyaltál már akkor vélem? láttál a színe előtt, a kapuban állva, 
búcsút intve éppen, eltelve, bűnbánva, kendővel a kézben; mindig 
bízva, hátha akkor fordult éltem soha fonákjára -  lebegtem az 
égben, mindig téged vágyva: lelked közel érzem; mindig téged 
várva: váltass meg ma értem -  egyszer úgy is látni fognak az utódok



-  hát áldjanak bennünket -  mert voltam én is árva: életemmel eltelt, 
s szép halálra várva.

Ó, rejtő éj: elfordulok a fénytől, ne világítson át, amíg nélkülöz
nöm kell téged... itt vagy minden árnyban (gyermekeket látok 
köröttem felbukkanni, és ősöket, áldást kaphatunk-e tőlük hite
mért?), benne az éjszakában, a füleket átjáró mogyoróhéj fogatban; 
feketék táncában, menekültek kínjában... abban a kenyérben, 
abban a vérben, hitehagyottságban, halkuló imában... Szűz Máriá
ban, a gyermek anyjában... látlak Mária Annákban, hiszlek minden 
fogantatásban... Mária születésnapjában, János igazságában... az 
ember romlottságában -  kiemelem szívem, s úgy szemléllek: benne 
rejtezel...

Itt vagyok előtted, most is, tudod jól; akár a szentek, fehér 
ruhában, véresen, sárosán, tüskéktől tépetten, sebektől sajgón. Ha 
bízol bennem, felemeled szíved; könyörgöm, kedves, borulj le az 
egyetlen nagyság előtt! ...hogy megérthesd: egyedül tiéd itt ez 
arasznyi lét, és bármit teszesz, megváltottad magad az Égnek; értem 
élj, amíg élek néked, s itt vagyok a hegyen (az égtájak felől, 
felosztott, megrabolt földek fölül vigasztalón kél a szél), Isten előtt 
csakis érted: fogadd be Máriát -  értem teszed s akkor látsz 
embereket, akik gyilkoltak azért, amiért te szeretsz -  és elfogadod 
a sugárt; látsz majd, mert értem vágysz rá, mégis ha fáradt véred 
legyőz, elviseled-e a Teremtő kudarcát -  de mégis; dicső ő minden 
művében...

.. .ezért hát megdicsőülsz értem, ki örökké várt rád, kire örökké 
vágysz, ki nélkül rémálom az élted, kiért megvált ma az élet, és 
holtjaink -  egy szentcsalád felettünk -  úgy néznek majd rád, kiben 
célt ért el a Végzet -  akard a próbát! -, s nem te áldoztad fel értünk 
e szentcsalád örökét, hanem helyére állítád az új törvényt, mit 
létem szab reád -  és ha valaha úgy érezted, hogy tartozol e szent
családnak -  s ha elfogadod, hogy ők is akarják boldogságodat, úgy 
látod magad előtt a jövőben virradó éjszakát, hogy megváltottál 
engem, s tőlünk boldoggá lett a mennyben a család -
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emlékezz egy éjre: megkérdeztem, „...s apád?” s akkor azt felel
ted: „.. .igen, boldog, hogy lát. .s megáld-e majd?” -  „.. .meg
áld! megáld... boldog... megáld...”

-  Elolvastuk a „szerelmi megnyilatkozást”. Van hozzáfűzendőnk. 
És vállalván azt, amit ígértünk, kiegészítjük egy-egy gondolatnyival 
az elébünk tálaltat.

A cím és a mottó előfutára egy gyerekes és beteges nemzetieske- 
désnek, ami Gudrunnal, a Walhallával és I. Lajos Károly Ágost bajor 
királlyal tetőzik, s az egész művön végigvonul hölderlini éj-him- 
nuszként; a Rainer Maria Rilke-i prózarímtechnikát szintén a nem
zeti jelleg megnyilvánulásaként értelmezzük.

Igyekszünk megvizsgálni e német motívumokat (erre összpon
tosítva talán közelebb hozzuk magunkhoz a fiú beteg lelkivilágát), 
melyek talán már közvetlenül a (félig) német származásra utalnak
-  ami viszont nem jutott kifejezésre egészen ifjúkorig. Ekkor azon
ban a nemzeti tudat addigi elfojtása átcsapott az ellenkező véglet
be, és uralkodóvá vált, innen a kitagadott-hazátlan attitűd, ami arra 
a tájegységre vonatkozik, ahonnan a fiú ősei idejöttek. ANibelung- 
tetralógia zárójelenete, a Bayreuthra történő utalás Richard Wag
nert jeleníti meg, a Walhalla kapcsán viszont a fiú arra a bajor 
királyra asszociál, aki az első német nemzeti emlékhelyet, a Regens- 
burg melletti Walhallát építtette (ő tizenhárom éves korában járt 
itt), és akinek a szobrát a felirat tanúsága szerint „a hálás nép” 
emelte. (I. Lajos bajor király őrült volt, akárcsak unokája, Ottó, akit 
viszont harmincéves korától hivatalosan is gyámság alá helyeztek. 
Lajos őrültsége látszólag „csak” a túlzott építkezésekben nyilvánult 
meg, ami végső soron egy kissé a nemzet hasznára is vált. -  És itt 
merül fel bennünk a kérdés: e megnyilatkozás szerzőjének őrült
sége vajon valaki hasznára válik-e majd? Feltételezésünk ugyanis, 
hogy -  habár elbátortalanított bennünket, hogy nem láthattunk be 
a leikébe -  a fiú, kibontakozni képtelen lévén, természetével és 
tetteivel többet ártott környezetének, mint amennyire hasznára
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vált, és így tiszta a lelkiismeretünk, amikor tárggyá redukáljuk az 
életbeni jelenlétét, és vizsgálatunk alá vetjük őt, bátorságot véve 
magunknak, hogy léte, lénye kudarcát a saját és általunk mások 
javára fordítsuk.)

A rilkei stíluseszközök és tematikák a fiú Rilke-szeretetéhez 
kötődnek (lehet, hogy az irodalmi értékeken túl a „németnek=ide
gennek lenni Prágában” ragadta meg belőle). Ezek: az újbor (S én, 
mint akit május, mítosz; / meg tengerár tetéz; / lettem újborként 
illatos, / a lelkeddel nehéz.), a Tér (Mondánk hasztalan-é, hogy a 
meddő csenden először / hajdan a Línoszért jajongni merész zene 
tört át, / és csak a rémült Térben, honnan egy már-már isteni / 
ifjú örökre kirontott, zendült lengve meg úgy az /Űr, hogy ez most 
is igéz; most is vigaszunk, menedékünk -?), a gyerekek (Ki mutat 
gyermeket, úgy, amilyen? ki / emeli égre? ki adja kezébe / a 
messzeség mércéjét?), a szentek (Szent Sebestyén, Szent Kristóf) és 
a prózarímek (Rilkénél így: Hullámként folyt át a termeken árja, 
egymásra lelés és válasz utána, találkozás és búcsú is egyben, 
lángba-vakultan, fénybe-veszetten, s ringatódzás volt nyári sze
lekben, melyek forró nők szoknyáiban suhognak). A Rilke-kedve- 
lés nemzeties voltát mégsem szabad eltúloznunk: normális embe
reknél is találkozunk azzal, hogy valaki ezt vagy azt a költőt szereti. 
Mindenesetre állítjuk, hogy ilyen embernek csak német származá
sú költő lehetett a kedvence.

A vallomásfolyam másik árja a katolicizmus. Ez is, akárcsak a 
németség, elfojtva élt a fiúban, és csak azután, hogy a lány iránt ki 
merte nyilvánítani érzéseit, kezdte el nyíltan vállalni hitét, melynek 
rekvizítumai borzasztóan halmozottak a műben. A szentek, Szűz 
Mária és a szentcsalád, Jézus önáldozata, Szent Péter (a fiú tudott 
egy spanyol templomi éneket Szent Péterről, az emberek halászá
ról, másrészt gyermekkorában olvasta a Quo vadis?-1, és nagyon 
tetszett neki), Jób és Jónás (az „öntudatos” próféták), a halotti 
zsoltár, a Miatyánk utolsó szavai, a Gondviselés, a Teremtés és a 
Teremtő említése mind-mind arról tanúskodnak, hogy a fiú szerel
mét hitéhez hasonló magasságokba emelte. A patetikus hang, ami 
mindvégig jellemzi a művet, egy Isten-fiú-leány-trialógusra vagy
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legalábbis -jelenlétre enged következtetni. (Részünkről őszintén 
csodáljuk, hogy a fiúban a szeretet ilyen mértékűre nőtt, amit csak 
azok után tudunk elfogadni, hogy elolvastuk Theodor Stormtól az 
Immenseet; mellesleg a reinhardi attitűdöt szintúgy csak az őrülte
ket megillető szánalommal tudjuk megérteni és -  csodáljuk.) A 
vallásosság kapcsán még valamire fel kell hívnunk a figyelmet. A 
lány szülei református vallásúak voltak, és a fiú a kettőjük közti 
legnagyobb ellentétként ezt fogta fel (az erőszakosság-gádásosság 
stb. helyett). A két vallás közötti különbség szimbóluma itt Szűz 
Mária, akit a lánynak „be kell fogadnia”. A János- és Mihály-epizó- 
dok Kálvin Jánosra, a kálvinizmusként közismert vallás megalapí
tójára, és Szervét Mihályra, arra az antitrinitárius nézeteket vallott 
orvosra, teológusra vonatkoznak, akit Kálvin kivégeztetett. A fiú 
ezzel azt fájlalja, hogy -  véleménye szerint -  ily dicstelen ember 
alapította meg azt a vallást, amit szerelme „követ”.

Nem tudjuk, hogy evőét vagy szánalmat keltettünk e levéllel; 
esetleg mindkettőt. Közlésével mentesülünk a lelkiismeret-furda- 
lás alól: hogy magunkba temettük a bennünk sarjadtat (ennek 
jelentését sohasem fogjuk megmagyarázni). Másrészt, immár utol
jára, felkínáljuk a levelet, a himnuszt. Pályatársaink, ismeretlenje
ink és ismerőseink között szeretnénk, ha hasznukra forogna.

(Mi kudarcot vallottunk vele. Szembenézünk ezzel; mégsem úgy, 
mint tudásunk, tapasztalatunk csődjével: sztoikus etikával szemlél
jük és L. Annaeus Senecával mondjuk: „Ducunt volentem fata, 
nolentem trahunt.” Nem feddünk senkit sem ezért: kudarcunk 
metafizikai értelemben szükségszerű volt, és nem befolyásolhatja 
igényszintünket. Sajnáltatni sem fogjuk magunkat; vágyunk, hogy 
kudarcunkból mások okuljanak, a maga módján eléggé szánalmas 
ahhoz, hogy kielégítse hiúságunkat.)

A fiú és a lány eltávozott tőlünk; -  kiszakadt belőlünk. Nem 
vagyunk már látói annak, mint sáfárkodnak a léttel, egyedüli esé
lyükkel. S még ha továbbra is érdekelnek minket; nem foglalko
zunk velük többé. Kivonulásukkal érdektelenné tettek bennünket 
irántuk. (Nem vágyunk tudni, hogy a fiú odaadta-e megnyilatkozá
sát a lánynak; nem vágyunk tudni, hogy mi történt velük, továbbra
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is szeretik-e egymást; nem vágyunk tudni sorsukat.) Üzenetüket 
azoknak szánjuk, akik merítenek -  mert meríthetnek -  belőle. És 
minthogy célunknak, hogy tudniillik hasznosan pihenjünk, és 
annak tárgyát lehetőségeink szerint megosszuk, úgy érezzük, leg
jobb tudásunk szerint megfeleltünk, visszavonulunk karosszé
künkbe, és érzékleteink katarzisába feledkezünk.

[ - A tékozló fiúval (a második Jobbal), vak Ösztön, léha Vágy; / 
ködös Reménység éslzgágaság, /Érzéketlenségünk s önhitt Mámo
runk által hajtatva, meghozatik az új törvény; ...Újparancsot adok 
nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy 
szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a 
tanítványaim vagytokf hogy szeretettel vagytok egymás iránt. (Jn
13, 34-35)

.. .Az idősebbik fiú  kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben 
közeledett a házhoz; meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az 
egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd\ és 
apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült -  felelte. 
Erre az megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apa 
kijött, és kérlelte. De ő szemére vetette apjának: Látod’ én annyi 
éve szolgálok neked és egyszer se szegtem meg parancsodat. És 
nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak 
a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat 
rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. Az csitította: 
Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. S illett 
vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, 
elveszett és megkerült. (Lk 15, 25-32)

Du mußt dein Leben ändern. -E z volna hát az új élet nyitánya?]
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... vesszen az elzászi...!
(Honoré de Balzac: Goriot apó)

s y j jp p n  ECTORI SALUTEMÍ

H Az elbeszélő ismét tollat ragad. Belső késztetést érez, hogy 
BllSsS megörökítsen egy látomást abból a sokféle jelzővel illetett 
ezerkilencszázkilencvenkettes esztendőből, melynek felbukkanása 
életre szóló élményekkel gazdagította. Mindazok után, amiket 
általa átélt, méltatlan és igazságtalan volna emlékeit elfojtania vagy 
magába zárnia. A már megtörténteket megváltoztatni úgysem tud
ja, ahogy az evangélista írja, „.. .mert egyetlen hajszálat sem tehetsz 
fehérré vagy feketévé”; viszont az sem lehet feladata, hogy csupán 
tárgyilagos krónikása legyen egy időszaknak. Magáról ír, saját em
lékképeit fűzi történetté, érdeklődési köre és tudása alapján fog 
majd reflektálni, és annak a kultúrkörnek ajánlja művét, melyet 
bevégezni remél, amelynek szülötte, s melyben él.

Címében az elbeszélő megjelöli történésének nemét és korát. „A 
próza igazi leleménye a »szellemi idézőjel«, amit mindjárt a címmel 
nyit, hiszen a szó egyik jelentése maga a műfaj, amivel célba és 
birtokba vehető egy évszámmal jelzett időszak, de játékká tehető 
az olvasás aktusa is, mely során utalásokra bukkanunk, rejtett vagy 
valós idézeteket találunk” -  méltatta kritikusa egy másik alkotását, 
amit szintén ama sokféle jelzővel illetett év ihletett. Az elbeszélőnek 
nem titkolt szándéka e birtokba vett idő többközpontú, többműfa
jú leírásával annak a hangulatnak az ábrázolása is, ami, ha nem 
előbb, abban az évben mindenkit hatalmába kerített. Ezáltal válik 
ugyanis közkinccsé az egyedi élmény: az együttes átélés olyan 
közös értéktöbbletet teremt, amely szélesebb közönség számára is 
érdekfeszítővé teheti a történetet. (Évek, évtizedek múltán majd
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tanítani fogják az iskolákban a fin de siécle művészetét; megfigyelik 
majd, hogy a művészetek s a művészek sokféle, egymástól külön
böző kifejezőeszközeikkel mind-mind hangulatot igyekeztek meg
ragadni, a tehetetlen csüggedés korszellemét;... a századvég művé
szei ráébredtek, hogy hiába halmozta fel az emberiség vasszorga
lommal tudását, egyre kevesebbet termel, imádkozik és nemz; 
alapjában véve mindenhez egyre kevesebb a kedve, mintha úgy 
érezné: késik, ó, időtlenül késik a megváltás, s mint egy évszázaddal 
azelőtt a művészvilágot, most már egész emberiséget hajszol a 
könyörtelen titok hanyatlásba; a művészek érezték árját: volt, ki 
minden korlátot felrúgva harsogott: „Sört és pinát!”, mások Arisz
totelészt vallották: „A felismerés, mint a neve is jelzi, a tudatlanság
ból a tudásba való átváltozás, amely a boldogságra vagy szerencsét
lenségre rendelt emberek örömére vagy fájdalmára következik be”, 
mígnem fellépett egy ember, aki tudományosan megalapozta, 
összefoglalta és rendszerezte a stílust, s attól fogva a huszadik 
század utolsó évtizedét mindenki e néven nevezi: a recesszió kora.)

