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"…az életnek csak akkor van értelme, ha lassacskán elcseréli 

valamire az ember. A kertész halála mit sem árt a fának.

De ha a fát fenyegeted, akkor kétszeresen hal meg a kertész."

Antoine de Saint-Exupéry: Citadella
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Elõszó

Egy hosszantartó, forró szárazságot követõ nyári

napon, amikor a kertben reménykedve néztem föl a gyüle-

kezõ, sötétlila felhõgomolyra, átkiáltott Franci, a kedves, régi

szomszéd: 

- Csak ebbõl ne legyen esõ, mert ami átjön a Dunán

kelet felõl, azon sosincs áldás, abból csak jég lesz, és vihar! 

Elnevettem magam, mert olyan kétértelmû volt ez

a mondat, de arcára pillantva igazi aggodalmat láttam.

Megdöbbenve néztem õt, a hátsó gondolatok nélküli, tisz-

ta lelkû embert: honnan tudja, amit én nem, pedig annyi-

ra szeretem a természetet?! Akkor ébredtem rá, hogy ten-

nivalóim között (és nélkülözhetetlenségem balga hitében!)

nem figyeltem arra, hogyan viselkednek a különféle égtá-

jakról érkezõ fellegek, sohasem maradt idõm megcsodálni

az esõ különös rajzait a homokban, a vadszõlõ színevál-

tozását a falon vagy meghallgatni, hogyan dalol a tenge-

lic. Nem jegyeztem meg, hol ébred pontosan tavasszal a

Nap, és azt sem, hogy a változó évszakok szerint, a há-

zunk melyik sarkához érkezik este a Göncölszekér. Nem

tudom, mikor költ a rozsdafarkú vagy a cinke, s csak

bámulom a parasztudvarok dísze, a szépséges zinnia

titkát, amint királyi változatosságban koronázza virágait

fénylõ kis csillagokkal, amelyekbõl néha csak három van a

szirmok ölelte kúp közepén, néha egész koszorú, s van,

hogy háromemeletnyi épül egymás fölé gyönyörûn.
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Sajgó szívvel fogadkoztam akkor, hogy abbaha-

gyom ezt az állandó rohanást, ezt a dicstelen-fénytelen

"hasznosságot", és ezentúl minden mellett megállok, ami

szép és figyelemre érdemes. 

A fogadalmam csak részben teljesült, de amit

abban a szép (bár olykor kétségbeejtõ), hétköznapokon

túli világban találtam, s amit abból képes voltam rög-

zíteni, azt most jó szívvel közreadom. Tiszteletre és

szeretetre méltó, nagyszerû emberektõl kapott érzelmi-

gondolati élmények, növény- és állatbarátaim által nyúj-

tott természeti szépségek, valamint az életbõl fakadó,

gyötrõ drámák gyûjteménye ez a könyv. Az a fölismerés

hozta létre, hogy idõrõl-idõre meg kell állni, s kicsit

eltávolodva mindennapjaink káoszától, alaposan meg-

szemlélni, hogy mi történik velünk és körülöttünk.

Megcsodálni az életünk utánozhatatlan, egyedülálló szép-

ségeit, ugyanakkor kritikusan mérlegelni, hogy arra

akarunk-e haladni tovább, amerre elindultunk. Mert az

utakat olykor átépítik, az iránytûket pedig eltérítik - a

tudtunk nélkül. Magunknak kell hát a helyes irányra

éberen figyelni és tudni, hogy ami baj és szomorúság van

a földön, azt legtöbbször nem a teremtett élet produkálja,

hanem az emberiség. Mondhatnám, hogy az emberi-

ségnek az a kis része, amely saját érdekei szerint mani-

pulálja a többieket, de a végeredmény azokon is múlik,

akik engedik manipulálni magukat. Tanácsos ezt idõben

észre venni, és akkor talán még mindig van rá esély, hogy

az ember boldog lakója maradjon a földnek, s hogy e
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bolygó - viszonzásként - szíves szállásadója legyen

fajunknak. De ahhoz, hogy így legyen, szinte mindent újra

kell gondolnunk, s teremtenünk.

Amikor megkíséreltem saját életem újragondo-

lását, már a kezdet kezdetén éreztem: a bajok (talán

legfõbb) forrása az, hogy valahol a XX. század zûrza-

varában, odalett az értékeim két legfontosabbika: a csend,

és a hit, hogy az igazság mindig, föltétlenül érvényre jut.

Elveszett szavak, eltûnt érzelmek, ûzött tekintetek, nagy-

ra nyitott, mohó markok, ütésre lendült, összeszorított

öklök és rettenetes, megvadító, megsüketítõ ricsaj uralja

napjaink világát, bel- és külhonban egyaránt. Már alig

találok valamit abból, amitõl nemrég még, olyan szépnek

láttam az életet. Elveszett szavakat mondok, mert ugyan

mit ér a szó, ha jelentése nincs, jóformán csak üzletkötésre

való? Fukarul tartogatják hasznot hozó ügyletekre, régen

nem mondják ki õket számolatlanul azért, hogy igazsá-

gok, szépségek, eszmék hírét vigyék, vagy egyszerûen

szeretetbõl, esetleg vigasztalásul. Ijesztõen fogynak, akik

nemes célokra használják a szavakat, és talán hiába is

próbálkoznak, akik még tehetik, mert nincs, aki fogadja,

nincs, aki értse õket. Nem érnek rá efféle tartalmakkal

bíbelõdni az emberek. 

Szerencsére maradtak még olyanok, akik nem

engedik belehajtani magukat a fogyasztás mámorába,

nem lelik örömüket abban, hogy a szerzés, (kellõ erõsza-

kosság és arcátlanság esetén) ma valóban korlátlan

lehetõségeivel és (sokszor tisztességtelen) eszközeivel
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élve, nagykanállal habzsolhatnák az élet anyagi javait.

Kicsit dideregnek a mostani, praktikumokkal teli de ideá-

lokban szegény, szúrós-szögletes, lármás mindennapok-

ban. Titokban, egy nagy kert virágos mélyén rejtõzködõ,

békés kis szaletlirõl álmodoznak, amelynek csendjében

egy szép verseskötetet olvashatnak, és ebbéli tevékeny-

ségüket nem szakítják meg minduntalan reklámszünetek.

Nekik ajánlom szeretettel ezt a könyvet, mentegetõdzve

kissé, amiért a préselt virágszálak közé - itt-ott - tövises

szamárkóró is keveredett.

Üröm, 2003. május
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Az emlékezet virágai
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Mint préselt virágok

Üldögélek itt, a Bakony bujdosó kis tündéré-

nek szoknyája szélén, a Gerence patak partján, az õszelõ

föl-fölragyogó, búcsúzkodó színei közt. A délutánba hajló

nap rézsútos sugaraitól smaragdszín dalra kél a patak-

menti pázsit, pedig olyat, inkább tavasszal énekelnek a

rétek.

Hatalmas éger lehetett egykor az a fa, amelynek

korhadó rönkjén ülök. A közepe már mélyen lyukas, alján

egy faélet maradványaival, a fa fûrészporszerû morzsalé-

kával. Oly nagy az átmérõje, hogy kényelmesen osztozom

rajta az elmúlását siettetõ sokféle gombával, bogárral.

Szemben velem a túlparton, mint három virágból kötött

csokor iramodik az ég felé egy háromtörzsû fa. Ültömben,

egyenesen elõre tekintve csak derékig látom, hogy

valójában milyen, azt a Gerence, ezen a helyen szinte

mozdulatlan, hangtalanul és észrevétlenül hömpölygõ

víztükre mutatja meg. A tõbõl szétágazó facsokor mellett

széles sávban zuhan a vízre egy aranyló fénynyaláb,

föltárva a patakmeder tiszta, gömbölydedre súrolt

hordalékait, s az áramlásban lágyan ringatódzó vízi

növényeit. Az erdõ és a patak sejtelmes, zöld derengé-

sében lámpásnak hat ez a széles naphíd, s ahogy ballag

elõre a délután, a szemközti réten finom, fehéres párává

kristályosodik a csönd.
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Elcsodálkozom, mert nem annyira látom, mint

inkább érzem, hogy a szemem elõtt történik egy láthatat-

lan, rendkívüli változás. Az árnyékból elém érkezõ víz itt

oly lassan halad, hogy még susogása, csobogása sincs.

Csak jön, mint árnyékon belül egy másik árnyék, eléri a

háromtörzsû fát, tükörképével a hátán a napfénybe lép, s

már nem ugyanaz a víz többé, mint az árnyékosban volt.

A fényben ragyogó víz már egy tudással több, egy

háromtörzsû fával gazdagabb.  Korábban még nem volt a

molekuláiban ez az információ.

Csodálatos nézni ezt a kétféle vizet! Hirtelen meg-

értem, hogy még a "csokorfa" elõtt, tudta ez a víz a fõútnál

fölötte átívelõ hidat, még elõtte a monostor kertjébõl

reáhajló bokrokat, annál is korábban megtanulta a belõle

ivó juhot, s a faluba érve legelébb, megjegyezte a Szent

Gellért remetelak emlékhelyét, s kertjének széleit. És ki

tudja, még micsoda mérhetetlen mennyiségû ismeret bir-

tokában folydogál ily csendes-szerényen, épp csak a

naphídon csillantva meg pompás tudása egy-egy csöpp

részletét?!

Elgondolom, hogy amint halad, minden percben,

minden megtett centiméteren új és új igazságok olvadnak

lényegébe, ilyenformán örökké változik, s mire célba

érkezik, talán õ lesz a mindentudás maga. Egy nagyon-

nagyon bölcs patak. Vajon hol lehet az útja vége?

Valószínû, hogy erdõkön-mezõkön, településeken átveze-

tõ útja során megsimogatja elvénült vízimalmok lapátjait,

emlékszik torlaszokból épült zuhogókra, néhol egy-egy



tavacskává mélyült gödörre, és tudja, hová járnak fürödni

a szarvasok. Talán átszel további falvakat, szántóföldeket,

gyerekek mezítlábalnak kövei közt s így ismeri meg az

embermeleget, meghallgatja az erdõk suttogását, élõlé-

nyeinek híreit, barlangokba bújik, amelyekbõl magába old

mindenféle szagokat, ásványokat és színeket. Meglehet,

hogy végül gyógyító víz, vagy szomjas vándorokat üdítõ

tiszta forrás lesz belõle, azzá teszi a fáradságos, gyönyörû

úton beléolvadott temérdek tapasztalás. De történhet úgy

is, hogy az út végére zavaros iszappá, szánalmas, béka-

nyálas pocsolyává szomorodik.

Azt hiszem, egy patak számára majdnem olyan

pataknak lenni, mint ahogyan az emberi élet tud élet

lenni, csakhogy a pataknak nincsen módja dönteni. Az õ

útját a természet egy domborzati törés, egy lejtés, egy

meder képében eleve kijelöli. Nem kerülheti ki az útjába

esõ ártó mérgeket, nem fordulhat nagy erõfeszítéssel 

hegynek fölfelé azért, hogy ne kelljen átvágnia egy

szeméttelepen, s nem tehet róla, ha részévé válik az útjába

esõ mocskok kiázott tartalma is. 

Mi, emberek, éppen így, gyakran szándékainktól

függetlenül részesei leszünk nagyszerû vagy szégyenletes

eseményeknek egyaránt, de legtöbbször lehetõségünk van

dönteni, hogy magunkba engedjük-e az utóbbiak szeny-

nyes csurgalékait. Lehet, hogy elõttünk is van egy szá-

munkra rendelt, láthatatlan törésvonal, de bukkanha-

tunk könnyû haladást ígérõ, hazug lejtõre is. Annyival

vagyunk szabadabbak, ám egyben felelõsebbek, mint a
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patakok, hogy mi tudjuk: keresnünk kell a legjobb utat,

mert minden megismerés alakít az egészen, s a fölhal-

mozódott ismeretek birtokában tett valamennyi cse-

lekedetünk nyomot hagy mindazon, ami utána követke-

zik. Ez azt jelenti, hogy semmi nem múlik el végérvénye-

sen. Semmi, amit teszünk, vagy nem teszünk. Nyomot

hagyunk ha akarjuk, ha nem, mégpedig nagyon eleven

anyagban. Tetteink következményei legtöbbször nem tár-

gyiasult formában, hanem a körülöttünk élõk lelkében

lezajló változásokként élnek tovább. Bennünket, magun-

kat, nem õriz sokáig sem az idõ, sem az emlékezet. Ha

építettünk magunknak házat, az majd összedõl. Ha építet-

tünk másnak százemeletes tornyot, azt majd lerombolja

valaki. Ha feltaláltunk valami nagyszerût, majd megha-

ladja a tudomány. Megmûvelt földjeinket elmúlásunk

után hamar fölveri a gaz, de a természet már hálás: újabb

lehetõségként õrzi tetteink lenyomatát, mert a jól gondo-

zott talaj, lehet még majd megélhetés valakinek. S ilyen-

formán egy lehetõség az is, amit egyéniségünkkel, gondo-

latainkkal, érzelmeinkkel örökítünk az utánunk jövõkre.

Kézzel fogható alkotásaink, szánandóan rövid ideig õrzik

a jeleket, hogy voltunk. Közöttük kivételek a maradandó

mûvészeti alkotások, de egy csodálatos szobor sem a

márvány miatt örök, amibõl készült, hanem a gondolat

miatt, amelybõl született. Legtovább az él belõlünk, amit a

lelkekben vittünk véghez, s ami olykor generációkon át

hat, és mûködik. Akkor is, ha viszályt vagy gyûlöletet

keltünk, és akkor is, ha az építés, az együttérzés, a szelíd-
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ség, a teremtés, a jóakarat, a megbecsülés, a tisztesség és

tisztaság, a lelkierõ és kitartás, az önzetlenség, a dolgok

"fölemelésére" való szándék, az elfogadó türelem megta-

pasztalásának élményét ültetjük egymás szívébe. Tudjuk,

hogy aki kapott életében mosolyt és szeretetet, az érzi

milyen jó volt, és akar majd adni maga is. Így múlik raj-

tunk, hogy "jövõt teremtõ nyomaink", mint lidérces

ingoványra emlékeztetnek majd reánk, amely pusztulást

hoz, ezért mellõle minden arra járó riadtan menekül, vagy

szépek lesznek, mint préselt virágok egy régi napló kinyí-

ló lapjai közt.

Különös ajándékát, tudásának kincses hordalékát

a lábam elé rakta, és nesztelenül elfutott, a szemem elõtt

változó, okos Gerence patak.

Bakonybél, 2001. szeptember
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Eszmények és remények

Durván és erõszakosan korán érkezett forróság-

ban állok a sír mellett. Olyan, mint az életünk. Egy kis

halom, amely kiemelkedik a sík mezõbõl, alighogy

meglátszik, éppcsak észrevehetõ emlékeztetõ. A fejfán

réztábla, egyszerûen rávésett névvel: Dr. Antall József.

Kicsordulnak a könnyeim, és alig értem, hogyan képes így

megérinteni egy név, amelynek viselõjével személyesen

sohasem találkoztam, egy szellem, amelybõl realitásként

csak ez a néhány betû maradt. Arra készültem, hogy

ilyenkor ünnep idején, biztosan hervadó virághegyeket

találok itt, de a síron nem is túl sok a virág, többségük a

hirtelen melegben gyorsan öregedett virágcsontváz, a

keresztre kötözött nemzetiszínû szalagok kifakultak, egy-

két kis koszorú száradozik, a mûanyag vázákból rég

elpárolgott a víz, s csak onnan tudom, hogy nemrég járt itt

elõttem valaki, hogy az aszalódó virágok között szinte

dúsnak hat egy friss gyöngyvirágcsokor levélzete.

Jó itt álldogálni, úgy érzem itt a helyem, és eszem-

be jutnak mindenféle dolgok. Például az a nap, amikor

ráébredtem a késõn tudatosult tényre, hogy 40 éven át

hazugságok között telt az életem. A politika nem érdekelt

addig, hiszen az egyes ember véleménye semmin sem vál-

toztathatott (legfeljebb lecsukták érte, ha ellenkezett).

A rendszerváltozásból elsõként nem is az õsi-új eszmék, a



demokrácia lehetõségének szele érintett meg, hanem a

düh, annak fölismerése, hogy mialatt évtizedeken át teljes

erõmmel a munkámra koncentráltam, mert hittem benne,

hogy az ország és a család érdeke egy, s mindkettõ a

legjobban munkával szolgálható, azalatt zavaros fejek

irányításával tisztátalan kezek között, a szemem láttára,

mégis a tudtom nélkül, életképtelenné vált a hazám.

E fölismerés keserûsége csak lassan fordult át érdeklõdés-

be, az egyszer már becsapottak óvatosságával próbáltam

egyre messzebbre tekinteni, gondolkodni és cselekedni,

hiszen már volt rá remény, hogy változhat tõle valami.

Az érdeklõdés nemsokára õszinte tiszteletté válto-

zott, mert 42 éves fejemmel, elõször láttam olyan magyar

kormányfõt, akire oda kellett figyelni, aki meg tudott

gyõzni arról, hogy igenis mindenkinek gondolkodnia kell,

mert a nagy szocialista egyenlõsdi után, a nemzet dolgai

most válnak valóban közös dolgainkká. Antall József

személyében olyan embert láttam a kormány élén, aki

rendkívüli mûveltséggel bírt, bátor volt de toleráns, föl-

csillanó humorú és az ország dolgaiban elhivatottan,

halálosan meg nem alkuvó. Egy embert, aki (azt hiszem)

pontosan tudta, hogy amire vállalkozott, az bukásra ítél-

tetett. Tudta, hogy négy év kevés lesz eszmékre, múltra,

nemzeti öntudatra, tenni akarásra, hûségre és kitartásra

tanítani a honfitársait, akiknek negyven éven át, tüzes vas-

sal égették elméjébe, hogy "a lét határozza meg a tudatot"!

S ezért közülük sokan észre sem vették, hogy a boldognak

látszó középszert is csak az ország teljes eladósításával
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lehetett eddig fönntartani, s hogy akik most átadják a

hatalmat, nem váltak hirtelen bölccsé, csak elmenekülnek,

mert süllyed a hajó, s ezt nem tudják megállítani. Tudta,

hogy a négy évtizedes viszonylagos kényelem, a majdnem

biztos Trabant és sok, különösebb erõfeszítést nem kívánó

munkahely elvesztése, törvényszerûen ellenállásba

ütközik majd, de hitte, hogy alapjában véve értelmes

ember a magyar...

Emlékszem egy televíziós riportra, amelyet vala-

melyik nemzeti ünnepünkön készítettek vele. Felejthetet-

lenül érdekesen, lebilincselõen és szépen mesélt a gyer-

mekkoráról, a családjáról, amelyben az ország dolgai napi

beszédtémát jelentettek, és a nemzeti ünnepek egyben a

család igazi mesélõ-emlékezõ napjai voltak. Súlyos beteg

volt már, amikor errõl beszélt, de szavain még ekkor is

átsütöttek egy kisgyermek eleven élményei, az õsök, a

bátor politikusok és honvédõ katonák, a minden

nehézséggel dacoló anyák és nagyanyák nagyszerûsége

iránti csodálat. A hallottak nyomán látni vágytam e

csodák színhelyét, a Somló hegyet. Tavaly nyáron

elmentem az Antall család hajdani birtokára Orosziba.

Egy ház oldalán tábla hirdette büszkén, hogy itt éltek a

család tagjai, akiknek emlékét hûen õrzi a település.

Elindultam a falu végére, a temetõ irányába. Bántott, hogy

nem volt virágom és bátorságom sem, hogy bekopogtas-

sak valahová venni néhány szálat, s hogy üres kézzel

megyek majd e példás életû család sírjához. A látvány,

ami a temetõkert oldalából nyílt, életre keltette bennem a
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falusi gyermeket, aki egyszer régen voltam és úgy tûnt föl,

egészen belülrõl értem hol élt, mit látott és hogyan érzett

az a kisgyerek, aki nem tudta még, hogy élete végén

ólomhegyek nyomják majd agyon. Elõttem szélesre tárult

az aranyszínû búzaföld, de messzire szálló pillantásom-

nak útját állta a Somló hegy karakteres formája, amely

innen nézve, mint szárnyas oltár emelkedik a táj fölé.

Ennek a helynek különös, bûvös csodája az, hogy a tágas,

minden irányba nyújtózkodó, megmûvelt sík földek

szárnyakat adnak a képzeletnek, melyet mégis megfékez,

nem gátol, csak fegyelmezetté tesz, mintegy lezár a Somló

hegy, s a távoli dombságok félkörû ölelése. 

Ballagtam egy darabig a szántóföldek között a

poros földúton, rég magam mögött hagytam a temetõt, de

a Somló továbbra is tartózkodóan távoli maradt. Egyre

mélyült körülöttem a termékeny szabadság mozgalmas

csendje. Sehol nem láttam embert, mégis, az eleven élet

szakadatlan erõfeszítéseit éreztem mindenfelõl. Madarak

vágtak át a forró déli égen, minduntalan bogarak keresz-

tezték az utamat, hallatszott, ahogy a kalászokban

kihasadásig feszülnek a magvak és a gyökerek elképzel-

hetetlen erõvel törekszenek egyre mélyebbre, a nedvesség

után. Az életnek ebben a csodálatos erõterében föltelik az

ember maga is, s a távolban mágneses vonzással fókuszál-

ja a lelket-tekintetet az elérendõ cél: a hegy. Megértettem,

hogy aki itt élt és fogékony lelkû, akit mesélõ õsök nevel-

tek és részese volt sokféle küzdelemnek, az az ember

képes egyetlen cél felé haladni, akaratos hitével egybefog-
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ni a szétszéledõket, megbirkózni az útjába esõ akadá-

lyokkal, és sohasem feledni, hogy a cél: a hegytetõ.

Örülök, hogy láthattam ezt a helyet.

A visszaúton kis csokrot gyûjtögettem az útmenti

virágokból, s betérve a temetõbe, hamar megtaláltam az

Antall család sírját. A dísztelen, megbarnult sírkõ kissé

megdõlt, elvirágzott pünkösdi- vagy bazsarózsa bokorféle

uralkodott az elvadult gazok fölött. Emléküket híven õriz-

zük - ígérte a faluban az emléktábla. Nem látom nyomát.

Pipacsból, bojtorjánból és bodzavirágból kötött csokromat

a fejfa elé, a földre tettem. Illett oda, és hirtelen megérez-

tem a földmûvelõk mondásának lényegét: a szántóföldek

virágai, a gazok, Isten legkedvesebb gyermekei. Azt

hiszem, ekkor kaptam az utolsó részecskét abból, ami

Antall József életmûvébõl reám juthatott, és ami évekkel a

halála után még mindig megtalált.

Nem volt tudatos részemrõl, amikor törõdni

kezdtem azzal, hogy a gyermekünk és barátai, tekintsék

az életük fontos részének a haza dolgaival való törõdést,

és csak sokkal késõbb azonosítottam, hogy az a televíziós

antalli emlékezés hozta létre bennem ezt az igényt!

Arra is emlékszem, mennyire tetszett, hogy a

történelmi igazságtételt - sok évtized után elõször - végre

törvényesen, vérengzés és koholt vádak nélkül képzelte

el! Nem kívánt géppisztollyal vagy akasztással igazságot

osztani, mert hitte, hogy alapjában véve gondolkodó,

tisztességes és felelõsségteljes ember a magyar, s minden

érintett ennek megfelelõen cselekszik majd...
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Néha azt hiszem, abba halt bele, hogy rájött, ebben

mekkorát tévedett... 

Eszembe jut az is, hogy 1998. januárjának egy

vasárnap estéjén kis falum templomában ültem néhányad

magammal, lehettünk tán hatvanan, hetvenen. A reformá-

tus lelkész invitálta a falubélieket havonta egyszer egy

beszélgetésre, közös gondolkodásra, melyre a politikai

élet akkori szereplõi közül hívott elõadó vendégeket.

Életem elsõ három évtizedében, egyfolytában próbáltam

vallásossá válni (katolikusnak kereszteltek), de minthogy

nem sikerült õszintén hinnem, ezt bevallottam magamnak

és beérem azzal, hogy igyekszem becsületesen élni, val-

lásgyakorlás nélkül is. Így ritkán fordulok meg templo-

mokban, bár nagyon szeretem belsõ csendjüket, mindig

boldog voltam, ha véletlen résztvevõ lehettem, amikor

egy orgonista az üres templomban gyakorolt, s azt

hiszem, ilyenkor éreztem azt az áhítatot, amit az elvárások

szerint, a szentmisén kellene. Ezen az említett vasárnapi

estén még a barátaimat, sõt, felnõtt gyermekemet és bará-

tait is hívtam, hogy jöjjenek el e rendhagyó templomi

találkozásra, mert éppen választás elõtt állt az ország.

Nem felejtem el, ahogy a lelkész úr néhány kedves,

köszöntõ és bemutató szava után, az aznapi meghívott

beszélni kezdett. Nem szándékom elismételni akkori

szavait, csak azt a szubjektív érzést szeretném elmondani,

amit átéltem ott. Néztem a tiszta arcú, értelmes tekintetû

fiatal embert, aki a múltunkról és a jövõnkrõl mondta el

gondolatait. A szavaiban hit volt, meggyõzõ erõ és egyfaj-

24



25

ta szépség, mely ismerõs volt, régóta hiányoltam már, és

csak hosszú percek után sikerült fölidéznem hol és kitõl

hallottam hasonlót. Úgy láttam, hogy teljes felelõsségtu-

dattal, elhivatottsággal töpreng hazánk jövõjének lehe-

tõségein, melyek egyben saját életének lehetõségei is

- hiszen még annyira fiatal. Érezhetõ volt, hogy százszor,

ezerszer végiggondolt dolgokról beszél, s hogy az ország

sorsának bármely kérdésérõl essék is szó, nem kerülte el

semmi a figyelmét. Akart, készült, fáradt és dolgozott e

mérhetetlen ismerethalmaz megszerzéséért, nem ködösí-

tett, nem igyekezett mindenrõl kimutatni, hogy könnyen

megoldható probléma, amit õk majd - ha hatalomra ke-

rülnek - egykettõre megoldanak. Nem vesztegette az

idõnket (a sajátját és a miénket) arra, hogy az ország akko-

ri irányítóit csepülje, rágalmazza, a hibáikat részletezze,

fölnagyítsa, és sarat dobáljon rájuk. A lényeggel foglalko-

zott: azzal, amit hite és tudása szerint tenni kell vagy

lehet, hogy a jelenleginél jobb helyzetbe kerülhessen ez a

kis ország, ami a hazánk. Tudta, mit jelent az a szó, hogy

haza. És azt is tudta, hogy e pillanatban a haza félelmetes

érdekek között hányódó kis lélekvesztõ, amelynek kor-

mányzásához nem elég tudás, erõ és akarat, hanem szük-

séges minden szolgálat két alapköve is: alázat és

emelkedettség. 

Mire megértettem, hogy aki itt beszél, mindezt

végiggondolta, addigra azt is tudtam már, mi volt beszé-

dének az a szépsége, amire oly régóta vágytam. Az, hogy

az állami vezetõk nagy részétõl sok éven át megszokott
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vállveregetõen atyáskodó, pongyola, magyartalan, par-

lagi, bratyizó, nyegle stílus helyett, végre értelmesen meg-

fogalmazott mondatokban, értelmesnek tartott emberek-

hez szóltak. A mondatoknak az eleje, vége, és az érthetõ-

séghez szükséges valamennyi kelléke a helyén volt.

Boldoggá tett, hogy egy egészen fiatal ember, ily nehéz

terhekrõl és problémákról, amelyek mindannyiunkat

egyaránt érintenek, hibátlan, szép magyar nyelven be-

szélt, boldoggá tett, hiszen "nyelvében él a nemzet"! Az is

eszembe jutott, ki volt az utolsó olyan magyar kormányfõ,

aki képes volt ezt a szép, tiszta, és plasztikus nyelvet nem

csak teljes gazdagságában használni, hanem e szellemi

vagyon legnemesebb vonásait életével bizonyítani. És az

is, hogy tán épp ezért nevezték õt nagyképûnek azok,

akiknek - saját, praktikus kis érdekeik hajhászása közben

- egyáltalán nem volt fontos haza és anyanyelv, mit sem

tudtak olyan fogalmakról, mint szolgálat és hivatástudat,

s máig ismeretlen elõttük, hogy nemzetnek-egyénnek

egyaránt méltósága van és fontos azt õrizni, hogy emberi

mivoltunkat megtarthassuk.

Örömömet ott a templomban beárnyékolta a gon-

dolat, hogy ha ennek a fiatalembernek sikerül meg-

gyõznie honfitársait, és a kormány vezetõje lesz, hama-

rosan õt is a nagyképûség és gõgösség vádjával illetik

majd azok, akik az imént fölsoroltakból semmit sem

értenek. S tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyenek, az

értõknél mindig sokkal hangosabbak.



Két és fél év telt el, azóta a templomi este óta és

most  itt álldogálok ennél a sírnál, Antall József sírjánál,

aki minden képzeletet meghaladó áldozatossággal pró-

bálta valóra váltani az általa legfontosabbnak vélt

értékeket. Nem hiszem, hogy lehet kormány és kor-

mányfõ, aki tévedhetetlen. Csak olyan, aki törekszik a

tökéletesség felé. Nehéz és hálátlan feladat ez, még a mi

hazánk lehetõségeinél sokkal jobb feltételek között is.

Az ember, akinek a sírjánál állok, beleölte minden tudását

és erejét, hogy ezt a kis országot a vízválasztón átsegítse.

Sikerült neki, de belehalt. A halállal való viaskodása

közben, még beszennyezte útját a felületes kishitûek,

a kielégületlen érdek-emberek szájából dõlõ mocsok.

Õ felülemelkedett, de számára elégtétel nincs, és már nem

is lehet. Megrendítõ volt a koporsóját kísérõ tömeg, és az

is, hogy a jeges-szelû decemberi éjszakában hajnalig álltak

sorban azok, akik egyszer, vagy még egyszer, szólni vagy

fejet hajtani akartak. Azt mondják, negyed millióan

voltak. Nem lehet elégtétel, mert ahhoz az emberhez, aki

a legutolsó gondolatával is még szolgálni akart, a tizenöt

millióból, csak negyed millióan mentek el. S végképp nem

lehet elégtétel azért, mert a sok, általa értelmesnek gon-

dolt magyar, hat hónappal a halála után, képes volt újra

azokat választani, akikrõl õ hitte, hogy megbánva korábbi

bûneiket legalább visszavonulnak a közélettõl, ezért

nemesen és nagylelkûen megengedte, hogy szabadon

tovább éljenek...
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Decemberben lesz halálának hetedik évfordulója.

Minden értelmes próbálkozása, minden emberfeletti

erõfeszítése ellenére, az évtizedeken át butítottak, a gon-

dolkodástól eltiltottak és elszoktatottak, a viszonylagos

anyagi biztonság árát föl nem fogók, a következõ

választáson visszaszavazták az ország élére a korábbiakat.

Azokat, akiknek eszük ágában sem volt legalább vissza-

vonulni, s akik országrontó tevékenységének romjai alól

Antall József miniszterelnök kiszabadított bennünket, de

- mint ostrom után - hátra volt még az újjáépítés. S a szo-

cializmus negyven esztendeje alatt eltunyult magyar már

képtelen volt olyan önzetlen öntudattal és hazaszeretettel

vállalni ezt, mint a világháború után. Könnyen, készen,

áldozatok nélkül és olcsón akart hozzájutni ahhoz, amihez

csak ész, erõ, kitartás, munka és igazságtétel árán lehet.

Mire magához tért "a nép", addigra a feje fölött kiárusítot-

ták még a stratégiai nemzetgazdasági ágazatokat is, s ez

már feltûnt a demokráciát lassan, de csak-csak megtanu-

lóknak. A legutóbbi választások óta az eszmélõ polgárok

akaratának eredményeként, már második esztendeje az a

fiatalember Magyarország miniszterelnöke, aki a havas

januári estén a falusi templom csendjében egy nehéz

munkával teli, hosszú út után ugyan, de reálisan megsze-

rezhetõ, szebb jövõt álmodott nekünk. Ma, szép magyar

beszédét sokan éppúgy nem értik, mint Antall Józsefét,

s már róla is kimondták, hogy önkényes, nagyképû és

gõgös.... Félek, nem él már eléggé sem lelkében, sem

nyelvében e nemzet.



