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BEN C SIK  G Á BO R  1970-ben született Topolyán. 
Szabadkán járt középiskolába, fizika szakra. Jelenleg 
az újvidéki orvostudományi egyetem elsőéves hallga
tója. Novellái a Képes Ifjúságban, az Új Symposion- 
ban és a H ídban  jelentek meg.

HÁSZ R Ó B E R T  1964-ben született Doroszlón. 
Az újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének távhallga
tója. Kritikákat is ír. Elbeszélései a 7 N apban, az Ü ze
netben , a Képes Ifjúságban  és az Új Symposionban je
lentek meg.

JÓ D A L  KÁLM ÁN 1967-ben született Újvidéken. 
Pedagógiai középiskolát végzett. Jelenleg az újvidéki 
Magyar Tanszék másodéves hallgatója. Érdeklik az 
alternatív művészeti törekvések. Színikritikákat is ír. 
Szövegei a Képes Ifjúságban  és az Új Symposionban  
jelentek meg.

LOVAS IL D IK Ó  1967-ben született Szabadkán. 
Az Újvidéki Magyar Tanszék negyedéves hallgatója. 
Rendszeresen ír színikritikákat és bírálatokat irodalmi 
művekről. Az Újvidéki Televízió művelődési rovatá
nak külmunkatársa. Munkái az Új Symposionban és a 
Magyar Szó bán jelentek meg.

URBÁ N  ANDRÁS 1970-ben született Zentán. Jo 
gi középiskolát fejezett be. Verseket és drámákat is ír, 
színdarabokat rendez, és előadóművészettel foglalko
zik. Munkái a Képes Ifjúságban , az Új Symposionban 
és a H ídban  jelentek meg.
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EMLÉKEK

Körültekintő kíméletességgel szállingóznak el mellőlem az em
berek, részvéttel és aggodalmas örömmel a szívükben hagynak ma
guk mögött, mint egy fáradt öreget, akire a történetteher és az éle- 
tenkívüliség úgy nehezedik, mint bűnösre a lelkiismeret. Akaratlan 
tapintatossággal és sorstisztelettel pislognak hátra, kicsit erkölcsö
sen és kicsit kárörvendve, ahogy az már tőlük telik. És ha már ki- 
siklanak a látókörömből, mi marad?

Talán a részrehajlás, amit irántuk érzek, mindannak ellenére, 
amit elkövettek ellenem? Vagy a szellemi maradandóság kételyek
től elbizonytalanodott hite? Vagy az a központi kérdés: mikor vá
lók már elég éretlenné arra, hogy életem képes legyek egy dologra 
feltenni? Megigéző módon azonban egészen más síkok lopakod
nak körém, visszariadva néha emberhű magányomtól. Alázattal fi
gyelem érkezésüket, és tartózkodás nélkül szabadítom fel kiéhe
zett érzékeim feléjük. Lassan változnak át mélyen-tudott tudatlan
sággal teljes pompájukba, és méltóságteljesen engedik megnevezni 
magukat: emlékek. Nemes gőggel rajzolnak meleg színeket múlan
dóságom palettájára, és nemsokára már felelőtlen, incselkedő bi
zalmaskodással hívják életre a rejtett képeket.

Kissé duzzadt gyerekarccal állok az osztály frissen festett ajtajá
ban, önféltő rémülettel a csontjaimban. Szemem ijedten ugrál az 
arcokon: előttem fölmérhetetlen számú kis bajtárs, megszeppent 
csendességgel a sorokban, jobbról mellettem az ismeretlen asz- 
szony, aki mindenáron bizalmaskodni igyekszik, szoknyájára jól 
emlékszem: kockás szövet, és balra anyám a biztonság mentsvára, 
az akkor sötétnek hitt, ma már felszínesnek tudott titkaim lelkes 
őre. Kegyeltjének hittem magam, helytelen önteltséggel és szeretet- 
elvárással, de arra már akkor találóan ráéreztem: ő az egyetlen, aki 
részese múltamnak, benső kételyeimnek és félelmemnek, és aki na- 
ivul remegni tud értem.
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Rettentett a lehetőségek áradata és a korláttalan önmegformálás, 
ami készségesen kínálkozott ezen kicsi emberek között és a pajtás- 
kodó asszony előtt. Sírtam is, ma már nem szégyellem, igaz, akkor 
sem szégyelltem, szégyenérzetem szégyenletes hiányában. Ne té
vesszen meg senkit látszólagos, életképtelen túlérzékenységem, hi
szen élelmes voltam én, persze a magam módján: hisztérikus me
nekülésem anyám karjaiba csak szimbolikus tragikomédia volt bel
ső életem megközelíthetetlenségének és befolyásolhatatlanságának 
bizonyítására.

Mennyi megfelelés válik világossá bennem, mennyi emlék nyer 
sajátos értelmezést!

A kisszéket izgatottan húztam a mosdó mellé, felálltam rá, és lel
kes szabadságérzéssel nyitottam meg a csapot, miközben elduga
szoltam a lefolyót, és gyönyörködve figyeltem, hogyan telik meg a 
mosdó vízzel, hogyan mozog, hullámzik ez a folyékony massza. 
Üvegeket, óceánjárókat úsztattam a mély vízen, kezem mindig a 
tengerben tartva.

Mennyire leszűkült és tulajdonommá vált a világ; csak az én tör
vényeim voltak igazak, csak az én gonoszságom és jóságom volt 
megtámadhatatlan. És mintha ma sem lenne másképp... hisz saj- 
nos-szerencsére önmágunknak mindig ártatlanok maradunk...

A víz rejtélyes vonzása azóta is fogva tart, mint Melusinát, és 
időnként felparázslik bennem, átjárja csontjaim, és kiold a tökéle
tes létvonulatok felé, megtermékenyít, hogy szabadon nőhessek a 
mindenek által átjárt mozdulatlanságba.

Gyermekkor: az öntudatlan életigenlés korszaka, emlékké for
málódó, hangulatdús felfedezések ideje, ősi formák gondozója. Az 
ösztönös viszonyulás évei, minden megbocsáthatósággal és öncé- 
lúsággal, amikhez jól vigyázott szálak fűznek, és amikért megfo
galmazom a kétségtelent: belső kötelességünk a gyermekkor tisz
taságát átmenteni a felnőtt világba.

Jólesik mind mélyebbre és mélyebbre nyúlni a múlt kiszáradt- 
nak tűnő kútjába, és újraítélés nélkül felhozni a leghomályosabb 
emlékeket. A fürdetés jut eszembe, és mindaz a jóleső borzongás, 
ami vele jár: a meleg, szappanos víz ígéretes simulékonysággal 
ömlött végig bársonyos bőrömön, és patakokká dagadva ért le



kipárnázott lábamon. Összeszorított szemhéj, páradús-világtalanság 
voltam-vagyok a nyüzsgő levegőben. Még nem tudtam-már nem tu
dom, kik azok, akik mindennapjaimban részt vesznek, akik mosoly
gó igyekezettel próbálnak kiemelni a széles, hideg peremű kádból.

Csak vártam a tiszta, érdes törülköző érintését, amint erőteljesen 
szánkázik végig fejemen, majd lejjebb érve elővigyázatosan moz
dul arcomon, vállaimon, és végül izgatott figyelemmel lestem, 
hogy a mozdulatok egészen megenyhüljenek, leheletkönnyűvé 
váljanak, és szinte tisztelettel érintsék azt a különleges kis valamit 
ott lenn, gondoskodóan felszárítva róla az utolsó csepp vizet is. 
Milyen különleges érzéseket keltettek bennem ezek a mozdulatok, 
valami csodálatraméltóan, mégis közeli módon mély és széles izga
tottságot, örökölt és megsemmisíthetetlen örömtudatot. És a ke
zek, amelyek mindezt elkövették ellenem és értem, azok a kezek, 
amelyek a bennük küszködő megvalósulatlan akaratokat dörzsöl
ték vérembe, oly félelmetesen önzők ma is: nem holmi emberi ön
zés ropog csontjaikban, hanem valami ijesztően hideg, évmilliár
dos elrendeltség és felsőbb akarat az élet tiszteletére és megóvására. 
Csak gyilkolni lehet őket vagy hozzájuk menekülni...

Most már kíváncsi félelemmel vetem magam a hajszába a leg
ősibb emlékért, meg-megtorpanva néha a képek elmosódó vonalai 
előtt, majd újból és újból nekifogva az újraformálás és a megnyilat
kozás nehézségeinek. Ködös villanások ezek: fehér rácsok nyúj
tózkodnak mellettem, a csörgő alszik, fenn pedig két kicsi tenyér 
záródik hallgatásba; ha megmozdítom az ujjakat, szédületesen új 
testérzés lobban fel tagjaimban. És a láb ott lenn, vajon kié? Rúgok 
egyet, és csodálkozom a hatáson: én mozdulok, micsoda hatalmam 
van már magam felett!

Túl kicsire zsugorítottak az emlékek, öntudatom jelentéktelen
sége elriaszt egy percre a további kutatástól, de csakhamar felizzik 
kíváncsiságom ördögi tüze, és folytatom a süllyedést.

A szülőszoba villan fel egy percre, majd sötét csend tölti be az 
időszakadékot. Várok, és összpontosítok..;

És a nyugodt hangtalanság után váratlanul és kissé tapintatlanul 
ömlik szét kényességemben a hangulat- és sejtésáradat, feltárva és 
összefogva az összefoghatatlanságot.
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Összefüggéstelen szavak, mozdulatok kavarognak előttem, és 
kitapinthatatlan csontjaimban tágul egy faág öntudata a kimondha- 
tatlanságba. Fenn vagyok a magasban, és erőteljesen átérzem a víz- 
cseppek játékos forgását, majd fémcsattogás vagyok a síneken, 
bennünk terjeszkedő jégmező, mely alatt ránk vár a súlytalan nyi
tottság, csecsemők és öregek közös viszonyíthatatlansága. Sűrű 
mocsár vagyok, felszántott föld, az európaiság vonzó keresztje, 
ami csak egyik felünk és nem teljes alakunk, torzó árnyak serege 
vagyok az önkínzás örömünnepén.

Múlt és jövő szétválaszthatatlansága vagyok, Arjuna ajkán elsut
togott gondolat: a letisztulás igénye nem mindig elég, hogy átérez- 
zelek Téged. Nyughatatlan keresés vagyok, nemi őrület, elvetett 
árpamag vagyok, elszórt hamu, csillogó drágakő, a szépség megkö
zelíthetetlensége, sápadt betegessége és magunkbafoglaltsága, a 
művész vágya az egyszerűre, és vagyok az önmagához hű Zara- 
thusztra viszonylagos követhetetlensége, Dionüszosz széttépett, 
vérző csonkjain a fájdalom. Rettegett, taszító, önhű közösségun
dor és álmosító, szemfényvesztő emberközelség illúziója vagyok. 
És gyűlölt, távol tartott majd megérkező halál vagyok, istenvágy, 
gyógyuló seb, elsüllyedt szigetek titka, barlangfalba vésett őskép, 
imádott totem, határtalan szerelem, forró láva, csillaglegenda és va
gyok, vagyok,

leszek:
örökké újjászülető lehetőség.
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SZÜLETÉS

A hideg, fekete kövezet minden apró mozdulat hangját elnyelte, 
aztán mintha megelégelte volna a bizalmasságot, rövid idő múlva 
fokozott erővel dobta vissza a mozdulatok csodálatos hangképét a 
szülőszobának. A falakon, a bódítóan fehér lapok közt kékes sáv 
húzódott, szinte elgörbülve a térben, egészen a távoli tolóablakig, 
melyen valami fehéres folyadék rég felszáradt nyomai várakoztak.

Két gumikesztyűs kéz markolta az ágy szélét, idegesen meg
megrántva azt. A kesztyűn piciny gyűrődések váltották egymást, 
alattuk párolgó, forró kéz.

Hirtelen fellélegeztek az izmok: elemelkedtek a kezek az ágytól, 
és erőtlenül lehullottak a test mellé.

A megnyugodott csuklók közül halk, riadt szavak szálltak fel az 
érkező felé.

-  Már a második szak végén vagyunk. A méhszáj rég eltűnt.
Aztán, mintha semmi akadályba sem ütköztek volna a szavak, 

sokáig nem történt semmi. Két ideges szempár tükrözte a képet 
benső mélyük felé: a zöld, durva érintésű posztón, az ágyon, egy 
asszony feküdt, fehér leplezetlensége vonzotta a fémtárgyak ke
gyetlenségét, és közöttük meg-megdobbant reménykedő kiszol
gáltatottsága.

Nem a bizalom, a szükség vitte rá, hogy átélje ezt a helyzetet. 
Fejétől távol ritmikusan fel-felzúgott egy gép, határozottan, mint 
egy tökéletes robot. És ebben a hangban benne úszott a visszaút, a 
megalkuvás lehetetlensége. E hullámokon utazott sorsa és talán 
egy más élet teste, az idő felbomló tájain.

Míg gondolatainak tömege kétségbeesetten ugrált a mérleg bal 
tálcáján, szemben a mind nehezebb jobbal, ahol az alhasi fájdalom 
szorított furcsa grimaszokat arcára, addig már négy undorítóan 
hártyás kéz repdesett tollatlan madárként teste körül az életéért és 
az életükért.
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Meleg, jódszagú levegő tódult be a nyitott ajtón, kíváncsian 
megállt a nagy lámpa felett, majd teljes erővel lecsapódott a három 
ember érzékszerveire.

Az orvos bizonytalanul felnézett, vállát megrántotta, majd visz- 
szahajolt. Furcsa gondolatok úsztak fejében; fáradt volt.

Az előtte tehetetlenül elterülő test megbabonázta. A fehér, fi
nom pihékkel borított női lábak izgatóan meredtek térdükkel a 
plafon felé, hogy a pillantások tüze találkozásuk buja, forró helyén 
állapodjon meg. A szemtelen szőröcskék vetésként omlottak a sze
méremajkak fölé, szerelmesekként tapadva össze a magzatvíztől 
nedves helyeken. Felettük királyi méltóságként mozgott, még bo
rítva a világtól, a méhben a csecsemő, kire egy egész élet vár csalo
gatva. A dús keblek hullámoztak a testen, éhesen várva az éhség 
buta, telhetetlen kis száját.

Mikor az orvos felnézett az órára, rövid sikoltás ugrált végig a 
berendezéseken és a falakon, tehetetlenül elveszve a nyitott ajtó
ban. És minden megváltozott.

Rohanás lett a fájdalomból. A nővér keze idegesen tapadt az asz- 
szony kidomborodó gátjára.

A vér és a magzatvíz a kesztyű ráncain, mint a folyómedren, 
folyt végig a tág végbél felé, hogy az ezüstként csilloghasson a rá
eső fénytől. Az a boldog melegség az asszony szemérmén, az a 
megmagyarázhatatlan titok, ami férfiak vad erejét szelídíti a csikló 
szolgálatába, most más szerepet kapott. És ezt is eljátszotta, mér
gesen dagadva, megszakadástól félve. Zenélt, sikoltozott a máskor 
oly kedves női száj, s csak a természet nagy hazugsága -  a klóretil -  
csitította el vergődését.

Az óramutatók eszeveszetten rohantak, a nővér pedig kegyetle
nül sziszegte: -  Flexió, rotáció, deflexió.

Az orvos szeme azonban rémülten meredt az újszülöttre. És a 
nővér is megláthatta: a beleölt reménytől duzzadó test furcsán épí
tette fel magát. A piciny felső ajak kettérepedve húzódott magzat
víztől csöpögő orrnyílás felé, finom belső nyálkahártyája furcsa 
színben égett, a nedves, gyér hajszálakkal fedett koponya pedig 
furcsán, aránytalanul nyúlt meg a halánték táján, torz formát köl
csönözve a fejnek.
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Az idő pedig csak járta buta kis útját, és lassan megjelent a felső
test, kiszabadultak a kezek.

A fehér szövetektől szinte személytelenné vált emberek pedig 
látták a jobb kéz megmagyarázhatatlan rövidségét, és tehetetlenül 
folytatták furcsa kis dolgaikat. És az ujjak, ó, az emberi mindenha
tó ujjak, szegényesen, egy párban karmolászták a levegőt. A jöve
vény rózsaszín teste burokdarabokkal volt fedve, mint hányadék 
vette körül a petyhüdt bőrt. Mégis élt, dobogott benne a természet 
kegyetlen életösztöne, amelytől oly kevés ember tud csak megsza
badulni.

A férfi elfordult, és bosszankodva hallgatta az először felsíró 
csecsemőt. Egoista módon saját sikertelenségét érezte mindezek 
után. Recsegve mondta a nővérnek:

-  Bor-kapoccsal készítse el a köldök átvágását, a légutakat aspi
rálja, és a szembe cseppentést se felejtse el. A jelentést holnap írjuk 
meg. -  A nővér szép fejében pedig idegesen rángatózott az önző 
félelem: miként mondja meg a pihegő asszonynak ezt a hírt. Keze 
gyakorlottan mozgott az újszülött körül, már csak hárman voltak a 
teremben; érdekes, az orvos elment, mégis hárman vannak, mint a 
szülés kezdetén.

Aztán már csend volt, a kórház üres, kivilágított folyosóin a jód 
barnás szaga elkeveredett a betegek határtalan szabadsággal csa
pongó álmainak sötét, édeskés ízével.
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AZ ORVOS ÁLMA

Csak az utcai lámpa akadályozta meg a teljes sötétség uralmát a 
szobában.

Az asztalon egy nyitott könyv állt; lapjainak varázs-fehér színe 
tiltakozott minden elmúlás ellen.

A padló önkényesen meg-megroppant néha, mintha viszkető 
betegség kúszna lapjai között.

Gyűrött, piszkos lepedő tekeredett az alvó test alá, melyen az 
álom és a kimerültség a ruhák ráncairól nézte nyugodt, bölcs sze
mekkel a sejtek fáradt kis pihegését.

Az ügyeletes szobába csak nagy ritkán jutott el a lift mély, sze
relmesen búgó hangja, hogy leüljön a megviselt takaróra. De 
micsoda forrongás, esztelen dőreség tombolt a párnán; részecs
kék buta milliárdjai estek kábulatba a tudat múlékony halálá
tól, hogy álomnak nevezett csapongást szüljenek a fáradt szemek 
mögé. Hirtelen gyulladt fel a kép, mintha lángszóró pusztító 
tüze harapott volna fakéregbe: kicsiny, izzó húsocskák, szőrzet
tenger hullámzott, dagadozott, meg-megnyílva néha, hogy lát
hassuk a piciny fej furcsa alakját. De fájadalmat nem hallani, 
csak sötétség és mélyükből néha felbuggyanó víztől nedves sze
méremajkak dobognak, mint elfeslett rózsa a csillagok hideg fénye 
között.

Termékeny álom ez; születéstől gazdag, minden báját csak gyü
mölcse cáfolhatja meg.

Lassan siklik a torz fej, kibuknak a szinte átlátszó fülek, hogy 
egyszer még el kelljen viselniük szerelmes szavakat és halálos ítéle
tet. De felhasad valahol egy bimbó: izzadt testek tömege ront ki 
belőle, hogy óriás kockaköveket húzzon a messzeség felé. Ez a 
gyötrelem oly közeli; szinte megpattanni akaró izmok százai moz
dulnak a kő előtt. Valaki ostorral a kezébén hatalmat gyakorol fáj
dalmuk felett, a nehéz kő pedig halad.
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És már látható a szín: lenyűgöző piramis épül a homokrengeteg
ben, ezer és ezer szerencsétlen dobja el az életét az építmény egy 
darabjáért, hogy benne uruknak kegyetlenül isteni szelleme erőt 
adhasson utódaik kezébe.

Igen, meghalt per-Aa, a földeken pihent a munka, pedig a csa
tornák csodálatos rendszere víztől terhesen tekergeti a puszta tája
kon. Érezni lehetett a balzsam kesernyés illatát a születő csecsemő 
mellett, amely balzsam finoman siklik végig a papok ráncos tenye
re és a nagyszerű per-Aa teste között.

Mi lesz, ha majd lezáródnak a súlyos kövek: a piramis folyosóin 
talán egy egész népért él majd tovább uruk szelleme, hogy évezre
dekkel később értéktelen misztikusságba hulljon.

A csecsemő pedig ismét szabadabbá vált; a csillagokból szét
folyt a gyúlékony, sercegő anyag, új képeket rajzolva fel az 
agykéregre: szőlőföldek görög táján vakítóan fehér, ráncokba sze
dett tógák álltak a napfényben, méltóságteljesen fedve gazdájuk 
testét.

Peregtek a szavak az ősz szakáll közül, érthetetlenül. A 
falak előtt Hektór hősködött, amíg figyelmes, elmélkedésben 
megmártott szempárok villogtak, hogy ösztönözzék egymást a 
szellem érdekében. Poliszok rengetege terült el az anya lábai 
között.

A csecsemő piciny fülén egy idős kézműves ült, kezei közül lé
legzetelállító formák robbantak ki, mellette pedig egy hordóban le
hunyt szemmel gondolkodott valaki a világ dolgain.

Istenek serege a hitükben, mondáik örök igazsága a bölcsesség 
virágát nevelte a kozmosz kietlensége fölé.

Az emberi szellemért lélegzett itt minden, művészet és hősies
ség, hogy később századok habzsolják kincseiket semmivé.

És mindezek felett ott villogott egy megdöbbentő kép: a fiatal 
Periklész apja durva mozdulatokkal kényszerített egy izmos ka
maszt pulzáló, kemény nemi szerve alá.

Platón halkan mondott valamit a vizeknek, de egy csúnya törött 
fogakkal ékesített száj kíméletlenül ordította, szinte elnyelve min
dent a beszélő szerszámok hosszú sora fölé:

Imperium Romanum, Imperium Romanum!
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A szenátus épületében meghalt egy uralkodó. 
A csecsemő feje megfordult.

A gyönyörű fájdalomtól megrezzenő fehér combok között sar
kig tárult a szemérem kapuja, és a szabálytalan test percről percre 
többet érezhetett a valóságból. Gyenge, torz csontjaiban lélegeztek 
a sejtek, és körülöttük fáradt tömegek tolongtak reményektől és 
vágyaktól megbódulva, pusztán és hegyeken át, egy ismeretlen cél 
felé. Szinte egyek voltak álmuk csodaszarvasával, és nem tudták 
még, hogy nemsokára megtagadják ősi hitüket egy furcsa jelért, 
amely majd szédítő gyorsasággal hull mindenfelé az égből, hogy 
ugyanoda térjen vissza.

A kúriától nem messze rongyos ember állt, előtte a jel: fakereszt 
meredt a keserves földből a semmi felé.

És Isten csak hallgatott, nézte a nyomorultak buta hitét, papok 
szemtelen gazdagságát, királyok kegyetlen jogarát. Sötét századok 
órái ezek. A csecsemő kínlódó izmocskái fáradtan csüngtek, mint 
rabok; még leszorítva attól a kedves, örökké visszacsalogató me
legségtől ott a szeméremajkak között.

Rostjai várakoztak, és rajtuk lépett fel Dante a* Paradicsomba, 
hogy Beatricéhez fusson, mint gyáva őzbak a harctól.

Közben sok ember mozgolódott egy recsegő akasztófa körül, 
szemei éhesen csillogtak, mozdulataikban és leheletükben a kárör- 
vendés örök köve csikorgott. Candide bután nevetett.

A csillagok poraiban pedig mélyen feküdt az igazság, vad szerel
mek rohantak el felette, és egy sovány fiatal test zuhant csak bele, 
már holtan, Mercutio.

Aztán hirtelen szétkenődött minden, és feltárult a templom ajta
ja: végtelen sípok fénye húzódott a Mindenségen keresztül, ezer- 
és ezerszámra sorakoztak, és csokorként fogta őket közre egy 
gyarló emberi kéz, hogy velük mutassa meg Istennek: az ember át
lépheti önmagát, és Istenné válhat. De szeme fáradtan ült csak, és 
napról napra kevesebbet látott a világból.
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Ötsoros vonalak rengetege szelídült kottává keze alatt; Á, G, Á, 
G, F, É, D, Cisz, D ...

Pattogtak az évek: a céhekből már nem szállt fel sóhaj, csak dur
va izomzatú emberek hordoztak magukban valami ismeretlen erőt, 
amely oly szédületes, hogy belőle egyszer mindent átrendező és 
megváltoztató eszköz lett.

De még csak dadognak, hisznek és látják kiszolgáltatottságuk 
mértéktelenségét.

A csecsemő pedig nedves hátán hordoz egy komoly emberkét, 
kinek kezében piszkos toll van, és vele teszi közkinccsé az utolsó 
gondolatot: „Az örök nőiesség magasba emel.”

A fenséges ősi ösztön utolsó jeleneteit játszotta. Az anya fehér 
kis kezeivel mardosva fogta a posztót, nem látott előre, ahol bol
dog fájdalmak robbantak fel, és ahol gyermeke védtelensége perc
ről percre nőtt. Tudatában a kín, mint kék festék a vízben, szét- 
bomlott, és átjárt minden értelmes gondolatot.

Az orvos pedig csak nézte, bámulta álmának játékát a szüléssel, 
és képtelen volt visszatérni önmagához.

A fekete semmiben a csorgó vajúdás megnőtt, hasizmok fáradt 
sikoltása dobbant még néhányat, a csecsemő pedig már szinte meg
feledkezve minden háláról, sietett más világa felé.

Holdak arcáról pereg vissza a fény kis torz testére, hogy ott kit 
sem kérdezve felszívódjon a meleg lüktetésbe. Forró testnedvei pe
dig milliók lélegzetét verték vissza, mint tenger a tolakodó szeny- 
nyet; bennük változott a világ, és az emberek egy más létforma 
felé, hol hétköznapok tömegei zúdulnak minden lélegzőre.

Petárdák világították be a vízfelszínt, melyen óriási hajók vesz
tegeltek, üresen, már kiöntve magukból az ígéret földjére minden 
esztelen reménykedőt, kik elhitték, hogy ahol szobor tartja magas
ba a béke lángját, ott béke is van.

Irattáskába csomagolt szürke hajnalok, ez volt a valóság. Az éj
szakában megverték Bloomot.
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Felbőgő gépek, meglepően kicsiny szerkezetek ezrei váltották a 
hitet akarássá az emberekben. Raszkolnyikov bűne csak játék.

Sok kéz és sok sors veszik el a füstfelhőben, magukkal rántva 
egy olajos kort. Hisz nem változott semmi: vannak, akik kiszolgál
nak, és vannak, kiket kiszolgálnak.

Széttaposott hot dog, szenzációs felfedezések merülnek fel a 
testnedvekből. Egy kedves, bajuszos arc sírva mondja: Nagyon fáj, 
és meglódulnak a vagonok.

A kisszerűség nevetséges méreteket ölt, pedig Nana kéje már rég 
pontot tett a dolgok végére.

Settembrini és Mersault vitatkozik hevesen a ködben, Rieux csak 
gyógyít. A csecsemő már szinte teljesen szabadon lebeg a 
csillagok közt; és fájdalom ugrál minden részecskében; Ulrich és 
Castorp háborúba megy. Aztán hangosan nevetnek a madarak, 
amint átrepülnek a fejek felett, melyekben őrület pereg szét, hogy 
állati ösztönök felpattanását szorgalmazza. Milliók vesztik el értel
müket egy festőlétra előtt, és a testi szenvedés furcsa kis barakkok
ban növi túl a Mindenség határát. Csillogó fegyverek: aztán ismét 
háború néz szét az újjászületés előtt.

Majd csend lesz, két izzó szempár figyeli egymást éhesen a Skor
pió csillagképben; gondolataik elhiszik, hogy megfoghatatlan szelle
mi csúcson tanyáznak, és kezüket lehúzza a teher: a kölcsönös halál.

Vannak percek, mikor szinte felbomlanak az évszakok: kicsiny 
magok hasadnak az éjszakában, és gondoskodnak róla, nehogy va
laki csiperkegombának nézze őket.

A kín piheg a szülő anya lábai között. Valaki kiált egy más világ
ról, hol képzetlen, tehetségtelen munkástömegek kapnak kezükbe 
rémisztő hatalmat, mellyel csak játszani tudnak.

Elektronikus hangok pattannak fel, és szóban, betűben meghal a 
forma más formátlanságért. Kertész Ágnes csak kapkod, a szom
szédok kinevetik.

A piciny, torz test pedig már egyedül áll a valóságban, sír, kia
bál, amint vállát égetik a csillagok. Knecht meghal, és magával viszi 
üveggyöngyeit. Fekete A betűk táncolnak a falakon, a világ már 
tudja: gondolatainak sikertelensége most rendszertelenséget, ijesz
tő káoszt szült.
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A rövid kezű nyomorult, magzatvíztől nedvesen, elveszett re
mények, hitek talajában egyedül várja anyja karjait.

Amíg felnyitott halkonzervek zörögnek az utcákon, a csillagok 
közt, láthatatlan magasban egy Asszony ül, lábai között egy új, 
torz hittel. Idegenkedve, irtózva nézi a rövid kezet, a sebes szájat, 
megnyúlt fejet. A torz emberben ötmilliárd ember kiált segítségért. 
Valahol egy furcsa kis karóra megszalad; fellobban a nap; az Anya, 
kinek kezei nem emberi kezek, hiszen fák, virágok lepik be, nya
kán sejtek milliárdjai tolongnak, szemei mögött a nagy Mindenség 
ül, méltóságteljes törvényeivel és igazságosságával, csúnya szülött
je felé nyúl.

Mozdulataiból eltűnik az idegenkedés, agyát elborítja ösztöne, 
és örök, ragaszkodó boldogságban úszva emeli hullámzó kebléhez 
a kicsit.

Érzi az összetartozást, mely véréből fakad.
Felbomlanak a csillagképek, hangok és szavak vágtatnak fel a 

magasba; a Tejút nevetve hömpölyög a térben.
A meghasadt kis ajkak mohón kapdossák a pirosrózsa-mellbim- 

bót, ügyetlenül kérve táplálékot, és míg világok vesznek el, a ked
ves, fehér, meleg édes Anyatej csorogni kezd, a színtelen ajkakon 
megindul lefelé, és elárasztja a sötétséget.
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A VARÁZSSZOBOR

Vannak az életben olyan tükörsima percek, amelyek az ösztön 
öntudatlanságával siklanak el önmaga személyességétől eltelt lé
nyünkön. Amikor megfeledkezünk magunkról, hely- és időtuda
tunk sorsszerűségéről, mikor minden csak tett, és semmi sem vég
zet ebben a furcsa, közömbös közegben. Hasznos pillanatok, ame
lyek váratlanul varázsolják csodálkozó szemünk elé a mozivásznat, 
a hangosfilmet, a tartalomtól megfosztott cselekvést.

Az utca, igen, gyakran az utca ez a kacéran felkínálkozó tárgy és 
alany, amelyen nemrég szabadult csodálkozásunk tapogat végig; 
benne az embereket, mozdulatokat, fényeket, hangok zajos vásárát 
és az egészet édeskés, de aljas mosollyal egybefogó oldószert: az 
utca hangulatát. Emberek. Megannyi szobor. Vannak itt kemény 
kalapos, irattáskás, két lábon járó céltudatosságok, akik a fontos
kodás szigorúságával hirdetik arcukon: „Nekem megvan a helyem, 
tudom, hová tartozom, miért, mit és mikor teszek!” És közvetle
nül mellettük, kártyavár-hatalmuk árnyékában lépegetnek az örök 
cinikusok, citrompótló kristályok élességétől megsavanyodott, le
felé görbülő nevetéssel; a hitetlen tudósok, akik lassan már anyag
gá, földdé válva a Biblia, a költészet és a tudomány cáfolgatásától, 
eljutnak hitetlenségükhöz mint életük kősziklaszerű, örök hitéhez, 
és elvesztve meggyőződésüket, fiatalkori szerelmes leveleket olvas
va halnak meg, kisírt szemekkel a magány homályában.

A másik oldalon pedig egy-két gyerek, a rémfilmek, az apai po
fon, az óvoda személytelenségének félelme és az új játékoktól, a 
nyaralástól, a németországi nagynéni látogatásától egekig csapó 
lelkesedés között hányódva, csillogó öntudattal sétál a kirakatok 
tengerében.

Egy kis érzelmi önkénnyel, elfogultan figyelem a néha-néha fel
bukkanó, titkaimhoz talán legközelebb álló, tévelygő aggastyáno
kat, akik életszorongás nélkül próbálnak átvergődni az ember-
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zuhatagon. Néha megnyikkannak, ha magányuk szentségébe tör 
valaki, ha meglökik őket, vagy szidalmazzák lomhaságukat, de ez a 
védekezés erőtlen, és elvész az emberek jelenlétének sűrűségében. 
Lassabban, bizonytalanabbul lépnek, és mégis, már első pillantásra 
úgy tűnik, csak ők tudják, hová tartanak. Számukra nem meghatá
rozó közeg az idő.

Nem így az utca minden pontján forgolódó fiatalok, akik min
dent időben mérnek, épp azért, mert sok van belőle. Nyújthatják, 
tömöríthetik, labdázhatnak vele, és még a relativitáson is elálmél- 
kodhatnak, miközben tetteik árulkodnak következetlenségükről. 
Minden mozdulatuk lángot vet, nem törődve az általánosságokkal, 
a világ ijesztő hiányosságaival. Gyermekkori csicsergő butaságuk 
azonban meg-megtorpan néha a furcsamód vízszintesen ívelő fel
nőttkor felelőssége előtt. De akarva-akaratlanul is el kell ismer
nünk: céltalanságuk hangos, élni akaró zenéje az egyetlen, ami 
megmosolyoghatja és lenézheti a riadt szemű, karvalykezű halált. 
A Változás magvai.

Nem telt még meg kirakatokkal határolt utcám, nem szóltam oly 
sok alakról: autókról, illatokról, színekről, megérzésekről, az aka
ratos füstről és még számtalan kellékről az utca színpadán. Nem 
is szükségszerű, hisz mindenki járt már utcán, ahol a szemekben 
ott pislákol az utcai emberek titkos szövetsége, ki nem mondott 
cinkosság és kárörvendés mindazok ellen, akik a házak magának- 
való kelletlenségébe menekülve próbálnak megkapaszkodni és 
megtalálni helyüket a sodrásban.

Az utcán mindenki bennfentes. Én is. Mégis valami megmagya
rázhatatlan idegenkedéssel állok ezen óriási, vörös téglás ház szög
letessége előtt, amely bennem alaktalan, homályos félelmeket, erős 
vonzásokat és titkos azonosságokat teremt. Ha itt hagynám, nem 
lenne nyugtom: tervtelen, szeszélyes napom megtelne feszültség
gel, kérdésekkel, melyekkel leszámolni úgysem tudnék. Be kell 
mennem. A kilincs megtölti, feszíti markomat (olyan régi, nehéz
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kilincs ez is), és lassan megindul az ajtó befelé, a sötétbe, ahonnan 
az időtlenség, a csend és a fényt kapó felületek képei próbálnak 
kiszökni, beleütközve kissé megilletődött arcomba.

A ház magányos, minden hideg terme kongó üresség, és ha el
húzom a súlyos függönyöket, alakot nyernek a sejtett tárgyak, 
arcukon közös maszkkal, a mindent visszaverő fehér szövettel. 
Észrevétlenül játékba kezd agyam: találgatja a letakart, titkos 
múltat sejtető tárgyak mibenlétét, miközben szemem már meg
akad a kandalló előtt álló, leleplezetlen szobron. Mint minden 
csöndben lapuló tárgyat a teremben, ezt is márványból formálták, 
a kíváncsi pillantásokat megvetően visszalökő, ragyogó fehér már
ványból.

Amíg a mozgástól elhanyagolt levegő halkan érinti meg az 
ablaküvegből csurranó fegyelmezett fénycseppeket, és közben szi
pogó sértődöttséggel figyelmeztet a lépésnyi távolságra köztem és 
a szobor között, addig benső világom barátságos küldötte már ro
konságát számlálja el a szobor finom domborulataival. Két emberi 
alak, szokatlan életszerűséggel egymás mellett, kezük oly módon 
fonódik össze, miként csalódott szerelmesek: mély összetarto
zással és mérhetetlen, taszító gyűlölettel. Az ásványok a két formá
ban szenvedélyesen vonzzák és taszítják egymást. Követhetetlen, 
lappangó mozgásuk, amely fölfoghatatlan, de nem érzékelhetetlen, 
már nem szemem előtt, hanem emlékeim tiltott, elfüggönyözött 
földjein bontakozik tovább, szótlanul elmosva a valóság biztosnak 
vélt határait:

Hanyagul nekidőltem a falnak, és részvéttel teli szemekkel pró
báltam hallgatni önsajnálkozó szóáradatát arról, hogy a szülei el
váltak, hogy pikkel rá a tornatanár, és hogy neki mindegy a jövő. 
Őszinte volt, és én őszintén hallgattam, akkor még nem tudván az 
őszinteség oktalanságáról és arról, hogy két jó szóra a legtöbben 
már hálával, lelkesedő tisztelettel, sőt szeretettel válaszolnak. így 
volt, így kezdődött a bizalom; a pillanatnyi őszinteség és önzetlen
ség magvából később nagy koronájú fa terebélyesedett. És mivel 
többet tudtam a világról, a hitről, tudatról és tudatalattiról és a fel
fújt erkölcs átlátszóságáról, akaratlanul is megindultak belőlem a 
gondoskodás szellemkezei, és tiszteletlenül vetették magukat a kis
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lélek sebeire, általános igazságokkal próbálván begyógyítani őket, 
persze közben nem feledkeztek meg arról sem, hogy lenyűgöző 
képet fessenek okosságomról. Nem tudtam, hogy az igaznak érzett 
törődés és tanítgatás milyen gyümölcsöt terem. Mert akkor gyö
nyörű volt minden: sétáltunk a város széles utcáin, vártuk a ta
vaszt, terveket kovácsoltunk, és én emberségemről szilárdan meg
győződve bogoztam ki szíve kezdeményeit, és önkényesen terel
gettem bizonytalan gondolatait a határozottság és beteljesülés felé. 
Hálás volt a segítségért, mert érezte, hogy riadt, aprócska szellemét 
kitágítom a végtelen felé. Meg volt győződve egyenrangúságunk
ról. Én lehajoltam, ő felállt, és máris együtt harcoltunk a magas ba
rikádokon a gátlások és a tudatlanság ellen. A délutánok: lelkes vi
ták, versek finom zizegése a lámpa körül, érzelmes és érzelgős ak
kordok egymásutánja, elmélkedő csendek közös tapintása; véresen 
csillogó drágakövek múltamban. De a dolgok lassan elindultak 
szükségszerű pügmalióni útjukon. Emlékszem az első meglepe
tésre, mikor kissé szégyenlősen súgta a gondolatot szemembe: „A 
feladat: ne önmagamért éljek és küzdjek, hanem önmagamat éljem, 
cél nélkül!” Borzongó irigység futott át rajtam: ez már nem én va
gyok, ez már Ő, agyának öntudatos kis kincse. És ahogy forgott az 
idő, úgy szakadt el tőlem lassanként az ápolt, aki megyógyult, talp
ra állt, és már orvosának tudományára is ránevet. Világlátása, meg
ismerőképessége kinyílt, és szépséges virágporszemeket pattintott 
szirmai öblébe. És először csak csendesen, a szabadságtól, távla
toktól megrettenve, majd mind bátrabban, elszántabban kezdett 
gyűlölni tetteiben, szavaiban, majd szívében is. Megértette, hogy 
rabszolgám volt, hogy irányítottam és befolyásoltam, és most dü- 
hödten nézett farkasszemet velem. Én értetlenül, beavatatlanként 
álltam a róla visszapattanó közeledésem előtt, és éreztem a kaparó 
tehetetlenséget a ténnyel szemben: kitör belőlem, elmegy, és hatal
mam, királyságom összedől. Taszítottuk egymást, menekültünk 
egymástól, nyűgösen tiltakoztunk összetartozásunk ellen, éppúgy, 
mint ahogy a lélegző márványszobor két alakja teszi, elkeseredet
ten, mégis gyengén.

És most látom: ez az örök harc nemcsak kettőnk harca. Küzde
lem, mint a mesékben, varázslat, mint a valóságban: a legmélyebb
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ről .jövő, legelkeseredettebb és legjobban titkolt, ha egymással 
szemben már csak ketten állnak.

Most itt ülök régi iskolatársam mellett: beszélgetünk, egykori 
képeket nézegetünk, és néha cinkosan összemosolygunk, mintha 
közös isten lenne a markunkban. Langyos, nyugtató szürkeség 
öleli gondolataim, mint kábító virágillat a tudatot; pillantásaink bi
zalommal fonódnak össze; nagy ritkán felizzik valami riasztó sej
tésláng a varázsszoborról, a barátságról és az életről, de azt melegé
ben takarom le fekete, nedves anyafölddel, és nagy, biztos mélysé
gekre ásom le bensőm útvesztőibe, ahonnan minden kiindul, és 
ahová minden visszatér.
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CSODA

Egy tizenhét éves lány öngyilkosságára

1.
Mérgesen tapossa az előtte elterülő levélrengeteget. A meleg 

nyár szétbomlik keze között, és eltűnik ebben a hideg, nyirkos le
vélerezetben, mintha soha nem is létezett volna. Nem képes magán 
átszűrni ezt a kíméletlen haldoklást, ezt a szemtelen álmosságot, 
ami a levegőben szétterül, és képtelen magát azonosítani az évszak 
minden kis megfoghatatlan jelével, pedig mióta öntudatos felnőtt
nek tartja magát, mindig könnyen játszotta el a Mindenséggel való 
egyesülés szerepét, hiszen állandóan érezte az őt körülvevő Való
ság mérhetetlen erejét, és értette saját létének jelentéktelenségét a 
kozmikus idő távlatában.