Elbeszélésének fonalát többször szakítja félbe az elbeszélő. 
Gyakran hív majd másokat segítségül mondandójának árnyaltabb 
kifejtésére. A kölcsönzött szöveg reményei szerint elvonatkozódik 
majd a tudatban a történés fonalával, olyan közlést valósítva meg 
ezáltal, amely a lehető legközelebb áll az elbeszélőhöz. Figyelmét 
minden fontos körülményre kiterjeszti, és nézetének megfelelően 
egyszerűsíti és sűríti az eseményeket. Bízik benne, hogy legjobb 
tudása szerint gyűjti össze emlékeit és formálja szöveggé gondola
tát.

Mindössze ennyit kíván előrebocsátani az elbeszélő. Megrázkód
tatásoktól menteden út áll előtte. Megtörténhet, hogy elakad majd, 
és műve töredékben marad. Azonban úgy érzi, ekkor is megfelelt 
belső késztetésének, és nem hiszi, hogy elbukott. TYidója a titoknak 
és hirdetője:

Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen,
Die von nichts wissen, wachsen auf und sterben,
Und alle Menschen gehen ihre Wege.
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Az alkotáshoz erőt és kitartást kér Istentől. Bízik benne, hogy 
földi pályája végeztével majdan békében nyeli el testét az enyészet 
homálya. S azzal elkezdi a látomást.

I.

Az ellentét alapja készül itt 
a perc rajzához, fáradságosan, 
hogy lássuk; mert nagyon világosak 
velünk Nem ismerjük az érzés 
kontúrját, csak mi kintről alakítja.
Ki nem ült szíve függönye előtt 
szorongva?

(Rainer Maria Rilke: A negyedik elégia)

Fehér gépkocsin érkezett szombat reggel a faluba az idegen, 
észak felől. A sofőr a főutcán egy ház előtt megállította a luxusautót, 
kitárta a jobb hátsó ajtót a patyolatfehér öltönyben kilépő fiatal
embernek, aki kulcscsomót vett elő zsebéből, kizárta a kaput, majd 
két szárnyát félrehajtotta, hogy az autó behátrálhasson az udvarba. 
Jó Napot!-ot köszönt a szomszéd ház előtt üldögélő néninek, aztán 
a ház ajtaját is kizárta, és segédkezett a gépkocsivezetőnek a bőrön
dök becipelésében. Miután végeztek, elköszöntek egymástól, „Egy 
hét múlva!” -  kiáltott a kocsi után a fiatalember, azzal bereteszelte 
az udvari kaput, és közelebbről megszemlélte a házat, amit már 
néhány héttel azelőtt futólag megtekintett, s akkor azt mondta rá: 
„Jó lesz.”

Az öregasszony továbbadta a faluban az idegen érkezését. Ami
kor alkonyattájt, miután berendezkedett a házban, a fiatalember 
bejárta a falut, meg kívánván ismerkedni új környezetével (először 
megtekintette a folyópartot, a strandot és a templomot -  a hozzá 
közelebb fekvőt majd a boltot, a kocsmát és az alvégi templomot, 
valamint a másik vallásúakét), a házak előtti fapadokon ülők már 
kíváncsian várták -  kétszer: oda- és visszaútban is kezicsókolomot 
köszönt nekik -, és véget nem érően vizsgálgatták s találgatták: ki 
lehet?
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Senki sem tudott róla semmit. A ház emberemlékezet óta üresen 
állt (azok, akik sejtettek valamit hajdani tulajdonosairól, vagy talán 
ismerték is őket és történetüket, mind meghaltak már, vagy olyan 
öregek voltak, hogy havonta járt hozzájuk a pap, gyóntatta őket s 
vigaszt nyújtott számukra), de valaki rendszeresen karbantartotta; 
néha kibérelték, de általában nem lakott benne senki. (Egyszer egy 
újságíró magánügyben leutazott ebbe a faluba, és míg dolgára várt, 
riportot készített az emberekkel. Szent István király ünnepe volt, 
az emberek pihentek, ráértek, és amikor az újságíró megkérdezte 
a helyi közigazgatási irodában dolgozókat, kering-e valamilyen régi 
história a faluban, mindenféle rémtörténetekkel traktálták ama 
házat és titokzatos, soha nem látott gazdáját illetően.) A fiatal
emberről egyesek azt vélték, hogy egy gazdag Németországba 
elszármazott, akit valamilyen titokzatos dolog éppen ehhez a falu
hoz, talán éppen ehhez a házhoz is köt (hátha ő a ház valódi 
tulajdonosa?), és azért jött ide. Mások ennél kevésbé mesés, de 
annál meghökkentőbb ötlettel álltak elő: szavaik szerint ők „meg
elégednek azzal”, hogy egy gazdag fiatalember ide kívánt menekül
ni a nagyváros spleenje elől; ismét mások szerint a ház gazdája 
kiadta nyárra a házat, és e fiatalember bérelte ki („De akkor miért 
hord öltönyt-nyakkendőt?” -  mondtak ellent az előbbiek). A szom
széd nénit, aki járt már a házban (korosabb özvegyasszony volt, és 
időnként voltak szeretői is, de beszéde és ártadan naivitása miatt 
soha nem tudtak rá haragudni társnői, sőt: a tenyerükön hordoz
ták), az foglalkoztatta, hogy még háztartásának vezetését is felajánl
ja újdonsült szomszédjának, de mindenáron kiszedi belőle titkát; 
egyébiránt a következő volt a véleménye -  ezen a többi öregasszony 
olyan édesen nevetett, hogy némelyiküknek még a könnye is 
kicsordult -: „Jó lesz vigyázni a lányaitokra, unokáitokra! Meg a 
többi falubeli lányra. Én mindjárt tudtam, ahogy rám tekintett azzal 
a dülledt szemeivel, hogy házassággal szédítgetni, házasságot ígér
getni jött a faluba.”

Már reggelre a fiatalember lett az egyetlen beszédtéma a faluban. 
A szentmisén mindenki őt bámulta, aki a jobb padsor harmadik 
padjában foglalt helyet (az öregasszonyok egyszeriben rádöbben-
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tek: eddig észre sem vették, hogy abban a padban eddig keveseb
ben ültek). És amikor áldozáskor a tisztelendő úr nem a nyelvére, 
hanem a kezébe adta az ostyát, s szentmise után a fiatalembert 
behívta a parókiára, akit az régi ismerőseként üdvözölt, az özvegy 
szomszédasszonyban véglegessé vált a tegnap este óta érlelődő 
elhatározás, hogy hétfő reggel tiszteletét teszi az új lakónál.

II.
„Nem idegen nékem ez a vándor: évekkel ez

előtt erre ment vala. Zarathustra volt a neve; 
ámde elváltozék színében. ( . . )

Igen, megismerem Zarathustrát. Tiszta a sze
me és szájában nem lappang utálat. Vájjon nem 
lépked-e táncos módjára? ( . . )  ”

Zarathustra feleié: „Szeretem az embert."
(Friedrich Nietzsche: Im-igyen szála 

Zarathustra)

A szóbeszéd hétfőre D.-hez is eljutott.
D.-t rosszullét környékezte már szombat reggel óta. Elbeszélése 

szerint tavasszal ismerte meg a rosszullét eme fajtáját. A fajdalom 
a fejben: a halánték táján kezdődött, kisvártatva a mellizmokon, 
pontosabban a légcső mögötti behatárolhatadan térségen átívelve 
a rekeszizomig jutott, viszont itt csak kis ideig tartózkodott. Rend
szerint mindjárt el is múlt; viszont ha az a szőke, csontos fiú eljött 
a lányért, akit gyermekeként szeretett, hogy szombat este a városba 
kísérje és szórakozzanak, a fájdalom lehúzódott a rekeszizmon 
lejjebbre, a belek és a gyomor között, a májjal szemben állapodván 
meg. S ha a lány későn ért haza, a méreg, a többi váladékkal együtt, 
kivezető csatornája felé vette az irányt, s akként folydogált egyre 
erőteljesebben a bél ama tizenkét hüvelyknyi szakasza felé, miként 
az erőtlen ember szivárog születése által az életbe, mételyezi magát 
örökös kétely- és céltalanságérzetével, hogy végül, felismervén 
létének trivialitását, megnyugodjék, avagy, ebbe soha bele nem 
törődve, egy fájdalmas glissandóval vagy egy felívelő hegedűfiitam- 
mal -  esetleg sajnálatot is keltve környezetében -  elbukjon.
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D. a szomszédjától hallott a fiatalember érkezéséről, és menten 
összeesett. Nem először. (Céltalan lenne most betegségének mi
voltát és tüneteit részletezni, de többek szerint betegsége már 
tudatának részbeni meghatározójává vált -  s ebből a lélek jobb 
ismerői talán ahhoz hasonló utalásokat vonnának le, minthogy a 
kór következtében D. pszichéje oly mérvű változásokat szenvedett, 
amelyekkel szakmai szempontból is törődni kellett volna. £ véle
ményt viszont -  ítéletet nem mondhatva, s az állítások súlyát 
szakkompetencia híján nem vállalhatván -  az elbeszélő nem teheti 
magáévá.) A szomszéd, aki D. régi barátja, hajdani iskolatársa volt, 
tudott D. korábbi műtétjéről -  családjában is tapasztalhatta, mit 
jelent a családtagok számára a beteg hozzátartozóért való aggódás -  
s így D. kérlelésére megígérte, hogy nem szól D. feleségének és 
lányainak férjük és apjuk meggyengült egészségi állapotáról.

D.-t mérhetetlen keserűség fogta el. Nem kellett házról házra 
járva kutatnia, hogy megbizonyosodjék hitében: ő van itt... Aznap 
kifejezetten gorombán viselkedett családjával szemben. Ezt sem 
tette látszólag minden különösebb ok nélkül most először. Idősebb 
lánya azonban, a látszaton túl, sejtette a valót.

D. az idegennel a folyóparton találkozott először. Az levetkőzve 
feküdt egy törülközőn, s valami édeset álmodhatott, mert álmában 
mosolygott. Éppen Jungot olvashatta, hiszen mellette a VálaszJób 
könyvére feküdt kinyitva, melynek utolsó mondata hadd töltse el 
ismételten áhítattal az olvasót: „még a megvilágosult ember is az 
marad, aki, és sosem több, mint önnön korlátozott Énje azzal 
szemben, aki benne lakozik, és akinek alakja nem mutat felismer
hető határokat, aki őt mindenünnét körülfogja, mély, mint a föld 
öle, és tere tágas, mint az ég.”

D.-t meglepte a hirtelen viszontlátás, de mivel lelkileg felkészült 
a találkozásra, bizonyos megelégedettséggel nyugtázta a fiatal
ember jelenlétét a faluban. Úgy állt az idegen felett, mint annak
idején tizenhét éves bátyja teteme felett: mindentől és mindenkitől 
elfordulva, magába roskadva. Tálán József érezhette magát így a 
kútban, amelybe bátyjai dobták, mert miután leszállt a micrajimi 
éj, a csíkos köntösű ifjú ekként gondolkodott: „Engem bátyáim



elhagytak, tehát most az én vállamra hárult szüleim és az engem 
elvető bátyáim támogatása. Immár egyedül maradtam terveimmel, 
melyek nagyok, de e kút kávája végtelen messzeségben magasodik 
fölém, akár a csillagok, amelyeket csak álmaimban tapinthatok 
meg, ezáltal vágyaimat is égi messzeségbe emelve, amit e kút 
fenekéből fel nem érhetek. Voltaképpen ez megelégedéssel tölt el, 
mert fájdalmam mindenki előtt rejtve marad, s én szabad folyást 
engedhetek nekik. Meg hát -  s ezt csak véled osztom meg, Örök
kévaló! -  számítottam rá, hogy bátyáim egyszer elhagynak.”

III.
Mondja, kedvesem, sohasem gondolt még ar

ra, mi is tulajdonképpen egy vő? Idegen férfi, és 
mi, maga vagy én, fölnevelünk számára egy 
édes kis teremtést, akihez ezer szál fűz bennün
ket, aki tizenhét éven át a család szeme fénye, 
vagy ahogy Lamartine mondaná, fehér lelke a 
családnak, s azután keserű gyötrelemmé válik. 
Amikor az az ember elveszi tőlünk, szerelmével, 
mint valami fejszével kezdi széthasogatni az 
angyal lelkében azokat az érzéseket, amelyek 
családjához kapcsolták. Tegnap még a le
ányunk volt, mindenünk, és mi is a mindene
voltunk neki, holnapra pedig ellenségünkké 
lesz. Nem látunk-e naponta ilyen tragédiákat?

(Honoré de Balzac: Goriot apó)

[Valaki írt egy esszét, melyben Rómeóról és Júliáról szólván, a 
következőkhöz hasonlót említett: „Tisztelet-becsület a nagy 
Shakespeare-nek, az »O Romeo, Romeo! wherefore art thou Ro
meo? / Deny thy father, and refiise thy name: / Or, if thou wilt not,
be bút swom my lőve, / And FII no longer be a Capulet.« gyö
nyörűszépen hangzik, de mindenki hajlamos elfeledni, hogy Ro
meo Montecchi időskorban halt meg Veronában, miután gyerme
keket nemzett és családja fennmaradását biztosította, és talán 
elfelejtette már Giulietta Capelettit, aki Mantuában hunyt el egy
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apácakolostorban, miután második férje is özvegyen hagyta. S ha 
másként történt -  teljes bizonyosságra ebben nem juthatunk, 
viszont egy történész, nevezetesen Gerolamo dalia Corte említi, 
hogy 1560 körül e Capeletti kisasszony szarkofágját látni vélte a 
ferences kolostorban a valósággal szemben idealizált és átköltött 
történettel leírt mítosz az, s nem maga a megtörtént eseménysor, 
ami archetípusként megkísérti olvasójának forrongó tudattalanját. 
(...) Ne feledjük, ez mind -  a Capulet-kriptai jelenettel és sok 
hasonlóval együtt -  Shakespeare úr lángeszét dicséri, s nem a 
történetet, ami, legjobb tudomásunk szerint, alapvetően másként 
történve, más véget ért.”

Ez bátorítja fel az elbeszélőt, hogy feltárja a fiatalember és D. 
titkát. Noha eredetileg szándékában állt részletes életrajzot adni a 
látomás mindegyik szereplőjéről, ettől immár végleg eltekint. A 
fiatalembert Rómeóval, a lányt Júliával, D.-t, az apát Capulettel 
felelteti meg -  s az apa és a leány egymás közötti tisztázadan, 
készakarva homályba veszőn hagyott viszonyával túl sokat, már 
szinte mindent elmondott. A Shakespeare úrtól való eltérések 
rekonstruálását ki-ki saját képzeletére bízza: amint bevezetőjében 
említette, egyoldalú megfigyelőként nem lehet tárgyilagos leírásá
ban, s inkább veszi a fáradságot a sűrítéshez, mintsem tényfeltárása 
vádként nehezüljön hőseire.]