Antall József sírjánál, bágyasztó tavaszi hõségben
emlékezem a havas, januári templomi estre, s mindarra,
ami azóta történt. Nehéz visszatartani a könnyeimet, mert
olyan reménytelennek látszik, hogy egyszer végre majd
mindnyájan fölismerjük a helyes utat, és egyetértésben
járunk azon. Nem gáncsoskodunk, nem mocskolódunk, a
hatalomvágy nem tép minket örökké szerteszét, hanem
tesszük mindannyian egy közösen elhatározott célért,
tudásunk szerint a legjobbakat. 

Egyetlen szál fehér rózsámat leteszem hervadó
sorstársai közé, fölnézek az égre, s az ovális kék folt láttán
ocsúdok csak, hogy a szerény sírhalmot körülölelõ szo-
bor-csoport négy égtáj felé induló alakjai, Melocco Miklós
fátyol- és emlékomlású, bársonyfényû, vajszínû látomásai,
a hatalom sikeres és sikertelen, az ideológia önkényes és
szelíd szimbólumai, talán már nem csak egy nagyszerû
ember síremlékét jelentik... Hiszen ha a halála után hat
évvel, voltak, akik áldoztak arra, hogy emlékmûvet állít-
sanak a csodálnivaló szolgálattevõnek, akkor ez azt is
jelentheti, hogy a magyarság ismét fölismeri valódi
érdekeinek képviselõit és kinyilvánítja megbecsülését e
képviselõk iránt! 

Lehetséges volna, hogy e síremlék azt jelzi, elin-
dultunk végre egy szellemiség mentén, amely méltó
módon õrzi értékeit?! Szép volna, mint a nem szûnõ
reménykedés, mint a beteljesülõ jóslat, hiszen itt, Antall
József sírjánál az emlékezésnek ez a lankasztóan meleg
napja, éppen a kétezredik esztendõ húsvét hétfõje...
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Csendjeim

Vannak, akiknek egyáltalán nem fontos a csend,

sõt, ismerek olyanokat, akiket egyenesen nyomaszt.

Magányosak lesznek tõle, úgy érzik, elveszítik benne

jelentõségüket, személyiségük súlyát, viszonyítási pont-

jaikat, realitás érzetüket, holtnak, üresnek, élettelennek

találják a csendet, és nem is szeretik.

Az én csendjeim élõ, mozgalmas és szeretet-

reméltó csendek. Folyton vágyakozom utánuk, szük-

ségem van rájuk, ölelésükben helyükre kerülnek zilált

gondolataim, barátságossá válnak néha tüskés és zaklatott

érzelmeim, rátalálok a dolgok valódi értékére. Tudom,

hogy nem szabad csak futni-futni lélekszakadva minden-

napjaink mókuskerekében, hanem meg kell néha állni.

Megállni, és nagy-nagy csendet teremteni magunkban.

A csönd olyan, mint a távolság. A dolgok csak bizonyos

messzeségbõl mutatják meg igazi arcukat. Ebben a csend-

ben, a napi zajlásban eltompult érzékeim ismét fogé-

konyak lesznek a világ iránt, könnyen és örömmel veszem

észre, hogy mennyi szépség vesz körül, nyugalom, béke

és rend árad szét testemben-lelkemben egyaránt. Nél-

külözhetetlen számomra a csend, nélküle nem tudok

értelmesen elõre tekinteni, s egyetlen zûrös-zavaros kazal-

lá rendetlenedik az életem.

Csak akkor tudtam így megfogalmazni, milyen

fontos nekem a csend, amikor már vagy egy éve laktam a



saját szobámban. Korábban is voltak csendjeim, csodála-

tos, rövid és múlandó perceim, de mindig tudtam, hogy

csak vendég vagyok itt, és hamarosan mennem kell

tovább. Ezért ezek a csendek, bármily szépek voltak is,

mindig fájtak egy kicsit. Ahogyan az fáj, amikor elmúlik

az elsõ barátság. Az ember tudja, hogy lesznek még új

barátai, de olyan, mint az elsõ, amikor még azt hisszük,

hogy mindez örök, biztos és végleges (amilyennek magát

az életet is gondoljuk akkoriban), soha többé nem lesz.

Attól kezdve minden új kapcsolat mélyén ott sötétlik a

lehetséges veszteség, ezért lehet az elsõnél értékesebb, de

soha nem lesz olyan édesen, verõfényesen önfeledt, mert

elveszett már belõle a gyermek.

Gyerekkori csöndek

Ha belegondolok, elég különös, hogy gyermekko-

rom csendjei közül a két legkedvesebb, milyen közeli

kapcsolatban áll egymással a katolikus hit világában.

Egyik kedvenc csendem nyári csend volt, egy istállóban.

A kis faluban, ahol hat éves korom elõtt sok idõt töltöttem

egy kedves parasztcsaládnál, minden házhoz úgy hozzá-

tartozott az istálló, mint a mai házakhoz a garázs. Még a

szegényeknél is volt legtöbbször egy-két tehén és ugyan-

ennyi ló, de olykor egy-egy kecske vagy birka is együtt

lakott a nagy négylábúakkal. A mi házunk istállójának

sem a csendjét, sem a hangjait, sem az illatát nem lehet
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elfelejteni. Mint az a kisgyerekek életében természetes,

ebéd után nekem is mindig aludni kellett. Nagy ellensé-

ge voltam ennek a szokásnak, de a ház okos gazdái

egy kedves trükkel legyõzték tiltakozásomat: tudták

mennyire szeretek az istállóban tartózkodni, ezért

délutánra ott "vetettek ágyat" nekem. Az állatokat rend-

szerint korán reggel kihajtották legelni vagy dolgozni,

s Tóni bácsi, a ház ura, a kedvemért már reggel

megtöltötte a jászlakat az állatok esti takarmányával,

legfölül szalmából vackot rakott nekem, s itt alhattam

délután. A délelõttöt én is munkával, a patakparti réten

libák-kacsák õrzésével, vagy ha a szántóföldön gyerek

kéznek való munka volt, hát azzal töltöttem. Rendszerint

Erzsi nénivel és Tóni bácsival ebédeltem kint a földeken, s

mikor õk ebéd után leheveredtek az árnyékba pihenni, én

hazafutottam, s meg sem álltam a puhára rakott, illatos

jászolig. Az istálló szinte hûvösnek tûnt a kinti déli hõség

után, és semmihez sem fogható, ahogyan a szalma barát-

ságos roppanásokkal alakul a testnek legkényelmesebb,

lágy derékaljjá az elnyújtózó gyereksúly alatt. Elringatja

az embert, s bár az alvás még igen messze van, a valóság

mégis szertefoszlik, s helyét elfoglalják Istálló Ország

sejtelmes, gyönyörû titkai. Álomszerûvé nemesül a

tehenek és lovak ittfelejtkezett illata, a padlásról

leszivárognak a száradó széna, a virágos mezõ erõs

aromái, jól hallatszik odaföntrõl a szorgoskodó méhek és

darazsak döngicsélése, lent, az alomban egy tyúk

kapirgál, tán éppen kotláshoz készülõdik. Az udvaron

Bodri oda-odavakkant a már rács mögött elégedetlenkedõ
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libáknak, szinte a hangokból fölfestõdik a kép, amint a két

kakas hetykén rendezkedik a tyúkok között, s halk

burukkolással, mintha megpihennének a vadgalambok is

a közelben. Elnézem a vályogból-szalmából tapasztott

falon, mint rajzol szõke tündéreket egy beszökött napsu-

gár, akik észrevétlenül reám bocsátják, az egyedül e

halkan zsongó, illatos világban álmodható csodálatos

álmokat.

Késõ délután van már, amikor lassan éberedek,

mert selymes simítások érik az arcomat, finom, lucerna-

illatú fuvallattal halk horkanások nyúlnak utánam az

álomtó ringató vízébe. Ismerõsen, megbízhatóan súlyos

dobbantásokat hallok, s nyíló tekintetem az öreg mu-

raközi ló, Csillag, barátságos barna pillantásával talál-

kozik, aki bársony orrának cirógatásával, hosszú farkának

legyezésével, jószagú fújtatással és dobogással próbál

rávenni, hogy kászálódjak már le az õ vacsorájáról. Egy

percig még türelemre bírom, simogatom puha orrát,

s hálám jeléül elõhalászom zsebembõl a titkon lopott

kockacukrot, amely az igásló számára, egyedül tõlem

kapható csemege.

Ilyenkor már újra eleven élet zajlik, almozás,

etetés, fejés, ember s állat egyaránt harsányan mondja a

magáét, s a délutáni gyermekálom illatokkal, fényala-

kokkal teli mesés csendjét felváltják az élet mozgalmas,

erõs, szép hangjai.

***

34



Másik szeretett, gyerekkori csendem a karácsony

délután, "Jézuska elõtti" csendje. Ez nem is csend, ez

csönd. Az Ö-nek ezzel az ünnepélyes, tágas gömbö-

lyûségével. Igen kicsi lakásban laktunk ezért a program

mindig egyforma volt: mialatt anyukám a csöpp lakásba

illõ pici karácsonyfát földíszítette, és elhelyezte alatta az

ajándékokat, apukám azalatt sétálni vitt. Azt hiszem,

gyerekkorban kivétel nélkül minden karácsony fehér.

Apukám, aki jókedvû volt, csillogó szemû és erõs, kézen

fogott, és elindultunk a környezõ utcákon lesni, hátha

meglátjuk az érkezõ Jézuskát. Gyorsan esteledett, a hara-

pós hidegben jó volt apám meleg tenyerébe bújtatni a

kezem, s lassan lépegettünk a méteres hófalak között.

Az én emlékeimben a fõváros házmesterei karácsonykor

mindig szépen eltakarították, s az út mentén, még nálam

is magasabb kupacokba hányták a havat. Ilyenkor a járda,

még ha jégtõl csillogó is, de tiszta volt, mintha a

várakozástól megfényesedett volna. Bár az emlékeimben

havasak az utcák, olyanra nem emlékszem, hogy szakadt

volna a hó. Csak arra, hogy az utcák fehérek és tiszták, és

hogy nagytakarítás lehetett az égben is, mert a sötétkék

bársonyon úgy tündököltek a csillagok, hogy tudni

lehetett: azon a rendkívüli estén, valamennyiükbe új lélek

költözött. 

Eleinte élénken beszélgettünk, egyre vártam, hogy

meglátom Jézuskát, akit nagyon egyszerû, barátságos,

favágó-szerû embernek képzeltem el, hiszen a Mikulás is

ilyen volt, aki mindig eljött a mi falunkba. Tudtam, hogy
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szereti a gyerekeket, repülni tud, és biztosan fehér gyolcs-

ingben, fekete posztó ruhája fölött kis báránybõr ködmön-

ben és kucsmában, kezében karácsonyfával és aján-

dékokkal suhan a környéken mindenfelé. Úgy tudtam,

hogy jó és igazságos de nagyon szigorú és kicsit szorong-

tam is, mert bár igyekeztem, hogy szófogadó legyek, ki

tudja nem követtem-e el olyasmit, ami miatt egyszer majd

mégsem jön el hozzám... 

Jézuskát ugyan soha nem sikerült meglátnunk, s

ahogy esti ruhába öltözött a délután, apámmal is egyre

fogyott közöttünk a szó, a csönd mégis egyre szebb lett. A

házak némelyikében föltûnt egy-egy ablak, amelyrõl

látható volt, hogy oda a Jézuska már megérkezett!

Odabent gyertyák fénye vonta melegségbe a szobát, sza-

loncukrok papírja és arany dió csillant, s mintha még az

utca is fenyõillattal telt volna meg. Minden újabb kará-

csonyos ablak olyan volt, mintha egy-egy kis csillag hul-

lott volna a szívemre, egyre nagyobbra nõtt tõle a varázs-

lat, egyre inkább hatalmába kerített a várakozással, jó

titkokkal teli Csönd. 

Egészen elnémultunk már, mire hazaérve befor-

dultunk a kapun. Szótlanul vettük a lépcsõfordulókat a

második emeletig, még a csengetés, az ajtónyitás, a lakás-

ban a rántott hús aranyszínben terjengõ illata sem tudott

kizökkenteni ebbõl az ünnepi Csöndbõl. Levettük a kabá-

tot és a cipõt, s éppen mire elkészültünk csengettyû szólalt

meg, az ajtó katedrálüvegén át láttam Jézuska elõrehajló

alakját, amint sorra gyújtogatja a viaszgyertyák sár-
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gafényû lángjait. Anyám jött elénk a szobából, örömmel

mutatva, hogy mégis, mégis itt járt... Csillagszórók

gyémántjai szálldostak szerteszét, örömükben opál köny-

nyeket hullattak a gyertyák, s a lecsordult csöppek, sely-

mes jégcsapokká tömörültek az ágvégi tûleveleken. Soha,

sehol gyertyának oly szép meleg fénye, oly lágy viasza

nem volt, s eleven fenyõlélegzet illatával telt meg a kis

szoba. Álltam a szüleim között középen, szememben

kigyúltak a szépséges karácsonyfa gyertyáinak testvérei, s

a szívemben teljes volt a boldogságos, karácsonyi Csönd.

Szépek a gyerekkorom csöndjei, s minél jobban

tudom, mi-minden kell ahhoz, hogy egy ember lelkében

ünnepi Csöndek születhessenek, annál szebbé lesznek.

Az évszakok csendjei

Leggazdagabbnak a természet csendjeit találom.

Az évszakok csendje mind-mind változó, színekben és

(különös!) hangokban tobzódó, önálló, egyedi hangulatú

világ. Számomra a tavasz csendje serényen buzgólkodó,

surrogással, alig hallható, mégis erõteljes hersegéssel teli,

ahogy a rügyek bomlanak, és nyújtózkodni kezd a fû,

s délrõl érkezõ langyos fuvallatok duruzsolnak eljövõ

nyarakról. Hancúrozni vágyó, virgonc szelek roskadoz-

nak a vállukat nyomó virágporok súlya alatt, s amint szét-

szórták terhüket, vidáman kifújják a cipelés fáradalmait,

és sebesen kergetni kezdik a még karcsú, fiatal felhõk
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fürge csapatait. Hegyen-völgyön zúgnak-csobognak az

olvadástól daliásra izmosodott patakok, csermelyek,

diadalmasan átlépnek a medrükben gömbölyödõ hatal-

mas kövek fölött, s hátukra kapva a fák hanyagul eldobott

ágait, muzsikáló kis zuhatagokat építenek. Ilyenkor a

csönd legboldogítóbb hangja a madaraktól származik,

akiknek kórusa - fajra és nemre való tekintet nélkül - torka

szakadtából dicséri a csodát, hogy újra, mindent, elõröl

kezdhetünk...

A nyár már más természetû, csendje nem csak a

termékenység áldásának súlyától nehéz, de a hõség sok-

féle munkájának lenyomatától megfoghatatlanul változó.

Néha sivatagi szárazságtól csikorog a föld, szinte reccsen

az aszály-ütötte repedések alatt, hallani, ahogyan sír,

amint szétszakad. Ilyenkor perben áll a levegõ hatalma-

saival, eseng és átkozódik, aszott testének csonttá sová-

nyodott szegény terméseit tüskeként mutatja az ég felé.

A forróságban, fölszálló párák teszik sûrûvé a levegõt,

sötétlilára híznak a felhõk, s a visszafojtott lélegzethez

hasonlatos a vihar elõtti csönd. Azután elementáris erõk

szabadulnak el: villamos feszültséggel töltik meg a légkört

az iszonyú, fákat térdre kényszerítõ, száguldó, forró

szelek, mintha megindulna egy láthatatlan, óriási fal,

s tolna maga elõtt mindent, mi útjába akad, torlódnak

elõtte a vész színû felhõk, míg végül a föld erõtlen,

szomorú tüskéi kiszúrják a pöffeszkedõ, súlyos égi

takarót. Ekkor a mennykövek elõre küldik dobhártya-

hasító félelmetes követeiket, amelyek szétszaggatják a
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legkövérebb felhõket is, utat vágva a sistergõ, fényes égi

Titoknak, amely igézõ, de tudni lehet, hogy ha akar,

gyilkol is. A természet csodája, ahogyan Villám õfelsége

végül áldást osztó, bõkezû úrrá változik: testõrségét,

a dühöngve lezúduló, özönvízszerû égszakadást egy

parancsszóval megfékezi, s a várva-várt, megszelídült,

életet adó, bõséges, hûs nyári zápor, kioltja a már-már

végzetessé váló földi szomjakat. 

Nyáron csendesebbek a madarak, a temérdek

munka, a család alapításának és táplálásának sok gondja

közt kevesebb idõ jut a dalra, életre kel viszont a legyek,

méhek, darazsak és dongók zümmögõ hada, estenként

tücskök gyakorolnak egy szeptemberi nagy hang-

versenyre készülõdve, gyíkocskák osonnak apró körmeik

okozta nesszel, hangyák sürögnek, és egerek-pockok

sokasága gyûjti a mezõrõl télire a magvakat. Pompában

álló virágok ezrei teszik káprázatosan színessé e csendet,

s a nyárnak egy bizonyos pillanatában már tudni lehet,

hogy ily dús gazdagság nem élhet örökké, csak múló

állapot lehet. Túléretté válik a csend.

Szüret alatt és után az õszben, szinte már meg-

könnyebbült csend honol, érezhetõ az örvendezés, hogy

nem kell õrizni tovább a nyár gazdagságának majdnem

nyomasztó terheit. Ismét szaladós kis szelek görgetik az

ördögszekeret, fáradhatatlanul fújják az ejtõernyõs,

otthont keresõ magvakat, melyek, ha ágyat vetettek

maguknak, a szél még avarból zörgõs takarót borít reájuk,

s elhalkulva, egy altatót is dudorászik nekik. Szeptember
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elsõ napjaiban óriás zenekarokba tömörülnek a tücskök,

s zengõ muzsikájukban az életöröm mellett, alig észreve-

hetõen, már bujkál a félelem, az elmúlás riadalma is.

Októberben, az erdõkben hulló leveleket dajkáló szellõk

meg-megriadnak a szarvasok völgyeket betöltõ bõgésé-

nek roppant erejétõl, majd saját ijedõsségüket kikacagva,

hajnalban bukfenceket vetnek a mezõségeken, de rémület-

tõl dermedt leheletük már dér-kristályokat felejt a füvön

és a bokrokon. Egyre halkulnak a neszek, elcsendesülve

álomra készülõdnek a patakok, szelíden ringatják a

páfrányok beléjük hanyatló, halni készülõ leveleit. Éjsza-

ka, a kristálytiszta égbolt csillagai különös üveghang-

szereken játszanak, s ettõl minden egy kicsit fájni és bú-

csúzkodni kezd.

S végül megérkezik a téllel a legcsöndesebb,

legtisztább, legfehérebb csönd. Egy-egy nagy havazás

után néha hetekig alszik még a szél is, s a vastag hó,

mintha elnyelné mind a hangokat. Kicsit szomorkás, a

fátyolos fényekben kissé erõtlennek tûnõ ez a csönd, a hó

kezdetben fénylõ, ragyogó fehérsége, a pompás, csillámló

zúzmara-ruhában bálozó világ is fáradt fakóba hajlik

idõvel. Néha már úgy tûnik, hogy mindez végleges, és a

pihenés megnyugtató, békés csöndjét, amit eleinte annyi-

ra vártunk és szerettünk, kezdjük reménytelenül kilátásta-

lannak hallani. Már-már elkeseredünk, mikor egy napon

ismerõs, fürge szellõk érkeznek, elfújják a nap arca elõl a

fátylat, és mi meghalljuk a hó alól, a magvak életre

erõlködésének csodálatos moccanásait, egyszercsak föl-
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harsan ismét, a madarak életet magasztaló kórusa, s el-

nevetjük magunkat, amikor észre vesszük, hogy együtt

dúdolunk velük. Tavasz van megint.

Csodálatosak a természet csöndjei és különös,

hogy leginkább hangokkal elmondhatók.

A szobám csendje

Legkedvesebb csendem, a szobámban lakik. Talán

azért szeretem annyira, mert sokáig vártam rá. Ötven-

felé jártam, amikor saját szobám lett, s azóta aggodal-

masan, majdnem féltékenyen  õrzöm e szoba csendjét, az

én csendemet.

A birodalmam tíz négyzetméter csupán, beren-

dezése egyszerû, olyan, amilyet szeretek: funkcionálisan

szép. Egy ágy, egy szék, egy fotel és egy íróasztal, vala-

mennyi az esküvõnkre kapott bútorzat darabja, több mint

30 évesek. Alig valamivel fiatalabb a kisebbik könyves-

polc, amely gyereklányomé volt, s máig õrzi a mese-

könyvek gyerekszív világát, a jó föltétlen gyõzelmét a

gonosz fölött, a szomorúságok csudálatos jóra fordulását,

az igazság, szabadság és jóság összetéveszthetetlen illatát.

A kis polc csodákat sugároz ma is, bár a mesék helyét rég

elfoglalta a felnõtt irodalom vagy szakirodalom, de mel-

lettük lakik például egy különleges, a leányomtól kapott

nyomat, mely virágzó kakukkfû sziluettjét õrzi, s rajta a

felirat: a kakukkfû képessé tesz, hogy meglássuk a
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tündéreket! Ó, hát persze, hogy csodák vannak itt!

Két új bútor van csak a szobámban, amelyek velem

kezdték megélni sorsukat: egy natúr fenyõbõl készült,

6 fiókos komód, négy nagy fiókjában fehérnemûim, rég

elnyûtt, kidobni sajnált személyes holmijaim. Az egyik

kicsi fiókban leányom gyerekkori ajándék rajzai, hajából

egy mondókányi szõke fürt, számomra kedvesektõl

kapott lapok-levelek, az élet kis rezdülései, születésekrõl

szóló értesítõk, ballagások, esküvõk meghívói, repesõ

boldogságok, reménytelen bánatok és elmúlások hírei.

A másikban magnókazetták, 40-50 órányi zene, többségük

az általam annyira szeretett Andok-béli népzene.

Majdnem ugyanazt jelentik nekem, mint az imént említett

levelek.

Az újabb, ugyancsak fenyõ színû könyvespolc is

megtelt már, terhei között két téma uralkodó: Peruról és

Dél-Amerikáról szóló szakirodalom és irodalom, valamint

a természet csodálatos erejérõl, gyógyító növényeirõl,

szépségérõl és mindenhatóságáról szóló könyvek vannak

itt. Ezekhez - mint a zenei kazettákhoz is - annyira

ragaszkodom, szinte saját részeimnek érzem õket, hogy

még azt sem szeretem, ha idõszakosan a lakás egy másik

helyén vannak.

Tíz éve, amikor még csak terveztük új otthonunkat

és a mûszaki rajzoláshoz jól értõ, mérnök férjem nem

gyõzte újra meg újra rajzolni mindhármunk folyton vál-

tozó ötletei szerint az alaprajzokat - olyan volt, mintha

csak képzelõdnék. Elérhetetlen vágyálomnak, a mesék
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birodalmába tartozó szép illúziónak tetszett, hogy 45,

alkalmazkodásban eltöltött év után lesz egy hely, ami az

én helyem a világban és a saját életemben. Nem is voltam

biztos benne, hogy vagyok-e én annyira én, hogy képes

legyek jellegzetesen sajátommá tenni ezt a kis szobát,

olyanná, amelyrõl mindenki érzi majd ha belép, hogy

senki másé nem lehet, mint az enyém.

Kilenc éve, amikor december 22-én este, végsõkig

kimerülve ugyan, de birtokba vehettük új otthonunkat és

az üres lakásban fölkapcsoltuk a villanyokat, a hófehér

falak között életre kelt a temérdek szõke fenyõ. A mennye-

zet gerendáiban,  és a hajópadló födémben a vörösbe hajló

csomók, az ajtók natúrfa szépsége, melyeket sok üveg

könnyített légiessé, a parketta tündöklõ melegsége, az

étkezõ és nappali közötti mestergerendát tartó faoszlop -

mindez oly gyönyörû volt, hogy azt hittem, az egészet

csak álmodom. Sohasem képzeltem, hogy egy meztelenül

üres lakás, melyben még korábbi életek rezgései sin-

csenek, ilyen lélegzetelállítóan eleven és szép lehet.

A szobám ajtajában állva a boldogságnak soha nem érzett

eufóriáját éltem át. Tíz kicsi négyzetméter, parkettával és

famennyezettel, ráadásul szemben a kétszárnyú ajtóval,

amely a teraszra, majd pedig messze-messze, túl kerten is,

a Csúcs-hegy és a Kövesbérc között Solymáron át, magá-

ba a végtelenségbe nyílt. Sírtam a boldogságtól és a fáradt-

ságtól, s közben egyre Wass Albert szavai jártak a fejem-

ben arról, hogy vannak házak, amelyekbõl otthon lesz,

s vannak, amelyekbõl csak szállás. Éreztem, hogy ez a
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mienk itt otthon, életünkben elõször van elegendõ közös

terünk, végre megadatott mindegyikünknek a vágyott kis

visszavonulási lehetõség, s mindez így, üresen és díszí-

tetlenül, pusztán a természetes anyagok miatt, amelyek-

bõl készült - önmagában szép.

A szobám berendezése úgy indult, hogy "befogad-

tam" azokat a bútordarabokat, amelyekre másutt a lakás-

ban nem volt szükség. Aztán megszerettem, és kezdtem

szépnek látni õket véletlenszerû összerendezõdöttségük-

ben, és biztos, hogy valami történt velük, mert egyszer-

csak elkezdtek összeilleni, különös harmóniát árasztani,

sõt, ma már (szerintem) elválaszthatatlanok. Nem volt

konkrét tervem a berendezésre, csak azt tudtam, hogy

mindenáron megõrzöm az építõanyagok természetes

szépségének dominanciáját, és nem akarom csip-csup

holmikkal "földíszíteni". Minél többet meg akartam õrizni

a fehér falak tisztaságából, és szerettem volna, ha szelíd,

világos, meleg színek az uralkodók.

Új darabként már csak a bambuszkeretû rafia csil-

lár és testvére, az ágyam fölötti olvasólámpa került,

melyet, ha este fölkapcsolok, apró fényfoltokkal tölti meg,

és különös hangulatúvá varázsolja a félhomályt. Ilyenkor

nagy békesség és csendesség vesz körül, néha eloltom a

lámpát, helyette mécsest gyújtok a párologtatóban, amely-

nek imbolygó kis fényei s kedvenc illatom, a geránium

gomolygása tudatosítja bennem, hogy olyan világban

vagyok, ahol lenni jó, amelyrõl tudom, hogy hiányzik

belõle a rosszakarat, ahol szépek a gondolatok, melyeket a
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nálam jártak ajándékba hagytak itt nekem, szépek lehet-

nek azok is, melyek ebben a közegben születnek, s boldog

vagyok, hogy ez a tiszta és halk világ, az én szobám.

Öt éve nyerte el jelenlegi és (azt hiszem) végleges

formáját, amelyen csak akkor változtatnék, ha kénytelen

lennék. Ekkor már az ágy melletti falat és a fotelt natúr

cserge borította, az ágyat vajszínû gyapjútakaró, s a régi,

gépi-perzsa szõnyeg, ami más környezetben szép lehetett

volna, sehogy sem illett oda. Amikor leányunk férjhez

ment és elköltözött, nekem adta ugyancsak nyersszínû

gyapjúszõnyegét, amely közepén a szép, halvány-mály-

vaszín mintával, véglegesre alakította a berendezést.

A falakon csak préselt vagy szárított virágok vannak,

melyeket nem díszítésül helyeztem el, hanem õrzöm õket

valamilyen esemény emlékeként. A kisebbik könyvespol-

con meglepõ mûveletbe fogott az apró cserépbe ültetett

scindapsus: hosszú indákat nevelt, rajtuk rendhagyón

nagy levelekkel, merész lendülettel "átugrott" a komód

fölött, birtokba vette az ágyam fölötti olvasólámpát,

s háromszor "körüljárva" azt visszaindult szülõcserepe

felé, mindörökre ürügyet szolgáltatva arra, hogy a

könyvespolcról miért nem törlöm le tisztességesen a port.

(Hála légyen néki!)

Ezeken kívül, csak szeretet-hozta ajándékok néme-

lyike díszíti a szobát: a férjemtõl kapott fénylõ, rozs-

davörös kõ, amely többezer éves gyönyörû csigát rejteget,

leányom rám emlékezése, a már említett, tündérlátó

kakukkfû, egy szép, fehér, dús-csipkés korallfelhõ,



a vejem ajándéka, szeretteimtõl, barátaimtól egy-egy szép

kagyló, kavics vagy féldrágakõ, sok szép könyv és zene,

Peru-mániámat megértõ barátaimtól a jellegzetes puma-

embert ábrázoló kis füstölõ, s magától Perutól egy

önmagában értéktelen kis dísztök, amelybe ismeretlen

perui kézmûves karcolt az életükrõl szóló - számomra föl-

becsülhetetlen értékû - jeleneteket.

A beköltözésünk óta eltelt évek alatt számtalan vil-

lámos-égzengéses nagy vihar, véget érni nem akaró, égetõ

napsütés, kegyetlen hófúvás, száguldó, dühöngõ szelek és

hetekig tartó, szakadó esõzések ellen volt menedék

nekünk ez a ház. Helyet adott mindenféle bánatoknak és

ünnepeknek, melyekre összegyûltünk mind, összetar-

tozók, s már biztosan tudjuk mindannyian, hogy eközben

tartalommal telt meg, oltalmazó otthonná érett a lakás.

Ahányszor csak belépek a szobámba boldog

vagyok, vagy az leszek. Ha megviselten, kimerülten vagy

szomorúan megyek oda, a szobám ennyi szálból szõtt,

gyógyító csendjébõl fél óra elég, hogy ha boldogan talán

nem is, de megerõsödve, összeszedetten, a nehézségek

leküzdésére készen jöjjek elõ. Úgy látszik, sikerült

"megtölteni" ezt a szobát, s örömmel hallgatom, hogy aki

belép, legtöbbször így kezdi: "Érdekes, milyen jó itt!"

Ma már azt is tudom, hogy azért ez a hely az erõm,

mert egyedül itt tudok az lenni, aki vagyok. Aki mindig

szeretnék lenni, de csak ebben a csendben sikerül.

Mindenütt másutt legyõz engem a világ, az vagyok és

olyan és arra való, amilyennek az emberek, a feladatok, a
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tennivalók, a kötelességek szeretnének engem. Nem is

legyõznek, hanem engedek nekik, mert elhiszem, hogy

fontosabb, hogy szükségesebb olyannak lenni. Hogy

hasznosabb - és biztosan az is. De erõt és nyugalmat ad,

hogy van egy geránium illatú, pánsíp-csendû Csönd-biro-

dalmam, a szobám, ahová erõt gyûjteni visszatérhetek. 

Ez a csönd, a legnagyobb luxus az életemben.
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Látogató

December 23-a volt. Fáradt voltam és szomorú.

Ez a nap, az ünnepre készülõdés napja, az örömteli ünnep

megteremtéséért való igyekezet, a testi-lelki-otthonbéli

tisztogatás, szépítés okozta fáradtság miatt, fiatalon sem

volt könnyû nekem. Az életembõl elfogyott több mint fél

évszázad, s a tény, hogy az elmúlt 13 évben a sajátunkon

kívül, szüleink életének, betegségeinek, mindennapi

gondjainak megoldásában is tevékenyen részt vállalok,

évrõl-évre megerõltetõbb számomra. Hiába, hogy öröm-

szerzõ kedvem változatlan, a magam választotta életfor-

mából adódóan folyamatosan nõ  a reám jutó terhelés,

annyira, hogy néha már úgy érzem nem is bírom.

Az idén, a fizikai kifáradáshoz társult egy sokkal

nehezebben viselhetõ, lelki kimerültség is. Ezen az õszön,

szeretteim és barátaim közül többeket súlyos betegség

támadott meg, volt, aki meggyógyult, vannak, akik

hónapok óta viaskodnak az életért, s még egyáltalán nem

tudható, kié lesz a gyõzelem, s van, aki ezen a karácso-

nyon már nem lehet velünk, végérvényesen elköltözött.