Vigyázva karórájára nézett, arcát elfintorította, és hangosan 
mondta:

-  Húszéves vagyok.
A szomszéd padokról kíváncsi szemek villantak rá.
Erezte a hétköznapok durva érintését, és figyelte a levelek hal

doklásában a felbomló enzimeket, amelyek új lüktetést hordoznak 
magukban, finoman, a tél után kibomlik belőlük az élet. Először 
torkában, majd szemében is érezni kezdte a tiltakozást az elmúlás 
ellen, és csak a tavaszt látta az őszben. Égett benne a hajsza íze, az 
előtte álló élet kegyetlenül édes szaga, az idő -  talán hatvan év is le
het -  csábítása. Durva erő halmozódott fel benne, szelleme, mint a 
leláncolt vadállat, meg-meglódult, és tudta: csak a hétköznapok 
süllyesztő, butító tömege szívhatja magába, mint a száraz föld az 
erőt, mely dühét táplálja.

2.
Egy fonnyadt levél szállingózott esetlenül alá a szemben levő 

padra, hópehelyként a tél valamilyen megmagyarázhatatlan benső 
melegét idézve, és megnyugodott a pádon ülő öregember mellett.
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3.
Mint boldog, magzatát hordozó anya, kinek keze izgatottan és 

mégis biztonsággal fonódik össze testén a kis domb felett, amely
nek biztonságot csak egy új élet teremtésének büszkesége kölcsö
nözhet, olyan csendes mosolygással kulcsolta össze sétabotja felett 
kezét az öregember. Szemének minden villanása a csupasz valósá
got tükrözte, és nélkülözte azt a színészi játékot, ami ott csillog 
minden ember szemében, aki még remél valamit, és akit még sodor 
a küzdés folyója, hogy a levél ijedten fogódzott meg a szél áramá
ban, és búcsú nélkül iramodott el a pádról. Csak némi jelentéktelen 
cselekvés kötötte a Semmi felé zuhanó öreg testet az élethez. Most 
is ezen elmélkedett: a kávé melegén és illatán, ami kitölti az estéket, 
a mozdulaton, amivel megpiszkálja a tüzet, és a jóleső borzongá
son, ami akkor szalad végig a testén, amikor a takarót magára húz
za, és a kezét is lassan alácsúsztatja.

Égbekiáltó magányát nem érezte már, ezt csak mások láthatták, ta
lán egy kamasz, aki még sírni tud az öregség átkain, nem értve azok 
szükségességét. Almos, lassú gondolatait teljesen elfedte az elmúlás 
közelségének tudata, és fekete iszapként tapadt minden mozdulatára.

A nagy sötétséget próbálja percenként maga elé képzelni, és nem 
eredménytelenül, hisz szemei már percenként kevesebbet vernek 
vissza a külvilágból, és mind jobban saját sötét bensője felé fordul
nak, fénytelenül keresve minden lélegzetvételben a megsemmisülés 
kellemes s már annyira áhított mélységét. Már türelmetlenül várja 
a telet, hisz öntudatlanul a fehér évszakot réges-rég az elmúlás 
szimbólumának nevezte ki. A Mindegy szétárad tagjaiban, és min
den bölcsessége mint könyörtelen matematikai vektor mutat egy 
meghatározott cél felé.

Mint a világra jövő csecsemő követelőző karmozdulatai, úgy ka
pott a szürke mikroszkopikus ponttá sűrűsödő, fáradt ember szel
leme a halál bimbózó virága felé; néha már úgy tetszett, hogy érzi 
is annak édesen hideg illatát.

4.
A leveleket összegyűjtik a padok alatt, és egy műanyag vödörbe 

öntik. Olyan érzése támad az embernek, mintha saját szennyét
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tüntetnék el alóla. Szégyenpír futja el az arcomat. A pádon ülők 
idegesen, méltatlankodva fel-felkapják lábukat, és rosszallón figye
lik a prózai műveletet. Alighogy elvonulnak a szemetesek, kezde
tét veszi a láthatatlan csoda, melyet csak ketten élnek át, melyből 
csak ketten tanulhatnak.

A fiatalember körül izzó levegő mesékbe illő gyorsasággal forog, 
és a pad szinte remeg a széltől. Váratlanul feketeség települ az ifjú 
érzékeire, mint aki műtétből ébred az elsötétített kórszobában. A 
nyűgös tompaságot fejét ingatva próbálja legyűrni. Érzi a szemben 
ülő öreg minden kis mozdulatát, gondolatainak helyét a világban 
és a megélt élet otromba sötétségét. Mintha csak az elöregedett test 
szelleme útra kelt volna, és színlelt egykedvűséggel, ugyanakkor 
gúnyos fintorral az ifjú testébe ült volna. Az erőtől duzzadó, moz
gékony, fiatal tagok megdermedve álltak, és csodálkoztak az életet 
igenlő és az izmok minden kis rándulásában benne levő lélek eltű
nésén. Riadtságuk nem tarthatott sokáig: a megsemmisülés felé tar
tó öreg szellem önkényesen átvette a hatalmat felettük, és ezeknek 
öntudatlanul fel kellett lázadniuk. És vége lett a piros, élettől do
bogó, őszt tagadó test és lélek harmóniájának. Csak a Természet 
harca tombolt a szokatlan jelenséggel szemben, és így az „ifjú 
öreg” gyökeréig átformált tudata kimondhatatlan mély szenvedés 
útvesztőjébe zuhant. A véres harc elviselhetetlenségével azonban 
nem volt egyedül.

Mint ahogy a játékba belefeledkezett gyerekek cserélnek üveg
golyót, olyan szertelenül és felelőtlenül cserélte el az ifjú és öreg 
test a lelkét. S bár már ketten nyögték az abszurd helyzet fájdalmát 
és lehetetlenségét, a kín nem csökkent. A halált vágyó és a vágytól 
néha meg-megingó ráncos test most elvesztette célját, egy követe
lőző, a halálra mérhetetlenül dühös szellem igája alá került, s el
kezdte a reménytelen harcot az igazáért, a természetellenes állapot 
ellen.

A két szempár percekig egymásba fúródott. Az idő közben fel
oldódott a kínban, és elfordította végtelen tekintetét az őrült hely
zetről: itt fiatal testen akart virágba bomlani a halál, mint végzetes 
fertőző betegség a gyermeken, amott öreg, elmúlni kívánó izmo
kon akart bimbózni az édes élet, mint még túl fagyos földben fej
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lődni akaró ibolya. S már épp egymáson szeretett volna kacagni a 
két, lényegében egyívású virág, a két gyarló embert maguk alá ta
posva, a kelyhek megnyílásakor egy galambcsapat indult fel nehéz
kesen a levegőbe, mint dőlő kártyasor, az egyik szárnyrebbenése a 
másikat ösztönözte.

És ők magukkal vitték a magasságokba a végzetes csodát.
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MAGÁNYBAN

... nyomasztó lehetne a pillanat, mint ki nem mondott szerelem 
vagy utálat, szoríthatná gyanútlanul fel-felbukkanó, önmagától 
megcsömörlött hitetlenségemet a perc, és mégsem teszi...

...  nem teheti, mert gondjaim öntudatlanul is kívül esnek a töre
dező idő és a biztonsággal hitegető tér ölelésén, valahol önmaguk
ban járják ősi, mitikus táncukat a lángoló üvegkristály körül: a lel
kem körül. Fájdalmasan igaz tánc ez: meg-meglóduló vadsággal, 
könnyen leplezett önsanyargatással, titkolt igénnyel a határozott
ságra.

... ha elfordulok, kinevet engem a világ, mint egy zsugori öreg
asszonyt, aki pénzét ruhájába varrja...

... asszony, férfi undorodva fordul el szívem nemtelenségétől... 
Igen: most túl vad játékokba fog a magányom, józanságomat ki
játszva, az életútkeresés megvesztegethetetlenségével vigasztalja 
magát, feltéve a kérdést és megadva rá a választ: lenni vagy nem 
lenni?... megtalálni az arany középutat.

... és közben a társtalansáigtól verejtékező, piszkosnak képzelt 
Fő Boszorkány: az ösztönöm keveri égető magmává a dolgokat...

...  mennyi megjátszott nyitottság és rögtönzött őszinteség ha
gyott megrongált, használhatatlan utakat előttem, mennyi szívé
lyesnek szánt, kényszerű megértés hordott csúnya terheket ke
zembe...

...  a panaszkodás öröme is csak lelkiismeretemben hagy ijedten 
pislogó kétségeket... hisz voltak és lesznek is, akik az ítélkezés ön
hittsége nélkül próbálnak rám nézni, igazán megértően, igazán ön- 
feláldozóan... de mindez gyerekesen kevés telhetetlenségemnek... 
mellettem százak, ezrek lélegzenek és próbálnak szétszóródni, fel
oldódni a zavaros folyóban... nekem nem megy, hiába egyensú
lyozom üres, vértelen szívvel az igazság és a megvigasztalódás kö
zött, igénytelenségem túl parányi...
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... az Isten vagy az Ördög szerelme fakadna bár szívemen, le
hetne halál vagy az öröklét elviselhetetlensége, csak már égne, 
pusztítaná homokfedte gondolataim...

Hiszen nem alkudhatok meg: ha nem tud, hát ne is kövessen 
senki, a legmagasabb állapotot akarom... nemcsak a transzcenden- 
set, szeretni valamit a valóságból is, teljes odaadással, mindent 
megoldó hittel, szerény, csodálkozó ránézéssel mások világára...

...  először...

...  és végül minden köteléket kioldani!
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JÁRHATATLAN UTAK
„Aki mindenhol Engem és mindent Bennem lát, 

számára Én sohasem veszek el, s ő sem vész el szá
m om ra soha.” (?)

Bhagavad-gítá

Tudod, a szerencsétlen véletlenek számítóan hidegen, szinte 
alattomosan, de végül is nem tudtunk nélkül rázzák meg életünk 
törékeny virágkelyhét, az idő múlásával újra- és újraismételve a vé
res merényletet, mindaddig, amíg csak a szirmok maradnak, majd 
csupasz váz, melyben a szív ugyan ver, de a szemek már nem tud
nak rácsodálkozni a világra. Áldatlan állapot ez: belső határaink el
vesztése, gyökértelenség, az ősi titkok visszavonhatatlan feledése. 
De hát a véletlenek lehetnek szerencsések is: rejtélyes lángok, re
mélt fordulatok, teljesületlen kívánságok, amelyekből nemcsak a 
kézzelfogható dolgok sokszorozzák biztonságunkat, hanem a lát
hatatlanok is, a körülírhatatlanok, melyekkel megérinthetjük ön
magunkat, közelebb kerülhetünk az időtlenséghez.

Hogy számomra az a felejthetetlen este szerencsés vagy épp sze
rencsétlen fordulat volt, még ma sem tudom megítélni.

Szerettem a kolostorban. A korai fölkelés zsongó mámorát, a 
tompa izgalmakat, a szigorúságot és a mellette szükségszerűen te
nyésző csínytevéseket, az ebédeket, a folyosók hideg csendjét, az 
imákat és természetesen a kiválasztottság csalóka érzését. Persze 
hivatásom valódi lényegéről kezdetben nem sokat tudtam; valaho
vá tartoztam, és ez elég volt.

Szombat este ott térdeltem a kolostor hideg folyosójának végé
ben, félhományban, és a Szűz Mária-szobor előtt imádkoztam. 
Nem volt az imádság, hiszen gondolataim a növendékek körül jár
tak, akik csendben kanalazzák a forró levest az ebédlőben, nem 
néznek fel fatányérjaikból, minden figyelmüket a vacsorának szen
telik, és talán egy kis szánakozással gondolnak rám, a soros imád- 
kozóra a folyosó végén.

De azért nem voltam szomorú, mert szerettem a szobor előtt 
összetett kézzel szent szavakat suttogni, felnézni rá, a szépséges 
asszonyra, .1 tisztára, aki anyámra emlékeztetett. És míg a kövezet
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kemény hidegsége szorította térdem és csontjaim, addig ő megvé
dett, meghallgatott, és gyermeteg kívánságaimat magasabb körök
höz továbbította.

Amint felemeltem a fejem, az oldalsó ablakon kipillantottam az 
udvarra, és láttam, hogy megnyílik a kolostor nagy kapuja. Egy 
alacsony növésű, bajuszos ember lépett az esőtől áztatott kisútra, 
vezetve egy fiút, akinek hosszú, fekete haja hátul farokba volt fog
va, és aki szemmel láthatólag sántított. Megindultak a csúszós, a 
kerttől magasabban fekvő, árokkal övezett úton. Ugyanakkor 
megpillantottam főpapunkat, aki az ebédlő díszes bejáratánál állt 
karját széttárva; széles mosollyal várta a vendégeket. Nyakában 
csillogott a kereszt. A vendégek pedig közeledtek: a férfi gyorsan 
lépdelt, és a fiú, bicegve, nem tudta őt követni; igyekezetében 
mindjobban az utacska széle felé csúszott, maga mögött hagyva a 
furcsa lábnyomokat: a jobb mindennapi, a bal viszont mélyebben a 
földbe süllyedve.

Szemem sarkából rájuk figyeltem, és közben halkan suttogtam 
az imát: ...Abrahám, Izsák és Jákob leánya, Boldogságos Szűz 
Mária!... Lélekben elvándorolok hozzád Názáretbe, s ott egy ala
csony házikóban talállak Téged, csendes áhítat- és elmélkedés
ben... a sánta fiú egészen az út szélére került, a jobbal befelé tar
tott, a bal viszont állandóan oldalra csúszott. ..  s bámulom szűzi 
tisztaságodat, alázatosságodat és megelégedésedet s egy nemes lé
leknek fellegtelen békéjét. Mily boldog vagy te minden alázatossá
god és szegénységed mellett; miután malaszttal vagy teljes s az Ur 
Isten van veled. Örvendj! A fölséges Isten szemével tekint reád, 
mint választott szolgájára... ekkor már egészen az ablakhoz hajol
tam, leheletemtől bepárásodott az üveg, így elmosódva láttam a fiú 
lassú csúszását... nyeltem egyet... a Szentlélek reád ömleszti min
den áldását, s a szent angyalok vigadoznak, szemlélvén fenséges 
erényeidet... Neked azon szép előnyöd van Évának minden leá
nyai felett, hogy valamint a mennyországban... le fog csúszni... di
csőítsenek minden mennyei szellemek, úgy a földön is magasztalni 
fognak minden nemzetségek... a férfi hátrafordult, sürgetően rá
pillantott a fiúra, hogy siessen már, s az kétségbeesetten próbált 
előrébb jutni... fogadd szívünkből fakadt üdvözletünket és sze-
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rencsekívánatainkat a legnagyobb és legfőbb méltóságodhoz, mely- 
lyel ki lettél tüntetve...  a fiú bal lába nagyot csúszott, az egyensúly 
felborult... mert az Isten fiának anyjául választattál. Légy üdvö
zölve, oh, áldott szent Szűz, most és örökkön örökké... A fiú az 
árokba fordult.

Gondolhatod, aznap este nehezen fogadtam álmot az ágyamba, 
ideges, ingerült voltam, magam se tudván, miért. Amíg a többiek 
halkan vihorásztak a takaró alatt, megtárgyalták a sáros csuhájú, 
bicegő új papnövendék riadt viselkedését, én a megérkezésre gon
doltam, a tehetetlen mozdulatra, és valami megmagyarázhatatlan- 
tól félve eszelősen ismételgettem az idézetet a takaróm szélébe, 
egészen addig, amíg az csupa nyál nem lett:

„Az Isten nem adhatta nagyobb bizonyítékát szeretetének, mely- 
lyel hozzánk viseltetik, annál, hogy emberré lett.”

Amilyen indokolatlanul hiszünk a természet s természetünk ősi 
szelídségében, amilyen reménytelen igénnyel a teljességre építjük 
nap mint nap leomló gondolati világunk falait, olyképp szinte tárgy
talan bizalommal vonzódtunk, a legfiatalabb növendéktől a leg
idősebbig, ahhoz a méretre jelentéktelen olajfestményhez, amely a 
közös tanulószoba falán lógott, közvetlenül a fekete cserépkályha 
mellett. A képet, mint már mondottam, érthetetlen közszeretet és 
tisztelet vette körül, és mindenki egy kicsit szentképnek hitte, is
meretlen eredetűnek, jelentőségtől terhes orákulumnak.

A kép a fiatal Józsefet ábrázolta, amint meztelen felsőtesttel ül 
a kút káváján, és kissé réveteg, talán elmélyült szemekkel nézi a 
holdat.

Bármikor rápillantottunk, máris kellemes borzongás futott végig 
tagjainkon, a kép továbbmozdult bennünk: már láttuk Jákobot, a 
Név ismerőjét, amint lassan közeleg, és közben keményen meg
dorgálja fiát a szokatlan élvezetért, majd megbocsátóan magához 
öleli. És láttuk az ifjút Ráchelt csodálatos ruhájában, láttuk az ál
modozó Józsefet, aki elmeséli testvéreinek legintimebb vágyait
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Istenről, a tökéletességről, kiválasztottságáról, melynek élvezőjévé 
akar válni. És láttuk, amint a sötét, visító patkányokkal teli nedves 
kútban, ahová irigy testvérei vetették, éri el a tudást: Isten nemcsak 
az övé, nem kisajátítható, mindenkié, mert nem benne van O, ha
nem ő lélegzik Benne.

De nemcsak emiatt szerettük a festményt, a finom pasztellszíne
ket, hanem inkább valami alaktalan misztérium miatt, amit a kép 
erősen árasztott vékony rétegeiből, valami miatt, ami ősi titok le
hetett, megnyugvást adó, megtisztító, és amiről később már oly 
sok jelzővel beszélhettünk: Örömteli, Független, Jelenlevő, Időt
len, Egész, Megvalósuló, Anyagtalan, Változatlan, Tökéletes, 
Mozdulatlan.

Négy óra felé dugtam be kopaszra nyírt fejem a terem ajtaján, 
hogy megnézzem: az asztalon van-e az imakönyvem. Akkor lát
tam meg a Sántát, amint nyugodtan odamegy a képhez, nézi egy 
ideig, majd kapkodó igyekezettel leakasztja a szögről, ügyetlenül a 
ruhája alá rejti, és elindul kifelé. A falhoz lapultam, és így elkerül
tem a találkozást. Nemsokára teljesítettem júdási kötelességem.

Még aznap este megtalálták nála a képet, otthoni kacatjai között 
őrizgette, és mikor felelősségre vonták, őrjöngeni kezdett, dobálta 
magát, szitkozódott, és követelte, hogy adják vissza a festményt, 
ahogy ő mondta: „Adjátok vissza a Rejtelmest, összetöröm, ha az 
enyém nem lehet, másé se legyen!” Társaimban felháborodás gyúlt 
ki, és megvallom, bennem is: hogyhogy ő, hogyhogy neki, miért 
csak ő birtokolja, miért csak ő legyen részese a Rejtelmesnek?

Ezek voltak az elkülönülés és kiközösítés első hajtásai, a gyűlö
let magvai, amely mögött valami jogos félelem és irigység lapult, 
hisz mindenki érezte: a Sánta valóban közelebb áll a képhez, való
ban többet tud róla, és minden bizonnyal több joga van hozzá. De 
ezt senki sem mondta ki, és mindenki megelégedetten vette tudo
másul a büntetést: egy hét elzárás kétnapi koplalással.

A harmadik napon én vittem be a Sántának a szegényes reggelit. 
Benn koromsötét volt és büdös. A kamra kövezete nedves, dohos 
szagot árasztott, és mintha patkányok motoszkálását hallottam 
volna a sarkokból. Gyertyát gyújtottam. Törökülésben ült, háttal 
nekem, látszólag nyugodtan. Azt vártam, hogy ráront a tányérra,
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de ő meg sem mozdult. Valami rettentően ingerlőt, visszataszítót 
éreztem viselkedésében, és utálattal a kolostorban legnagyobb sér
tésnek számító vádat sziszegtem háta közepébe:

-  Tán azért loptad el a képet, mert a szépséges József megmoz
gatta kushadó, ferde ösztöneidet?

Nem válaszolt. Nem tarotta érdemesnek egy ilyen alattomos 
ütésre válaszolni, vagy épp gyengéjén találta a kérdés? Nem tudom.

-  Nem vagy éhes? -  provokáltam tovább.
Ekkor felállt, megfordult, és kicsit imbolyogva elindult felém. 

Egészen közel jött, és villogó, tágra nyílt, szinte őrült szemeit rám 
meresztette, a kezeivel hadonászni kezdett, és ordított:

-  Ti mind ostobák vagytok, nem tudtok semmit. Nem érdemli- 
tek meg a Rejtelmest, nem ismeritek a szentírás lényegét, elvesztek 
a jelképek felszínén, még azt sem értitek, hogy a koplalás csak segít 
nekem törekvésemben.

Megfordult, szaporán bicegni kezdett a nedves kamrában, a pat
kánylyukakat elkerülve, majd kissé lecsillapodva megállt. Hozzá
tette:

-  Legalábbis segítenie kellene. Arra mindenesetre jó volt ez a két 
nap, hogy megértsem: ha nem is érdemlitek meg a Rejtelmest, ne
kem még sincs jogom ezt eltulajdonítani előletek. A tiétek is. Talán 
segítségetekre is lesz, ha majd megvilágosodnak előttetek az össze
függések.

Abban az évben, amikor a király a városunk melletti erdőben 
hosszú, hajtok százainak hangjától terhes és mégis eredménytelen 
vadászaton bizonyítgatta hatalmának sokrétűségét, a fekete halál, a 
pestis már belopózott a város szűk utcáiba is, és kötelességtudóan 
gyűjtötte be a tartozásokat, egyenlítette ki a Mérleget, hagyott síri 
csendet maga után, melyből semmi új késztetés nem fakadt, csak 
fájdalom és pusztulás.

A csapás feltehetőleg keletről tört a gyanútlan polgárokra, min
den bizonnyal átutazó kereskedők hozták magukkal, kik később
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megfizettek minden elhallgatott adósságukért, de sajnos önző 
módon magukkal hurcolva a halálba számtalan szorgos embert vá
rosunkból, akik magukat és közösségüket műveltnek, keresztényi 
erkölcsben élenjáróknak tartva, tehetetlenül, lesújtva álltak az 
elharapózó dögvész és a vele karöltve fellobbanó fanatizmus, 
mágia tüzével szemben.

Az unikornis üldözésének az éve volt ez, a monda nyomán, mely 
szerint az egyetlen elixír a döghalál ellen az unikornis szarvából 
őrölt fehér por, melyet vörösborral egyetemben kell fogyasztani. 
Az egyszarvú ugyan nem létezett, de ez nem gátolt sokakat abban, 
hogy csoportos vadászatokat szervezzenek elejtésére, heroikus ki
vonulással a városból, és szégyenteljes, zsákmány nélküli visszaté
réssel oda.

A népet nemcsak a pestis aggasztotta, hanem a rossz termés is, 
amely éhínséggel fenyegetett, és amelynek hatását a kolostorban is 
megéreztük. Azon az őszön érkezett a városba a vásárosokkal 
együtt egy indiai aszkéta, akit később csak a „keleti bölcs” néven 
emlegettek a suttogó öregasszonyok. Egy hétig maradtak a vásáro
sok, és furcsamód akkor harapózott el legjobban a kór. A család
apák kétségbeesetten keresték a kiutat, a menekülést, az emberek 
legtöbbje, kik a várost a legkulturáltabb, legkeresztényibb helynek 
tartották Európában, és épp europizmusukra voltak büszkék, most 
indokolatlan babonákba keveredtek, démonokhoz imádkoztak, 
titkos áldozatokat mutattak be, sötét praktikákat alkalmaztak, csak 
hogy elűzzék a bajt. Gyógyulást és megelőzést kerestek, de minde
nekelőtt okot és bűnöst, felelőst a történtekért, akinek elpusztítá
sával visszahúzódik minden csapás, a betegek felépülnek, megindul 
az élet, és a következő év őszére már bő termés integet feléjük a 
földekről.

És megtalálták a bűnöst, gondolhatod, nem volt nehéz. Gyerme
teg és mégis gyanakvó fantáziájuk szárnyra kapva a szaftos plety
káktól igen hamar, nagy elégültséggel állapodott meg az indiai jött- 
menten, aki egy kihalt házban húzódott meg, esténként elvégezte 
lelkigyakorlatát, rendszeresen tisztálkodott, olvasott, és bár tudta a 
nyelvet, igencsak keveset beszélt, azt is mosolyogva tette. A vész 
egy-két nap alatt tornyosult a feje fölé, csendesen torlódott, hal
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mozódott a vad indulat, a megtorlásvágy, a véréhség. A tragédiát 
egy jelentéktelen dolog robbantotta ki, nevezetesen az, hogy az in
diai a szomszédok által felajánlott, levesben főtt tehénhúst határo
zottan visszautasította, sőt „neveletlen” módon arra kérte a keresz
tény társaságot, hogy hagyják magára, meditálni szeretne.

Ez a démoni kijelentés elég volt az utcán lomhán, vészjóslóan 
gyűrűző tömeg elszabadítására, akik halálfélelmüket és fájdal
mukat ordítozásba fojtva berontottak az omladozó házba, meg
kötözték a rémült, magyarázkodó indiait, és kivonszolták az 
utcára, majd a főtérre. Ott meztelenre vetkőztették, ruháit nagy 
tűzben elégették, és végül minden teketóriázás nélkül a tíz évvel 
ezelőtt ültetett és sokat ápolgatott indiai fügefa, a banjanfa ágai
ra felakasztották. Amikor a csuklyás ember, foglalkozására nézve 
hivatásos bakó, kiugrott a „elítélt” lábai alól, a tömeg üdvrival
gásban tört ki. Ekkor értünk mi le, a Sánta és én, a városba, egy 
járókelővel elbeszéltettük az eseményeket, aki lelkes kielégült- 
séggel magyarázta el az esetet, és suttogva hozzátette: amikor 
a fügefa alá vezettük, az indiai elcsodálkozott, és megszólalt: 
sikerült megszabadulnom a banjanfa ágaitól, és most mégis rajta 
halok meg.

A Sánta rendkívül idegessé vált, és az ünneplő tömegben csakha
mar el is vesztettem.

Nem sokáig időztem a városban, amely fölött a rengeteg tűzra
kástól kiterjedt, csúnya, szürkésfekete füstfelhő komorkodott bal- 
jóslatúan; igyekeztem vacsorára visszaérni a kolostorba, bár sejt
vén, hogy az akasztott indiai látványa után valami felfordult 
bennem; nemcsak a nyugodtságom, hanem a gyomrom is.

Még mielőtt elértem volna a kolostort, olyan hányinger és gyen
geség fogott el, hogy le kellett ülnöm az út szélére pihenni. Ott ért 
utol a Sánta: már a kanyarban felismertem bicegő, ziháló-dohogó 
alakját és a jellegzetes mozgást, amelyben mintha a világgal való 
elégedetlenség tükröződne. A nap már lebukott, szénaillat és tü
csökzene tette fojtóvá a légkört. Mélységes felháborodás ült sze
mében, amiből következtetve vártam, hogy káromolni kezdi az 
egész tudatlan európai népet, nyavalyás moralitásunkat és tökélet
len, földhöz ragadt filozófiánkat. De nem erről kezdett beszélni.
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Szenvedéllyel és mégis higgadtan formálta a szokatlan gondolato
kat vallomássá az általánosságról és önmagáról:

-  Nem -  mondta Isten bármilyen lehet, csak éppen erkölcsös 
nem. Hát miért akarjuk mi itt a földön az erkölcsöt, ha fent sem 
kell? Miért hangoztatjuk határozottan a hétköznapokban, és miért 
feledkezünk meg róla ilyenkor, amikor Istenhez közel állókat gyil
kolunk meg vad dühvei?

Egy ideig hallgatott, fűszálat tekergetett az ujja köré, majd 
gyorsan folytatta, mint aki fél, hogy szavait ellophatják és előbb 
kimondhatják:

-  Tudod, én már próbáltam egyszer megfaragni az Univerzális 
Formát, persze, nem sikerült. Te is tudod: az imádságok, meditálá- 
sok révülete a legtágabb örömmel tölti el szívünk, elvisz Hozzá, 
percekig csodálhatjuk az Egész magvát, a Forrást, Legősibb-leg- 
mélyebb önmagunk. Csodálatos az, hogy Isten nem értelmezhető, 
csakis érezhető. Elmondhatatlan a kapcsolat teljessége és az azt kö
vető tisztaság, tökéletes kimozdíthatatlanság. Látod, ez mind jó és 
mind kell. Nektek elég is. De én csakhamar zavarttá válók, ideges
sé, valami sötét igény kezdi kaparászni agyam felszínét, lelketlen 
igény, arra, hogy formába öntsem a Formátlant, valahogy megfog
jam a Megfoghatatlant. Mindazt meg kell valósítanom, amit imád
ságaimban látok és érzek, ugyanolyan tágasan és ugyanolyan erő
vel. Elmondhatatlan, mennyire éles, követelőző, nyomasztó ez a 
vágy. Nem akarom közvetlenül megformálni, csak helyzetet sze
retnék teremteni, állapotot, képet, amelyből rejtett csillogással elő
előbukkan. Éreztetni akarom, és mondd, miért ne sikerülne: annyi 
művésznek sikerült már?! Nem tántorít el az sem, hogy első fa- 
faragványom nevetséges torzó lett, bár be kell vallanom, hogy 
sikertelenségem dühében felkoncoltam a kutyámat. Mindez még 
otthon történt.

Ezt is meglepő természetességgel mondta, ugyanolyannal, ami
lyennel elhallgatta a képlopást.

Aztán elővett a táskájából egy kis bőrtasakot, kinyitotta, s egy 
papírszeletet húzott elő, amely könyvjelzőre hasonlított. Egy idé
zet volt ráírva a mi nyelvünkön, amit együtt silabizáltunk ki a meg- 
gyújtot gyertya fényénél: „A három kötőerőtől megtévesztett világ
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nem ismer Engem, aki a gunák felett állok, aki kimeríthetetlen va
gyok. Én vagyok a szertartás, az áldozat és ősatyáknak szóló áldo
zás, a gyógyító fű és a transzcendentális mantra. Én vagyok a vaj, a 
tűz és a felajánlás.”

-  Az indiai holmija ez, megmentettem a tűztől -  mondta, és visz- 
szatette a papírszeletet, lezárta a tasakot. Akkor vettük észre a ta- 
sak oldalára égetett, számunkra idegen jelet, amelyet buzgón má
soltunk át jegyzeteinkbe, titkon bízva varázserejében és hatalmá
ban:

Hajnalban értünk vissza a kolostorba, bűntudattal a késésért lel
kűnkben, hűs reggeli harmattal megfáradt lábunkon és álmatlan 
gondolatainkon.

A tanulóévek áhítatos, újfent és mindig tisztább kezekkel befu
tott életköre lassan elválasztotta egymástól a feltörő hajlandóságot 
és a szószékig érő hivatást. Mint olajcseppek a vízen, úgy szóród
tunk szét, elnémulva és mégis kemény akarattal az áttetsző külső és 
belső lehetőség-útvesztő üvegpalettáján. A sok növendék közül 
csak keveseknek egyezett meg szépen megszilárduló belső termé
szete a felrajzolt és jól betanított szent formák vonalával, csak né- 
hányan érezték igazán magukénak ezt az életpályát. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy sokan kiléptek a rendből, mindössze csak annyit, 
hogy hivatásunk tanított, misztikus célja bennük leépült, és izgató- 
an színes önérdekekbe formálódott át. Csak hat-hét fiúra emlék
szem, akik biztosan, tántoríthatatlan filozófiai lelkiismerettel és a 
keresésből felhullámzó konok életméltósággal és időnként felvillanó 
reményvesztett melankóliával a tagjaikban mozdultak az élettitkok 
felé. Ok voltak azok, kiknek szemében kinyíltak a lótuszvirágok, 
ők voltak azok, akik fölhevült, közlékeny pillanataikban, véd- 
telenségre kárhoztatva magukat, elárulták másságuk szerkezetét: 
„ ... nemcsak a valóságost, hanem a lehetségest is keressük...”
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Persze a Sánta is köztük volt, de a kiválasztottak zárt társadalmán 
belül is furcsa magányt élvezett. Vegyes érzelmek sodródtak irá
nyába, a viszolygástól egészen az alázatosságig, és ő valójában 
egyikről sem akart tudni. Az önmegtartóztatás zavaros évei őt is 
megviselték, mint mindenkit a kolostorban, és mégis ő változott 
meg legkevésbé: jellegzetes sántítása ugyanolyan ügyetlen és neve
tésre ingerlő volt, mint annak idején, és megtartotta lehetetlen szo
kásait is; ha beszélt (és ezt ritkán tette), arca kivörösödött, orrcim- 
pái rezegni kezdtek, és mire befejezte a gondolatot, az egész teste 
oly izgatottá vált, hogy szinte hallani lehetett gyors szívverését és 
sípoló légzését. A végső nyomatékot hadonászással adta meg bot
rányos elképzeléseinek. Ha felemelte kezét, a bőre beteges, vérte- 
len fehérséggel ugrott elő a fekete ruha alól. Legtöbbünk azonban 
mégis a Sánta szokatlanul nagy, idegesen kimeredő, nyughatatlan 
szemére emlékezhet, azokra a szemekre, melyek bennem még ma 
is gyakran felnyílnak és fenyegetően várnak valamire.

Egyesek nem vettek róla tudomást, míg mások szenvedélyesen 
gyűlölték, de ez nem is csoda, hisz komor szakadékokat, ködös tá
volságokat vont magasról kisejlő lénye köré, távolságokat, ame
lyek bizonyítékhiányos közegükből árasztották a jóindulatú elné
zést, a kétkedő elismerést és a súlyos gúnyt. De hogy ez a gúny ve
szítsen élességéből, szárnyait önmagára is kiterjesztve ironikussá 
tette legkomolyabb gondolatait is, és minden mondatát kétértel
művé. Bántó közömbösség és ugyanakkor elérzékenyülési hajlam 
jellemezte a patetikus élethelyzetek és közhelyek iránt: közeli ba
rátainak gondjai hidegen hagyták, de sírva fakadt a járványok kö
vetkezményeiről beszámoló hírek hallatán. Állandó elégedetlenség 
és titokzatosság szorongott benne: figyelni kellett ritkán elejtett 
mondataira, allúzióira, hogy valamit megsejtsünk világképéből, 
hogy csökkenjen a zavaró távolság. Nehéz titkokat hordott magá
ban, többek között valami sejtést végzetéről is, amelyet megpró
bált nem tudomásul venni. Természetének és gondolatainak zavaró 
ellentétessége végül is olyan értetlenkedő, várakozó magatartást 
formált a környezetében, amely nagyon könnyen csapott át élveteg 
kárörvendésbe, mindannyiszor, amikor a „szellemi” lény gyarlóan 
emberi, földhöz ragadt akadályokba botlott, esetleg kezét lehúzta
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a testiség. Ilyen kielégülő, rosszakaratú nyugtázás vált érezhetővé 
akkor is, amikor kiderült, hogy a Sánta néhányszor megszökött a 
kolostorból, és több éjszakát is a városban töltött, kétes erkölcsű 
nők társaságában, vagy akkor, amikor köztudottá vált, hogy a Sán
ta tiltott természettudományos könyveket olvas, sőt bonctannal is 
foglalkozik. O maga volt a végletes, romantikus ellentét a szerzete
si élet és a művészsors között.

Most már joggal várod el, hogy visszakanyarodjam az előzőek
hez, és meghúzzam a várt párhuzamot az indiai halála és a történ
tek között, pedig ilyen párhuzam nem volt, és így oktalanság lenne 
bármit is belemagyarázni a múltba. Csak egyszer bukkant még fel 
ez a téma, a Sánta és köztem folytatott beszélgetésben, azon a szép 
téli estén, amikor ő szokatlan bőbeszédűséggel hódította el érzéke
im és emelt egy átgondoltságtól terhes világba. Az az istentelen fel
világosodás volt akkor kibontakozóban az országban, és mindenki 
Voltaire-ről beszélt. A folyosók tele voltak lázító suttogással, és a 
párnák alatt ott lapított a Candide. Jól emlékszem rá, amint ott állt 
az ablaknál, kibámult a téli tájra, és beszélt, mintha nem is nekem 
mondaná:

-  Az európai és a keleti vallási érdekek valójában megnyugtató 
pontossággal fedik egymást, végállomásuk ugyanaz. Nem így gon
dolod?

-  De az eszközök talán mégiscsak mások? -  válaszoltam.
-  Igen, de ez lényegtelen... és most itt van ez a szerencsétlen 

Voltaire, aki azt hiszi, lámpást visz a sötétségbe. Nevetséges. Azt 
mondják: a vallás, a szentírás filozófiája kerékkötője a fejlődésnek, 
kiszolgálja a rendszereket, és megcsontosodottságával gátolja az 
egyéni szabadságot. Ez egysíkú értelmezése a dolgoknak, hiszen 
épp a vallás az, ami a legradikálisabb, legemberibb, ma is megvaló
sítatlan forradalommal kezdődött, gondolj csak az Újszövetségre, 
Krisztusra. Az a forradalom, vagy épp Mózes útja népével a bete
ges Egyiptomból, a társadalmiságból Isten földje felé, a legmeré
szebb, leginkább az emberi lényegünket érintő istenközelség, fel
oldódás, elszemélytelenedés szimbóluma volt, korántsem dogma- 
tizmus. Épp az individuumot emelte a kozmikus szabadság felé, 
egészséges közösségi szálak mellett. A lényeg: a vallás nem mond
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le a változtatás igényéről, mondván: meg kell próbálni Istenhez 
közelebb vinni a társadalmat, meg kell tenni minden lehetségest, 
azért, hogy ez a világ jobbá, elviselhetőbbé váljon. De intelligens 
módon ugyancsak a vallás üzenete: tegyük túl magunkat mindazon 
az elkeseredettségbe hajszoló szenvedésen, ami abból fakad, hogy 
emberibbé akarjuk varázsolni földünket és egymást. Ne várjuk tet
teink eredményét, alázatosan váljunk meg a visszahatásoktól, min
denféle kötöttségtől: ez a legnagyobb aszketizmus. Lényegében te
hát megvéd az értelmetlen, reménytelen fájdalmaktól, változtatásra 
ajánlva fel a változtathatót és elfogadva a változtathatatlant. A té
ves elméletek bizonytalanságát a vallás kétszínűségéről még az is 
fokozza, hogy hangoztatóik elfelejtik elválasztani az egyházat a 
vallástól. Hisz a rendszerkiszolgálás, ami sokszor csak okos komp
romisszumot jelent, visszahúzódást, nem a vallás, hanem az egy
ház bűne.

Ilyeneket magyarázott a Sánta, én pedig csak hallgattam. Nem 
egy jóakaróm próbált még idejében visszarántani ebből a lelketlen, 
szinte egyoldali barátságból, ahol egyéniségem veszélybe került. 
Azt mondták:

-  Ördögi természet ez, tartózkodj tőle!
És én biztos eltökéltséggel védtem meg kétes viszonyunkat, 

mondván:
-  Ugyan, Isten az Ördög-ötletével nem tette ellentmondásossá 

és szétesővé a dolgokat, hisz azok épp az ördöggel lehetnek csak 
teljesek, ezenkívül isten bebizonyította, hogy választási lehetősé
get, szabadságot nyújt az embernek, vagyis önnön diktatórikussá- 
gát cáfolta meg.

Ilyenkor furcsán néztek rám, és nagy nyomatékkai legyintettek:
-  Ő beszél belőled!
Azokban az időkben a Sánta minden szabad idejét olvasással töl

tötte. Festészettörténeti műveket, alkotói életrajzokat, reprodukci
ókat tanulmányozott, és mindezt olyan hévvel tette, hogy néhány
szor egészen szertefoszlott megszokott tartózkodása, életméltósá
ga, és lelkes beavatottsággal magyarázta nekem a festészet helyét, 
célját és eszközeit. Négy teljes évig sodródott a színek révületében, 
minden másról megfeledkezve, olyannyira, hogy nem átallt világi
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festőkkel órákig vitatkozni, és nem szégyellt aktokat rejtegetni 
szekrényében. Meglepően tehetséges volt, és a fiók aljáról előka
part kamaszkori tusrajzok kifejezett formai hajlamról árulkodtak. 
Most már természetesen többet akart, mint csupán testi jelen
létet ...