IV
- ( . . . )  Most már tudom, hogy az ember nagy 

tettekre képes. De ha nagy érzelemre nem képes, 
akkor nem érdekel engem.

-Általában úgy vélik, hogy mindenre képes -  
szólt Tarrou.

-  Szó sincs róla. Képtelen sokáig szenvedni 
vagy boldogan élni. Csak olyasmire képes tehát, 
ami semmit sem ér.

(Albert Camus: A pestis)

D. már régóta sejtette, hogy nem lesz képes sokáig e korlátok 
között élni, melyekbe magát, családját és lányának elemi erővel
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foglalkozni, hogy életében először beismeri; elvesztette a játszmát, 
s boldoggá tesz másokat -  ha immár ez is hozzátartozik vezeklésé- 
hez.

Nagy utat kellett megtennie idáig. És talán ott állt már a megbo
csátóként megbocsátottá váló boldogságának küszöbén. Ekkor 
kellett találkoznia a fiatalemberrel. Aki nem volt sem elegáns, sem 
szép -  ahogy ott feküdt a földön, a törülközőn, mosolyogva, 
mellette a könyvvel, miközben álmában máshol járt, D. elnézte 
világos szőrzetét, sovány testét, vékony csontozatát, eres kezét... 
„Milyen távolinak érzi most a halált” -  gondolta D.

„Fölösleges fáradság lenne elbeszélni ezt a történetet, céltalan 
utazás lenne csupán, ha meg nem történt volna csakugyan; de 
megtörtént, annak bizonyságául, hogy mennyire a való életből 
fakadtak mindazok a mesék, amelyekre a régi nagy írók műveiket 
felépítették. Nincs sok ilyen mese; de minduntalan újra felbukkan
nak, újabb és újabb köntösben, és aztán szinte kényszerítik az 
ember kezét, hogy formába öntse őket” -  írta a múlt század 
közepén a zürichi állami kancellária tiszteletre méltó vezetője. Az 
elbeszélőnek nem áll szándékában az előbbi okfejtést tagadni vagy 
megcáfolni; mindenesetre kiegészíteni óhajtja azt azon véleményé
vel, miszerint a romantika „megtörténteiének általános elvakultsá- 
ga a realizmusban csökkent hevességéből, a fentebb leírtak idején 
már olyannyira, hogy egyedivé válásával „kényszerítette” „az ember 
kezét”; eme legújabb korszakban, a recesszió korában viszont már 
csak szándék, meg nem történés, azaz: látomás marad belőle, ami 
a kor csüggedése miatt nem válik látható, nyilvánvaló és tapasz
talható valósággá, de a tudatban létezik -  esetleg létezett -, leírható 
és átélhető.

Hasonlóképp a faluhoz, mely most, alig egy évvel később is 
megtalálható a nagy folyó partján -  reméljük, hogy változadanul 
megtalálható lesz még az új hódítók hadoszlása után is -, két
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plébániatemplomával, strandjával, boltjaival, kocsmáival és a „má
sik vallásúak” templomával. Észak felől autóbusszal közelíthető 
meg, mely jobb partján követi a nagy folyót; odáig „sínbusszal”, 
ezzel a sínen közlekedő, bádogkoporsó-szerű kisvonattal érkezhe
tünk. Ha délről jövünk, a nagyvárosból, választhatunk, hogy az újra 
megnyitott vasútvonalon „sínbusszal” vagy autóbusszal érkezzünk- 
e meg a folyópartra, majd innen a folyó folyásával ellentétes 
irányban haladó buszjáratra kell felszállnunk. Megérkezésünk 
után, ottlétünkkor, ha jó úszók vagyunk, akár át is úszhatjuk a nagy 
folyót, habár örvénylő vize veszéllyel fogadja kísértőjét.

Házat bérelnünk kell. A városban, ahonnan indulunk, él egy 
becsületes történelemtanár, aki a vegyészeti szakközépiskolában 
tanít: ő lesz segítségünkre. Abból a faluból származik, ahová menni 
kívánunk, s noha nem sejti még szándékunkat, véleményünk sze
rint készséggel áll majd szolgálatunkra. Ha idejében indulunk 
útnak, talán még ott találjuk a családot falusi házukban; megismer
kedünk majd velük, és meggyőződünk látomásunk valóságalapjai
ról.

A fiatalembert és a leányt nem fogjuk ott találni. Útjaik a sors 
kifürkészhetetlen mélységeibe vezetnek, ahová leereszkedni veszé
lyes és céltalan vállalkozás lenne. Hozzájárulásunk maradjon any- 
nyiban, hogy gondosan eltervezzük képzeletünkben, miként fo
gunk utánajárni dolgaiknak -  az életerejét vesztett kor, amelyben 
élünk, többet úgysem vár el tőlünk.

Bele kell hát törődnünk, hogy e töredékben maradt látomást 
érezzük magunkénak, azzal azonosuljunk, s általa vetítsük magun
kat az ezerkilencszázkilencvenkettes nyárba. Megoldást nem fo
gunk lelni, s megtörténhet, hogy csömört érzünk, amikor mi is egy 
meg nem írt, előre nem sejtett örvénybe zuhanunk. Az elbeszélő 
megosztotta velünk titkát: így nem szabad csodálkoznunk s bosz- 
szankodnunk sem emiatt. Mentségünk, amely szerint nem a regé
nyek korában élünk, hogy határtalanul igyekezzünk szétzúzni nem
tudásunk bilincseit, feloldoz bennünket; ugyanattól a belső kész
tetéstől telten, mégis a tapasztalható valóságtól elcsüggedve 
magunkba fordulunk, s ott teremtjük hőssé önmagunkat.



Az elbeszélő itt búcsút vesz olvasójától. Miként hajdan a magya
rok nyilaitól, ő a csüggedéstől félve így imádkozik: „A recessziótól 
ments meg, Uram, minket!” S aztán hálát ad Istennek; annak a 
tudatával, aki bevégezte dolgát.

(Megéhezik. Elmondja az asztali áldást. Leül az asztalhoz. Az 
asztalon túrót és hagymát talál. Kenyeret kíván. Erődén elmenni 
érte. így nélküle költi el a vacsorát. Megszomjazik. Erődén elmenni 
borért. így nélküle költi el a vacsorát. Kenyér és bor nélkül. Akár a 
cseléd.)



S n a p s h o t  1 9 9 4 -b ő l

Znala je  íia ce ovu noc provesti zajedno, a 
dalje nijezelela da misli. Uostalom, samogolu- 
bovi i katolici ostaju zauvek zajedno -  reöe 
neko.

(Brana LiUé: Golubovi i katolici)

fén y k é p észm ű te re m  tornácán voltak. A műterem a város- 
központban volt, egy corsóra nyíló bérház első emeletén, 
és az emeleti tornácon keresztül lehetett bemenni. Noha 

félreesőnek tűnt, a város egyik legnevesebb műtermének számí
tott. A tornác a város cloaca maximájára nyílt: a corso mögötti, 
bérházakkal körülövezett négyszögletes telekre, ahol a mindenféle 
építkezés utáni hulladék csak növelte az összevisszaságot és az 
ellentétet a hömpölygő corso és a sivár cloaca között.

Kisvártatva magukra hagyták őket a tornácon. Nem mintha a 
többiek összebeszéltek volna: amikor közülük az utolsó is belépett 
a műterembe, akkor vették észre, hogy kettesben maradtak. Nem 
mozdultak, továbbra is úgy támaszkodtak a korláthoz, mintha a 
társaság többi tagja még ott lenne.

A bérház oromzata árnyékot vetett a telekre. Úgy rémlett, mintha 
a telken kirajzolódó ámygomolyag oromzaton ülő galamb volna, 
amely mellé rögtön odaszállt egy másik ámygomolyag. Az árnyékok 
elmosódott mozgásából valóban galamboknak látszottak.

A fiú mereven az oromzaton ülő galambok árnyékát figyelte.
Nem szóltak egy szót sem. Nem látták egymás arcát; egyetlen 

mozdulatot sem tettek, amióta kettesben hagyták őket.
Amikor egy be nem határolható, mindenesetre meglepően hosz- 

szúnak tetsző idő után az egyik galamb árnyéka már nem volt ott,



a lány szótlanul belépett a műterembe, legalábbis a fiú, aki nem 
fordult meg, így hallotta. Azután a másik galamb is felrepült.

A fiú még egy kicsit bámulta a cloacát, az üres oromzat árnyékát, 
ahol már nem voltak ott a galambok. Majd ő is bement a műterem
be, és elvegyült a társaságban.



„Amikor egy be nem határolható, mindenesetre meglepően hosszúnak tetsző 
idő után az egyik galamb árnyéka már nem volt ott, a lány szótlanul belépett 

a műterembe, legalábbis a fiú, aki nem fordult meg, (gy hallotta. 
Azután a másik galamb is felrepült. ”

(Snapshot 1994-ből)
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Ö s z t ö n d íj a z á s u n k  t ö r t é n e t e

B P B M a  o lta k é p p e n  l é n y e g t e le n  a cselekmény, aminek körülmé- 
nyeiről most beszélni szándékozunk. Hiszen hány tett kű- 
szik el szemünk előtt nap mint nap és hány marad rejtve 

tudásunk elől, melyek jelentőségükben, fontosságukban megelő
zik azt, amelyet ezúttal lényegtelennek vélünk bemutatni? Nemde 
kézzelfoghatóbbak viszont a tettek meghatározói; mindazok az 
intenciók és körülmények, melyek valóban körülvesznek bennün
ket, és nem múlnak el nyomtalanul, mint akármely cselekvés, 
melynek csupán pillanatnyi jelenlét adatott az elfolyó létben? Szint
úgy van ez a hellyel: ahol történetünk kezdődik, Mária Terézia 
királynő városa, nemde állandóbb bármely vélt jelentőségű tettnél, 
és nemde méltóbb a bemutatásra, mint akármely mozzanatos 
átmenete a szubsztanciának potencialitásból aktualitásba? Vélemé
nyünk szerint igen. Hiszen a Szegedi kapun túli rész, ha 1884-ben 
még beépítetlen volt is, történetünk idejére már házaknak, iskolák
nak, parkoknak, gyáraknak adott teret. A Szegedi kapun túli ország
út két oldala, ahol 1941 húsvétvasámapjának reggelén az ünneplő 
tömeg gyülekezett, cselekményünk kezdetéig teljesen beépült; a 
Szegedi szőlők helyén alakult ki a Kertváros, azzal szemben pedig, 
a szegedi országút másik oldalán, a Gurító. Újvárosnak is nevezik, 
habár a püspökségi sematizmusok -  és egy, a városi magisztrátus
hoz nemrégiben benyújtott városrendezési javaslat is -  Újvárosként 
tartják számon mind a Kertvárost, mind a Gurítót, valójában mind
azt, ami a városból a budapest-zimonyi vasúttól keletre terül el. És 
ebből az egészből, ami különféle építmények, urbanisztikai létesít
mények, talajok és emberek ezres-tízezres tömegeit foglalja magá
ba, történetünk állandóságához mérten szilárdan elhatárolódik a 
vasútvonal alatti aluljáró utáni negyedik utca jobbra, a Gurítón, 
amelyben a megtörtént eseménynek kezdetet adni szándékozunk.



Pedig a kezdet, amelyről most teszünk első ízben említést, 
viszonylagos. Nem kezdhetnénk-e történetünket két hónappal az
előtt, a fővárosban, a Duna bal partján, a Lágymányoson? Avagy a 
Bakonyban, a Szent Miklós-dóm és a Várhegy árnyékában, ahol 
óhatatlanul az a rege jut eszünkbe, amelyben Gizella királyné 
integetett a feszülettel a kápolnaablakból férjének, a szent király
nak, hogy a pogányoktól megmeneküljön, mire az hálából püspöki 
székhellyé emelte a várost? Mégis, amennyiben a kezdetekig kíván
nánk visszamenni, az öttomyú várost kellene újból felkeresnünk, 
Vass Lászlóval és Sirbik Sándorral, és lehet (mi több, igen való
színű), hogy ismét olyan nem várt előzményekre bukkannánk, 
amelyek újabb és újabb helyek felkutatásának kényszerítő vágyát 
eredményeznék, s így a történet helyszíneinek bemutatása végte
len időutazásba torkollna. Ezért meg kell elégednünk azzal, hogy 
történetünk selyemfonalát Mária Terézia városába vezessük, a Gu
rító után, a valamikori Szegedi kapu helyén álló vasúti aluljárón és 
a Damjanich utcán keresztül az Asztalos utcába, majd a Wesselényi 
útra, a városi könyvtárral szembeni bérházba. Utunk ezután a 
székesegyház mögött álló Katalin utcába vezet, majd a pinduri 
Sümeg utcába, Curo kocsmája mögé. Sétánkon alkalmunk nyílik 
az elmélkedésre, miközben végigtekintünk a városon, hiszen az 
építmények és a bennük lakó emberek minden ízükben méltók az 
emlékezetre, méltóbbak bármely változásnál, melynek végbeme
netelét ezzel a fellengzős szóval illetjük: „tett”, holott még egy 
csírájában holt élet, egy félbehagyott ház ideje sem mérhető tettek
kel, még tettek millióival sem. Curo kocsmája például, ahol a 
huszonegyesnek egy helyi, egyszerűbb változatát, a koéikát játsz- 
szák, hány ember vágyából és verejtékéből épült? Hány jövő tört 
benne ketté? Az efféle dolgok, melyek minden városban történő 
eseményt valami módon meghatároznak, jellemzőbbek a pillanat
nyi elmúlás emlékműveinél. A bunyevác gazdák, akik Békováról, 
Gabricról feljőve, illetve az átadott termény kifizetése után hazafelé 
menet a Zimonyi út-Damjanich utca kanyarulatánál álltak meg, s 
az általuk felfogadott, vékonypénzű, ám jóllakottságuknál sokkal 
ügyesebb kártyások, de még inkább a koíika, amit francia kártya



csomaggal játszanak, amelyből előzőleg kivették a kilencesnél na
gyobb lapokat -  elvégre sokkal könnyebb kilencig, mint huszon
egyig számolni -, szóval például ez a híres-hírhedt kocsma, a 
valamikori Curóé, vendégeivel, ott az Óváros és az Alsóváros szög
letében, a cigánypurdék örökös hancúrozása mellett, a királynő 
városának e színfoltja valóban olyan meghatározója az itt élő em
berek életének, melynek nem sajátossága az eltűnés.