Az ember tehetetlenül nézi e szenvedéseket, eszköz-

tárában a jó szón és a jelenléten kívül szinte semmi sincs,

s nem lehet megérteni, miért e halálhoz fiatal, szerethe-

tõknek jut ily szörnyûséges gyötrelem.

E szomorúság és a kimerültség 2000 decem-

berében az eddigieknél is jobban legyûrt. Csöndesen



fohászkodtam, hogy mire karácsony estéje megérkezik,

maradjon elég erõm a nálunk összegyûlõ háromgenerá-

ciós család minden tagja számára derût, érdeklõdést,

szeretetet nyújtani, az ünnep fényeit valóban meggyúj-

tani.

Ilyen erõvesztett, kötelességtudatos állapotban

takarítottam éppen december 23-án déltájban, amikor

megszólalt a csengõ. A kaputelefon rossz, fölkaptam hát

kopott kis bekecsemet a minden eleganciát nélkülözõ

takarító ruházat fölé, s leszaladtam a 40 méterre lévõ

kapuhoz, kissé morogva magamban, hogy biztos megint

eladni akarnak valamit, mint gyakran, ünnepek elõtt.

Az utcán egy nyúlánk, ezüsthajú, 35-45 között kor-

talan, tiszta arcú nõ és egy kamaszodó fiú álldogált.

Az asszony közvetlen, kedves mosollyal mondta, hogy õ

Sz. Erzsébet, én meg biztosan N. Katalin vagyok, s nem

akar zavarni, éppen csak odaadná ezt a kis ajándékot
- és egy borítékot meg egy magnókazettát nyújtott felém.

Hirtelen minden fájdalom, öröm, fáradtság, barátság és

kimerültség egyetlen zsibbadássá állt össze bennem, alig

bírtam megszólalni, és csak azt tudtam biztosan, hogy a

hölgy szeme két áttetszõ, nyugodt, kristálytiszta tó - még

akkor is, ha talán barna, vagy fekete az a szempár. Derûs,

mélyében vagy másfél emberöltõ történéseit õrizgetõ,

nyilván megélt megpróbáltatásoktól sem mentes múltat

hordozó, megbékélt, barátságos és érdeklõdõ tekintet volt

az övé.

Talán két héttel korábban, az inkákról írt könyvem

miatt hívott föl telefonon, s akkor, rövid beszélgetésünk-
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bõl úgy tûnt, hogy bár ismeretlenek vagyunk egymásnak,

de nem idegenek. Egy szép, dél-amerikai zenérõl, egy

kreol misérõl is beszélt nekem, s hogy egyszer majd lemá-

solná számomra ezt a kazettát, ha már - mint az a

könyvembõl kiderült - ennyire szeretem az ilyen zenét.

Egy, még a bármit elõállítani képes, modern hangtechnika

elõtti szép világból való, különleges felvétel van a bir-

tokában. Ifjú korukban a férje és õ, egyéb lehetõség híján

mikrofonnal vették át bakelit lemezrõl magnóra az

említett misét, s eközben egy muzikális kismadár a nyitott

ablakra szállt, s hozzáénekelte saját kis szíve örömét a

gyönyörû zenéhez. És mondott még sok más érdekeset is:

mesélt egy gururól, aki fantasztikusan beszél a színekrõl,

s a véletlenrõl, hogy egy doktornõnek, aki az õ életében

fontos szerepet játszott, majdnem ugyanaz a neve, mint az

enyém. Ezalatt úgy éreztem, valami megfogalmazhatatlan

közünk van egymáshoz, örültem, hogy legalább telefonon

beszéltünk, jól esett, hogy a könyvem tetszett neki, s hogy

vette a fáradságot ezt elmondani, és utólag - magamat is

kinevetve - kicsit sajnáltam, hogy elfelejtettem megem-

líteni azt a további véletlen furcsaságot, hogy mindket-

tõnk vezetékneve egy-egy nép neve.  

Személyes megjelenése december 23-án, a mesék

birodalmába tartozik, egy olyan világba, ahová folyton

vágyakozom. Ezen a napon, amikor az asszonyok több-

sége - még ha nem is szomorú - hozzám hasonlóan

aggódik, hogy a hátralévõ ezer tennivalóra nincs elég idõ,

szóval ezen a napon csak azok képesek szemükben a nyu-
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galom tavával, ajándékos kézzel látogatóba menni, akik

már tudják, hogy földhözragadt kis harcaink, jóakaratú

megfelelési kényszerünk, kétségbeesett örömszerzési

kísérleteink így, ebben a formában, egyáltalán nem

fontosak. Olyan jó volt, hogy jött valaki, aki tudja ezt, amit

én is tudok, de valamiért nem akarom széttépni a sokfelõl

reám fonódó kötelékeket. Jött, hozzám, a talán neki is

ismerõsnek tetszõ idegenhez, mosolygott, fénylett, sugár-

zott, és éreztem: lehet hátra még akármennyi munka

- az ünnep megkezdõdött!

Mentegetõdzve a félkész állapot miatt (amely a

lakásra s külsõmre nézve egyaránt igaz volt), behívtam

õket, s szabadkozva bár, pár percig maradtak is. Nem

emlékszem pontosan mirõl beszélgettünk, csak azt

tudtam, hogy megtörtént, ami egyedül fontos: a bizalom-

mal szeretetet hozónak odaadtam az egyetlent, amit

abban a percben adhattam, az életem smink nélküli,

szépítetlen, elfáradt igaz-mivoltát, azt, aki valóban

vagyok.

Távozásuk után pár pillanatig néztem a nekem

címzett borítékot, azután úgy döntöttem, hogy a kazettá-

val együtt majd akkor "fogadom el", ha legközelebb a

saját, ritkán adódó, szeretett csendjeim egyikében lehetek. 

A karácsonyi üdvözlet, a lélegzetelállítóan szép,

préselt virágokból készült betlehemi jászol1 mellett,

1 A karácsonyi préselt virág kompozíció Pintérné Stefkovics Judit munkája
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négyrét hajtogatott fénymásolatban egy vers volt, úgy

tudják, hogy egy hopi indiáné, Oriah Hegyi Álmodó

indián törzsfõnöké. 

Hogyan mondjam el, mit jelent írásban, nemes-

fém tisztaságban megfogalmazva látni a kérdéseket és

válaszokat, amelyeket már ezerszer végiggondoltam?

És végigéreztem. Pontosan ilyen keményen, tisztán,

a megoszthatatlan magány csendjébe zárva, a sikeres

vagy sikertelen de folytonos adni akarás örömmel fizetõ,

ám önemésztõ és feszítõ kínjai között, mégis, újra meg

újra az ezüst Hold felé kiáltva: Igen!, örökké gyûjtögetve

az erõt, hogy legyen, amikor kint már minden másnak

vége van!

Sokszor töprengtem azon is, mindezt miért?

Véges kis életemet önszántamból odaadtam azoknak, akik

kérték és igényelték. Mostanában vettem csak észre, hogy

a vágyaimra nincs már sem hely, sem idõ, sem erõ a saját

életemben, s hogy egyre gyakrabban szeretnék egyedül

lenni önmagammal. Ki jogosult eldönteni, hol van az a

határ, melyik az a mérték, vagy a teremtett értékeknek

mekkora az a halmaza, amelyet, ha az ember (úgy hiszi!)

létrehozott, akkor vállalhatja, hogy csalódást okoz mások-

nak (sokaknak!), hátat fordíthat, fölmehet a magas hegy

tetejére, ahol eksztázisban táncolhat, vagy csendben

bámulhatja a világ csodáit haszontalanul, de boldogan?

Van ilyen határ? Vagy egyetlen fontos dolog van, a

szolgálat? Tudhatja ezt valaki biztosan? S ha - amint

szeretném - elmegyek, s az Andok bûvös csendhangjai



között csak ballagok hallgatagon néhány láma nyomában,

valószínûleg éhesen és piszkosan, de a csend és a ter-

mészet halhatatlan ölelésében, akkor mi lesz a temérdek

kis rókával, akit megszelídítettem, s ezért felelõs vagyok

értük? Többségük szerez másik barátot biztosan, de

tudom, hogy néhányan "éhenhalnak" majd, mert kívülem

nem ad nekik enni senki sem. Meddig fontosabb az Õ,

s hol az a határ, ahol elkezdõdhetek Én?

Minden keresés után, minden kérdésre csak azt a

választ találom: szolgálat. Úgy hiszem, hálás lennék, ha

egyszer valaki feloldozhatna, mert egyre nehezebb ez a

szolgálat, de közben azt is érzem, lehet, hogy egy ilyen

feloldozás után egyszerûen megszûnnék, megsemmisül-

nék.

Sz. Erzsébet szépséges ajándékokat hozott nekem.

Nagyon szeretném tudni, kicsoda Oriah Hegyi Álmodó

indián törzsfõnök, aki éppúgy tépelõdik, ahogy én. Ha

létezik, vajon hol olvasható a többi, amin még gondol-

kodott? Vagy õ is úgy indián, ahogyan én, csak az élete-

men kívül, néha, a legszebb álmaimban? Hol találhatom

meg Oriah Hegyi Álmodó indián törzsfõnököt? Rettegek,

hogy egy rezervátumban, netán egy nagyvárosban él és

onnan ennyire indián! Mint Vargas Llosa, akinek Párizs-

ban kellett élnie, hogy érezze, mennyire perui?

Mindegy, Hegyi Álmodó verse akkor is

csodálatos, és biztosan úgy kell gondolkodni, ahogyan õ

mondja: "Nem érdekel, hol élsz..."
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Megköszönöm Erzsébetnek, hogy nálam járt.

Amikor megajándékozott a préselt virágokból épült szép

kis betlehemmel, nem tudhatta, hogy egy újabb, érdekes

véletlen részesei lettünk. A könyv, amin dolgozom, a

préselt virágok jegyében készül, s a címében is viseli ezt a

kifejezést. Ha most nem volna kezemben ez a szép üdvöz-

let, nem muzsikálna szívemben a Misa Criolla, és nem

visszhangzana bennem erõsen az indián törzsfõnök sok

csodálatos gondolata, azt hinném, hogy 2000. december

23-i látogatóm nem volt más, mint egy Látomás.

Oriah Hegyi Álmodó 

indián törzsfõnök verse:

Nem érdekel, mibõl élsz.

Azt akarom tudni, mire vágysz, és hogy

szembe mersz-e nézni a vágyaiddal.

Nem érdekel, hány éves vagy.

Azt akarom tudni, megkockáztatod-e, hogy

õrültnek tûnj szerelmeidért, álmaidért és azért a

kalandért, hogy életben vagy.

Nem érdekel, milyen bolygók köröznek holdad

körül.

Azt akarom tudni, hogy elérted-e már fájdal-

maid középpontját, hogy megnyitottak-e már az élet

csalódásai, hogy összezsugorodtál és bezárkóztál-e

már a félelemtõl, hogy érhet-e még fájdalom.
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Azt akarom tudni, hogy elfogadod-e fájdalma-

mat és fájdalmadat anélkül, hogy elrejtenéd, vagy

mindenképp megváltoztatni akarnád.

Azt akarom tudni, hogy tudsz-e örülni nekem

és önmagadnak, hogy tudsz-e vadul táncolni, az

eksztázistól megrészegedve anélkül, hogy figyel-

meztetnél bennünket, legyünk óvatosak, reálisak, és

emlékezzünk emberi mivoltunk korlátaira.

Nem érdekel, hogy igazat beszélsz-e.

Azt akarom tudni, hogy mersz-e másnak

csalódást okozni, hogy hû maradhass önmagadhoz.

Hogy elviseled-e a csalás vádját anélkül, hogy

megcsalnád saját lelkedet.

Azt akarom tudni, hogy hûséges vagy-e,

s ezáltal megbízható.

Azt akarom tudni, hogy látod-e a szépséget

akkor is, ha nem mindennap pompázik, és hogy

tudod-e Isten jelenlétébõl meríteni az életed.

Azt akarom tudni, hogy tudsz-e kudarcaim-

mal és kudarcaiddal együtt élni, és a tóparton állva

mégis az ezüst Hold felé kiáltani: Igen!

Nem érdekel, hol élsz, és mennyi pénzed van.

Azt akarom tudni, fel tudsz-e állni a kétség-

beesés és a fájdalom éjszakája után, megviselten,

sajgó sebekkel, hogy gyermekeidnek megadd mind-

azt, amire szükségük van.

Nem érdekel, ki vagy, és hogy kerültél ide.
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Azt akarom tudni, hogy állsz-e velem a tûz

közepébe, és nem hátrálsz-e meg.

Nem érdekel, hol, mit és kitõl tanultál.

Azt akarom tudni, mi ad neked erõt belülrõl,

amikor kint már minden másnak vége van.

Azt akarom tudni, hogy tudsz-e egyedül lenni

önmagaddal, és hogy igazán szereted-e azt a tár-

saságot, melyet üres óráidra magad mellé választot-

tál.
1

1994. május

1 A vers D. & I. Marschall, Spirituális intelligencia c. könyvébõl való.
CSÖNDESTÁRS Kiadó, 2000 
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Mesélõ festmények
Szárencsev Károly (Karlos) képei

Az élet néha tenyerére emeli az embert, gyöngé-

den lefújja róla a mindennapok fárasztó útjainak porát,

és engedi betekinteni egy hétköznapokon túli világba.

Ilyen kivételes helyzet szinte csak akkor jöhet létre, ha

jóakaratból született pillanatok összefonódnak, hogy utat

építsenek a sors kegyeltjének lába alá, ahogyan, az velem

is történt.

2002 júniusában váratlanul jelzést kaptam egy szá-

momra akkor még ismeretlen fiatal lánytól, hogy nézzem

meg a bolgár festõmûvész, Szárencsev Károly kiállítását,

örömömet lelem majd benne. Sajnos, a tárlat már bezárt,

mire lehetõségem nyílt Budapestre menni, de a sors

tovább kényeztetett. A kiállítást még nem bontották le,

és a Bolgár Országos Önkormányzat, amely otthont adott

a képeknek, hajlandó volt kinyitni számomra Galériáját.

Így történhetett meg, hogy egy rövid idõre (hála fél-

revonuló kísérõm tapintatának) egyedül maradhattam e

zenészekrõl, zenérõl, hangokról és - érzésem szerint - a

harmónia megtalálásának potenciális lehetõségérõl szóló

mûvekkel.

Az elsõ pillanattól kezdve otthonosan éreztem

magam és boldog voltam ezek között a képek között, elsõ-

sorban nem azért, mert a megörökített zenészek néme-

lyikét magam is sokszor hallottam játszani, hanem azért,

mert azonnal részese lettem egy elevenen zajló, csodálatos
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folyamatnak. Úgy tûnt föl, hogy a Karlos néven jegyzett

festményeken a muzsikáló emberek, a hangszerek

mesterei, a hétköznapi tárgyak, de még az omladozó falak

is, úton vannak a számukra rendelt legnagyobb

tökéletesség felé. Minden egyes kép, a lét reálisan, õszin-

tén föltárt esendõsége mellett, intenzíven érzékelteti azt is,

hogy mindenhonnan vezethet út a szépség felé. S ahogyan

a festményeket nézve, szinte hallhatók a különbözõ

etnikumokhoz tartozó muzsikusok sajátos világának

összetéveszthetetlen hangjai, úgy szólal meg a bennük élõ,

ösztönös és néha katartikus vágy, a szépség szolgálatára.

Akkor is, ha a zenész számára ez a szolgálat az utcán vagy

egy aluljáróban lehetséges. És akkor is, ha a megfestett,

roskadozó fal számára az elérhetõ legnagyobb töké-

letesség annyi, hogy nem omlik tovább, mert Szárencsev

Károly, a mûve által megállította a romlást, megõrizte az

emlékké válás tündöklõ pillanatát. Festményei valami-

képpen helyreállítják a világ rendjébe vetett hitet, életben

tartják a reményt, hogy az emberiség múltjának rettentõ

árnyai, és jövõjének iszonyú víziói ellenére, mindannyi-

unk számára létezhet belsõ egyensúly, békesség, tisztaság,

nyugalom és harmónia, ha nem fordítjuk el ezektõl a

szívünket, és nem szegezzük földre a tekintetünket.
Karlos képein a valóság, fénylõ lélekkel mu-

tatkozik.

***
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A Zenészek sorozat képei közül különösen

elbûvöltek azok, amelyek utcai zenészekrõl készültek.

Talán azért, mert az életben is szeretem õket. Mindõjüket.

A magányosan klarinétozó zeneakadémistát, a dél-

amerikai együtteseket, a fehérszakállú vén trombitást, a

vak szintetizátorost, az erdélyi tárogatóst, az elegánsan

öltözött, nyugdíjas zenésznek tûnõ cigány hegedûst vagy

a Kakalinkát teljes tüdõbõl harsogó fúvósok népes csa-

patát. Utcákon vagy aluljárókban hallgattam õket, és

voltak, akikhez sokszor visszatértem, sõt, visszatérek ma

is.1 Úgy állnak ott, mint újkori Don Quijoték, mint

kíméletlenül nyomuló, falánk szürke sáskák végeláthatat-

lan hadában, néhány lágyan és elhalóan (kihalóan)

ciripelõ kis tücsök. Különös lelkek mindannyian, egy rég

elmúlt világ véletlenül megmaradt, szelíd és naiv árnyai,

valódi dallamok a klipek, chipek, bitek és megawattok

fémesen csikorgó, bántó hangzavarában. Valószerûtlenek,

akárcsak én. Azt hiszem, õk, akik a hangszerükbe

kapaszkodva, nagyvárosok forgatagában töltik az éle-

tüket, többet tudnak a világról, az igazi életrõl vagy az élet

igaziságáról, mintha tucatnyi diplomát szereztek volna,

a világ legjobb egyetemein. A szép hangok eme vándorló

szolgálóinak a sorsa fagy vagy hõség, egy-egy váratlan,

1 Pontosabban csak visszatérnék, mert a hatalomért hadba indulók az önkor-
mányzati választások elõtt, álszentül tisztára suvickolták aluljáróikat, s
kisöpörték belõlük az efféle, embertõl-emberig kapcsolat reprezentánsait.
A helyükön, ezen az õszön csak terpeszben álló, hátratett kezû, szürke egyen-
ruhás rendfenntartókat találok. 2002 õszérõl beszélek.
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nagyobb bevétel és gyakori éhség, mindig új városok, új

házak és új hazák, új emberek, új alkuk, új zsarolók és új

szeretõk, itt-ott egy-két saját gyerek, talán egy feleség és

néha szép, rendezett család. Mindenütt otthon vannak, és

sehol, mert valahonnan kiszakadtak. Van-e nagyobb

magány, mint azé az emberé, akit a világvárosok neon-

fényû aluljáróiban, mindenütt egyformán szeretnek? Csak

zenélnek, mosolyognak, megköszönnek, és olyan nagyon

büszkén alázatosak. Õk a kultúrájuk legkedvesebb köve-

tei, s hihetõbbek, szebbek, igazabbak sokszor, mint e

kultúrák - olykor nemzetközi ringyóvá vedlett - milliár-

dos sztárjai. Szépen és fájdalmasan igaziak.

Karlos a lelkébe fogadta és megfestette õket, én

pedig a képeit nézve hagyom, hogy életre keljenek és új

meséket mondjanak magukról. Szubjektív történetek

lesznek, amiket elmesélek, de Karlos festményei szellem-

mel teli mûvek, s a gondolatból, gondolat születik. 

Balkán blúz  I. - Hegedûs

Miért van az, hogy a szép formájú, csillogó
hegedûn játszó, mosolygó ajkú öregember arca mögül
háborúk törnek elõ, végzetesen sérült katonák vonszol-
ják magukat menekülve, meg-meghúzódva, messzirõl
gyönyörû hegyek kíméletlen szakadékaiban, a megha-
lásig szomjasan?

Miért, hogy hegedûje elõször nem a balkáni népek
érzelmektõl, indulatoktól fûtött, forró dallamait, vagy a



halászfalvak békés kocsmáinak árnyas udvarán, egymaga
cincogó árva muzsikust juttatja eszembe, hanem
szegénység-, húgy- és káposztaszagú, lepusztult ivók tán-
torgó, szegény-szegény vén boldogtalanjait? Akiket meg
kéne vetni, de arcukba nézünk, s nem lehet. Mert nem az
a baj, hogy piszkosak és rongyosak, és nem az, hogy látni-
való: visszamenõleg, ameddig emlékezni tudnak, végig-
hazudták, végigcsalták az életüket - hiszen megmaradni
csak így lehetett. Nem az, hogy elhagyták asszonyaikat és
megátkozták a percet, amelyben gyermekeik erre a pusz-
tuló világra születtek. Nem az, hogy itt, most, a pultnak
dõlve obszcén mocsok dõl a szájukból az egész világnak
szánva, hogy mételyezzen, öljön meg végre végleg,
és világméretûen mindent a lelkük mérhetetlen dögvésze,
amibe rég belepusztultak õk maguk, hiába, hogy a testük
még itt tántorog. S ha az arcukba néz az ember, mégsem
lehet megvetni õket, mégsem. Miért?

Itt mosolyog ez a hegedûs, az olyan emberek

mosolyával, akik megbocsátották a világnak a saját sor-

sukat. Olyan sovány, és az arca oly jóindulatú. Annyira

érzem, szeretné tudni, mi a kedvenc nótám és már húzná

is nekem, nem is kérne érte sokat, tán egy fröccs is elég

neki. Tisztelettudó és kedves is, nem erõszakos, csak szol-

gálatkészen ajánlja magát. Mélyen, a zsigereiben érzi,

tudja, ismeri a hegedûje minden hangját, akár a saját ujja

mozdulatát. Tiszta inge kihajtott, kopott gallérja fölött, a

borostás áll alatt inas nyak támasztja a hegedût. Csontos

arca közepén barátságos, borvirágos, nagy orr, s az arc két

oldalán a világra, az életre érzékeny hatalmas fülek. 
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És akkor megnézem jobban, hogy lássam: miért

jönnek mögüle az iszonyú kísértetek. Az arcába nézek, a

tekintetébe, a ráncok közt bujdosó szemgolyó sok

évtizedes mélyébe, és váratlanul meghallom a Balkán

blúzt. Nem a hangszerébõl, hanem a szemébõl sír, üvölt,

vonyít az a rettenetes, és már soha újra nem komponál-

ható zene! Az örökké változó helyû és nevû, a ritkán

végleges otthont, gyakran csak átmeneti födelet nyújtó

haza, az éjrõl nappalra halálos ellenséggé változó rokon, a

folytonos menekülés, kihasználtság, háborúk, élelmiszer-

jegyek, megveszekedett ideológiák, éhség, tetû, hétszám-

ra savanyú krumplileves és e rettenetes, évezredes mene-

telésben odaveszett ezer érzelem keserves zenéje szól a

tekintetébõl, a zene, amit soha, soha nem lehet elfelejteni!

Hirtelen úgy érzem, õ csak egy véletlen kivétel a

kísértetek között, aki még képes volt elrugaszkodni az ivó

pultja mellõl és idáig jutott, de ugyan az van a tekinte-

tében, ugyan az, amiért nem lehetett megvetni a kocsmá-

ban maradottakat! Ott vannak a jóindulatú, kissé kapatos

arc mosolygósra álcázott, vén szemeiben a meddõségre

ítélt, elmúlt ifjúság megcsonkított, szomorú roncsai,

kenyérjegy utáni sóvárgássá alázott gyönyörû álmainak

temetetlen csontvázai, egy félben maradt élet jóváte-

hetetlen keserûsége, s onnan zenél, a már nékem is szí-

vemben maradó Balkán blúz. 

Még élteti õt, hogy ma már nem éhezik és a hang-

szerével képes az emberek közt kis, átmeneti boldog-

ságokat osztani. Akar még lenni, valamit tenni, örömet
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szerezni, adni valamit, ami õrizheti majd a léte nyomait,

és igazán derûs, talán boldog is, amikor néhány fröccs

után, a zenéjére mulatozókat nézi. Mégis, nyüszít a tekin-

tetében, hogy tudott megbocsátani, de nem tud felejteni.

A hegedûbõl szóló panaszos, szép zene csak csalás, szeret-

hetõ önbecsapás. Ja igen, és megélhetés. Szóval, igazi

Balkán blúz.

Mucsácsosz  I. - Dobos

Olyan, ott a szélen, mint egy kilõtt nyílvesszõ,

amelyet röptében megállított valami. Még szállna tovább,

még álmodná a repülés, az ég-közeli létközi állapot, a csil-

lagok közötti bolyongás ragyogásokból és fekete lyukak-

ból szõtt álmait, amíg céljához ér, de valamiért meg kellett

állnia a kezdet kezdetén. Karcsú, majdnem törékeny

alakjában a kilõtt, de megakasztott nyílvesszõben össze-

sûrûsödõ, beteljesítetlen energia feszül.

Szinte mozdulatlan, magányosnak hat fúvós és

pengetõs társai közt, akiket játék közben elragad a hév,

mozgásba lendít a ritmus, a dal. Úgy tetszik, mintha a

nyarunk túl meleg, a telünk túl hideg lenne neki. Mintha

egész lénye folyton vágyakozna egy párásabb, lágyabb

levegõjû tájra, ahol talán könnyebb neki a létezés. Fedet-

len fõvel áll, s a teljes valóját átható didergést, belepana-

szolja a nyakán átvetett sál puha, meleg redõibe.
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Elemi erõk hangjai húzódnak meg békésen a keze

alatt. Különös hangszerében éppúgy ott lapul a puma

elrugaszkodásának alig hallható dobbantása és fékezhe-

tetlen, kirobbanó ereje, ahogy a föld szívszakadásának,

rengésének iszonyú robaja, vulkánok moraja, elszabadult

sziklatömbök és lavinák száguldásának babonákkal teli,

hörgõ visszhangjai, óceánok mormolása, nem szûnõ esõk

egyhangú kopogása, fennsíkokon vándorló szelek jóked-

vû kalandozása, gyászmenetek lassú lépteinek fájdalmas

dobbanása és eksztázisba hulló, ünnepi táncok ritmusa,

a rítusok rítusa lakik dobjának bõre alatt. A zenekarban 

az õ hangszere a dráma, a végletek, a sötéten áradó

gyötrelem és a teljes föloldódás hangjai fölött rendelkezik.

Az összhangzatban õ a tömörség, az állandóság, õ a hegy.

Jobb csuklója könnyed mozdulatával egy spiri-

tuális történést indít el, s ez az elhajított, érzelmi-szellemi

kõ csak gurul, görög, dübörög ütemesen és visszhan-

gosan, vagy ágyat vet mind a dallamoknak olyan lágyan,

mint egy puha takaró. A dobos némán figyeli, amint a

többi hangok fölkapaszkodnak az általa keltett ritmu-

sokra, vagy szólóikkal teleéneklik csöndjeit, s amikor

tetõpontra hág a feszültség, megkönyörül: bal kezével

rándít egy gondolatnyit a chakchas-on2. S a csörgõ irgal-

mas hangjai, a kecskekörmök muzsikás koccanásai,

csöppnyi honvágy-rezdülései, ezek a gyöngyözõ kis

mosolyok, elfeledtetik, elmossák mind a fájdalmakat.

66

2 A chakchas pamutszálakra fûzött, kecskekörmökbõl készült csörgõ



Sötét szemében ilyenkor, fölvillan egy elrejteni

kívánt, engedetlen kis csillogás.

Ilyennek látom a perui zenészt Karlos festményén,

s ahogy nézem, eszembe jutnak hangszerének társai.

A  quena 3

A quena a zenekar lelke, s aki játszik

rajta, legtöbbször középen áll. Lábait

keményen megveti, mert a furulya szava

olyan indulattal szárnyal, úgy csapong,

hogy majd' fölkapja, majd' elsodorja õt,

magát. Szinte a leheleténél fogva fölszip-

pantja, magába olvasztja játékosát. Erõs

érzelmektõl zabolátlan a hangja, és rendkívül

kommunikatív. Egyforma lázzal, szenve-

déllyel, néha õrülettel teremt karnevált, Nap-

ünnepet, hódolatot hegyi isteneknek, szerel-

met ígérõ, édes csábítást és sikoltva panaszol

halálos bánatokat. Beszél, agitál, sürget,

hívogat és ha engedsz neki, biztos, hogy

elvarázsol, de amint megszeretted - nyom-

ban eltûnik. Szívszorító visszhang marad

utána, amely még szól és fáj egy ideig.
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És feledhetetlen mert nyilvánvaló: ünnep

volt, amíg dalolt. Dél-Amerika zeneszerszá-

mai vele egy társaságban nyerik el

utánozhatatlan, egyéni varázsukat, ha nincs

jelen, minden egy kicsit fakó és jelentéktelen.

A furulyás arcán a Nap tüze fénylik, amely-

nek izzásába olykor valósággal  beleolvad.

A hangszerek között - ez kétségtelen - õ a

macsó, s valóban: a karcsú hangszer sóváran

fordul, minden arra járó szép leány után.

Ilyenkor a játékos s a hangszer - egy.

A furulyás tekintete (ha igyekezetében éppen

le nem süti a szemét) csillogó jókedv, nevetés

és beváltatlan ígéretek tömkelege.

A charango 4

A charango nem más, mint egy szi-

porkákat táncoló, édes kis boszorka.

Igazán szívbõl szól, hiszen a zenész játék

közben a szíve fölött tartja hangszerét, amely

egy szép ékszerhez hasonlatos. Hihetetlen,

micsoda eréllyel szól, mekkora vihart kavar

ez az elsõ pillantásra komolyan alig vehetõ,

játékszernek tûnõ parányi jószág! A feszes

húrokon születõ különös hangok sokszor csak

4 Kisméretû, húros hangszer



kiemelik, érvényesülni segítik, a többi

hangszer által teremtett szépségeket. De

néha, abbahagyva a vadóc bolondozást

kristálytiszta, érzékeny, míves dallamokat

énekel, vagy ha a többi hangszer pihen, halált

megvetõ bátorsággal - akár egy kötéltáncos -

finom, törékeny hangján, angyali szólókat

rögtönöz. Olyan sokat hallgattam már, hogy

tudom: õ a segíteni mindig lélekszakadva

rohanó, vigaszt hozó, kicsiny varázsló,

amelyre mindig, minden bánatban biztosan

számíthatunk. S ha megvigasztalt, még

körültáncol, és viháncol, és kacagtat, és

elbûvöl, és játszik veled, amíg biztos nem lesz

benne, hogy nem kezdesz újra sírni.

Némelyik csörgõvel párban, a világ legben-

sõségesebb hangjait képesek életre kelteni.

Virtuóz kezében ez az ezüst torkú, parányi

tündér annyi csodálatos érzelem tolmá-

csolására képes, mint semmi más. Úgy

képzelem a zárkózott, hallgatag hegyek

mosolya õ, valamiképpen kapocs az égbolt

ezer színbõl szõtt, vándor fellegei és az élet-

nehéz andoki föld között. Talán olyan ember

tudja megszólaltatni a charanguito legszebb,

legédesebb hangjait, akinek szívében õshonos

a kedvesség és a humor, alaptermészete az

életszeretet, a segítõkészség. Aki otthon van a
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legmagasabb hegyeken, amelyeken együtt

van jelen minden szépség és minden meg-

próbáltatás, s aki mindkettõt megélte már.

Aki születéstõl fogva sugárzó egyéniség és

csillagszemû.

A gitár

A gitár a sokat látott, tapasztalt bölcs,

Dél-Amerika zenéjében gyakran õ az útmu-

tató. Sokszor vidám, nem egyszer õ a

karneválok hercege, förgeteges rumbák,

szambák, szalszák és lambadák ritmusadója,

mégis, alapjában véve a szívbéli bánatok, az

elmúló szerelmek, a nagy szomorúságok dal-

noka. Mindent tud, mégis nyugodt. Zengõ

akkordjaiban õsi, idõtlen türelem muzsikál.

Alapvetõ derûje túlélt bánatokból születik,

mert tudja, hogy lesz, mindig lesz újabb fáj-

dalom, amit majd mosollyá kell szelídíteni.