A negyedik év végén fokozott titkolózással és bennfentességgel 
kezdett felvázolni egy nagyméretű ojajfestményt, amelynek hófe
hér vászna úgy állt a szétterpesztett falábakon, mint egy kihívás a 
négyévi munka méltó, halhatatlanságot sejtető befejezésére. Az esti 
imák után vonult vissza dolgozni, azon szent fohászok és felemelő 
alázatosságok után, amelyek mindenkinek az arcára friss tisztasá
got és elégedettséget varázsoltak. O is kipirult arccal, csillogó sze
mekkel állt fel az oltár elől, és nyugodt mosolygással indult el a 
szobája felé. De míg a többiek most már egészen az álmok megér
kezéséig, az elalvás tejszerű ízletességéig megőrizték kimozdítha
tatlanságukat, addig ő már fokozódó ingerültséggel és szétszórt
sággal, szinte fájdalmas törekvéssel a mozdulataiban járkált a vá
szon előtt, hogy nemsokára megálljon előtte, kezébe vegye az ecse
tet és a palettát, és etetni kezdje a kérlelhetetlen éhséget. Idegőrlő 
részletességgel dolgozott, egy-egy terület kialakítása után vissza
lépve a vászontól, véreres szemeit rámeresztette az összefolyó szí
nekre, és nagyot sóhajtott. Ha jól emlékszem, másfél évig tombolt 
benne a szakadatlan alkotásvágy, másfél évig kellett megbújnom a 
vászon mögött, és hallgatnom nehéz sóhajait és elvétve elejtett 
mondatait. Kedves kötelességemet teljesítettem ilyenkor, szótlanul 
merültem el a szoba sötét sarkában, vagy épp bántó kérdésekkel 
igyekeztem jellemerejének magvához férkőzni. Sokszor panasz
kodtam, keserű szívvel, a világ és az emberek rosszindulatáról, a 
háborúkról, a kegyetlenségekről, az önzésről, amire ő rendszerint 
olyan választ adott, hogy a szép és a jó újból és újból megismétli 
önmagát, más és más formákban ugyan, de mindig megnyilatko
zik, ugyanúgy, mint a rossz és a fájdalmas. Rajtunk múlik, hogy 
melyiket tartjuk figyelemre méltónak, melyiket mélyítjük el az át- 
érezhetőségig. Gyakran támadta szeretetelvűségemet, azt állítva, 
hogy a tiszteleten alapuló viszony sokkal egészségesebb és termé
kenyebb, mint a hatalmaskodó szeretet. A végzetes helyzetek
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mindig a szenvedélyességből származnak, az együttélés szempont
jából tehát kifejezetten károsak. A társadalmi lét legjobb össze
fogója a nyugodt, távolságtartó szemlélődő humanizmus, a szen
vedélyt persze mégis tisztelni kell, mert az emeli az egyént ismeret
len állapotok felé. Éppen ezért nem szeretem -  mondta - ,  mikor az 
emberek a humanizmus nevében elutasítják a legizgalmasabb szel
lemi kalandokat. Ugyancsak zavaró ellentét az, hogy a jóság csak a 
gyakorlatiatlanságban tudja magát megőrizni. De elhagyva a mély
ségeket, hamarosan kiderül, hogy az egyetlen szellemi kincs, ami a 
valóságban is útmutató lehet, a humanizmus. A valóság -  ismétel
gette -  sokszor halálosan kétségbe ejt bennünket, de számtalanszor 
éppen ez a buta, sajnálatra méltó valóság szól közbe végzetes tette
inknél, melyek önmagunk ellen irányulnak. Sose feledkezz meg er
ről -  suttogta - ,  tisztelni és segíteni kell egymást, de az egyénen, 
rajtunk kívül csak a viszonylagosság van. A megsemmisülés lap
pangó háttérzenéjének átérzésekor egy-két percre közelivé válhat a 
hit; önmagunkban semmiképp, csakis mások által, másokban 
élünk. Gyenge, a magány üdítő mélységeitől a szívet melengető 
közösségi érzésbe menekítő erkölcsközpontú tudatkiesések ezek. 
Illúziók. Már az is elég szomorú -  folytatta -  hogy mindig nyomot 
akarunk hagyni egymásban, és ezért minden eszközt megraga
dunk. És mintha elfelejtette volna előbbi mondatait, összefüggés 
nélkül szólt: életelv tehát megismerni a rosszat, és utána mindig ki
mondani a jót. Érezhetően meleg dolgokat mondott, és szerencsére 
nem volt rá érvényes az a tapasztalatom, hogy az igazságok nagy 
része csak arra szolgál, hogy megindokolja tetteinket. Mert, ugye, 
viselkedése homlokegyenest ellentétben állt szavaival, és félrelépé
seit, gőgösségét, mint minden nagy szellem, számtalanszor magya
rázta félre, és mindig felmentette önmagát, gátlás nélkül kihasznál
va felsőbbrendűségét és fondorlatosságát. A kettősség azért őt is 
megviselte, hiszen nem tudott kibújni a szabály alól: lelkűnknek 
mindig azt a részét érezzük erősebbnek, amely ellen épp elkövet
tünk valamit. Ezért és még sok más miatt a festéssel igen lassan ha
ladt, és erőnléte is romlott. A kezdetben elemi erővel felszabaduló 
tettvágy visszavonhatatlanul csökkenni kezdett, és sokszor leptem 
meg szobájában, amint tétlenül, idegesen a falat bámulja. Csak
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később értettem meg, hogy valójában inni kezdett ekkor; titok
ban, félve a leleplezéstől, kortyolgatta a városban szerzett vörös
bort. A festés azért mégiscsak folyt tovább, és voltak pillanatok, 
amikor rövid időre ismét jókedvűvé és beszédessé vált, szorgo
san keverte a festéket. Ilyenkor gyakran beszélt a művészetről. 
Győlölte azt a felfogást, miszerint a művészet önfenntartó, ön
meghosszabbító ösztön, valójában halálfélelem. A művészet és az 
imádság -  mondta -  az egyetlen, amelyből képesek vagyunk meg
sejteni a totalitást, csak bennük tudjuk feloldani az ellentéteket. 
A művészetnek, a műnek önmagában is meg kell állnia; a ser
kentő valóságélmény csak kezdő impulzus lehet. Ilyen értelem
ben van csak a szellem az anyaghoz kötve. A művészet végső fel
adata, hogy emlékeztessen bennünket belső méretünk végtelensé
gére, önmegvalósításunk számtalan lehetőségére, a nem szokvá
nyos értelemben vett Istenre és Egyre, az „ítéletnélküliség” nagy
szerű állapotára.

A képen pedig egy folyó kanyargóit, szépen megfestett tájjal és 
egy hosszú hajú emberkével a vízparton, aki arcának tükörképét 
bámulja a felszínen. Nem tudom, ki volt ő; talán az az általános fi
gura, akiről a Sánta azt mondta: gondolkodó az az ember, aki el
vesztette a biztonságát... Az alak lehet, hogy ez volt, de a kép egé
sze mást akart érzékeltetni, azt, amiről azon a hosszú éjszakán be
szélt az indiai halála után.

Jól tudtam, mi ez, és azt is, hogy ez csak akarat és igény maradt, 
hisz minden jól ki volt dolgozva, és mégis valami hiányzott, épp 
az, amit a Sánta keresett: a csillogás, a széles rejtelmek, az isteni 
mosoly. Láttam és éreztem ezt, és ezért igyekeztem vigasztalni őt, 
persze nem nyers, burkolatlan módon:

-  Ha Isten elfeledkezett bensője lényegéről, esetleg eleve öntu
datlan, akkor egyértelmű, hogy rajtunk, embereken keresztül is
meri meg önmagát. Gondolkodókat teremt, akik keserves hajszá
ban élik fel maradék tartalékaikat, rúgják fel közösségi helyzetüket 
és jutnak az őrület, az öngyilkosság vagy bármely más szélsőség 
árnyékába. Talán így is kell lennie: az igazán lényeges dolgok ri
asztóan szokatlanok és extrémek. Talán nekünk kell rendszerbe 
fognunk a világot, mert Isten már nem képes rá. Ehhez a szörnyű
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munkához azonban szívét adja, aminek valódiságát ritka, letisztuló 
percek bizonyítják.

O gúnyosan rám nézett, és lebiggyesztett ajakkal mondta:
-  Isten öntudatlan: ez a legnagyobb képtelenség, amit az utóbbi 

időben hallottam! És különben is: ha bármely életérzést, felfogást, 
szellemi bizonyosságot általánosítani akarunk, tehát megfogalma
zunk, azonnal érvényes lesz ránk is a „miszticizáló varázsló” vád, 
hiszen a „megoldások” megfogalmazása eleve szubjektiven korlá
tozott és egyénien titkos, bármennyire is törekszik minden dolgok 
egy pontba való összegyűjtésére.

Sértve válaszoltam:
-  Én mégis felteszem életem és adottságaim a benső bizonyossá

gok minél elérhetőbb megnyilatkoztatására, mert csak ez hozhat 
megnyugvást számomra.

Váratlan fordulattal mondta, hogy ő is, hisz Isten nem termé
szetfeletti, hanem épp a legsötétebb, legősibb ösztönszerűségünk
nek a medre, amelynek aljára kötelességünk lemerülni.

Mire a másfél év letelt, a kép elkészült, és nehézkesen figyelte, 
kifeszítve a keretre, a szoba melankolikus hangulatát és a le-fel 
sétáló alkotóját. A Sántában csakhamar megkötött az eddig igen
csak képlékeny gyanú, hogy elképzelése nem tud megvalósulni, 
és az ötéves lelkesedés és hit visszavonhatatlanul eltűnik a sem
mibe. Itt volt egy kép, amely álmosan várta sorsát; egy hangu
lat, egy forma, és semmi több. A veszteség és* a feleslegesség 
érzése olyan elkeseredettségbe láncolta le a Sántát, amelynek 
élvezhetőségig való elmélyítésében már csak a részegség segít
hetett. Boroskorsókat csempészett fel a szobájába, esténként sen
kit sem engedett magához, a reggeli imákra másnaposán, néha 
pedig tántorogva jött, és a most már felvizezett mondatai mel
lől csak úgy dőlt a borszag. Ezt már mindenki elviselhetetlen
nek, méltatlannak tartotta, úgyhogy legtöbbünk az eltávolítását 
várta. Egy este, mikor imához készülődtünk, arról beszélgetve, 
hogy vajon hol lehet a Sánta, ő váratlanul rontott a terembe, 
elkezdett kiabálni, szitkozódni, feldöntött egy szobrot, és egé
szen közel érve rémült csoportunkhoz, sikerült jó néhányunkat 
megütnie.
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Aztán mintha elfáradt volna, leült az oltár elé, és nemsokára ök- 
lendezni kezdett. Mire kimenekültünk a teremből, lehányta az 
imaszéket.

Másnap már nem volt a kolostorban.

Fölszeghettük fejünket. Az alárendeltség nyomasztó, de szük
ségszer ű, fáradhatatlan örvénye a mélyből a felszínre emelte önfor
málásunk láthatatlan karjait, és mi félszegen, a horizont látványától 
ittasan kezdtünk el botorkálni az ismeretlen tájakon.

Beláthatatlanul magas hegyek lábánál dideregtünk, összebújva, 
boldogan találgatva a másnapokról, vagy épp gúnyos délibábokkal 
gazdag, forró homokpusztákon tántorogtunk szomjasan és az 
egyedülléttől felriasztott, tolakodó ölelésvággyal és emberszeretet
tel váltunkon a kicsiny oázis felé, ahol, ismét egymásra találva, le
ülhettünk a kút köré, és kéz a kézben adhattunk hálát Istennek, 
hogy ilyen nagy földet engedett látni fenséges birodalmából... Pe
dig csak az történt, hogy elhagytuk a kolostort, és ki-ki elindult a 
számára kijelölt vidék felé, hogy ott szolgálja közös ügyünket, és 
talán csak én képzeltem el egy mesés találkozást, amelyre valójában 
sohasem került sor.

Egy tengerparti városkába kerültem, olyan helyre, amelyről az 
emlékezet csak a hajókötelek érdességét, nagydarab matrózok fur
csa tekintetét és az örökös szelet őrzi meg rekvizítumai között. A 
templomban csak kiszikkadt, görnyedt öregek és vénasszonyok 
ültek, akik csendben gubbasztottak a padokban, gyakran megfe
ledkezve az imákat és könyörgéseket bezáró Ámenről. Itt kaptam 
meg, hat év után, a Sánta hosszú levelét, amely csendben lapuló hú
rokat feszített meg bennem, és a szélrózsa minden irányába szét
szórta törékeny biztonságomat. Nem tagadott: a levél azzal kez
dődött, hogy két hosszú évig eltiltás és felügyelet alatt állt, és most 
már biztosan tudja, hogy soha többé nem vesz magához (itt egy 
furcsa jelzőt használt) erjesztett italokat. Meglepő józansággal író
dott ez a levél, már-már a kiábrándultság pislogott belőle. Beszélt a
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környezetről, az emberekről, távoli céljairól, közös múltunkról, és 
mintegy mellékesen megjegyezte, hogy két éve már írással foglal
kozik, helyesebben költészettel, amely számára mindig is vonzó 
törekvés volt. Idézhetem egy sorát a levélnek, amely jelentőség
csökkentő célzattal zárójelezve állt a száraz, tényközlő gondolatok 
között: „ ... mert világot teremteni és vállalni azt... ez Isten ...” 
Sejtettem, hogy mire vonatkozik ez, de nehezen tudtam kibékülni 
a ténnyel, hogy ismét próbálkozik, ismét föléli a cérnavékony kor
látokat, tűzre veti önmagát.

A levélben úgy búcsúzott, hogy egy esztendő leforgása után el
küldi hozzám verseit, talán már kinyomtatva, s majd ő is elutazik 
hozzám egy jóízű beszélgetésre.

A jelzett idő letelte után azonban csak egy rövid levelet kaptam 
felügyelőjétől, aki arról tájékoztatott, hogy kedves barátom ismét 
ivásra adta a fejét, eladdig, hogy lelkipásztori teendőit képtelen 
már végezni, és mivel ő nem hajlandó tovább leplezni a szégyent, 
és változtatni sem tud a függőségen, hát elküldi hozzám, próbál
jak javítani állapotán, hiszen mégiscsak a legközelebbi ismerője 
vagyok.

Rossz előérzettel vártam a telet, amikor a jéghideg tengervíz egé
szen a templom kapujáig emelkedik, és amikor minden bizonnyal 
megérkezik tanácstalan barátjához a bicegő szerzetes.

Éjjel érkezett, nem is tudtam róla: az alvástól megsokasodott fá
radtsággal a tagjaimban nyitottam be reggel a könyvtárszobába, és 
az asztal felé pillantva megláttam a Sántát, amint csukott szemmel, 
kitárt karokkal és félrebillent fejjel fekszik a székben. A szobában 
émelyítő, savanykás szag volt érezhető, amely tőle eredt, ettől a 
beesett arcú, puffadt hasú részegtől, akit egykor kis közösségünk 
szentként tisztelt, jó l tudtam, hogy mindez menekülés és elfordu
lás a kudarc tudatától, ami a sikertelen versek miatt akaszkodott 
meg most már sérülékeny természetén. A verseket sohasem láttam, 
nem tudom, miről szólhattak és miképp, de azt már rossz tapasz
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talatból sejtettem, hogy mihez. És épp ez volt a hiány: Valakihez 
szóltak, és nem Valakit adtak.

Váratlanul felnyitotta szemét, elmosolyodott, és ironikusan 
mondta ki azt a mondatot, amit csak később értettem meg, mert 
akkor még nem tudtam, hogy hallott első és -  most már bizonnyal 
mondhatom -  utolsó eltévelyedésemről egy asszonnyal:

-  Az igazi, önzetlen szerelem tökéletlen, földi változata az isten
vágynak. Olyan, mintha egy kavicsot százlábnyira szeretnénk el
hajítani, és csak ötvenre sikerül. De -  folytatta, azzal a gondolattal, 
amelynek általánosíthatóságáról szintén csak később győződtem 
meg -  egyik út sem tökéletes, tehát bármelyik megfelel. És hogy 
vagy?

Aztán kiszámíthatatlan fordulattal olyan szép és tiszta idők kö
vetkeztek, amelyekre nagyon szívesen emlékszem vissza, A boro
kat elfeledte, felépült, és gyönyörű délutánok rajzolódtak ki, hosz- 
szú sétákkal, elmélyedő szótlansággal a vízparton; feledhetetlen es
ti imák, közös mozdulatlanságok az üres templomban, ahol ismét 
megláthattam kimerült arcán a legsúlyosabb boldogságot, a legszé
lesebb sodrást, a felmutathatatlan bizonyítékot a Lehetőség létére.

Akkoriban sokat emlegette a toltékokat, és nemegyszer elmond
ta, hogy a toltékok bölcselete, sajnos, nem annyira a megnyugvást, 
a megállapodást szolgálja, mint a buddhizmus vagy a brahmaniz- 
mus, inkább a „teljes látást”. Bár a Nirvána és a Naguál, a Maja és a 
Tonal fogalma ugyanazt jelöli, mégsem teljesen ugyanazt az álla
potot kölcsönzik. Az előbbi egy pontba gyűjti az ellentéteket, a vi
lágot, míg az utóbbi átértelmezi és kitágítja azt. Az előbbi ponto
san megrajzolja az utat és a tetteket, az utóbbi a „szíven keresztül” 
vezeti, és így szélesíti azt. Természetesen nem értékkülönbségről 
van szó a két lehetőség között, csupán minőségi eltérésről: az 
egyik „megállapodik”, míg a másik „örök utas”.

De hát nem tartott sokáig mindez: rémülten láttam meg a Sántát 
egy péntek éjszaka, amint gyilkos kíváncsisággal próbálgatja az ak
kordokat a templom háromsoros orgonáján. És most már felesle
ges elismételni, amit valószínűleg te is sejtesz: hosszú időszak kö
vetkezett, tanulással, olvasással, kottaírással és rengeteg gyakorlás
sal, valamint a fejem fölé többször is elharsogott mondattal, misze
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rint a zene a legéteribb minden művészet között. Képes volt éjsza
kákat ücsörögni az orgona előtt, sőt néha nappal is sokáig gyako
rolt, és így megzavarta a prédikációkat. Három évig tartott ez a ké
nyelmetlen állapot, és a viszonyunk igencsak megromlott. O nem 
vett tudomást rólam, én pedig megkeményedett, felnőttes hiúság
ból nem közeledtem hozzá. Aztán egyszer csak egy ködös napon 
eltűnt a Sánta, és többórás dühödt kereséssel akadtam csak rá a 
parti sziklák között, hullarészegen. Csak ennyit mondott:

-  Üresek az akkordjaim, és üresek a szólamok...
Akkor széthullott bennem valami, megállt egy titkolt remény, 

egy ki nem mondott kívánság, és aznap este magányos borozgatás
ba kezdtem, amely szomorú kényszeredettséggel indult, majd ön
feledt vadságba torkollt.

Reggel elviselhetetlen másnapossággal ébredtem: undorodtam 
önmagámtól, a bortól, az emlékektől, a jövőtől és a jelentől: belém 
ivódott a fájdalom, hogy ilyen mélyre süllyedtem, elvesztettem 
legjobb barátom, hogy végül is kegyetlen és értelmetlen a világ, 
hogy csak szenvedés van és sötétség.

És akkor, a nehéz bársonyfüggönyök közt beszűrődő fény kö
zelében, lassan felizzott a levegő, és kirajzolódott a lángoló kör, és 
annak döbbenetes világa, ahová engem' keresztre feszítve emeltek 
be síró szerzetesek, megdicsőülve, minden fájdalom nélkül, végte
len boldogsággal. Ismeretlen és mégis valahonnan megsejtett föld 
tárult szemem elé, csillagokkal a földön, elmondhatatlanul tiszta 
melegséggel, amely nyugodtan áradt fából, vízből és földből. Elfe
ledtetett velem mindent, és mégis mindenre emlékeztetett; nevetés
re húzta ajkaim, megállította szívem, elcsendesítette bennem a két
kedőt, és én elkezdhettem Élni. És lassan ők is megérkeztek: láttam 
a lótuszvirágot, amint teljes pompájában, örömre tárulva belép az 
égő körbe, és láttam a harcosokat, akik észrevétlenül surrantak el a 
sas mellett, fáradtan beesve a körbe, és láttam az életvágytól rég el
szakadt „kis” és „nagy” szekereket, amint behajtanak a körbe, csil
logó örökmozgó kerekeik megállnak, és láttam a Mekkáról és 
Ka’báról megfeledkezett, Iszráfil harsonáját sem halló embereket, 
és láttam a Jang és Jin kiegészülését hirdető öregeket, akiknek szí
vében Sang-ti, Tien és Tao megvalósult.
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Mindannyian ott voltunk a lángoló körben.
Még aznap eldöntöttem, hogy elhagyom ezt a várost, itt hagyom 

a részeg szerzetest, akihez már csak az undor köt.
Este volt, és én indulás előtt még el akartam köszönni tőle, hogy 

fájó emléket vigyek magammal, és hogy elmondjam neki, csak egy 
dolog biztos a számomra: nem kell rendszert építeni Isten köré, 
meg kell tanulni őt átérezni. A templomban találtam meg, az orgo
nánál: nem játszott, csak ült, és bámult a gyertyalángba. Hideg 
szorított minden tárgyat és lélegzőt a templomban, koromsötét 
volt -  ijesztően csendes és mély sötétség - ,  csak a gyertya pislákolt. 
Üres, messze révedő szemekkel mondta:

-  Már imádkozni sem tudok, nem érzek semmit, távol kerültem 
tőle. O, hol vannak azok a percek, amikor titkos kis sarkokban, 
sötét kutak fenekén, árnyékos vizek mélyén, bensőnk legtávolabbi, 
kitapinthatatlan, recsegő határain megtaláljuk önmagunkat, mikor 
hirtelen minden a helyére kerül, minden jó és rossz részünkké vá
lik, és gerincünkön végigfut a kristálytiszta boldogság.

Nagyot húzott a borból, és azzal a visszataszító, európai-kétel
kedő vigasztalhatatlansággal, amely csak azt tartja okosnak, ami 
fájdalmas és végzetes, folytatta:

-  Látod, töprengve járjuk körül a magába visszaforduló utat, ke
rülgetjük, ostromoljuk a titkos magot, a repedéseken kiszűrődő 
fényt, de sohasem válhatunk vele eggyé. Mint Mozart Requiemje -  
és leütött egy akkordot. -  Vajon nem arra vagyunk-e ítélve, hogy 
fájdalmasan kiáltsunk a fény felé, törekedjünk, zuhanjunk és emel
kedjünk, de sohase érjük el?

Gyűlölettel a szívemben rohantam ki a templomból, magam 
mögött hagyva ezt az elátkozott Prométheuszt, és megköszönve 
Istennek, hogy nem sulykolt belém olyan igényeket, amilyenek a 
romlásba döntötték barátom. Szaladni kezdtem, és lassan földerülő 
indulattal kiabáltam bele az éjszakába:

-  Én egyszerű ember vagyok, nem túl okos, és mégis ismerlek és 
tudlak Téged, örömmel töltesz el, megnyugtatsz és felemelsz, hát 
legyen hála néked, és legyen minden emberi ima édes gyümölcs 
szádnak.
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Itt véget is ér a történet, látom, már feljött a hold, és nemsokára 
pihenni térünk. Látod, kedves tanítványom, nem tudok többet 
mondani, talán túl öreg vagyok már, és nem elég éles a pillantásom, 
hogy felfedje ezen igaz történet összefüggéseit és jelképeit, de te ta
lán könnyebben éred el, fiatal hajlékonyságoddal, a szálakat.

Most menj aludni, feküdj ágyadba, fújd el a gyertyát, de ne 
fojtsd el a kanócot, hadd füstölögjön még egy ideig, és mikor a ke
sernyés illat betölti a csendet, akkor nyugodtan engedd magadhoz 
rég kiismert, nyitott tenyerű szolgálóidat: az álmokat.
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SZÖKÉS

Nem egészen kétórányi alvás után, hanyatt fekve az ágyon, mi
közben tekintete egybeolvadt a szoba sötétségével, Kardos Zoltán
-  egy váratlan és megfoghatatlan belső kényszertől hajtva -  számba 
vette eddigi életét. Negyvenhét éves teste, a valóságnak és az idő 
múlásának ez a kézzelfogható bizonyítéka, bénán, mozdulatlanul 
feküdt az ágyon. A végtagok mint szuvas farönkök hevertek sza
naszét a frissen vasalt lepedőn, Kardos Zoltán életében már nem 
játszottak semmilyen szerepet. A paplanon kirajzolódó dombor
mű, a lábfej és a lábszár formát öltött alakjai lehettek éppúgy valaki 
máséi is, vagy létezhettek csupán önmaguknak, mindegy volt.

Az időszak, amikor a fizikai tehetetlenség kínjától zokogni és 
üvölteni volt képes, már elmúlt.

De még népi felejtette el azokat a perceket és órákat, amikor a 
felismerés, hogy már puszta léte is teher környezetének, valamint 
az ebből a felismerésből eredő önvád és bűntudat az őrület határára 
tudta kergetni. Menekülés volt ez, ha fájdalmas is. És a feszültség, 
amit ez a fájdalom benne kiváltott, a fizikai levezetés képtelenségé
nél fogva agyában kulminált, és gondolatban olykor az öngyilkos
ság legbrutálisabb változataival játszott. Gondolatban. Mert mi
lyen ember az, aki még öngyilkos sem lehet?

Feleségének halk szuszogása, az alvó asszony álmot járó testé
nek a közelsége volt az utolsó szalmaszál, amibe -  ha csak gondo
latban is -  még kapaszkodhatott, a létezésnek ezen az innenső, 
életnek gúnyolt oldalán. Még itt volt; lélegzett, gondolkodott és 
emlékezett. Emlékezett, mert az a belső kényszer, amely éjnek ide
jén álmából felébresztette, nem hagyta nyugodni. Minden meg
erőltetés nélkül, szinte önmaguktól sorakoztak a képek, egyesek 
még homályosan, mások már a valóságot is meghazudtoló eleven
séggel jelentek meg lelki szemei előtt. Életre keltek a figurák, az el
felejtett és a már eltemetett alakok személyiségüket visszanyerve
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léptek elő agyának rejtett zugaiból, és újrajátszották a régi szerepe
ket.

Talán meg kellett volna próbálnia ellenállni a kísértésnek, és a ré
gi dolgokat hagyni a penésznek ott, ahol a felejtés már elhantolta, 
nem bolygatni újra, hiszen ami egyszer megtörtént, az megtörtént. 
És senki javát nem szolgálja, ha most enged a lelkiismeretnek, és 
bevallja mindazt, amit eddig sohasem akart elhinni. Amiért már a 
felelősséget sem vállalhatja. Sem élők, sem holtak előtt.

Ami Kardos Zoltánt ebben a pillanatban a világ örök mozgására 
emlékeztette, az ereszről alácsurgó víz jellegzetes nesze volt.

Tavaszodon.
Valahol tavaszodon, de a hó még fehérlett az utcákon és a házak 

tetején, csak a langyos napsütés és a mindenfelől csordogáló olva
dás jelezte a tavasz közeledtét.

Zoltán és Elemér bokáig érő latyakban baktattak a járdán, és 
nézték a szembejövő lányokat, kik magukban hordozták a tavaszt. 
De kelet felől, a házak mögött még szürke volt az ég.

Elemér cigarettát kotorászott elő zsebéből, és rágyújtott.
Megálltak.
-  Azt kérdezed, merném-e?
Zoltán nem felelt, csak bólintott.
-  Hogy merném-e?
Zoltán ismét bólintott.
-  Igen, bizonyára merném. Sőt...
-  Én nem akarlak semmire kényszeríteni -  mondta Zoltán.
-  Ezt már megbeszéltük.
-  Mindenki saját belátása szerint. Én csak azt akarom, hogy az 

én jövőmről én döntsék. És én döntöttem.
Elemér még egy utolsót szippantott cigarettájából, aztán csak 

ennyit mondott:
- J ó .
-  És feladunk mindent?
-F e l!
-  Hátra se fordulunk?
-  Hátra se fordulunk!
-  Úgy legyen!
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A leves már az asztalon gőzölgött, amikor Zoltán hazaért. 
Ügyesen kikerülte anyja tekintetét, leült az asztalhoz, és várt.

-  Hát apám?
-  Apád üzent a szövetkezetből, hogy ne várjuk, mert később 

jön. Egyél nyugodtan.
-  És maga?
-  Én már ettem.
Az anyja kicsi volt, és keserű. A nélkülözés meggörbíti az em

bereket, jelentéktelenekké formálja őket. Olyanok lesznek, mint a 
lakás, amelyben élnek. Feketék és szűkösek.

Meg kell mondania...
-  Anyám, mi Elemérrel beszélgettünk. Nem most gondoltuk ki, 

csak most határoztuk el végérvényesen. Ügy döntöttünk... -  itt el
akadt. Milyen nehéz kimondani néhány szót, milyen nehéz!

-  Mit döntöttetek, fiam?
Nem mert az anyjára nézni, de így is a szeme előtt volt a kis véz

na asszony, ott, a háta mögött, amint kiegyenesedik a széken, és 
kíváncsi tekintettel néz fiára.

-  Mit döntöttetek?
-  Mi elmegyünk, anyám.
A kimondott szavak lehulltak a földre.
-E l?
-  Igen.
-  A városba? Hát itt hagyjátok a falut?
Nem. Nem értette... nem értette!
-  Nem a városba, anyám. Külföldre. Elhagyjuk az országot.
Háta mögött megreccsent a szék. Most már érti. Megértette.
-  Külföldre? Minek?
-  Élni, anyám. Élni.
A háta mögött, közte és az anyja között, ott tátongott az űr. 

Csend. Vártak. Miért nem szól? Nem kérdez semmit? Nem is sír? 
Nem is marasztal? Csak ennyi az egész?

Most mondja meg azt is, hogy talán soha többé nem látja vi
szont? Hiszen katonaköteles. Útlevele sincs...

-  Szöksz?
Utálta ezt a szót! Szökni, menekülni! E két szóval könnyű vala
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kit gyávának bélyegezni. Ö nem menekül! Nem gyávaságból teszi. 
Hát nem bátorság az, amikor az ember önként vállalja a hontalan
ságot, a száműzetést? Oda is bátorság kell! Vagy mégsem...? Talán 
könnyebb elmenni? Pedig menni kell. Menni kell!

-  Fiam...
-  Anyám, értse meg! Nekem mennem kell! Nem nagyravágyás- 

ból, kalandvágyból, nem kapzsiságból! Nekem egyszerűen men
nem kell! Élni akarok, anyám. Élni. Érti? Élni!

-  Idegenek közt is? Elveszted magad, fiam, és elveszítünk mi is!
-  Nem. Meglátja, hogy nem.
-  Kiért éltünk eddig apáddal? Kiért?!
-D e  hogy, anyám?! Emlékezzen! Hogy?! Amikor apám annak 

idején béres volt az uraságnál, részre járt dolgozni, nappal a tűző 
napon, hogy a jószágot legyen mivel etetni, este pedig zsákolt a 
malomban, hogy mi is ehessünk kenyeret, milyen élet volt az? Az
tán jött a háború, megváltozott minden, de a mi sorsunk ettől még 
nem lett jobb. Hát én nem akarok így élni! Tovább nem.

-  Inkább megszöksz!
-  Nem szököm, anyám. Elmegyek. Nemcsak itt élnek emberek. 

Ez itt egy elveszett, isten háta mögötti, maradi világ, hát nézzen 
csak körül! Akárhova megyek, ennél jobbat mindenhol találok!

Aztán elhallgatott. Többet nem szólt, sem ő, sem az anyja.
Amikor útnak indultak, szakadt az eső.
Az erdőhöz érve, már nem messze a határtól, szétváltak, és kü- 

lön-külön mentek tovább. Ott, annál a tölgyfánál, ahol még egy
szer kezet fogtak, ott látta utoljára Elemért.

Kardos Zoltán behunyta szemét, és újra átélte a szökést. Lépés
ről lépésre. Bokorról bokorra. Újra érezte az ágak karcolását, hal
lotta a szíve zakatolását, ott, a vaksötétben, és újra félt. Szinte érez
te a csizmájára ragadt sár súlyát, a mocskot, amit magával cipelt, 
egyetlen örökségét. Ha most megmozdíthatná a karját és arcához 
nyúlhatna, talán még a vérző sebeket is kitapinthatná, a bokrok he
gyes ágainak nyomát.

Még emlékszik az első levelekre, melyeket néhány év elmúltával 
kapott az anyjától, miután vett magának annyi bátorságot, hogy 
először írjon haza, és megadja a címét. „ ... itt jártak többször oszt
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faggatták apádat is meg engem is hogy mié köllött elmenned meg 
hová kihez menté de nem akarták elhinni hogy nem tugyuk te ma- 
gattúl menté csak dógozni akarsz. Hónapokig jártak a nyakunkra 
apádat is sokszor bevitték a kösségházára meg hivatalos leveleket 
írtak ojan kék kofertába amijeneket te is szokta kapni azelőtt... 
azt hallottuk mer meséték hogy az Elemért elfogták de mi van vele 
nem tugyuk. Az annyát látom néha mer egy üt megyünk tejé de én 
nem merem megkérdezni pedig azt mesélik bevan zárva. Az annya 
is úgy néz rám mint aki harakszik mer te jó l vagy ugye jól vagy kis- 
fijam  ? ojan keveset írsz. . . ”

Elemér, szegény Elemér.
„ ... hiányzol fijam  tudod apáddal esténként leülünk egymás 

mellé sokat sírunk mer ha öreg az ember azé jó ha van gyerek a 
h ázba ... am ikor megtutták hogy elmenté sokan jöttek kérdezős- 
könni volt itt a Magda is oszt sírt hogy nem szólta hogy elm ész. . . ”

Magda... édes Magda.
Kis zömök lány volt, nem kövér, csak erős, mint a dologtól ko

rán megedzett parasztlányok. Amikor egy táncmulatság után elő
ször hazakísérte, a sötét kapualjban olyan hévvel viszonozta csók
ját, hogy még másnap is beleszédült, amikor eszébe jutott.

-  Tetszik neked az a lány? -  kérdezte egy reggel az apja munká
ba menés előtt.

-  H át... tetszik -  felelte Zoltán, és ennyiben maradt a beszélge
tés, ki-ki ment a maga dolga után. Zoltán akkoriban a téglagyárban 
dolgozott, a tűző kemencék mellett nyelte a port egész nap.

Hanem este, vacsora közben mint akinek épp eszébe jutott a té
ma, vagy mintha épp az imént hagyták volna abba a beszélgetést, 
az apja megszólalt:

- J ó  lány.
Mire Zoltánnak eszébe jutott, hogy az apja miről is beszél, az 

már folytatta:
-  Csak az apjának földje is van.
-  Az talán még csak nem baj ? -  kérdezte Zoltán ártatlan képpel, 

habár nagyon jól tudta, hogy az apja mire céloz.
-  Az a baj, fiam, hogy nekünk meg nincs.
A lányról többet nem is beszéltek a házban. Ennek ellenére Zol
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tán továbbra is járt a lány után, talán éppen azért, mert még ő maga 
sem vette komolyan az egész ügyet. Jó volt néha valakihez odabúj
ni, érezni egy másik ember közelségét, legalább néhány órára meg
feledkezni minden más gondról, bajról.

Kardos Zoltán még emlékezett a lányra, újra átérezte mellének, 
combjának izzadt érintését. Es azt a csalóka boldogságot.

Miért emlékszik most minderre?
Miért fontos most mindez? Hisz ezek csak apró képek, egy rég 

elfelejtett, már nem létező világ utóhangjai. .. vagy harangjai? Vég
tére ő már egy másik, szebb életet is múltjának vallhat, nem ezeket 
a megsárgult képeket! Hol vannak ezek az emberek? Kik azok, 
akikhez tartoznak? Neki már a nevére sem emlékeznek, annyi bi
zonyos, akkor meg miért kísértenek ennyi év után, miért hívják 
vissza? Vissza a zsíros földre, amely világra hozta? Önéki itt a he
lye, a hontalanságban, ahol nagykorú fia van, felesége, aki szereti, 
aki gondozza, még az agyvérzés utáni bénaságában is!

Ki tehet róla, hogy Elemérnek nem sikerült?
„ ... sírva fakattam  édes fijam  am ikor elolvastam a leveledben  

hogy megnősülté nagyon szép feleséged van csak kár hogy nem tud 
magyarul. Te is jó nézel ki fijam  egész szép pocakot eresztetté... 
örömmel olvastam hogy karácsonyra hazajöttök irod hogy most 
már szabad engedi a törvény ... szegény apád ezt nem érhette meg 
isten nyugosztalja szegényt. Kérded mit hallottam Elemérről hát 
ahogy kiengették nem is jött haza a faluba ott maratt a városba 
meg hallottam már ő is megnősült gyerekük is van . . . ”

Ez volt az utolsó levél. Néhány nappal a levél után jött a sür
göny is. De Zoltán nem mehetett haza a temetésre, az útlevele még 
nem volt kész.

Anyám, szegény anyám.
Kardos Zoltán érezte, hogy szívverése egyre gyorsabb lesz, és 

agyát elöntötte a forróság. Kiáltani szeretett volna, még egyszer, 
haza, Elemérnek, az anyjának, a latyakos, sáros falusi utcáknak, de 
csak egy csendes, halk sóhaj hagyta el ajkát.
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GANÜMÉDÉSZ UTOLSÓ POHARA

A mahagóniasztalon habfehér csipketerítő.
A térítőn üres kávéscsészék, cukortartó, gyümölcstartó.
A gyümölcstartóban nagy sárgáspiros almák.
Mindkét keze tele van, így az ajtót nem teheti be maga mögött. 

Óvatosan megindul az asztal felé, csillogó barna cipője hangtalanul 
belesüpped a perzsaszőnyeg mintáiba. Közvetlenül az asztal előtt 
megáll, bal kezével leteszi a süteményes tálat a terítőre, úgy, hogy 
mindkettőnek a keze ügyében legyen, aztán jobbjával vékony, gő
zölgő csíkokban kitölti a csészékbe a feketét. A kávéskannát a cu
kortartó mellé helyezi, a fényes tálcára, amelyen éppen csak annyi 
hely van még, szinte centiméterre kiszámítva, amennyit a kanna el
foglal. Kiegyenesedik, hátrálni kezd, nem fordul meg, hanem mint 
a rák, hátrafelé lép egyet, kettőt, hármat, már az ablak előtt áll, ott 
megtorpan, kezét hátul összekulcsolja, és észrevétlenné válik, akár 
a szobában a levegő. Hallgatja a két nő beszélgetését, minden egyes 
szót megért, de valójában nem figyel oda. A hangok lerakódnak 
agyában, de képet nem váltanak ki. A pillanatokat engedi elsuhanni 
maga mellett, még a tárgyakat sem fényképezi tekintetével, ahogy 
azt máskor szokta olyankor, vagyis ilyenkor, amikor maga is tárgy
szerű tétlenségre van ítélve; évekig ezt a fogást alkalmazta, hogy 
kárpótolja a megsemmisült, semmibe veszett percek százezreit. 
Tekintetével olykor megmarkolt egy tárgyat, talán azt a vagyont 
érő kínai vázát ott, a sarok és az ajtó szárfája közt, körülsimogatta 
lágyan domború alakját, alaposan áttanulmányozta a halványkék, 
virágos mintákat, a koszorúban táncoló pici kínai emberkék öltö
zékét, a tökéletes mestermunkát, ami után hiába kutatta a hibát, az 
egyformára szabott öltözékek közt hiába keresett árulkodó jelet, 
az ecsetet tartó kéz apró melléfogásának egyetlen tanúbizonyságát 
is, bár hónapokon, sőt talán éveken keresztül ezzel az egyetlen kri
tikusi feladattal foglalkoztatta magát. A szemközti sarokban a
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fikusz sem volt számára csupán növény, lelketlenségében és moz
dulatlanságában is több volt, mint egyszerű szobadísz: úgy gon
dozta, mint egy csecsemőt -  igaz, eleinte csak Margit örökös no
szogatására, és csupán idővel fejlődött ki benne egyfajta köteles
ségtudat a növénnyel szemben. Majdhogynem társként kezelte a 
fikuszt, naponta megszámolta leveleit, hány hullott el, nem folto- 
sodnak-e, gondosan, nap mint nap megvizsgálta fonákjukat, nem 
lepték-e meg esetleg a kártevők. Szellőztetéskor a növényt mindig 
másik helyiségbe hurcolta, mert egyszer azt olvasta valahol, hogy a 
huzat árt a fikusznak. Egyetlen tárgy sem akadt ebben a szobában, 
amely legalább egyszer ne került volna már tekintetének bonckése 
alá. Ez volt az a helyiség, ahol a gyakori, de mérhetetlenül unalmas 
vizitek lezajlottak, ahol a kipomádézott, kifestett öreg hölgyek 
már nagyon is ismert garnitúrája váltogatta egymást, akik dallamos 
csiripeléseik közt -  ha Margit éppen nem figyelt oda -  tekintetük
kel egy röpke pillanat alatt úgy befogták háttérben lapuló, szobor
szerű alakját, mint azt ő szokta tenni a kínai vázával. Ritkán állta 
ezeket a csiklandó pillantásokat, ezért menekült a vak tárgyakhoz; 
ennyi év után is állandóan zavarba esett, mint suhanckorában, 
amikor Margit először fürdette meg a kádban, amit még azelőtt so
hasem látott, de azt a -  talán csak egy másodpercre fölvillanó -  pil
lantást sem, miközben lecsutakolta koszos, meztelen bőrét; a pil
lantást, melyet napról napra viszontlátott a vendég hölgyek fátyo
los tekintetében. Most mégsem menekült a tárgyakhoz, nem ele
mezte a felszínek miniatűr részleteit. Háttal állt az ablaknak, tekin
tete a porceláncsészék és a cukortartó közt pihent, szó szerint csak 
pihent, mert a képeket nem dolgozta föl, csak ráborult, szétfolyt az 
ezüsttálcán, mint a halvány fénypászma, amely bal válla fölött, a 
félig leengedett redőny résein siklott be a szobába, és fölvillant a 
tálca fényesre csiszolt peremén.