A Sándori kapun túl, ahonnan a messzeségből egy új, merőben 
más világot vélünk felfedezni a képzelet hajnali derengésében, ha 
a balsejtelmű Délnek fittyet hányva délkeleti irányba indulunk, 
előbb-utóbb elérjük Békovát. Utána balra találjuk Gabricot, de 
utunkat most nem szakíthatjuk félbe, hiszen történetünk helyszí
neit bemutatva tovább kell haladnunk. Távolról már látszanak a 
silók, talán az éles bal kanyarra is felkészülhetünk, de számunkra 
most fontosabb, hogy jobbról az út melletti jelzőtábla tudatja 
velünk, hogy megérkeztünk az uradalomba. A jenőházi uradalom
hoz három falu tartozik. Érdekesmód az uradalom központjának, 
Jenőházának nincs vasútállomása. Fél esztendővel ezelőtt még 
rendszeres nlinibuszjáratot tartott fenn az uradalom földesurasága 
a legközelebbi vasúti megállóhely, Völgyes és a kúria között, legú
jabban pedig címert ad a falunak: kék-zöld mezőben ágaskodó, 
kivont kardú arany oroszlánt a címerpajzsban, kékarany-veresezüst 
takaróval, birétumos sisakkal; a birétum felett kivont kardot tartó 
természetes színű kard lesz. A címer történetünk idején még nincs 
a helységnévtábla, a „Jenőháza” fölé kitéve, ugyanis még nem 
készült el; viszont mire eljön az ősz, de legkésőbb a következő 
majálisig, Munkás Szent József napjáig, minden valószínűség sze
rint ott fog állni az uradalom székhelyére vezető út mentén.

Jenőháza után felszabadítónk, Savoyai Jenő nagy csatájának vá
rosába, Zentára látogatunk el, majd Magyarkanizsára. Onnan Kis- 
homokon és Kispiacon keresztül térünk rá a szegedi országútra. 
Egy másik alkalommal Királyhalmát fogjuk felkeresni, hogy végül 
Pesten, az Országházzal szembeni utcák egyikében, illetve Budán, 
a Hűvösvölgyben vessünk véget kalandozásainknak. És miután egy 
országnyi területet barangoltunk be, utunk során természetszerű-



leg megfigyeléseket is téve, valóban úgy érezzük, hogy a különböző 
helyszínek bejárásával csak gazdagabbak lettünk.

Tettünknek másik legfontosabb meghatározója az idő, amelyben 
az megtörtént. Fontos megkülönböztetnünk itt a tettet, ami maga 
is idő, mindössze pillanatnyi, amely után a tett eltűnik a létből, s 
talán az emlékezetben marad csak meg, erősen romlott formában, 
továbbá a tettek láncolatát, a tettsorozatot, amelyről nem kívánunk 
beszámolni. A tettsorozat végtelen sok tett folyamatos egymásba 
való átalakulásából áll, amelyek külön-külön arra sem érdemesek, 
hogy az ember számot adjon róluk. Viszont ugyanaz a tettsorozat 
élete és halála, keletkezése és pusztulása, építése és rombolása 
lehet a dolgoknak, melynek megítélésére eleve nem vagyunk ké
pesek. Bármely tettsorozat leírása, a személyes vélemény hatására, 
szintúgy pontatlan és részrehajló, és így csak a körülmények azok, 
melyek a tetthez képest változatlanok és örökkévalók. E körülmé
nyek változatlanságát és örökkévalóságát persze magától értetődő
en viszonylagosnak kell felfogni, amennyiben azok csupán a pilla
nat kiterjedéséhez mérten helytállók, és egy abszolút viszonyítási 
alaphoz akként aránylanának, mint most ők maguk a pillanathoz.

A meghatározók egyike az az idő, ami a tettsorozat alatt kiömlött 
létünk csészéjéből. Ugyanannyi folyt el belőle nekünk, mint bárki 
másnak, de más-más tartalommal telítődött mindegyikőjünké. így 
nem tévedünk, amikor azt mondjuk, hogy az öttomyú városban a 
télen jártunk; a püspöki székhelyen április végén, a Lágymányoson 
május végén, és tettünk ideje valójában az a kéthetes időszak, ami 
a legforróbb nyári hónapok váltakozásából merített magának tar
tamot. Elmúlt már a labdarúgó-világbajnokság és az osztálytalálko
zó; voltaképpen szükségszerű volt valaminek történnie, ami kitölt
se a cselekmény hiányából képződött űrt. Ebből a megfontolásból 
tartalmatlan idő alatt játszódott le a történet, amely időnek éppen 
maga a történet adott jelentőséget, egyébként ugyanolyan észre- 
védenül folydogált volna ki az élet edényéből, mint megannyi 
másik kéthetes időszak. Ennél többet nem mondhatunk róla: 
terjedelmével egyértelműen jellemeztük azt, és lényegtelen más 
megvilágításban továbbra is az időről beszélnünk, hiszen annyira
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egyértelmű, amikor valakinek, az időről beszélve, azt mondjuk: 
„két hét”! Minek mondanánk többet?

Ami történésünk módját illeti, esetleg állapotát, nem mondha
tunk többet annál, amit leghangsúlyozottabbnak tartunk. Minden 
állapot eltűnik a pillanat rövidségének tengermélyében, hiszen az 
a tett járuléka, a tett által létezik; szükségszerű tehát, hogy a tett 
elmúlásával az állapot is megszűnjön, megsemmisüljön. Mégis 
ezeknek az állapotoknak a nyomai megmaradnak bennünk, így 
amikor sokadszorra ugyanazt vagy legalábbis hasonlót tapasz
talunk, hajlamosak lehetünk azt állítani, hogy a megfigyelt állapot 
folyamatosan végigkíséri a tettsorozatot. Egy közülük bizonyára 
általánossá lesz, olyanná, amivel az egész cselekményt jellemezhet
jük, s így például ennek a történetnek az esetében azt állíthatjuk, 
hogy türelmesen zajlott le az egész történet, különösen azután, 
hogy történetünkben levélpapírt, borítékot és elsősorban tollat 
használtunk, így megfogant gondolatainknak nyoma maradt, ami 
alapján még szilárdabb döntésünk, amely a toleranciával jellemzi 
a megtörtént cselekvést. Bízvást hasonló lenne erről a társak állás
pontja, társainké a cselekvésben, akikből jóval több, óhatatlanul 
több volt, mint más történetekben megesik. Cselekményünk tulaj
donképpen maga is társkeresést szolgált, eszközként, módszerként 
használta az utazást a társkeresés, a közös hangulat és érzések 
kialakítása érdekében. Ahogyan valaki írja: „az embernek kell vala
ki, aki a közelében legyen... Megbolondul az ember, ha nincs 
senkije. Lehet az akárki, mindegy, csak együtt legyen az emberrel... 
Mondom neked, az ember belébetegszik a magányosságba.” A 
közös állásfoglalás, a közös célok és remények, melyek a cselek
mény folytán kikristályosodtak bennünk, jelentősebbek magánál a 
történetnél, aminek a behatárolására nem vagyunk képesek.

Amikor utoljára tekintünk végig a történeten, és felvetjük azt a 
kérdést, „kinek a számára történt meg ez az egész?”, amelyre 
válaszképpen végső intenciónkat igyekszünk megfogalmazni, ke
serűség fog el bennünket. Hogy értelme volt-e, azt ma még nem 
tudhatjuk; egyrészt tíz nap, másrészt öt év múlva derül majd ki. De 
minden bizonnyal értelmet szándékoztunk neki adni; már csak



azzal is, hogy rengeteg emberrel találkoztunk, és beutaztuk Észak- 
Bács-Bodrogot. Viszont akik társainkká lettek a történet folyamán, 
maguk is azért szegődtek hozzánk, mert értelmét látták ügyünk
nek; egyébként valóban hiábavaló lett volna, hogy a kéthetes 
időszakot erre a történésre szenteljük. És tettünkre vajon mi adhat 
bensőbb választ, mint a vándorlásunk során velünk maradt tárgyak: 
az épületek és a jelzőtábla az út mentén; a kivont kardú huszár a 
magyarkanizsai városháza homlokzatán? Egy végtelen körbe kerül
tünk; a bűn és az igazságtalanság, amit sérelmünkre elkövettek, 
ami ellen a türelem fegyverével harcba kezdtünk, talán megenged 
ilyen s más hasonló megállapításokat.

Végtére is számunkra történt meg minden. Lehetetlen, hogy 
aminek alkotói és mozgatói vagyunk, ne általunk érne véget és ne 
bennünk jutna célba. Különben annyit sem érne az egész, mint egy 
szánalmas jaj; annyira se lenne értelme; úgy ütne rést a bennünket 
körülvevő térbe, mint Farkas Tamás kiáltása a megdöbbent tömeg
be, mint valaminek a hiányérzete, közös csatakiáltásunk: „Csordás 
Árpád hol van?”£ ^
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N ik o la u s  tra g é d iája

Semmi sem képes oly magasba nőni és oly 
mélyre hullni, mint az ember. Gyakran a szaka
dék éjéhez hasonlítja szenvedéseit, és üdvössé
gét az éterhez -  s milyen keveset mondott ezzel!

De nincsen szebb annál, mint mikor ilyen 
bosszú balál után újból dereng benne valami, 
és a távolból pirkadó öröm felé testvérként in
dul el a fájdalom.

(Johann Christian Friedrich Hölderlin: 
Hüperión)

A dionüszoszi elragadottság állapota ugyan
is az, hogy tartalma alatt a létezés valamennyi 
megszokott korlátja és határa leomlik, bizo
nyos letargikus elemet is tartalmaz, amiben 
minden elmerül, amit a személyiség a múltban 
átélt. A mindennapi és dionüszoszi valóság vi
lágát így választja el egymástól a feledés szaka- 
déka. (...) A tudás a cselekvés gyilkosa, aki 
cselekszik, illúziók fátylába kell burkolóznia 
(...) Vigasz többé itt nem tartja, vágya a világon, 
sőt az isteneken is túlra, a balál felé szárnyal, 
az élet és a létezés minden délibábos káprázatát 
megtagadja, jelenjék az meg akár az istenek 
vagy az örök túlvilág tükörképében. Egyszer 
meglátta az igazságot, s annak tudatában az 
ember mindenütt csak a létezés borzalmát vagy 
abszurditását veszi észre, most megérti Ophelia 
sorsának szimbólumát, most belátja az erdei 
Isten, Szilénosz bölcsességét: és undorítja

(Friedrich Nietzsche: A tragédia születése)



b o k r o k  m ö g ü l  fürkésző, minden tekintetben furcsa meg- 
jelenésű ember bukkant elő.

KsSnCB Kalap volt a fején, nemezszerű anyagból. Nem háncskalap, 
mint az allékon és promenádokon esténként párjaikkal sétálóknak: 
az állán kötötte át, miként az, akinek hosszú az útja, hogy a szél le 
ne fújja a fejéről. Hosszú, elöl göndörödő hajzatát hátul kontyba 
fonva viselte; a konty alól kilátszott borotvált nyaka fehérje. Pofa
szakálla dús, kissé hegyesre engedett szakállban végződött, felette 
apró, de sűrű, szinte borosta-bajusz fedte felsőajkát. Határozottan 
ívelt szemöldöke ravaszságról árulkodott.

Pálcát hordott magával; talán maga-, talán apja-faragottat, ami
lyennek a közepe szétcsavarható, mert belül üreges: ide kellett 
rejteni annak idején az üzenetet. Testalkata is vándoréra emlékez
tetett: így, előregömyedten kissé púposnak tűnt; egyébként kispor
tolt alakú lehetett. Palást takarta el felsőruháját, mely alól fehéren 
villantak ki meztelen karjai -  nem tudni, a boton kívül vitt-e valamit 
magával. Poros sarui -  mert nem cipőben, hanem saruban állt -, s 
a mezítelen lábszárak, de még inkább a görnyedt vállak kriopho- 
rosznak sejtették... vagy talán gyermekvivőnek, Szent Kristófnak? 
Ott állt, leselkedett, kissé előredőlve, teljes mozdulatlanságban, s 
aztán egy idő múlva már nem lehetett látni...

A bokrokkal szemben egy feszület magaslott. A „Gelobt sei Jesus 
Christus!” és a „Gewidmet von” látszottak csak rajta, emeltetőjének 
neve valahogy lekopott, leenyészett róla. Pedig a Krisztus-alak 
időtállóan szép volt -  testes, izmos, kifejezetten sudár férfit formá
zott, valódi Szent Sebestyént, mint azt a sienai mester képén 
alkalmunk volt megcsodálni: nem az átélt kínokat, a sebekből 
csorgó, s a corpust át-átszövő szörnyű fájdalmat juttatja kifejezésre, 
hanem a mellet, a felsőtestet hangsúlyozza -  ez a tökéletes rene
szánsz szépség, a férfiasan duzzadó, a hátraszögezett karok tehe
tetlenségéből előtörő életerő -; s a főt, azét a krisztoszét, akinek 
arcán noha látszanak a gyötrelem redői, földöntúliságában felfelé 
révedő fejjel tűri azokat. A Görög festett ilyen főket a Toledo 
környéki oltárképeken, mint ezé a Jézusé: holtában, félig lezárt 
szemhéja mögül is sugárzik a lét: „íme, én legyőztem a halált!”



-  Tho’ much is taken, much abides; and tho’
We are not now that strength which in old days 
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will 
To strive, to seek, to find, and not to yield.

-  idézte Veilchen Lord Tennysont, miután leállította a motort, és 
fejét Nikolaus ölébe hajtotta. Nikolaus átölelte Veilchent és megsi
mogatta.

Nikolaus Schön von Lothringen -  így hívták Nikolaust. Sokan 
hitték, hogy rokonságban áll Franz von Lothringennel, a Gothai 
almanach szerint nem is alaptalanul, de ő úgy szerette mondani, 
hogy a Lotharingiából idevándorolt ősöktől ered az előnév. S nem 
késlekedett soha hozzátenni a dinasztiaalapító szerinte méltadan 
fiáról: „Különben is, családunk élesen elítéli a német hazákat 
huszonöt esztendeig bolondító, régensnek, majd császárnak kiki
áltott tökfilkót.”

Nikolaus szokatlan jelenségnek számított. Amikor keresztelték, 
még két keresztnevet kapott: a páduai szentét és a zsidó királyét, 
de ő csak a Nikolaust írta alá, úgy gondolván, annak van szüksége 
több keresztnévre, aki nem büszkélkedhetik nemesi előnéwel, 
netalántán főnemesi címmel -  a többi név előtt egymagában álló 
keresztnevet elégségesnek látta vélt méltóságához. És azt, persze, 
hosszú, szálkás, csipkézett got betűkkel írta, még a régi stílus 
szerint körbekanyarítva a nagy N első szárát és a felső harmadba 
szorítva a kis k betű fejét. Az ö-t viszont sem oe-vel, sem o feletti 
latin e-vel írta, miként a régiek, hanem az új divat szerint, a 
nyomtatotthoz hasonlóan: az o felett két vonással, a konzekvenci
ára hivatkozva: nem lehet egy betűt nyomtatásban egy, írásban két 
jeggyel írni. És fordítva sem: harcban állt azzal az emberemlékezet 
óta fennálló szokással is, hogy a két m-et, illetve a két n-t kézírásban 
egy betűvel, föléhúzással jelöljék. Szó sincs róla, szereti ő a Ju- 
gendstilt, a szecessziót, de „egy von Lothringen nevét illik úgy írni,
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miként azt megilleti, és egy von Lothringennek szintén illik úgy írni
-  a kor szabályaihoz alkalmazott helyességgel -, miként dicső ősei 
írtak.”