Õ ehhez ért. A gitárosnak játék közben szinte

csak a kézfeje és a ritmust toporgó lába moz-

dul. Latin Amerika együtteseiben ritkán

követel magának feltûnõ és hatásos, figye-

lemkeltõ szólót, s bár ilyen szerény, lágy

hangja nélkül, kihûlne minden dal. Olyan a

dél-amerikai zenében, mint festményeken az
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égbolt: mindennek megadja az alaphangu-

latát. A gitáros, néha olyan távolinak tûnik,

amint hangszere dallamaira fülel, mintha

lélekben nem is volna jelen, de aztán vissza-

mosolyog arra, aki ránevet, és menten

kiderül, hogy hús-vér ember. Ha hosszan

hallgatom, úgy tûnik nekem, hogy örömben-

bánatban egyformán érzelmes, temperamen-

tumos dallamai mögött majdnem mindig

fölsejlik a ragyogó csillagkép, a Dél Keresztje.

A pánsíp

A pánsíp hangja a magas hegyek vál-

lát takaró titokzatos, áttetszõ fátyol, egy min-

deneket összefogó, lágy ölelés. A szeretet

esszenciája, amely egyértelmûvé teszi, hogy

ég és föld, hegy és óceán, esõ és szél, sólyom

és pocok, kolibri és virág, test és lélek, nõ és

férfi, születés és halál - mind-mind egyetlen

egész. Hangjában a végtelen tágasság misz-

tériuma muzsikál, az elérhetetlenség tisz-

tasága zenél és az örökkévalóság reménye él.

Aki e hangszer igazi mestere, kiváló együtt-

mûködõ, hiszen gyakran játszik párban.

Szóló hangszerként is csodákra képes, de

talán a társaival folytatott "beszélgetésbõl",

71



felelgetésbõl, közös emlékeik nádba lehelt

összhangzatából épülnek föl a legszebb dal-

lamok. Úgy gondolom, csak jóindulattal

telve lehet szólásra bírni és meglehet, hogy

csak barátok képesek a hangszerben lakó

rejtelmes történeteket életre kelteni.

A legszebb meséket messzi tájakról, távoli

csillagokról, csendes tengerekrõl, hallgató

hegyekrõl, nyíló virágokról, õsi táncokról és

boldog madarakról meséli. Sípjaiból a

közelibb már nem lehet közelségek, és a

távolinál is nagyobb messzeségek sóhaja

száll. S amikor a zenészek ajkán fölhangzik a

fátyolos-balladás zene, ezüst félhold ragyog a

szívük fölött.

Gitárvarázs

Lágy fények glóriás ölelésében két lélek áldja és

csodálja egymást, s mindkettõ adni szeretne, hálás viszon-

zásul a csodáért, amiben része lehet.

Éteri szépségû hang ajándékaik rezgéseitõl ragyog

körülöttük a mindenség. Az adás és elfogadás hanghullá-

maival ölelkeznek egyre fényesebben, a végsõ odaadott-

ságig.
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Kolostorudvar

A csönd udvara. Megfakult, sárga falában gyíkok

laknak, elvénült, omló vakolatát, itt-ott fölkapaszkodó

borostyán próbálja egyben tartani. Százszor javított fa

kapujának szárnyából nagyokat harapott a korhadás.

Bévül, a bejárat fölött, sok éve vak kandeláber mereng,

régi idõk lámpagyújtogatóira, s fényeire emlékezik.

A kapu és a lámpás, esettségében is hõsiesen õrzi a benti

békét. 

Egy álmos kert él a fal mögött, nem az ápolt szép-

ség földje, hanem egy kapkodó szeretettel gondozott

konyhakert. Harmatos, nagy, málé káposzták álmodoz-

nak benne, sóska zöldicsél, és gömbölyû termékenységgé

érett a hagyma. Fohászok mormolása, keményített

fityulák sejtelmes roppanása, gumitalpú cipõk surranása

neszez a csendben. A nagyra vadult, virágzó zsálya-

bokron gyûjtögetõ méhek döngicsélése, rózsafüzérek halk

koccanásaival elegyedik. Fénylõ illatok osonnak elõ a

fûszerágyásból, egy nagy tiszafa mögül: a klastromi ártat-

lanságban kihívóan lengedez a citromfû átható illata,

harsányan kínálja orvosságos tudását s ízeit a kakukkfû és

a bazsalikom, s az árnyékban, szelíden õrizgeti aromáit a

majoránna. A konyhába vezetõ, megroskadt lépcsõ mel-

lett nyugalmat áraszt világgá a levendula, és (mintha a

kápolnából kölcsönözné) tömjént utánoz a rozmaring.

A fal tövében szerénykednek - akárha véletlen mûve
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volna - az apácák féltve õrzött gyógyító füvei, melyeket

az idegenek gaznak mondanának: a vérehulló fecskefû, a

csalán, a cickafarkvirág, a sebgyógyító útifû és, persze, a

papsajtvirág. 

Hatalmas pók föl-fölcsillanó hálója feszül pajzs-

ként az ajtókeretben a kapun belül, s az udvar mélyén,

törököt is látott vén tölgyek alatt, ódon kolostor mohos,

hajdan terrakotta cserepei borulnak szorgos kis szüzek

fehér  cellácskáira, s rejtegetik a bennük elsuttogott temér-

dek, áhítatos imát.

Amikor leszáll az est, bánat illatú hûvös szellõk és

szikrázó, pogány harmatok siratják, Jézus menyasz-

szonykáinak elmúló, szép ifjúságát. 

***

Maradtam volna még szívesen, sokáig e beszédes

képek között, de nem élhettem vissza a jóindulatú tü-

relemmel, amely ezt a különös mesehallgatást lehetõvé

tette számomra. Bezárult a Galéria ajtaja köztem, s a bon-

tásra váró kiállítás ezerszavú festményei közt.



Az õrzõk szigetén

Évek teltek el azóta, hogy valósággal kirobbant

belõlem elsõ könyvem, a Megtalált kincseim. Olyan

valószerûtlen volt a létrejötte, olyan mosolyt fakasztóan

esendõ cselekedet volt mesélni egy néprõl (amely ráadá-

sul valójában sok-sok nép), egy országról, egy kultúráról,

amelyet nem csak egy kontinens, egy óceán és egyéni sor-

som, hanem évszázadok is elválasztottak tõlem!  Csak a

megszállottság tehetett olyan bátorrá, hogy belevágtam

ebbe a nem csak csekélyke tõkémet, de lelkem nyugalmát

is kockára tevõ vállalkozásba.

Az életem két olyan évtizedét meséltem el benne,

amely alatt minduntalan Peruval kapcsolatos dolgokba

botlottam. E gondolati találkozások során egyre közelebb

éreztem magamhoz az ország múltját, jelenét és történetét,

sokszor úgy tûnt föl, hogy velem már megtörtént dolgok-

ra ráismerek, míg végül valósággal "hazaértem", amikor

rátaláltam a perui indiánok világára. Szinte folytatása e

könyvnek az, amit most egy kis perui szigetrõl és lakóiról

mondandó vagyok.

Azt hittem, hogy e "sorskönyv" kiadásával lezárult

életemnek az a korszaka, amelyben újra meg újra vissza-

tért a bujdosó-mardosó szomorúság, szinte honvágy,

amely Peru említésére mindig föltámadt bennem. Remél-

tem, hogy talán "kiírtam" magamból ezt a misztikus
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vonzódást, ám ehelyett, újabb szívszorító látványban volt

részem.

Nemrégiben, megakadt a szemem az egyik ter-

mészetfilm csatorna mûsorán, amely egy Peruhoz tartozó

sziget (a nevét sem írom le, nehogy valamiképpen sorsuk

megrontója legyek!) bemutatását ígérte. Korábban már

hallottam errõl a helyrõl, melyen egyesek szerint "megállt

az idõ", néhány képsort is láttam a helyi népmûvészet,

fõként a szõttesek szépségérõl, de akkor az egész inkább

úgy hatott, mint a turista paradicsomok reklámozott lát-

ványossága. Így aztán egyáltalán nem számítottam arra,

hogy ez a negyedórás kis film egy újabb ráismerés félel-

metesen, gyötrelmesen szép élményével ajándékoz majd

meg.

A kis sziget, amelyet magamban "Az õrzõk

szigetének" nevezek, az 1530-as években bekövetkezett

spanyol hódítás után, négy évszázadon át, a helytõl távol

élõ idegenek birtoka volt. A mindössze 10-12 km2

alapterületû szigetet, amelynek legmagasabb pontja 

4300 m körül van, és a legközelebbi kikötõvárostól

4 órányi hajóút választja el, quechua indiánok lakják.

A film szerint, a szigetlakók - egy közös elhatározás

nyomán - két évtizeden át  gyûjtögették szerény filléreiket,

mire a közösségnek összegyûlt annyi pénze, hogy az 1950-

es években, visszavásárolhatta az idegenektõl szeretett

szigetét és elkezdhette, vagy sokkal inkább visszaállíthat-

ta, az indiánok életének õsi rendjét. E rend alapja az, hogy

a családok összefognak, s eltekintve néhány olyasmitõl,
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amit a sziget természeti adottságai miatt nem lehet hely-

ben elõállítani (pl. a lámpába való petróleum, a só vagy

egyes gyümölcsféleségek), az élethez szükséges valamennyi

dolgot megteremtik, illetve megtermelik maguknak.

A szigeten nem léteznek a civilizáció vívmányai, úthá-

lózatuk csak gyalogos közlekedésre való, nincs villany,

gáz, vezetékes víz, telefon, tv, informatika és más újkori

boszorkányság. Csak emberek vannak, tiszta arcú, nyílt

tekintetû, természettõl jóeszû és jóakaratú, szüntelenül és

örömmel tevékenykedõ, gyönyörû mosolyú emberek.

Emberek, akik derûsen élnek földpadlós, szerény házaik-

ban, õseik tudásával fordítják termõre földjeiket, melyek a

szükséges élelemmel hálálják meg a gondoskodást.

Törõdéssel, mondhatni szeretettel nevelt állataik az élel-

men túl megadják a ruházkodáshoz szükséges alapa-

nyagok nagy részét is. Öltözéküket  nem csak mesteri

tudással elkészítik, hanem gondolat- és érzelemviláguk,

hagyományaik páratlan szépségû színeivel, formáival és

õsi jelrendszereivel díszítik is. Ahogy néztem-hallgattam

õket a filmen, tehetetlenül éreztem, hogyan szorul össze a

gyomrom, egy láthatatlan erõ, hogyan markolja fájdal-

masan egyre kisebbé a szívemet, és jó vagy rosszakaratú

felhõk, hogyan állják el e világ legmélyére pillantani

kívánó tekintetem útját. A hazavágyó fájdalomnak olyan

hulláma öntött el, hogy lélegzethez alig jutottam, és akkor

még nem tudtam megfogalmazni, hogy miért.

Tovább figyeltem hát. Megtudtam, hogy az

1998-ban 1800 lelket számláló kis falunak polgármestere
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van, s hogy - a film szavaival szólva - a falu közös dolgait

egy, a "részvényesek közgyûléséhez" hasonlatos fórumon,

közösen döntik el. (Ismét elfogott az a furcsa, hideglelõs

"honnan tudom én ezt?" érzés, ahogy néztem e "köz-

gyûlés" életerõs férfiait, amint megbeszélés közben megál-

lás nélkül pörög az orsójuk, fonják a fonalat!) Életükhöz

csak annyi pénz szükségeltetik, amennyibõl a már emlí-

tett, helyben elõ nem állítható néhány cikket megvásárol-

hatják. Egyetlen amerikai kereskedõvel szerzõdtek,

az általuk készített csodálatos textíliák, szõttesek értéke-

sítésére, amelyek bevételébõl telik a megvásárlandó

anyagokra és élelmiszerekre. További pénzforrás a

lakosság számára a turizmus. A világ utazói számára hal-

latlan vonzerõ a szép fekvésû sziget romantikája és az

indián közösség, sokak által egzotikusan primitívnek tar-

tott életformája. Megbûvölten hallgattam a filmben

megszólaló modern "törzsfõnököt", a falu polgármesterét.

Elmondta, hogy egy szárazföldi beruházó, próbált helyet

venni, szállodát építeni, turista paradicsomot, cirkuszi

látványosságot csinálni a szigetbõl, de õk nem engedték.

Senki ne jöjjön ide, hogy a turizmusból húzzon hasznot

- mondta -, nálunk minden család két vendéget tud elhe-

lyezni, van tehát hely azok számára, akik igazán kíváncsi-

ak ránk. Minden házban, minden szállásért és ellátásért

ugyanazt az árat kell fizetni, és csak annyit kérnek,

amennyi pénzbõl az a pár, helyben elõ nem állítható cikk,

mindenki számára beszerezhetõ. Egyáltalán nem törek-

szenek arra, hogy a világon mindenütt divatos és reklá-
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mozott, ötcsillagos luxust biztosítsák a turisták számára,

azt akarják nyújtani, és azt õrizgetik gondosan, ami az õ

legigazibb, saját életük. Arra is figyelnek, hogy a látogatók

fogadásában minden családra sor kerüljön, hogy a terhek-

ben és a javakban egyaránt részesüljenek valamennyien.

Elmeséli, hogy a tóparti városok hajósai között évekig

óriási versengés folyt a turisták odaszállításáért. Kiszol-

gáltatottak voltak, mert ha akarták, ha nem, a sok

utasszállító döntötte a szigetre a kíváncsiak garmadáját, és

világos volt, hogy ennek valamennyi ember- és környezet-

romboló következménye "beköltözik" majd az életükbe.

Ezért kiharcolták, hogy csak nekik legyen joguk a szigetre

idegeneket szállítani. Ehhez vásároltak öt hajót, és ma

csak annyian mehetnek oda, ahányan biztosítják a megél-

hetéshez valót, de nem terhelik túl a környezetet, nem

dúlják föl a helyiek szeretett életformáját, s gondolkodá-

sukat nem fertõzik, nem szennyezik az értelmetlen gazda-

godás újkori és valódi primitivizmusával.

Mire idáig értünk, már szívbõl szerettem és

- ami ennél fontosabb - tökéletesen értettem ezeket az

embereket. A dél-amerikai indián népekkel való ismerke-

désem során ezredszer éreztem azt, hogy gondolkodás-

módjukat sokkal-sokkal jobban értem, mint a körülöttem

élõkét, s hogy több közöm van hozzájuk, mint a világ

bármely táján élõk közül bárkihez, akikrõl tudok vala-

mennyit. Ezt kezdetben magam is a túl érzékeny vagy

érzelmes emberek butaságának, túlzásának gondoltam és

annyiszor, de annyiszor igyekeztem "megbeszélni 
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magammal", hogy õk is csak ugyanolyan emberek, mint

mi vagyunk. Õk is hibáznak, veszekednek, acsarkodnak,

néha csalnak és olykor féltékenyek, szóval éppen olyan

esendõek, mint mindannyian vagyunk, el kellene hát

végre felejtenem ezt az egész gyermeteg indiánosdit!

Most, az itteni emberek életének epizódjait

figyelve tudtam végre a magam számára is megfogal-

mazni, mi vonz olyan fájdalmasan és évtizedek alatt sem

szûnõen ehhez a néphez. Természetesen nem egyszerûen

a technikai vívmányok, a civilizáció hiánya vonz, hanem

az az élet- és gondolkodásmód, amely mégiscsak e

lehetõségek - nem hiányából, hanem tudatos elu-

tasításából, kizárásából fakad. Õk nem tanulatlanok, van

saját iskolájuk, s jól ismerik a "fejlettek", a szárazföldiek

összes lehetõségeit, volna mód a szigetükön is létrehozni

ezeket - de eszük ágában sincs! Nem adják oda magukat

az értük is mohón kinyúló globalizációnak, mert tudják,

hogy elveszíthetik benne a lelküket és az arcukat! Az õ

életük még igazi élet, mert arról, és csak arról szól, ami

lényeges: elõteremteni a megmaradáshoz, a szép meg-

maradáshoz valót. Egy lépéssel, egy fikarcnyival sem töb-

bet, mint ami szükséges. És végképp semmit a haszonért.

Ezért marad idejük arra, hogy jól gondolkodjanak, hogy

ne lehessen álságos, gazdagságot ígérõ szemfényvesztés-

sel, mézesmadzagokkal vonzani és becsapni õket. Ezért

nem feledkeznek meg soha arról, hogy amit kaptak ettõl a

bolygótól, az élõhelyüktõl, azt megbecsüljék, s úgy bán-

janak vele, mint tartozással, melyet ugyanolyan állapot-
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ban kell utódaikra hagyni, ahogyan õk kapták elõdeiktõl.

Úgy hiszem, hogy azok számára, akik a természettel ilyen

állandó, testközeli kapcsolatban élnek, nyilvánvaló

hazugság ez a mai, örökös fogyasztásra ösztönzõ, sõt

kényszerítõ piacgazdaság, amelynek hasznát egészen biz-

tosan ugyanaz a néhány tucat multimilliomos vágja zseb-

re, a világ bármely táját tekintsük is. De a sebek, melyek a

fékezhetetlen haszonvágy következményeként egyre

fekélyesednek e kizsigerelt glóbuszon, az összeharácsolt

temérdek ásvány, erdõ, növény, állat, a halálig szennye-

zett levegõ és környezet, s a jó pénzért megvásárolható

emberi agy és tehetség  - legelõször a legszegényebbek

életét fogja elpusztítani. S ez már nem gondja a haszonra

törõknek. Ez a "mûvelt világ" azért félelmetes, mert

bevonul a vadonba, megmutatja a színes üveggyöngyöt,

leönti az érintetlen népek torkán az alkoholt, körülrakja

õket csillogó, tarka, vásári és értéktelen vackainak kápráz-

tató sokaságával, és elhiteti velük, hogy nem élhetnek

nélkülük. Így teszi õket rabszolgává a saját földjükön

- észrevétlenül!

Velünk, akik a törzsekben élõ népeknél állító-

lag tudósabbak vagyunk, ugyanígy elhiteti, hogy nem

lehet élni informatika, olajkutak, ûrhajó vagy epilátor,

dezodor és mûköröm híján. És mi is elhisszük,

és megvesszük, és gürcölünk látástól vakulásig, hogy a

még újabbat, a még "intelligensebbet", a legmenõbbet

megszerezhessük mindenbõl, hiszen ezek nélkül nem

számítunk. (S csak kevesen tudjuk, hogy ebben a
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- napi szóhasználattal élve - globalizálódó világban, nem

biztos, hogy számít, ha nem számítunk!) Eszünkbe sem

jut, a meglévõt kíméletesen használni, a zoknit megstop-

polni, a cipõt megtalpaltatni, ezekre mind kevés az idõ,

inkább vegyél újat, sugallja mindenhonnan a tömegkom-

munikáció! Hogy e világméretû pazarlásnak mi az ára,

hogy mennyit zsarolunk ki fölöslegesen a föld korántsem

korlátlan kincseibõl, hogy hány milliárd tonnányi szemét-

tel terheljük túl a környezetünket (azaz saját magunkat!)

- ezen, nem érünk rá gondolkodni. Engedjük, hogy az

életünket olyan mértékig fölgyorsítsák, amikor már nem

vagyunk képesek a dolgokat végiggondolni, mérlegelni,

töprengeni, hogy helyes vagy helytelen, amire hirtelen rá

akarnak beszélni minket. Az informatika és a mobiltelefon

odáig pörgeti használói életét, hogy az éjjel és a nappal

minden perce már egyetlen versenyhelyzet, és az nyer, aki

a leggyorsabban lép. Ilyen körülmények között, szinte

csak véletlenül lehet jól dönteni. Az embereknek annyi

idõt sem hagynak, hogy végiggondolják: kinek is jó ez

valójában? Mire is megy ki ez az egész? S mindez nagyon

is tudatos manipuláció. A piacnak, azaz a világ néhány

tucat multinacionális cégének elõre kiszámított, nagyon

jól megtervezett manipulációja, amelyben csak ügyesen

rángatott bábok vagyunk. Ha hagyjuk. És hagyjuk!!

Azt szoktam mondani, hogy talán, ha az atombomba

ledobására nem lehetett volna telefonon utasítást adni,

vagy tutajon és lovas kocsin kellett volna Hirosimáig szál-

lítani, útközben a gondolkodásra lett volna elég idõ,
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és akkor bizonyára sohasem történt volna meg ez a borza-

lom. 

Tudom, milyen sok a kérdés, az ellentmondás,

hiszen mi lenne a technika, a tudomány, az orvoslás, a ...

eredményei nélkül? Mégis, "civilizálatlanul" kulturális

élményeinket talán nem bevásárlóközpontok tucatárui-

ból, elhülyítõ, lélek- és tudatölõ gépjátékaiból, kábítószer

keltette víziókból, hanem saját múltunk szépséges, õsi

világából merítenénk, amely merítkezésre, ma már nincs

se erõ, se idõ (vagy nem is keresünk, mert rég elrontották

ízlésünket!), s végül belátjuk a szorongató valóságot:

egyedül nem lehet "kiiratkozni" a világból. E tûnõdés

végére szinte fáj a tudat, hogy akkor  nem lenne könyv

sem, s talán azt sem tudnám, hogy Peru létezik, nem volna

TV, és én meg sem ismerhettem volna, ezt a szépséges

szigetet....

Mindezt a már sokszor végiggondolt keserûséget

ennek a kicsi, fizikai-lelki értelemben egyaránt szép és

egészséges szigetnek és népének látványa idézte föl ben-

nem, s mint Peruval kapcsolatban már annyiszor, megint

ébredezik bennem a halvány remény, hogy talán, talán

lehetne mégis minden másképp... Ó, te parányi menedék

a tengernyi tavon, hát persze, hogy rád ismerek! Hogyne

tudnám, hogy itt volt a hazám, ha elõzõ életemben indián

voltam Peruban! Ebben a monitorok és klipek idegbajos

vibrálásától zaklatott világban, hogyne érezném a zsigere-

imben, dolgos lakóid szüntelen tevékenykedésének békés

ritmusát, az áldást, amit a közös célért együttesen végzett
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munka jelent, az alkonyattal érkezõ mély és nyugodt

álmot, hiszen holnap a nappal ébredünk, vetünk,

és késõbb majd aratunk.  A gyermekeinknek, magunknak

s az állatainknak. Aztán majd kötünk és szövünk, eleink

titkos jeleit saját szép álmainkkal váltogatva, hogy vise-

letünk senkiével össze nem téveszthetõ legyen! S amikor

újból eljön a szürkület, orsónkat pörgetve, tennivalóinkról

beszélgetve még teszünk egy sétát, s úgy hajtjuk ismét

álomra fejünket, hogy tisztában vagyunk vele, mit

végeztünk ma, tegnap és tegnapelõtt, tudjuk, mi lesz a

dolgunk holnap és holnapután, ezért biztosak vagyunk

abban, hogy kik vagyunk. S a lélek nyugodt, mert

évszázadok óta ugyanazok vagyunk. Küszöbünkön kívül

tartottunk minden kísértést és megmaradtunk. 

Óvjon benneteket minden jó szellem és hatalom,

s veletek együtt minden nemzetséget, amely így képes

megõrizni lényegét!

Megrendülten fedeztem föl, hogy az utóbbi másfél

évtizedben, pontosan azt próbáltam megvalósítani a saját

életemben, amit ez a nép a maga kis szigetén. Kilépni 

az értelmetlen rohanásból, beérni a szükségessel, megter-

melni házilag, amit csak lehet, törõdni a hozzám tar-

tozókkal, rámosolyogni az emberekre, gondját viselni az

állatoknak, megcsodálni a virágokat, Napot-Holdat

köszönteni, néha elénekelni egy dalt, és olykor-olykor

elmondani egy mesét. És nem hiszem, hogy ez kevés. 

Ennyi éppen egy életre elég, “Az õrzõk szigetén.”
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Idill a kertben

Amikor ez az eset történt, elsõéves fõiskolás volt

a lányom. Még alig két esztendeje laktunk a magyarosan

kicsi hegyek lábánál fekvõ szép kis faluban, nagykertes

házban - korábban a fõvárosban éltünk. Rita gyerekkora

ennek ellenére nagy kirándulások, hegyi nyaralások,

úszások és sízések között telt, s igazi természetbaráttá

cseperedett. Falura költözésünk mégis, felemás érzésekkel

töltötte el. Érettségi elõtt állt, amikor építkezni kezdtünk,

s bár tetszett neki új otthonunk szép természeti kör-

nyezete, a 18 éves leány számára, aki éppen akkor

szándékozott kezdeni az ÉLETET, elég nagy trauma volt,

hogy iskolája, barátai, szórakozási lehetõségei mind a

városban maradtak, s hogy programjait attól fogva, az

utolsó busz hazaindulásához kellett igazítania.

Új lakóhelyünkön szerzett tapasztalatai, például

arról, hogy itt még köszönnek egymásnak az emberek,

vagy, hogy nyaranta virágözönné válnak a kertek és arról

is, hogy bizony, itt mindenki tud mindent mindenki-

rõl, lassan alakítgatták a településhez való viszonyát.

E tapasztalások közül egy, amit most elmesélek.

Kemény hideg volt aznap, az ágakon több centi

magasan állt a hó, és súlya alatt földig hajoltak a fehér

királynõ szolgálói, a borókák. Gyönyörû, tiszta, mesébe

illõ hangulatú ilyenkor a legtöbb kis falu. Kevesen járnak
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az utcán, hó alatt gubbasztanak a törpe házak, és csak a

kéményekbõl barátságosan gomolygó füst jelzi, hogy élet

lapul a szokatlan csönd alatt. Olyan idõ ez, amely elrejti a

küszködéseket, vergõdéseket, fáradtságot és fájdalmakat,

a vastag, puha lepel minden bánatot elnémít és betakar

olyan gyöngéden, ahogyan a szántóföldeken az életre

készülõdõ magvakat. Tökéletesnek és véglegesnek látszik

ilyenkor az áldott békesség.

Rita aznap - ritka kivételként - már déltájban

hazaért a fõiskoláról. Szerettem ezeket az alkalmakat,

amikor az ebéd mellett, nyugodt és ráérõs, jóízû beszél-

getésre is maradt idõ. Ilyenkor jól megraktam az étke-

zõben álló máriaüveges kis vaskályhát mert tudtam, hogy

fázós leányom örülni fog az áradó melegnek, melyet meg

sem közelít a radiátor arisztokratikus langyossága, s él-

vezi majd az üvegen átparázsló, barátságos fényeket. 

Az ebédlõablak elõtt egy nagy bodzabokor és egy

ifjú szilvafa állnak testvéri összefonódásban, szinte

támasztva egymást - mindkettõt a nagytermészet rendelte

oda. A kis fa egyik hólepte ágán himbálódzott a férjem-

készítette madáretetõ, s az asztal mellõl, éppen a mag-

vakat szemezgetõ madarakra láttunk. A városban töltött

hosszú évtizedek után, amikor már lassan azt hiszi az

ember, hogy csak vadgalamb és veréb létezik, megható

látvány az élelemre érkezõ madarak színpompás serege.

Azon az ominózus napon, a békés hangulatban

éppen leültünk az ebéd mellé, amikor hirtelen éles vijjogás

hasított a levegõbe, melyre szívszorító, rémült jajdulás
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felelt, a szilvafa felõl. Mint zúgó repülõgép, nagytestû

madár csapott le zuhanórepülésben az ágakon napra-

forgót nyitogató cinkék közé - egy pillanat volt az egész -

s karmai között már vitte is, a halált sikoltó áldozatot.

A tél jó csöndjébe, az otthon bensõséges melegébe

úgy hasított bele e megrázó és lesújtó, gátlástalan agresz-

szió, hogy néhány pillanatig szólni se tudtunk. Hidegen

futott végig rajtunk az élet törékenységének érzete, a

látvány, amint egyetlen másodperc alatt a vanból volt

lehet, s egy villanás elég volt, hogy szertefoszoljon a fehér

délután nyugalma. Egy percnyi csend után, keserûen

szólalt meg érzékeny leányom:

- Nesze neked, idill a kertben! 

- Persze - tette hozzá maga elé nézve a nem is

olyan régen tanultakat - ez a tápláléklánc, ami nélkül élet

nem lehet.

Megromlott hangulatban ültünk vissza az asztal-

hoz, s Rita, a tányéron illatozó aranybarna, rántott csirke-

mellre nézve, szomorúan mondta:

- Hát igen, ez se csipog már! - és sóhajtva kezdtük

enni e könyörtelen lánc soron következõ, leggyengébb

láncszemét.
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Kutyák

A csöndre figyeltem föl. A két kutyához szokott

fül számára ez feltûnõ, mert valamelyik általában neszez,

ha nem is ugat, hát cibál valamit, vagy éppen ásít egy

nagyot. Ahogy kipillantottam a zsebkendõnyi elõkertre,

amely az állatok felségterülete volt (városi kutyának ez a

kicsi is paradicsom!), ismét láttam a kerítés elõtt az idõs

urat, akit már máskor is észrevettem ott. Most is fehér ing-

ben, öltönyben és nyakkendõsen, rövid, sötétkék ballon-

kabátja fölött rokonszenves, barnára sült arca, világító kék

szeme és szép fehér haja, feledteti hátának kissé már

hajlott ívét és arcának ráncait.

Állt a kerítés túloldalán, s akkurátusan becsatolt,

régi, bõr aktatáskájából éppen emelte ki a megszokott kis

csomagot, a gondosan szalvétába göngyölt szendvicset.

Kutyáink szoborrá merevedve, némán, istenségnek járó

áhítattal emelték rá tekintetüket. Az úr - nagy figyelem-

mel, hogy egyformára sikeredjen - kettétörte a szendvi-

cset, s átnyúlva a kerítés fölött elõször az öreg, vöröses-

barna és majdnem német juhász küllemû Happynek (aki

rossz nyelvek szerint egy német juhász és egy foxi roman-

tikus szerelmének gyermeke), majd az ifjú Buksinak adta

a finom falatokat. Happy, a tõle megszokott falánksággal

egyben lenyelte az adományt, s ragyogó, aranyszín

szemével örvendezve, de gátlástalan számítással várta az
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esetleges folytatást. Kutyaéletének 12 esztendei szolgálata

és 28 kölyök tisztes fölnevelése után, egyre inkább az evés

állt érdeklõdése középpontjában.

Buksi, aki a majdnem-német-juhász Happy egyik

fia volt, és egy újfunlandi atyát mondhatott magáénak,

testi-lelki tulajdonságaiban egyaránt gyönyörû állat volt.

Félhosszú, sima fekete bundáját csak az állán, a mellén és

a hátsó körme hegyén bontotta meg egy csöppnyi fehér

csillag, daliás termete, német juhász formájú, szép fekete

fejében anyjának aranyszín szeme, lombos, hosszú farka

és fénylõ bundájának bársonyos tapintása, mindenkit

azonnal simogatásra késztetett. 

Szemben anyjának izgága, vehemens természeté-

vel, Buksi maga volt a lovagiasság, a nyugalom, a meg-

bízhatóság (azt ne mondjam mulyaság!) és a gyöngédség.

Happy öntörvényû házõrzõ volt, nem harapós, ám jó

jelzõkutya, de csak akkor és addig lehetett simogatni vagy

játszani vele, amíg neki ahhoz volt kedve.  Ha elunta, amit

az ember nyújthatott neki, fittyet hányva minden barátsá-

gos közeledésre vagy parancsra, azt tette, amit jónak lá-

tott.

Buksi ellenben a lelkét is eladta volna a kutya-

pokol ördögének, csak hogy az EMBER (bármelyik!) vele

foglalkozzon. Képes volt napi egyszeri étkezését is

megszakítani, ha a családból valamelyikünk megjelent a

közelében. Sõt, ha a környék naponta arra járó lakói közül

a kerítéshez szólította valaki egy kis cirógatásra, Buksi

mámorosan rohant, hátrahagyva eledelét. A következ-
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mény persze mindig éhkopp lett, mert Happy ilyenkor

szemrebbenés nélkül, egyetlen perc alatt mélységes

gyomra fenekére süllyesztette az õrizetlenül hagyott va-

csorát.