A reggeli ébredés fáradt, vontatott volt, megszokott, kavargó ál
maival, de ezek az éjszakai lidércek most valahogy nem olvadtak el 
a reggel valóságában, hanem együtt léptek ki vele az ágyból, el
homályosították gondolatait, és a kézzelfogható, földhöz kötött 
képzetek helyett -  furcsamód -  a múlt homályos képei ugrottak 
be. A reggeli fürdőszobai tevékenykedés, ami különben az intimi
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tás ritka kellemes pillanatait jelentette számára, a reggeli mosako
dás és a borotválkozás is inkább tűnt kötelező gyötrelemnek, mint 
kellemes élménynek. Ez a váratlan, újszerű passzivitása a külvilág
gal szemben annyira lekötötte figyelmét, hogy akaratlanul is benn
feledkezett a fürdőszobában, lekésett a reggeli tálalásáról, Margit
nak magának kellett elkészítenie a konyhában a reggelijét, ami már 
hosszú évek óta nem fordult elő: éppen ezért mikor kilépett a für
dőszobából, egyenesen a konyhába sietett, de későn, Margit már 
befejezte reggelijét, és szikrázó tekintete, amellyel őt fogadta, sem
mi jóval nem kecsegtetett. De, szerencséjére, még abban a pillanat
ban megszólalt a bejárati csengő, és ő, kihasználva a váratlan lehe
tőséget, kisurrant, hogy beengedje a korai vizitelőt. Most, miköz
ben tekintete az asztal edényein pihent, és a halk, folyékony be
szélgetést hallgatta, bízott abban, hogy a pletykák legújabb özöne 
elfeledteti Margittal az ő reggeli mulasztását, és csak Margit ujját 
figyelte, a hívó jelet, amely újból visszalendíti majd a mozgékony 
életbe. Csak ez az elegáns mutatóujj, gondosan körülreszelt, kifes
tett körmével tudott rá hatni olykor úgy, mint a váratlan áramütés. 
Pedig ismert már minden parancsot, a helyzettől függően minden 
ujjmozdításnak megvolt a maga konkrét tárgyi jelentése, mindig 
csak a megszokott, jól ismert tennivalók variálódtak, váltakoztak, 
forogtak egymás körül. Ezek az ujjmozdulatok, melyek harminc 
éven át szabályozták, előírták életének minden pillanatát, alkal
manként apró szikrákat pattintottak szófogadó fejében.

Mint ahogy ebben a pillanatban is.
Megtette azt a három lépést az asztal felé, lehajolt, hogy Margit a 

fülébe súghassa a parancsot. Vendég előtt mindig ez volt a szokás, 
mások előtt az utasítás sohasem hangzott el, mintha a parancs meg
bontaná a társalgás intim, békés menetét. Lehajolt, annyira, hogy a 
szavak suttogása közben Margit ajkai szinte érintették fülét, és eb
ben a testi közelségben újra megmarta a nő jól ismert, lanyha par
fümillata, az öregedő testnek az a felszínes, ragadós lehelete. Meg
hallgatta az új parancsot, bólintott, és hangtalanul, mint ahogy az 
imént bejött, kiment a szobából. Ez sem volt ismeretlen, újszerű 
utasítás. Metszőollóval a kezében kiment az udvarra, az angolkert
nek becézett miniatűr parkba, hogy a kerítés mellett virító vörös és
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fehér rózsákból egy fél tucatot fölvigyen a szobába, s a kedves ven
dég kellő módon megcsodálhassa szépségüket.

Mintha ugyanezek a rózsák virítottak volna itt harminc évvel ez
előtt is, azon a borzongós, kora őszi reggelen, amikor még a vaskerí
tés túloldalán állt, és izgatottan ragadta meg anyja kezét, nem értve, 
anyja miért állt meg vele a vasráccsal övezett rózsakert előtt, meg tu
lajdonképpen azt az egész reggelt sem értette, a korán kelést, anyjá
nak a titokzatos szótlanságát, a néma öltözködést, az el nem rejtett 
könnyeket, az egész valótlan és váratlan városba indulást. De ott, a 
vaskerítés előtt valami hirtelen megpattant benne, és csak béna hang
szálai akadályozták meg abban, hogy hangosan fölkiáltson. Félt attól, 
ami a kerítés mögött lehet, mert anyja habozó mozdulata, mellyel le
nyomta az idegen kapu kilincsét, ijesztően megsokszorozta a kert 
mélyéből kimagasló ház titokzatosságát. Veszélyt érzett az apró sa
lakkal kiszórt ösvény végén, és húzni kezdte anyja kezét, vissza a ka
pu felé, szökni próbált, vissza az utcára, el innen, minél hamarabb. 
Anyja keményen megragadta kezét, megpróbált szigorú lenni, de ő 
jól látta, hogy csak a könnyeivel viaskodik. Az asszony, aki kijött elé
jük a tonácra, nagyon szép volt, de komor, szinte már szomorú, ijesz
tően fekete ruhában, amitől ő még jobban megriadt, ismét szökni 
próbált, csak most már ketten ragadták meg, felvonszolták a lépcsőn, 
be az előcsarnokba, aztán végig egy folyosón, miközben ő szüntele
nül kapálódzott, mint a rabul ejtett állat, de aztán betaszigálták egy 
szűk, homályos kis szobába, és rázárták az ajtót. Aztán már csak any
ja lassan távolodó zokogását hallotta, meg a másik, idegen asszony 
hűvös, kimért szavait. Elkeseredett dühvei rontott a bezárt ajtónak, 
rugdosta, ütötte, torkán keresztül néma üvöltés szakadt föl. Még egy 
ideig tombolt, fölforgatta a székeket, aztán tehetetlenül lerogyott a 
parkettra, és könnyektől maszatos arcára ráborult az álom.

Három vörös és három fehér rózsát metszett le az ollóval, majd 
lassan, vontatott léptekkel, mintha ezáltal is elragadhatott volna 
magának valamit az időből, elindult vissza a házba. Bent a konyhá-
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bán a karcsú porcelánvázát megtöltötte vízzel, a rózsák szárait 
egyforma hosszúra szabta, majd gondosan eligazgatva belerakta 
őket a vázába. Még nem sietett vissza. Leült az asztalhoz, és egy 
percet újra kiszakított magának az időből. Amikor a vázával a ke
zében belépett a szobába, a beszélgetés hirtelen abbamaradt, és 
szembetalálkozott a két nő fürkésző tekintetével. A vendég hölgy 
pillanatása nem érdekelte, az csak a szokásos tükröződése volt az 
elkorcsosult vágyálmoknak, de Margit szemében az alig elrejtett 
türelmetlenség sziporkázott, melynek, tudta, megint büntetés lesz 
a következménye. Mert lopott abból, ami neki nem adatott meg. 
Óvatosan lerakta a vázát az asztalra, kerülve az asszony tekintetét, 
majd három lépést hátrálva visszament az ablak elé, a számára kije
lölt helyre. Tudta, a beszélgetés hamarosan abbamarad, a falióra 
éppen hogy csak delet nem mutatott, a vizit ideje lassan lejár. Neki 
megint alig két órája marad elkészíteni az ebédet, pontban kettő
kor tálalni kell, ez a szabály, amit csak nagyon ritkán szabad meg
szegni. A két nő még egy ideig elbeszélgetett a rózsákról, aztán a 
vendég felállt, megköszönte a vendéglátást, és a kijárat felé indult. 
Margit ujjának intése nélkül is tudta, mi a teendője; megindult a 
hölgy után, kikísérte az előszobába, onnét az előcsarnokba, majd 
egy udvarias ajtónyitással kitessékelte az udvarra. Tudta, nincs 
veszteni való ideje. Azonnal visszasietett a konyhába, és hozzálá
tott az ebédhez.

Minden mozdulata az évek során beidegződött gyakorlatát tük
rözte, ahogy egymás után fölszeletelte a húst, hagymát, fehérrépát, 
mindent a megfelelő arányban, hozzá a szükséges fűszereket, 
grammnyi pontossággal, mert Margit érzékeny gyomra szigorú ét
rendet követelt. Két órakor már ott állt a megterített asztal mellett, 
ezüsttálban a kész ebéd gőzölgött, ő pedig az asszonyt várta, hogy 
elkezdhesse a szedést. Ekkor kinyílt az ebédlő ajtaja, és Margit ma
gas, sudár alakja lépett be, rózsaszín ruhájában, amit csak ebédkor 
viselt. Gondosan az asszony alá helyezte a széket, majd szedett ki a 
tányérjába a főzelékből és a pecsenyéből. Aztán hátrább állt, és 
várta, míg asszonya befejezi az ebédet. Ez pedig hamar bekövetke
zett, mert a nő keveset evett, még most is vigyázott karcsú alakjára, 
bizonyára még jól sem lakott, amikor letette a kést és a villát, a fe
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hér szalvétával éppen csak megérintette a száját, majd felállt a 
székről, és feléje fordult. Tudta, most jön a büntetés, amiért a reg
geliről lekésett, és a rózsákkal oly sokáig elbíbelődött. A pofon 
nem volt erős, a karcsú kéz az elegáns mutatóujjal éppen csak meg
lendült. Szeme megtelt könnyel, pedig tudta, hogy ez csak a bünte
tés első része volt, a kellemesebbik. Követte az asszonyt, ki a fo
lyosóra, míg oda nem értek ahhoz a bizonyos ajtóhoz. Meg akarta 
érinteni a nő hófehér bőrét, hogy ne tegye ezt vele, de Margit jég
hideg tekintete kardként vágta ketté kezének könyörgésre indult 
mozdulatát, és ő tehetetlenül belépett a sötét szobába, a nagyon is 
jól ismert kicsi zárkába. Amikor hallotta a zár kattanását, lekupo
rodott a sarokba, oly kicsire húzta össze magát, amennyire csak tő
le tellett, és behunyta szemét, hogy a bántó idegen sötétséget föl
cserélje a sajátjával.

Ez az elzárás önkéntelenül eszébe juttatta azt az elsőt, amikor 
fáradt, kimerült álmából ugyanez a zárkattanás ébresztette föl az 
idegen ház idegen szobájában, amikor az ismeretlen nő, aki belé
pett hozzá, fölkattintotta a villanyt. Riadtan állt fel a parkettről, 
szipogva szorult be a sarokba, és várta a baljós következményeket. 
A nő negédes mosolya nem sok bizalmat keltett benne, még az a 
magas, gyertyaszerű, arisztokrata testtartása sem, amellyel feléje 
közeledett. A nő megragadta csuklóját, és betuszkolta maga előtt a 
helyiségbe. A fürdőszoba egy pillanatra elkápráztatta csillogó fe
hérségével, ahogy a csempék százai visszaverték a lámpa fényét. 
„Vetkőzz le” -  mondta az asszony, nem gorombán, de parancso- 
lón, és őnéki eszébe se jutott ellenkezni, csak hirtelen elszégyellte 
magát, érezte, arca elvörösödik, mert ruha nélkül jó ideje már any
ja előtt sem mert mutatkozni. Azért levetette rongyos, piszkos ru
háit, bár alsónadrágjánál keze mintha elakadt volna, de az asszony 
szúrós pillantására nem válaszolhatott másképp, mint hogy össze
szorította fogait, és kibuggyanó könnyek közt megmutatta mezte
lenségét. Közben a fürdő megtelt forró vízzel, és parancsot nem is 
várva belelépett a kádba. A nő feltérdelt a kád mellé, kezébe vette a 
szivacsot és a szappant, majd erejét nem kímélve dörzsölni kezdte 
szutykos bőrét a feje búbjától kezdve a lába ujjáig, karját, mellét, és 
amikor az az idegen női kéz a lába közötti merevedésre tévedt,
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tekintetével elkapta az asszony szemében azt a fölvillanó szikrát, 
amitől egy pillanatra megijedt. A nő keze megállt, talán ő is megle
pődött, aztán elkomorodott, felállt, és kiparancsolta őt a vízből. 
Amilyen alaposan az imént megmosta, most úgy ledörzsölte egy 
bolyhos, sárga törülközővel. Aztán félredobta a törülközőt, hát
rább ment néhány lépést, tekintetével végigmérte teljes meztelen
ségét, és -  mint aki jó vásárt csinált -  elégedetten bólogatott: „Ki
emellek a sárból, hogy ember lehess az Istenek között!” De ő még 
mindig nem értette, miért kellett levetnie elnyűtt, kopott ruháját, 
mire ez a nagy fürdés, és mit akar tőle ez az idegen asszony; mi 
köze az ő anyjának ehhez a nőhöz, miért hozta őt ide? A hangok
kal nem rendelkezett, de könyörgő tekintetével kérdések özönét 
intézte a nőhöz, aki, úgy látszik, nem értette az ő jeleit, nem úgy, 
mint anyja, aki legkisebb szemrebbenéséről is tudta, mikor mit 
akar mondani. Es hogy kerül ő ennek a csillogó gazdagságnak a 
kellős közepébe, mi köze őnéki ehhez a palotához, ehhez a fürdő
szobához, ehhez a nőhöz? Hol vannak a régi ruhái? Ki akart ro
hanni, de a nő utána nyúlt, elkapta, és életében ekkor kapott elő
ször pofont. De a fájdalomra nem is gondolt, a hang ijesztette meg, 
a váratlan, eddig még nem ismert erőszak vele szemben. Mert szi
dást kapott otthon is, sokszor nem azt tette, amit mások elvártak 
tőle, de oly sokszor nem is értette a dolgok rendjét, néha túlságo
san is komplikáltnak tűnt a körülötte forgó világ, egyszerűbbnek 
vélte a saját ösztöneire hallgatni, amiből mindig csak bajok kelet
keztek, de ha szidták is, verést még soha addig nem kapott. De ak
kor ott, a fürdőszobában még az is összezavarodott benne, amit 
oly egyszerűnek és világosnak hitt addig, abban a kegyetlenül tisz
ta fürdőszobai helyiségben valami végérvényesen összekuszáló- 
dott, kifordult sarkából. Dühös volt anyjára, amiért ily ocsmány 
módon megszabadult tőle, közben törte a fejét, mit vétett otthon 
anyja, testvérei ellen, miért volt egyszerre terhűkre, ő sem evett 
többet, mint két kishúga, még lármát sem csaphatott, és miért nem 
búcsúzott el tőle bárki is? Amióta apja bevonult (ezt a szót megje
gyezte, bár pontosan nem tudta, mit jelent), valahogy minden a fe
je tetejére állt, az asztalról eltűnt a hús és a kenyér, csak nagyapja 
hozott néha friss sertéskarajt, de nagyon ritkán, kukoricát ettek,
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puliszkát, amitől állandóan hasmenésük volt. Anyja arcán egyre 
inkább kopott a mosoly, minden apróságért dühbe gurult, gyakran 
kiabált, semmiségekért is, de mégsem ütötte meg egyiküket sem, 
soha, csak ez az ismeretlen asszony, most, a fekete ruhában, az ide
gen fürdőszobában. Mikor feleszmélt, a nő még mindig ott állt 
előtte, de kezében új ruhát tartott, amilyet még addig nem is látott, 
de most fel kellett húznia, még ha nem is tetszett neki, szűk volt, 
nevetségesnek érezte magát benne, de érintése puha volt, selymes, 
mint az ember bőre.

Nem tudta pontosan, mennyi ideig volt a sötétben, amikor kat
tant a zár, és a kinti világossággal Margit lépett be a szobába. O szó 
nélkül megcsókolta a feléje nyújtott kezet, ami annyit jelentett, 
hogy büntetése lejárt. Kisomfordált a folyosóra, de még mielőtt el
tűnhetett, Margit utánaszólt: „Meg kell kenni az ajtókat!” Bólin
tott a parancsra, és kiment a házból. Végigment a puha pázsiton a 
kert végéig, ahol a rozoga fészer épülete állt. Állott, penészszagú 
levegő csapta meg, amikor belépett. Sorra kutatta a polcokat, ke
nőolajat keresett, tudta, hogy valahol ott kell lennie. Az alsó reke
szekben nem talált rá. A fölső polcon egy kartondoboz állt. Ládát 
húzott a lába alá, de így is alig érte el, csak a doboz peremét, aztán 
a láda fölborult, a karton lezuhant a polcról, de nem kenőolaj volt 
benne, hanem dió, még tavalyról, amit ő szedett le az egyetlen fáról 
az udvarban, és most kiborult a földre, az egész fészer tele lett gu
ruló, kopogó dióval.

„Idióta” -  hallotta háta mögött Margit hangját, de nem volt ereje 
megfordulni, csak ijedten, kimeredt szemekkel nézte a földön szét
gurult mandarinokat és a cseréptál maradványait a szőnyeg barna 
mintái közt. A hirtelen támadt csöndben csak itt-ott hangzott fel a
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vendégek kuncogása, a mélységes megaláztatás mázsányi teherként 
nehezedett a vállára, de mégsem tudta elnyelni a föld, bár szíve ab
ban a pillanatban csak azt kívánta. Lehajolt, hogy összeszedje a 
szétszaladt gyümölcsöt, de az új ruha, amilyet életében még nem 
hordott, túlságosan is szűk volt az ő méreteihez képest, és a hajolás 
pillanatában hátul recsegve szakadt szét a varrás, és most már han
gos röhögések közepette, a szégyentől szipogva kapkodta össze a 
mandarinokat és a cserépszilánkokat, majd kirohant a folyosóra, le 
az előcsarnokba, ki a házból, egyenesen a fészerbe. Behúzta maga 
mögött a deszkaajtót, lekuporodott a sötétben, és várta, hogy síró
rohama elmúljon. A fészer volt az egyetlen hely, ahol Margit soha
sem kereste, ahova -  amióta ő itt volt -  még soha nem tette be a lá
bát. Boldog volt, amikor fölfedezte ezt a rozoga menedékhelyet, 
ahol bármikor megbújhatott, ha nem volt fontos, halaszthatatlan 
tennivalója. Ez volt az egyetlen pontja a háznak, ahol sosem ügyel
tek a rendre, itt minden kacat teljes összevisszaságban hevert, szét
dobálva, egymás hegyén-hátán, régi bútorok, ruhák, ósdi edények
kel, könyvekkel teli ládák, százéves limlomok. De most nagyon 
fülledt volt bent a levegő, fojtotta a meleg, és fölkelt, hogy kinyissa 
a zsalugátert. A friss levegővel világosság ömlött be a fészerbe, és ő 
egyszerre váratlan kedvet kapott arra, hogy kutasson az öreg, kise
lejtezett holmi között, talán csak azért, hogy addig se kelljen gon
dolnia a házban nyüzsgő vendégekre. Lázasan látott neki a kuta
tásnak, kiforgatta a ládákat, föltúrta a körülötte szanaszét heverő 
tárgyakat, de penészes könyveken és rozsdás mázas bögréken kí
vül nemigen talált egyebet, aztán az egyik láda mélyéről, a törött 
poharak és edények alól egy gyűrött, piszkos egyenruhát húzott 
elő. Színe és formája ismeretlen volt, meg amúgy sem értett az 
ilyesmihez, így nem tudta magában hova tenni. A kabát és a hason
ló színű ing egymásba volt gyűrve, mintha valaki sietve vetette vol
na le magáról, ugyanakkor a kabát hátán két egyforma nagyságú 
körömnyi lyukat pillantott meg. Kibogozta a két ruhadarabot, és 
csodálkozva állapította meg, hogy az ing anyaga is hasonlóképpen 
van megsértve, ugyanakkor a lyukak körül széles, sötét folt kere
kedett, és megdöbbent, amikor rájött, hogy vér maradványáról van 
szó. Sorra kiforgatta a blúz zsebeit, de valamennyi üres volt, kivéve
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a bal fölsőt, melyben kemény tárgyat tapogatott ki. Egy fekete 
bőrtárca volt, látszólag üres, csak amikor -  mint egy harmonikát -  
széthajtotta, talált az egyik rekeszben egy fényképet. Megsárgult, 
régifajta fénykép volt, recés peremű, amilyeneket ma már nem csi
nálnak. A képen rögtön felismerte Margitot, karosszékben ült, 
hosszú, világos ruhában, és nagyon szép volt, de ugyanakkor ide
gen, amilyennek ő már nem ismerte, arcán a vonások gyengédek, 
lágyak és kedvesek, olyan ember vonásai, akinek személyiségéből 
nem sugárzik egyéb, csak odaadó szeretet. Nem ezt az asszonyt is
merte ő meg, nem ez az asszony verte őt akaratának bilincseibe, ez 
másik nő volt. Elképedve nézte ezt az ismeretlen asszonyt. A ka
rosszék mellett, melyben Margit szépsége trónolt, egy katona állt, 
vagy inkább tiszt, magas, kemény tekintetű férfi, aki jobb kezét a 
szék támláján nyugtatta, míg baljával az övére csatolt kard marko
latát fogta. A két ember merő ellentéte volt egymásnak. Puha, lágy 
szépség és kemény, ellentmondást nem tűrő szigor -  szorosan 
egymás mellett. Sokáig nézte a képet, kintről már alig szűrődött be 
fény, ugyanakkor hangokra lett figyelmes. Tudta, hogy a vendégek 
hagyják el a házat, és nagyon megijedt, amiért szégyent hozott 
Margit fejére, és amiért ilyen sokáig elmaradt, pedig az uzsonna tá
lalásánál biztosan szükség lett volna rá. Az egyenruhát gyorsan 
visszagyűrte a ládába, rápakolta a poharakat és az edényeket, aztán 
visszasietett a házba. Lábujjhegyen ment föl a folyosóra, bár tisztá
ban volt vele, hogy nem kerülheti el az asszonnyal való találkozást. 
Mégis furcsának találta, hogy Margit eddig még csak nem is keres
te, főleg azután, hogy a vendégek elmentek, hisz a szokásos meggy
likőrt lefekvés előtt ő szokta az ágyába vinni. Aztán hirtelen han
gokat hallott, tompa, akadozó hangokat a nappali szoba felől. 
Megindult a hangok irányába, de a nappaliban nem volt senki, csak 
mindenfelé piszkos tányérok és poharak, a földön gyűrött szalvé
ták hevertek, és a mahagóniasztal mellett, a szék támláján -  az 
egyenruha. Először megijedt, nem értette a dolgot, csak amikor 
annyi bátorságot gyűjtött, hogy közelebb lépjen, akkor látta, hogy 
ez nem az az egyenruha, amit az imént talált a fészerben, egyáltalán 
nem is hasonlít rá, csak a színe hasonló, meg ez túlontúl tiszta, mint 
az új, és vállain aranyos csillagok sorakoztak. De a hangok, amiket
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a folyosón hallott, most mindinkább megerősödtek, és ő rájött, 
hogy a szomszéd szobából jönnek, Margit szobájából. Talán az asz- 
szony beteg, lehet, megint gyomorgörcse van, mint a múltkor, 
amikor hirtelen orvosért kellett szaladnia, és mire visszaért a doktor
ral, Margit eszméletlenül feküdt a földön, az egész pongyolája vé
res volt, kórházba kellett vinni, és csak egy hét múlva engedték ha
za. Félt, hogy most is erről van szó, szinte futólépésben indult a 
hangok irányába, berontott az ajtón, de ott megdermedt, mert 
Margit nem volt beteg, nem is látszott annak, az ágyon térdelt, vele 
szemben, anyaszült meztelenül, még sohasem látta Margitot mez
telenül, és azt a férfit sem, aki az asszony mögött volt, aki lihegő 
arccal bámult vissza rá, de ő megint csak Margitot nézte, a fátyo
los, kidüllesztett szemében ugyanazt a vibráló pillantást, amellyel 
még a fürdetés közben találkozott, nézte kibontott haját, a lelógó, 
hófehér melleket. ”Mit bámulsz, marha?! Nem mész innét!” -  
mordult rá az idegen férfi, és ő kirohant, egyenesen a szobájába, le
ült az ágyra, és nem tudta, most mit kell tennie. Hogy megint os
tobaságot csinált, azt sejtette, ezért jobbnak látta, ha az este már 
többet nem mutatkozik, hanem levetkőzött, és bebújt az ágyba. 
De akárhogy is erőltette, hiába fordult egyik feléről a másikra, ál
om sehogyan sem jött szemére. Nem hagyta békén az imént látott 
kép, ahogy még soha azelőtt nem látta a nőt, ilyen kifordított álla
potban, mindig feszesnek, szigorúnak ismerte, nem tudta azt az 
aszszonyt összeegyeztetni ezzel az iméntivel, és azokat a nagy, 
mozgó fehér melleket... Órákig forgott ágyában, amikor arra lett 
figyelmes, hogy valaki lassan, óvatosan kinyitja szobájának ajtaját, 
pislanni sem mert, és látta, hogy Margit lép be. Most jön a bünte
tés, a pofon és a sötétzárka, ezért inkább úgy tett, mintha aludna, 
behunyta szemét, és lesz, ami lesz. De legnagyobb meglepetésére a 
tenyér nemhogy nem csapott le, hanem lágyan, gyengéden megé
rintette homlokát, és végigsimította arcát, majd érezte a forró lehe
letet és Margit meleg ajkait homlokán. Mire kábultságából felesz
mélt, a nő már becsukta maga mögött az ajtót, és ő ismét egyedül 
volt, pontosabban nem is volt már egyedül, sűrűbbnek érezte szo
bájában a levegőt, valahogy forrónak, izzasztónak, és úgy érezte, 
égni kezd a takaró alatt, legszívesebben kirohant volna, Margit
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után, hogy visszaadja az első csókot, amit életében kapott, az első 
igazi, forró csókot. De valójában mozdulni sem mert, félt, hogy ha 
most engedi magát teljesen felébredni, rájön, hogy csak álom volt 
az előbbi jelenet. Inkább magába fordult, izzította tovább a tüzet, 
egyre tovább, de reggel, amikor felébredt, lucskosan, maga sem 
tudta, igaz volt-e az egész.

Most, ahogy ott a rengeteg penészszagú limlom között a szét
szaladt diókat szedte össze, eszébe jutott a megsárgult fénykép és 
az ismeretlen, megsebesített egyenruha. Újra előszedte a ládából a 
katonakabátot és az inget, mutatóujját sorra áthúzta a lyukakon, és 
sokáig elnézte a két poros ruhadarabot. Maga sem tudta, mi volt 
az, ami egyszerre arra kényszerítette, hogy felálljon, levesse saját 
ruháját, és fölhúzza azt a kopott, szakadt egyenruhát. Olyasmi 
volt ez, mintha önnön bőréből bújt volna ki, hogy egy pillanatra 
fölcserélje magát azzal az idegen, fényképes katonával, aki oly ma
gabiztosan állt egykor a karosszék mellett, melyben Margit tró
nolt. A kabát fölső zsebében még mindig ott volt a bőrtárca a fény
képpel, és most, mintha saját zsebéből húzta volna elő a tárcát a 
képpel, szinte sajátjának érezte az emléket, amit a fotó magában 
őrzött. Ismerősökként üdvözölte a megsárgult arcokat, szinte 
büszke volt a nőre, hogy egy örökkévalóságig tartó pillanatra meg
osztotta vele szépségét, gyönyörű hosszú haját, a ruhán keresztül 
is átsejlő hófehér melleit.

Az elkövetkező napokban Margit semmi jelét nem adta annak, 
hogy egyáltalán foglalkoztatná vagy esetleg bosszantaná a tény, 
hogy rajtakapta egy ismeretlen férfival. Hűvösen viselkedett, mint 
előtte is mindig, semmi sem változott meg, és már ő is kezdte 
elfelejteni azt a bizonyos éjszakát, hanem egy reggelen váratlanul 
meglepődött. Éppen reggelizni kezdett, amikor megszólalt a bejára
ti csengő. Nem volt ebben semmi különös, de amikor kinyitotta az 
ajtót, meghűlt benne a vér. Az az idegen férfi állt előtte, akit akkor 
este Margittal talált a szobában, csak most fel volt öltözve, az
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egyenruha úgy simult rajta, mintha csak ráöntötték volna. A férfi 
szóra sem méltatta, egyszerűen félretolta az útból, és bement a ház
ba. Most ugyanúgy érezte magát, mint akkor éjjel, miután rajtakap
ta őket: nem tudta, mitévő legyen, jelentenie kellett volna asszo
nyának a vendéget, hisz éppen hogy fölébredt, még biztosan pon
gyolában találja ez az idegen alak. De mire fölszaladt a lépcsőn, a 
tiszt már bent volt Margit szobájában, ő meg megállt az ajtó előtt, 
nem mert belépni. De szerencséjére kinyílt az ajtó, és Margit lépett 
ki, pongyolában és még az alvástól kócos hajjal. Italt rendelt, bár
mit, csak a lelkére kötötte, hogy siessen. O rohant is, amennyire 
csak lábai bírták, dé most az egyszer nem a fenyítéstől félt, maga 
sem tudta, miért, csak átragadt rá is Margit felizgult állapota. A 
nappaliból két poharat hozott meg egy félig kiürült konyakosüve
get. Amikor bement a nő szobájába, abbahagyták a beszélgetést. 
Lepakolt az asztalra, majd odaállt szokott helyére, az ablak elé, 
mint hasonló alkalmakkor, amikor vendég van, hogy kéznél le
gyen, de Margit egy ujjmozdulattal tudtára adta, hogy most nincs 
rá szüksége, elmehet. Kissé csalódottan ment ki a szobából, mert a 
férfinak ez a váratlan látogatása őt is kíváncsivá tette. De kint a fo
lyosón egy kis lelkiismeret-furdalással mégis úgy döntött, hogy 
eleget tesz kíváncsiságának. A szoba ajtaján régifajta zár volt, jókora 
kulcslyukkal, amely nagyszerű kémlelőnyílásnak bizonyult. Letér
delt az ajtó elé, szemét a kulcslyukra helyezte, és úgy lesett be a 
szobába. Minden igyekezete ellenére nem sokat láthatott, csupán a 
férfi keresztbe tett lábát, amint a széken ült, és Margit pongyoláját 
térdtől derékig. Viszont minden szót nagyszerűen hallott. „Meg
ígértem, hogy minden tőlem telhetőt megteszek. Csak bízzál ben
nem!” Ez a férfi hangja volt, és úgy tűnt, nyugtatni próbálta Mar- 
gitot. „Mióta vagyunk tegező viszonyban?” Az asszony hangja 
szigorú. Nevetés. „O, bocsánat! Elfelejtettem, hogy az magának 
semmit sem jelent. Figyelmeztetnie kellett volna előbb, nagyságos 
asszonyom... nagyságos özvegyasszonyom!” „Fogja be a száját! 
Inkább tartaná magát ahhoz, amit megígért... vagy kell még? Kell 
még több?” Margit majdhogynem kiabált. „Csak azt az egyet ké
rem, hogy ne hisztériázzon itt nekem! Már százszor megmond
tam, hogy ezzel az örökös idegeskedésével többet árt, mint használ.
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Mikor hívták be legutóbb?” „Tegnapelőtt.” Igen, ő is emlékezett 
rá, hogy Margit tegnapelőtt elment hazulról egy telefonhívás után, 
és nagyon ideges volt, kapkodott, minden apróságért leszidta. „És 
mit mondott nekik?” „Csak a szokásosat... hogy negyvenegy óta 
nem láttam, nem is írt, amióta elment, nem is hallottam róla.” „És 
ők? Ok mit mondtak?” „Oda se figyeltek arra, amit én mondtam. 
Összevissza kérdeztek, úgy tűnt, mindent, ami csak eszükbe ju
tott, aztán megunták, és azt mondták, menjek haza, ha megint 
szükségük lesz rám, majd szólnak.” „Nem gyanakodtak?” Margit 
hangja hirtelen fölcsapott: „Honnan tudjam én azt?! Hisz mást se 
tesznek, mint szüntelenül gyanakodnak! Miért hívnának be külön
ben kétszer-háromszor havonta? Én mindig csak ugyanazt mon
dom, ők meg mindig ugyanazt kérdezik!” „Az még mindig nem je
lent semmit, sőt ha mindig ugyanazt kérdezik, az csak azt jelenthe
ti, hogy nem tudnak semmi újat. Na, figyeljen ide, van egy jó hí
rem. Tegnap beszéltem azzal a magyar pékkel, és ő hajlandó tanús
kodni, hogy látta a férjét elesni Voronyezsnél negyvenkettő te
lén ...” „És ezt csak most mondja...?” „Most jutottam szóhoz. Ez 
a pék, ez tényleg volt a Donnál, nem lesz okuk, hogy kételkedje
nek a szavában. Na persze, nem teszi ő ezt meg ingyen, de ön azt 
állította...” „ ... Lényegtelen, mennyit kér. És biztosan nem fog 
becsapni bennünket? Mi lesz, ha csak provokátor? Ha azok is 
lefizették, hogy tőrbe csaljon bennünket...” „Ugyan! Butaság. 
Énrám nem gyanakodnak. Ők a provokátort egyenesen magához 
küldték volna. Mellesleg az a hatlövetű szuvenír még magánál 
van?” „Ne gúnyolódjon!” „Nem gúnyolódom. Magánál van?” 
„Igen.” Margit fehér pongyolája suhant el a kulcslyuk előtt, aztán 
súrlódó neszt hallott, mint amikor valaki kihúz egy fiókot. „És ezt 
itt tartja? A hálószobájában? Mi lesz, ha házkutatást tartanak? 
Mellesleg, nem idéz elő éjjelente lelkiismeret-furdalást. . .? ” Egy 
pillanatra csend volt, aztán ismét a férfi szólalt meg: „Ne játsszon 
vele... úgyse merné megtenni... ha véletlenül elsül, ki menti meg 
magát újra az életfogytiglantól?” „Gondolja, nem merném? Egy
szer már megtettem... ugyanígy kigúnyolt és megalázott, mint 
maga... csak az egyenruhájuk különbözik. De igaza van, nem ér 
maga annyit.” A fiók becsukódott, és a fehér pongyola ismét elsu
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hant a lyuk előtt. A férfi felállt a székről, és testével eltakarta a 
kulcslyukat. „Ha befejezte a játékot, akkor én búcsúznék is. Hol
nap beszélek a pékkel, és eljövök megmondani, mennyit kér. Ad
dig is, vigyázzon azzal a játékszerrel, nehogy kárt tegyen magá
ban. Ez az egyezség még néhány felejthetetlen estét tartogat a szá
munkra, úgy tudom.” A féri nevetése, majd Margit dühös hangja: 
„Maga egy disznó! Na most már tűnjön, ideje felöltöznöm. Ha 
holnap...” Nem mert tovább ott maradni, félt, hátha rányitják az 
ajtót. Lábujjhegyen végigosont a folyosón, egészen a konyháig, ott 
leült egy székre, és próbálta összeilleszteni a hallottakat. De nem 
sokat értett az egészből, csak annyit, hogy ez a tiszt gúnyolódik 
Margittal, mindazok után, ami köztük történt, ezt pedig nem értet
te, nem értette, miért nem hálás a férfi azért, hogy Margit ennyire 
közel engedte magához...

Annyi év után abban a koszos fészerben, miközben a szakadt 
egyenruhában díszelgett, úgy érezte, hogy a már egyszer elfelejtett, 
de a felejtés porából föléledt gyermekkori emlékeiről egyszeriben 
szétoszlott a homály. De nem volt ez tiszta, minden kétséget kizá
ró felismerés, csak valami önmagában is bántó sejtés. Ott állt moz
dulatlanul a fészer szétdobált kacatjai közt, mint a hamvából föltá
madt Phoenix, de nem tudott sem önmagával, sem felismerésével 
mit kezdeni; érezni vélte lába alatt a szilárd talajt, de akkor hangos 
kiáltásra rezzent föl, őt szólították, és néhány lassú pillanatnak el 
kellett múlnia, mire észbe kapott, hogy Margit kiált érte. Hirtelen 
rádöbbent, hogy már este van, ki tudja, mennyi időt töltött a fé
szerben, most is elfeledkezett magáról, kötelességeiről. Eszébe se 
jutott, hogy miért jött ide, lába ismét csak előbb lendült meg, mint 
agya, és kirohant a fészerből. Inkább ösztöne, mint tudata súgta 
neki, hogy mit kell tennie. Berohant a konyhába, szerencsére az asz- 
szonnyal nem találkozott, ő már biztosan a szobájában van, lefe
küdt, és most várja a szokásos alvás előtti meggylikőrjét. Egy tal
pas pohárba kitöltötte az italt, de keze túlságosan remegett, és felét
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mellélötyögtette. Tiszta poharat vett elő, újra tölteni kezdett, most 
sikerült. A pohárral a tálcán kilépett a folyosóra, és óvatosan, ne
hogy izgalmában elejtse, megindult az asszony szobája felé. 
Útközben kétszer is hallotta, hogy Margit dühösen kiáltja nevét. 
Az ajtó előtt megállt, kopogás nélkül soha nem volt szabad belé
pnie, ezért kopogott, majd óvatosan benyitott a szobába. Bent fél
homály volt, csak az éjjeliszekrényen égett a kicsi lámpa. Aztán 
meglátta a nőt, és ijedtében földbe gyökerezett a lába. Margit ki- 
düllesztett szemekkel, tátott szájjal meredt rá, mintha kísértetet 
látna, majd hirtelen megjön a hangja, sivalkodni kezd, teljes torok
ból, kiugrik az ágyból, a szekrényhez szalad, kihúz egy fiókot, va
lamit kivesz belőle, ő nem látja, hogy mit, még mindig rémülten áll 
az ajtóban, kezében a tálcával és a meggylikőrös pohárral, nem mer 
mozdulni, a nő ordít, „Tűnj el! Menj vissza!”, feléje fordul, valamit 
tart kezében, de keze remeg, ordít, ő a nőt nézi, aztán magát, el- 
szörnyed, megpillantja magán a szakadt egyenruhát, aztán valami 
megüti a mellét, kiejti a tálcát, forróság önti el a tüdejét, nem kap 
levegőt, valami robbant, még egy ütés, hátraveti az ajtónak, térdre 
esik, majd arcra, még látja a szőnyeg egymásba futó barna-sárga 
mintáit...

76



A BUROK
Ja -  m ondta az öreg, elővette a zsebkendőjét, 

alaposan kifújta az orrát, aztán nekilátott a kihozott 
ételnek. A fiú megitta a borát, és fizetni akart, ám ek
kor az öreg, aki közben végzett a vacsorával, fölemel
te a mutatóujját.

-V á r j ,  fiam, a jóságodért cserébe elárulok neked 
valamit -  és közelebb hajolt hozzá: -  én vagyok a J ó 
isten.

-  Bocsásson meg, engem várnak -  m otyogta ijed
ten a fiú.”

(Baka István: Vasárnap délután)

A tanár úr apró, vékonyka ember volt, rövid tüskehajjal, orra 
hegyén szemüveggel. Volt ebben az orrban valami sasszerű vonás, 
amely az óvatos, de rafinált emberekre annyira jellemző. Már meg
ismerkedésünk első pillanatában biztos voltam benne, hogy nagy
szerűen sakkozik.

Megkapó látvány volt, amint a domb tengerparti oldalán rövid 
ballonnadrágban, vékony, görbe lábaival fölfelé igyekezett az ole- 
andercserjékkel szegélyezett meredek kaptatón. Előrehaladott ko
ra ellenére lépései biztosak voltak, szinte fiatalosak, olyannyira, 
hogy fizikai erőnlétét még én is megirigyelhettem.

Megvártam, amíg felér a nyaralóhoz vezető, kövekből kirakott 
lépcsőkig, majd kiléptem a teraszra.

-  A! Itt van még. Már azt hittem, hazautazott! -  kiáltott fel.
Intettem, mintha azt felelném, amint látja, még itt vagyok, aztán

lesétáltam a látogató elé.
Kérdésemre, hogy mi újság, csak legyintett, majd megfordult, 

abba az irányba, ahonnét épp érkezett. A kéklő tengert nézte, 
amelynek mozdulatlan felszíne ott lapult sötéten a domb lábánál, 
meredeken alattunk, és színe, ahogy beleveszett a látóhatár végte
len végességébe, úgy halványult, fakult a felhőtlen ég alatt.

-  Irigylem a kilátását, doktorkám.
-  Ezt minden alkalommal megjegyzi.
-  Hát tehetek én róla, hogy nekem csak egy ócska pici hotelszo

ba jutott részemül? Igaz, nagyszerű kilátással a benzingőzös par
kolóra.
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Vékony ajkait kárörvendő mosolyra húzta, szemével laposan 
hunyorított, mint aki rossz tréfát űz, még ha önmagával is.

Majd ismét felém fordult:
-  Mit szólna egy sakkjátszmához?
-  Nem gondolja -  feleltem - ,  hogy már így is eleget veszítettem?
Megveregette a vállam.
-N e  legyen kishitű, doktorkám, előbb-utóbb majdcsak győz! 

De addig is tanuljon, mert ha egyszer én veszítek, többé már nem 
ülök le magával sakkozni!

Ahogy beértünk a nyaraló elviselhetőbb hűvösébe, leültünk a 
kávézóasztalkához, egymással szemben, és hozzáláttunk a figurák 
felrakásához. A tanár úrnál ez a művelet külön szertartást jelentett, 
és olyan alapos, körültekintő mozdulatokkal végezte, mintha a 
játszma kimenetele legalábbis már itt eldőlne. Közben kimentem a 
konyhába, és két doboz konzervsörrel tértem vissza.

-  Szóval maga csak addig játszik az emberekkel, amíg le tudja 
őket győzni? -  kérdeztem, miközben felpattintottam a sörösdobo
zok tetejét. -  Pedig veszíteni is tudni kell!

-  Ez a kishitű és gyenge akaratú emberek filozófiája, barátom. 
Az életben sem a részvétel a fontos, hanem a győzelem, nem gon
dolja? Maga nekem nagyszerű médium arra, hogy önbizalmamat-  
ha nem is erősbítem, legalább fönntartsam.

-  Látom, önnek létalapja saját felsőbbségi tudata...
-  Nem, barátom. Ehhez semmi köze a felsőbbségi érzésnek. Én 

nem vonok határt önmagam és az emberek között, ostobaság lenne 
ilyesmire még gondolni is. Én csak azt akarom önmagammal elhi
tetni, hogy senki sem jobb nálam! Ez, ugye, kissé nagyképűen 
hangzik, de ha jobban belegondol, meglátja, hogy nem így van. Én 
nem azt állítom, hogy senki sem olyan jó , mint én, hanem azt, 
hogy senki sem jo b b , mint én. E két meghatározás közt pedig lé
nyeges különbség van. Ezek szerint én beismerem és elfogadom, 
hogy nem én vagyok a legjobb -  mivel tudom, hogy vannak sokan 
olyan jók, mint én - ,  csupán azt nem szabad elfogadnom, hogy ná
lam jobbak  is léteznek. Bár tudom, hogy ez nem igaz.