A kettősség, az ifjú kor és a régmúlthoz, régi időkhöz, hagyomá
nyokhoz történő vonzódás valós ellentéte személyiségének leg
több vonását meghatározta. A háborúk a család vagyoni helyzetét 
meglehetősen szétzilálták, de a családfők mindenáron igyekeztek 
fenntartani, sőt lehetőség szerint öregbíteni a család hírnevét. Ez 
viszont időnként gazdasági erejüket meg-meghaladó kiadásokba 
kergette őket, olyan repedéseket okozva a családi kastély évszázad
dal azelőtt lerakott fundamentumában, amelyeket ahol csak tud
tak, tömni próbáltak, a régi alapokat minden időkben maradékta
lanul aktuálisaknak gondolva -  így történt, hogy Nikolaus délvidéki 
útjai során, ahol senki nem ismerte, és ahol senkit nem ismert, 
lehetőségei szerint takarékoskodott, és az olcsóbb szállodákban 
lakott, otthon viszont Párizsból hozatott illatszereket, és -  a vélt 
osztályához tartozókhoz, illetve inkább a méltóságukban vele osz- 
tozókhoz hasonlatosan -  kedve szerint váltogatta a szabóit.

Hogy Nikolaus életmódját, mindennapjait minél jobban megkö
zelítsük, most ellátogatunk lakosztályába, mégpedig dolgozószo
bájába, amit teljesen saját birodalmának rendezett be, és körbete
kintünk a falakon függő képeken, melyeket, audenciájára várva, 
módunkban állt megcsodálni.

A fal szembeni oldalán fent egy kisebb rézkereszt függött, a 
kenyeret és halat szaporító Jézussal és a Jn 6, 35-ből vett idézettel, 
melyből Nikolaus munkája során gyakran merített ihletet; szeretett 
nagy jelentőséget tulajdonítani a lelki-szellemi tápláléknak: hitt 
annak szükséges voltában és lélektani hatásában. -  A feszület alatt 
egy óriásira felnagyított kép állt, Prinz Eugent ábrázolta lóháton -  
valamelyik kortárs rézkarcának reprodukciója. Nikolaus oválisra 
nyírta a reprodukciót, amit egy nyomdatulajdonos ismerőse révén 
nagyíttatott fel (a falán függő többi másolat és felirat nagyobbrészt 
szintén inneni eredetű volt; apja szidta is annak idején fiát, miért 
tart fenn szoros kapcsolatot egy zsidóval). A kép felső peremén ezt 
írta: „Prinz Eugen von Savoyen 1663-1736”, alsó peremén ez állt:
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„Befreier Südungams”. Nikolausnak az utóbbi felirat már akkor 
sem tetszett, amikor kiíratta, de jobb híján azóta sem tudott meg
felelő jelmondatot találni a savoyai herceg képéhez, akit népe 
legnagyobb egyéniségének tartott, mert úgy vélte, dicsőség ugyan 
más népektől területet hódítani a saját fajunk számára, de sokkalta 
nagyobb dicsőség a természettől, s a meghódoltatott területek 
kincseskamrává civilizálása az idők végezetéig megmaradó példát 
applikál! Ennek fényében szinte eltörpült Anton von Wemer sokkal 
kisebb jelentőségűnek ható festménye a január 18-i versailles-i 
proklamációról („A képnek nem II. Vilmos -  még a badeni nagy
herceg is inkább, mint a császár -, hanem von Bismarck áll a 
tengelyében; egyébként is ez a festmény minden, magát hazaiinak 
tartó német otthonában megtalálható, nem fűződik hozzá semmi 
egyedi.”), illetve a vaskancellár szelíd, a hont hű házőrző ebként -  
ha ugyan szabad így jellemezni az újkor egyik legnagyobb német 
államférfiját -  vigyázó portréja Franz von Lenbach ecsetjéből. Ni
kolaus alája az 1888. február 3-ai beszédből idézte a más nemzetek 
által később annyira kifogásolt mondatot („Mi németek csak az 
Istentől félünk, mástól senkitől”), amitől elhivatottság-érzetének 
állandó megújulását vélte meríteni. És hálát adott Istenének, hogy 
ehhez a fajhoz tartozik.

E képektől jobbra Caspar David Friedrich Kereszt és katedrális 
a hegyen című eredetije függött, Nikolaus kedvenc romantikus 
festőjéé. Nikolaus hosszú perceket tudott e festmény előtt álldo
gálni, és amikor elmélkedésre vágyott, hintaszékét a magasztos 
tájkép felé fordította. (Őrzött jegyzetei között egy ifjúkori versfü- 
zért e képről. Hadd álljon itt e verscsokor, általa talán a fiatalember 
rejtett, önmaga előtt rég elfeledett énjére is rápillanthatunk:

I.

Ne kérd, hogy elmondjam 
azt, mi mondhatatlan: 
tűz, és olthatadan, 
hogy most szókba fojtsam.
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II.

Forrás, kövek kösött. 
Bokor. Benne: Isten. 
Mindenhol Ő: Isten, 
a földre költözött.

A fenyves mögötte 
katedrálist övez -  
Isten fénye övez 
mindent őkörötte.

De az arc beesett, 
s Krisztus már hiába 
tárja szegzett kezét -

túl sok az elesett, 
a gyenge, még kába... 
Értük is van e lét?

III.

A hegyek között, a hegyekben, 
katedrálisban, feszületben, 
csipkebokorban s a fenyvesben 
ítélet tüze köszönt, Vándor!

IV

A forrásban, melyből folyam éled, 
sziklában, min teret nyer az élet, 
a bokorban, s a keresztben véled -  
minden rögben üdvöz légy, ítélet!



Dicsőség néked, ki megalkotott:
kőszál, forrás, bokor,
fenyves, katedrális, kereszt -
jöjj hát, örök művész, jöjj hát, te végső,
koronázd meg az alkotást!

.. .habár félünk mi még...

Ennyit a versekről. Stílusukon felfedezni véljük néhány divatos 
költő, elsősorban Rilke és az esztétista George hatását; mindamel
lett nem szándékozunk -  mint ahogy jogunkban sem volna -  
ítéletet mondani rólunk. Csupán a felfedezés felelőssége a miénk.)

Prinz Eugentól balra panorámasorozatot helyezett el Nikolaus, 
amit bizonyos Jäger könyvéből másoltatott ki, Die Einwanderung 
der Deutschen ins Banat címűből. A Pinakothek custosainak írásos 
folyamodványt nyújtott be a festmények iránt érdeklődve, de ak
kori pénzzavara, emiatt beállott kellemetlen hangulata és rossz 
helyen (mint utólag megtudtuk, a képtár hivatalnokaival szemben) 
bekövetkezett türelmedensége miatt elszalasztotta a sorozatot -  
kénytelen volt a fekete-fehér másolatokkal beérni, amelyek viszont 
kiváló minőségűek voltak. És arról, hogy Nikolausból, e józan 
megfontoltságról tanúskodó ízlés mellől nem hiányoztak a lágyabb 
rezdülések sem, a heverője feletti, bölcsőt ábrázoló rajz -  saját 
alkotása -  és körülötte a Wunderhom szerzőjének dallamosságuk
kal és gyengédségükkel ismételten megrendítést keltő sorai:

Singet leise, leise, leise,
Singt ein flüsternd Wiegenlied,
Von dem Monde lernt die Weise,
Der so still am Himmel zieht.

árulkodnak.
Mindezek mellett azonban, az ifjúság hevének allűrjeiként talán, 

asztalkáin ott találhatjuk Hirth Jugend\énék évekre visszamenő 
számait, Langen Simplicissimusú.t -  lektűrként leginkább ezt olvas

V



ta, noha Fischemek, ennek a magyarországi zsidó származása miatt 
általánosan lenézett könyvesnek a Nikolaus által „radikális- és 
vadszámba menő” Neue Deutsche Rundschauja egyik februári szá
mát is eltette: egy novella belőle különösen elnyerte tetszését 
(később a „Die Wintersonne stand nur als ein armer Schein, 
milchig und matt hinter Wolkenschichten über der engen Stadt.” 
bejárja egész Európát) a Pánt és a paradicsommadaras, Bier- 
baum-Heymel-Schröder által megalkotott Die Inselx,, ahonnan a 
szecesszió dekorativitását leste el, mellyel szabad idejében szintén 
megpróbálkozott. És míg Nikolaus a klasszikus-eklektikus és ro
mantikus festőktől, s a felettük őrt álló feszülettől eltelt az alkotni 
vágyással, s megfeszített munkával és előre beosztott napirenddel 
és precizitással törte kerékbe fiatal szívének ifjonti gerjedelmét -  a 
Jugendstil pihentette meg, s a Burschenschaft, a társaság túlheví
tett élvezete, az illatok és érzékek kavalkádja volt hivatott feloldani, 
felfrissíteni kemény alkotómunkával gyötört testét, tömény gondo
latoktól fáradt szellemét és romantikus érzelemvilágát. Olyan hit
ben ringatta magát, hogy huszonöt-harminc év múlva az ő műveit 
tanítják majd az iskolákban, ami, Nikolaus szülővárosában és a 
társadalomban elfoglalt helyét tekintve, nem tűnt puszta ábránd
nak. Az óra azonban, ami belül ott ketyeg mindenkiben, de csak a 
lét határáig hivatott az embert szolgálni, Nikolausnál egyre heve
sebben vert, s egyre sürgetőbben és követelőzőbben jussáért.

Rendszerint amikor Nikolaus lefekvéshez készült, vette elő éjje
liszekrényéből a kulcsra zárt könyveket, folyóiratokat: intimitásá
nak részét képezték, melyekkel nyilvánosan sohasem vállalt volna 
közösséget. Ilyenkor Dehmelt, az aktuális költővezért olvasgatta. 
Kissé megborzongott, amikor újra hallani vélte dajkája valamikori 
aratódalát, most azonban nem az őrlő malom monotonitásáról, 
hanem az éhezőkről:

Es kommt ein dunkles Abendrot,
viel arme Leute schrein nach Brot.
Mahle, Mühle, mahle!
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Úgy itta magába ezeket az önhatalmúan tabunak minősített 
verseket, az Anti-Dühringet és a többi társadalomkritikust és bal
oldali szépírót, az idegen isten által vezetve, mint amikor az ifjú, 
először hallván Dionüszoszról, felidézi, miként járta át gyermekko
rában testét a kéj: a tilosat cselekvő vésztudata.

Theodor Storm kötetét tartotta itt még, továbbá főleg a Neue 
Deutsche Rundschau salátára lapozott példányait és Richard Bong 
berlini Moderne Kunstfamzk számait. Ez utóbbi képes lapokban 
lelte fel a klasszikus szabályok átalakításával, illetve felrúgásával 
térhez juttatott érzékiséget (A Moderne Kunstban olyan szövegű 
egész oldalas hirdetések voltak, mint például „Mein Bett — mein 
Paradies”), amit élete során -  hol sajátságos életfelfogása következ
ményeként, katolikus létére már-már puritán prüdériájával, hol 
felszínes, csak a forma kedvéért történő élvhajhászásával -  egyre 
elfojtott. Az évek múltával rájött, hogy a Freie Bühne fü r modemes 
Leben névváltoztatásával stílust is változtatott, és lassan levetkezte 
naturalizmusát, élvezhetőbbé, porhanyósabbáés selymesebbé téve 
a leírásokat, polgáriasítva a történeteket. Úgy vélte, ezek a szépírók 
hovatovább az ő sorsáról is szólnak, s a tudattalanban rendre át is 
élte olvasmányélményeit.

Ama nap előestéjén Nikolaus a Tristant kezdte el olvasni, mielőtt 
elaludt; reggel, amikor felébredt, az éjjeliszekrényén találta, és még 
az ágyban végigolvasta: „Zwei Kräfte, zwei entrückte Wesen streb
ten in Leiden und Seligkeit nacheinander und umarmten sich in 
dem verzückten und wahnsinnigen Begehren des Ewigen und 
Absoluten...”; aztán egész délelőtt barátjával Wagnert hegedülte- 
tett, a Liebestodot...

(Nikolaust most hirtelen elveszítjük szemünk elől. De ígérjük, 
elbeszélésünk fonalát még egyszer hozzávezetjük majd. Akkor 
azonban már semmin sem csodálkozunk.)
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-  Wer in der Heimat erst sein Haus gebaut,
Der sollte nicht mehr in die Fremde gehen!
Nach drüben ist sein Auge stets gewandt:
Doch eines blieb, — wir gehen Hand in Hand.

-  mosolygott Nikolaus Veilchenre, kedvenc költőjét idézve. -  Végre 
hazaértél, bogaram! Hát milyen volt a vizeken túl?

Veilchen külföldön tanult, angolszász országban, és most végleg 
hazatért. Míg ő távol volt, gyakran leveleztek. Nikolaus képeslapot 
írt neki Rómából, ő leveleket. És Nikolaus is írt leveleket; beszámolt 
a városról, az emberekről, magáról. Veilchen egy levelében meg
ígérte Nikolausnak, hogy amint hazaér -  először azt írta, augusztus 
elején, de később már arról számolt be, hogy július első felében 
itthon lesz -, elmennek egy autókirándulásra. Nikolaus alig várta, 
hogy a törékeny, alacsony kislányként elment Veilchent annyi idő 
után viszontlássa. Egy közös fényképet őrzött róla; kiránduláson 
készült: a lány érkezése előtt gyakran elővette, nézegette.

Az egész napot az idegen isten elragadtatottsága hatotta át. 
Nikolaus a fehér vitorlát várta. Nem kellett felidéznie, anélkül is 
tudta a ferde hajlamú gróf versét betéve, mint egykor mindenki a 
gimnáziumban, s most egyszerre megvilágosult: felfogta azt a vá
gyódást, amit a túlhajszolt élet követel a lélektől; most megismerte 
Pán sípjának hívogató dallamát, átvette, dúdolta, s mint annak 
idején a jambusokat, a szíve lüktetésének ütemére skandálta a 
verset, mely egyszeriben oly csökkent jelentőségűvé alakította 
addigi életét, s már szétválaszthatatlanul összefonódott vele:

Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,
Ist dem Tode schon anheimgegeben,
Wird für keinen Dienst auf Erden taugen,
Und doch wird er vor dem Tode beben,
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen!

És ingerült volt. A szakácsnővel kiabált, egyik pillanatban azt 
mondta, hogy evés közben zenét kíván hallgatni, a másikban 
elutasította magától az ételt. Kirohant az utcára, és a délutánt 
végigkóborolta, mintha valakit keresne. Azután szürkületkor egy



„Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, 
Ist dem Tode schon anheimgegeben, 

Wirdfür keinen Dienst auf Erden taugen, 
Und doch wird er vor dem Tode beben, 

Wer die Schönheit angescbaut mit Augen!"