Neveltetésüket tekintve, Buksi volt a szeren-

csésebb, mert az elsõ kutyával szerzett tapasztalatokból

okulva, idejekorán elegendõ figyelmet szenteltünk neki,

ezért õ teljesen "szalonképes" ebbé cseperedett. Akár az

Operába is elvihettük volna, valódi úriemberként hallgat-

ta volna az áriákat - dehát, a világ ellenzi az ilyesmit.

Happy az elsõ kutyánk volt, ajándékba kaptuk 6 hetes

korában, és csak azért fogadtuk el, mert 3 éves kislá-

nyunkat azon a nyáron ijesztõ körülmények között, csú-

nyán megharapta egy kutya. Szerettük volna, ha ez a

hozzá képest pici, saját, eleven "játékkutya", feledteti vele

a rossz emléket. Azért kapta a Happy nevet, mert Rita

tudta az angol szó jelentését, és azt mondta, szeretné, ha

ez egy boldog kutya lenne. (Külön könyvet kellene írni a

gyerekek csodálatos lelkületérõl! Ez a csöpp leány, meg

tudott bocsátani annak a kutya-nemzetségnek, melynek

egyik tagja az arcát marta meg. Képes volt azt kívánni,

hogy a kutyák boldogok legyenek! Hová lesz belõlünk ez

a nagylelkûség, mire felnövünk?)

Tervünk nem egészen sikerült, mert Happy fél

éven belül akkorára nõtt, mint a lányunk, és kirobbanó,

örömteli üdvözlési szokásaival nem csak õt, de még min-

ket, felnõtteket is fölborított. Elsõ-kutyás, dolgozó embe-

rekként sajnos nem bizonyultunk jó kutyakiképzõnek.
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Nem tudtuk még, hogy vagy egészen pici korban

kialakítjuk a kívánt szokásokat - vagy nem biztos, hogy ez

valaha is sikerül. Azt tudtuk, hogy a kölyökkutya boldog,

ha együttmûködést kívánnak tõle, és imád mindenfélét

tanulni, de ehhez egy éves koráig rengeteg idõ, türelem és

figyelem szükségeltetik, s mint tudjuk, dolgozó embernek

ebbõl van a legkevesebb. Reggel korán mentünk, munka

után pedig csak a gyerekkel és az átépítés alatt álló ottho-

nunkkal tudtunk foglalkozni. Happy, csak a hét végén

kaphatott kicsit több figyelmet és idõt a képzésre. Ilyenkor

azonban a pici kertben töltött napok után, számára is

szabadságot, rohanást akartunk biztosítani, amire a

közeli, hatalmas grund bizonyult a legalkalmasabbnak. Itt

az apportírozás, magasugrás, foci (Happy kiváló kapus

volt!) és a családfõvel folytatott barátságos bunyó-jellegû

"foglalkozások" domináltak. Így aztán illemtanból, tapin-

tatból és engedelmességbõl Happy mindvégig gyenge

maradt - s ez nem az õ hibája.

Így történhetett meg, hogy bár a kertben lakott,

élete elsõ évében "megevett" több pár cipõt és papucsot,

temérdek újságot és számlát, melyeket a postás véletlenül

a láda mellé dobott, a fából készült kapu egyik szárnyának

egyharmadát, valamint a kertben, 2,5 méter magasban

kiteregetett száradó ruhák közül férjem legkedvesebb

ingeit, és tiszta gyapjú, pullover-kardigán együttesét.

Kifinomult és tévedhetetlen ízlése volt, kizárólag a leg-

nemesebb anyagokból való, legelegánsabb holmikat

szerette - apró darabokra tépkedni. A düh és a sírás
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felváltva kerülgetett bennünket, mert a helyzet megold-

hatatlan volt. A pusztítást ugyanis mindig távollétünkben

vitte véghez, s egy kutya, csak akkor érti meg, hogy mit

akarnak tõle, ha "munka közben", a tettenérés pil-

lanatában tudatjuk vele, hogy nem helyeseljük, amit

csinál. Így, amikor õ reggeli huncut jókedvében, elvágólag

csíkokra tépett egy pizsamát, este már hiába szidtuk, nem

értette mi a csuda bajunk van vele, amikor õ úgy, de úgy

örül, hogy végre hazajöttünk!

Egy ideig úgy hittem, az volt a csúcsteljesítménye,

hogy egy szép, hideg, hóbundás téli éjszakán, amikor

minden izgõ-mozgó fûszálat betakart a vastag, puha hóle-

pel, csak büszkeségeink, az apósom által magról nevelt és

azon az õszön telepített, méteres ciprusok ringtak a fel-

feltámadó szélben, akkor a mi édes kis kutyuskánk akció-

ba lendült, tövestül kiásta, és cafatokra tépte a mocorgó

"ellenséget". Mind az ötöt!

Késõbb megtudtam, hogy nagyon gyenge a fan-

táziám és lebecsülöm kutyánk képességeit. A csúcs az

volt, amit akkor mûvelt, amikor egy kedves barátunk

könyvespolcait elhelyeztük a kapualjunkban, amíg laká-

sában felújítási munkák folytak. Örültünk, hogy segíthe-

tünk, s álmunkban sem gondoltuk, hogy egy "népiesre

faragott" bútort fogunk visszaadni, melynek polcait

Happy szépívû fogsorának motívumai csipkézik majd,

minden bútorok legegyedibb darabjává varázsolva a

szellemi termékek e nemes hordozóját.
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Ekkor (de csak titokban és egyetlen-egyszer!),

egyetértettem azzal az emberrel, akinek Happy

- ismeretlen okból - ádáz ellensége volt. Egy behemót fér-

fi járt el rendszeresen a házunk elõtt, aki az egyébként

abszolút emberbarát kutyából elõcsalogatott egy félel-

metes, tajtékzó fenevadat. Az érzelem egyértelmûen köl-

csönös volt, mert mialatt Happy hörögve vicsorgott és

õrjöngött a kerítésen belül, a behemót torkaszakadtából

üvöltött odakünn: "Kussolj, te dög, mert megnyúzlak és a

kapura akasztom a gereznádat!" Gyalázat, de egy ilyen

polcrágástól elgyötört gazdán néha átoson a gondolat:

Csak már látnám ott lógni azt a gereznát! Aztán az ember

elszégyelli magát, olyan mélyen, ahogyan tulajdonképpen

csak egy kutya tudja szégyellni magát. Happy pedig  nem

értette, miért kapott aznap este, különösen  finom fala-

tokat!

A gazdák egyébként különös dolgokra hajlandók

a kutyáikért. Férjem és én, nem tartozunk az állataikat

agyon kényeztetõ, gügyögõk közé, s ezt tanulta meg

kislányunk is. Sokszor elõfordult viszont, hogy miközben

napi anyagi gondokkal küszködtünk, mint a legtöbb

fiatal, ahelyett, hogy pl., egy pár, már nagyon esedékes

cipõt vagy ruhát vettünk volna, másodszor is kerítés

építésére költöttük megtakarított forintjainkat. Ugyanis az

elsõ, drótfonat kerítést, amit szintén Happy miatt építet-

tünk, szabályosan miszlikre rágták a szép hölgykutya

udvarlói, akik számosan voltak, és nem csak lyukakat

rágni voltak képesek, hanem légtornászokat megszé-
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gyenítõ ügyességgel másztak föl a drótfonaton, mely egy

idõ után engedelmesen összerogyott az ugyancsak testes

ebek súlya alatt. Ezért mi - akiknél korábban sosem volt

kerítés a ház elõtt - képesek voltunk  masszív, "igazi"

kerítést csináltatni (egy kisebb vagyonért), hogy el ne

vesszen a kutya.

De a gazda nem csak anyagi áldozatokat vállal.

Örökös gond a kutyák ellátása, ha el kell utazni, vagy

nyaralni megy a család úgy, hogy nem viheti a négylábú

"rokont". Találni valakit, aki hajlandó napról-napra eljön-

ni, etetni-itatni és kicsit megcirógatni a magát különben is

elhagyottnak érzõ állatot. Higgyék el, nem tolonganak a

jelentkezõk egy ilyen feladatért! Még ennél is sokkal

nehezebb "embernek maradni", amikor kedves állatunk

- szándékainkkal egyáltalán nem egyezõ módon, és a bele-

egyezésünk nélkül - már a huszonnyolcadik kiskutyát

hozza a világra, s bár anyai feladatainak példásan eleget

tesz, a bájos, ám minden képzeletet felülmúlóan bumfordi

keverék (ismertebb néven korcs!) kölyköknek szeretõ

"hozzátartozót" keresni - hát, ez gazdát próbáló feladat!

De az ember megteszi, mert aki csak egyszer is a tenyerére

vett már, egy ilyen riadtan kalapáló szívû, bávatag kis

szõrcsomót, "akinek" tekintetében az esdeklésen kívül

még semmi sincs - az érzi, hogy nincs választás, a felada-

tot meg kell oldani! 

A kutyák tudnak valamit. Nem a házõrzésre,

vakvezetésre, hegyi mentésre vagy testõrségre gondolok.

Valami másra gondolok, ami a titkuk, amit senki más nem
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adhat nekünk, amiért vállaljuk az ezer tennivalót és vi-

szontagságot, ami nem lenne nélkülük, amitõl napról

napra, újra és újra megdobban a szívünk, amikor haza-

érkezünk, századszor is türelmesen lekeféljük kabá-

tunkról az örvendezõ, sáros talpak nyomait és ezredszer is

megbocsátjuk, ha engedetlenek.

A fehérhajú, kék ballonos bácsi, nem az egyetlen

volt, aki megállt a kerítésünk elõtt. Õ minden nap a

tízóraiját adta a kutyáknak, de jöttek mások is, akiknek

tenyerében nem volt más, csak simogatás. Legtöbben

öregek vagy gyerekek. De volt egy negyvenes tanárnõ is,

aki a sarkon fagylaltot vett, éppen a fele fogyott el mire

hozzánk érkezett, s a másik felét - akár a gyerekek -

a kezében tartott tölcsérbõl, fölváltva nyalogatta el Buksi

és Happy.  Bölcsõdéstõl a kamaszig, sok-sok gyerek is

eljött, némelyikük már gyermekként sírnivalóan magá-

nyosnak látszott, nap, mint nap hosszasan duruzsolt a

kutyáknak, zsebébõl valami nyalánkság is elõkerült,

pedig tudtam, hogy két villamosmegállóval távolabb

lakik. Sok éven át láttam, hogyan állnak meg az emberek

"beszélgetni" egy kicsit ezzel a két kutyával, figyeltem,

ahogy az érkezéskor fáradt vagy szomorú arcokon lassan

elsimulnak a bánat mélységes árkai, ahogy lassan

megfényesedik a tekintet, és a száj szögletében kivirul az

öröm, hiszen mindegyikük érzi: itt várták, hogy végre

megjöjjenek. Akkor kezdett körvonalazódni bennem, mi is

az a valami, amit tudnak a kutyák, amikor az a pici, hajlott

hátú, nagyon öreg néni jött, akit annyiszor megcsodáltam,
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de aki még sohasem állt meg a kutyáknál. Azért csodál-

tam, mert bár már kilencven felé járt, még mindig kézen

fogva, a szeretet zavarbaejtõen puha közegébe burkolódz-

va mentek a férjével minden nap, a közeli templom felé.

Olyan megindító volt ez a két kis öregember leplezetlen,

ragaszkodó, összetartozásában! Rendszerint nem is be-

szélgettek, csak mendegéltek apró lépteikkel, derû sugár-

zott tekintetükbõl és a két csontos, egymást el nem engedõ

kéz látványától, valahogy szebb lett a világ. Volt néhány

hónap, amíg nem láttam õket, aztán egyszercsak egyedül

jött a néni és akkor elõször, megállt. Eleinte csak csendben

nézte a kutyákat, s ahogy teltek-múltak a hetek, lassan

kioldódott elakadt lélegzete, és beszélni kezdett az álla-

tokhoz. Egyre többet, egyre hosszasabban. Aztán már

hozott is nekik egy-két finom falatot, apróra soványodott

kezét átdugta a rácsok között, és sokáig simogatta selymes

bundájukat. Néha-néha már el is mosolyodott, amikor

orrukkal bökdösték tenyerét, versengve a simogatásért.

És végül - soha többé nem jött.

Egészen biztosan mostanában értettem meg, mi az

a titok, amit tudnak a kutyák. Azóta már vidéken, nagy

kertes házban lakunk, nekünk is, a kutyáknak is boldo-

gabb hely ez a mostani (bár mindkét eb nagyon zokon

vette, hogy falun kutyának lenni nem nagy szám, itt

ugyan meg nem áll senki a kedvükért!). Hat évvel ezelõtt

az öreg Happy, 17 évesen eltávozott a boldogabb

vadászmezõkre. Buksi is 13 éves már, s látszik, hogy sok

neki a nagyobb õrzendõ terület. Mi is öregszünk, s mint-
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hogy a kutyák és a kert gondozása többnyire az én fela-

datom, fáradtságomban sokszor elmondtam, hogy több

élõlényt nem vállalok! Velünk él férjem édesanyja, nemrég

még az én szüleim is itt voltak együtt, mára már csak az

édesapám - egyre szomorúbban. Lassan két éve, hogy

meghalt anyukám, s vele ment mindig vidám apám összes

derûje. Amit tudunk, elkövetünk, hogy jókedvre derítsük,

de látszik, hogy a múltban él, csak udvarias mosolyra futja

erejébõl, s nehéz és bonyolult teherré vált számára sok

olyasmi is, ami nemrég még örömmel töltötte el.

A közelmúltban szólt a szomszéd, hogy 5 kis ke-

verék kutya született náluk, szívesen adnának egyet.

Végiggondoltam, hogy mivel jár még egy kutya, most,

hogy a kert, annyi erõ feletti munkámat követõen végre

nagyjából rendben van az építkezés után, Buksit is si-

került rávennem, hogy csak a füvön és az utakon járjon, az

ágyásokban ne, és most jönne ide egy új kis vadóc, kezd-

hetném elõröl a tenger türelmet igénylõ tanítást, kiásná az

összes virágomat, letaposná a palántáimat és folyton

elveszne, mert olyan kicsi, hogy a kulcslyukon is kifér.

Mondtam, hogy köszönöm, nem. Pár nappal késõbb a

szomszéd éppen a kertben volt, amikor elmentem a kapu-

juk elõtt és behívott, hogy legalább nézzem meg a

kölyköket. Az alomban, a közepes testalkatú, szépnek

éppenséggel nem mondható, fekete anyakutya körül,

mint sötét felhõ, gomolygott öt kiskutya. Tudtam, hogy

végem van, mert a sötét felleg közepén ott fényeskedett

egy zsemleszínû kis vakarcs, akinek a bõre akkora volt,
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hogy lötyögött benne a kiskutya, s aki megszakítva a töb-

biekkel folytatott harsány viháncolást leült, és félre nem

érthetõen fixírozni kezdett. Azonnal tudtam, hogy õ a

Luca, és, ahogy mondani szokták - meglátni és megsze-

retni egy pillanat mûve volt. Egyetlen reményem az volt,

hogy férjem talán megvétózza majd az "örökbefogadást",

de amilyen vajszívû, Luca természetesen már a miénk,

és megint bebizonyosodott, hogy gyenge a képzelõerõm,

mert "húzásai" messze meghaladják mindazt, amitõl tar-

tottam. Minthogy számunkra elképzelhetetlen "láncos

kutyát" tartani, heteket töltöttem azzal, hogy az idei tél

nagy havától-sarától csúszós kertet újra meg újra bejárjam

vele, megmutatván a "zöld utat", többször tartottam neki

szívhez szóló elõadást arról, hogy nem szabad átpréselni

magát a kerítés alatt, mert az a kert már nem a miénk,

de úgy látszik hiába. Leleményességében már elsõ szökési

kísérlete alkalmával lyukat talált a szomszéd kerítésén az

utca felé, onnan pedig azonnal elvitte a sintér. Inkább nem

mesélem el a tortúrát, amit visszaszerzéséért végigcsinál-

tunk. A legtragikomikusabb az egészben az, hogy volt, aki

látta, amint befogták, amikor éppen kétségbeesetten

igyekezett az utca felõl bemászni a kapunkon, mert akkor

ébredt rá, hogy õ, tulajdonképpen elveszett. De a körzeti

megbízott és a gyepmester úgy gondolták, hogy ez a

vekni kenyérnyi kutya, akirõl messzirõl látszik, hogy alig

3-4 hónapos, ez a legveszedelmesebb vadállat, aki a

környék lakóinak épségét fenyegeti! Azt hittük, ez a

keserves kaland, mely láthatóan nagyon megviselte, egy
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életre elveszi kedvét a szökéstõl. Hatalmasat tévedtünk,

mert azóta már, többször indult egy kis "tájfutásra",

a kerítést szakszerûen és pedánsan kibontva, kényelme-

sen távozott. Õ is megoldhatatlan helyzetbe hoz bennün-

ket, mert ha hívjuk, boldogan és látványos odaadással

rohan haza, igyekezetében úgy gyorsul, mint egy BMW,

szó szerint a farka csóválja az egész kiskutyát, fülig ér a

szája, izgatott toporgással és sikkantó kis hangocskákkal

tudatja, hogy õ egy ilyen szófogadó, jó kutya, aki azonnal

jön, ha hívják és egyszerûen nem érti, hogy miért szidjuk,

mikor õ annyira jó akar lenni, és annyira szeret minket, és

annyira ú-ú-útálja, hogy mi a Buksit is szeretjük, mikor itt

van nekünk Õ, Õ, Õ... Férjemmel megadóan úgy döntöt-

tünk, hogy legközelebb, ha lesz egy kis pénzünk, akkor a

szobájába régóta tervezett könyvespolc helyett, mégis

inkább kerítés-lábazatot csináltatunk...

De történt valami csodálatos: két év óta, most

elõször láttam apukámat önfeledten, szívbõl nevetni, mert

ez a kis zsemleszínû tatár haramia, ez a kis sárga forgószél

(vagy amikor alszik, egyszerûen zsemlegombóc), ez a

Luca, örökké provokálja, hogy játsszon vele. És aki eny-

nyire kicsi, ennyire csúnya és ennyire rajong az emberért,

azt muszáj szeretni, feltétlenül meg kell vele osztani az

ebédet, és állandóan lesni kell az utcát, hogy az a

lehetetlenül sárga bunda  nem villan-e föl véletlenül, a

kapun túli tiltott területen, mert akkor rohanni kell kaput

nyitni neki, mielõtt megint elvinné a sintér - s mindezt

apukám, lelkesen meg is teszi!  És akkor megtaláltam a
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régóta keresett szót: hivatás. Ez az a titok, amit így, ebben

a formában, csak a kutyák tudnak. A szeretetükkel

fontossá tenni az embereket önmaguk számára is. S azt

hiszem, ez az egyik legszebb hivatás.

***

Utóiratok:

- Tartozom Lucának azzal, hogy elmondjam: a

csúf kis tatár haramia formás és kecses, ragyogó szemû kis

tatár hercegnõvé cseperedett és tartok tõle, hogy hama-

rosan újból fölnevelhetünk 28 kiskutyát! 

- Továbbá: nem kizárt, hogy egyszer majd születik

egy Lucaságok címû könyv, amelyben nagyon érdekes

történetek lesznek!

- És végül: Bánatos szívvel tudatom, hogy okos,

kedves, hûséges, szép Buksi kutyánk, 2002. szeptember

18-a óta egy mennyei gazdánál szolgál, s égi utcák lakóit

igyekszik jókedvre deríteni.

- Milyen jó, hogy az élet nem ismeri a "végül" kife-

jezést, és mindig, mindent elõröl kezd! Megesett, amitõl

tartottam (pedig a könyvespolc helyett, elkészült a kerítés-

lábazat!) és Luca életet adott legújabb családtagunknak, a

Borzas nevû kutyafinak, aki így három hónaposan, pont

olyan csúf kis haramia, mint a mamája volt kiskorában!
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Vírusok

Mit hisz magáról, meddig merészkedik még el

az ember?! Miért képzeli, hogy tehetsége van mindent

büntetlenül átalakítani, legtöbbször a fölfedezés nagy

jóakaratából? Miért gondolja, hogy okosabb, mint a

csodálatos rend, amely - ne firtassuk most, hogy egy

teremtõ akarat, vagy egy nagy, kozmikus "rendcsinálás",

összerendezõdés nyomán - több száz millió éve létrejött

és mostanáig fönnmaradt saját "tudásából", egy vele

született, rejtelmes de nagyszerû önrevízió erejébõl? Több

évszázada már, hogy az ember a legkülönbözõbb dimen-

ziókban igyekszik túlszárnyalni e páratlan természeti ren-

det, az önellátásnak, önfenntartásnak, öngyógyításnak

ezen évmilliókra elegendõ tökéletességét.

Az ember valóban teremtett magának hihetetlen-

nek tûnõ csodákat, de - mint játékokat - hamarosan

eldobta õket, mert újabbakra vágyott. S amit eldobott,

szemétté, teherré vált ezen a földön, melynek anyagától,

mibenlététõl eltérõ ez a hulladék. Elbomlani, visszaépülni

nem tud, csak halmozódik egyre magasabb hegyekké,

s gyûr minket maga alá, mint egykor mi, e kitalált

játékokat.

Nem csak játékokat akart az ember, hanem próbált

többet enni is, s kiagyalt erre a célra a természet ter-

mékenységét meghaladó, ám tulajdonságaitól idegen
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módokat. Becsapta növényeit hamis "tápszerekkel",

gyilkolni kezdte a növények élõsködõit, s e nagyszerûnek

mondott, "mérhetõ eredményeket hozó" tevékenységébe

belepusztultak a természet ártalmatlan, sõt, más területen

hasznos élõlényei is.

Amikor volt már elegendõ eledele, elkezdett

fölösleget fölhalmozni, mert vagyonosodni is akart az

ember. Lecsapolta a mocsarakat, hogy még több ter-

mõföldön tudjon gazdagodni s nem érdekelte, hogy

ilymódon megszerzett hasznába belepusztultak a mo-

csarak lakói a rovarok, békák, rákok, siklók s madarak.

Hogy lerövidítse útját, az ember megszabályozta a

kanyargó folyókat, amelyek addig áradáskor dús

táplálékot szállítottak a földnek, de a kõgátak közt

egyenes útra kényszerített víz korábbi árterén sívó, szikes

repedések, örökre vén, kemény és aszott, használhatatlan

talaj maradt csupán.

Még mindig kevésnek találta gazdagságát az

ember, ezért elkezdte lopni, kiszivattyúzni a föld

mélyének tulajdonát. Kitalálta hozzá a legdurvább tech-

nikákat, melyekkel könnyû volt erdõket kiirtani, fölszab-

dalni a talajt, s mélyére túrni, hogy mint csontból a velõt

kiszívhassa, kizsigerelhesse rejtett erejét és kincseit.

S miután hasznát elvitte az ember, gyógyítatlanul hagyta

ott a föld kibelezett, vérszívott múmiáját, amelyben nem

volt többé élet és erõ. Egy óriási hullafolt maradt csupán,

melyen élõlény többé meg nem élhetett.
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Kezdett azután az ember mindenféle pirulákat

gyártani, mert úgy találta, az élet nem eléggé hosszú, túl

sok benne a szenvedés, s összeharácsolt hasznát-gaz-

dagságát nem élvezheti elég ideig. Nem fogadta el, hogy

ami gyógyítható, arra a természet adott gyógyító

anyagokat, amire pedig nem, abba bele kell halni, mert a

természetben ez a törvény. A pirulák megnyújtják ugyan

az életet, de sokszor hoznak a meggyógyított betegség

helyébe mellékhatásként két másikat, lustaságra tanítják a

test saját védekezõ rendszerét, gyengévé, életképtelenné

teszik azáltal, hogy elvégzik helyette a munkát,

s e gyengeséget újabb pirulákkal, vitaminokkal és

nyomelemekkel kívánják gyógyítani. S ebben a mester-

ségesen létrehozott, ördögi körben, mint szûk kifutóban

agár a mûnyúl után, lihegve fut örökkön az ember, s nem

veszi észre, hogy tudatosan hajtották bele e szívszakasztó,

maratoni rohanásba pusztán azért, hogy a pirula-iparág

tulajdonosai tovább kövéredjenek. Azt mondják ugyan,

hogy az átlagéletkor növelése a nemes cél. Meg kellene

kérdezni a megnövelt életkorú véneket, hogy jó-e ez

nekik!? 

Akart aztán okosodni - de tán még elõbb - új pia-

cot találni mesterségesen megsokszorozott termékeinek

az ember, kitalálta hát mindenféle módját annak, hogyan

lehet gyorsabban utazni és szállítani. Dõlt is hozzá a

gazdagság hamar, s közben a kereskedõt nem érdekelte,

hogy hajóin, vasútjain, repülõin az árujával együtt utazik
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a himlõ Európából Amerikába, az aids Afrikából szerte a

világba, és,  például az entamöba histolitica nevû parazi-

ta, amely (orvosok szerint) a legtöbb ázsiai emberben

ártalmatlanul benne él, ideutazott Európába, egy hónapon

át tartotta 40oC fölötti lázban, s kevés híján megölte a gyer-

mekemet, mert az európai szervezet vele szemben védte-

len. S eközben orvosok, kutatók és tudósok százezrei,

lázasan keresik az újabb és újabb betegségek ellenszereit!

Föltalálták - ugyancsak a legjobb szándéktól

vezérelve - a mindenhatónak gondolt antibiotikumokat,

egy(?) egész generáció immunrendszerét gyengítették

meg nyakló nélküli alkalmazásukkal, s ma, soha nem

látott egészségben virulnak, terjednek és "munkálkodnak"

a velük szemben rezisztenssé vált baktériumok. Az ember

pedig elvesztette természetes ellenálló képességét, életere-

jét. Szerveit, szívét, tüdejét kikezdte az ezerféle környe-

zetszennyezés, amelyet már tudatosan élve sem kerülhet

el, mert telve van e szennyekkel a levegõ, a víz, a talaj s

még a maga termelte élelem is, hiszen nem tudja kivédeni,

például a savas esõket vagy Csernobilt.

Amikor kellõen kiszolgáltatottá vált a többség, jól

megszervezett formában kezdték terjeszteni a legújabb

üzletben érdekeltek, hogy azért van ez az immun-

gyengeség, mert rosszul táplálkozunk! Ezer szakértõ

mondta el a helyes táplálkozás titkait, más szakértõk

sokasága pedig e módszerek ellenkezõjérõl igyekezett

meggyõzni mindannyiunkat! Keletrõl s nyugatról



egyaránt érkeztek egészséget, örök ifjúságot ígérõ ételek,

filozófiák, univerzális gyógyszerek és módszerek.

A reformtáplálkozás tudósai hirdették, hogy a sok zsír az

oka mindennek, s legjobb, ha csak algát, moszatot, szóját

és magvakat fogyasztunk. Mielõtt kritikátlanul hinnénk

nekik, tanácsos elgondolkodni például azon, hogy az

eszkimók fõ tápláléka a fókazsír, mégsem betegszenek

bele! Vagy azon, hogy a jól bevált, régi magyar sertésfajta,

a mangalica zsírja koleszterinben szegény, ráadásul nem

tartalmaz sem tartósítószert, sem színezékeket! Hogy

talán nem azt kellene ennünk és vennünk, amit az immár

ugyancsak nemzetközivé vált élelmiszeripar diktál

nekünk (mert az, pusztán piacot keres!), hanem azt, ami 

- mint mi magunk -, természetes módon megterem a saját

hazánk földjének sajátos éghajlatán! Mert alighanem úgy

van, hogy a természet minden népnek azt a táplálékot

szánta, amely a saját élõhelyén terem. Az jó neki, attól lesz

egészséges és erõs. A természet nem kalkulálhatott

fuvarosokkal, kufárokkal és bankárokkal, egyszerûen

csak, ahová élõlényt teremtett, ott megadta hozzá az éltetõ

anyagokat, melyekre azon a helyen szüksége van. Vagy

csak oda ültetett élõlényt, ahol megélhetett.

A kapzsiságnak azonban semmi sem elég. Újabban

északi, hideg tengerek halainak génjeit ültetik narancsba,

hogy hûvösebb éghajlaton is megteremjen, génmanipulált

paradicsomot termelünk, amely nem romlik olyan hamar

(gyanútlanul még házilag is, mert már a vetõmag sem
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"eredeti"), génkezelt növények sokasága létezik, s azt sem

tudjuk, mi az, amit megeszünk. Kutatások nyomán az már

kiderült, hogy a génkezelt szója fogyasztásába (s nálunk

túlnyomórészt ilyen kapható) a patkány belepusztul.

Az még nem, hogy az ember melyikbe fog. Csak annyi

látszik, hogy korábban ismeretlen vagy ritka betegségek

válnak népbetegséggé, hogy se szeri, se száma a titokzatos

allergiáknak, amelyek ezer módon keserítik meg az életet,

autoimmun betegségnek nevezett gyötrelmek terjednek,

és kísérleti nyulak vagyunk csak a gyógyszer- (vagy a pót-

szer) gyártók méregdrága termékei közt - mert min-

degyiket fölírják a jó szándékú orvosok, csak éppen egyik-

tõl sem gyógyulunk meg.  

Aztán néha jön egy-egy tudós, és közhírré teszi

bámulatos fölfedezését, miszerint e temérdek környezet-

szennyezés, vegyszer, gyógyszer, génmanipuláció meg-

változtatta a táplálékok eredeti tulajdonságait, hogy

legtöbbjükben nagymértékben csökkent a vitamin és

ásványi anyag tartalom, nõtt viszont a nehézfémek s más

ártó anyagok mennyisége, s hogy az állati eredetû

táplálékok antibiotikummal és hormonokkal vannak teli.

Honnan tudhatnánk például, hogy maga az állat mibõl

van igaziból, ha egyszer manapság a növényevõ tehenet

egyes gazdaságok húsliszttel etetik?! Talán ma már az sem

tudható, hogy az ember, emberbõl van-e!

A testileg meggyengített embereket, lelki terror alá

vonták aztán. Óriás biztosítótársaságok igyekeznek kimu-

tatni, hogy amennyiben (jó pénzért) nem kötünk 5-6 féle
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biztosítást, tulajdonképpen esélytelenek vagyunk az élet-

re! (Maradék józan eszemmel az õseimre gondolok, akik

sok-sok generáción át éltek ezek nélkül, s nem gürcöltek

még azért is, hogy legyen mibõl fenntartani e társaságok

elegáns hivatalait! És nosztalgiával emlékezem arra, hogy

egykor még természetes volt, hogy a bajbajutottat

megsegítették embertársai.) Akárhogy gondolkodom, bár-

mennyire szeretnék is jóhiszemû maradni, azt látom, hogy

anyagi érdekek miatt, testileg és lelkileg megfélemlítik,

meggyengítik, azután bárgyú birkává próbálják alázni az

emberiséget. Az egykor erõs, a nehézségekhez nor-

málisan, egészséges bátorsággal viszonyuló ember, ma

pöttöm rabszolga csupán a saját, (különbözõ érdekszférák

által) gonddá nyomorított életében, a pénzvilág mohó kar-

mai közt!

Erre a végletekig tönkretett, kifosztott világra

legújabb vírusként rátelepült az informatika, a telefónia és

a hírközlés világhálója, amely alól nem menekülhetünk.

Úgy kényszerítik ránk ezek használatát, mint kényelmün-

ket szolgáló, tudást sokszorozó, nagyszerû technikákat,

pedig velük  az utolsót veszíti el az ember, ami megment-

hetné, Isten-adta természetes társát, vagy tán lényegét:

a gondolatait, a lelke csendjét és nyugalmát, amelyben

biztosan mutatta az utat a józan ész iránytûje - csak követ-

ni kellett. De már nem lehet követni sem és látni sem, mert

mindent elnyom a kivédhetetlen, áradó vibrálás és ricsaj.