-  Akkor meg...
-  Nézze, megmagyarázom. Én mindeddig abban a tudatban sak
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koztam magával, hogy azt hittem, maga nem jobb játékos nálam. 
Érti már? Ha az ember ezt elég szuggesztíven csinálja, és nemcsak 
partnerét, hanem önmagát is meggyőzi erről a -  talán hamis -  tény
ről, elég lendületet ad játékösztöneinek, saját tehetségét megdup
lázza, viszont az ellenfelet annyira bizonytalanná teszi -  függetle
nül tehetségétől - ,  hogy a győzelem már csak rutin kérdése. Ha so
káig, végtelen türelemmel gyakorolja az ilyen fellépést, az ember 
önmaga is meglepődik az eredményen. És, bevallom, néha még fél 
is.

-F é l?
-  Néha úgy érzem, bizonyos határon túl ez már nem reális me

nete a dolgoknak. Mintha a természet folyamatát hamisítanánk 
meg. Tágítsunk egyet képzeletünkön, ne korlátozzuk azt csak a 
sakkra és a mindennapi életre! Vegyük példának a darwini létfenn
tartási harc elméletét: mit gondol, mi történik, milyen következ
ményekkel jár, ha annak idején, amikor ősapáink éppen két lábra 
emelkedtek, nem az erősebb, életképesebb egyedek maradtak vol
na fenn, győzték volna le gyengébb, életképtelenebb társaikat, ha
nem, mondjuk, fordítva? Gyengébb, betegségre hajlamosabb ős
apáink bizonyos véletlenek, fortélyok, csalások révén túlélték vol
na az erősebb hímtársaikkal vívott harcot legszebb ősanyáink ke
gyeiért? Hol tartanánk most? Ha egyáltalán eljutottunk volna idáig!

-  De hisz ebben az esetben éppen a gyengébb fizikumú, betegsé
gekre hajlamosabb őseink bizonyultak volna életképesebbeknek, 
nem gondolja?

A tanár úr legyintett:
-  Ez csak látszat, barátom, felszínes máz, ami alatt szükségeltet

ne az igazi érték: az egészséges, életrevaló utódok nemzése. És va
jon a csalással esetleges véletlen során női kegyekhez jutott őseink 
képesek voltak-e erre? Erősen kétlem. Ha egyeseknek sikerült is 
megkaparintaniuk a legszebb, legegészségesebb női egyedeket, 
megelőzve erősebb, életrevalóbb társaikat, a gyengeség, a pusztulás 
csírái ott lapultak megbújva lényükben.
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Azokban a napokban és hetekben egyre gyakrabban jelent meg 
képzeletemben Z. szikár, csontos arca. Agyam keveset dolgozott, mű
ködése csupán a tanár úrral folytatott eszmecserékre korlátozódott, 
így könnyedén csaponghatott az emlékek elszabaduló fuvallataiban.

Szeptember volt, azt hiszem, évekkel azelőtt, nyárutó, hosszú, 
esős napokkal.

A légy leszállt az asztalra, megkerülte a poharat, körbejárta a ha
mutartót, majd végigporoszkált a kockás asztalterítőn, egészen Z. 
keze fejéig. Z. tudomást sem vett a légy jelenlétéről, levette drótke
retes szemüvegét, és miközben zsebkendőjével óvatosan törölgetni 
kezdte, így szólt:

-  Romlott. Minden a velejéig romlott.
A felröppenő légy visszazökkentette gondolataimat a kávéház 

valóságába: mintegy varázsszóra, újra megelevenedett körülöttem 
a tér; zagyva hangok és imbolygó alakok lettek ismét érzékszerve
im bitorlói.

Fölpillantottam.
Z. mereven nézett rám szürke, semmitmondó szemével.
-  Rám se figyelsz -  állapította meg, nem bosszúsan, inkább elné- 

zőn.
-  Ne haragudj, elkalandoztam.
-  Pedig annyi mindent szeretnék néha elmondani, annyi min

dent. Nem könnyű nekem hinni, tudom. Te sem hiszel, látom, és 
talán így is van rendjén. Hetek óta érzem, hogy mindjobban szű
kül körülöttem a burok: már csak egy mozdulat hiányzik, a végső 
mozdulat, és leomolnak a falak. Csak addig kell még félnem: csak 
addig. Aztán már félelem sem lesz, semmi sem lesz...

-A z  isten szerelmére!
Z. csak a fejét csóválta.
-  Soha nem fogod megérteni. Még te sem. Pedig te szellemi em

ber vagy, ha ezt lehet így mondani. És mégsem értheted. Vámpír
foga van a félelemnek. Szipolyoz. Kór, amely lassan, sejtről sejtre 
hódítja meg a testet, n mcsak a testet, a lelket is, és vihog közben, 
amikor az első éjszakai neszek átlépik a valóság küszöbét.

A pincér meghozta az italt. Z. kortyolt egyet a konyakból, majd 
folytatta:
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-  Ha bezárnak egy sötét szobába, melynek falai fekete bársony
nyal vannak bevonva, az a fekete bársony a félelem. A minden tit
kot magában foglaló sötétség, a hit és a kiút lehetetlensége, amikor 
már nincs megoldás. A képzelet és a valóság két egyenrangú világ. 
Mindkettő reális a maga nemében, és egy pontban, egy mindig ér
zékelhető pontban találkoznak egymással. Nagyon gyengék a kor
látok, melyek meggátolnák az embert, hogy az egyik világból át
billenjen a másikba. Ez csak egyensúly kérdése. Kötéltánc.

Reggelente, mikor felébredtem, ágyneműm nedves, lucskos volt 
az izzadságtól. Ilyenkor néhány pillanatig még mozdulatlanul fe
küdtem, ernyedt tagokkal, szoktatva szememet a redőny résein be
szüremlő halvány derengéshez. Egyre inkább kezdtem belefáradni 
az éjszakákba, és a reggeleket az álom és a valóság lebegő hintajáté
kában vártam be.

Tisztában voltam vele, hogy ez a nyaralás nem fogja beváltani a 
hozzá fűzött reményeket. Az esték, melyek leggyakrabban a tanár 
úr társaságában teltek el, a véget nem érő eszmefuttatásokkal kezd
tek már nagyon is terhesek lenni. Mégsem tudtam tőlük szabadul
ni. Az sem tűnt még föl akkor, hogy Z. emléke is egyre gyakrab
ban szivárgott elő a feledés repedésein, mint a kísértet, amely régi 
tartozásait jött utólag behajtani.

Egy este ezt kérdezte tőlem a tanár úr:
-  Hisz maga a metafizikai létben?
Mivel váratlanul ért a kérdés, megpróbáltam semleges választ 

adni.
-  Én már magam sem tudom, hogy miben hiszek.
-  Látja, ez a legbiztosabb alap. Magát nem kötik a dogmák, sem 

a fanatikus vallás béklyói, meg valószínűleg nem is megrögzött 
materialista. A maga lelke, úgymond, szabad, akár a prérin kóbor
ló magányos farkas. Ez a fajta nihilizmus tulajdonképpen az alapja, 
a kiindulópontja minden szellemi továbbfejlődésnek a puszta 
anyagi létezésen túl.
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-  De ha már eddig nem voltam képes vállalni semmi lelki elköte
lezettséget, mi késztetne rá ezután?

-  Maga is, mint a legtöbb ember, beleesett abba a hibába, hogy a 
transzcendens felvilágosodást képességnek tartja. Ez hibás nézet. 
Minden embernek megvan erre a képessége, csak előhívása nem ön
álló döntésen múlik. Emlékszik, amikor gyenge, életképtelenebb 
ősapáinkról beszélgettünk, említettük, hogy ha egyeseknek sikerült 
is valami módon erősebb, tehetségesebb hímtársaikat legyőzniük, a 
romlás, a pusztulás csírái akkor is ott lapultak lényükben! Nos, 
nemhiába hoztam elő a múltkor ezt a témát. A pusztulás, fizikai el
sorvadás csírái hordozzák magukban a transzcendens képességet is.

-  Azt akarja mondani, hogy a gyengébb fizikumú, beteges em
berek képesebbek a metafizikai... minek is nevezzem -  létre?

-  Nem. Legalábbis nem egészen erről van szó. Akkor most fi
gyeljen ide: mi lehetett a kiváltója annak az erőnek, amely képes 
volt őseinkből akkora fizikai, de elsősorban szellemi teljesítményt 
kisajtolni, amely elegendő volt ahhoz, hogy például az életükre tö
rő, jóval erősebb, kardfogú tigrist -  vagy magukat az ősi, vad kö
rülményeket -  legyőzzék?

Látva érteden tekintetemet, nem is várta meg a választ.
-  A félelem, barátocskám, a félelem! A félelem, amely elképesz

tő erőket tud a felszínre hozni. Őseink esetében a félelem minden
nél, ami erősebb volt náluk, hatalmasabb, ami bármikor elpusztít
hatta őket, döntő módon befolyásolta szellemi képességeiket. De 
ez csak példa, egy a számtalan közül, hogy a félelemnek igenis ha
talma van! A pusztulás, az elmúlás, az ismeretlenbe való betekintés 
képtelensége szüli azt a félelmet, amely a transzcendens erők csíráit 
életre kelti.

Borzongás fogott el, mert évekkel ezelőtt már hallottam egyszer 
ezt a homályos eszmét.

Néhány hónappal a már említett kávéházi találkozásunk előtt, 
amikor még Z. ezoterikus magatartása kevésbé, inkább csak csírái-
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bán volt érzékelhető, egy nyári nap alkonyatában a tó füves partján 
heverészve adta elő elméletét a metafizikai létről.

Szerinte az embert nem lehet az univerzumtól elvonatkoztatni, 
az univerzumtól, amely mindent magában foglal, a létezőt és a nem 
metafizikai beállítottsággal szemlélt lehetetlent is; a kozmoszt, a 
mindenséget. Mert a létezőt határok szegélyezik, falak és korlátok, 
melyeknek már a puszta megléte is feltételezi valami másnak a léte
zését, valaminek, ami a falakon túl terül el. Odaát. A létező és a 
nem létező, a lehetséges és a lehetetlen nem zárja ki, hanem ellen
kezőleg, feltételezi egymást. A mindennapi létező világ burokként 
veszi körül az embert, és ez a burok, amely látszólag a mindenséget 
foglalja magában, és kiterjedése szinte mérhetetlen, valójában igen 
szűk, hiszen érzékelhető, kitapintható. Az emberek, a házak, a vá
rosok, a hegyek és a tengerek, a bolygók és a csillagok, a naprend
szerek mind-mind a burkon belül láthatók, méghozzá éppen 
azért, mert láthatóak, elérhetőek vagy legalábbis elképzelhető, 
hogy elérhetőek, a józan ész határán belül. A józan ész határán 
belül.

És a józan ész határán kívül? Ott mi van? A burkon kívül? Bármi 
az, ami ott van, félelmetes és mérhetetlen, mérhetetlenségét össze 
sem lehet hasonlítani a csillagok, a naprendszerek közti távolságok 
mérhetetlenségével vagy mérhetőségével. Valahol innen, a sötét, ti
tokzatos burkon kívüli világból származik a félelem. De nem az a 
félelem, amely a mindennapi, létező világ szüleménye, mint ami
lyen félelem például a bűn, a rossz, az éhezéstől való félelem; ezek 
csak reakciók, mondhatni fizikai reakciók. A valóságos, a mélysé
ges félelem: a sötétség miatti félelem, a látszólagos „semmitől” való 
rettegés. Az ember olykor fél egyedül a sötét, üres lakásban. Fél az 
erdőben éjszaka, még ha tisztában is van azzal, hogy vadak nincse
nek a közelben. Éppen attól fél, ami „nincs”, amiért nincs betekin
tése a sötétségbe, a láthatatlanba, az érzékelhetetlenbe. A burkon 
kívülibe, mert éjszaka kissé eltűnik a kézzelfogható világ, érzékel- 
hetetlenné válik, és az addig érzékelhetetlen, nem létezőnek minő
sített birodalom beszivárog a burok repedésein, emberközelbe jut. 
Érzékszerveink megfogyatkozott képességei, hogy tájékoztassa
nak bennünket a körülöttünk levő világról, eltűnésükkel magunkra
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hagynak, elárulnak bennünket, és arra késztetnek, hogy minden 
külső segítség nélkül, csupán önnön belső ösztöneinkre hagyat
kozva, legbelső énünk rejtett képességeire bízva magunkat, véde
kezzünk az ismeretlen ellen. Szégyenletes, sajnálatraméltó helyzet 
ez, főképp az olyan emberek számára, akik csupán materialista 
eszmékkel felfegyverkezve tudnak harcra kelni. Ott, a burkon kí
vüli erők ellen már édeskevés hasznát vesszük a materializmusnak, 
ennek a kissé korlátolt, burkon belüli eszmének. Az anyag itt már 
tehetetlen. Ha az anyag nem is vész el, korlátolt még lehet.

A tanár úr hátradőlt székén, kihúzta magát, és így szólt:
-  Kíváncsi vagyok, megismerte-e már maga azt a bizonytalan

sággal teli félelmet, amikor minden porcikájával érzi valami meg
foghatatlan, belső energiának, feszültségnek a szorítását?! Számta
lanszor olvashatott ilyet, hogy „a félelem jeges szorítása”, „a féle
lem megmarkolta a szívét” stb. Ezek a közhelyszerű, sablonosán 
alkalmazott leírások csupán gyengére sikerült illusztrációi egy átélt 
vagy át nem élt érzésnek, melyet szavakba önteni nem is lehet. Az 
írók nem tévednek, amikor ezt belső szorításként kezelik, mert -  
hiszen természetes -  bármilyen hatás is ér bennünket, fiziológiai
lag logikus, hogy csakis belülről érezhetünk, érzékelhetünk min
dent, mivel zárt, szigetelt anyag formájában létezünk. De maga a 
szorítás -  higgye el! -  kívülről ered, mondhatni kívülről „neheze
dik” ránk.

Tudja, melyik az az állapot, amely a félelem és az elkerülhetetlen 
fizikai pusztulás csíráit fejlődésük kezdetén a leginkább táplálja? A 
magány, barátom. A magány. Az egyéni elszigeteltség, a társ hiá
nya, aki levezethetné belső feszültségünket; amikor segítségért ki
áltunk, és nincs a közelünkben senki!
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Tíz óra lehetett, amikor megcsörrent a telefon. Z. volt.
-  Szevasz -  mondta tompa hangon. -  Mit csinálsz?
-  Semmi különöset -  feleltem, és a lány meztelen alakját néztem, 

amint épp belépett a fürdőszobába. -  Tudod, a disszertáción rágó
dom ...

-  Persze, te most elfoglalt ember vagy. Pedig arra gondoltam, 
hátha lenne kedved kiugrani hozzám.

-  Hát igen. Nem rossz ötlet. Csak, tudod...
-  Akár sakkozhatnánk is egyet. Lehet, hogy még győznél is, 

majd hagyom magam, jó? -  erőltetett nevetés hallatszott.
-  Hidd el, szívesen mennék, komolyan mondom, de... rengeteg 

a dolgom, érted, ugye?
-  Persze, persze...
-  Majd legközelebb, jó?
-  Igen, hogyne. Majd legközelebb.
Letettem a kagylót.
Éjfél lehetett, amikor ismét megcsörrent a telefon.
-  Tudom, tudom, hogy zavarlak... -  Z. hangja izgatott volt, re

megett.
-  Hát hogy őszintén megmondjam...
-  Ne haragudj, kérlek! Van egy kis időd?
-  Időm? Éjfélkor?! Nem gondolod, hogy...
Úgy tűnt, mintha síró hangot hallottam volna a kagylóban.
-  Kérlek, kérlek, az istenre kérlek, gyere ki hozzám!
-Elm ent az eszed? Néha már azt hiszem, tényleg túlzásba vi

szed! Különben is, vendégem van.
Hangja egyre vékonyabb lett, szinte már sipított.
-  Csak nem vagy beteg? -  kérdeztem.
-  Nem... nem... a ... az... sötét...
A vonal megszakadt.
A pillanat, amikor arra gondoltam, hogy felkelek, felöltözöm, és

-  ha egy kellemes éjszakát veszítve is -  meglátogatom Z.-t, nagyon 
rövid ideig tartott; csupán átfutott rajtam, apró rezdülés volt, nem 
több.
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Reggel Z.-t holtan találták a lakásán. Szobájában egyetlen ép 
tárgy nem akadt, minden összetörve, feldúlva hevert szanaszét.

Hanyatt fekve, tágra nyílt szemekkel, álmatlanul bámultam a sö
tétséget. Valamire felébredtem, és így, mozdulatlanul, az éjszakába 
pislogva jöttem rá, hogy mennyire zakatol a szívem. Okot próbál
tam keresni felizgult állapotomra, de csak értetlenül tévelyegtem 
gondolataimmal, és testem ismét nyirkos, lucskos lett az áztató ve
rejtéktől. Csak azt éreztem marón és keserűn, hogy ott, körülöt
tem valami romlott volt, velejéig romlott. Émelyítő bűzt gyanítot
tam, amit nem éreztem, de tudtam, hogy ott van. Fel kellett volna 
kelni, kibotorkálni a fürdőszobába, megmosdani, felfrissülni. De 
nem mozdultam, és nem tudom, hogy egyáltalán képes lettem vol
na-e felkelni, mert még kísérletet sem tettem rá.

Nem mertem arra gondolni, hogy félek. Nem mertem félni. 
Féltem.

Az ömlő, gördülő fájás ágyékomból indult fölfelé, és gyomrom
ban remegve megállapodott. Felültem, összegörnyedtem, kiáltottam, 
de az ordító hang nem jött ki torkomon, megrekedt bennem, képte
lenül, valótlanul visszafelé indult el. Gyorsított perceket nyeltem.

Nehéz, fájdalmas sóhajjal eszméltem a tárgyakra. Derengett.
Arra ébredtem, hogy a tanár úr benyitott szobámba. Megállt az 

ajtó előtt, és kíváncsian nézett rám.
-  Nocsak, de jól megy sora! Azt hittem, már rég talpon van.
Beljebb jött.
-  Csak nem beteg?
Kinyögtem valami olyasfélét, hogy „nem, dehogyis”, aztán 

megpróbáltam felkelni, de nem sikerült. Gyenge voltam még arra 
is, hogy megmozduljak.

-  Feküdjön nyugodtan, semmi szükség, hogy felkeljen. Biztosan 
megártott az erős nap. Maga sincs a tengerhez szokva...

Mire kimondta az utolsó szót, már a konyhában volt, és lavórt 
meg törülközőt hozott be.
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A hideg borogatás jót tett.
-  Rossz éjszakája volt? -  kérdezte.
-  Pokoli. Még most sem tudom, mikor voltam ébren, és mikor 

álmodtam.
Leült az ágy szélére, mélyen a szemembe nézett; tekintete tele 

volt megértéssel, de ugyanúgy volt hideg, távoli és ismerős...
-  Tudja, barátom -  kezdte - ,  a képzelet és a valóság két egyen

rangú világ. Mindkettő reális a maga nemében, és egy pontban, egy 
mindig érzékelhető pontban találkoznak egymással. Nagyon gyen
gék a korlátok, melyek meggátolják az embert, hogy az egyik vi
lágból átbillenjen a másikba. Mint a kötéltánc...

Egy cinkos mosollyal levette drótkeretes szemüvegét, és zseb
kendőjével óvatosan törölgetni kezdte.
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A SZÉTFORGÁCSOLT IDŐ

A kórházi szoba kicsi volt és sötét, akár egy börtöncella. Csak a 
vízszintes vasrácsokra emlékeztető redőnyök keskeny résein tört 
be némi fény, halvány, vékony csíkokban.

Az asszony megállt az ágy előtt, kezével megmarkolta az ágy 
vasát, és a fekvő, mozdulatlan testet nézte.

-M ond ja ... él még?
Az orvos megfordult, de nem nézett az asszonyra. Arcát nem is 

láthatta a félhomályban, amikor válaszolt:
-  El, ahogy a növények, a fák is élnek. Minden szerve tökélete

sen működik... csak mintha aludna. Nagyon, nagyon mélyen 
aludna.

-  És hall minket?
-  Nem hinném. De hogy őszintén megmondjam, nem tudom. 

Mit nem adnék magam is, ha megtudhatnám! Lehet, hogy itt van, 
itt jár, itt mozog közöttünk, csak nem válaszolhat, talán képtelen 
rá... de lehet, hogy nincs is itt, lehet, hogy egészen máshol van...

-H o l.. .?
Az orvos vállat vont:
-  Ki tudja...?

. . . a  fiatal kamaszok parázsló türelmetlenségével lapult meg a 
fá k  közt, várva, hogy a csatornában fürdő lányok megelégeljék a 
vizet, és csodálatos meztelen testüket kihozzák a partra. Amikor 
pedig egyenként lassan kisétáltak szertelen vihogás közepette, 
olyankor szinte hallani vélte saját szívverését, és legszívesebben ön
kielégített volna, de fé lt, hogy a lányok észreveszik. Ezért inkább  
mozdulatlanul feküdt, még ha a nyárfák kidudorodó gyökerei tör
ték is mellét, karját, és minden lányt alaposan szemügyre vett, igye
kezve felfedezni rajtuk ott is a különbséget, ahol -  az idősebbek  
szerint -  minden nő egyforma. És mire a lányok felöltöztek, ő
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már jól az em lékezetébe véste őket, a legapróbb részletekig. Mert 
ez is része volt a játéknak , amely nemcsak otthon , az árnyékszék 
csöndjében kulminált, hanem vasárnap, kismise előtt a főutcán is> 
am ikor a szépen felöltözött, kicsinosított lányokat megpróbálta el
képzelni úgy, ahogy a csatornaparton látta, rejtett, izgalmas külön
böző tulajdonságaikkal...

A külvilág furcsa, csendes neszei a reggel közeledtével lassan be
osontak az ablakon. Az ablakon, mely alig néhány méter magasan, 
számára mégis elérhetetlen magasságban tartott fenn kapcsolatot 
mindazzal, ami a falakon túl létezett, ami titokzatos volt, és számá
ra tiltott. Mint ahogy az utóbbi napokban minden reggel, most is 
az ablak alatt állt, fejét hátravetve, zsibbadó, lüktető nyakkal várta 
be a hajnalt.

Mindezt az idők során magára erőszakolt nyugalom könnyedsé
gével tette, nem ahogy titokzatos fogságának első napjaiban, ami
kor a tehetetlenség és bizonytalanság kilátástalan rohamai közt ve
rejtékezve leste a reggel első neszeit és a halvány derengést, melytől 
félt, akár a tűztől. Mert amikor a hajnal újszülött fényei áthatoltak 
az ablak rácsain, az ébredéssel keserű döbbenetet hozva magukkal, 
olyankor visszasírta az éjszakát, a sötét, öntudatlan fásultságot.

Az idő részecskéit, mint amilyenek a napok és az órák, furcsa
mód, képtelen volt érzékelni. Tudatában volt a nappalok és a rend- 
szertelen éjszakák váltakozásának, a reggeli napfény langyos mele
gét is érezte arcán, de ugyanakkor mindez csupán a képzelet játé
kának tűnt, ami bármikor semmivé válhat, ha nagyon akarja.

A nagy kérdést, a kérdések kérdését is már egyre ritkábban teszi 
föl magának: a titok, hogy miért van itt, már nem tűnik számára 
oly létfontosságúnak, mint azt előbb hitte. A nagy, egész kérdést 
felváltották a részkérdések, az apró mozaikkockák, melyeket fel 
kell fedni, hogy megoldhassa önmaga rejtélyét. Néha naphosszat a 
gondolatai közt turkált, felforgatta a múltat, polcról polcra járta át 
az emlékeit. Kutatta az időt. Az időt, amit elvesztett. Pótolni akar
ta az álló időt, elérni a világot, amit megtagadtak tőle, eggyé válni 
azzal az elrabolt térrel, amihez immár nem tartozhat. Mert többet 
akart, mint amennyit kapott. Több időt.
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A legnagyobb kérdés immár önmaga, és nem az, hogy hogyan és 
miért került ide, ahol van. A legnagyobb titok: egy olyan hatalom 
birtoktudatának a lehetősége, melyet eddig csak gyanított, és 
amely írás közben olykor elemi erővel teszi megszállottá, és kény
szeríti, hogy belépjen az egyirányú folyosóba.

A kétségbeejtő miértek hiábavaló lázongásától éppen saját, meg
fegyelmezett gondolatai tartották vissza, úgy, hogy a tehetetlen
ségből fakadó, örökké kitörni vágyó energiát nem fojtották el, csak 
visszairányították, pillanatnyilag hasznosabb dolgokra szabályoz
ták: nem a test, hanem a gondolat szabadságának visszaszerzésére 
és megőrzésére kényszerítették. Mert eleinte beleesett abba a hibá
ba, hogy a test, a mozgás szabadságát a gondolat szabadságának 
függvényeként kezelte. És nem mert, nem tudott gondolatainak 
szabad folyást engedni, mert egyszerűen szűknek érezte azt a fizi
kai teret, mely testét behatárolta. Ezt kellett túlnőni, és amikor a 
szabadság ezen új élményének a tűzkeresztségén is átesett, akkor 
lett itt, a szomorú falak közt íróvá. A szellemi magány, a magányos 
szellem gyökértelensége, a sehova sem tartozás hormonzavara tette 
azzá.

És ettől kezdve gondolatokban nem szenvedett hiányt. És hogy 
mindazt a rengeteg élményanyagot, amit zűrzavaros gondolatai a 
felszínre hoztak, ne engedje szertefoszlani, leírta őket úgy, ahogy 
sorjáztak egymás után, néha teljesen összefüggéstelenül. Mert éle
tének apró kockái meghökkenő életszerűséggel játszottak memóri
ájának billentyűin. És ő nem csinált egyebet, mint a felcsendülő 
dallamokat egyszerűen lekottázta.

... sajnos, nem minden napja volt teli hasonló izgalmakkal. 
Szülei korán felism erték, hogy gyenge fizikum ával nem különös
képpen alkalmas a mezei munkára, ezért ha nem volt rá okvetlenül 
szükség., leginkább otthon hagyták a háznál, hogy ha mást nem, 
legalább az állatoknak a nagy bőségben gondját viselje. És am ikor 
este, a munka végeztével körbeülték az udvaron felterített nagy 
tölgyfa asztalt, helyet kapott ő is, a legszélén. De amíg mindenki te
li szájjal falta a gulyást, egymást ugratva tréfásan, ő csendben, szót
lanul nyelte a falatokat, mert érezte, nem dolgozott meg érte, mint
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bátyjai vagy a vacsorához hívott napszámosok, akiknek szintén 
több jog jutott az asztalnál Apja csak tekintetével szólt hozzá, ha 
szólt, de legtöbbször levegőnek nézte, amit kénytelen beszívni. Ap
ja durva szótlanságával szemben ott volt anyja kegyes, angyali jó 
sága. Ő harcolta ki apjától, hogy a „kicsi” gyereket ne vigyék nehéz 
munkára, nem való arra. És nem tudott mit kezdeni az érzéssel, 
amely szüntelenül ott motoszkált benne, am ikor anyja mosolyogva 
megsimogatta, vagy a hangokat kedvesen kiejtve, szinte dalolva 
nevén szólította; értetlenül, tehetetlenül állt az ilyen jóság előtt, 
szembeállítva vele saját hasznavehetetlen személyiségét. Ilyenkor 
csak sírni lehetett, cselekedni nem.

Este, ágyba fekvés után, am ikor a hőségtől nem tudott aludni, és 
ha éppen nem a lányokon járt az esze, furcsábbnál furcsább törté
neteket talált ki, csak úgy önmagának: legtöbször űrhajósnak kép
zelte magát, mert hamar megérezte, hogy a fö ld i keserűségektől 
csak a magasságokban tudna megszabadulni, a mérhetetlen, súly
talan magasságokban. Fantáziája nem ismert határokat, ismeret
len, kozmikus tájakon járt, melyekről halvány fogalm a sem volt, 
hisz olyasmit keresett, amit a földön nem találhatott meg, és ezért 
még nem is ismerhette. De az út nyitva állt előtte, akkor még 
mindig...

Mintha mindeddig két életet élt volna, melyek egymás mellett 
haladtak a maguk különböző, de párhuzamos medreiben, és itt, 
ahonnan már nincs tovább, ahol minden út és kiút megszakad, eb
ben a cellában futottak össze. Mert hogyan magyarázhatná meg 
másképpen azt a váratlan és káprázatos íráskészséget, melyet eddi
gi életében nem ismert vagy nem mert megismerni? Életének 
mindeddig elérhetetlen lehetőségeiről szerzett tudomást, amelyek 
csak írás közben, mondatról mondatra, gondolatról gondolatra 
kristályosodtak ki; amely lehetőségek felismeréséhez nélkülözhe
tetlen eszköznek -  titkos folyosónak -  bizonyult éppen az írás
kényszer e váratlan, de megkésett ajándéka.

Az írás hozta össze ismét azzal az emberrel, akit minden további 
nélkül azonosítani tudott pillanatnyi önmagával, és akinek múltját 
nagyon is jól ismerte; valamint egy másik személlyel, akit a papírra
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vetett gondolatok formáltak meg, és akit még csak most kezdett 
megismerni -  akitől az íráskészségét is származtatta. Az egyik már 
testben-lélekben elsorvadt, a körkörös kiúttalanságban megcsö- 
mörlött férfi volt, míg a másik -  az eddig ismeretlen -  önmaga sze
mében befutott, tehetségének kockázatát idejekorán magára válla
ló, szellemi adottságait szüntelenül kiaknázó személyiség. Az elsőt 
ismerte jobban, hiszen emlékezett életének minden mozzanatára, 
gyerekkorától kezdve egészen a közelmúltig. Emlékezett szüleire, 
a falura, a hatalmas diófák árnyékában megbúvó családi házra, a fa
lusi utcákra, a parasztlányok dús melleire és izzadt szemérmeire. 
Az évekre, melyekre nem mindig egyforma előjellel szeretett visz- 
szagondolni, de amelyekbe legtöbbször visszavágyott, amikor úgy 
érezte, hogy feje fölött összecsapnak a hullámok. A világba, 
amelybe sohasem tartozott igazán, és amiért szégyenkeznie kellett 
volna.

. . . a  falu elöbb-utóbb úgy kiköpte magából, mint élő szervezet 
az idegen anyagot.

Elmerülve az emberi tömegben magára ölthette végre azt a lelki 
közönyt és függetlenséget, amit a falu egymáshoz bilincselt tagjai 
között lepleznie kellett. Három váltásban izzadt a kohók mellet, 
immár búza helyett vasat gyártva, és csodálkozott, hogy mindez 
nem elég. Az olyannyira áhított önállóság hamarjában több bajt 
okozott, mint amennyin segített. Mert az önálló embernek a puszta 
létfenntartás is kő a nyakában, amely napról napra lejjebb húzza 
fe jét, egyre közelebb az anyaföldhöz. Az ilyen embernek meg kell 
feledkeznie a magasságokról, tekintetét nem emelheti oly gyakran 
a csillagokra, nehogy megérezze az elérhetetlent, a féktelen, gond
talan száguldás kihívását. Enni, inni, izzadni kellett napról napra, 
az élet értelme mindig a következő nap lett, amely esetleg mégsem 
virrad majd meg. Az egyre szűkülő horizontnak ezen a síkján már 
észre sem vehette, hogy a gondolatok és a szavak lassan, fokozato
san magára hagyják, mint a közeledő téltől megrettent vándorma
darak, elm enekülnek...

... H a délutáni váltásban dolgozott, éjszakáit leggyakrabban a 
lánynál töltötte. Úgy menekült oda, mint vad az erdőbe. Megbújt a
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nő mellett, és a rendszeres csalódások után a fa l  fe lé  fordulva hang
talanul sírt . . .

Mindezt most már szépen megértette, mint ahogy a kívülállók is 
jobban meg tudják ítélni mások tetteit. De mint a kígyó, bőrét hát
rahagyva levetkőzte régi önmagát, és az az ember, aki mindeddig 
őbenne, teljesen a háttérbe szorítva vegetált, most, ha legyengülve, 
betegen és erőtlenül is, mégis kibújt belőle. Görcsösen kapaszkod
va az egyetlen vitorlába, amely még képes volt felfogni a vihar 
utolsó, kifulladó lökéseit, most, az alkonyat küszöbén igyekezett 
pótolni mindazt, amit a lelki pusztasággal cserében elmulasztott.

Erezte, hogy sietnie kell. Önmaga egyre inkább szűkülő lelki 
cellájában a kész, tökéletes művek egész sorát hozta létre, nem 
másnak, hanem -  mint kicsi korában -  csupán önmagának.

. . . h a  olyankor elesett, órákig is ott feküdt az út mellett, sárban 
és piszokban, míg nem akadt valaki, egy tisztességes járókelő, ak i 
hazasegítette. Sikerült a szellemi közöny azon fokára  süllyednie, 
ahol a legcsekélyebb lelkiismeret-furdalást sem érezte, még két 
részegség közti rövid józan állapotában sem. Az önmocskolásnak 
ezen a szintjén már nem szándékosan, tudatosan menekült a való
ságtól -  hisz oly messzire került tőle, hogy annak jó vagy rossz ol
dalát már fö l  nem foghatta -, hanem mint az állat, ösztönösen 
érezte meg a veszélyt, a felelősséget és kötelességet, amit a valóság 
magában rejtegetett. És ugyanebben a valóságban vélte fölfedezn i 
önmagát is, és esetleges értékeit, melyek még mindig kötelezték va
lamire, cselekvésre és kockázatvállalásra, de am iket már nem  
akart, nem mert, nem tudott vállalni.

Asszonya -  vele ellentétben -  az időt órákban, a szerelmet pedig  
testben és tettekben mérte, és akit még mindig nem szégyellt m eg
érinteni. Már nem is tudott különbséget tenni szeretet és szánalom  
között -  csak tűrte fásultan azt az odaadó, szótlan gondoskodást, 
ami lehetett látszatmegértés is, de amit szintén értékelés nélkül, 
mérhetetlen közönnyel fogadott el. Aminek viszonzására képtelen  
volt. Józanságának röpke óráiban -  ha lelkiismeret-fúr dalás nélkül 
is -  tisztában volt azzal, hogy mindabban, amit feleségétől kap,
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nincs meg a köszönet, közös értékeik már rég pusztulásra lettek 
ítélve ...

Az orvos közelebb lépett a beteghez, majd intett az asszonynak, 
hogy jöjjön oda.

-  Látja?
A beteg jobb karjára mutatott, amely az ágy szélén, a takarón pi

hent, és mutató- meg hüvelykujjával furcsa, láthatatlan ábrákat 
rajzolt a fehér lepedőn.

-  Hetek óta így csinál. Mintha valamit tartana ujjai közt, és vég 
nélkül rajzolna...

Az asszony lehajolt, és kezével megérintette a mozgó kézfejet. 
Bőre forró volt, mintha lázban égne.

-  Nem rajzol... ír.
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AZ ÁLMOK ÖREG MÁGUSA

Az öreg Al-Mahmatall a szikla peremén ült, és elnyűtt saruba 
bújtatott csupasz lábát gondtalanul himbálta a szakadék fölött. A 
lemenő nap szétömlő bíborát figyelte állát kezére támasztva, és 
mélabús egykedvűséggel éppen azon töprengett, hogy vajon igaza 
van-e annak az elméletnek, amely határozottan azt állítja, hogy a 
nap minden áldott este, mielőtt végképp eltűnne a föld színe alatt, 
szétpattan, akár a késsel kiszúrt kecsketömlő, tartalma szétömlik, 
szétfolyik, mint a szőlőszemből kipréselt lé -  szóval kifolyik belőle 
a fény, az „energeia” (ezzel az új kifejezéssel Al-Mahmatall még 
mindig nem tudott kibékülni). És ez az üres burok, amely a napból 
megmarad, az éj folyamán alulról megkerüli a földet, alámerül a 
„fény tengerében” (ezt meg Al-Mahmatall túlságosan is érzelgős- 
nek találta), úgymond: feltölti magát, hogy aztán pirkadatkor az 
égbolt ellenkező oldalán ismét fölbukkanjon, immár frissen, teli 
újratöltött „energeiával”. Megcsóválta a fejét, mintegy kétkedve 
ebben a lehetetlen elméletben, aztán meg csak vállat vont, mert eszé
be jutott az elméletekről alkotott saját külön elmélete, miszerint 
egy még fel nem derített, meg nem oldott jelenség esetében a leg
gyengébb lábakon álló, a leghihetetlenebb elmélet is több a semmi
nél. Mert egy titok nem akkor kezdődik, amikor megoldódik, és 
nem is akkor, amikor a Gondolkodók százai rágcsálni kezdenek 
egy kérdést, hanem már akkor, amikor fölismerjük a titok lehető
ségét, amikor az ismeretlen jelenségek özönéből elkülönítjük az is
meretlent, a meg nem magyarázottat; amikor a viharban elválaszt
juk egymástól a szelet meg a villámot, a tüzet meg a füstöt, az em
berben a testet meg a szellemet. Al-Mahmatall kuncogott egyet sa
ját bölcsességén, majd legyintett, mint akinek mindez gyerekjáték, 
és meggémberedett csontjait végre mozdulásra kényszerítette, de 
minden sietség vagy kapkodás nélkül, úgyhogy mire Al-Mahmatall 
felállt a szikla peremén, addigra a nap lement.
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A hosszú és megerőltető gondolkodástól kimerültén csoszo
gott vissza a barlangjába. A már alig hunyorgó parázsra száraz ro
zsét vetett, majd belerúgott egyet a fekvő pokróchalomba. De mi
vel válaszképp nem érkezett semmilyen reakció, kénytelen volt 
megismételni ezt a műveletet, és a három egymás után, sorozatban 
leadott lábrúgást követően végre megmozdult valami a pokróc 
alatt.

Barna bőrű, göndör hajú legényke bújt elő a kopott rongyok 
mögül. Ültében még egy nagyot nyújtózott, majd kelletlenül föltá- 
pászkodott.

-  Mindjárt este lesz. Vedd a fejszét, és hozz éjszakára tüzelőt! -  
parancsolta Al-Mahmatall halkan. -  Nyúl, az életed háromnegye
dét alvással töltőd, nem félsz, hogy egyszer örökre elalszol, és el
visznek az álmok?

A fiú nem felelt, csak övébe dugta a szerszámot, és elindult a 
barlangkijárt felé. Al-Mahmatall még utánaszólt:

- É s  ne kóborolj el messzire! Az imént farkasokat hallottam a 
völgyben! -  de a fiú már eltűnt a sziklafal mögött.

Al-Mahmatall, az öreg Gondolkodó ismét csak legyintett, mint 
az előbb kint a sziklán. „Lehetetlen kölyök -  mormogta magában - , 
miért kell nekem mindig ilyenekre ráfutnom?” Ha megint összeül 
a Tanács, követelni fogja, hogy cseréljék ki a szolgáját. Jogában 
áll ilyet követelni. Ez a gyerek annyira lusta és szótlan, hogy az 
már zavaró. Igen, zavaró. Zavarja a gondolkodásban.

Amikor az előző szolgája megszökött tőle, a Tanácshoz fordult 
segítségért. Azok meg se szó, se beszéd, kiküldték neki ezt a réz
bőrű vakarcsot, akit ki tudja, hol szedtek össze, ki tudja, melyik 
rabszolgapiacon szereztek néhány ócska bronzedényért cserébe.

Abbahagyta a dünnyögést, inkább letelepedett a tűz mellé, 
összehúzta vén csontjait, és hozzálátott a vacsorához. A kiszáradt 
kecsketúró meg a kőkemény lepény tűrhetően kielégítette étvá
gyát, és nem is váltott ki belőle túl heves undort, mint ahogy az a 
gondolkodás huszonharmadik napján már teljes joggal várható 
lett volna. Azt azonban meg kellett állapítania, hogy az elemózsia
készlet igencsak fogytán van.

Ez azt jelentette, hogy holnap hajnalban, mihelyt a nap fölbuk
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kan a látóhatár peremén, ő meg Nyúl szépen lesétálnak a völgybe, 
abba a piszkos, rühes kis faluba, és néhány mágikus jótett fejében a 
pásztorok hitbuzgó asszonyai csak úgy ontják majd kunyhóikból a 
sózott húst meg a sajtot, kérés nélkül megpakolják a zsákját, még 
boldogok is, ha adhatnak. (Azért volt jobb hajnalban megindulni, 
mert a férjek korán reggel kihajtják kecskéiket a patak mellé, és ez 
jó, mert a férfiak nem szokták mindig jó néven venni az efféle ku- 
ruzsló-varázslásokat.)

Al-Mahmatall szerette ezeket a kiruccanásokat, bár általában fá
radtan szokott visszatérni, de addig se kellett neki fönt a sziklák 
magányában gubbasztania és kíméletlenül törnie a fejét a megol
datlan problémán, melyet a Tanács még annak idején a számára ki
osztott.

Pedig a kérdést, amellyel foglalkozott, kimondottan kedvelte, 
még ha nem is igen látszott remény arra, hogy valaha is megoldja. 
De a hangsúly nem is ezen volt, a megoldáson, hanem az elméleten. 
A megoldás előbb-utóbb úgyis megszületik, ha most nem, hát 
majd tíz év múlva, száz, kétszáz év múlva -  teljesen mindegy. De 
ahhoz, hogy valaha is bekövetkezzen a megoldás, szükség van 
elméletre. Jóra vagy rosszra, mindegy. Fő, hogy elmélet legyen, 
amely a maga gondolatmagvában megőrzi a feltett kérdést, a prob
lémát, magában hordja a titkot évtizedeken, évszázadokon át, mi
közben tudósok generációi jönnek és mennek, az elmélethez hoz
záadnak valamit saját gondolataikból, és így az, mint egy dagadó 
hógörgeteg, vonul végig a századokon, míg bele nem ütközik egy 
zsenibe, aki az útjába áll, megbirkózik vele és megoldja.