(Nikolaus targédiája)
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volt iskolatársával tért haza (először a zsidó nyomdász ismerőséhez 
ment, aki közös barátjukhoz irányította; ez a fiú iskoláskorában 
szörnyen gátlásos volt, egész idő alatt különféle gépek szerkeze
téről gondolkozott, és ha ilyenkor beszéltek hozzá, elpirult és 
dadogott). Menyasszonyára ügyet sem vetett, aki, miután szóltak 
neki a cselédek, hogy „Nikolaus megbolondult”, rögtön vőlegényé
hez sietett; Nikolaus barátjával hátrament szülei garázsához, és a 
rég kiöregedett luxuskocsit igyekezett felújítani: Nikolaus a motor
házat szerelte szét, barátja a motorral bíbelődött. Aztán, miután 
készek lettek, és az ülésekre is felhúztak valami régi huzatot, 
Nikolaus behívta barátját egy kávéra, aki végül Courvoisier-nál 
kötött ki, s miután Nikolaus gorombán kiküldött mindenkit, meny
asszonyát sem engedve be, rázendítettek a Gaudeamusra, majd 
arra a kedves dalra, aminek egy harmadik osztálytársuk szerezte a 
zenéjét, szövegét pedig egy régi római, P Ovidius Naso fogságáról 
szóló feljegyzésben találta meg Nikolaus, s a gimnázium tantestü
lete mint „holmi dekadens korcsmadal”-t, hovatovább betiltotta 
éneklését (felelevenítették, hogy annak idején, a különböző „titkos 
társaság”-ok és „egylet”-ek mintájára, a szöveg „titkosítása” érdeké
ben u és g helyett, a régi latinok módjára, V-t és C-t írtak):

D v l c e  c v m  S o d a l ib v s  

S á p it  V in v m  b o n v m

OSCVLARI VlRCINES

D v l c e  e s t  D o n v m  

D o n v m  e s t  d v l c is s im v m

LYRA CEU M ARONUM  

Sí HIS TRIBUS CAVDEAM 

S p e r n o  R e c is  T h r o n v m

S akkor megérkezett Veilchen. Rövid, barna haját lobogtatta a 
szellő. Lila ruhában állt, s ez még inkább kihangsúlyozta arcának 
kedvességét. A szeme alatt húzódó karikák, melyek kislánykora óta 
csak fokozták pillantásának üdeségét, most csillogó tekintettel 
párosulva tették hamvassá mosolyát. Cseresznyeként pirosló ajkai
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s az apró, gyöngyökhöz hasonlító fogak közül, de még valahonnan 
a vékony csontozat és az érhálózat misztériumának: a testnek a 
belsejében keletkezve s a kristály és elefántcsont nemes anyagával 
vetélkedő porcok között továbbhaladva bukkant elő végre a kö
szöntés, Nikolaus számára eolhárfán zengő Ave Mariától s az 
angyalok karának Sanctusátói is különbül: „Itt vagyok!”

Autóba ültek, a környékre indultak. Veilchen vezetett. Úgy sze
rette volna a külhonban vele történteket Nikolaussal újra átélni! 
Megmutatni az autóvezetést, mesélni Lord Tennysonról... átadni 
éretté fejlődött önmagának legmélyebb titkait, és velük önmagát is 
tán.

-  Fém hallt Musik; doch hier ist stille Nacht, -  hangzott a 
sötétben. -  Warum duften die Levkoien so viel schöner bei der 
Nacht?

-  Push off, and sitting well in order smite
The sounding furrows; for my purpose holds 
To sail beyond the sunset, and the baths 
Of all western stars, until I die.

-  emelte fel fejét Veilchen. Hangja mélyhegedűként szólt az éj 
csendjében.

-  Warum brennen deine Lippen so viel röter bei der Nacht? -  
kérdezte ismét Nikolaus, és leeresztette az üléseket. Aztán folytatta; 
Veilchen már várta:

-  Warum ist in meinem Herzen so die Sehnsucht auferwacht,
Diese brennend roten Lippen dir zu küssen bei der Nacht?

És Veilchenre ezernyi csókot aggatott, ezernyi csókkal válaszolt 
rá a másik, és édes könnyek közt, ibolyaillatú kéjjel harcoltak ők, 
Veilchen és Nikolaus, egymással és egymás ellen, és olvadtak mind
annyiszor önmagukba és az örökkévalóságba, és kezdték újra és 
folytatták és nyerték meg ibolyaillatú, vad harcukat.



A lány, akinek Nikolaus vőlegénye volt, éjféltájban settenkedett 
ki Nikolaus és Veilchen után. Már hajnalodon, mire megtalálta a 
bokrok és a feszület között megbújt luxusautót. Oldalról közelített 
hozzá. Megismerte.

Nikolaus gyakran utazgatott, és minden ilyen útjáról hazatérve 
ajándékokkal halmozta el menyasszonyát, főként illatszerekkel, 
amiben maga is ínyenc volt. Fáradozásai jutalmaként -  úgy hitte -  
kapta az Istentől ezt a leányt. A lány most is a Nikolaus által egy 
közös tengeri út alkalmából ajándékozott nyakékét hordta. (Niko
laus a szeme alatt húzódó ráncokat adta érte cserébe. És nemcsak 
a lányért. Itáliáért, Párizsért -  felkavart, túlhevített életéért.) Ha 
együtt utaztak el valahová, mire esténként szállásukra értek, Niko
laus rendszerint fáradt volt, fajt a feje, de ott volt mellette a lány. 
Általa pihent meg. Miközben Nikolaus álomba ringott, a lány 
becézte, simogatta, csókolta, így tette neki kellemessé a nyugovót. 
Nikolaus menyasszonya ilyenkor vőlegénye kedvenc költőjét sza
valta magában:

Und du mußt tanzen; fremde Arme schmiegen 
Sich an dein Herz; o leide nicht Gewalt!
Ich seh’ dein weißes Kleid vorüberfliegen 
Und deine leichte, zärtliche Gestalt.-------

Szerette. E szó, így, önmagában állva, nem fejezhet ki sokat. De 
sejteti a mondhatatlant.

A lány, akinek Nikolaus vőlegénye volt, most közelebb lépett a 
luxusautóhoz, melyből hangfoszlányokat engedett kiszűrődni a 
pirkadati szellő. Mélyhegedű csendült az éjszakában, a nehéz, fájó 
gyönyör mélységes énekét zengte, fiatalos hévvel bontakozott ki 
sforzatóvá, majd fojtott érzékiséggel halkult el, maga mögött hagy
va a boldogság akarásának borzalmas döbbenetét:
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-  As tho’ to breathe were life. Life piled on life 
Were all to little, and of one to me
Little remains: bút every hour is saved 
From that etemal silence, something more,
A bringer of new things; and vile it were 
Fór somé three suns to store and hoard myself,

Nikolausra, akit addig Eugen hatalmas lovasportréja és a vaskan
cellár vizenyős szemű nagypapaarca vigyázott, s akinek magarajzol
ta bölcső függött az ágya felett, most rátelepedett a lét végességé
nek nyomasztó érzete. De nem látta még, miként ama vörösbár- 
sony-szagú éjjeleken sem hajdanán, az asszenzió banalitását, ó 
nem: lelke violaillatú felhők védelmében tekintett le az érzékek 
mámorában fetrengő testre. S mivel az ibolya fátylak függönyök
ként zárták be előle a lét másik, időben végtelen dimenzióját, 
korlátoltságától kétségbeesetten lett úrrá rajta a halálfélelem, s így 
válaszolt:

-  Heute, nur heute 
Bin ich so schön;
Morgen, ach morgen 
Muß alles vergehn!

Nur diese Stunde 
Bist du noch mein,
Sterben, ach sterben 
Soll ich allein.

Ekkor hatolt a lány tudatáig a felismerés, és mint egy mennyei 
megbántott, kiáltott fel, Nikolaust szólítva, annak a zsidó királynak 
a nevén, aki öregkorára szűz lányokkal vétette körül testét, hogy 
ők, még semmit nem tudók, melegítsék fázó tagjait, azzal a fajda
lommal, amit Ráchel érzett ama tőle megrabolt nászéjszakán:



' Der König saß und sann den leeren 1kg 
getaner Taten, ungefühlter Lüste 
und seiner Lieblingshündin, der er pflag — .
Aber am Abend wölbte Abisag 
sich über ihm. Sein wirres Leben lag 
verlassen wie verrufne Meeresküste 
unter dem Sternbild ihrer stillen Brüste.

Und manchmal, als ein Kundiger der Frauen, 
erkannte er durch seine Augenbrauen 
den unbewegten, küsselosen Mund; 
und sah: ihres Gefühles grüne Rute 
neigte sich nicht herab zu seinem Grund.
Ihn fröstelte. Er horchte wie ein Hund 
und suchte sich in seinem letzten Blute.

Nikolaus Schön von Lothringen lelke otthagyta testét, s feltört 
az ismeretlenbe. És a pszüchagogosz és a szótér, azok, akik legyőz
ték a halált, lejöttek érte, oldalról megragadták, és kísérték.



A  FÉRFI ÚJABB ADVENTI ÚTJA 
A VÁROSBAN

EjPErSn f é r f i  most emlékezik.
Voltaképpen kora alapján nem lenne jogunk őt férfinak 

BlSäaS nevezni. Viszont fáradtsága, ami eddigi rövid élete folya
mán ránehezedett, vetekszik egynémely halálba készülő öregével, 
amint azok, végigtekintvén múltjukat, annak súlyát könnyűnek 
találva készülnek a szentkenetre. Másrészt a fiatalember, akit mos
tani hallgatólagos megállapodásunktól fogva mindvégig férfiként 
szólítunk majd meg, hasonlóképpen sejti látni múltját, midőn 
emlékezik, amiképpen a fentebb mondott öregemberek merülnek 
a mélységnek nevezett kút ama bugyraiba, melyeknek feneke akár 
a végtelen, s enyhe akár a nagyboldogasszonyi templomhajó hűse; 
tapintása lágy, mint a megfoghatatlan igéje és íze édes, mint a 
gyermekkorban csent első, aranysárga hajzuhatagként lecsorgó 
lépes méz.

A férfi előszedi emlékeit; előbb rendezi őket, majd hagyja, hogy 
szertefoszoljanak, s mindegyikőjük a saját útját járja. Azután ismét 
egybegyűjti őket, csokorba kötözi, s midőn szemléli, érzéseit ha
sonlatosnak találja ahhoz a megdöbbenéshez, amit a mesterét 
eltemetett tanítvány érzett évszázadok és évezredek kútmélynyi 
messzeségében, amint a tanítómestere hatására alapított iskolájá
ban megtekintett példázat során lelkének osztályrésze levének: 
szánalom és részvét. A férfi, amint már említettük, hasonlóképpen 
érez, mégsem ugyanúgy; voltaképpen rejtély marad számára, vajon 
részvéte önmaga vagy a világ felé irányul-e; amellett abban a 
kérdésében sem lel eligazítást, mi légyen ama csoda, melynek 
révén úgy tekinthet élményeinek a zuhatagára, miként az Üdvözítő 
tiszteletre méltó, szent tekintete száguldott végig az őt körülost-



*A>5í* 103

romló emberözönön: képcsarnokát egyenként maga elé idézve 
bármelyiket vallomásra bírhatja, s úgy olvashat benne, miként a 
prédikátor az írásból. És hogy a megmerülésnek mámora hasonló
képpen töltse el lelkét bőséggel, mint a vízbe bámuló gyermeket a 
tükörkép láttán a valón túli megismerés s a felsőbbrendű emléke, 
vándorául szegődik a hívó sugallatnak, mely mintegy hajnalban 
aláereszkedő ködfatyolon túl integet felé, melynek lehelete jéghi
deg, mint a távozó kedves utolsó csókja, s pihentető, mint keblére 
vonó anyaölként a megfagyót körülölelő hórengeteg.

A férfi most az útról elmélkedik.
Az út, mely elragad kedvesünktől, olyanná lesz, mint a magányos 

hegyormon árválkodó, közepes kényelmű tüdőszanatórium. Általa 
a létezés, ami legmulandóbb, de önmagából eredendő jelentésé
ben a legcsodálatosabb műve a Leghatalmasabbnak, ledönti falát, 
melynek nevei: szokás, erkölcs és hűség; elragadottságában odáig 
jut, hogy többé nem vet számot önnön szükségességével, és jelen
létét, ezen ismételten magasztalandó csodát, saját birtokaként 
tágítja a határtalan horizontjába. A létező, akinek élete nem más, 
csak út és állomás, elréved a múltba. Az úton túlnan, ahol a sors 
korlátai leomolnak, a lét már csak egy tüdővészes kamaszlány 
sápadt mosolya, és a gondolat, midőn kedvesünkre emlékezünk, 
olybá leend, mint a csupán önmagáért való gesztus, melyet e névvel 
illetünk: megszokás.

Már halálba ölelő légörvényeivel csalogatta a tél a buszmegálló
kon várakozókat, amikor a férfi megérkezett a városba. Sietve 
haladt végig a pályaudvaron, s beszállt a földalattiba, mely melegé
vel lelkét bágyadt teljességbe andalította. A férfi az egykori Ágos- 
ton-rendi szerzetes templománál szállt ki, a rendőrkapitányság és 
a Hollósnak nevezett királyhoz címzett szálloda előtt sétált be a 
romantikus költőt megörökítő szoborcsoport által uralt térre, 
amelynek valamikori neve, a bajor királylányé, későbbi magyar 
királynéé, szintén ama meghatározhatatlan érzéssel ostromolta
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énjét. A bal kéz felől nyíló sétálóutcán szándékozott továbbhaladni, 
de előtte a sarki órásszalon előtti irodában elkérte rendszeres 
olvasmányát, az Europa Times legújabb havi példányát, majd a 
néhai városkaput a feje fölé gondolva, mely hajdan az ezeréves 
püspöki székhely felé vivő utat őrizte, s melyről a sétálóutca is 
neveztetik, méltóságteljesen haladt át azon a képzeletbeli vonalon, 
mely a földmérők mappáiban a költőről megjelölt tér végét s 
székesegyházával a Fiú könyörületéért esedező városról elnevezést 
nyert utca kezdetét jelenti.

A férfi a hajdani görög üzletemberről az utókor s a város méltó 
hálával emlékező közönsége által megnevezett közben tért csak le 
a corsóról, így rövidebbnek találta ugyanis a ferences templommal 
szembeni megállóhoz vezető utat, ahol eléggé sokáig kellett várnia, 
amíg megérkezett az autóbusz, mellyel utazni óhajtott, s amely a 
háború után újjáépített, az agg király boldog emlékezetű felesé
géről keresztelt hídon át vitte, a vértanú püspök terén s az egykori 
átlósnak nevezett úton keresztül ama térig, ahol az omnibusznak 
számára egyúttal utolsó állomása is volt, s mely a férfi szülővárosá
nak költőfiáról kapta nevét. A férfi a buszból a jobbról átlósan 
eltűnő tavat s a háttérből föléje növő templomot kísérte tekinteté
vel, majd, átszelve a teret, átszállt arra a piros színnel megjelölt 
autóbuszra, melyen a lakótelepig utazott, amelynek eredete arról 
a rétről beszél, ahol a felmentő sereg őrtüzei világították be az 
éjszakát háromszáz-egynéhány esztendővel azelőtt, midőn a Meg
feszített nevében a Slachtától a délnémet fejedelemségeken át a 
franciák és Piemont között fekvő tartományig hadba gyűltek a 
nemzetek, hogy újra megváltsák a pogánytól a rögöt és a gyökeret, 
miként a Legszentebb tette, amikor a Lélek erejéből megtestesült, 
és bűnbánatra hívta a föld porából összegyúrt mennyei képmást; s 
amidőn a kard és az eke jogán azé lett az ország, aki a mocsarakból 
új világot emelt, amelyről a honi harangok hangján száll a hű 
hálaadás a tömjénfüsttel a magasságba.

A férfi másnapig várt az élménnyel. A ferences templomtól gyalog 
sétált el a költőről nevezett térig a sétálóutcán, majd a nevében 
híres, azóta egyre türelmetlenebb pincérkisasszonyokkal vendége-
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it váró párizsi cukrászda mellett elhaladva kisvártatva kiért egy 
újabb térre.