A legocsmányabb, legképtelenebb hazugságokat döntik

online és multireklámokon, a legkártékonyabb szellemi-



testi "táplálékokat", a legirtózatosabb értelem- és lélek-

pusztító kábítószereket kínálják föl neonszínben és váku-

umcsomagolásban, s ebben a fogyasztásban tobzódó,

liberálisnak hazudott, valójában csak erkölcstelen és

törvény-nélküli mocsok-forgatagban, ebben a "nekem

mindent szabad, de rám nézve semmi sem kötelezõ" hit-

vallásban, ebben az õrületesen száguldó, megállíthatatlan

kísértetvasútban észre sem vesszük, hogyan fertõzõdünk

meg e szörnyûséges vírusok valamelyikével.

Az ember, az általa kreált gépezetekhez képest,

csak sokkal lassúbb, nyugodtabb tempóban (ember-

szabásúan) képes tartósan kiváló teljesítményt nyújtani.

Adottságai nem teszik alkalmassá a másodpercenkénti

vagy annál is gyakoribb abszolút váltásokra, teljesen

különbözõ feladatok között. Õ egy biológiai lény, ennek

minden szépségével és átkával, érzékei, érzései, idegrend-

szere van, s ezek nem tudnak gátlások nélkül, bármikor,

egy impulzus nyomán, áthangolódni egy új parancsra.

Nem tudja magában leállítani a fizikai, gondolati és érzel-

mi reakciókat minden megtörtént dologra, s éppen ez a

késlekedés, ez a reakcióidõ, ez a gyönyörûséges és a világ-

mindenségben egyedül az embernek megadatott képes-

ség teszi védtelenné, kiszolgáltatottá a saját találmánya-

ival szemben.

Minden emberi élet - úgy gondolom -, küldetés.

Kisebb vagy nagyobb küldetés, de küldetés, távlatos

dolog, egy út, valahonnan valahová. Tartok tõle, hogy az

informatika, elektronika és a mobiltelefon - ezek az
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emberi tehetségbõl született csúcstechnikák - elpusztítják

a küldetést. Pillanatokká szabdalják a távlatot. Már nem

egy alapos meggyõzõdésbõl kitûzött cél felé haladunk, jól

átgondolt útvonalon, hanem a másodpercenként,

e-mailen, faxon vagy mobiltelefonon érkezõ vacak kis

aktualitások határozzák meg, hogy merre menjünk

tovább. A küldetés és az aktualitás - ellentétes termé-

szetük miatt - összeférhetetlenek, és az ember számára

tragédia, ha a pillanat gyõzedelmeskedik és uralkodik a

távlat, a küldetés fölött. Elõbb-utóbb, szinte biztos

megsemmisüléshez vezet az, ha a küldetést teljesítõt, a

pillanat emberévé degradálja a technika.

Elgyötörten nézem, mi történik itt. Rágódom, hogy

vajon csak pesszimista vagyok, vagy baljós képzeteim

azért születnek, mert nem tudom gondolkodás, "rágás"

nélkül "megenni" mindazt, amit tálalnak nekem?

Víziószerûen jelenik meg elõttem az, ahogyan a földön

kívülieket ábrázolják. Satnya test, vézna, korcs végtagok,

töpörödött arc de óriás szemek és koponya, az agyon-

kímélt test jellegzetességei. Mintha föl sem állnának a

székbõl, mintha sohasem kellene testi erõt kifejteniük, és

klímaberendezések óvnák õket minden hõmérséklet-vál-

tozástól. Mind egyformák, mind olyanok, mintha csak a

szemüket és az agyukat kellene használniuk, egy végtelen

nagy "ûrháló" képernyõi elõtt. 

Ha léteznek, éljenek boldogul, de én azt szeret-

ném, ha nékünk megmaradna a szép és erõs, bár halandó

emberi test, a fényben ragyogó változatos színû szemek,
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a selymes-rugalmas, sokféle bõr, a szélben lobogó, hullá-

mos, gyapjas vagy szöghajak, az elektronika érzéketlen

gyorsaságához képest lomha és butuska agyunk szeretni-

való, jó gondolatai és fõként a rettenetesen esendõ,

túláradni és szörnyen fájni, érezni, egyszóval élni képes

emberi szív. Ezeket így, együtt, szebbnek találom az ész

túlcsordulásából talán keletkezõ agy-életnél, amelyben

azonban nem elegendõ az érzékeny intelligencia. És igen,

röghözkötötten, konokul, megátalkodottan ragaszkodom

az elmúlás, a végsõ átlényegülés idõben érkezõ, meg-

nyugtató és vigasztaló, utolsó esélyéhez is!

De lehet, hogy mindez elvész, mert éppen nap-

jainkban kísérleteznek az atombombáénál is végzetesebb

lehetõség gyakorlatban történõ kipróbálásával, az ember

klónozásával. Mint minden új találmányt, ezt is a

jószándék(?) hozta létre, és segítõ akarat tervezi, hogy

általa majd gyógyítható lesz számos, ma még legyõzhetet-

len betegség. Csak az félelmetes, hogy amint megszületett

a maghasadás rosszra fordítója, ugyanúgy életre kel majd

a klónozás Lucifere is, s rettenetes mûve éppúgy terjedni

fog, mint a himlõ, az aids vagy a világháló egyre "oko-

sabb" (azaz egyre pusztítóbb) vírusai.

Az elmondottakat és még sok ezer hasonlót együtt,

fejlõdésnek nevezik az emberek, szerte a világban!

Én nem tudom, hogy lehetséges-e még védekezés.

Csak azt látom, hogy az ifjú generáció testileg-lelkileg

gyengül és egyre nagyobb számban lesz kábítószerek

áldozata, az ötvenesek hullanak megállíthatatlanul, már



csak az idõsek lesznek egyre öregebbek. Pedig nem ûztek

extra sportokat, nem reformtáplálkoztak, nem fogyó-

kúráztak és fitnesz klubok tagjai sem voltak. Csak éppen

az életük nagyobbik felét még ép lélekkel, egészséges

környezetben, teljes értékû táplálékok fogyasztása mellett

töltötték, a csendben és tiszta levegõben gyalog mentek

mindenhová (ennyi volt a "sportjuk"), nem ültek szuper-

szonikus sebességgel haladó jármûvekre, hogy azután

az örömöt adó mozgás, (például) a séta helyett, egy

méregdrága konditeremben sanyargassák magukat, bûn-

tudatosan. Este, a munka, olvasás vagy egy-egy jó beszél-

getés után korán nyugovóra tértek, nem bámulták éjfélig

az akció-, horror- vagy pornófilmeket és nem szörföztek

hajnalig az Internet temérdek badarságával szórakozva.

Talán ezért lehet, hogy az õ életüket még tényleg meghosszab-

bíthatják a sokat reklámozott multivitaminok. Egy ideig,

talán a 120 éveseké lesz ez a bolygó. És azután?

***

Azt hittem, e kérdéssel lezártam a vírusokról

szóló, gyötrõ gondolatsort. De tegnap, 2001. szeptember

11-én, romba dõltek az emberi kevélység égbenyúló

tornyai. Az emberé, aki ránehezítette nagyravágyásának

irdatlan jeleit a földre, hogy megmutassa: Legyõztelek!

Azt teszek veled, amit akarok, száz emeletekkel nyomom

agyon a szíved dobbanását, uralkodom rajtad, te Föld!
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S a Föld még el is tûrte ezt, csak a másképpen

kevély emberek nem! Három elrabolt utasszállító

repülõgéppel megszállott, öngyilkos valakik, valakinek az

akaratából, ki tudja milyen elgondolásból, porig rom-

bolták a tornyokat, s a bennük dolgozó néhány ezer

embert, mint súlytalan, semmi-könnyû pelyhet röpítették

át, egy más dimenzióba!

Mit lehet még mondani erre, kihez lehet esdekelni

még, hogy legyen elég, hogy "…legyen béke már!

/Legyen vége már!"1?

Hogyan lehetne reménykedni abban, hogy majd

fölocsúdik az emberiség, s elkezd újra emberi mérték

szerint, a képességei szabta korlátokat elismerve, nyugod-

tan, békésen élni?! 

És hogyan hihetnék el még bármit, bárkinek,

amikor a több ezer halott, a bénult eszméletvesztettség

24 órája után már másnap, megszólaltak az üzleti világ

fékevesztett, pokoli hírnökei?! Az egyik nagy mobil tele-

fontársaság képviselõje mámorosan harsogta világgá a

rádión át, hogy amikor minden odavan, egyedül õk érnek

valamit, hiszen 20-30 vagy 80 emeletnyi törmelék alól,

egy-egy véletlenül képzõdött üregbõl, néhányan még

próbáltak mobilon segítséget kérni2!!! 

Még be sem fejezte a mondókáját, amikor az

Internet valamelyik "nagymestere" öntudatos lihegéssel
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jelentette, hogy amikor már mindennek vége lett, minden

megszakadt és elszakadt és meghalt, akkor az õ vonalaik

még mindig éltek, és lehetett  "chat-elni" az Interneten!

Rögtön ezután, álkönnyektõl kásás hangon beszélt

arról egy New York-i tudósító, hogy a rettenetes tragédia

túlélõirõl és az odaveszettek hozzátartozóiról, soha nem

látott, megrázó erejû dokumentumfilmek sokasága

készül…

Az iszonyú halálban elveszettek lelke még föl sem

ért a mennybe, a szeretteiket vesztettek még föl sem

ocsúdhattak a sokk pörölycsapása alól, még el sem sírhat-

ták égbekiáltó fájdalmuk elsõ könnyeit, de már virágzik az

üzlet a romokon, a tán még meg sem haltak teste fölött!

A mások könnyén, fájdalmán, rettenetén gazdagodik

máris, sok-sok médium!  

Csak arról az egyrõl hallgattak mélyen mindannyian,

hogy e kétségbeejtõ, az ember tudását, hatalmát, képes-

ségeit messze meghaladó, sok jóra használható, ám

pusztító erejû technikák nélkül, e pokoli terrortámadás

nem történhetett volna meg! Csak általuk - de ezzel, senki

nem büszkélkedett!

Nem, igazán nem tudom, mit lehetne mondani,

amikor az ember így használja fel, a tudománynak a jó

szolgálatára létrehozott eredményeit! Csak azt érzem

százezredszer immár, hogy nem kellene tovább nyújtóz-

kodni az elérhetetlenért, a csillagokért! Hogy nem kellene

osztozkodni a Holdon, és tulajdonunkká tenni a Tejút

valamennyi csillagát! Föl kellene ismerni, hogy az is
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kétséges, rendbe hozható-e, gyógyítható-e még, amit az

újabb és újabb tudományok felhasználásával tönkretett az

emberiség gonosz kisebbsége, ezen az egykor paradicso-

mi, csodálatos bolygón! Csak azt hiszem, hogy sokkal

szerényebben, sokkal nagyobb alázattal és elfogadással a

természet és egymás iránt lehet csak megmaradni. Hogy

végünk van, ha továbbra is mindenki csak versenyezni, és

gyõzni és gyarapodni és nyerészkedni akar! 

Attól tartok, hogy ez még csak a kezdet, és félve

kérdezem: Nem volna jobb, ha maradna minden nép a

maga földjén? Ha szeretné és gyakorolná csendben,

békében a maga hitét, és engedné élni a másokét? Ha nem

gyûjtene vagyont többé senki, hiszen egyetlen hatalmassá

nõtt birodalom sem élhette túl önmagát, s el fog bukni a

mai legnagyobb birodalom, a pénz birodalma is, de vele

pusztulhatunk mindannyian! Mert mindig, minden ször-

nyûség a pénzért, vagy a még nagyobb hatalomért

született!

Mindenre láthattunk már példát több ezer év alatt!

Mindannyian megtanulhattuk már, hogy csak a szerény-

ség, az eléggel beérés, a természetnek és egymásnak nyúj-

tott segítõ kéz, a tisztességes, szelíd gondolatok és jó

szavak tarthatnak meg minket! A kíméletesség a minden-

ség, egymás és önmagunk iránt! Kérlek benneteket, for-

duljunk vissza!

Amit elmondtam, részemrõl nem ítélkezés, hanem

rémület. 
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Bevallom nektek, Kedveseim

Az utóbbi években, mintha kevesebb szó esett

volna a nõi egyenjogúságról, ám az elmúlt hetekben a

legkülönbözõbb fórumokon foglalkoztak vele újra.

A napokban egy olyan nõszervezet egyik vezetõje nyi-

latkozott, amely célul tûzte ki, hogy a középvezetõi

beosztásig eljutott, potenciális felsõvezetõ nõket támogas-

sa a további elõrejutásban, abban, hogy világcégek vezetõ

állásait tölthessék be. Nem sokkal késõbb, egy állam-

titkárnõ és sikeres vállalkozó hölgyek arról panaszkodtak,

hogy sajnos, a nõk nagy része nem elég aktív, nem

szívesen vállal közéleti szerepet, nem szeret pályázni, har-

colni, versenyezni, többségük legszívesebben vissza-

húzódna. Az õ "fölzárkóztatásukért", a "bezártságból való

kimozdításukért" küzd az államtitkár asszony és csapata.

Mint az ehhez hasonló interjúkban szinte mindig,

ezúttal is elhangzott, hogy a nõk mindenre képesek, amire

a férfiak, sõt, egyes területeken jobbak náluk. Harciasan

sisteregtek az "egyenlõ munkáért egyenlõ bért", és a

"vezetõ pozíciókat a nõknek" szlogenek, amelyek ebben a

szövegkörnyezetben teljesen jogos követeléseknek tûntek. 

Ahogy nézem az errõl folyó parlamenti vitákat,

hallgatom a médiumok által terjesztett meglehetõsen egy-

oldalú információkat, egyre nõ bennem az ellenérzés,

ugyanis megadatott nekem, hogy megismerjem, a saját

bõrömön megtapasztaljam a kérdés mindkét oldalát. 
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Bevallom nektek, Kedveseim, ti csodálatos, ifjú

lányok és fiúk, akik a XXI. század reménységei vagytok,

hogy már semmit sem hiszek el abból, amit fél életemen

át elfogadtam és igyekeztem szolgálni, s amit a világ,

mint egyedül járható utat jelölt ki a nõk számára. Sajnos,

nincs módom az életet elõröl kezdeni, a múlton már

semmit sem változtathatok, de még elmondhatom, amire

megtanított pár évtized, hátha akad közöttetek, aki bele-

gondol. 

Arról van szó, hogy amikor vállaljuk, legtöbbünk

nem tudja még, hogy egy gyermek fölnevelése a leg-

kiszámíthatatlanabb, legkockázatosabb vállalkozás, ami-

be csak kezdhetünk. S azt sem, hogy a legszebb. Asszony

számára mindenképp, de - már-már elfelejtjük - férfi

számára is nehéz elképzelni értelmesebb, maradandóbb

alkotást, mint nemes erõt, építõ, jó és tiszta elmét farag-

ni, hogy megmaradjon és jobbuljon majd a világ akkor is,

ha õ már hanyatlik. Lassan egy évszázada tengõdünk

úgy (egyáltalán nem túlzó ez a kifejezés), mintha

kitörölték volna emlékezetünkbõl a tényt, hogy évezre-

deken át, amikor az élet még a természet rendje szerint

zajlott, minden errõl szólt. Ha megfigyeljük, mekkora

hatással van a mindenség alakulására az, hogy szerte a

világban milyen emberré nevelõdnek a megszületett

gyermekek - akkor látjuk, hogy ehhez képest apró és

jelentéktelen tevékenység iparágakat, pénzbirodalmakat

létrehozni, sikerre és vagyon fölhalmozására tanítani,

hiszen mindez értelmetlen és fölösleges, ha nem tanultuk

120



121

meg a tüzet meggyújtani, és nem vállaljuk a tûz õrzését

egy életen át.

Amikor fiatalok vagyunk és várva, vagy várat-

lanul megérkezik elsõ gyermekünk, legtöbbünket éppen

többszörös teher alatt talál az esemény. Rendszerint egy

hivatás, megélhetés megszerzése vagy otthon építése áll

küzdelmeink középpontjában, s nem is tudjuk hirtelen,

hogyan illesszük e fontos tevékenységek közé, a gyá-

moltalan kis jövevényt. Ma már nem is értem saját, két-

ségbeesett próbálkozásaimat, melyekkel arra törekedtem,

hogy egyformán kitûnõ munkaerõ, feleség és anya legyek

és persze, egyik sem sikerült tökéletesen. 

Fölnõttem egy világban, amely elvárta tõlem, hogy

"emancipált", azaz modern, sokoldalú, képzett, élet-

revalóan erõszakos sikernõ legyek, egy harcos amazon,

egyenrangú a megélhetésért csatázó férfiak között,

s ezirányú megfelelési kényszerem közepette, halkan sír-

dogált mellettem egy kis élet, szelíden próbálva megmu-

tatni, hogy õ nem vár el tõlem az égvilágon semmit

- éppen csak nem élhet nélkülem. 

Sajnos, nem ismertem föl rögtön a hihetetlenül

egyszerû igazságot, hogy a szakmámban, amely szép volt

és érdekes (ezen felül szakmai és anyagi sikerek

mákonyával marasztalt), bármely pillanatban százan a

helyemre tudnak állni, s lehetnek ugyanolyan jók, vagy

sokkal kiválóbbak, mint én. Sok évnek kellett eltelnie

addig, amíg világossá vált elõttem: ki nem váltható, más-

sal nem pótolható, egyedül a gyermekeim, s a családom



tagjai számára lehetek. Úgy nõttem föl, hogy már az én

édesanyám is munkahelyen, fizetésért dolgozott, egyrészt

mert egy fizetésbõl már akkoriban sem lehetett megélni,

másrészt, ha nem ezt tette volna, az  ötvenes évek idején

kmk-nak, közveszélyes munkakerülõnek bélyegezték

volna. Így nem taníthatott meg arra, hogy nem kell

százfelé szabdalni magam, most a gyermeknek kell

adnom minden figyelmemet, mert most annak van itt az

ideje. És arra sem, hogy nõ számára ennél különb feladat

nem létezik.

Mivel a nõi tevékenységek közül, már fiatal éveim

idején is csak a munkahely keretében, valamilyen szak-

mán belül végzett munkát ismerte el a társadalom, ter-

mészetes, hogy szerettem volna a magam szakterületén

kimagasló teljesítményt nyújtani. Gyermek és ifjú korom-

ban egyebet sem hallottam, mint hogy nincs ennél na-

gyobb dicsõség. Munkába állásom elsõ pillanatától

presztízskérdés volt számomra, hogy a lehetõ legnagyobb

odaadással és a legmagasabb szakmai színvonalon tel-

jesítsek. Ahhoz még túl fiatal és tapasztalatlan voltam,

hogy megkérdõjelezzem e szemlélet helyességét és fölte-

gyem magamnak a kérdést: vajon a köz szolgálatának ez a

formája, a szakmai rang, a minél magasabb hivatali

beosztás, a minél több fizetés a legfontosabb elérendõ cél

az életemben? Csak azt tudtam, hogy amikor megszületett

elsõ gyermekem, kudarcok sokaságát éltem át. Szerettem

volna példás anya lenni úgy, hogy közben továbbra is

megbízható munkaerõ maradjak. Mindezt egy nagyszerû,

122



de rengeteget utazó férj, és egy sok vidékre járással

"megáldott", gyártásvezetõi szakma mellett. Nem akarom

sem részletezni, sem dramatizálni a helyzetet, de tény,

hogy mérhetetlen mennyiségû szorongás telepedett az

életemre amiatt, hogy vajon menetrend szerint hazaér-e a

vonat, vagy nem képzõdnek-e (például) hóakadályok a

stábot szállító kocsi elõtt, s idõben érkezem-e a kislá-

nyomért a bölcsõdébe, majd az óvodába illetve iskolába.

Hasonlóképpen, idegeskedések és lelkifurdalások özönét

éltem át, amikor egy-egy megszervezett, vidéki forgatás

elõtti napon, megbetegedett a gyerek. Minden anya tudja,

hogy a kicsi betegsége önmagában mélységes aggodalom,

az egyetlen, ami enyhítheti, ha mellette maradhatunk.

A legtöbb munka és munkahely azonban nem teszi

lehetõvé, hogy ilyenkor otthon maradjunk. Mert akkor

oda a szakmai becsület, a megbízhatóság nimbusza,

amelyrõl - mint említettem - az én generációm asz-

szonyainak többsége azt tanulta, hogy mindennél

fontosabb. 

Maradt hát az utolsó pillanatban mindenkinek

nehézséget okozó, kapkodó szervezkedés, az önfeláldozó,

halkan járó angyalok, a nagyszülõk mozgósítása. És mel-

lette a bûntudat, hogy bajában, elesettségében másra

hagyom a gyerekemet, akinek ilyenkor volna a legna-

gyobb szüksége rám. Akkor is, ha segítõkész szüleim,

valódi angyalok.

És maradt még annyi minden más is: a további

sakkozás betegséggel, munkahellyel és szakmai munká-
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val, segítõ és visszahúzó emberekkel, munkaszervezéssel,

idõvel, orvossal, háztartással. A makacsul halmozódó

le- és elmaradásokkal otthon, a munkahelyen, és lassan az

életem minden területén. Az idõvel mindennapossá váló

keserûség, hogy megint nem maradt idõm a kislá-

nyommal játszani, mert lassan éjfél, de én csak odáig jutot-

tam, hogy bevásároltam, kész a holnapi ebéd, (jó esetben)

elalvás elõtt meséltem neki, de még ki kell vasalni a ruhát,

és újra mocskos az egész lakás… A mardosó lelkiismeret,

hogy türelmetlen voltam vele, pedig semmi rosszat nem

tett, csak láttam, hogy már rég ágyban kéne lennie, mert

nem alszik majd eleget… 

És, bevallom nektek, Kedveseim, hogy nõtt ben-

nem az ingerültség is az élet iránt, amiért hónapok óta

nem volt idõm találkozni a barátnõmmel, sem megnézni a

rég kiválasztott filmet, sem meghallgatni a kedvenc

lemezeimet, és tizenegyre nõtt az ágyam mellett, az

elolvasandó könyvek száma. Valamint hetek, hónapok,

évek (de néha úgy tûnt, a születésem) óta nem tudtam

kialudni magam. Maradt az érzés, hogy végtelenül, kihe-

verhetetlenül fáradt vagyok, és sírni tudnék, annyira

vágyom rá, hogy maradjon idõm néha ölembe venni a

lányomat és nyugalomban, tökéletes összhangban és

szeretetben üldögélni télen a jó meleg szobában az ablak

elõtt, bámulni a mosolygós hóembert, amit együtt építet-

tünk, és huszadszor is elénekelni vele vidáman és gondta-

lanul, hogy: "Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már

a kalácsom?". És hogy közben imádjam õt, amiért olyan
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okos, és egyre többet jegyez meg az ének szövegébõl, és a

hangja is milyen tiszta, milyen szép! Dühös és reményte-

len vágyakozással kívántam, hogy legyen idõm észreven-

ni a sok-sok, soha meg nem ismétlõdõ csodát, ami percrõl-

percre történik vele, s amelyektõl egyre édesebb, egyre

tökéletesebb. Boldogtalanul vártam, hogy egyszer, talán,

nem csak muszáj-feladatokra tudok majd idõt facsarni az

életembõl, hanem ráérõsen, önfeledten figyelhetem, amint

lelkében megfogannak, élni és mûködni kezdenek a szép-

ségek, hitek, nemes szándékok és jó akaratok, amelyeket

hajszolt életünk zaklatott körülményei között, a férjemmel

együtt igaz szeretettel, nagy-nagy igyekezettel próbáltunk

elültetni benne.

A valóság azonban az volt, hogy éjféltájban,

mielõtt ágyba zuhantunk, a papájával egy percig elan-

dalodva néztük, ahogyan alszik, és megcsodáltuk a sely-

mes, hosszú szempilláin hintázó álomtündéreket. Ebbõl

azonban õ semmit sem észlelt. Mire ágyba kerültem, már

az kísértett agyamban, hogy szóltak a munkahelyemen:

valami belsõ továbbképzésre is menni kellene… És félbe-

maradt a férjemmel való beszélgetés is, a munkájában

adódott problémákról, az enyémekrõl már nem is szólva. 

Az igazság az volt, hogy egyre erõsödött maxima-

lizmusra hajló énemben a kettõs meg nem felelés kínja: a

munkahelyén az önpusztításig teljesíteni akaró, öntudatos

gyártásvezetõ, aki mégsem lehetett soha igazán profi,

mert a másik "fõállása" miatt, gyakran félbe kellett hagy-

nia a munkahelyi feladatokat, márpedig ez össze-
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férhetetlen a professzionalizmussal. Otthon pedig az

állandó idõhiány miatt kõkemény hajcsárrá vedlett anya,

aki kétségbeesetten próbálja keresztülhajtani a családját és

saját magát, legalább a kötelezõ tennivalókon (lecke,

cipõpucolás, vacsora stb.) S mindkét helyen, az opti-

málishoz képest csak félig teljesítve, kimerülten, önmagá-

val elégedetlenül.
Sokadszor éreztem, hogy a szívemben egyre nyo-

masztóbb,egyre erõsebb egy már-márismerõs, gonosz szo-
rítás. Elgondoltam, hogy ahol megszületik a második, har-
madik, ideális esetben sokadik gyerek, ott "a helyzet fo-
kozódik" s vele együtt,valószínûleg, a szorítás is a szívben.

Ekkoriban már sejtettem, hogy valami nincs jól a
világban. Csak néztem március 8-án a szakszervezet
hóvirágait az asztalomon, és tudtam, hogy ez nem nekem
szól, hiszen semmit sem tudnak rólam. Az igazi életem,
rettentõ erõfeszítéseim, szétszakadásom a legfontosabb-
nak gondolt két dolog, a család és a munkahely között
- a világon senkit nem érdekelnek. Hallgattam május elsõ
vasárnapján a média könnyes magasztalásait az önzetlen
anyákról, és tudtam, hogy ez nem rólunk, nem nekünk
szól, hanem a társadalom bizonygatja így saját magának,
hogy milyen méltányos, mennyire igazságos! Egyre vilá-
gosabban éreztem, hogy valami nagy álszenteskedés, egy
képmutató nagy becsapás, jobb esetben valami tévedés
áldozata vagyok - sokadmagammal. 

Különös módon, legtöbbször férfiakról hallani,
hogy "két végén égetik a gyertyát", baj lesz belõle.
Asszonyról szinte soha.
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Huszonkét, munkaviszonyban töltött év küszkö-

dése, õrlõdés, erõlködés a munkahelyi és a családi felada-

tok sorrendisége és sokasága között, közben az egészség

többszöri megroppanása és végül egy családtag súlyos

betegsége kellett ahhoz, hogy végérvényesen változtassak

az életemen.

Kiskamasz volt a leányunk, amikor tiltakozást

jelentett be, az akkor már régóta csak gyógyszerrel

mûködtethetõ szervezetem, és kezelhetetlenné vált magas

vérnyomásom miatt - orvosi tanácsra - végképp búcsút

vettem szép, ám rendkívül zaklatott életvitellel járó szak-

mámtól. Férjem, aki testvérével együtt úgy nevelkedett,

hogy az édesanyja majdnem felnõtt korukig elsõsorban

anya volt, vállalta az otthon maradásommal járó

felelõsséget, megélhetésünk biztosításának nem kis gond-

ját. Majdnem biztosan neki köszönhetem (és az ilyesmit

nem lehet eléggé megköszönni!), hogy élek még.

Természetesen, ettõl kezdve a családi tennivalók teljes

körûen az én feladataim lettek, és amikor tudtam, otthon

végezhetõ munkákat is vállaltam.

Elmondom nektek, Kedveseim, hogy döbbenetes

tapasztalatokra tettünk szert ekkor mindannyian. Igaz

ugyan, hogy anyagi helyzetünk a korábbinál kicsit

szûkösebb lett, de eluralkodott az életünkön valami addig

nem ismert nyugalom.  Elmaradt a minden esti õrült kap-

kodás, amely korábban megkeserítette az életünket.

Estére fûtött lakás (mert akkoriban még a tüzelõhordás,

a kályha megrakása is mindennapos feladat volt), nyuga-
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lom, rend és vacsora várta az érkezõket és hihetetlen

élmény volt mindannyiunknak, hogy végre maradt idõnk

szót váltani, jókat beszélgetni vagy játszani. És láss csodát:

otthonlétem negyedik hetében kezdett normalizálódni a

vérnyomásom, és az elmúlt tizenöt évben, egyszer sem

vált újra kezelhetetlenné! A legnagyobb meglepetés (és

boldogság) azonban leányunk kitörõ lelkesedése volt,

amellyel otthonmaradásom tényét fogadta.  Álmunkban

sem gondoltuk, hogy kiegyensúlyozott, kedves, mo-

solygós gyerekünk, ennyire igényelte a mamája jelenlétét,

de valószínûleg megfogalmazni sem tudta még ezt a

vágyát! Máig legszebb élményeink közé tartoznak az ebéd

mellett folytatott nagy beszélgetések, melyek lehetõvé tet-

ték, hogy valóban megismerjük és elfogadjuk egymást.

Ilyen együttlétek nélkül, a napi rohanásban, ezer vacak kis

probléma közt egyszerûen nem tud létrejönni anya és

gyermekei között a megismerés és a bizalom csodálatos

szövete, amelyre azután, egy életen át, kölcsönösen ha-

gyatkozhatunk. Ekkor születtek az alapjai annak a ben-

sõséges viszonynak, amely átsegített bennünket a kama-

szodás nehéz, ellentétekkel teli idõszakán, és amelynek

köszönhetõ, hogy most, felnõttként is szép és felhõtlen a

kapcsolatunk. És egyértelmû: gyermekünk számára a

lehetõség, hogy módja volt igazán megismerni a szüleit,

azt eredményezte, hogy késõbb merte a véleményünket

kérni és elfogadni, ha a sajátjában még bizonytalan volt.

Tizenhárom éves korától, önálló élete kezdetéig, a férjhez

menésig tartott számomra ez a család egészéért végzett



munka, amelyben - rengeteg tapasztalat birtokában

állíthatom - (sokaságuk ellenére) a fizikai teendõk

képezték a legjelentéktelenebb részt. 

Amikor férjhez ment, s elköltözött a leányunk,

saját magam miatt is végig kellett gondolnom, mit is

végeztem felnõtt éveim alatt. Nem maradtam tétlenül,

mert akkor már sok éve ápoltam beteg anyósomat,

a közelünkbe költöztettük az én betegségekkel küszködõ,

idõsödõ szüleimet is, s ebbõl az egészen más dimenzióból

is különösen értékes jelzéseket kaptam. Talán ezzel

fejezõdtek be (ha ugyan befejezhetõk!) a tanulmányaim

arról, mi lehet az életfeladat, ha valaki nõnek született.

Összevethettem huszonkét év szakmai munkáját, a vi-

szonylag jó fizetést, a jutalmakat és némi (el)ismertséget,

a tizenöt évnyi családi mindenességgel, ahol nem volt sem

fizetés, sem jutalom, sem kitüntetés, sem hírnév. Szóval,

semmi olyan, amit ma a világban sokra tartanak. Semmi

látványos önmegvalósítás, semmi high potential, semmi

karrierépítés. Mégis: egyik oldalon volt pár tucat, talán

pár száz oktató- és kutatófilm, amelyeken olvasható a

nevem, de amelyeket, ha jól sejtem - a világ és a technika

változásai miatt - ma már nemigen néznek sehol. S ame-

lyeknek helyettem bárki - ez a félelmetes! - bárki, lehetett

volna a gyártásvezetõje, a film minõségét ez alig befolyá-

solta volna! A gyártásvezetõi munkáért lemondtam arról,

hogy igazán jól menedzseljem, és egyáltalán, hogy láthas-

sam a gyermekem gyerekkorát. Hogy élvezzem a megis-

mételhetetlen folyamat minden pillanatát, és örömömet is
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leljem benne! Hogy ne csak a második mûszakra (amely

az emberarcú szocializmus velõs programja, a "nyolc óra

munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás" szerint, a

pihenés ideje lett volna!) torlódott feladatok fullasztó

özönében lehessen részem, hanem a saját elvégzett

munkám gyümölcseiben is! Ez a fajta stressz egyéb

területeken is rombol, hiszen a családok szétesését

legtöbbször a szülõk, további feszültséget tûrni már

képtelen állapota idézi elõ. Ha legalább az egyik fél

- hagyományos életforma mellett értelemszerûen az asz-

szony - nyugodtabb, türelmesebb tudna maradni, nem

lenne annyi apátlan-anyátlan, kicsorbult lelkû gyerek!