Al-Mahmatall nem áltatta magát, hogy ő is ezen zsenik közé tar
tozna. Nem, ő csak egy mindennapi zsellér, a Gondolat napszámo
sa, egy a sok közül. De munkája akkor sem lebecsülendő, hiszen ő 
az, aki a problémát őrzi. Saját eszéből igyekszik valamit hozzáad
ni, de még ha reménytelenül rágódik is a dolgon, gyűri a kérdést, 
ha igyekezetét nem is koronázza siker, akkor sem küzdött éveken 
át hiába: vigyázott az elméletre.

Rendszeresen följegyezgette gondolatainak azon apró szikráit, 
melyeket hasznosnak vélt meghagyni a jövő nemzedékének. Az 
égetett agyaglapok, melyek a barlang egyik sarkában tornyosultak,
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elmélkedésének súlyra is méltányolható bizonyítékai voltak, s 
ezekkel meghatározott időközökben köteles volt többi gondolko
dótársával egyetemben a Tanács elé járulni, ahol a náluknál is vé
nebb, de sokkalta bölcsebb koponyák türelmesen végigelemezték a 
Gondolkodás fáiról begyűjtött termést, értékelték, majd végül 
összegezték az eredményeket, és minden egyes Gondolkodó tudo
mást szerezhetett arról, hogy az elmúlt időszakban mily mérték
ben és mekkora eredménnyel sikerüt hozzájárulni az Egyetemes 
Tudás gyarapításához.

Al-Mahmatall az álmokat kutatta.
De nem pusztán az álmok egyoldalú, felszínes kérdéskörét, 

amely a jelentésükre vonatkozik, hanem a tágabb, bonyolultabb 
összefüggéseket. A Gondolkodókat három kérdés foglalkoztatta: a 
Világ mint az embert körülvevő anyagok összessége; az Ember 
mint a gondolkodó anyag és az Alom mint a mindenség harmadik, 
független összetevője, az ember uralma alól kiszabadult, önnáló- 
sult gondolat.

A Gondolkodók, ha nem is mindent, de sokat tudtak már az 
anyagi világról, voltak elméleteik, melyeket csak be kellett bizo
nyítani, illetve megdönteni és újakat teremteni. Még többet tudtak 
az emberről, de nagyon-nagyon keveset, szinte semmit az álom
ról. Minden más megfogható volt, elérhető a számukra: a világ 
valamennyi látható formája, benne az ember, egészen könnyen 
elemezhető és tanulmányozható, sőt a Gondolkodók ugyanúgy 
megragadták, fölboncolták, elemeire szedték az ember gondola
tait is.

Csak az álmok voltak függetlenek és megfoghatatlanok. Mint a 
titokzatos éjjeli állatok, akik nappal megbújnak rejtekhelyükön, és 
csak az éj leple alatt merészkednek elő.

Pedig a Gondolkodók tudták, hogy a végső megoldásokat, a leg
fontosabb feleleteket valamennyi feltett kérdésükre csak akkor 
kapják meg, ha sikerül rábukkaniuk az álmok nyomára, arra a má
sik, rejtett világra. Ez minden feladat közül a legfontosabb. Hisz az 
ember lelkét nem a víz és a kenyér tartja életben, hanem az álmai, 
melyek akaratán kívül is irányítják őt.

Ez az a probléma, melynek Al-Mahmatall az életét szentelte,
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vállalva a szomorú és kiábrándító lehetőséget, hogy sosem fogja 
megoldani. Mégis a tét -  a rövid és múlandó élet -  mily kicsiny és 
semmi az esetleges nyereséghez, a Megoldáshoz, a Felismeréshez 
képest, még ha ennek lehetősége parányi is, parányibb, mint a ho
mokszem a sivatagban.

A nap vörös pereme éppen hogy csak kibukkant a horizont mö
gül, amikor Al-Mahmatall és Nyúl elérték a falu szélét.

Az alacsony, füstös vályogkunyhók rendezetlenül hevertek sza
naszét, tervtelenül, mert mindenki ott verte föl a saját falát, ahol 
éppen eszébe jutott. Ezért utcákról szó sem lehetett, és Al-Mah- 
matall, amikor így ismét megpillantotta ezt a szerencsétlen telepü
lést, maró keserűséget érzett a lelke mélyén, mert eszébe jutottak a 
pompás, szinte mértani pontossággal megtervezett és felépített vá
rosok ott fönt, a messzi fennsíkon.

Először jó alaposan körülnéztek, nincsenek-e férfiak a közelben, 
majd miután mindent úgy találtak, ahogy tervezték, már Nyúlon 
volt a sor, hogy megkeresse a maga kosztrészét. A látszólag üres 
zsákból, amit magával cipelt, egy csörgődobot húzott elő, majd né
hány pillanat múlva fülszaggató dobolással, csörgéssel bevonult a 
faluba, és saját maga komponálta zenéjéhez oly vad ritmusban rop
ta a táncot, hogy csak úgy porzott utána a sárga homok.

Nem kellett nagy lárma ahhoz, hogy az asszonyok előbújjanak. 
Nyúl megvárta a kellő pillanatot, amikor már minden kíváncsi nő
személy kint bámult kunyhója előtt, akkor abbahagyta a rettenetes 
muzsikát, majd előadta a szöveget, amit már betéve tudott. Az pe
dig arról szólt, hogy az istenek egyik Gondolkodóját éppen erre 
vetette a sors, ebbe a faluba, és mivel a Gondolkodókat mindig el
sősorban a jóság és a segítőkészség vezérli útjukon, lépjen elő min
den olyan asszony, akinek házát megkörnyékezte a baj, akinek 
urát, gyerekét vagy szamarát megtámadta a nyavalya, minden ilyen 
asszony, amennyiben jót és gyógyulást kíván sajátjainak, lépjen 
elő, hogy a nagy Gondolkodó elmenjen annak házába, és csodála
tos erejével elűzze a gonoszt!

Ekkor lépett színre Al-Mahmatall.
Nyíratlanul, kopott tógában, elnyűtt sarujában és hosszú botjá
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val a kezében tényleg úgy nézett ki, mint egy vándor, aki sok-sok 
mérföldet hagyott éppen maga mögött. Komor arccal, tekintetét 
föl sem emelve lépett be a faluba. Az asszonyok egy pillanatra el
hallgattak, mély tisztelettel nézték az istenek szent emberét. Volt, 
aki ráismert, hisz Al-Mahmatall nem először tévedt be ebbe a falu
ba, hogy kis időre megfitogtassa csodatevő hatalmát. Szerencséjére 
éppen azok ismertek rá, kiknek házában varázserejének foganatja 
volt, és akik most hálálkodva, lába nyomát csókolva borultak le 
mögötte, amerre elhaladt. Ez éppen elég volt ahhoz, hogy az eddig 
óvatos asszonyok egymást túlkiabálva vonuljanak a szent ember 
elé, könyörületet és segítséget kérve bajaikra.

Al-Mahmatall tekintetének egy röpke pillantásával kiválasztotta 
azt az asszonyt, aki valamennyi óbégató közül a leghangosabban 
jajveszékelt, és odaintette magához. Egyszerre hallgatott el min
denki, miközben a kiszemelt nő -  most már félig suttogva -  elre- 
begte szerencsétlenségét. Amikor befejezte, Al-Mahmatall bólin
tott, és elindult a nő után.

A kunyhó, amely előtt megálltak, semmiben sem különbözött a 
többitől, csak talán még azoknál is roggyantabb, siralmasabb volt. 
Hiányzott az ajtaja is, csak egy kopott, szakadozott gyékénypok
róc csüngött a helyén, melyet a nő most félrehúzott, és Al-Mahma
tall belépett a kicsi, sötét helyiségbe.

Megvárta, míg szeme hozzáidomul a benti homályhoz, aztán 
lassan körülnézett.

A fal mellett a rozoga ágyon egy sovány tizenéves kislány fe
küdt. Odalépett az ágyhoz, és megnézte a lányt. Arca piros volt, 
bőre remegett, és apró izzadságcseppek gyöngyöztek a homlokán.

Al-Mahmatall lehúzta a lányról a pokrócot, kioldotta ruhájának 
fűzőjét, és kibontotta az égő mellkast. Azonnal felismerte a kórt. 
Alig látható, kékes foltok borították a gyermek testét, igaz, egyelő
re csak a mellkas alsó részét, de a kór, mint a pusztító tűz, feltar- 
tóztathatlanul terjedt.

Fojtott volt bent a levegő, ezért odaszólt az asszonynak, hogy 
hozza ki a gyereket a szabadba.

Kint a kunyhó előtt lefektették a lányt a földre, és Al-Mahma
tall odaült mellé. Tudta jól, mekkora kockázatot vállal. Igaz,

100



ha nem próbál meg segíteni a lányon, holnap reggelre minden bi
zonnyal már halott lesz. Ha segít, talán még van esély arra, hogy a 
kórt meghátrálásra kényszerítse, viszont ha nem vigyáz eléggé, ha 
rosszul időzíti erejét, célt téveszt, akkor nem a kislányon fog segí
teni, hanem a kórnak ad újabb lendületet, ami abban a pillanatban 
végzetes lehet.

Al-Mahmatall behunyta szemét, és jobb kezét a kislány homlo
kára helyezte, oda, ahol a gondolatok születnek. Megpróbál hoz
zájuk nyúlni, kapcsolatot teremteni velük, mert minden rosszra a 
gyógyír maga az erő, az az erő, amely a gondolatokban lakozik, és 
amit az egyszerű emberek életnek neveznek.

De Al-Mahmatallnak előbb meg kellett tisztulnia. Saját fejéből 
ki kellett űznie mindazokat a felesleges elemeket, amelyek zavar
hatnák a belépésnél, és amely zavaró képek most csak azért is elő
törtek tudatának rejtett fészekéiből, ösztönösen megérezve a ve
szélyt, így védekezve az erőszakos kioltás ellen -  még ha az csupán 
ideiglenesen is történik. De Al-Mahmatall tudott nekik parancsol
ni, és gyorsan rendreutasította ezeket az apró, elszabadult gondo
latfoszlányokat, úgyhogy rövid idő alatt agyát elborította a szabad, 
békés sötétség: a megtisztult erő.

És ekkor belépett. Vigyázva haladt előre, mint az az ember, aki 
áthág egy idegen kerítésen, és nem tudja, milyen talajra lép. A lány 
még fiatal volt, gyerek, kinek a nap mint nap szerzett tapasztalatait 
a világról és annak dolgairól még nem váltotta fel a rendszerező tu
dás, így a sok-sok új adat, ismeret képek formájában volt fölhal
mozva, teljes összevisszaságban, és Al-Mahmatall minduntalan be
léjük botlott. Igyekezett kikerülni, nem megérinteni őket, nehogy 
maradandó nyomot hagyjon a lány emlékezetében. Nem volt szabad 
megváltoztatnia a megismerés menetét, így a téves ismereteket 
vagy a rosszul megértett és elraktározott emlékképeket is békén 
hagyta. Észrevétlenül nyomult előre a homályos labirintusban. A 
központot kereste, a forrást, melyből a gondolatok fakadnak. Nem 
tért le az útról, bár néha gyenge kísértést érzett, hogy bekukkant
son az elágazó folyosókba, kilesse, ugyan miféle rejtett gondolatok 
lakozhatnak egy ilyen gyerekfejben. De nem engedett a kí
sértésnek. A főágon ment tovább, a kanyargó ösvényen, és így csak
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azokkal a képekkel találkozott, amelyek a felszínen húzódtak meg, 
és olyan alapvető képzetek voltak, mint a szülők, de elsősorban az 
anya emlékképe, minden bizonnyal még a korai gyerekkorból, az
tán egymás hegyén-hátán a világ mindenféle dolgai és jelenségei, de 
olyan kifordított alakban, ahogy csak egy gyerek tudja őket el
képzelni.

Lassan, tapogatózva haladt. Minden újabb kanyar előtt megállt, 
nehogy a fordulónál akaratlanul is belefusson egy kiálló emlék
képbe.

De nem vigyázott eléggé, és bajt csinált. Ahogy megfordult, egy 
apró bárány félig elmosódott körvonalait látta maga mögött. Ké
sőn vette észre, csak amikor már „átment” rajta, és ezzel majdnem 
kitörölte. Hirtelen maga sem tudta, mit tegyen. Nagy kárt minden 
bizonnyal nem okozott -  mint ha, teszem azt, valamelyik szülő 
emlékképét csonkította volna meg - ,  esetleg csak egy emléket tett 
gyengébbé, homályosabbá. Eszébe jutott, talán okosabban tenné 
ha ezt a szerencsétlen bárányt teljesen kitörölné a gyerek emléke
zetéből, így megkímélné a kislányt a zavaró, homályos emlékkép
től. Már majdnem hozzáfogott, de aztán mégis meggondolta ma
gát. Ki tudja, miféle rejtett szálak, a gyereknek milyen érzelmi kap
csolatai fűződnek ehhez a bárányhoz, melyekről neki fogalma 
sincs, hiszen az alsóbb rétegeket nincs ideje felkutatni -  és nincs is 
valami nagy tapasztalata az ilyesmiben. Ezért inkább nem bántotta 
a bárányt, úgy gondolta, egy homályos emlékkép is jobb, mint a 
semmilyen.

Még óvatosabban indult tovább, és az egyre szűkülő folyosó, az 
egyre gyérülő és homályosabbá váló képek azt sugallták neki, hogy 
közel jár a forráshoz.

Egyszer csak eltűnt minden, még a foltokká fakuló képek is, és 
ott látta, pontosabban érezte maga előtt a sötét, vibráló, kihaszná
latlanul nyugvó erőt.

Gondolatának egy gyenge fuvallatával megérintette az erő e szűz 
forrását... és megdöbbent.

Nem várt ellenállásba ütközött. Azt hitte, hogy majd simán ke
zelésbe veheti a lány gondolatainak még civilizálatlan, tehát befo
lyásolható forrását, de most zavarba jött, mert egy szokatlan és
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számára ismeretlen jelenséggel találta magát szembe: az erő, amely 
a lány gondolatainak forrásánál tanyázott, önmagától, minden kül
ső befolyás nélkül szembeszegült az ő akaratával!

Egyszeriben hihetetlennek találta az egészet, de mindenekelőtt 
bosszantotta, hogy ilyen -  valószínűleg jelentéktelen -  akadálytól 
engedte magát megijeszteni. Valamivel nagyobb erőt vett magá
hoz, és ismét hozzányúlt a sötétséghez.

Az asszonyok, akik a kislány és a szent ember mozdulatlan 
testét körülállották, ijedten léptek hátra, mert a lány teste, amely
ről azt hitték, hogy már részben elhagyta az élet, hirtelen meg
rándult, mintha kígyó marta volna meg, fektében fölpattant a le
vegőbe, néhány pillanatig vagy kéthüvelyknyire lebegett a talaj 
fölött, a végtagjai megfeszültek, majd tehetetlenül visszazuhant 
a földre.

Az asszonyok ismét közelebb merészkedtek.

Al-Mahmatall azt hitte, hogy menten elveszti az eszméletét. 
Végtelenül hosszúnak tűnő ideig nem tudott kellőképpen magához 
térni, elsősorban az átélt rémülettől.

Amivel most találkozott, az már nem ellenállás volt, hanem ki
mondottan támadás vagy inkább csak figyelmeztetés, de ettől, 
vagyis az erőnek ekkora koncentrációjától, amely mégsem öl, ha
nem pusztán lecsap, tudatosan megválasztva a célt... az ily mér
tékben irányított erőtől Al-Mahmatall kénytelen volt megrettenni. 
Mert ekkora erő, ha szándékában állt volna -  márpedig Al-Mah- 
matall meg volt róla győződve, hogy nem így volt akár meg is 
ölhette volna. De nem tette. Mintha csak távol tartotta volna magá
tól, nem engedve, hogy belépjen a tiltott zónába.

Al-Mahmatall töprengett. Igaz, hogy ez a módfelett titokzatos 
jelenség megijesztette, de egy Gondolkodó számára ez még nem 
elegendő ok arra, hogy meg is hátráljon az ismeretlen előtt, sőt egy 
okkal több, hogy föltárja azt, bár lelke -  pontosabban: tudata -  
mélyén valami azt súgta neki, hogy most olyan területre lépett, 
amely talán még számára is tiltott.

Éppen ezért nem merte megismételni iménti könnyelmű lépését.
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Ekkor eszébe jutott a kislány, a kór, és hogy tulajdonképpen 
nincs sok ideje töprengeni, ha meg akarja menteni ezt a szegény 
gyereket. Aki -  tegyük hozzá -  nincs is tudatában annak, hogy mi
csoda képességekkel van megáldva. Éppen ezért Al-Mahmatall a 
végsőkig elhatározta, hogy megmenti a lányt.

Valamit tenni akart, mégpedig olyasmit, amitől egy kissé elbi
zonytalanodott. Lassan elkezdett hátrafelé vonulni, mindaddig, 
amíg az első fakó emlékképek újra meg nem jelentek körülötte. 
Ekkor megkereste a legközelebbi elágazást, és beszökött a szűk fo
lyosóba. Nem tudta pontosan, hol jár, de itt már üresnek talált 
mindent, emlékképeknek nyoma sem volt, még a legfakóbbaknak 
sem. Csak apró rezdüléseket érzett, remegő vibrációkat, amelyeket 
a láz belső tüneteinek vélt, és amelyek arra figyelmeztették, hogy 
nincs vesztegetni való ideje.

Meggyorsította az iramot, akaratával hajtotta előre gondolatait a 
szűk, kanyargós ösvényen.

Amikor fönt ült egyedül a sziklán, és az álmokon, a világon meg 
az embereken gondolkodott, ugyanezeket az utakat szokta végig
járni, csak a saját fejében, a saját gondolatai közt -  ami mérhetetle
nül könnyebb, hisz ennyi év elmélkedés után már úgy ismeri a saját 
agyát, mint más ember a tenyerét. Ha akar, rendet tud teremteni a 
fejében, pillanatok alatt, aminek következtében szinte gyerekjáték
nak tűnnek az afféle manőverek, mint amilyeneket most a lány el
méjében végez. És még soha, egyetlen más alkalommal sem -  ami
kor idegen ember gondolataiba lépett, gyógyítás céljából -  kénysze
rült arra, hogy letérjen a főágról, az alapvető emlékképek ösvényéről, 
mert eddig minden alkalommal könnyen eljutott az erőig, amely a 
forrásnál pihent. És bármikor arra volt szükség, hogy valami bajt vagy 
kórt kiűzzön a beteg testéből, elegendő volt saját erejének egy gyenge 
nekirugaszkodása, hogy működésbe hozza a beteg gondolatainak 
szunnyadó erejét, és egy jól irányított lökéssel a kór fészkébe irányít
sa, ahol az erő, mint a víz a tüzet, puszta jelenlétével kioltotta a bajt. 
De most valami egészen másról volt szó: az erőnek egy olyan öntuda
ti állapotáról, amely nem engedi, hogy hozzányúljanak! Arra kény
szeríti, hogy cselhez folyamodjon, és a lány elméjének olyan régióiba 
tévedjen, amilyenekben -  a sajátján kívül -  még eddig nem járt.
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Al-Mahmatall tudta, vagy inkább csak sejtette, hogy egy tizen
éves kislány agyában még túl kevés az olyan kihasznált felület, 
amelyen a tudatosan elraktározott gondolati tények és képzetek 
tartós nyomokat hagytak volna -  kivéve a főágat, de hát az az út 
egyelőre járhatatlannak bizonyult. Ezért olyan ösvényekkel pró
bálkozott, amelyek a szó szoros értelmében szüzek voltak, még ki
használatlanul álltak, mint az üres, nedves agyaglapok, és arra vár
tak, hogy az idő meg a külvilág tapasztalásai a maguk kézjegyével 
teleírják őket. Al-Mahmatall tudta, hogy az összpontosított erő, ha 
tulajdonosa irányítása alatt áll, hatalma alá vonhatja az összes sza
bad ösvényt, függetlenül attól, hogy az emberi elme sok százmillió 
ilyen szabad ösvénnyel rendelkezik. Al-Mahmatall is képes erre, és 
a többi gondolkodó is, aki ismeri az erő használatának titkát -  hi
szen maga a képesség is ezen alapul. De az egyszerű, hétköznapi 
emberben, aki agyának képességeit pusztán a mindennapi, mini
mális mértékben hasznosítja, tehát az átlagember szintjén, az erő, 
amely mindettől függetlenül megvan benne, kihasználatlanul pi
hen, és működése csak olyan funkciókra korlátozódik, amelyek 
főképpen a fizikai cselekvéssel függnek össze. Az ilyen szűz erő
nek önmagától nincs bejárata a szabad, kihasználatlan folyosók la
birintusába -  ez csak hosszú tanulás és gyakorlat után lehetséges.

Al-Mahmatall ezért keresett ilyen szűz területet, ahonnan -  re
mélte -  háborítatlanul befolyásolhatja, annak veszélye nélkül, 
hogy az visszaüthetne rá.

Kissé irigykedve simította végig mentális ujjaival a lány agyának 
ezt a hatalmas, szabad felületét, amely finom tisztaságával mintha 
csak arra várt volna, hogy mielőbb birtokába vegye a teremtő erő!

Ekkor valami furcsa dologra lett figyelmes.
Ott, ahol a folyosó lágy, érzelmi falai végképp összeszűkültek, 

melynek végében ismét meg kellett volna éreznie a lappangó erőt, 
nem érzett semmit. Mintha a folyosó mögött nem várna rá az erő, 
aminek pedig érthető módon ott kellett volna lennie, hisz minden 
kiágazó ösvény abból fakad!

Gondolatait egy pillanatra visszafogta az átjáró előtt, majd rövid 
habozás után ismét eleresztette akaratát, és keresztülsiklott a 
nyíláson.
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Az első pillanatban azt hitte, szakadékba zuhant.
Persze, ez képtelenség volt, pusztán csak gondolatait érte érzéki 

csalódás. Ami meglepte, az a zárt mentális folyosók után hirtelen 
fölbukkanó hatalmas, üres térség volt.

Al-Mahmatallt elkápráztatta a nem várt felfedezés. Ilyesmivel 
most találkozott először.

A Gondolkodók előtt eddig még nem volt ismeretes, hogy az 
agyban a mentális-érzelmi folyosók szűk labirintusán és az erőn 
kívül, amely a központban tanyázik, bármi más is létezne. Hihe
tetlennek tűnt, hogy Al-Mahmatall egy kislány agyában bukkan rá 
olyasvalamire, amit a Gondolkodók még a saját gondolataik út
vesztőiben sem fedeztek föl. Pedig így volt, most már nem lehetett 
szó érzéki csalódásról: Al-Mahmatall kinyújtotta gondolatainak 
csápjait, és nem tudott kitapintani semmilyen ellenállást, sem falat, 
de még egy újabb folyosót sem.

Ahol most volt, azt hasonlónak találta a végtelen űrrel.
Elöntötte a büszkeség, amikor eszébe jutott, hogy mily irigy

kedéssel fogják hallgatni társai, ha majd a Tanács legközelebbi 
közgyűlésén beszámol erről a felfedezéséről! O, Al-Mahmatall, 
aki már maga is meg volt győződve arról, hogy életében elérte 
mindazt, amit képességei számára lehetővé tettek, és már nem 
lesz belőle zseni vagy nagy felfedező, csak egy középszerű, min
dennapi Gondolkodó, egy a sok száz közül, aki másra sem jó, 
mint hogy csupán őrizze a rábízott kérdést, anélkül hogy vala
mit is hozzáadna vagy megoldana... ő, Al-Mahmatall, felfedezett 
valamit!

Hogy mit, azt még maga sem tudta, de ha mást nem is, feltalált 
egy újabb kérdést, egy újabb titkot...

Ekkor hirtelen felébredt benne a vágy, hogy kutasson.
Miért elégedjen meg a feltett kérdéssel, ha már úgyis itt van, ku

tasson, keressen... hátha!
Találomra megindult, hogy merre, az most teljesen mindegy 

volt. De csalódott az imént, amikor azt hitte, hogy úgymond 
„légüres” térbe érkezett. Gondolatainak lassú elmozdításával való
ban nem ütközött semmilyen mentális akadályba, de most, amikor 
akaratával és erejével meglódította a gondolatait, gyenge ellenállást
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érzett, valami olyat, mint amilyet az az ember érez, akit futás köz
ben szembe ér a szél.

Tehát valami volt ott körülötte, amit passzív jelenléttel még le
hetetlen volt érzékelni, csak kifejezetten erős mentális tevékeny
séggel. Rendíthetetlenül haladt előre -  ha itt lehetett egyáltalán 
irányról beszélni - ,  csak úgy szelte ezt a ritkás, levegőszerű vala
mit, és várta, hogy előbb-utóbb beleütközik a falba...

De furcsamód ez nem következett be.
Al-Mahmatall kezdett megint elbizonytalanodni.
Annyit tudtak a tudósok, hogy az emberi agy mentális folyosói 

akármennyire végteleneknek tűnnek, ha egy Gondolkodó elindul 
bennük bármerre, előbb-utóbb beleütközik a falba, amelyiken ke
resztül belépett, vagy ellenkező esetben ráfut az erőre, de a rend
szer mindenképpen zárt!

Legalábbis eddig így hitték. Ezzel szemben Al-Mahmatallt egy
re inkább kezdte elfogni a baljós gyanú, hogy ahol ő most oly sza
badon röpködteti gondolatait, az valóban egyfajta végtelen űr...

Ha pedig végtelen űr, akkor...
Al-Mahmatall megállította rohanó gondolatait.
Ha ez űr, és a tetejében végtelen, akkor ez azt jelenti, hogy se- 

merről sem korlátozzák falak. Ha pedig falak nincsenek, akkor 
nyílások sem, amelyek a mentális folyosókba vezetnek. Folyosók 
nélkül pedig...

... folyosók nélkül nincsen kijárat!
Al-Mahmatallt páni félelem fogta el. Úgy érezte, csapdába ke

rült, a lány önálló erejének és ennek az átkozott, végtelen semmi
nek a csapdájába! Becsapottnak és kijátszottnak érezte magát, mert 
egy olyan világ foglya lett, melyről azt sem tudta, hogy tulajdon
képpen mi a rendeltetése.

És hogy tudott ennyi ideig rejtve maradni a Gondolkodók min
dent kifürkésző lelki szemei előtt?!

Hacsak...
És ekkor megérezte valaminek a jelenlétét -  de csak egy pilla

natig tartott az egész. Olyan volt, mint amikor dongó suhan el 
az ember füle mellett; hirtelen felerősödő, majd eltűnő mentális 
inger.
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De alighogy ez az érzés elveszett, a távolban már közeledett a 
következő, sebesen, mint a villám, aztán elhúzott Al-Mahmatall 
gondolatai mellett, és eltűnt a végtelenben.

Aztán jöttek sorban, egymás után, egyre többen, százával su
hantak el mellette, mint sok-sok fénylő hullócsillag, süvítve jöttek, 
és egyre csak jöttek...

Minden kétséget kizáróan itt gondolatokról volt szó, szabad, 
önállóan száguldozó gondolatokról... és ezek a szabad gondola
tok hívták őt magukhoz, csalogatták, csalogatták...

Nem! Al-Mahmatall nem mert erre még gondolni sem. Az telje
sen lehetetlen, hogy éppen itt, hogy éppen ő ... Pedig a tények és 
ezek az idegen gondolatok arra utalnak, azt súgják neki, hogy itt, 
pontosan ezen a helyen születnek az álm...

Az asszonyok ismét fölsikítottak, és ijedten rebbentek szét, mert 
most -  láss csodát! -  a szent ember teste pattant föl a levegőbe, 
ugyanúgy, mint az előbb a lányé, csak magasabbra, szinte könyék- 
nyire a földtől, ősz haja égnek meredt, izmai megfeszültek, majd 
nagyot puffanva visszazuhant a földre, jókora porfelhőt csapva 
maga körül.

Pedig Al-Mahmatall igazán jól érezte magát, könnyűnek és sza
badnak, bár a Fölismerés egy kissé fájdalmas volt, de legalább meg
tudta, milyen az, amikor a gondolat lerázza magáról a terhét, a 
testet, és visszaszerzi a szabadságát.

Al-Mahmatall csak azt sajnálta örök időkön át, hogy felis
merését nem oszthatta meg senkivel, és így nem láthatta a Ta
nácstagok elképedt és irigykedő arcát, amikor a terem közepén 
állva teleírt agyagtáblákkal a kezében beszámol a nagy felfede
zéséről.

Nyúl, miután megállapította, hogy Al-Mahmatall szíve egysze
rűen megszűnt dobogni, felrakta egy rozoga talicskára, és a hegy 
lábánál szó nélkül eltemette.

A kislány láza rohamosan csillapodott, és csodák csodájára né
hány napon belül teljesen elmúlt. Minden reggel frissen ébredt,
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egészségesen, talán egészségesebben, mint valaha. Csak néha vol
tak furcsa, érdekes álmai.

Egy ősz hajú öregemberrel álmodott, aki örökké nehéz agyag
táblákat cipelt a hóna alatt, és állandóan beszélt, beszélt, ám hang 
nem jött ki a torkán. Csak tátogott szegény, fáradhatatlanul mond
ta a magáét, kitartóan magyarázott és magyarázott, de senki se ér
tette a szavát...
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JÓDAL KÁLMÁN





HOW GOOD NŐT TO LŐVE

l .

A futószalagon végzett munka nem hiábavaló!
Ervin gondolkodik, majd hajába túr a szennyvíztisztító előtt.
Egy század katona masírozik el a Béke téren.
Biztonsága szavatolt.
A Szabadság sugárút második állomásán megáll a busz. Ervin ví

gan kapaszkodik fel rá.
Autóbusza áthalad a köztársasági elnökről elnevezett téren.
Az ólmos levegőt beszippantva, Ervin kidülleszti a mellét.
„Ez az én harcom.”
Az utca túloldalán döglött kutyát rugdosnak. Egyikükben Ervin 

felismeri a szomszéd kisfiát.
A futószalagon végzett munka nem hiábavaló.
Ervin egyenes derékkal munkálkodik. Gépek vad moraja vissz

hangzik a munkacsarnokban. Olvad az érc az új, a jobb holnapért. 
A munkafegyelem nem hagy kívánnivalót maga után. Munkájuk 
gyümölcsét mindannyian egyformán élvezik.

„Előre!”
Gondosan ledolgozza a nyolc órát. Az időbeosztás összeállítása

kor figyelembe veszi a dolgozók igényeit.
Munkaeszközei mindig a keze ügyében vannak.
„Ez szükséges.”
A csarnok sápadt fényével is kiemelkedik sudár, izmos alakjával.
A munkadarabok gyors egymásutánban kerülnek le a futó

szalagról.
Regina tűnik fel, gránitpiros ajkai kettéválnak:
„Egyetlenem.”
Ervin Regina rövid, feszes bőrszoknyája alá nyúl. A munkaruha 

már az olajos padlón hever.
„Kívánlak.”
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Ö is aláírta a nukleáris erőművek létesítését ellenző petíciót. 
Testét is gondosan karbantartja.

„Csak te.”
Az automatizált gépsor mentén minden rendben.
„Egyetlenem. ”
A pneumatikus fúrók példás rendben sorakoznak. Kint hűvös az 

éjszaka.
„Egyetlenem.”
Ok kedvelik egymást. Megtalálták a közös hullámhosszt. 
„Kívánlak.”
Valahol transzparens lóg a gépsorok fölött.
„Előre.”
Szerelem az automatizált gépsorok mentén. Szolid öröm az ar

cokon. Zakatolnak a sokoldalúan felhasználható munkagépek. 
„Egyetlenem.”
„Kívánlak.”
Ok megtalálták az egymás felé vezető utat. Ez mindenért kárpó

tolja őket.
„Egyetlenem.”
A hangsúly a fegyelmen és a feltétlen odaadáson van. A minden 

téren példamutatókat kitüntetik.
Dalol a gyárkémény, holdfényben úszik a gyárudvar.
Ervin mosolyogva vállat von.
„Nem vagyok más, csak egy munkás.”
Egy munkás.
Egy élmunkás.
Mindenki saját szerencséjének a kovácsa.
A tevékeny élet vezet felszabaduláshoz.
Előre!

2.
Emilt ismét nem vették föl.
A szobában tapintható a csönd, és valahogy minden olyan 

furcsa.
Emil nem hasonlít Helmut Bergerre.
Vastag drótkötélről lóg le a lámpaernyőről.
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Asztalán a kenyérjegyek mellett egy Kafka-kötet. Mindig sze
rette a szépirodalmat.

Ablaka Trabantok sorfalára nyílik.
Apró porcelánnippek uralják a szobát.
Nehéz csönd telepszik rájuk.
Emilt ismét nem vették föl.
Vastag drótkötélről lóg le a lámpaernyőről.
A 37. pályázat számára negatív eredménnyel zárult.
Ez várható volt.
Az előszobában a felhasadt tükörben mindennap megnézte magát.
Már jéghideg.
Ez oly bántó, mégis érthető.
Emil enyhén imbolyogva lóg a lámpaernyőn. A mai nap rosszul 

végződött számára. Dülledt szemeiben rémület. A kötél vörös csí
kot vág a nyakába.

Ez olyan bántó, mégis érthető.

3.
Hilda a hajába túr. Üveges tájakon halad. Halott a város.
Az ablakok sötét foltjai fenyegetően néznek vele farkasszemet.
„A mai eredményem jobb, mint a tegnapi.”
Hilda végigborzolja csapzott haját.
A szürke folyó mentén fut. A sétálóknak szánt gyalogút pedán

san ki van aszfaltozva. Horpadásoknak nyoma sincs.
Minden a legnagyobb rendben. Halott a város.
Elénk színű sportcipőjében ruganyos léptekkel húz el a tervezet

ten telepített facsemeték mellett.
Hajnalodik.
Hilda gondosan őrzi a kondícióját.
Hasi légzés, csendes fasorok.

4.
Az egyik belvárosi kávézóra bágyadtan süt a nap. Alfonz dús, 

feketére festett haját lófarokban viseli. Ervin biztosítótűvel össze
fogott csíkos pizsamájában ül az ovális betonalakzatokba ültetett 
virágok mellett.
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Úgy öltözködnek, ahogy akarnak. Úgyis már minden ki van ta
lálva.

Alfonz most latolgatja a lehetőségeket. Videodiszkóba, caféba 
vagy dancyngbárba mennek. Ez több a semminél.

Laura halad el mellettük helyes csípőjét riszálva. A szűk bár
sonyruha fiatal, emancipált testet rejteget. Megáll a lépcsőkön, 
majd jobb lábát behajlítva megszólal.

„Már megint semmi sem történik.”
Laura tévébemondónő. Gondosan begyakorolt mosolyát bevet

ve várja a fejleményeket. Ez több a semminél.
Kommersz fiatalok haladnak el mellettük. A belvárosi kávézó 

kerthelyisége hamarosan megtelik. Laura milánói szalmakalapját 
megigazítva az üvegfalhoz simul. Alfonz a túlsó oldalról nézi.

5.
Olajfolt úszik a folyón. A finom, szemcsés homokkal borított 

parton Emil napozik. A sekély vízben pancsolva kisgyermekek 
csapkodják egymást Duna-vízzel. A túlsó parton fülledt nyuga
lomba süppedt a város. Beáta súlytalanul lebeg a kékesen áttetsző 
folyóvízben.

„Hullámok.” Emil lehunyja a szemét. Hirtelen árnyék vetődik 
férfias testére. Laura párducbőrmintás monokinijében melléje te
lepszik.

„Szabad?”
„Természetesen.”
Laura Emil átforrósodott karját simogatja. Beáta táskarádióját 

hallgatva rágógumizik. Övék a környék. Ez már valami.
Emil gyengéd tekintettel Laurára mered, és azt suttogja:
„Kedvellek.”
Laura előveszi sportszatyrából a névjegyét. „Itt megtalálod a te

lefonszámomat.”
Emil érzéki ajkai szélesre tágulnak.
„Ma este jam session van az egyik klubban. Velem jössz?”
„Veled, édes.”
Új románc szövődik. Vidor madárdal hallatszik a fák lombjai 

közül. Felhők. Szürkéskék ég.
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Kora délután van. Laura szobája sarkába húzódik. Arcán rossz
kedv tükröződik.

„Szörnyű, borzasztó, kietlen. Szerencsére van még egy tablettám.”
Két lakótömbbel arrább Albert rádiót hallgat. A hét toplistája ki

tűnő szórakozást ígér. Albert bekapcsolja a tévét is. Belpolitikai ma
gazin van a műsoron. Egy kék kosztümös középkorú nő épp a válság
ból való legújabb kiutat ismerteti. Albert kikapcsolja a tévékészülé
ket. A rádió egy üdítőital reklámját sugározza két sikerszám között.

Laura magához húzza a telefont, és tárcsáz.
„Igen!”
A vonal túlsó végén Albert van.
Laura hangja elcsuklik.
„Nem tudom, miért hívtalak fel.”
Albert Laura szőnyegén fekve cigarettázik.
Laura előzékenyen megszólal.
„Behúzzam a függönyöket?”
„Minek?”
Albert ujjaival végigsiklik arcán.
Sötét szoba. Mohó ajkak. Kint vigasztalanul zuhog az eső a koc

kás betonsilók között.

7.
Sötét alakok lopakodnak a félhomályban. Feszültség uralja a 

környéket. Lapulj a falhoz. Ki tudja, mi vár rád.
Hilda joggingozik a Duna-parti sétányon. Hajnal van. Halott a 

város.
Az előre gyártott lakótömbelemek sötét ablaküvegei némán 

merednek rá. Hilda ügyet sem vetve rájuk villanykék tréningruhá
jában futja a kilométereket. A nyílegyenesre telepített fasor fáit 
egymás után hagyja maga mögött.

Az akarat a legfontosabb.
Hilda megáll egy hatalmas „Előre!” feliratú tábla előtt. Mocskos 

kezeket érez ruganyos testén. A sétány lámpái piszkossárga 
fénnyel derengenek fölötte. Hajnalodik, Hilda zihálva szedi a leve
gőt. Még csak félúton van. A napi normát teljesíteni fogja.

6.
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„Természetesen.”
Ép testben ép lélek. Hilda tovább fut. Gondolatai acélos testére 

koncentrálódnak.
„Ez így helyes.”
Szíve vadul kalimpál. A kirakatban a túloldalon vadászzekék, 

élesre fent kések, tölténytárak. A kivilágított kirakat szinte mági
kus erővel vonzza a tekinteteket.

Különös alakok rajzolódnak ki a szürke reggelben. Kezükben 
fél tégla, cigaretta.

A kirakat hangos csörömpöléssel törik darabokra. Üvegszilán
kok borítják a fagyos betonlapokat. Hilda, ügyet sem vetve rájuk, 
kocog tovább. Ez a tréning csak az övé, és nem engedi meg, hogy 
bárki elrontsa.

Jeges szél söpör végig a sétányon, különféle hulladékot dobál 
ide-oda.

Kőolajszállító hajók hasítják fel a Duna felületét. Hilda acélos 
testére koncentrál. Hasi légzésére igen ügyel.

Mindenki felelős a saját fejlődéséért!
Narkós gyerekek hevernek a kórházfehérre festett fémpadokon. 

Egy kéz görcsösen szorongat egy papírzacskót, körülötte szétgu
rult sült gesztenyék. Üveges szemű munkások térnek haza az éjjeli 
műszakból.

Hilda megrázza magát.
„Ez a feeling nem helyénvaló.”
Hilda a Duna ezüstösen csillogó felszíne mentén kocog. Hajnal 

van. Halott a város.

8.
Eső a fákról. A szürke égbolt beláthatatlan lehetőségeket rejt 

magában.
Köd.
Ottó sétál a kihalt utcákon. Az aszfalt repedéseit szemét tölti ki. 

Valaki halad mögötte.
Ottó hátrafordul. Hátranyalt hajú ballonkabátos férfi áll mögötte.
„Valahol már találkoztunk.”
„Lehet.”
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Ottó átmegy a túlsó oldalra.
Hilda a gyöngysorával játszik. Zsebrádiójából a hét slágere szü

remlik elő. A porcukorszerű, fagyos bevonatú fenyőfák mellett 
megáll. Katonás, rövidre nyírt frizurás fejét egy vasrácsos kapura 
hajtja. Csizmájával a töredezett jegű latyakban pancsol.

„Hol tél van, hol nyár.”
A hófödte város sugárutain kocsik száguldanak a távolba. Ottó 

ismeretlen, újszerű hangulatot érez. Eső hull a fákról.
A közlekedés egyelőre zavartalan. Egy fekete luxuskocsi szá- 

guldva közelít Hilda felé.
A Porche lefékez. Már késő.
Hilda üres tekintettel hever az úttesten. Ajkából vér szivárog, és 

keskeny patakban folyik végig az arcán. Bőrtáskájának tartalma 
kiszóródott az aszfaltra.

Ajakrúzs, Chesterfield cigaretták, szemhéjfesték, Maupassant- 
novelláskötet.

A Porchéból fakó arcú fiatalember lép ki. A tömeg körülveszi őket.
A tévé-forgatócsoport buzgón filmez a helyszínen. A tömegben 

Emil előretolakszik, és kihúzza magát.
„Benne leszek az esti tévéhíradóban.”

9.
Áron képregényt olvas. A rádió a déli területeken dúló polgár- 

háborúról tudósít.
„Sztereotip.”
Áron a sarokba vágja a sztripet, Rudolf Steiner művei közé, 

majd átkapcsolja hangfalát a kazettás magnóra.
Hirtelen végigfekszik a rekamién. Erekciója van.
A magnószalagról Hilda sikolyai hallhatók az eksztázis pillana

taiban. A kazettát Emiltől kapta.
„Még... még... ja j!”
Hilda hangja elcsuklik, zihál.
Áron a sliccéhez kap, majd elkezdi simogatni. Kubújik nadrág

jából, pálmafamintás alsónadrágjába nyúl, és megnyalja kiszáradt 
száját.