A nádor állt; díszruhában állt: ünnepi öltözetében, amelyben a 
külországi látogatóit szokta volt fogadni, arcán a ráfagyott madár
ürülékkel s formájának azon zöldes árnyalatával, mely jéghideg 
testében a kéjt kialudni soha nem hagyja. Úgy állt ott, mintha nem 
száz, de ezer éve tenné; a szem, a tekintet, mely valaha akként 
nyitotta meg a cselédlányok ölét, ahogy a megdicsőült öntudat 
szemléli a véle kardalt zengő boldogságot, ugyanazon határozott
sággal révedt hónába, mellyel a tölgyekkel körülölelt jósda döb
bentette volt látogatóit a valóságba: „rvcoűi Geoanov!” vagy amely- 
lyel az archaikus istentorzó szólít: „Du mußt dein Leben ändern.” 
A férfi bámulattal adózott a hatalmasnak; szánta őt, amint a meg- 
becstelenített arcról leolvasta az örökké magabiztosságot árasztó 
ajkak ívét, majd azzal a tudattal indult tovább, amit a torreádor érez 
a bűnbánat székében térdelve, amíg a mellében dobogó büszkeség 
a Legszentebb nevében indítja útnak, s képzeletében vörös ruhá
ban libegő trapéztomásznők éneklik: „we are heading fór a fali”.

Lassan engedni kezdett a hideg, ahogy az idő valós múlásától 
kísérve a férfi kiszállt a nyolcszög alakú térnél a földalattiból, mely 
egykor a vezérről és birodalmi kancellárról, máskor az első nagy 
háború idején a cár városában kitört zavargás, majd hatalomátvétel 
dátumáról neveztetett el. A sugárutat, aminek e hajdani nevét az 
idők során -  melynek változását emberfia soha meg nem tapasz
talhatta -  egy ideig a vörös cár, az ifjúság és az oligarchia bitorolta, 
egyébként egy köztiszteletben állott hajdani gróf, másképp az 
ország első miniszterelnöke, aki ama békés fordulat után megko
ronázta a köztudatban aggként számon tartott királyt, jegyzi nevé
vel. A férfi, miután felsétált a lépcsőn a térre, igyekezett azt jobban 
szemügyre venni, mely látta őt dicsőségében ragyogni és elesettsé- 
gében porba hullni, s melyen egymással farkasszemet néz a két, 
egymással versengő gyorsétteremlánc vendéglője, míg a nyolcszög 
azon oldalán, ahol a férfi kiszállt, a kereskedelmi bank új márvány
épülete, s a bemenésre magától nyíló ajtó vonzza magához a 
tekintetet. A férfi átkelt a nagynak becézett körúton, mely metszi a
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sugárutat, s az általa kedveltebb gyorsétteremhez ért. Kiszolgálta 
magát, kifizette ebédjét, s azért fohászkodva, hogy fel ne ismerjék 
s nehogy beszélgetnie kelljen, miként legutóbb, elmondotta az 
asztali áldást, és elkezdte ama folyamatot, mely nála az evés, jvás 
és merengés valamiféle csodálatos keverékéből állott, s mely szá
mára a tökéletessel versengő megnyugvást biztosította.

A férfi hajdan a sugárúton lakott, mikoron diccsel eltelve sétált 
le telt, dús nyári esténként lakásából a földalatti állomására -  
ahonnan a magasból minden angyalok főangyala tekintett rá és a 
kivilágított vezér- és királycsoport, valamint ahol a vég nélküli 
csavarvonalt mintázó padlózat egyfajta magasztosságot árasztott 
és elindult a nyárba. Valaha: és e szó immár úgy jajong a hegedű 
négy húrján, mint a hazáját elhagyni kényszerülő dala végén az 
„ade!”, a férfi leszállt a nyolcszögű téren -  akkor még csak egy 
étterem volt ott, a földalatti központba vivő megállója előtt -, 
három kávét rendelt és hármat abból a húsos lepényből, melyet a 
hirdetések tanúsága szerint két kézzel kell enni, és visszafordult a 
sugárúton, hogy a már említett romantikusról elnevezett utca, a 
nép énekeinek begyűjtésével is foglalkozott zeneszerzőről elneve
zett körtér és egy nemesi családról elnevezett másik utca -  melynek 
egy, a férfi által igen kedvelt chanson szerint „van a sarkán egy kis 
palota” -  után kiszálljon a téren, amely fölé, amint már említettük, 
maga a főangyal tárja ki apostoli keresztjét. Később, mire már 
megnyílt az az étterem is, melyben most elgondolkodva magára 
hagytuk, az éttermet vezető kisasszonynak kezdett el udvarolni, aki 
nagymértékben hasonlított egy fiatal leányra a hazájából, egy ifjú
sági irodalmi-művészeti folyóirat szerkesztőjére, aki széles látókö
rével, olvasottságával és elbeszéléseivel a férfi lelkére felüdítő 
hatással volt. Az éttermet vezető lány nem volt túlságosan szép, 
mégis amikor áldott leheletű éjszakákon meztelenül kiálltak az 
erkélyre, és néma öntudatlanságban szemlélték, hogy a csillagsátor 
alatt mint kóvályog, fortyog és emészt a város, ahogy elnézték a 
sugárúton az elesettek és kishitűek részegségben vigaszt kereső 
társaságainak továbbmenetelését, az arkangyalt és az utcán Sehe- 
rezádé ezeregyedik éjéről daloló magányosokat, egyszerre elteltek



ama boldogsággal, aminek hatására a lélek kilép testi önmagából, 
és végtelen pályáján tör fel a csillagokig, elkeseredve remélvén, 
hogy végre nincs egyedül.

A férfi lelkében újabbnál újabb képek bukkannak fel. Emlékezik 
a gyönyörű sétákra, melyeket annak idején a barátjával szokott 
tenni a nyolcszögletű tértől a költőről nevezett utcáig, hogy ki
szellőzzenek, és itt szálljanak be a földalattiba, ami két közbülső 
megálló után hazarepítette őket. Emlékezik a liget szélén, a fiasoron 
álló kínai étteremre, melyet kínai barátja ajánlott neki, s ahová 
rendszeresen meg szerette hívni, amikor módja volt rá, otthoni 
barátait, ha együtt feljöttek a városba. Másik emlékét, ami szintén 
e vendéglőhöz köti, mélyen magába zárja; május volt, minden 
mítoszok hava, és a férfi lelke tág, akár a Walpurgis-éj...

A férfi szeméből most könnyek kezdenek el csorogni. Sírása 
eltömíti a megtörténteknek kútmélyét, feneketlen bugyrát. Múltját, 
melynek foszlányait maga előtt látja, s melyből az emlékképeket 
úgy fűzi újra meg újra gyöngysorrá, mint ötéves korában a műanyag 
játékgyöngyöket, kedélyesen ragadva meg egy-egyet a tálból, ked
veskedő szavakat intézve mindegyikőjükhöz; s melyet keresztül-ka- 
sul jár, gyakran költve el némelyiküknél a vacsorát, átöleli és a 
világtérbe ereszti. A gondolatok, melyeket átélt és megérlelt, pusz
tán képesek arra, hogy bejárják a tért; nem vesznek el nyomtalanul. 
A fáradtság, ami időnként magához szólítja és az árnyékok birodal
mához mind közelibbé teszi őt, egyszer csak végső bizonyosságba 
csap át.

„Almom -  mondja a férfi -  lassan véget ér. Az élet, melynek 
törleszthetetlen hitelezői vagyunk, egykor majd számon kér. A 
magból, melyet dőre éjszakákon elhintünk vagy magunkba zárunk, 
nejeink testéből és a Mindenható akaratából új élet és új halál 
születik. Nem a világ az, aki megváltásra vár. A férfi -  és itt a férfi 
magára mutat, jelezve, hogy amit mond, az reá vonatkozik, majd 
később mellére teszi ökölbe zárt kezét, mintha a »►Non sum dig- 
nus.. .«-t mondaná-, aki önhittségében és elvakultságában százszor 
megszállta, magáévá tette és elhasználta e várost, és aki dicsőségé
nek elmúltával könnyek közt bár, de büszkén gondol vissza a



múltjára, most megalázkodik a Tökéletes száz neve előtt, és magá
ba száll.

Midőn a tékozló fiú megtér övéihez, legkisebb öccse útra kél. A 
báty nem félti őt: tudja, hogy az öcs, miként annak idején ő is, 
vállalja a kiűzetést tettéért; mert ő a gránátalmára, a cukortalan 
gyümölcsre szomjazik, s a kertben az atyák sírjai mind csak néma 
társai a hallgatásnak. A csend, mely őt a sivatagban körülveszi, így 
szól hozzá: »Én veled vagyok.« És ahol Ő van, ott csüggednünk nem 
lehet.”

A férfi eltávozik az étteremből. Útján körbejárja a teret a földalatti 
állomásáig, beszáll, és a párizsi cukrászda előtt lép ki belőle. 
Végigsétál a corsón, a görög közén levágja a sarkot, és az aluljárón 
át a ferences templomba lép. És amíg egy fiatal barna csuhás 
szerzetes az oltár alá készíti a szalmát, és a páter violaszín stólában 
dörgi: „Confiteor Deo omnipotenti, beatae Maris semper virgi- 
ni.. a férfi ájtatos tekintettel pillant a fogadalmi táblákra, melyek 
közül a legjelentősebb a „Hvaia. Durdica” feliratot viseli, töredelme
sen megbánja bűneit és eljelentéktelenedik a lesütött szemű mes
siásvárók gyülekezetében.
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Je g y z e t e k

R e n d ü l e t l e n ü l

Rendületlenül -  Vö. Vörösmarty Mihály: Szózat.
Levágva kalászok ezrei... -  Vö. Arany János: A walesi bárdok.
Gyötör afájdalom... -  Vö. Adam Müller-Guttenbrunn: Schwabenlied [sváb nemzeti 

himnusz].
Violafelhő-formájú szoboszlai kenyér -  Vö. Szép Ernő: Felhő.
Mosoly és dac -  Vö. Illyés Gyula: A költő felel.
Mindennapi kenyér -  Vö. Miatyánk.
Egység, jog, szabadság -  Vö. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: Deutsch

landlied [német nemzeti himnusz].
Jókedv, bőség -  Vö. Kölcsey Ferenc: Hymnus a magyar nép zivataros századaiból.
Ók a rúgó... -  Vö. Friedrich von Schiller: An die Freude (Az örömhöz).
...az örökifjú csalogány... -  Vö. Walter von der Vogelweide: Under der linden (A 

hársfaágak alatt).
.. .hiszel isteni örök igazságban -  Vö. Pap-Váry Elemémé Sziklay Szeréna: Nemzeti 

hiszekegy.
... tőlük járja a lét óraműve... -  Vö. Friedrich von Schiller: Az örömhöz.
Ezüst pók gaz hálója -  Vö. Babits Mihály: Hazám!
Nem közénk való volt! -  Báró Wesselényi Miklós kiáltott fel e szavakkal 1838. 

augusztus 30-án, Kölcsey Ferenc halálhíréről értesülvén.

T ö r ö t t  á l m o k  f a s o r á n

It’s just anotber song oflove... -  Csak egy másik dal a szerelemről...
Stille Nacht -  „Csendes éj" kezdetű karácsonyi dal.
Fényes szellők -Vö. a „Sej, a mi lobogónkatfényes szellőkfújják" kezdetű mozgalmi dallal.

„ B o l d o g  l e g y e n ... v a g y  c s a k  s z a b a d ?”

Boldog legyen... vagy csak szabad? -  Slágerrészlet Just Jaeckin Emanuelle című 
filmjéből.

N .  N .  t ö r t é n e t e

Omarska extermination camp. . . -A z  omarskai haláltáborban női foglyok is voltak. 
A szerb katonák naponta hoztak lányokat, és a szerb katonák és a foglyok



megerőszakolták őket, öten-hatan egy lányt. Néha engem is rákényszerítettek, 
hogy erőszakoljam a lányokat... Állandóan erőszakolták őket, megállás nélkül, 
mindennap. Idősebb, 60-65 éves horvát nőket is erőszakoltak Egy Divis nevűt 
tizenketten erőszakoltak meg. Sok fiatal lány volt, tizenhat év körüliek, akiket 
mindennap megerőszakoltak...

Statement of Facts -  Tényállás.
General listNo. 91 -  91. számú általános jegyzék.

C h r is t o p h

Walkürök -  harcos szüzek, az ógermán mitológiában ők kísérték az elesett hősök 
lelkét a Walhallába.

A z  ERDŐ

Isten báránya... -  Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét! 
(Katolikus liturgikus fohász.)

K i s p r ó z a

Hiú és szétszórt a világ... -  Vö. Lion Feuchtwanger: Jud Süss.
Úgy száradunk el... -  Vö. Lion Feuchtwanger: Jud Süss.

JÉG

Mialatt írok.. -  Thomas Mann: Tonio Kroger. Lányi Viktor fordítása.
Hans Castorp -  Thomas Mann Der Zauberberg (A varázshegy) című regényének 

főhőse.
Merdpour tón crayonf -  Köszönöm a ceruzád!
Szeretem azokat... -  Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra (Im-igyen szóla 

Zarathustra). Wildner Ödön fordítása.
Társakat keres a teremtő... -  Friedrich Nietzsche: Im-igyen szóla Zarathustra.
Ez az én reggelem... -  Friedrich Nietzsche: Im-igyen szóla Zarathustra.
Ne becsmérelje... -  Thomas Mann: Tonio Kröger.

JÚDÁS

Rabbi -  mester, uram.
Szanhedrin -  a zsidó Főtanács, az ókori Jeruzsálemben a zsidók legfőbb törvény

székének tanácsa, melynek élén a mindenkori főpap állt. Jézus Krisztus idejében 
körülbelül fele-fele arányban farizeusokból és szadduceusokból állt.

Júda -  Júdás.
Jésua ha Nocri -  Jézust nevezték így. Ha Nocri názáretit, illetve őrzőt jelent.
Jerúsalajim -  Jeruzsálem.
Elóbim -  Isten leggyakoribb héber neve.



Micrajim, Assur -  Egyiptom, Asszíria (Babilónia).
JHVH -  a zsidók istene, akinek a nevét kiejteni nem volt szabad.
Avrábám -  Ábrahám, a zsidó nép ősatyja.
Szadduceusok -  a farizeusok ellenfelei; Kr. e. a második században a zsidó papság 

és a gazdag rétegek körében kialakult konzervatív irányzat képviselői, akik nem 
hittek a lélek halhatatlanságában és a feltámadásban.

Másiab -  messiás, megváltó.
Élijja, Zekarja -  Illés, Zakariás -  ószövetségi próféták.
Jehósua -  Józsue, Mózes utóda; vezetése alatt ment végbe a zsidók honfoglalása. 
Hozsanna a magasságban... -  dicsőítés a katolikus liturgiában Mt 21, 9 nyomán; 

a Sanctus része.
Hé, J. K... -  Hey J C, J C won’t you fight fór me?-  részlet Tom Rice-Andrew Lloyd 

Webber Jesus Christ Superstar (Jézus Krisztus Szupersztár) című musicaljéből. 
Gileád -  Izraelnek nyugatról a Jordán folyó, északról a Genezáret-tó, délről a 

Holt-tenger, keletről pedig a sivatag által határolt birtoka. Balzsamolajáról híres. 
Vö. Jer 8, 22-23.