Egyik oldalon tehát ott vannak a médiatárak

mélyén kuksoló jó és kevésbé jó filmek, a másikon az okos

és nagyszerû felnõtté lett gyerekünk (személyiségének

kialakulása természetesen csak részben az én érdemem,

hiszen a férjem és õ maga is "dolgoztak" rajta eleget), és a

munkám által békéssé, nyugalmat adóvá tett otthon,

amelyben mindannyian szerettünk lenni, élni. Ahová

leányunk a férjével, és néha a barátaival együtt, máig

szívesen visszajár. Egyik oldalon az elfelejtett filmek,

a másikon (az elmondottakon túl) négy idõs ember,

megöregedett szüleink, akikre figyelni, akikkel bajukban

törõdni, ilyen életforma mellett, maradt elegen-

dõ energiánk. Egyik oldalon 22 év munkája, amelybõl

hosszú távon szinte semmiféle pozitívum nem maradt

sem a világnak, sem nekem, viszont hiányolt a gyerekem

és tönkrement benne az egészségem. A másikon, egy 
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ma még (ma már) szokatlannak tartott életforma, amely

ugyan szintén sok munkát adott, de megadta az egész

család (három generáció!) jó közérzetét, mindvégig

éreztem mindannyiuk szeretetét és megbecsülését, 

és stabilizálódott az egészségi állapotom. Ez az életmód 

- mintegy kárpótolva a közéletben szokásos kitün-

tetésekért - megajándékozott egy csodával. A csend és a

szellemi tisztaság csodájával, amely az otthon közegében

megtalálható, és amelyben elkezdenek látszani a dolgok.

Úgy gondolom, hogy ezek alatt az otthon töltött

évek alatt, életem legösszetettebb, legnehezebb és

legértékesebb munkáját vállaltam, amelyet így, senki raj-

tam kívül nem végezhetett el. Semmilyen más tevékeny-

ségemnek nem láttam hosszú távon ilyen kézzelfogható,

és minden érintett számára egyértelmûen pozitív hatását.

Bevallom nektek, Kedveseim, hogy e számvetés

eredményeként ma azt hiszem, hogy talán világszerte

mélységesen félreértették, vagy tudatosan félrema-

gyarázták a nõk önállóságra való törekvését. Az egyen-

jogúság jelenlegi értelmezése ugyanis nem más, mint az

élet természetes rendjének teljes figyelmen kívül hagyása,

amely - láthatóan - sok tekintetben a társadalomra és a

magánemberre nézve egyaránt, kifejezetten káros! Termé-

szetesen egyetértek azzal, hogy a nõknek is legyen joguk

tanulni, választani és a képességeiket, a tehetségüket

ugyanolyan módon használni a köz- és önmaguk javára,

ahogyan ezt a férfiak tehetik. Ez így önmagában nagyon

helyes, az egyént is és a közjót is szolgáló törekvés. 



A nagy baj abból származik, hogy egyedül az

anyaságot nem választhatják élethivatásul a nõk! Tehát

egyedül az a munka nem adhat létbiztonságot,  megél-

hetést nekik, amely feladatkör, lelki és biológiai adottsá-

gaik alapján a legtermészetesebb számukra.  Továbbá az a

nagy baj, hogy értéktelenné, szinte nem létezõvé

degradálták a klasszikus nõi tevékenységeket, amelyek

pedig a társadalom számára legfontosabbat, a családok

rendjét és létét, az újabb generációk testi-lelki és intellek-

tuális egészségét, épségét hivatottak biztosítani! Úgy tûn-

tetik föl ezeket az általában a gyerekek, a család, és a

megrokkant, idõs nemzedék megsegítésére irányuló

tevékenységeket, mint semmiségeket, amelyeket az asz-

szonyok kvázi passzióként, saját örömükre végeznek.

S mintha e munkák nem igényelnének erõfeszítéseket,

nem jelentenének nehéz és állandó szolgálatot, amelyet

lehetetlen mintegy mellesleg, "másodállásban" végezni.

A világ úgy tesz, mintha csak az asszonyok mániája volna,

hogy ilyesmivel foglalkozzanak - hát nagylelkûen

megengedi, elnézi nekik e furcsa szokásukat! És innentõl

kezdve, a nõk mindennek mondhatók, csak egyenjogúnak

nem! Ebbõl a nézõpontból jól látható, hogy bizony õk

azok, akik "két végérõl égetik a gyertyát", és a társadalom

legkizsákmányoltabb tagjai! Hiszen a munkahelyi napi

szolgálat és utazás után, a sokadik mûszakban végzett

temérdek munkájuknak ára nincs, viszont a család is, a

társadalom is számít rá! Mi ez, ha nem az egyenjogúság

tökéletes félremagyarázása, az asszonyok teljes kihasz-

nálása?
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Kétségtelenül, vannak már házimunkát is végzõ

férfiak, de a tapasztalatok szerint ez általában csak annyit

jelent, hogy sem a férfi, sem a nõ nem ér rá, amikor otthon

van, ugyanis a család körüli teendõk száma = végtelen + 1.

Továbbá a férfitól sem várható el az otthon harmonikus

közegének fenntartásához szükséges szelídség, nyuga-

lom, türelem és derû az egész napos, létfenntartásért foly-

tatott küzdelem után! Belátható, hogy ha a házastársak

egyike sem kap lehetõséget arra, hogy elsõsorban a

munkájára koncentráljon, akkor lesz két gyenge vagy

közepes szakmai karrier, két elégedetlen ember, egy

anyagilag sem boldoguló családban. 

Évek óta próbálom megfogalmazni ezt a levelet,

nektek, Kedveseim, s nemrég, további adalékot kaptam

hozzá. Egy nemzetközi nõszervezet konferenciáján a

napokban éppen azt bizonygatták, mennyire fontos, hogy

a nõi gondolkodás, mentalitás a maga érzékenységével és

igazságosságával jelen legyen a világban, a nagypoli-

tikában. Ezért szorgalmazni kell - hangoztatták -, hogy a

nõk minél nagyobb számban foglalják el a legmagasabb

pozíciókat, hiszen tudományos vizsgálatok bizonyítják a

férfiakéval azonos képességeiket, de még azt is, hogy

békésebb természetük miatt, jobb munkahelyi vezetõk,

mint az erõsebb nem tagjai! 

Néztem a mûvelt, elegáns, okos, szép és kétségte-

lenül a legjobb szándéktól vezetett hölgyek e nemzetközi

gyülekezetét és magamban - igazán kellõ tisztelettel és

elismerve jóakaratukat - úgy gondoltam, hogy csak
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részben van igazuk. Részben, mert az egyenjogúság a 

tanuláshoz, a munkához, a választáshoz való jog tekin-

tetében a világ egyes részein még tényleg nem valósult

meg, és valóban küszködni kell érte. De amíg figyeltem a

felszólalókat, nem kerülhettem ki a gondolatot, hogy

mialatt e konferencián harcolnak mindenféle jogokért,

azalatt (jóléti társadalmakban erre van anyagi fedezet!) a

gyermekeiket valószínûleg bébiszitter vigyázza, a laká-

sukat takarítónõ teszi rendbe, a családjuknak talán egy

szakácsnõ fõz vacsorát, mosodában mossák a szennyes

ruhát, kertész tartja rendben a kertjüket, és ápolónõ gon-

dozza a beteg nagymamát. És - észreveszitek Kedve-

seim? - valamennyi alkalmazott megkapja a munkájáért a

tisztességes fizetést! Egyedül az anyáknak nem adatik

meg a családjuk érdekében, szimultán végzett ezerféle

"szakma" gyakorlásáért, a saját munkájuk után, a saját

jogon járó megélhetés! Az még elhangzik néha itt-ott,

hogy "Fizessenek annyit a férfiaknak, hogy eltarthassák a

családjukat"! De olyat még nem hallottam az egyen-

jogúságért harcolók szájából, hogy ne a férfiaknak fizessék

meg azt, amiért a nõk dolgoznak! És arról sem beszél

senki, hogy amit a gyerekek neveléséért, a családjuk egy-

ben és rendben tartásáért dolgozó asszonyok végeznek az

bizony nagyon sok, és csöppet sem könnyû munka, ezért

legalább olyan létbiztonságot adó fizetést érdemel, mint

amilyet a bejáró alkalmazottak kapnak! Milyen egyen-

jogúság az, amely nem tekinti munkának a betegápolást,

a gyereknevelést, a korrepetálást, a lelki tanácsadást,
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a mosást, a fõzést, a takarítást, az idõsgondozást, a gaz-

daság menedzselését, a (bizony otthon is elõforduló!) vál-

ság- és katasztrófa-kezelést, és még ezer mást, ha a csalá-

don belül ûzi az asszony egymaga ezt a sokféle

tevékenységet, de rendesen megfizeti, ha közülük csak

egyetlen egyet, munkaviszony keretében végez?

Olyan szép lenne, ha a nõ ma is bizalommal ha-

gyatkozhatna a házastársára, és pusztán szeretetbõl,

elkötelezetten tehetné ezért a kis közösségért mindazt,

amihez az asszonyok értenek jobban! Ha nem kellene

forintosítani (mint egy gyárban) az elvégzett összes

mûveletet, mert enélkül is biztos lehetne benne, hogy soha

nem hagyják cserben azok, akikért napról-napra tevé-

kenykedik: sem a családja, sem a hazája! De mára, a teljes

(és tudatos) erkölcsi föllazítás elérte, hogy a házasság csak

egy könnyen bontható szerzõdés, amelyben a felek annyi-

ra szabadok, hogy nincs kötelezettségük, jóformán csak

önmaguk iránt! Az asszonyok családõrzõ és gyermek-

nevelõ munkájának legnagyobb haszonélvezõje, a tár-

sadalom pedig semmiféle erkölcsi és anyagi rangra nem

emeli tevékenységüket. Kétségeim vannak: ezt akarták

volna a szüfrazsettek és az emancipációért harcolók?

S ez még csak az egyenjogúságnak az önfenn-

tartással, létbiztonsággal kapcsolatos, anyagi része. Talán

még ennél is fontosabb a másik, az eszmei oldal. Igazuk

van a tanácskozó hölgyeknek abban, hogy szükséges a

közgondolkodásban erõteljesebben megjeleníteni az

érzékenyebb nõi mentalitást, mert a világszerte elural-
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kodott durvaság és önzés, megkeseríti szinte a Föld vala-

mennyi lakójának életét. Amint máskor is, ha töprengeni-

valóm volt, most is próbáltam megtudni, mit gondoltak

errõl a természettel bölcs és nagyszerû, kölcsönösségi vi-

szonyban élõ (sajnos inkább csak élt!) indiánok, és erre

nézve is nagyon pontosan megfogalmazott álláspontot

találtam náluk:

"A hagyomány szerint a férfiak és a nõk egyenlõk

voltak, a törzs fennmaradása ugyanúgy függött a nõtõl, mint a

férfitól. Az asszonyok feladata a gyermeknevelés ugyanolyan

fontos volt, mint a férfiaké, a vadászat, s a harc, mert a gyer-

mekek jelentették a jövõt, a törzs továbbélését... Az indián

asszonyok mindig is abban az egyenrangú helyzetben voltak,

amiért a fehér asszonyok harcoltak." 1

Vitán felül áll, hogy ebben is igazuk van. Ez eny-

nyire egyszerû.

A modern világ pedig nem látja, vagy nem akarja

észrevenni, mekkorát veszített azzal, hogy fegyveres

harcba, háborúba küldte a béke, a szelídség, a gondos-

kodás és a harmónia követeit, az asszonyokat. A világ

fejlettebb részein általánosan eluralkodó kíméletlenség a

természet, a környezet és egymás iránt, a családban
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történõ nevelés teljes hiányát jelzi. Ezekben a végtelen

szabadosságra ösztönzõ társadalmakban megpróbálják

elhitetni, hogy az emberré nevelés intézményesíthetõ, tár-

sadalmi feladat! Az eredmény világszerte gondolkodás-

ban, akaratban, lélekben (és egyre inkább testben is)

gyenge, szenvedélyeknek kiszolgáltatott, csak a könnyebb

út választására képes fiatalok szívbemarkoló sokasága! Be

kellene végre látni, hogy a kellõ szigorúságot, a gyerekek

kis vadhajtásainak finom és szeretetteljes nyesegetését,

a tartásos emberré nevelés hosszú, kitartó, egyénre

szabott figyelmet, sok-sok türelmet és odaadást igénylõ

munkáját, nem lehet óvodákra, iskolákra, közintéz-

ményekre bízni! Kizárólag a családban, és elsõsorban az

asszonyok következetes figyelme által teremthetõ olyan

szeretetteljes, de követelni is tudó törõdés, amely nyomán

testben, lélekben és képességekben kiváló felnõttekké vál-

hatnak a gyermekek. 

Meggyõzõdésem, hogy nincs az a magas beosztás

vagy politikai hatalom, amelyet betöltve, a nõ hatéko-

nyabban tudná nõi mivoltának legjobb vonásait az

emberiség javára fordítani, mint azáltal, hogy e tulajdon-

ságokat a gyermekeibe oltja, és õrizgeti, formálgatja õket,

amíg növekszenek, hogy végül kiválóvá nevelt emberek

formájában a hazájának, a világnak adja õket. Úgy hiszem,

akkora bajba sodródott az emberiség a neveletlen generá-

ciók sokasodása és e generációk felelõtlen, csak a saját

érdekre tekintõ életstílusa miatt, hogy ma már nemzetek,

kontinensek, világok sorsa múlik rajta, hogy lelkükben



igényesek, mûveltek, érzékenyek és intelligensek legye-

nek az utánunk következõk. 

Az egyenjogúság nevében megfosztották az asz-

szonyokat eredeti, természetes és a legnagyobb értéket

teremtõ hivatásuktól. Lépten-nyomon összehasonlítgatják

a nõk és a férfiak képességeit, tudatosan riválisokká teszik

õket, pedig nyilvánvaló: mindkét nemnek megvan a

maga, a másik nem által át nem vállalható, el nem

végezhetõ hivatása a mindenségben, és éppen ebbõl a

csodálatos különbözõségbõl fakad, hogy csak ketten

együtt alkothatnak egyetlen egészet. Csak kettejükbõl

születhet élet, és csak ketten képesek az életet szépen és

harmonikusan fenntartani. Úgy, ahogy érdemes fenn-

maradni! Ehhez pedig (engedve, tisztelve és megbecsülve

a más hivatást választó nõket!) azt hiszem, továbbra is a

férfinak kell a tüzet meggyújtani, vadászni és harcolni (ha

arra van szükség), az asszonynak pedig világra hozni és

nevelni a gyermekeket, õrizni az otthon és a lélek melegét,

folytonosan táplálva, életben tartva a férfi által támasztott

tüzet.

Bevallom nektek, Kedveseim, hogy e felismerések

birtokában, egészen másképp élném le az életemet, ha

elõröl lehetne kezdeni. De már nem tehetek mást, csak

elmondhatom. Hát ezért e vallomás, és egyszer, talán még

üzenek is nektek, Kedveseim.
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Üzenem nektek, Kedveseim

Régóta úgy érzem, mintha végeláthatatlan

vizeken ringó palack volnék, amely a jövõnek szóló, õsi

üzenetet rejteget. Talán ötven, talán száz, talán még több

esztendeje. Úgy tûnik föl, mintha az emlékek mélyén, lát-

nám még szüntelenül karoló és sodró hullámait az óceán-

nak, amelyben útra indítottak a megbízatással, hogy

õrizzek meg egy üzenetet, amelyet még tudnak, de elfelej-

tenek majd az emberek. Mostanáig csak úsztam, apály-

dagály taszított kedve szerint, hullámok hánytak-vetettek

a fejük fölött, szelek toltak iszonyú iramban bizonytalan

célok felé, hajótestek nyomtak mélyre maguk alá, vagy

vontattak sokáig farvizük ívén, cetek csobbanása repített

magasba és néha csendes öblökben pihentem, meg nem

mérhetõ idõkig. Már nem tudom, mikor s hogyan volt

mindez pontosan. Algák és parányi kagylók találtak

otthont palack-oldalamon, átláthatatlan lettem egészen, a

zátonyok ütései, amelyekhez vihar csapott nemegyszer

keményen, pókhálóvá szõtték üvegtestemet. Már-már

öröknek tûnt a hányattatás, amikor végre partot értem.

Most önszántamból széttöröm üveglényemet, és kinyílok

teljesen, hogy átadjam az üzenetet.

Szeretném elmondani nektek, Kedveseim, ti leen-

dõ apák és anyák, akik olyan fiatalok vagytok, hogy ma

még, talán nem is értitek ezt az egészet. Akkor még, én
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sem értettem. Akkor, amikor annyi éves voltam, mint ti

most, és nem sejtettem, hogy egyszer üzenetvivõ palack

leszek. Nem tudtam, hogy bár az ifjú még tárgy szerint

tudatlan, de testében-lelkében, minden sejtjében, vala-

mennyi gondolatában, szíve legparányibb rezdülésében is

hord egy csodát, a lehetséges életet, a lehetséges élet

érzékeny és csak szeretet által formálható intelligenciáját.

És azt sem, hogy a mindenség sorsa múlhat azon, vál-

laljuk-e, s ha igen, hogyan, s mivé nevelgetjük a világ

megváltásának e bennünk élõ, csöppnyi lehetõségét, az

ember gyerekét - aki megszületik, vagy nem.

Üzenem nektek, Kedveseim, hogy sokszor átme-

legedett a szívem, ha a természeti népek csillogó szemû,

édesen mosolygó, nyugodt kisgyerekeit néztem. Fájó

szívvel gondoltam rájuk nap, mint nap, amikor regge-

lenként a sok síró gyerek között, a bölcsõdében hagytam a

kislányomat. Sok-sok éven át figyeltem, e hozzánk képest

civilizálatlan népek kicsinyeit, kerestem mosollyal telt

gyerekkoruk titkát, mire megértettem, milyen kevés kell

az angyali békesség eléréséhez. Ezek a gyermekek 1-2

éves korukig, szinte állandóan az anyjuk karján, mellén,

vagy munka közben, nagy kendõben a hátára vagy

oldalára kötve, a biztonságot adó testi érintés melegében

növekszenek. Sõt, még jó ideig élvezik ezt a közvetlen

kontaktust, mert az anyák még sokáig, mindenhová velük

együtt mennek és a legkisebb kérõ mozdulatra, magától

értetõdõen a karjukba, vagy ölükbe veszik õket, hogy újra

érezhessék a közelség biztonságát. Meggyõzõdésem, hogy
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ennek köszönhetõ e népek kicsinyeinek derûje, békés nyu-

galma, az, hogy szinte csak akkor sírnak, ha fizikai fáj-

dalom éri õket.

E megfigyelés fényében szívfacsaró tudat, hogy a

mi fejlettnek mondott kultúránkban, civilizált vilá-

gunkban, a picinyek már néhány hónapos korban elsza-

kadnak újra munkába álló mamájuktól, és soha többé nem

lesz részük az összetartozás, a kétségtelen elfogadottság e

pótolhatatlan melegében! A dolgozó anyák reggeleinek és

estéinek idõhiányos, pattogós rohanásában jó, ha percekre

való érintés-meleg, fészek-érzet jut a kicsiknek. Hátbor-

zongató belegondolni abba is, hogy Magyarországon a

nõk több generációja nõtt föl úgy az elmúlt ötven évben,

hogy a gyerekkorából - mivel anyáik hajnalban dolgozni

mentek és késõ este tértek haza - kimaradt például a

babázás, amely alapvetõ viszonyulást alakíthat ki a leány-

gyerekben az anyaság szerepköre iránt. Amelyik anya

nem ismerte e tevékenységet, s maga is dolgozott gyer-

meke kicsiny korában, az természetesen nem adhatta

tovább e a játéknak látszó, õsi tudományt! 

Ahogy most errõl mesélek nektek, eszembe jut egy

régi-régi este. Huszonegy éves voltam, s egy napon - már

nem emlékszem mi okból - anyai nagymamámnál alud-

tam, aki elmúlt már nyolcvan éves akkoriban. Õ, aki világ

életében "csak" családanya volt, valamiképpen szép és

hamvas maradt ilyen idõs korára is, és nagyszerû humor-

nak, teljes szellemi frissességnek örvendett élete végéig.

Élvezetes volt minden alkalom, amikor nála voltam, s ha
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ott is aludtam, jóízû beszélgetéseink rendre hajnalba nyúl-

tak. Korombéliekkel sem volt kellemesebb a társalgás,

mint vele, a mai felfogás szerint bezárt, beszûkült életet

élõ idõs asszonnyal! Mindenrõl egyéni és eredeti

véleménye volt, amit rendkívül színesen, érdekesen

tudott elmondani. Aznap is elmúlt éjfél, amikor aludni

mentünk. Gyorsan fölhúztam a kezembe adott ágynemût

és kapkodva vetettem ágyat magamnak. Amikor mosa-

kodás után mentem lefeküdni, nagymamám éppen feszes-

re húzta a lepedõmet, levegõsre pofozgatta a hanyagul

odadobott párnákat, és addig rázogatta a paplanhuzatot,

amíg kisimult benne az általam trehányul belegyömöszölt

paplan. A mozdulatai teli voltak gyöngédséggel, szeretet

volt bennük irántam, de ugyanúgy az ágynemûk iránt is.

Rám mosolygott és azt mondta:

- Nagyon fontos, hogy az ágy mindig szép és

kényelmes legyen. Most késõ van, de majd mesélek errõl

egyszer.

Sajnos, erre a beszélgetésre vele soha nem került

sor, de van az életemben még egy igazi, ízig-vérig nõ,

nagyon szeretett keresztanyám, aki most szintén nyolcvan

felé jár, s néhány nappal ezelõtt - harminc egynéhány

évvel a nagymamám ágyról mondott szavai után - a

következõképpen szólt a fülem hallatára, 21 éves lány

unokájához, annak gubancos lepedõjét simogatva:

- Katicám, az ágynak sohasem szabad gyûröttnek

lenni! Az ágy az egyik legfontosabb hely az életünkben.

Gondold csak el: az ágyban nem csak alszunk minden
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éjszaka, hanem ágyban születünk, ágyban ápol minket az

édesanyánk a gyerekbetegségek idején, nagy kirándulá-

sok után alig várjuk, hogy ágyba kerüljünk. Ágyba

kívánkozunk, ha nagyon elfáradunk, ha álmodozunk,

vagy ha sírunk. Ágyban fognak elõször szeretni minket,

ágyban fogannak meg a gyermekeink és ágyban adunk

nekik életet. Ágyban tudunk az életben bizony elõforduló

újrakezdésekhez erõt gyûjteni, kiheverni a bánatokat,

összeszedni magunkat keserves csalódások után. Ágyban

vannak beteg szeretteink, amikor ápoljuk õket, és az

ember, ahogyan öregszik, egyre gyakrabban vágyik rá,

hogy az ágyban megpihenjen egy kicsit. És végül aztán,

legtöbben ágyban fogunk meghalni is. Az ágy tehát az

életünk egyik központi helye, ezért mindig olyan szépen,

patyolatos tisztán, gusztusosan és vonzó állapotban kell

tartani, hogy mindig jól érezzük magunkat benne! Hogy

szívesen menjünk aludni is, szeretni is, gyógyulni is,

meghalni is az ágyba.

Néztem, ahogy Katicának gyanúsan csillogni

kezdett a szeme, elgyönyörödött ezen a szépséges szóza-

ton. Én pedig úgy éreztem magam, mint akit hirtelen

angyalok vettek körül: mintha a nagymamám üzent

volna, mintha bevégzett volna egy félbe maradt beszél-

getést! Biztos voltam benne, hogy ugyanezt akarta mon-

dani nekem azon a régi estén! Mert az anyáknak az a dol-

guk, hogy mindent, de mindent ilyen szépen megtanít-

sanak nekünk! Mert a régi, az igazi, a "fõállású" anyáknak

ugyanilyen csodás tudásuk van asztalról, székrõl, szakaj-
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tóról, szekrényrõl, ajtóról, ablakról, kenyeres ruháról, s ki

tudná mind a dolgokat fölsorolni, amelyek valamennyien

az életünk központi helyei és tárgyai! És ugyanígy tudják

(amíg a forró nyárban, fájós derékkal görnyednek a tüzes

fazék fölött, és baracklekvárt fõznek), hogy jön majd egy

hideg, sápadt januári vasárnap reggel, amikor a bágyadt

téli nap fényében fölségesen fölragyog a baracklekvár

aranya a vajas kenyéren, és dalolni kezd. A szeretetrõl,

amely évezredeken át gyûjtögette a mások javára fordít-

ható asszonyi tudást és tapasztalatot. Amely megtanulta

konzerválni a gyümölcsöt, s amely olyan hatalmas, hogy

képes átmenteni a júliust a januárba, megõrizni a nyár

melegét, színét, zamatát, illatát a barátságtalan, zimankós

idõkre azért, hogy örömet szerezzen vele. Ó, Kedveseim,

tudtok ennél tökéletesebb önmegvalósítást?

Keresztanyám szép, egyáltalán nem oktató, inkább

lelkesedõ szavai után magam is meglepõdtem az érzésen,

hogy mostantól, az ágy mást jelent nekem, mint eddig.

És szomorú, hogy csak most, a hatodik évtizedem vége-

felé ismertem meg az ágy valóságát. Mert az édesanyám

ugyan még megtanulta ezt a nagymamámtól, de õ már,

minden hajnalban ötkor munkába indult a város túlsó

felébe, és este hatkor ért haza. Mikor lett volna annyi

együtt töltött idõnk, hogy ilyesmire taníthatott volna?

Örült, ha fizikai ellátásomra futotta az erejébõl-idejébõl!

És én? Hogyan taníthattam volna olyasmikre a gyer-

mekemet, amit nekem sem tanított meg senki? És ugyan

mikor taníthattam volna meg, még ha tudtam volna is az



élet tiszteletének, apró dolgaink, mindennapi kis tár-

gyaink megbecsülésének e csodás történeteit? Két szak-

mai feladat között, fõzés vagy pelenkamosás helyett?

Üzenem nektek, Kedveseim, hogy iszonyúan

elszegényedett az életünk, mióta a nõk egyenjogúak let-

tek, az egyenjogúság jelenlegi értelmezése szerint! Hogy

pompás gazdagságú létünk olyan sivárrá lett, mint egy

gondozatlan, agyonfirkált, agyonszemetelt, mindenkié

tehát senkié, gazda által nem ápolt, nem szeretett, szörnyû

és szomorú, szögletes, betonból épült, szegény, szegény

lakótelep.

Üzenem nektek, édes, mai Kismamák, hogy ha újra kezd-

hetném az életem, minden képességemet arra fordítanám, hogy

a lehetõ legjobb és legszerethetõbb anya legyek - egy egész

életen át. Bizonyos vagyok benne, hogy minden, amit az

anya és apa tesz, vagy nem tesz a gyermekeiért - az vissza-

köszön. Nem csak nekünk, szülõknek, hanem az egész

emberiségnek. A gátlástalan, durva, kezelhetetlen gyer-

mekek többsége olyan halkan síró csecsemõ volt egykoron,

akit nem ölelt magához az anyja, mert pénzt kellett keres-

nie, s este, amikor a megélhetésért folytatott könyöklés és

kemény harc után otthon "lerendezte" a gyerekeket,

mérhetetlen fáradtságában nem volt tudatában annak,

hogy mi is történik velük. Meggyõzõdésem, hogy így

keletkezett az egyik legmérgezõbb hatású "vegyszer",

a hidegség, amibõl keserûség lesz, gyûlölet és háború.

Üzenem nektek, boldogságos Kismamák, hogy

figyeljetek, s mivel közületek csak keveseknek lehetett
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módja a valóságban ismerni ilyet, tanuljátok újra, "lopjá-

tok vissza" a köztudatba, hogy milyen is a nõ, az anya! Ne

szégyelljétek elolvasni régi, nagyszerû lelkületû, eleven

szellemû asszonyok naplóit, leveleit, a hozzájuk szóló

szerelmes vagy baráti leveleket! Olvasmányaitokhoz

tegyétek hozzá saját gondolataitokat és tapasztalástokat, s

ne engedjétek meg, hogy benneteket is készre szabjon a

mostani, egységes lelki-szellemi igénytelenségre nevelõ

világ! Mutassátok ki bátran, hogy e fogyasztásba hajszoló

korban is meritek megtartani a lélek finomságát és nyu-

galmát, s megõrzitek a tudást, hogy minden földi jónál

fontosabb, az általa teremtett harmónia.

És üzenem nektek, okos, erõs, fiatal Férfiak, akik

talán éppen most találtátok meg ragyogó szemû, szelíd,

rajongó, szellemes és nagylelkû társatokat, hogy vigyáz-

zatok rá, mert farkasként tér vissza a mezõrõl az a bárány,

amelynek golyószórót kötnek az oldalára, és zöld legelõ

helyett, a harcmezõre küldik! Legyetek tudatában, hogy

az örökös bizonyítási kényszer, a könyörtelen verseny

veletek és a szakmabeli nõtársakkal, letöröli az arcról a

mosolyt, szigorú ráncokat vés a homlokra, és elveszi a

hang lágyságát. A különbözõ beosztásokban szükséges

utasítás, parancsolás és számonkérés nyomasztó súlyként

húz bennünket lefelé, mert a nõ alaptermészete a kérés és

megköszönés egyszerûségére épül. Ne feledjétek, hogy a

versenyben maradáshoz, a koncból való részesedéshez,

tépõfogakat és ragadozó karmokat kell növeszteni, s a te-

kintet fenyegetõvé válik, a lecsapó karvalyéhoz lesz
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hasonlatossá, kihal belõle a szeretetteljes érdeklõdés irán-

tatok, az emberek és az élet iránt. 

Hogyan mondhatnám el nektek, kedves leendõ

Férjek és Apák, hogy a nõi természettõl idegen harciasság,

amely az emancipáltak számára kötelezõ, elveszi a

lehetõséget, hogy felnézzünk, büszkék legyünk és ha-

gyatkozzunk rátok. Hogyan tudnánk gyengédek és

vigasztalóak lenni veletek, és miért kívánnánk bekötözni

csatatéren szerzett sérüléseiteket, amikor napról-napra,

annyi de annyi sebet kapunk tõletek a munka során,

és állandó védekezésre, vagy éppen támadásra késztettek

bennünket az egyenjogúság nevében? Hogyan maradhat-

na szelíd, megértõ és türelmes az a nõ, akinek mindennap

ugyanúgy meg kell harcolni a létezésért, mint nektek,

ugyanazokkal az erõszakos, durva módszerekkel? És az

egész napi harc után folytatnia kell a "megfelelést" otthon,

a gyermekek, a szülõk mellett és mellettetek! Mellettetek,

akikkel a természet csodálatos, egymást kiegészítõ,

és együtt az életet fenntartó egységgé alkotott bennünket,

de érthetetlen társadalmi megfontolások igyekeznek

ellenfelekké, tenni minket! Még egyszer mondom: ne

feledjétek, hogy farkasként tér meg az a bárány, amelynek

golyószórót kötnek az oldalára, és hadba küldik…

Üzenem nektek, Kedveseim, hogy ti, anyák, apák

és gyermekek "egyedüli példány" vagytok ezen a földön,

s ha jól sáfárkodtok azzal a csodával, ami az emberi

szellem, lesz valami, amivel csak ti járulhattok hozzá,

hogy a mindenség egy színnel gazdagabb, egy árnyalattal

jobb legyen!