A tape-ről Hilda sikolyai, mint valami mély kútból, törnek élő.
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Ottó a monitorra pillant. Kintről lepusztult környék tárul szeme 
elé. Kattanás, majd Ervin arca rajzolódik ki a képernyőn.

„Ma ne számíts semmi jóra.”
A kép eltűnik, helyette apró rizsszemek mozognak a monitoron.
Ottó gyengéden a saját hajába túr, majd ujjpárnáival végigsimítja 

arcát, nyakát.
„Milyen szép... milyen különös... valami új, ismeretlen... én 

szeretném.. .”
Ajkába harap, lehunyja szemét.
Szintetizátor-zene árad fejhallgatós magnójából. Ottó elzárja a 

muzsikát, majd walkmanjét a szőnyegre ejti.
„Egyik nap olyan, mint a másik.”
A bárszekrényhez lép, egy gombnyomásra eltűnik ajtaja a fal

ban. Dzsúszt tölt magának, majd elgondolkozva visszaül. Lábát 
keresztbe rakja, és hátradől szabályozható magasságú székében.

Egy hang azt suttogja: „Csak a tiéd vagyok.”
Hajlakkal fújja be frizuráját, és a képernyőn megjelenő filmet 

bámulja.
Az ekránon Forma-l-es autóverseny. A csodagépek sebesen 

száguldoznak az előírt versenyúton. Ottó unottan nézi őket. Egy 
hang azt suttogja:

„Csak a tiéd vagyok.”
A narancslében a jégkockák már kezdenek olvadni, és kellő hő

mérsékletre hűtik az italt.
A versenyautók újra és újra végigszáguldanak a pályán.
Ottó felkel, a műanyag falhoz szorítja tarkóját, és elzárja a vide

ót, majd bekapcsolja a belső tévéhálózatot.
„Ervin...”
„Mit akarsz?”
„Gyere át.”
„Majd.”
Ottó elzárja a készüléket. Combközépig érő csizmája a bolyhos 

szőnyegbe süpped.
Könyvek pihennek a füstüveg polcon. Dorian Gray és Mrs. 

Dalloway. Ottó beléjük lapoz, majd visszahelyezi őket a polcra.

10.
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Ottó a tükör előtt. Elmélyülten rúzsozza a száját. Szemhéja 
gyöngyházfényűen csillan.

Hosszan, figyelmesen szemléli tükörképét. Fésülködik, moso
lyogni próbál, megigazítja a kontaktlencséjét.

„Szórakozol?” A fotocellás ajtóban Ervin áll.
„Jogom van rá.” Ottó a bárszekrényhez indul.
„Kólát?”
„Dzsúszt.”
Kezükben az üdítővel elnéznek egymás mellett. A másik polcon 

sorakozó videokazetták érdekes kalandokat ígérnek. Mindegyikhez 
egy új, ismeretlen felfedezés öröme párosul. Ottó rúzsfoltos poha
rát kezében tartva a képmagnóhoz indul, és beletáplál egy szalagot.

A szobában kialszik a fény. A folyadékkristályos képernyőn ki
bontakozó cselekményt két kifejezéstelen szempár követi.

Ervin a videóhoz lép, és kikapcsolja.
„Szokványos.”
Ottó hallgat.
A sarokban Regina hever. Lába közé nyúl, és ott felejti a kezét.
Ottó hallgat.
A csönd ólomsúllyal nehezedik rájuk.

11.
„Szeretek... mit is... valami... megfoghatatlan. . . ”
Ezüst haj, ezüstlő ajkak, áttetsző csókok.
Ottó végigfekszik a padlón, s a saját arcát vizualizálja.
A lift zajtalanul eléri a földszintet. Szabadidőzene hömpölyög 

sztereó berendezéséből.
„Csak azt akarom...” Tanácstalanul áll a liftben, majd öngyúj

tójával alaktalan masszává olvasztja az emeleteket jelző gombokat.
„Ilyenkor jól érzem magam...”
Ottó emlékezik.
„Valamikor vízisíztem a lakónegyedünk melletti mesterséges ta

von. A hullámok az arcomba csapódtak.”
Ajkai enyhén megremegnek. Nercbundája lehull izmos válláról.
Ottó meztelenül hever a bőrfotelben. Bal kezével mellizmait ci

rógatja. Fejét hátradobja, száját sikolyok hagyják el.
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„How good nőt to lőve...  How good... nőt to lőve. . . ”
Szemét lehunyja, végigsimít rövid szöghaján. Arca túlvilági bol

dogságot sugall. Forró csókokkal borítja karját, vállát. Mintha 
szétfolyna, alakja elformátlanodik, tovaszáll.

Ottó mélyen leszívja a dohányfüstöt, majd apró karikákban 
kifújja. A függöny mögül szórt fény, mesterséges világítás szű
rődik be.

12.
Hilda, Regina és Ottó barátkoznak. A narancsos koktél a bár

asztalkán.
Ottó ügyesen csomagolta magát. Diszkréten csíkos lepkenyak

kendője vakítóan fehér ingén határozottan jól mutat. Antidepresz- 
szívjei jó közérzetet szavatolnak. Hilda figyelmesen nézi.

„Egy exportboltban szerzem be a ruhatáramat”, magyarázza 
Ottó.

A tévében egy politikus nyilatkozik:
„Mivel az átszervezés és a differenciálódás hosszú folyamat, két 

szakaszban végezzük.”
Hilda, Regina és Ottó barátkoznak. Elénk politikai vitát foly

tatnak.
„A demokratizálódási folyamatok és a pluralizmus a legfonto

sabb.”
Ottó felkel.
„Unalmas.”
Határozott léptekkel hagyja el a szobát. Az előtér csempepadló

ján áll, és gondosan, hosszan zselézi új, londoni divat szerint nyírt 
frizuráját.

Bent a szobában Regina és Hilda továbbra is a napi politikai ese
ményekre összpontosít.
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LOVAS ILDIKÓ





ELTÖRT POHARAINK EMLÉKE

„Szerintem minden érzés kizsákmányolható, és gya
korlatilag ki is használják.” (Fassbinder)

Kkkrrcc... néma csönd. Kimeredt szemek követik az esésen már 
túl levő tárgy szilánkos maradékainak esetleges további útját. 
Nincs tovább útja. Némán és kiszolgáltatottan hever a tárgy. Eset
len. Ügyetlen. Szétesettségében együgyű. Ki lehet söpörni. Kö- 
nyörgőn meresztgeti szilánkjait. Vércsöpp. Ha nem tehet mást, 
legalább vág egy utolsót. Az ujjból kimered egy aprócska szilánk. 
Káromkodás. Szisszenés. Vércsöpp. Az üvegkellék sértődötten he
ver darabjaiban. Az előadás folyamán uralkodott, számított a léte
zése, funkciója volt, rekvizítum volt. Volt. Vol. Vo. V. Most csak 
ilyen hegyes szilánkokból áll. (V.) Némán és holtan hever az elő
adó-művésznő lábai előtt.

Mert én megmondtam neked, hogy ez így nem élet! Hogy így 
nem lehet élni! Rádiójáték. Esetlen csörömpölés. Három statiszta 
égzengést és villámlást izzad ki magából. A rádióhallgató ijedten 
kémlel a konyha felé. A rádióhallgató kimeredt szemmel puhatolja 
a konyha zajait. A füle süket, menny dörögnek benne a statiszták. 
Mert én megmondtam neked, hogy ez így nem élet! Élő játék. Mi
lyen jó, hogy a rádiójátékok sem tökéletesek, és elfelejtik, hogy 
még a vihar sem tart örökké. A törölgető kézből kicsusszan egy 
tárgy, és kkkrrcc... az asszony némán és kiszolgáltatottan hever a 
földön. Könyörgőn mereszti kifacsarodott tagjait. Vércsöpp. Még 
egy. Még e. Még. Mé. M. Ilyen alakot hagyott benne a kés. Mond
juk, a mellén. Az előadás folyamán uralkodott, számított a létezé
se, funkciója volt, feleség volt. Hhhmmmh... nyálas, cuppanós ki
békülés, enyhe lihegés. Majd csicsergő búcsú. Édes. Az asszony el
lenben némán és holtan hever a rádióhallgató lába előtt.

A rádiójátékban ismerik a folyamat menetét (nem is tévednek a 
befejezést illetően sohasem), az életbe azonban hiba csúszott. 
Csakúgy, mint azon előadás menetébe. De ott vége lett az előadás
nak, itt viszont nem lesz vége. Egymásra siklottak a síkok. Az elő
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adásé és az életé. De most mit lehet tenni, de most mit, de most, de. 
Nincs de! Az üvegtárgy eltört, a bűnösnek lakolnia kell! Senki nem 
kérdezte, hogy miért hever a földön vérbe fagyva az asszony. Át
léptek rajta. De az üvegtárgy... „De már a torkára fonódott az 
egyik úr keze, a másik pedig mélyen a szívébe döfte s kétszer meg
forgatta a kést.” S belőle üvegfejű ember lett. Üvegfejű rádióhallga
tó, akinek gondolatait esténként tejfehér neon világította meg, az 
olvashatóság kedvéért. Akik csak a fejét látták az erkélyen, nem 
tudták, hogy ezek nem a saját gondolatai, hanem egy regény utolsó 
mondatai. Neki is voltak utolsó mondatai, amikor harmadnap ki
jött a bűzre a rendőrség, és átlépve az M alakú vágást -  mellvágást -  
viselő nőn, óvatosan az üvegfejű rádióhallgató felé közeledtek: 
„Sve ce biti u redu.” Mondták kedvesen mosolyogva, s akkor ő is 
elmondta az utolsó mondatait: „Mert én megmondtam neked, 
hogy ez így nem élet.” De (már megint ez a szócska) a rendőrök 
nem értették, mert más volt az anyanyelvűk.

Az ítélet után senki sem próbált mentséget találni a gyilkos rádió- 
hallgató tettére. A rádiójátékot mindenki figyelmen kívül hagyta. 
Végrehajtották az ítéletet. Kkkrrcc... néma csönd. Az üvegfej dara
bokra hullott. Szemei kimeredtek. Némán és holtan hevert az íté
letet végrahajtók lába előtt, akik siettek haza, mert vasárnap volt, 
és tíz órakor kezdődött a hangjáték a rádióban, amit a fáradságos 
munkával töltött hét után a dolgozók (és polgárok) széles mo
sollyal ajkukon, boldogan hallgatnak végig. Aki pedig a rádió
játékot, a színielőadást és az életet nem tudja különválasztani, 
annak vére folyjon el. Annak élete gubancaiból ne legyen kiút, azt 
Ariadné bosszulja meg, mielőtt a fonalat a kezébe adja.

S vagyunk néhányan ilyen üvegfejűek, hosszú bolyongásaink 
alatt sikertelen keresői a határnak, amely az élet és minden más te
vékenység között elhelyezkedik. Annak vére folyjon el! Ha figyel
mesen hallgatózunk bele az éjszakába, messziről elhaló hangokat 
hallunk, kkkrrcc... néma csönd, majd kkkrrcc... néma csönd, 
majd kkkrrcc... majd... így törnek el poharaink egymás után, 
sztaniolpapír karácsony másnapi gyűröttségét hagyva lelkűnkben. 
Mit gondolsz, a sasok nem mosolyogtak, miközben Prométheusz 
máját tépték? Előjáték. Amióta ezt megkérdezted tőlem, barátom
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(a zongoraművésznő csodálatosan előadott Liszt h-moll szonátája 
után a szünetet élvezve és a kényelmetlen székeket negálva), azóta 
egyfolytában töprengek, úgy fáj ez a kérdés üvegfejemnek, mert 
minden fenségesség eltűnt az életből már akkor? már ott? a zajló 
tenger habjai fölött? És azóta egyfolytában csak röhögő sasok ke
ringenek a levegőben, megszüntetve (de nem megőrizve) annak le
hetőségét, hogy hősök szülessenek. Amikor végighallgattuk a kon
cert másik részét is, s az autóba ülve bekapcsoltam az ablaktörlőt, 
sztaniolcsöppek futottak le az orrnyergemen, s oly kecsesen giccs- 
ízű volt az adott helyzet, akár egy rádiójáték sikerült vége, azzal a 
különbséggel, hogy én egyedül ültem magam mellett. Éreztem, 
hogy ez az élet. Rám nehezedett minden súlyával a terhes magány. 
Az utolsó két mondat készülő rádiójátékom befejező része lesz. 
Röhögnek a sasok, barátom, éles csőrükkel kíméletlenül kopogtat
ják üvegfejünket.

Nézem Michelangelo képét, az Adám teremtését, nézem, s fáj, 
hogy a mi ujjunk összeéréséből nem teremtés lett, hanem csak egy 
buta játék. Nem tudtunk méltóképpen felmagasodni, égig emel
kedni, ívben meghajolni. „A kitűzött napon és időben Michelange
lo munkásaival ledöntötte a téglafalat és a palánkot, úgyhogy Dá
vid szobra ott állt a kék ég alatt.. .” A kitűzött napon és időben mi 
nem tudtuk ledönteni a palánkot, hogy ott álljunk a kék ég alatt 
tisztán, átlátszóan, fénylőn, törékenyen, akár törékenységünket 
hirdetve, kkkrrcc... várva ezt a kísértő hangot, amely mindent 
megsemmisít, amely vért fakaszt, amely millió darabra zúzza össze 
buta rádióhangjátékos gondolatainkat -  mert elfelejtettem monda
ni, de minden ide vezethető vissza, üres tereken kimondott mon
datok, ha később visszhangoznak bennünk, akkor már olyanok, 
mint a vasárnap délelőtti hagjáték, pedig ott és akkor minden vol
tak; szóval, nem volt bátorságunk dacolni, Dávidként emelkedni 
az ég felé, pedig tisztán emlékszem, hogy azt mondtad: a Dávid- 
szobornak gyönyörű a története. Élőjáték. Kkkrrcc... tulajdon
képpen véletlenül ejtettem le a poharat szombaton reggel, a szüle
tésnapom másnapján, mert egészen ügyesen egyensúlyoztam a tál
cával, gondolataim tiszták voltak -  mint a nevető reggeli nepsütés- 
ben fürdő táj, hogy mást ne mondjak s anyám hangját hallottam
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hirtelen a hátam mögött, amitől összerezzentem (hm, hm, mégsem 
voltak olyan tiszták a gondolataim?), s elejtettem a poharat, ponto
sabban leejtettem a tálcáról, megcsonkítva így a hatból álló egysé
get, szétszórva a teraszon az üvegszilánkokat, és lelkiismeret-fur- 
dalást érezve, hogy kitalálják a gondolataimat (tényleg azon  dol
gokra gondoltam volna?). Tehát egyáltalán nem volt véletlen, hogy 
leejtettem a poharat, mint ahogy az is a történet része, hogy két 
héttel korábban te löktél le egy poharat. Csak neked nem volt lel- 
kiismeret-furdalásod, te hanyag eleganciával szedted föl a föld
ről a cserepeket, kkkrrcc... mondta alig néhány másodperccel 
előbb a pohár, megelégelve indiszkrét viselkedésünket, kkkrrcc... 
mondta, te összeszedted, visszahelyezted eredeti helyére, az asz
talra, de már nem eredeti állapotában. Mert ami belőle egész
ben megmaradt, abba belehelyezted a szilánkokat, olyan volt 
a pohár, mint én. Darabokban csúcsosodó szilánkokban maradtam 
meg. Sebezhetett a pohár, mert ujjaim elgondolkodva követték 
a megmaradt vonalakat. Sebezhettél te, mert inkább figyeltél 
a pohárra, mint rám. Hazugságaidat a melegágyból (vagy meleg 
ágyból) kidugott orrod életre túl gyenge impulzusait hallgatva 
vágtam meg az ujjam -  ne mondd, kérlek, hogy nem igaz, mit se 
számít, különben sem tudhatod, hogy érzem magam - ,  s a vér- 
csöppel szívet rajzoltam az asztalra. De ez már nem igaz, ez megint 
egy részlet, ami összemosódott velem: „Nem csodálkoztam volna, 
ha vérezni kezdenek, ahogy vérezni kezdett a könyököm is, 
mellyel vörös szíveket rajzoltam kávézás közben a konyhaasztal 
lapjára.”

Lehetetlen, de a megvalósult árnyakat kell követni, a zöld tiszta
ság áhító igéjét, áááhh, mondja az ige, s nem hamis, vásári kacatok- 
kal feldíszített bóvli gondolatokon kacagni, kac, kac, kac. így! 
Vagy még rondábban.

Rádiójáték: Könyörtelenül akarnálak, mondtam neked rögtön, 
de nem mindennapi kenyeredet, hanem azt, amelyet az alkotás sós 
verítékével teszel ízesebbé. Átsiklik élőjátékba, én mondom.

Rádiójáték: Miért nem vetted ezt észre rajtam? (Sóhaj: aahh.)
Én mondom: Csak a banalitástól akartam megkímélni irántad 

táplált érzéseimet.
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Rádiójáték: S vagy teljességében kellesz -  ha létezel úgy egyálta
lán vagy nem is kellesz.

Én mondom: Még ha hites szeretőmmel való megcsalása is lesz 
önmagamnak minden gondolatom. Én mondom? Rádiójáték? Ki 
mondja?

„Fm sorry that I made you cry
I didn’t mean to heart you
Fm just a yelous guy”
Egy harmadik mondja. Elhiggyem? Téged már ez nem érint, 

mert nonchalance veszel mindent. Híreket mondunk.
Kkkrrcc... néma csend. Hiába vannak lángoló igék, alliteráló 

utalások, vágyódó metaforák, hiába vannak szavak, hiába vagyok 
én. Sértődötten heverek darabjaimban. Ha nem tehetek mást, leg
alább szúrok egyet. Leszek kimeredő, fájdalmat okozó, vércsöppet 
előidéző szilánk. Szisszenés. Vércsöpp. Káromkodás. Nem hal
lom, de akarom hallani, akarom, ne vigyorogj, egyetlen barátom, a 
kávédba, ha neked is van igazad, s röhögnek a sasok, ha nekem 
üvegfejem van is, amely már agyonrepedezett, ha hermafrodita is 
minden ember, ahogy Pirandello mondja, akkor is, ha egyik felem 
sír, a másik nevet csak, akkor is, „ha álarcaikat a művészi alkotás a 
maga kegyetlen törvényei szerint lerántja, úgy tetszik, újabb és 
újabb fájdalomba vagy vigyorba meredt álcákat talál rajtuk”. S ez 
olyan, mint a Capriccio. Nagy cével, műalkotás címe, de nem kö
tetlen, csapongó formában írt zeneműé.

Valóban jelentéstartalom nélkül, de mindent csak azért tehe
tünk, hogy több legyen általa a világ, a szutykos tegnap, a már 
megpenészedett ma, az imádságos holnap. (Még.) Cizellált csókod 
is ezért történhetett meg, csókod, csóko, csók, csó, cs. Ilyen hangja 
volt, míg le nem lökted a poharat, amely azután főszerepet kapott.

Rádiójáték: (a szenvedő monológja)... a továbbiakban úgy tör
nek össze poharaink, mint mi magunk. Cccc -  csettintés (avulzió), 
amely rosszallást fejez ki, s jelen esetben a nem üvegfejű rádióhall
gató szájából tört elő. Mondtam már, hogy nem tudok különbsé
get tenni a síkok között, amelyek előadások, rádiójátékok és az 
élet(em) között vannak, így azt se tudom megítélni, hogy milyen 
legyen az adott „rádióhallgató”. Ha üvegfejű, akkor képes M alakú
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sebek ejtésére. De ha nem üvegfejű, akkor nem képes. Ebben a kér
désben viszont csakis D. Kisnek van igaza, aki nem szereti azokat 
az embereket, akik olyanok, mint a földigiliszták, és mindenből 
horzsolások nélkül kerülnek ki. Komédiások.

Mégis. A sebek fájnak. Többféle sebet ismerünk. Hadd ismertes
sek néhányat:

1. A fővárosban egy meleg, napos délutánon egy csoport galamb 
száll a Duna felé. Az egyik galamb teljes erőből nekiszáll egy kan
delábernek, és lezuhan. Piheg. Totyog. Ott marad a fűben.

2. Lila felhők érintik a város bejáratát. Az autóbusz a temető 
mellett megy el. A sír mellett ülő bácsi elgondolkodva nézi a friss 
virágot, és vacsorázik. A lila fehőkből semmi sem marad, mire ki
szállok a buszból.

Hallgatom Albinoni Adaggióját, mint néztem Michelangelo 
festményét, és a hegedű lágyan felfelé ívelő hangjaiba próbálok 
menekülni (talán a 3-as számú seb), de makacs állandósággal 
tér vissza ugyanaz a motívum, félbehagyott találkozásunk záró
motívuma egybesiklik tudatomban a hegedű síró húrjainak vissza
térő motívumával, s ellenállásom olyan csak, mint egy lassú, 
bensőséges hangulatú zene szomorúsága, amely látszólagos, s 
amely mögött a teljes odaadás rejlik. Ha el nem vétjük az időt 
és teret.

Ellenkező esetben kukacként vigyorgó barátomnak lesz igaza, 
aki a Liszt-darab után is ki tudta mondani, óóó, hogy volt ereje, 
hogy röhögnek a sasok. És tényleg nincsenek hősök, már olyan na
gyon régóta nincsenek hősök köröttünk (nem mindennapi kenye
redet, hanem azt, amelyet az alkotás sós verítékével teszel ízeseb
bé), akik bizonyítanák, hogy a rádiójátékok cuppanós kibékülései 
nem azok, hogy az enyhe lihegés sem az, hogy az autóbuszban 
munkára zötykölődő, szerelmes regényt olvasó derék asszonytársa
ink hálószobája voltaképpen üvegcserepekkel van tele, s nem ön
nön tetemüket hordják a munkahelyre. Időnként ellenállhatatlan 
vágyat érzek, hogy megnézzem a mellüket, ott-e az M alakú seb. 
Van-e némelyiknek üvegfejű párja, akinek sztaniol-gyűröttségű 
lelke életízért remeg, vagy enyhén megnyúlt, néha délutánonként 
unott kezelésbe vett mellük fehéren világít?
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Kkkkrr... nem fejeződött be a hangsorozat, mert nem esett le a 
pohár. Kecses alakja megpördült ugyan az asztalon, de az utolsó 
pillanatban elkaptad. Arra gondoltam, hogy el kellett volna törnie 
ennek a pohárnak is, hogy befejeződjön a hangsorozat, amelyet így 
én csak magamban fejezhettem be. Káromkodtam. Megszólalt a te
lefon. Akkor már tudtam, hogy miért nem tört össsze a pohár. 
Egyszerűen csak azért, mert az élet nem keveri össze a zajokat. 
Csssrrr... csssrr... így szólt a telefon, s akkor már tudtam, hogy 
vannak dolgok, amelyeket nem szabad összefűzni. Főleg a zajokat 
nem. Mégis. Ahogy fölálltunk és elmentünk, beleléptem az össze 
nem tört vagy föl nem szedett üvegszilánkokba. (Attól függ, hogy 
melyik esetre gondolunk.) Éjjel arra ébredtem, hogy sajgó szúrás 
indul meg a talpam felől, egészen a sötétbe bámuló szememig. 
Üvegszilánkok csillantak meg a testemen. Tudatosult sajgások je
lentkeztek.

A tökéletesen folyó előadásba hiba csúszott. Összetört egy kel
lék. Három darabra tört, vagy háromszor tört el és némán, halot
tam ott hever a földön, a teraszon, ott van az asztalon.
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FOLYTONOSSÁG

Te tudod, Mindenható, megmérni a dolgok súlyát. A csatakos, 
láztól kivert és fogvacogtató éjszakák tompa zuhanásai után követ
kező idegen és hallgató éjek súlyát. -  Látod, én hunyorogva próbá
lom megkeresni a határkövet a forró órák és az ernyedtség között, 
de álmosság lepi el finom hálóként kezem és lábam, a fáradtság ter
mészetes ereje téríti el keresésem; dobog bennem a hívásod, de 
nem érkezik el a felszólítás, mert csalóka pihenés röpke percei -  
melyek nem szülnek friss erőt - ,  elvétették a határkövet az odaadás 
óráival szemben. Idegen és hallgató éjek súlya nehezedik rám -  vég 
nélkülinek tűnő magányosság. Éjszakádon, a vég nélkülin (mesé
lem magamnak) az ágyon fekszel, és számolod lelked redőit. A re- 
dőkbe útvesztők bújtak. Labirintusok, melyek közül egy sem ve
zet haza, mert nincsenek körötted ambróziás istenek, könnyűlép- 
tűek, hogy vezéreljék utadat. Az ágyon fekszel, és elveszel labirin
tusaidban. Az éjszakákban, melyek nem virradnak. Sínylődve ma
gadban, mert a labirintusban bolyongani kell, utat találni, a helyes 
utat. De miért keressem én önmagamban a dolgok súlyát. Talán té
ged vezérelt erre a Mindenható, hogy te légy vándorom, az én lel
kem vándora, s te tárd föl lelkem, mely mélyen, zordan, melegen, 
mézesen távolodik az űr felé, a körkörösen redőzött űr felé.

Te légy vándorom. Labirintusaim körkörösek, hogy beleszédül
hess, hogy megrészegülj tőle. Magába zár, forgat körkörös redői- 
ben, elszédít, eltompít. Hunyd le a szemed, vándorom. „Vak, le
hunyt szemek csillagai, perzselő, vakító lángparazsai, vezessétek a 
vándort, húrokon pergő, lágy hangon búgó, fájón sivító ujjait uta- 
im végtelenje felé, az utak labirintusaiba, melyekből kifelé lelke 
sem viheti -  mormolom, duruzsolom a szavakat, mágikus hitet ad
va nekik:

Egymásba font lelkek, 
ziláltan kulcsolódó testek,
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öröktől vágyódó feszülések, 
ismétlődő beteljesülések.”
De egyszeriben véget ér a mámor -  látom rajtad - ,  csak a nedves 

űr tátong előtted; vándorom, szemed nyitogatod, tágra nyitod, ki
mereszted, kigúvasztod -  „ti lehunyt szemek csillagai éreztessétek 
még vele apró rezdülések, tompa nyomások, zuborgó, hintázó 
mozdulatok sorjázását”, sikoltok fel könyörögve, észre tért sze
mébe nézve, de... vége a csodának, tompa szemű lélek, legyőzet- 
ted lehunyt szemek csillagait. „Megnémultak ujjaid alatt a húrok, 
nem tudnak többé sivítani a hangok.”

Az éjszaka egy része véget ért. Most hunyorogva próbálom 
megkeresni a kötést a testnek erői között. Próbálom megérteni, 
hogy miért ők a győzők, és én a kereső, aki a kába tapogatás szint
jén megreked, és szemei egyre álmosabbak. Szolgálni kellene híven 
kéz és láb, keresés és hívás erőit, de az álmosság nehezéke, zúgó fe
jem és előbb még vágytól zúgó testem között nem találom a határ
követ, s így nem tudok felébredni, ha eljön a reggel, mert több erői 
vannak a testnek, mint hittem.

S álmodom. Almot álmodom.
Csodálkozón tárom szét ujjaimat, mert zöldek a fák, és egy don

gó berepült a résnyi függönynyíláson. Széttárt ujjaim rései között 
dongók repülnek át, de még zöldek a fák, és nap hunyorít be a rés
nyi függönynyíláson.

Csodálkozón tárom szét ujjaimat, mert zöld levelek serkennek 
ki ujjaim hegyéből, s a dongók vakon rohannak a nap felé. Széttá
rom ujjaimat, melyek zöld leveleire perzselőn süt a nap, és dongók 
szállnak felém, tűnnek el bennem, zümmögve és süvítve, zúgva és 
süvöltve.

Részeg és lüktető ébredések követik az ilyen álmokat, ébredé
sek, amelyek csak arra jók, hogy égő szemmel és újból követelőző, 
bolondító, észvesztő lüktetésekkel kergessenek -  mi felé? Te tu
dod, Mindenható, mert mindennek te méred meg a súlyát. Láss és 
érezz! -  mondod talán. -  Megannyi lágy hullámzása van a létnek, 
mit át kell élni, magadból adva ki borzongató és simogató hullá
mokat, és magadba fogadva be azokat. Mert hiszen te vagy az, aki a 
legtöbbet adhatod, élheted, felfedezheted. Ezért vagy. Halandósá
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god jogot ad erre. Éjszakák telnek el abban az időtlenségben, me
lyek felfedezőutad bolyongásait jelentik.

Most borzongató, bársonyos, lustán vonagló éjszakák vonultak 
el sorra a fejem felett, beléjük kapaszkodtam, hintáztam rajtuk 
szünetlenül, mert kívánatos volt a vágy, és vágyni való volt a test, 
és követel a lélek. Lágyan sejlő érintések véget nem érő melódiája, 
pergő ujjak a húrokon, végtelenül vég nélkül pengetik lelkem húr
jait. Látod, ismerem már a labirintus mérgező varázsát, a mérget 
érzem ereimben, hogy keresni kell a végcélt, önmagam végét ön
magam által. Zsibogó fejjel gyötrődő vándora vagyok önmagam- 
nak, a halandó, aprócska emberi lét vándora. Sínylődő, vergődő 
éjszakáimon kívántam, hogy te légy lelkem s testem csillag
szemű vándora, most a bársonyos éjszakákon melletted, én akarok 
önnön vándorom lenni. Miért vajon? Ha lennél, Mindenható, 
ha lennének ambróziás istenek, könnyűléptűek, megválaszolnák 
ezt, most elalvás előtt, az álom előtt, amikor a szobámban pókok 
másznak, és zizeg a levendula a sötétben... négy sarka van a szobá
nak, belátható, behatárolható. Azután lelkem tág lesz, belekerül 
a szobám, immár nincsenek sarkai, belenézek lelkem kútjába, 
az álomba:

Gesztenyefa állott az út mellett. Valamit üzent, valamit zizegett, 
talán nem is ő, csak a levele, rólam beszélt, hozzám szólt a geszte
nyefa levele. Akkor láttam, hogy előző álmom bántó rém volt 
csak, a fa állott mellettem, az ő levele szólt:

Vezéreltél engem befelé, a sötétség kapuján beljebb, mindig 
csak beljebb, már vér csöpögött belőlem, már vér csöpögött min
denünnen, már végigfolyt a könny a szemem sarkából az arcomon 
végig, már végigfolyt a boldogságod a torkomon, már mit teszel, 
már mit teszel, mondd?

-  Tündérem, tündérem, kietlen puszta utaidon végigsüvöltenek 
a rúgások, sajgó szúrást ad a mozdulat, viszkető, tébolyult ringató
zást nyújt karom. Tőből száradtak el ujjaim, karmok meredeznek 
rajtuk; maró, húst cafatokban letépő egyetlen szemem diktál, űz, 
hajt végtelen űröd felé, tündérem, tündérem.”

Ébredésem zaklatott volt. Mellettem feküdtél, s két szót mo
tyogtál. Befogtam a fülem: „Tündérem, tündérem.”
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Gondolatok jönnek, gondolatok mennek, s elfogynak az éjsza
kák, mértani alakzatok formájában távolodnak, a szemem kime
red, a szám kiszárad, a testem nedve elapad. Gondolatok jönnek, 
gondolatok mennek, elfogynak a nappalok, mértani alakzatok for
májában távolodnak, az eszem bámulja, a kezem tapogatva keresi, 
keresi...

Te tudod, Mindenható, megmérni a dolgok súlyát. A csatakos, 
láztól kivert és fogvacogtató éjszakákat követő idegen és hallgató 
éjek meg a borzongató, bársonyos éjek súlyát. A nappalokét, a 
szoba falán mászó pókokat a tükör mögé rejtett hálóikkal és a le
vendulaillatú vázával a sarokban, meg az álmok súlyát, ó, az álmo
két, körkörös lelkem redőinek feneketlen kútját.

Elfogyott a nap, elfogyott a csillag, csak pengnek a húrok, s 
nyelve nyelem a levegőt. Éjszaka van. Te tudod, Mindenható, 
megmérni az én súlyomat. Itt állok a színed előtt, éjszakáim és 
nappalaim gyönyöre nélkül, egyetlen gazdagságom nélkül, de szá
razon és erősen, mérd meg a súlyomat!

Nevetve állok a színed előtt, mert én tudom csak azt, hogy erő
sebb vagyok a nappaloknál és éjszakáknál, mert én szültem őket, 
én keltettem életre őket, az én testem részei voltak, az én testembe 
költöztek vissza. Irigyeim lehettek, mert én adom a nappalokat és 
az éjszakákat, de tőletek kapom a lüktetést, ó, érintések, melyek 
lüktetést adtok, áldott legyen templomotok szentsége, még ha 
megannyi hangot ragadtok is el belőlem.

Itt fekszel mellettem, s már látom, tudom a magyarázatot, a va
rázsszót -  sámáni hitem ez a szavakban - ,  a varázsszót a folytonos
ságról. Álmaim folytonosságáról akár:

Teste a vadgesztenyefa levele volt. Ujjai hegyében, mellében, 
szembogarában is ott bizsergett a fa illata. Érezte, amint erőtlenné 
válik testének egész felülete, lassan, egészen lassan és finom moz
dulattal, akárha esztétikai minőséggé is válhatna ez a kecsesség, el
válik az ágtól és lefelé pereg. A teste, amely zöld volt és barna fol
tokkal hintett, megfeszülésében remegni kezdett, egész valóját sú
lyos (még ha ez könnyűsége révén paradoxon is), nehéz, borzon
gató remegés szelte át meg át; az ágtól való elválás röpke pillanatá
nak lázas és ernyedt állapotában volt.
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A fa tövében szédült kimerültséggel, pihegve feküdt a vadgeszte- 
nyefa levele, s egyetlen vágy perzselte: hogy mielőbb fölszívódjon, 
átivódjon a fába, része legyen a gyökérnek, törzsnek és ágnak, és 
újra zuhanhasson, a megfeszülés utáni -  immáron lenn, a fa tövé
ben, újra ismeretlen -  állapotba jusson, az átélhető lázas és ernyedt 
állapotba. Ez volt az álmom, amely nem tud befejeződni, folytató
dik, egyre csak folytatódik, bennem, általam...

S így. Az elválás röpke pillanata örökkévaló. Folytonosságában, 
periodikus ismétlődéseiben ismeretlen. Örökkévalósága ismeret
len. Újra és újra meg kell ismerni az elválás örökkévaló, ismeretlen 
pillanatát, hogy átélhető, izgalmasan ismerős legyen a megismerhe- 
tetlen állapot, a lázas és ernyedt állapot. A lehullás folyamatára 
mint olyanra nem lehet meglelni a megfelelő érzést, mindössze 
csak érzékelni lehet: ... elválik az ágtól, és lefelé pereg. A lefelé 
pergés folyamata felgyorsult, s zuhanássá változott, ringó, kiszá
míthatatlan mozgássá. Megfelelő érzés erre nincs, attól válna rúttá 
(a rút mint esztétikai minőség: hatalma nem nagyobb az emberénél, 
ezért nem vált ki belőle iszonyatot, csak ellenszenvet), ha mint ér
zés létezne, ha mint érzés járná át meg át a vadgesztenyefa levelé
nek testét, mert fékezné a lehullás folyamatát, ami azon túl már 
nem rendelkezne teste fölött, hiszen „a rút hatalma nem nagyobb”, 
így azonban a vadgesztenyefa levele érzékeli a hullást, mely lázas 
és ernyedt.

Mert az örökkévalóság ismeretlen, de minden megismeréssel új
ra átélhető.

Ujjai hegyében, mellében és szembogarában is ott bizsergett a fa 
illata.
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AMIKOR SZÖKTEM A KUTYÁK ELŐL

Hallod a kutyákat? Dühödt kopók ezek, szimatuk tán eltérithe- 
tetlen, s fáradtság nélkül rohannak, farkuk kimerevítve... Hűvös 
van, ráadásul esik is. Nem, ne terítsd rám a kabátod, hagyj így 
görcsbe rándulva vacogni, és hidd el, jó ez, én élvezem a maradék 
pár percet, amíg senkinek felelősséggel nem tartozva bújtathatom 
magam a bokorral, s ha csak ennyire is, de sikerül. Érted? Jön
nek.. . nem, tényleg nem igaz, hogy nem hallod, bár ha most még
sem, meggyőződésem, hogy néha éjjel, ha felriaszt egy-egy bútor 
tompa reccsenése, amint éppen megereszkedik, felkapott fejed 
ugatásuk tébolyítón öleli körül. Még ha arcod, füled a lehető leg
mélyebbre a párnába fúrod is, körmeik pattogása az úton... nem 
emlékszel, amikor gyermekkorodban a korcsok eliramodtak háza
tok előtt a kövesen?... S az a zaj... Látod? Már nem félek, most jó, 
még jó ... csak hát lassan várom is, hisz egyre nagyobbakat kordul 
a gyomrom... éhes vagyok.

Amikor ez a história kezdődött, legalábbis úgy gondolom, hogy 
akkor kezdődött, de lehet, még előbb, mondjuk, születésem pilla
natában (mennyire pillanat a huszonhat órás vajúdás?), esetleg ezt 
is megelőzően. Maradjunk mégis annál, ahogy éppen említeni 
akartam: akkor, azaz AKKOR már hat napja nem ettem, s azt hi
szem, úgy, mint előbb, szöktem valahonnan, de siettem is valaho
vá, mindenesetre mentem. Mégis, a legjellemzőbb, hogy összevisz- 
sza láttam a dolgokat. Csak úgy lebegett minden. Az utat borító 
nyár- és akácfák háncsát hirtelen... igen, robbanásszerűen, por
szemként elsodorta a szél, a fák úgy csupaszon hajolni kezdtek, és 
azt hittem, egetverő reccsenéssel fognak kettépattanni. Félkörként 
álltak egy darabig, majd egy szempillantás alatt bokrokká lettek, 
azonban a között a bizonyos szempillantás és a valamivé válás kö
zött volt egy egészen rövid időszak, amikor úgy éreztem, semmi 
sincs, mintha szétrobbantak volna. Megrémültem. No, nem annyi
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ra, mint most gondolnád, inkább az étel izgatott. Kisvártatva a 
bokrok fejlődni kezdtek, s ahogy amazok az előbb, csak persze 
fordítva, fákká lettek, és így körbe-körbe, elég rövid időközön
ként. Ugyanakkor a szél apró kupacokba hordta a kavicsokat, le
veleket, bogarakat és ki tudja, még mit, hogy azok különböző szí
nű és nagyságú gyíkokká, békákká változzanak, majd vissza. Szó
val minden más lett, minden megőrült. Végre amikor egy magam- 
korabeli fiatalember közeledett, elég bátran és vidáman ugrándoz
va, reméltem, megerősíti érzéseimet, de miután elhadartam, hogy 
miként látom a dolgokat, mennyire bizonytalanul, ő rémülten, el
torzult arccal rohanni kezdett, s valami olyasfélét ordibált, hogy 
jaj, az egyetem, jaj, az egyetem, drága professzoraim, drága, édes 
professzoraim. Ott álltam tanácstalanul, s lassan kételkedni kezd
tem: nem csupán valamilyen hallucinációról van szó? Igazán nem 
bírtam annyira elmélyülni, hogy ezt megtudhattam volna, mert 
utam odaért, ahol egy padkára kellett lépnem (két-három méter
nyivel volt feljebb, azaz lejjebb, csak hát akkor azt hittem, 
hogy...). Alapos fontolgatás után fel, illetve le, a világosság kedvé
ért ráléptem (tulajdonképpen meg is fordulhattam volna, de már 
akkor is figyelmen kívül hagytam ezt a lehetőséget). Mintha abban 
a pillanatban kezdett volna kitisztulni a kép, a régi alakot öltve, de 
lehet, ezt csak utólag képzeli bele az ember. Szóval, ott, a padkán, 
bár az az igazság, hogy akkor már nem tudtam, hová léptem, 
ugyanolyan útnak tűnt, mint az előbbi, mintha semmiféle változás 
sem jött volna közbe... bár igaz, valóban kezdett a rendes kerék
vágásba zökkenni a világ... s gyomrom egyre inkább követelni 
kezdte az ételt.

-M r . Flesh! -  rökönyödtem meg a kezét markolászva. Hatal
mas húskolosszus volt, és remegni kezdtem, hogy az ebédem, az 
ebédem, és bárhogy is tagadom kannibalizmusomat, kannibaliz
musunkat, akkor csakis arra gondoltam, miként haraphatnék, fal
hatnék belőle, azonban mielőtt bármelyik testrészének eshettem 
volna, nyugodt, temészetes hangon felajánlotta, hogy felfogad a 
Házba, s fél óra múlva ehetek is.

Ismét kezet fogtunk (még mindig nem tudom, miért nem estem 
neki), és abban a pillanatban hányinger rángatott le-fel, fel-le,
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pedig gyorsan nyugvó ember vagyok, és akkor már ideje lett volna, 
de hát mindig csak a magyarázgatás... előérzet lehetett.

A Házban papírszalagokat dobálva fogadtak a lakájok ügyesen 
sorba állítva, s egyikük, az utolsó, egyenruhájukat nyújtotta át. 
Amint beöltöztem, hibátlanul megterített asztalhoz ültettek, és 
mohón az ételnek estem. Ebédem felénél tarthattam, mikor Mr. 
Flesh, a jótevőm, nyugodt, természetes hangján rám szólt, hogy 
no, most aztán hagyjam abba, nehéz volt, de hát leszerződtem, és 
nyújtsam a szája felé az egyik kezemet. Nem értettem, miért akar 
kezet csókolni, persze én is hallottam pederaszta gazdagokról, de 
hát... amint elég közel ért, nevetséges vakkantást hallatva leharap
ta a hüvelykujjamat. Megijedtem. Főleg mikor körbenéztem ta
nácstalan, hogy a kutya úristenit, valamelyik lakáj csak felvilágosít, 
de mindegyikük hátat fordítva állt valami monoton dalt mormo- 
lászva, és ...  fájt is. Mit tehettem? Jobb kezem villámgyorsan a zse
bembe süllyesztettem, egyszerűen nem akartam tudomást venni 
róla, és amikor újra a szármához nyúltam, elfeledtem az egészet.