Jébúda- Júdea.
Selómó -  Salamon zsidó király (Kr. e. 964-926), a jeruzsálemi templom első 

felépítője.
Halld, Izrael... -  MTorv 6, 4-6 (zsidó hitvallás).
Farizeus -  Zsidó vallási irányzat követője Jézus Krisztus korában. A farizeusok zárt 

csoportot alkottak, hittek a test feltámadásában, a lélek halhatatlanságában, az 
eleve elrendelésben, illetve a földi cselekedetek túlvilági megítélésében.

Maran atba! -  Jöjj el, Urunk! (arám fohász). Vö. lKor 16, 22.
16. fejezet, 1. vers -  Jn 15, 1.
16. fejezet, 2. vers -Jn 15, 2.
17. fejezet, 29-30. vers -  Vö. ApCsel 1, 17.
17. fejezet, 34. vers -  Jn 17, 25.
17. fejezet, 35. vers -  Jn 17, 26.
18. fejezet, 28. vers -  Mt 27, 3.
18. fejezet, 29. vers -  Mt 27, 4.
18. fejezet, 30. vers -  Mt 27, 5.
18. fejezet, 31. vers -  Vö. ApCsel 1, 19.
18. fejezet, 37. vers-Vö. ApCsel 1, 18.
18. fejezet, 38. vers -  Mt 27, 6.
18. fejezet, 39. vers -  Mt 27, 7.
18. fejezet, 40. vers -  Mt 27, 9.
18. fejezet, 41. vers -  Mt 27, 10.
13. fejezet, 15. vers -  Jak 5, 15.
13. fejezet, 16. vers -  Jak 5,16.
13. fejezet, 17. vers-Jak 5, 17.
13. fejezet, 18. vers -  Jak 5,18.
13. fejezet, 19. vers -  Jak 5, 19.
13. fejezet, 20. vers -  Jak 5, 20.
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F a r c e  1 9 9 2 - b ó l

Farce -  bohózat, szatíra.
Lectori salutem! -  Üdv az olvasónak!
Mattiere -  modor, szokás, magatartás.
Das Ewigweibliche -  Az örök asszony! (Vö. Johann Wolfgang von Goethe: Faust JT). 
Deprofundis -  A mélységből (kiáltok, Uram, hozzád)! -  a CXXX. zsoltár kezdete. 
Quo vadis, Domine?-Hova. mész, Uram? (Vö. HenrykSienkiewicz: Quo vadis?). 
Walhalla -  az ókori germán mitológiában az elesett hősök hóna.
Dankbares Volk -  hálás nép.
S én, mint akit... -  Rainer Maria Rilke: Als du mich einst gefunden hast (Midőn 

rám leltél...). Fodor András fordítása.
Mondánk hasztalan-é... -  Rainer Maria Rilke: Die erste Elegie (Az első elégia). 

Szabó Ede fordítása.
Ki mutat gyermeket... -  Rainer Maria Rilke: Die vierte Elegie (A negyedik elégia).

Rónay György fordítása.
Hullámként folyt át... -  Rainer Maria Rilke: Die Weise von Liebe und Tod des 

Comets Christoph Rilke (Rilke Kristóf kométás szerelmének és halálának legen
dája). Rónay György fordítása.

Immensee -  Szász Imre fordításában Erdei tó.
Evőé -  ujjongó örömkiáltás. Eredetileg Dionüszosz isten ünnepéhez kötődött. 
Ducunt volentem... -  A végzet vezet, ha úgy akarod, magával sodor, ha nem akarod.

(L. Annaeus Seneca: Epistulce -  Levelek CVII, 15)
Vak Ösztön... -  Rainer Maria Rilke: Der Auszug des verlorenen Sohnes (A tékozló 

fiú kivonulása). Kálnoky László fordítása.
Du mußt dein Leben ändern. -  Változtasd meg élted! ([Rainer Maria Rilke: Archai

scher Torso Apollos -  Archaikus Apolló-torzó. Tóth Árpád fordítása)
Ez volna hát az új élet nyitánya? -  Rainer Maria Rilke: A tékozló fiú kivonulása.

V is io n  1 9 9 2 - b ő l

Vision -  látomás.
Lectori salutem! -  Üdv az olvasónak!
... mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé. -  Mt 5, 36.
A próza igazi leleménye... -  Kontra Ferenc: A novellaírás ideje. A mai magyar 

próza néhány jellegzetes vonásáról. (Üzenet, 1993. május—június)
Fin de siécle -  századvég.
A felismerés... -  Arisztotelész: rioir|xiKa (Poétika) 1452a. Sarkady János fordítása. 
Und Kinder wachsen auf.. -  

És gyermekek nőnek fel mély szemekkel,
Semmit sem tudva nőnek és kihalnak,
És ezt az útat járja minden ember.
(Hugo von Hofmannsthal: Ballade des äusseren Lebens -A  külső élet balladája. 
Kardos László fordítása)

Spleen -  világfájdalom, életuntság.
Glissando -  Zenei szakkifejezés: csúszás két hang között, a közbeeső hangok 

futamszerű érintésével.
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Micrajim -  Egyiptom.
ORomeo... -  

Ó, Romeo, mért vagy te Romeo?
Ikgadd meg atyád és dobd el nevedl 
S ha nem teszed: csak esküdj kedvesemmé -  
S majd én nem leszek Capulet tovább!
(William Shakespeare: Romeo and Juliét -  Romeo és Júlia. Mészöly Dezső 
fordítása)

Fölösleges fáradság... -  Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe (Falusi 
Romeo és Júlia). Ottlik Géza fordítása.

S n a p s h o t  1 9 9 4 - b ő l

Snapshot -  pillanatkép, pillanatfelvétel.
Znala je... -  A lány tudta, hogy együtt fogják tölteni az éjszakát, a többire meg nem 

akart gondolni. Különben is azt mondják, hogy csak a galambok és a katolikusok 
maradnak együtt örökké. (Brana LiSié: Galambok és katolikusok)

Cloaca maxima -  római szennyvízcsatorna; átvitt értelemben egészségtelen kör
nyék.

Ö s z t ö n d íj a z á s u n k  t ö r t é n e t e

Vass László -  dr. Vass László ferences atya, a pécsi Collegium Seraphicum rektora.
Sirbik Sándor- szabadkai fiatalember; jelenleg Pécsett végzi egyetemi tanulmányait.
...az embernek kell valaki... -  John Steinbeck: Of Mice and Mén (Egerek és 

emberek). Benedek Marcell fordítása.
Farkas Tamás -  zentai fiatalember; az 1994. évi Középiskolások Színművészeti 

Vetélkedőjén szerepelt Állító és tagadó mondatok című darab társrendezője.
Csordás Árpád -  szabadkai fiatal; a fent említett Állító és tagadó mondatok című 

darab egyik szereplője.

N ik o l a u s  t r a g é d iá j a

Kriophorosz- a kost a vállán hordozó pásztor (Kpicxpopoq); Hermész mellékneve.
Laudetur Jesus Christus -  Dicsértessék a Jézus Krisztus! (katolikus köszöntés).
Gewidmet von -  Emeltette.
Tho* much is taken... -  

Sok titok van még; és bár nem vagyunk 
az az erő, mely egykor eget és 
földet rázott: vagyunk, ami vagyunk; 
sors és idő gyengíthetett, de hős 
szivünk együtt ver s kemény hite, hogy 
küzd, keres, talál s nem hagyja magát.
(Alfred, Lord Tennyson: Ulysses. Szabó Lőrinc fordítása)

Gotbai almanach -  családtörténeti évkönyv.
Jugendstil -  szecesszió.



Jn 6,35 -  „Én vagyok az élet kenyere.”
Prinz Eugen, Prinz Eugen von Savoyen -  Savoyai Jenő herceg (1663-1736). 
Befreier Südungams -  Dél-Magyarország felszabadítója.
Die Einwanderung der Deutschen ins Banat-A németek bevándorlása a Bánság- 

ba.
Pinakothek -  A müncheni műcsarnok neve.
Wunderbom -  Des Knaben Wunderbom (A fiú csodakürtje), Clemens Brentano és 

Achim von Amim által összeállított német népköltészeti gyűjtemény.
Singet leise... -  

Fölcsendül most csöndben, csöndben,
Suttogva egy altató,
Dallama az esti égen,
Hold fényében hallható.
(Clemens Brentano: Wiegenlied -  Bölcsődal. Bata János fordítása)

Jugend, Simplicissimus, Neue Deutsche Rundschau, Pan, Die Insel, Moderne Kunst, 
Freie Bühne für modernes Leben -  német irodalmi és művészeti folyóiratok a 
századfordulón.

Die Wintersonne... -  Tompán és tejfehéren, szegényes tündökléssel derengett át 
fehér félhórétegeken a szűk város fölött a téli nap. (Thomas Mann: Tbnio Kröger. 
Lányi Viktor fordítása)

Burschenschaft -  eredetileg a német diákság egyesülete. Átvitt értelemben társaság. 
Es kommt... -

Sápadt-rőt alkony, tompa fény, 
kenyérért jajdul sok szegény.

őrölj, malom, őrölj!
(Richard Dehmel: Erntelied -  Aratódal Tótfalusi István fordítása.) 

Anti-Dübring -  Friedrich Engels: Anti-Dübring (Eugen Dühring úr tudomány-fór- 
radalmasitása -  közönségesen Anti-Dübring).

Mein Bett -  mein Paradies -  Az én ágyam -  az én édenem.
Zwei Kräfte... -  Két erő, két távoli lény fájdalmasan és boldogan sóvárgott egymás 

után, és ölelkezett az örökkévalóság és a tökéletesség után való bűvöletes, őrült 
vágyakozásban... (Thomas Mann: THstan -  Trisztán. Kosztolányi Dezső fordítása) 

Liebestod -  részlet Richard Wagner: THstan und Isolde (IHsztán és Izolda) című 
zenedrámájának második felvonásából.

Wer in der Heimat... -  
Kinek odahaza már háza van, 
miért is szakad messze idegenbe?
Szeme láthatárt jár, mely messze tűnt, 
de ez maradt: kéz a kézben megyünk.
(Theodor Storm: Gedenkst du noch? -  Emlékszel még? Ikndori Dezső fordítása) 

Wer die Schönheit... -  
Ki a szépet szemtől-szembe látta, 
életét már halálba-vetette, 
nem való a föld szolgálatára, 
mégis reszket, ha közel a veszte, 
ki a szépet szemtől-szembe látta.
(August Graf von Platen-Hallersmünde: THstan. Weöres Sándor fordítása)
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Gaudeamus -  „Gaudeamus igitur” (JVos bát vigadjunk')  kezdetű diákdal.
Dulce cum sodalibus... -  Barátokkal ízlik a (jó) bor, leányok ajkáról a csók, tetézi 

ezt a maroneai dal. E hármat birtokolván megvetem a királyok trónjait (Majtényi 
Mihály szabad fordítása)

Ave Maria -  „Üdvözlégy, Mária” kezdetű katolikus ima.
Sanctus -  „Szent vagyM kezdetű dicsőítés a katolikus szentmisében.
Fém ballt Musik... -  Ott zeneszó; itt sűrű csöndes éj (Theodor Storm: Hyazinthen 

-Jácintok. Petra-Szabó Gizella fordítása).
Warum duften... -  Sűrűbb illat miért száll a violából éjszaka? (Theodor Storm: 

Abends -  Este. Vas István fordítása)
Push off... -

El a parttól, és hasítsuk a zengő 
barázdákat; akarom, hogy repüljünk 
túl a napon s túl minden nyugati 
csillag fürdőjén, mire meghalok.
(Alfred, Lord Tennyson: Ulysses)

Warum brennen... -  Égő ajkad pirosabban miért lángol éjszaka? (Theodor Storm: 
Este)

Warum ist... -  
Miért ébred szívemben a vágyakozás mély szava, 
ezt az égő piros ajkat megcsókolni éjszaka?
(Theodor Storm: Esté)

Und du mußt tanzen. .. -  
És táncolsz, táncolsz, jaj, szivedre annyi 
idegen kar simul — mért engeded!
Látom fehér ruhádat elsuhanni, 
látom törékeny, könnyű termeted...
(Theodor Storm: Jácintok)

As tho* to breathe... -
Csak lenni: még nem élet. Ezer élet 
együtt se volna sok, és hogy fogy ez 
az egy is; pedig minden óra, mellyel 
a nagy csöndet megrablom, valami 
új hír hozója; s szégyen volna néhány 
napért raktáron óvni magamat 
(Alfred, Lord Tennyson: Ulysses)

Asszenzió -  az érzéki észrevevések igaznak találása; sztoikus szakkifejezés.
Heute; nur beute... -  

Csak ma övez, ma, 
ily szüzibáj, 
holnap, ó, holnap 
mindez tovaszállf
*
Csak ma ölel, ma, 
még a karod; 
halni, ó, halni 
magam maradok.
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(Theodor Storm: Lied des Harfenmädcbens -  A hárfás lányka dala. Hárs Ernő 
fordítása)

Der König saß... -
Ült a király, múlatta a napot,
múlt tetteken, volt vágyakon merengve,
s kedvenc szukáján, mit ápolgatott -
De Abiság ráboltozódva este
föléhajolt. S élete elhagyott
part lett, a tenger szikkadt, puszta medre,
s a lánymell: csöndes csillagkép felette.
*
S mint asszonyok értője, néha-néha 
szemöldökén át meglátta a néma, 
csóktalan száj nem-rezgő hajlatát; 
s látta: érzelme zöldszin vesszejével 
a lány az ő föld-mélyéhez nem ér el.
Fázott. S kereste, lesve, mint kutyák, 
utolsó csepp vérében önmagát.
(Rainer Mada Rilke: Abisag -  Abiság. Nemes Nagy Ágnes fordítása)

Pszücbagogosz -  lélekkíséró (11/^x^7070q); Hermész mellékneve.
Szótér -  Megváltó (Icotrip -  tulajdonképpen Jézus Krisztus).

A FÉRFI ÚJABB ADVENTI ÚTJA A VÁROSBAN

rvcoűi cteoujtov -  A delphoi jósda felirata: Ismerd meg önmagad!
Du mußt dein Leben ändern. -  Változtasd meg élted! (Rainer Maria Rilke: Archai

scher Torso Apollos -  Archaikus Apolló-torzó. Tóth Árpád fordítása)
We are headingfor a fali -  A vesztünkbe rohanunk (a Vaya con díos együttes Time 

Flies -  Száll az idő nagylemezén megjelent dalának címe).
Ade! -  Viszontlátásra! A „Nun ade, du mein lieb Heimatland” („Isten veled, kedves 

szülőföldem”)  kezdetű német népdal refrénje.
Van a sarkán egy kis palota -  Van a Bajza utca sarkán egy kis palota -  részlet 

Zerkovitz Béla-Szilágyi László: Csókos asszony című operettjéből.
Walpurgis-éj -  boszorkányéj a Harz-hegységben.
Non sum dignus... -  „Uram, nem vagyok méltó” kezdetű katolikus liturgikus 

formula.
Én veled vagyok -  Vö. Kiv 3, 12; Mt 28, 20.
Confiteor. .. -  „Gyónom a mindenható Istennek, a mindenkor szűz Máriának” 

kezdetű katolikus gyónóformula.
Hvala. Durdica -  Köszönöm. Durdica.
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