Az elkövetkezendő napokban sem romlott ebédeim minősége, 
mennyisége, dolgoznom is épphogy kellett, de pár éjszaka után 
kezdett bűzleni a dolog. Gyanús volt, hogy mi sül ki ebből, hisz 
fürdés közben, bármennyire nem volt szándékomban, a kezemre 
kellett néznem, piszkos körmökkel nem járkálhattam, s már csak 
egy ujjam maradt. A kicsi, de aztán ezt is szépen elfeledtem. Csak 
ideiglenes volt a felismerés.

Egy este vacsora után Mr. Flesh, a jótevőm, nyugodt, természe
tes hangján újra rám szólt, hogy no, most aztán ne mozduljak. Hát 
nem mozdultam. Pillanatok alatt lecsúszott az asztal alá, és fel
gyűrve a nadrágszáramat, iszonyú fájdalmat okozott, amint kiha
rapta a bokacsontomat, de gyorsan megnyugtattam magamat, 
hogy valószínűleg a többieknek sincs már, és hát mi bajom lehet, 
legfeljebb nem bírok katonásdit, tisztelgősdit játszani, de ugyan ki 
kérte ezt tőlem?

Igen, az igaz, hogy egyre jobban bűzlött a dolog, de hát ott enni 
kaptam, kajálni mégiscsak kell, és különben is, mi mást választhat
tam volna. Nem volt rossz sorom, főleg miután egy éjjel parafából 
dugókat faragtam, és betömködtem az orrlyukaim. Amikor meg
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főlakájnak nevezett ki, kutya bajom sem volt (már megint a 
kutyák, átkozott kutyák, kutyákkutyákkutyák -  na). Szóval fő
lakáj lettem, persze nem érdemtelenül, ugyanis felfigyeltem arra 
az idősebbre, aki jövetelemkor a ruhámat adta át, hogy az étke
zések után mindenkit megelőzve önként jelentkezett mosogatásra, 
hogy majd ő egyedül, majd ő egyedül. Egy ízben délután nem 
feküdtem le, ahogy szoktunk, hanem a szellőzőnyíláson keresz
tül meglestem, hogy mielőtt hozzákezdene a mosogatáshoz, zse
beit degeszre tömködi ételmaradékkal. Gondoltam én már akkor, 
hogy mire készül, bár nem értettem, mi oka rá, hogyne gon
doltam volna, nemhiába lettem én főlakáj, de azért még nem 
szóltam, ugyanis akkor csak FELFIGYELTEM. Sokkal később 
vertem fel éktelen lármámmal a Házat, amikor egy éjszaka az 
ablakból átugrott a csatornára, és mászni kezdett lefelé. A Naiv! 
Elkaptuk, mint Annak a Rendje! Még mielőtt a kerítésen túl
jutott volna. Ezt követően kitüntetve jártam ellenőrként a szo
bákat, s mert szemfüleskedtem továbbra is, nem történt semmi 
baj, mindaddig, míg Mr. Flesh, a jótevőm békén hagyott, de egy 
este, lefekvés előtt, utolsó körsétám után, ahogy a szobámba akar
tam lépni éppen, odajött, és nyugodt, természetes hangján immár 
harmadszor rám szólt, hogy no, most aztán maradjak mozdulat
lan. Hirtelen porladni kezdtek a parafadugók, és olyan büdös 
lett... szédültem, a kezem sajogni kezdett, a lábamról nem is be
szélve, meg sem bírtam mozdítani, de hát nem is kellett. Úgy ma
radtam. Akkor öröm ragyogta be az arcát, mintha élete legboldo
gabb pillanata következnék, és nyáladzó mosolyú szájával közelí
teni kezdett a szemem felé.

Még ha a legízletesebb falat is, és ha nem a legélesebbek is, akkor 
sem! Nem! és nem!

Borzalmas haragra gerjedhettem, mert nyoma sem volt már 
az előbbi bénulásnak, könnyedén lódítottam meg a lábam, és 
lágyékon rúgtam, s míg magához tért riadót ordítani, egy fut- 
tomban felkapott báránycombbal a kezemben ott jártam a ke
rítés tövében. A tetejéről visszapillantva jól láttam, amint a szom
széd szobában alvó sorstárs elereszti üldözőimet, illetve üldö
zőiket.
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Hallod a kutyákat? Dühödt kopók ezek, szimatuk tán eltéri the- 
tetlen, s fáradtság nélkül rohannak, farkuk kimerevítve... Hűvös 
van, ráadásul esik is. Nem, ne terítsd rám a kabátod, hagyj így 
görcsbe rándulva vacogni, és hidd el, jó ez, én élvezem a maradék 
pár percet, amíg senkinek felelősséggel nem tartozva bújtathatom 
magam a bokorral, s ha csak ennyire is, de sikerül. Érted? Jön
nek ... nem, tényleg nem igaz, hogy nem hallod, bár ha most még
sem, meggyőződésem, hogy néha éjjel, ha felriaszt egy-egy bútor 
tompa reccsenése, amint éppen megereszkedik, felkapott fejed 
ugatásuk tébolyítón öleli körül. Még ha arcod, füled a lehető leg
mélyebbre a párnába fúrod is, körmeik pattogása az úton... nem 
emlékszel, amikor gyermekkorodban a korcsok eliramodtak háza
tok előtt a kövesen?... S az a zaj...

Látod, már nem félek, most jó, még jó ... csak hát lassan várom 
is, hisz egyre nagyobbakat kordul a gyomrom... éhes vagyok.
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TRICIANUS SZOLGÁLATÁBAN

kedves Thomas!
még a múltkor, mielőtt kijöttünk volna ide megfeketedni, gyö

keret veszíteni vagy éppen ereszteni, láttalak a tv-ben, bár már fo
galmam sincs, miről fecsegtél, és azt hiszem, egyáltalán nem is fon
tos, azt hiszem, semmi sem fontos, főleg ami a tv-ben látható, hisz 
úgysem tudok sosem rájönni, ki áll mögötte, és épp mit akar mon
dani, de hát ez is lényegtelen, szóval a levelet sem biztos, hogy 
megkapod, már csak azért sem, mert egyáltalán nem valószínű, 
hogy valaha is feladom, különben sem áll módomban, hát akkor 
mégiscsak gyökeret vertünk...

nem hinném, nem hinném, de lehet,, bár azt hiszem, csak azért 
nem teszem, mert a legközelebbi település, posta, kétszáz kilomé
ternyire van, de egy bizonyos szempontból ez is gyökérverés, csak 
hát akkor mi eresztettünk, vagy épp nekünk? de ez olyan mindegy, 
hogy inkább mosolyodj el, és nézz ki az ablakon -  mellesleg van
nak még olyan tiszta, átlátszó ablakok felettetek? a mieinket már 
felette a szél -  ...  mi ketten, azaz hárman, Josef, Tricianus és én, 
aránylag jól lépegetünk vagy toporgunk, bármihez viszonyítva, nem 
tudom, szóval élünk, már csak mi maradtunk, a barakkok még 
állnak, de nem sokáig, az idő úgyis szétrágja őket, talán csak a miénk 
lesz kivétel, amennyire erőnkből futja, vigyázunk rá, ápoljuk, gon
dozzuk, mint ahogy a lázas kölköket szokás, a forradalmárokat...

az építkezések mellesleg (?) abbamaradtak, hisz... nem, nem a 
.ballada valósult meg, amiről annyit beszéltünk, bár ez tán még 
rosszabb, hisz akkor csak az áldozaton múltak volna a dolgok, azt 
hiszem, téged hívnálak abban az esetben, mert ki lehetne a szeren
csés, ha nem én?... de nem, nem erről van szó, szélnek eresztettek 
bennünket, nem futotta tovább az erőből, azt a keveset, amit sike
rült felépíteni, újra lebontottuk, és elvitték, magukkal vitték, szó
val Afrikának ezen a részén még nem lesznek tömbházak, talán
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jobb is így, de ez engem egyáltalán nem érdekel, talán már semmi 
sem érdekel, nem, rosszul tudod, az is hazugság, mint minden, hisz 
tudod jól, én is, szóval, hogy én is rettegek...

leálltam egy pillanatra, mert valami mocorgás hallatszott, de 
nem kell megijedni, csak Tricianus ébredt fel, szemét dörzsölgetve 
megnézte a halott varangyait, mellesleg minden éjjel ezt teszi, dör- 
mög egy kicsit, majd felemeli a párnáját, és alánéz, nem tudjuk, va
lóban vannak-e halott varangyok a párnája alatt, ám ez sem fontos, 
miért lenne fontos, hisz Tricianus megnézi őket, és kész, ő látja, ez 
elég, mit érdekel... csak akkor lenne lényeges, hogy valóban ott 
vannak-e, ha mi is nézni akarnánk őket, de talán még akkor sem, 
mert mindentől függetlenül mi is nézhetnénk, és éppen azt sem 
tudni, te vagy-e, vagy éppen én...

mellesleg, azt hiszem, Tricianusról fogok írni... róla is akartam, 
egészen biztos, talán a későbbiekben le is szakítom levelem felső 
részét, mit tudom én, egyelőre semmit sem tudok, talán csak azt, 
hogy láttalak a tv-ben, de hol van az már?... Tricianus azt mondja, 
ő siracusai, nem tudjuk, bár lehetséges, azt mondja, ott hangya
bolyban élnek az emberek, és reggelente mindig kiállt a partra, van 
ott tenger?... és nézte a bolondot, a siracusai bolondot, egy időben 
állandóan azt nézte, majd mielőtt idejöttünk volna, rákurjantott, a 
bolond erre csak mosolygott, de Tricianus azt mondja, meg lehet 
őrülni a bolondok mosolyától, nem tudom, valóban nem tudom... 
Tricianus megint felkelt, ma éjjel már másodszor, de most nem 
szólt, csak a párnája alá nézett, és .. .  igen, mosolygott... már nem 
félek Tricianustól, mint eleinte, de a fene tudja, nincs még kedvem 
elmenni, szóval, igen, néha borzongok...

egy éjjel szokatlan mozgolódásra ébredtem, még mindig elég 
nyugtalanul alszom, ám lehet, nem is nyugtalanság ez, csak érzé
kenység, mit tudom én, persze Tricianus volt, ki lett volna más, Jo- 
sef úgy aludt, mintha az anyja hasán feküdne a csecsét harapdálva, 
szóval ő volt, a siracusai, az ablak előtt járkált, topogott, majd 
kezét széttárva köríveket rajzolt fokozatosan gyorsuló tempóban a 
levegőbe, szinte látszottak a nyomok, majd ujjait összekulcsolva a 
feje felett forogni kezdett, mosolygott, vagy mit tudom én, de va
lóban félelmetes volt, igen, Tricianus félelmetes, éjszakánként most
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már nemcsak a varangyait nézni kelt fel, hanem forogni is, bár még 
nincs itt az ideje, majd hajnalfelé, amikor kitágulnak a szemgolyó
ink, s leáll a remegés, amikor a harmat érkezik...

azt hittem, Josef nem tud az egészről, de egy reggel, mikor vízért 
mentünk a kútra, azt mondta, hogy most nagyon figyeljek, és ne
hogy kikotyogjam a bolondnak, mert ő furcsa dolgokat látott 
egyik éjszaka, azt mondta, Tricianus éjszakánként felkel, és forog
ni kezd, de úgy, hogy nézni is szédületes, és mikor széttárja a kar
ját, ujjai szinte szétszaladnak, olyankor azt hiszi, betöri az ablakot, 
és keze túljut a falon, az üvegen, és elnyúlik valahová, talán a vég
telenbe ... képzeld el szegény Josefemet, Thomas, kezek, Tricianus 
kezei a végtelenben...

szóval ettől kezdve Josef nehezen viseli el Tricianust, már engem 
is aggaszt, tegnap nem bírtam tovább, amikor Tricianus sétálni hí
vott, és azt mondta, majd a folyónál megborotválkozunk, majd 
mutat valamit, rákérdeztem, hogy mi az isten faszát csinál éjsza
kánként, a folyónál jobb borotválkozni, mondta, és mosolygott, 
nem akartam faggatni, hisz könnyen agresszívvé válhat, és ráadásul 
a penge is az ő kezében volt, sosem lehet tudni, amikor leértünk a 
partra, Tricianus elvonszolt egy hatalmas fához, amelyiknek a gyö
kereit kimosta a víz, és egy odúra mutatott, hogy nem akarok-e be
menni, hát persze, hogy nem akartam, nem bíztam benne, és kü
lönben is, mi a fenét kerestem volna ott, de őt ez nem izgatta, ke
zembe nyomta a borotvát, és bemászott, vagy fél óra múlva jött 
csak ki kissé álmos szemekkel, azt mondta, szeret oda bújni, ott 
nincs semmi, azért, mint otthon, Siracusában, ha befekszik, ha be
temeti magát a halott tóba, ott jó, hínártalan, mozdulatlan az egész, 
azt mondta, akár napokig lebeg a vízben, és még a szakálla sem 
kezd nőni, mert élettelen ott minden, csak a halott tó él...  az élő 
halott tó, ahonnan visszatükröződik a fény...

Tricianus megint felébredt, de most nem csinál semmit, csak 
néz, már kezd idegesíteni, mit bámul olyan nagyon rajtam, talán 
csak azt, hogy írok, bár elég rémisztőén néz így ki, és hümmög, lá
tom, most már Josef sem alszik, tetteti magát, de minden izma 
megfeszítve, ugrásra kész, nevetséges, Tricianus azt mondja, furcsa 
a hangja így éjszaka, de lehet, csak az szokatlan, hogy megszólal,
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azt mondja, ma nem fog táncolni, erre már szegény Josef is felül, 
Tricianus azt mondja, ma nem járja a halott varangyok táncát, 
elege van, erre lehajol, fülét a földhöz szorítja, azt hiszem, hallga
tózik, azt mondja, elkezdődött, elkezdődött, fehér az arca, Josef 
már a borotváért nyúl, hát tényleg elkezdődött, Tricianus felpattan, 
rohanni kezd, kifelé, e l... szegény Josef tisztára megbolondulva 
ugrik utána, de az ablaknál nem lép tovább, csak nézi, azt mondja, 
Tricianus már nem is szalad, siklik a föld felett...

hát igen, Tricianus mindig is a föld felett siklott, és sikolyaink 
messze alatta szaggatták a levegőt, azt hiszem, már nem jön vissza, 
talán jobb is, igen, biztosan, csak Josefért aggódom, és unom is 
már, illetve untam, mikor mindig ebéd közben fenyegette a siracu- 
sait, hogy vigyázzon, mert ha továbbra is okoskodik, pedig Tri
cianus sohasem okoskodott, elvágja a torkát, de Tricianus rohan, 
siklik, és sikolyaink talpa alatt szakítják a levegőt

barátod
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MEG KELLETT VOLNA FESTENED

kedves Thomas!
hűlnek az éjszakák, víz és persze Josef nélkül vagyok, mégsem 

egyedül, tán egy hónapja, hogy elment, igen, pontosan úgy, ahogy 
gondolod, Josefhez méltóan, szótlanul, de csak a keze remeghetett, 
pedig mennyit magyarázott, bizonygatott annak idején, mintha 
márványszobrokat akarna izzadni abból a forró homokból, ami 
mindig fogai közt ropogott, a kvarc, és mégis...

azon a reggelen megszokott heti borotválkozásom végett mentem 
a partra, még párna alá rejtett fejjel aludt... már csak mosolyogni 
lehet lázas forradalmárunkon, a barakkon, ahogy mi soványodtunk, 
úgy veszett ő is mind kisebbre, huzatosabbra... a vízbe nyúlva úgy 
tűnt, mintha újra örülnénk táncunknak, egymás frissességének a 
mély felett, napunkkal egyetemben, s a pengén villanó ezüstfény... 
az úszás kitartása... beszéd nélkül, és tudom, épp arra gondoltam, 
hogy lejjebb kellene menni, a gázlóig, s lesben állva megpróbálni ki
kaparni valamit; emlékszem, két halra gondoltam, mindkettőnknek 
vinni akartam, de mire újból leráztam azt a hárommérföldes távot, 
csak a langyos mélyedést simíthattam az ágyban, s elmosolyodtam, 
amikor tenyerem a lepedőre folyt nyálába tévedt, fekete hajszálat 
ragasztott... tudom, tudom, most azt mondod, miért nem öntöttem 
ki a formát, azt mindig meg kell ragadni, tüstént cementért és ho
mokért kellett volna rohannom, de hát nem érdekel, Josef elment...

úgy tűnt, mintha a távolban mozgott volna valami: egy meztelen 
pont izzott, de már nem biztos, egyáltalán nem... tudod, este azt 
mondta, szeretné, ha meghalhatna reggelig, s könnyen lehet, hogy 
megfagyunk már, régről mesélt valamit, és félt, sokkal jobban, mint 
általában lefekvéskor szokott, tudta, hogy mindkettőnknek 
a siracusai jár a fejében... Tricianus éjszakája után Josef minden 
hajnalban kitárta az ajtót, egészen a falig, majd keze lassan a combjára 
hullott a kilincsről, és így, félig vigyázzban, félig szégyen
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lősen beletörődve valamibe, állt, órák hosszáig Tricianus nyomait 
kereste, mígnem elviselhetetlen lett a nap, olyankor megfordult, 
rám nézett, hogy ott ültem az ágyamon, egyszerűen nem zavarhat
tam, rám nézett, s csöndben, miután megtörölte a homlokát, sírni 
kezdett... egyetlen alkalommal szólt csak, akkor is valami egészen 
távoli, hétköznapi valamiről, ha jól emlékszem, egy pénteki bevá
sárlását mesélte el, mikor a piac zsivajában nagyokat szippantott az 
ananász szagából...

érintetlen ágyára néztünk, majd Josef rángó nyakizmokkal du- 
dolászni kezdett, azt hiszem, épp hajnal lehetett, mire elaludt...

valahogy furcsa, nagyon is furcsa az egész, amíg itt voltak, érez
tem, ahogy egymásba növünk, ahogy vágás nélkül operáljuk egy
mást, s mégsem vittek belőlem semmit, egészben érzem magam, és 
azt hiszem, mindkettejüknek el is kellett indulniuk, pontosan így, 
külön-külön, hozzám is méltón...

emlékszel? egyszer, mikor kissé lenyugodva tudtam maradni a 
székben, s Almira a konyhában teát főzött, este azt mondtad, leg
szegényebbek a Mondásban vagyunk, s a lehetőségek, számtalan 
nyelvünk, még inkább alá- és áthúzzák az egészet, s aztán végül is 
ráébredtünk, hogy mi a fenének mondjunk bármit is, és a maradé
kot átbaszkódjuk valahogy...

néhány napja egy öreg jött erre, hátán jókora bőrzsákban löty- 
kölődött a víz, szóval, egyáltalán nem biztos, hogy öreg volt, in
kább kortalan, nem görnyedezett, egyenes derékkal lépdelt a domb 
felől, arcán nem voltak különösebb ráncok, csak a szeme tűnt fá
radtnak, igaz, csak amíg meg nem szólalt, akkor már, mintha vérrel 
locsolták volna, izzó golyókként egyre élesebbekké lettek, azt 
mondta, nagyon jól tudja, hogy nincs mit innom, hogy meghalt a 
kút, és nem árt, ha előkészítek valamit, ha kérem, lehet, meg is töl
ti, és az is előfordulhat, hogy esni fog... akkor féltem az esőtől, 
úgy éreztem, ha elered, többet nem fog elállni... elutasítottam, 
igen, egyszerűen elkergettem, mert nem voltam szomjas, és most 
sem, elfáradok a víztől... mindvégig éreztem, ott vibrált körülötte, 
hogy tud még valamit, talán Joseffel találkozott, vagy inkább csak 
az zavart, hogy jól látszott, tudja, hogy érzem, hogy tud még vala
mit, ezért tetszhetett halottnak, amikor a fehér kúttól visszafor-
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dúlt, hát ez az, csak fekszem mozdulatlan, nyelvem a szájpadláso
mon, s nézek, a saját nézésemet nézem, gondolom, nem is alszom 
már, hisz állandóan fázom, igen, kedves Thomas, fázom, én, aki 
sohasem öltözött fel eléggé, aki még ősz közepén is tudott bárhol az 
úton aludni, szóval, azt hiszem, nem is alszom már, de nem lehet 
tudni, mert néha mintha képeket látnék, melyeket sosem sikerült 
megfesteni, igen, olyankor már majdnem elhiszem, hogy álmo
dom, de azonnal felvillan, én tulajdonképpen sohasem álmodtam, 
és ébren vagyok, erre már végképp eltűnnek... azt sem tudnám 
megmondani, miféle képek ezek, mindenesetre bizonytalanok, tá- 
voliak, mintha nem is az emlékeké volnának, csak valami más, va
lami egészen más, leegyszerűsített, megfeszült vonások, rítusok, 
mint a nézésem, akár egy halni készülő huzal... igen, mint az a 
hosszú kötél, amit a halászok feszítettek ki a töltésnél, és senki sem 
tudta, miért, kóborlásaink vége mégis mindig az lett, hogy hajnal
ban ráhasaltunk, s lassan csúszni kezdtünk valamerre, emlékszem, 
mennyire égette a hasamat, mozdulni sem volt szabad, könnyen le
billenhettél, s ettől féltünk a legjobban, pedig ha tudtuk volna, 
hogy arra feljebb már vékony kócszálait fújja a szél, valószínűleg 
nevetünk vérhurkáinkon...

tudod, újra a folyó jutott eszembe, amikor télen félméternyire 
fagy, és szürkészöld kristályokká lesznek a halak, tulajdonképpen 
először rájuk gondoltam, ahogy mozdulatlan, egy előző örvényt 
rejtve figyelnek... mindig is arra voltam kíváncsi, vajon olvadás 
után rothadni kezdenek vagy intés nélkül ismét a mélybe illannak, 
sokszor úgy érzem, egyik sem történik, bármit is mondanak, egy
szerűen eltűnnek a jéggel, hozzátartoznak, s a következő fordulás
kor újra ők látszanak, örökké mozdulatlan, se nem élők, se nem 
holtak, valahol a kettő között, mindig ott, haláli pontosan...

ha akarod tudni, még mindig játszom, az marad, még ha csak vo
nalaiban is: néha megemelem a fejem, nem, nem hallok semmit, 
csak megjátszom, mintha léptek közelednének, szétnézek, s hogy 
mégsem, egyáltalán nem vagyok csalódott, csak játszom...

az előbb úgy tűnt, szomjúságot érzek, mintha újra valami vá
gyat, ami majd megindít, nekilök a tájnak, és befaljuk egymást, 
elég!... őrülten rosszulesik ez a sok „mintha”, annak ellenére is, hogy
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mindig, tudtuk, te meg én, szüntelen a fejünkben, hogy csak felte
véseink vannak, és itt már annyira nyilvánvaló, hogy feltenni is ne
vetséges, mint ahol te élsz, leglább annyira, azok a dülöngélő euró
pai micsodák...

... megint! újra és újra előfordul, bármennyire is kordában aka
rom tartani magam, elszöknek a gondolatok, a folyó! igen, és a ké
pek; tudod, az a végtelen fekete szalag a lap felső szélén, s valahol 
benne a fejünk, vagy lehet, a lábunk az, akár a légypapírba belera
gadva, teljesen mindegy, beleszáradtunk, s azt a buta kis mondókát 
gyakoroljuk, mintha fel akarnánk mondani egyszer, az ítéletkor, 
az úr demokratikus tárgyalótermében, festékes kezünkkel arcun
kat takarva, s valaki még ott is elbőgi magát

barátod
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HAJNALI PARTIZÁN

távirat érkezett, hogy nagyapa haldoklik.
a család valahol Rijeka környékén nyaralt, én pedig otthon pró

báltam összekuporodva megszabadulni a nyártól, ha tudtam volna 
a címüket, akkor sem továbbítom, mert nem akartam, hogy agyon- 
totojázzák, hogy mindenféle marhaságot fröcsköljenek a fülébe, sze
rettem volna ellesni az öreg utolsó mozdulatait, megtanulni a végső 
gesztust, vagy csak a gesztust, mégsem indultam azonnal, féltem, 
mint mindig is, ha nyáron kellett odautaznom: öt-hat ház a hegy
oldalon, egy kis kápolna, mellette a szálloda és néhány öreg. per
sze, telente egészen más volt: jókora zűrzavar, sílécek. Coca-Cola, 
szép lányok.

már évek óta a ház hátsó felében, egy külön bejáratú szobácská
bán lakott, ami valamikor afféle kisistálló volt.

az ajtó előtt két öregasszony dúdolt a fekete székeken ülve, le
het, az öreg kérte meg őket még valamikor, talán ott a hideg lópok
rócok alatt, partizánlegendáinak egyikében, amelyekbe oly szíve
sen haraptam néha: apró kis történetekkel a fogaim közt néztem 
diadalmasan, hogy végre megrándulnak az izmai, tágra nyílt sze
mekkel, de mégis mosolygott az egészen.

azt mondták, menjek, pakoljak le a szomszéd szobában, az öreg 
bezárta az ajtót.

még mindig, tán még jobban csikorogtak az ágy rugói, mint az 
előző évben, a villanykörtén is mintha ugyanaz a por lett volna, a 
plafonon az agyoncsapott legyek kis piros pontjai, s valahol egy 
egér rágcsált, mikor is súlyos test súrlódott a padlóhoz, igen, nagy
apám az átjáróajtó elé húzta a szekrényt, azt a mindentudó fekete
dobozt, ahol órákig lehetett fuldokolva sejteni valamit, míg meg
szűnt a bizonytalanság a gerincben, ha néha éjszakánként is ott ku
porogtam, mindig hajnalban jött értem, amikor már lecsuklott a fe
jem, és nyálam az ingemre folyt; óvatosan felemelt, és kivitt a
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dombra, azt mondta, mert ott jobban ér a harmat bennünket, 
azért.

hiába kopogtam, nem válaszolt, csak az asszonyok dúdoltak, 
egészen estig.

éjfél felé járhatott, amikor felugrottam az ágyban, hiába próbál
tam nyugodtan átgondolni akár ötször is az álmomat -  hogy 
nagyapa egy marék fűvel a pofájában kikúszik a villanykörtéből, a 
por a fejére ég, teste egészen zöld, majd tenyerét a gyomrába márt
va a lábujjaimra áll, hosszú ideig mozdulatlan, egyszer csak lassan 
olvadni kezd, és lepörköli a hajamat, hogy egyre gyorsabban fut az 
a kisfiú, izmai felett, mindenütt, a fejében aranyozott madárkalitka-, 
továbbra is lüktettek az ereim, gondoltam, egy kis levegő majd 
segít, de már az ajtóból észrevettem az öreget, amint a málnabok
rok mögött pisáit, visszafelé tartva ő is meglátott, mondani próbált 
valamit, motyogni kezdett, s hogy az arcát az árnyéktól nem lát
hattam, mintha nem is ő lett volna, inkább az a partizán, aki a hóba  
írná a nevét, valószínűleg tudta, hogy nem értem, mit mond, mert 
hirtelen elhallgatott, s bement a szobájába, mindenesetre remélni 
kezdtem, hogy rájön, mért jöttem, és nem fog sietni, minden moz
dulata iszonyúan lassú lesz.

egész éjjel nem aludtam, a nyitott ajtón keresztül figyeltem, ki
jön-e újra. semmi sem zavarta a meleg éjszakát, erre még kutyák 
sem vonítottak, tulajdonképpen nem is emlékszem, hogy a szár
nyasokon kívül más állatokat is láttam volna a faluban, afféle halott 
település volt, csak azokért a téli ricsajokért létezett, és aztán per
sze nagyapám mozdulatlan, éjjeli kertjeként, igen, minden be
szűkült:

két mozdulatlan öregasszony a fehér ajtó mögötte nagyapám

hajnalban rezzentem fel, a léptei kínozták meg a képet, mezte
lenül lopakodott a hátsó udvar felé, és mindig idegesen kelet 
irányába tekintett, majd miután egy kakas kukorékolása hallat
szott, megállt egy pillanatra, izmai remegni kezdtek, és nekilódult, 
a kertajtót nem tudta átugrani, lábai beleakadtak a dróthálóba, 
nagy nehezen feltápászkodott, majd eltűnt az alacsony ólajtóban.
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veszett kotkodálást és tompa puffanásokat hallottam, a kerítéshez 
szorított arcom egészen fehér lehetett, vagy tíz perc múlva jött elő, 
valami sötét foltokkal a testén, egészen közel lépett, nem félt tő
lem, és előrenyújtott tenyereiben megláttam a csirkefejeket, egy 
darabig nézett rám, nagyon lassan kelet felé fordította a fejét, csak 
annyit mondott, tisztán és érthetően, hogy: a hajnal, és bement a 
szobájába, nem mentem utána, éreztem, hogy még úgysem en
gedné.

késő délelőtt volt már, amikor az öregasszonyok dúdolására ki
nyitottam a szemem, még egyszer átgondoltam az éjszakát, majd a 
városba utaztam, hogy újsághirdetés útján értesítsem a családot, 
úgyis beletelik két-három napba, míg ideérnek.

amikor estefelé visszaérkeztem, az ajtaja nyitva volt. a két öreg
asszony gubbasztott leeresztett hajjal az ágyán, az öreg már a kis 
kápolnában feküdt, valószínűleg a részeges sekrestyés tolta át a tar
goncáján. a matracából, ahová valamikor a pénzt rejtették, vagy öt
ven csirkefejet ráztak ki. szanaszét a padlón feküdtek, édeskés dög
szag terjengett, azt mondták, kisvártatva, hogy elmentem, kinyi
totta az ajtót, és intett nekik, hogy bemehetnek, majd egy székre ült.

ennyit tudtak mondani, a részletekre már nem figyeltek, talán 
mert itt már nem is voltak, és én gyűlölni kezdtem a nagyapámat, 
egyszerűen kibaszott velem.
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UTÓSZÓ

Évek óta azt tapasztalhatjuk -  az elsőköteteseket bemutató 
Gemma sorozat bizonyítja legékesebben hogy az induló nemze
dékek tagjai között legtöbb a költő, pályakezdők legszívesebben 
versben szólalnak meg. Napjainkban azonban, amikor a lapok és 
folyóiratok termését elemezve már-már arra a megállapításra ju
tunk: a novella hiányműfaj -  és nemcsak a jugoszláviai magyar iro
dalomban! - ,  nálunk éppen egy prózaíró-nemzedék van felnövő
ben. Az ő munkáikból ad válogatást ez a gyűjteményes kötet.

Amíg fiatal költőink viszonylag gyorsan felismerik itteni ideálja
ikat, akiknek nyomdokain haladva olyan külsőséges verstechnikai 
eljárásokat sajátítanak el, amelyek birtokában kockázatmentesen 
nyilatkozhatnak meg, addig induló novellistáinknak nincsenek 
ilyen „másolható”, közvetlen elődeik, mintáik. Más-más módon, 
de egyéni útjukat járják, s bár nincsenek látványos novellaformái 
újításaik, írásaikban olyan tematikai-motivikai elemeket, megfor
málási eljárásokat és módozatokat fedezhetünk fel, amelyek eddig 
nem kerültek előtérbe irodalmunkban.

Bencsik Gábor írói ars poeticáját egyik szövegéből emelhetjük 
ki: „a legmagasabb állapotot akarom... nemcsak a transzcenden
sei, szeretni valamit a valóságból is, teljes odaadással, mindent 
megoldó hittel, szerény, csodálkozó ránézéssel mások világára.. . ” 
Ebből a csodálkozó ránézésből fakad eredeti világszemlélete, mely 
elsősorban intellektuális indíttatású. Szuverénül kezeli a történeti 
anyagot, szövegei irodalmi-filozófiai allúziókat is magukban hor
danak. Az intellektualitás azonban nem merül ki ebben, a nyelv- 
használatot is meghatározza: igyekszik minél pontosabban megfo
galmazni és körülírni azokat a tartalmakat, amelyeket ábrázol. 
Nemcsak a külső világ, hanem a belső történések megragadása is 
foglalkoztatja. A mélyre hatolás intenciója járja át szövegeit, s 
nemcsak a lelki folyamatok vonatkozásában. A tárgyak „élete” is
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érdekli, s ahogyan az egyediben az egyetemest, úgy az általánosban 
az esendőt keresi. Intellektualizmusa nem csap át hideg racionaliz
musba, novelláit eruptív indulatok feszítik, amelyek prózájának 
ritmusában öltenek formát. Elemző, mélyre hatoló készsége olyan 
tapasztalatokig vezeti el, amelyet talán eredendő tudásnak nevez
hetnénk, a dolgok közvetlen átélése nélküli élménynek. Pontos ki
fejezései, rugalmas nyelvhasználata a költői beszédhez közelíti 
prózáját, s olyan páratlan metaforák létrehozását eredményezi, 
amelyek gyakran nemcsak a szóképek szintjén telitalálatok, hanem 
a szövegek nagyobb kompozíciós egységeit is áthatják, s ez átfo
góbb epikai munkáinak koherenciáját is biztosítja.

Húsz Róbert a hagyományos elbeszélői vonulatot követi, formai 
szempontból az ő szövegei állnak legközelebb a szabályos novel
lákhoz. Történetközpontúak, cselekményre épülnek, s a jellemáb
rázolást sem hanyagolják el. írásainak cselekményvezetése egye
nes vonalú, gyakran retardáló, a történet igazi értelme csak a meg
oldás után kerül új megvilágításba. Szövegei két ellentétes pólus 
között feszülnek. Egyrészt a valóságábrázolás gondolata foglal
koztatja, megjelennek a szociális probléma felvetésének csírái, ér
deklik a családi összeütközések, a társadalmi környezet és az 
egyén konfliktusai, másrészt a metafizika áll közel hozzá, az a 
meggyőződés, hogy a világot nemcsak a racionálisan felfogható 
ok-okozati törvények uralják, hanem hatalmas szerep jut benne a 
megmagyarázhatatlanak, a rejtélyesnek, a megfoghatatlannak, a ti
tokzatosnak: az emberi sorsot sejtések, intuíciók, koincidenciák 
befolyásolják. Az itt közölt novellákból ennek a szemléletmódnak 
az állomásait is bejárhatjuk. Kezdetben még csak az merül fel: 
„képzelet és valóság két egyenrangú világ. Mindkettő reális a maga 
nemében, és egy pontban, egy mindig érzékelhető pontban talál
koznak egymással. Nagyon gyengék a korlátok, amelyek meggá
tolják az embert, hogy az egyik világból átbillenjen a másikba” (A 
burok). A következő szövegben a cselekmény teljes egészében a 
külvilág számára megközelíthetetlen tudat alatti szférában játszó
dik, ám ennek történései még a valóság elemeiből állnak össze, 
hogy Az álmok öreg mágusa címűben már egyenesen misztikus 
utazásnak, fantasztikus kalandnak legyünk a részesei.
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Jód a l Kálmán mozaikprózájának nyelvi eszközei szándékoltan 
redukáltak, kifejezéseinek szürkesége messzemenően összefügg az 
ábrázolt világ jellegével. Filmszerű, gyorsan pergő jelenetek, képek 
váltják egymást, melyekben van valami reklámszerűen természet- 
ellenes és külsőséges, így rajzolódik ki előttünk a kilátástalanság, a 
jövőtudat nélküli létezés, az érzések és eszmék híján levő, pótcse
lekvésekkel kitöltött élet negatív utópiája. A mozdulatlanságában 
embertelen urbánus környezetben a legmegrázóbb tragédiák is 
magától értetődőek, még a megrendülés szikrája sem tapasztalható 
a szemlélőkben. Ebben a kontextusban találó, amit az egyik töre
dékben olvasunk: „Minden a legnagyobb rendben. Halott a vá
ros.” A szerző szenvtelen előadásmódja azonban nem azt jelenti, 
hogy maga is elutasít mindenfajta viszonyulást. Szövegeit az iró
nia, gyakran pedig a cinizmus hatja át, ami a kritikai hozzáállás le
hetőségét is magában hordozza.

Lovas Ildikó  poétikus szerkezetű novellái a fentebb vázoltak
nak éppen az ellenkezőjéről tanúskodnak: szövegeit líraiság járja 
át, szemléletmódját az érzelemközpontúság. Ezek a történetek az 
emberi bensőben zajlanak; a valóság és képzelet, a külső és belső 
síkok állandóan egymásra csúsznak, egyszerre nyilvánulnak meg. 
Megnevezhetetlen, eksztatikus állapotban felszínre törő életérzések 
kimondására törekszik a szerző, miközben nemcsak saját élményeire 
koncentrál, hanem annak a külvilágra projektált hatását is figyeli, a 
tárgyak feltételezett érzelmi vibrációit is érzékeli, és nem utasítja el 
a világ panteisztikus átélésének lehetőségét sem. Mindez helyen
ként archaikus nyelvhasználatban, barokkos szózuhatagokban, in
dázó mondatokban realizálódik. A helyenként erotikus töltésű írá
sok szövetébe lágyan belefonódik az irónia is.

Urbán András prózája a szövegvilág autonóm törvényszerűségei 
szerint alakul. Nagy monológok ezek az írások, alapszituációk el- 
idegenítően fiktívek, tele sokkoló motívummal, képes beszéddel, 
áttétellel; a valóság fölött lebegnek, álom és ébrenlét határán villan
nak fel a gyermekkor meghatározó élményei, a víziók, a zaklatott 
lázálmok, a rituális cselekvések. Minden alakulófélben, a „mintha” 
kaotikus állapotában létezik, minduntalan „elszöknek a gondola
tok”, a döntő fontosságú pillanatok, a „végső gesztusok” elillan -
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nak, mihelyt közelítünk hozzájuk, szertefoszlanak, kicsúsznak a 
kezünk közül -  sugallja a szerző merész képzettársításokkal, 
plasztikus, szokatlanságukban eredeti nyelvi eszközökkel, poéti- 
kus sűrítettséggel.

Az egyéni jellegzetességek felvázolása után, azt hiszem, a kötet
ben szereplő novellaírók törekvéseinek közös jellemvonásaira is 
érdemes felfigyelnünk. Mindenekelőtt arra, hogy igen erős bennük 
az öndefiniálás, a világban betöltött helyük keresésének, megraga
dásának igénye. Ám semmivel sem kevésbé fontos irodalomról va
ló gondolkodásukban annak a ténynek a felismerése, amely ugyan 
általánosan elfogadott és közismert, nálunk azonban időről időre 
viták lángolnak fel körülötte: hogy valóság és irodalom nem azo
nos, az irodalom nem az élet tükörképe, nem eszköz a valóság áb
rázolására, hanem saját törvényszerűségei szerint alakuló világ. 
Ám ezen túlmenően fiatal prózaíróink tudatában vannak annak az 
„ontológiai kétarcúságnak” is, melyről a regényre vonatkoztatva 
Kulcsár Szabó Ernő mondja: „Arról az elbeszélői magatartásról 
van szó, amely egyszerre törekszik az »elhitetésre«, a valóságillú
zió felkeltésére, illetve a fikciójelleg, a kvázi-valóság, a konstruált 
játéktér hangsúlyozására” (Az epikus alakítás fiatal íróink regényei
ben. In: Fiatal magyar prózaírók 1965-1978. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1980). Induló prózaíróink a transzcendens „játéktér”, a 
tudat mélyébe merülő utazások felfedezésével vagy akár a szöve
gek lecsupaszításával és a valóság „átmitizálásával” mindenképpen 
az elbeszélői magatartás utóbbi pólusa felé tendálnak, hangsúlyoz
va alkotásaik irodalom voltát, fiktív jellegét.

Végezetül: a válogató abban a reméjiyben bocsátja az olvasókkal 
és a kritikával való szembesülés útjára a kötetet, hogy az nemcsak 
keresztmetszetét adja a fiatalok törekvéseinek, hanem megsejteti 
prózairodalmunk felfrissítésének, új színekkel való gazdagodásá
nak a közeli lehetőségét is.

TO LD I Éva

158



TARTALOM

BENCSIK GÁBOR 
Emlékek 7 
Születés 11 
Az orvos álma 14 
A varázsszobor 20 
Csoda 25 
Magányban 29 
Járhatatlan utak 31

HÁSZ RÓBERT 
Szökés 55
Ganümédész utolsó pohara 61 
A burok 77 
A szétforgácsolt idő 88 
Az álmok öreg mágusa 95

JÓDAL KÁLMÁN
How good nőt to lőve 113

LOVAS ILDIKÓ
Eltört poharaink emléke 125
Folytonosság 132

URBÁN ANDRÁS 
Amikor szöktem a kutyák elől 139 
Tricianus szolgálatában 144 
Meg kellett volna festened 148 
Hajnali partizán 152

Toldi Éva: Utószó 155



A VARÁZSSZOBOR
Fórum  Könyvkiadó, Újvidék, 1990

C IP  -  Matica srpska Könyvtár, Újvidék

894 .511 (4 9 7 .1 )-3 2 (0 8 2 )

A varázsszobor : fiatal prózaírók könyve /  [Bencsik G á b o r ...e t  al.]. -  
Újvidék : Fórum , 1990. -  160 p. ; 20 cm . -  (G em m a Könyvek ; 27 .)

U tószó /  Toldi Éva: p .155-160.
ISBN  86-323-0270-1

1. Bencsik, Gábor

A kiadásért telel Bordás G yőző főszerkesztő /  Recenzens: Fekete J . Józsct /  
Szerkesztő: Toldi Éva /  A fedőlapot Karácsonyi Attila rajzának felhasználásával 
Szilák Ibolya műszaki szerkesztő tervezte /  Képszerkesztő: M aurits Ferenc /  
K orrektorok: Kecskés Mária és H orváth H arangozó Margit /  Példányszám : 800 /  
Készült a Fórum  N yom dában, Újvidéken, 1990-ben