Legyetek olyan mûveltté csodálatos, fiatal Ma-

mák, amilyenné csak lenni tudtok, mert gyermekeitek

lelke és szelleme egy ideig éppúgy belõletek táplálkozik,

mint a teste, s e táplálékok minõsége, életre, sõt, világra

szólóan meghatározó. Ne sajnáljatok idõt és szeretetet

minden mennyiségben nyújtani nem csak neki, hanem

mindenkinek, s ne féljetek vele szemben követelményeket

támasztani azért, hogy végül jó, edzett, erõs, okos és

életképes legyen. Tegyétek, hogy megértse: csak az segít-

ség, amit a segélykérés pillanatában azonnal ad, amit

késõbb, ráérõ idejében, vagy nehézség nélkül nyújt, az már

csak önmaga elõtt való bizonygatása annak, hogy õ tulaj-

donképpen jó ember. Adjátok számolatlanul büszke és

fénylõ mosolyotokat, hogy érezze, mosolyt kapni

mennyire jó, s ezért akarjon majd mosolyt adni is, ha annak

lesz az ideje. Merjétek megmutatni, hogy a nõ törékeny,

figyelemre és támaszra szoruló még akkor is, ha nincs

olyan hatalom, amely lelkét lebírhatná, ha szükség van reá.

Tegyétek világossá, mennyire fontos számotokra a

szeretet, a megbízhatóság a család és a barátok, valamint a

hûség a haza és saját lelketek iránt. Oltsátok gyer-

meketekbe a tudást, hogy mily szép a mesemondás és a

halk dúdolás, mert így biztosan meghallja majd, mennyit

ér az üvöltõ gépzene. Mutassátok meg neki a dédanyátok-

tól maradt hímzett zsebkendõt vagy csipkeruhát, hogy

megláthassa a farmer valóságát. 

Tanítsátok meg neki, hogyan ápoljátok a kertet,

s mint tesztek támasztékot, ahova kell, hogy észrevegye:
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a természet meghálálja munkátokat. Vigyétek el sokszor,

hajnalban egy hegytetõre, tegyétek próbára együtt erõtö-

ket a szabadban, gyalogoljatok a fáradtság, a szomjúság

fájdalomküszöbéig, éljétek át, mennyit ér a forrás vize és az

erdõ hûs nyugalma - s, hogy semmi az ember nélkülük.

Hallgassátok meg a természet külsõ és az ember belsõ

csendhangjait, mert így lesz csak világos, mi az, amire

figyelni, amire vigyázni kell. 

Ültessétek néha a nagymama vagy nagypapa

széke mellé, hogy meghallgassa miként volt régen az élet,

tartsátok éberen figyelmét az édesapja iránt, hogy

összemérhesse az övéivel saját vágyait. Mutassátok ki

megbecsülésteket mindazon munkák iránt, melyeket fér-

fiak jobban tudnak végezni nálatok s tegyétek láthatóvá

saját életetek vállalt szolgálatát, hogy dönthessen, tud-e,

akar-e annál különbet választani. Ne rejtsétek el, amikor

összetör benneteket fájdalom, betegség vagy megaláz-

tatás, mert látnia kell, miként lesztek úrrá a bajon,

s hogyan tudtok harag és bosszú nélkül, fölállni és menni

tovább. Üljetek néha a tûz mellett hallgatagon együtt,

valamennyien, hogy érezze, az otthon semmihez sem

fogható, s tévedhetetlenül fölismerje a harmóniát. Ad-

jatok alkalmat, hogy tudatosuljon: a bensõséges csend-

ben, a szeretet békéjében édes és tápláló gyümölccsé érik

a virág.  Legyetek készen bármely pillanatban meghall-

gatni õt, s ha kell megsegíteni, ha mégoly nehéz is ez szá-

motokra. S végül, mutassátok meg neki a temetõt, hogy

tudja: elmegyünk egyszer mindannyian, mégis, gyönyö-

rû felelõsség, hogy mi volt elõtte, s hogyan.
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Mire mindezt elvégeztétek, azt veszitek észre,

hogy gyermeketek olyan, mint egy erõs és csodálatos

madár, rátok tekint okos szemével, szépségében túl-

szárnyalja, amit fantáziátok teremtett, s gazdagon meg-

sokszorozódott benne minden, mi egykor az édesapjáé s a

tiétek volt. Már csak annyit kell mondanotok: Repülj,

szép, szabad madaram! - s útnak indul.

Addigra elfáradtok majd, de idõrõl-idõre vissza-

mosolyog rátok mindaz, amit egy életen át szolgáltatok.

Látni fogjátok, hogyan sugározza gyermeketek saját

értékeit, amelyeket a tiétekkel ötvözött, s hogy barátokból,

hasonlókból álló, fénylõ kis csoportok veszik körül õt,

és boldogok lesztek, mert tudjátok: amikor sok-sok ilyen

kis világító kör összeér, egy fénysugárnyival szebb lesz a

világ, és jobb a jövendõ. Ekkorra már biztosan érzitek,

hogy a jövõ egy fehér lapjába nyomtattátok egyéniségetek

vízjelét, bevégeztétek a legfontosabb, az örökkévalóság-

nak szóló dolgotokat itt a földön - s békesség van a

szívetekben.

Üzenem nektek, Kedveseim: Ilyen az ember élete,

ha gyereke van.
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Esetkék és tanmesék

E történetek és tanmesék az élet meséi, minden

nap íródnak, szüntelenül újak születnek, s folyton

sajnálkozom, hogy nem tudom rögtön lejegyezni õket,

mert íratlanul, megõrzésükhöz rövid az emlékezet.

A következõ "esetkék" mind igazak, föllelhetõ bennük a

mindenség csodálatos rendje, az élet sajátos igazságossá-

ga, még akkor is, ha az ember néha összekuszálja e

nagyszerû rend felszínét.

Kapor

Mottó: Jótett helyébe, jót várj!

A kapor a leghálásabb konyhakerti növény. Ültet-

ni sem kell csak egyetlen egyszer, attól fogva minden

évben elbújik, és lábon marad egy-két szál, szép, erõs,

sárga ernyõin magokat nevel és teleszórja velük még a

virágágyásokat is. Olyan sármos ez a növény, hogy

amikor kikel, hamvas, fátyolszerû zöldje kimondottan csi-

nos a margaréta, törökszegfû, körömvirág és az ágyás sok

más virága között, így hát megmenekül a gyomlálástól.

Csokorba persze nem teszi az ember, mert nagyon bizarr
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lenne a vázában egy jellegzetesen fanyar, kaporillatú,

színes csokor. (Ilyenek vagyunk, tányérban szeretjük,

vázában nem!)

Egyszer azonban, volt egy olyan száraz és forró

nyár, hogy még az egyébként oly szapora önkéntes,

a kapor is lusta volt kikelni. Kevéssel építkezés után

voltunk akkoriban, nem vetettek még árnyékot nagylom-

bú fák a kertben, az agyagos föld kemény volt, mint a kõ,

és a vállalkozó kedvû kapor sem tudott áttörni rajta.

Ekkor történt, hogy egy reggel édesapám átszaladt hoz-

zánk, pár szál kaprot kérni a tökfõzelékbe. Nem is érti mi

történt - mondta - hiszen a kertjük mindig tele szokott

lenni vele, de idén egy szál sincs. Nem baj, válaszoltam,

elég, ha egyikünknél van - s kezdtünk keresgélni nálunk.

Hosszas kutatás eredményeként találtunk egy vénecske

példányt, s apám rögtön szabadkozni kezdett, hogy akkor

nem kéri, majd kimegy a zöldségeshez, mert csak nem

fogja elvinni még azt az egyetlen szálat is! Elnevettem

magam már a gondolattól is, hogy magamnak akarjak

megtartani egy ilyen kakukktojás kaprot, s nagy nehezen

rábeszéltem atyámat, hogy vigye csak nyugodtan, majd

terem másik, mire szükségem lesz rá.

Aznap délután átkiáltott hátsó szomszédunk,

a nyolcvan felé járó Ilonka néni, imígyen: "Ha meg nem

sértem szomszédasszony, fogadja el ezt a kis zöldet!

Tavaly õsszel nem szedtük ki a fölösleget, s az idén az

árnyékosban megbolondult, egész erdõ van belõle"

- s átnyújtott a kerítés fölött, egy hatalmas köteg kaprot!



Zombi

Már kiscsoportos korában féltek tõle az oviban a

gyerekek. Rettenetesen erõs volt. Pedig nem volt se

magas, se nagydarab. Alacsony, inas, izgága fiúcska volt

de olyan szívós, olyan tûrõképes, hogy senki sem tudott

elbánni vele. Erejét és állóképességét ki is használta ala-

posan, nem csak uralkodott társai fölött, hanem gyakorta

helybenhagyta õket, ha nem az õ akarata szerint mentek a

dolgok.  Barátja mégse volt. Egy se.

Középsõ csoportos korára, az esze is meghaladta

az átlagot, s e kettõs hatalommal sikerült elérnie, hogy

már az óvónõk, sõt, a szülõk is tartottak tõle. Ha nézet-

eltérése támadt valamelyik gyerekkel, gondolkodás

nélkül elagyabugyálta, a beavatkozni próbáló óvónõt

egyszerûen pimaszul figyelmen kívül hagyta, amelyik

szülõ pedig arra vetemedett, hogy megvédje tõle a

gyerekét, számíthatott rá, hogy hamarosan hason fog

csúszni a folyosón, mert Zombi, egy váratlan pillanatban

elgáncsolja. De barátja még mindig nem volt. Egy se.

Középsõ csoportos korukban egy napon, a Rita

nevû kislány került sorra. Valamiben ellenkezni merészelt

Zombival, aki nyomban megtorolta egy pofonnal a reni-

tenskedést. Rita kiegyensúlyozott, szelíd és átlagon felüli

empátiás képességgel bíró kisgyerek volt. Nyilván ennek

köszönhetõ, hogy amikor megkapta, amit a sors Zombi

képében kiosztott neki, szembefordult a kis cséphadaró-

val és így szólt:
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- Én tudom, hogy nem is vagy olyan rossz,

amilyennek tartanak.

???

!!!

Attól a naptól fogva, Ritát soha többé nem bánt-

hatta senki, mert állandó testõre lett. Zombi pedig úgy

érezte, mégis van barátja. Igaz, hogy csak egy.

Tanár úr és a "bukott diákok" esete

Mottó: Minden jótett, elnyeri méltó büntetését

A Tanár úrnak sok év óta már, éppen elég baja

volt. Valami sunyi csontbetegség támadta meg a bal lábát, 

ami rengeteg gondot okozott. Elõször is aljasság volt, 

amennyire fájni tudott! De ez még semmi, a valami az,

amit az orvosok mûveltek vele. Tanár úr ugyanis - fáj-

dalom ide, nyûgösség oda - rendületlenül dolgozni, sõt,

kirándulni, sõt, sízni járt. Végül azonban csak elment egy

csontászhoz, némi enyhülést keresni. Csontász megnézte

a lábról készült röntgent - és elájult. Fölocsúdván

kérdezte: 

- Hogy került maga ide, ember?

Tanár úr elmagyarázta. 

- Igen, igen - mondá Csontász - de ide hogyan

jött?
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- Gyalog - felelte egyszerûen Tanár úr.

- Az lehetetlen - mondta kategorikusan Csontász

- mivelhogy maga nem tud járni! Itt van világosan a rönt-

genfelvételen! Nem látja? - kérdezte szemrehányón.

Tanár úr zavartan szabadkozott, magában meg

szentségelt, mert látta, hogy itt ugyan nincs fájdalomcsil-

lapítás, viszont valami nagy marha gépezet torkába

készülnek betaszigálni õt.

Ez meg is történt. A gépezetben lakott még több

más, különféle csontász. Abból lehetett tudni leginkább,

hogy különfélék, mert mindegyik a Tanár urat vizsgálta,

de mindegyiknek más véleménye volt arról, hogyan kéne

fölaprítani, majd újra összeragasztani a helytelenkedõ

lábat. Sõt, vérszemet kaptak, és már mind a kettõt akarták!

Mind a két lábat! Szétszedni, meg összerakni (ez utóbbi,

saját véleményük szerint bizonytalan kimenetelû akció!).

Abban az egyben azonban közös nézeten voltak, hogy a

Tanár úr járóképtelen.

Tanár úr már majdnem el is hitte. Hiszen ha ennyi

tudós csontász mind azt mondja...!? De végül úgy határo-

zott: kerül, amibe kerül, õ bizony járni fog, s elõször is

otthagyja a gépezetet! A rémült Fõcsontász nem tehetett

egyebet, mint hóna alá dugott két mankót és azt az enged-

ményt tette, hogy ezekkel azért egy kicsit mégis tud járni

a Tanár úr.

Bizony nehéz volt - fõleg a lelkét - ezután rendbe

szedni, de Tanár úr megtette. Rövid idõn belül eldobta a

mankókat és - ennek már több mint tíz esztendeje! -
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makacsul közlekedik. A lábain. Csak az a baj, hogy a fáj-

dalom azért megvan, hol erõsebben, hol kevésbé, ezért

folyton a lába elé kell néznie, mert ha megbotlik, az na-

gyon fáj. Ígyhát néz, vigyáz, kikerül és jár.

A minap, a metróban a mozgólépcsõn utazott

fölfelé. Elõtte a lépcsõn két külföldi diák, lazán a cipõre

támasztott hátizsákkal, belemerült a Budapest térkép

útvesztõibe. Az elõttük lévõ lépcsõn pedig egy termetes

Brünhilda utazott.

Tanár úr gyomrában rohanni kezdett fölfelé egy

lift, amikor észre vette: a böngészõ diákok nem látják,

hogy a mozgólépcsõ fölérkezett velük, és tovább kéne

lépniük. Tehát el fognak esni, Tanár úr meg rajtuk át, és

hááát... Akkor lehet, hogy tényleg nem fog járni egy dara-

big!

Rájuk kiáltott, de már látta, hogy hiába, mert a

hátizsák pántját bekapta a mozgólépcsõ, a diákok pedig

egy sok-végtagú, áttekinthetetlen halmazként zuhantak a

lába elé. Tanár úr zseniális belsõ számítógépe abban a

másodpercben kiadta a parancsot: "Ugorj öreg, ha kedves

az életed és mentsd meg ezt a kupac gyereket is!" Tanár

úr, halált megvetõ bátorsággal átlendült a kezek-lábak-

hátizsákok gombolyag fölött, kicsit nekiütõdött a terme-

tesnek, de megállt a lábán és azonnal megnyomta a

mozgólépcsõt megállító vészjelzõt. 

A diákok nagy hálálkodásba fogtak, nem gyõzték

köszönni, hogy elkerülhették a rögbi meccsek jellegzetes

szituációját, megúszták, hogy a szorgos lépcsõ rájuk

ömlessze, valamennyi utánuk jövõ utasát!
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Tanár úron kezdett eluralkodni a jólesõ tudat,

hogy lám-lám, nem csak hogy járni tud, de még ugrani is,

ha nagyon muszáj! És mitagadás, érzett egy csöpp büszke-

séget is, hogy nem esett pánikba, sõt, gondja volt még a

szegény "elesettekre" is. Igen, ez jó, melegedett át a szíve,

kicsit el is érzékenyült, ám ekkor megdördült mellette ter-

metes Brünhilda dübörgõ basszusa:

"Mit lökdös engem, maga bunkó állat!!"

Gyönyörûk

Így hívom Iluska történeteit, bár nevezhetném

õket úgy is, hogy egy óvónõ könnyei. Mert Iluska óvónõ

egy mesebeli óvodában, ahol néha, kicsordulnak a 

könnyei. Azt mondja, minden áldott nap úgy megy be a

munkahelyére, amely egy rendkívüli tehetségû építész

álmának megvalósulása, ahogyan templomba lép be az

ember. Áhítatos szívvel. Amikor elõször jártam az iker-

jurtát formázó, fa épületben, olyasmit éreztem, hogy aki

ilyet tervezett, az bizonyára beszélgetni tudott a fákkal,

ismerte a lelküket, az életüket s még halálukban is

megkérhette õket, hogy hajoljanak össze óvó kupolaként,

csodás ívekben az apró gyermekek fölött. És a fák,

bizonyára szerették õt, mert mindezt megtették a ked-

véért. Ahogyan lehetséges versbõl gótikus katedrálist

építeni, úgy tudta ez az ember földre szilárdítani a

költészetet, lakhatóvá tenni a megfoghatatlan, lelkekkel és

angyalokkal teli mesét.



Megértettem, hogy Iluska, több mint egy évtized

után is imádságos érzülettel kezdi minden napját ezen a

helyen, amint azt is, hogy az ide járó gyermekeken viszont

nyoma sincs megilletõdöttségnek. A még "faragatlan"

gyereklélek számára a szépség természetes állapot,

a meglepõ az, ha nincs vagy elvész a harmónia, ami a

magzati életben legtöbbször még létezik. Harsány,

egészséges örömmel birtokolják és használják e csodálatos

hajlék minden szegletét, úgy otthon vannak benne, mint

aki oda született. Aktív életörömmel élvezik ezt a házat,

s alighanem majd csak egy-két évtized elmúltával, vissza-

tekintve (talán egy rémes panelház nyolcadik emeletén,

a sok száz, teljesen egyforma lakás egyikébe zárva)

éreznek fájó nosztalgiát a néhány év után, amit e szá-

mukra álmodott csodában tölthettek valamikor.

De ma még, olyan történeteket írnak Iluska

emlékkönyvébe, mint a következõk.

Egyszer, egy nagy, kerti hógolyózás után teát
fõztek, hogy a finom, gõzölgõ ital mellett melegedve hall-
gassanak majd mesét. Ebben az óvodában az a szokás,
hogy a gyerekek részt vesznek a sütés-fõzés és tálalás
minden mozzanatában. Így a kancsókból õk töltötték ki
egymásnak a teát, s eközben figyelt föl Iluska, a következõ
jelenetre: 

A magas termetû Dorka tartja a bögrét, a nála
sokkal alacsonyabb Samu pedig, lábujjhegyen ágaskodva-
pipiskedve tölti a magasban bizonytalankodó edénybe a
teát. Nem jut eszükbe, hogy fordított szereposztásban,
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sokkal könnyebben menne a dolog. Sõt, jó gyerekszokás
szerint, valamiféle élvezetes kihívásnak tekintik a hely-
zetet, s nagyokat nevetnek a ki-kilöttyenõ italon.

- Szent Isten! - visít fel jókedvûen Dorka, amikor

cipõjébe csurog a jó meleg lé.

Iluska odanéz, s érdeklõdve kérdezi: Mi az a Szent

Isten?

Dorka elkerekedõ szemekkel bámul rá, és hüle-

dezve kérdezi:

- Ili, te tényleg nem tudod ki az a Szentisten?! 

- A Szentisten az égben lakik legfölül, mindjárt az

õrangyalok után - világosítja föl készségesen a mûvelet-

len óvónõt, akinek szemében máris megjelennek az alig

visszafojtható nevetés könnyei.

Samu azonnal átlátja a helyzetet, s a vének böl-

csességével fordul az ismeretterjesztõ kislányhoz:

- Nem arról a Szentistenrõl beszél az Ili, hanem

arról, amit mi csinálunk!

***

- Hát, ne tudd meg, milyen megpróbáltatásokban

van része egy óvónõnek! - mondta egy másik alkalommal,

mosolyogva Iluska. Képzeld, játék közben a kertben,

döglött rigót találtak a gyerekek, lapátra tették, és oda-

hozták nekem azzal, hogy el kell temetni!
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Iluskával sokszor beszélgettünk arról, milyen fan-

tasztikus az a komolyság, amellyel a gyerekek mindent

csinálnak. Egyszer azt is mesélte, hogy egészen meg-

rendült, mert azt játszották, hogy egyikük meghalt, s aki a

halottat "játszotta", olyan "átéléssel volt halott", hogy

Iluskát a frász kerülgette a látványától. Nehéz ilyenkor

úgy viselkedni, hogy meghagyja a játék komolyságát és

szabadságát is, és ne is adja át saját, felnõttes riadalmait.

Meg az is nehéz, amikor halott madarat hoznak, és

tisztességes temetést követelnek neki. Iluska Bada-

csonyban, igazán a természet közelében nevelkedett, de

14 éves kora óta a fõvárosban élve - mi tûrés-tagadás -,

elszokott már a döglött madarak fogdosásától! Egy óvónõ

azonban nem hátrálhat meg az élettõl kapott feladatok

elõl, ezért erõt vett magán, s elkezdte megrendezni a rigó

méltó búcsúztatását.

- Hozzátok ide! - mutatott az udvar egyik könnyen

ásható talajú sarkára - hozzatok még szerszámokat,

és ássatok sírt a madárnak!

A gyerekek (ez nem mindig történik így!) ellen-

vetés és vita nélkül tették, amit mondott. Ahogy mélyült a

gödör, komoly és szakszerû tanácskozásba kezdtek arról,

milyen mélynek kell lennie egy sírnak. Amikor meg-

felelõnek találták mûvüket, ismét Iluskához fordultak: 

- Ili, akkor most temesd el a rigót!

Iluska - enyhén viszolyogva, és vigyázva, hogy ne

érjen hozzá a ki tudja mikor elhullott állat földi marad-

ványaihoz - óvatosan a lapátról a sírba gördítette a meg-

boldogultat.
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- Mit csinálsz?! - kiáltottak rá fölháborodottan töb-

ben is - szegénynek (ha már koporsója nincs), legalább

egy puha nyughelyet kell készíteni!

Iluska nyomban belátta a kívánság jogosságát,

visszagyûrte a gyomrában tolakodó émelygést, és ret-

tegve, nehogy elkezdjen széthullani (netán szétfolyni) a

szertartás alanya, kihalászta a gödörbõl.

Ezután körbejárták az udvart, mohát szedtek és

füveket onnan, ahol a legselymesebbet találták. Kibélelték

vele a gödröcskét és Iluska, másodszor is szerencsésen

belejuttatta - egyben - a rigót. De a gyerekek elégedet-

lenek voltak:

- Nem jó Ili, nézd meg, milyen kényelmetlen a

fejének, tegyél alá fûbõl párnát!

Iluska, ekkorra már túl volt a belsõ lázadáson, az

elkorcsosult, felnõtt undorkodáson, egészen megszerette

a szegény rigót, és szívbõl akart szép temetést neki.

Megértõen megemelte a kis fekete halott apró fejét, gon-

dosan helyezte alá a bársonyos mohadarabkát, s maga is

úgy találta, hogy most lett megfelelõ minden.

Álltak a sír körül körben és kis megkönnyebbülés-

sel kérdezte, hogy akkor most ki akarja az elsõ rögöt a

madárkára dobni? A gyerekek meglepõen gyorsan válasz-

tottak maguk közül, majd betemették a gödröt. Iluska

irányításával szép, formás sírhant készült, s amikor az is

meglett, mondta, hogy most aztán befelé, mert úgy eltelt

az idõ, hogy elkésnek az ebédrõl!

Ebbõl ismét nagy fölzúdulás lett.
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- Várjál Ili, elõször koszorúkat kell tenni a sír-

ra! - kiabálták egységesen a gyerekek.

Nem volt mit tiltakozni, ki látott még temetést ko-

szorúk nélkül? Iluska tisztában volt vele: a gyerekek

tudják, hogy az életben rendnek kell lenni, s egyetlen fel-

nõtt sem szegheti meg a kegyelet õsi törvényeit. Újabb

körutat tettek a kertben, parányi gazok színes virágaiból

koszorúkat, csokrocskákat kötöttek, s hamarosan virág

borította az arasznyi halmot. Iluska úgy gondolta, igazán

szép temetés volt, megéri, hogy kicsit elkésték az ebédet.

Már nem is szólt, csak indult befelé.

- Ili, Ili hová mész? - kiáltottak rá a gyerekek. Te

nem tudod, hogy a halottért imádkozni kell?

Iluska szemét, hirtelen elöntötték a könnyek.

Elszorult szívvel konstatálta, hogy a gyorsan múló évek

alatt, õ is hasonlítani kezdett a legtöbb felnõtthöz, aki azt

hiszi, hogy az életben a feladatok és ebédek idõpontjai a

meghatározók.

Visszafordult. Az apró sírhant mellett, összetett

kézzel és felszabadult lélekkel imádkozott a gyerekekkel a

kis madárért, aki már útra kelt. Érezte, hogy egy fölemelõ

rítus részese. Hálás volt a sorsának, hogy gyereklelkek

között telik az élete, akik még tudják a dolgok helyes sor-

rendjét, s mindig visszahozzák a szívébe, a gondolataiba

azt a gyermeket, aki õ volt egykor. Azt, aki még tudta,

hogy vannak pillanatok, amelyekben minden ebédnél és

minden feladatnál fontosabb, egy rigót eltemetni. Meg azt

is, hogy az ilyen szertartásnak hibátlannak, tökéletesnek

kell lennie. Mert az a legfontosabb, hogy a dolgok valódi-
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ak legyenek. Gyermeki kegyetlenséggel: legyenek kivétel

nélkül, mindig valódiak. 

Amikor végül megnyugodva, elcsendesülve

megindultak befelé, érezte, hogy az egymásba kulcsolódó

kis kezek között, mint patakban a víz, csörgedezik az

összetartozás melege.
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A reményektõl máig

2001. augusztus 20-a van. Közel másfél esztende-

je, hogy álldogáltam a volt miniszterelnök, Antall József

sírjánál, és fölcsillanni véltem a reményt, hogy elkezdõ-

dött valami. Valami szép és nagyon-nagyon fontos.

Az azóta eltelt idõben, a mindennapjaink nehezeb-

bé váltak, legalábbis, ami a megélhetést és ebben a siker- és

piacorientált, kõkeményen célratörõ világban, a közal-

kalmazottként való megmaradást illeti.

Miközben õszintén átélem a millenniumi ünnep

minden csodálatos pillanatát és sokakkal ellentétben, ör-

vendetesnek találom, hogy szép és érdemes dolgokra,

a múltunk valódi értékeire emlékezünk, próbálom megfo-

galmazni, miért vagyok mégis egy kicsit szomorú. Egy

vagyok a nyugdíj felé közeledõ átlag-magyarok közül,

közvetlen tapasztalataim elsõsorban a környezetem, a

barátaim, a családom sorsáról vannak, de igyekszem

figyelemmel kísérni a közélet eseményeit is. 

Mi történt velünk? Nem lehet mondani, hogy

éhezünk vagy nélkülözünk, sokan nálunk ezerszer rosz-

szabbul élnek. Ha szétnézek az ismeretségi körömben,

azt látom, hogy most, aktív korunk végéhez közeledve,

közalkalmazottakként, diplomákkal a zsebünkben, egész

eddigi életünket politikamentesen, igen-igen sok munká-

val (némelyikünk nemzetközileg elismert és megbecsült

szakmai múlttal) és nem kevés jószolgálati tevékeny-

séggel töltve, kicsit szûkösebben élünk, mint, mondjuk
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tizenöt évvel ezelõtt. De nem ez az igazi baj. A rend-

szerváltást követõen kezdõdött az anyagi hanyatlás, és ma

is azt mondom, amit akkor: Nem bánom, ha pár esztendeig

"meg kell húzni a nadrágszíjat", ha tudom, hogy miért

teszem, ha látom, hogy jó felé megyünk, hiszen tudom, sok

év kell igazi változások létrehozásához, s az igazi változ-

tatás áldozatokat is kíván. Reménykedem, hogy ebben a

harmadik kormányzati ciklusban jó felé megyünk. Ha nem

könnyebbedett is egyéni sorsunk, úgy hiszem, az ország

dolgait tekintve rendkívüli a haladás. Az egyes ember

jóléténél fontosabb, hogy - amint arról tavaly húsvétkor

álmodoztam - a nemzet megtalálta a múltját, méltóságát,

önmagát s talán lassan a boldogulását is. Akkor meg mi

bajom?

Öröm töltött el öt nappal ezelõtt, a Szent Korona s

Nagyboldogasszony ünnepén. Mesébe illõen ünnepelt

együtt mindenféle nemzetiség és vallási felekezet  Eszter-

gomban úgy, hogy sugárzott a hatalmas gyülekezetbõl a

békevágy, cselekedetté válni látszott az óhaj, hogy legyünk

segítõ testvérek végre, s ne egyetlen nemzet érdeke, hanem

valamennyiünk boldogulása legyen a szolgálandó cél.

Hogy adja bele minden nép a közös feladat megoldásába

azt, amit õ tud a legjobban, mert így leszünk egyre erõ-

sebbek, mindnyájunk javára. Személyes öröm, és az élet

különös ajándéka, hogy ismét Melocco Miklós nagyszerû

mûve (ahogyan õ mondta: "Az ihlet pillanata") zárta

boltíve alá örökre, mint mozdíthatatlanul súlyos, újabb,

gyönyörû látomás, az ünnep oly fénylõ és tünékeny pil-

lanatait is.



S ma, augusztus 20-án is jó látni, hogy évrõl-évre

több az ünnepeken önszántukból részt venni kívánók

száma, hogy fölemelõk a gondolatok, amelyek jegyében a

kormány tagjai - talán kivétel nélkül, valamennyien -

fölmutatták a mostani ünnep, a tegnapból holnapba

indulás misztériumát, a hihetetlen csodát, hogy ez így

egyáltalán bekövetkezhetett. Átérzem a nagyszerûségét

annak, hogy ismerik a másság tiszteletét, de az ön-

azonosságot hirdetik. Értékteremtõ és példamutató gon-

dolkodásmód az, amely nem csak a személyiségi jogok

védelmérõl beszél, hanem a kötelességeinkrõl és a fele-

lõsségünkrõl is, a gyermekeink, a hazánk, a bolygónk,

az embertársaink és önmagunk iránt. S az is, hogy a kor-

mány tagjai a munkájukkal, az életükkel, személyes pél-

damutatásukkal erõteljesen és félremagyarázhatatlanul

bizonyítják elkötelezettségüket ezen értékek mellett.

Mint 2000-ben, idén is megérintett a parlament

elõtt éneklõ ezres gyereksereg, minden nemzet legszebb

ékessége a sok táncoló, éneklõ, mosolygó gyerek, s tudom,

hogy kitörölhetetlen emlék, követendõ út marad bennük

is, amit átéltek, miközben énekelték a millennium

Himnuszát:

"Minden élet, kõ egy épületben,

Minden élet, hang egy tenger által mormolt dalban.

Sok-sok életbõl szõtt óriási szõnyeg,

Isten-szõtte óriási dallam."
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Igen, talán itt a baj. Megvalósulni látszik sok-sok

érték, amit évtizedszám próbáltunk képviselni (olyan

idõkben is, amikor ez nem volt népszerû), épül egy új

épület az álmaink szerint, de hiába tettük egy életen át,

ami a dolgunk, ebbõl az épületbõl valahogy kimarad-

tunk, nem lettünk benne kövek. A hiány elsõsorban lelki,

s csak részben anyagi. Közalkalmazottakként az értéke-

ink, a munkánk, a tisztességünk erkölcsi és anyagi megbe-

csülése, amely megbecsüléstõl erõs kövek lehetnénk

a haza-házban - valamiért elmaradt. Vajon miért,

s hányan vagyunk ebben a sorsban?

Reménykedem abban, hogy az ország irányítói

egyszer majd gondolnak ezzel is. Az erkölcsi, a lelki kár-

pótlással. S hogy vigyáznak, nehogy hasonló alábecsülés

essék velük, magukkal is, hiszen látom az utóbbi három

év mérhetetlen erõfeszítéseit, s vele egyidejûleg a

temérdek gáncsoskodást, amit közben viselniük kellett.

Eltûnõdtem rajta, hogy miközben mi napok óta ünne-

pelünk, az ország vezetõi - a legidõsebbek is - az iszonyú

kánikulában egyvégtében úton vannak, beszédet mon-

danak, fölavatnak, kitüntetnek, országzászlót nyújtanak

át s mindezt szépen, megadva mindennek a tiszteletet,

megõrizve az ünnepet. Szinte emberfeletti teljesítmény,

mégis, majdnem biztos, hogy utóbb sokak részérõl lesz

majd ezer vád és kifogás. De számukra legalább ta-

pintható az erkölcsi megbecsülés, amely a sokszázezer

vagy millió ünneplõ, aktív részvételében testesül meg.

Csak remélni merem, hogy ha a mérlegelõk, gon-
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dolkodók és becsületes világot óhajtók akarata dönt egy

kurta esztendõ múlva, és ha a maiak is gyõzik-akarják

tovább erõvel, s a nagyvilág sem avatkozik bele, akkor a

harmadik évezred sokkal, sokkal szebbre sikeredik majd,

mint az eddigiek.  

S hogy akkor majd, lesz lelki kárpótlás is mind-

annyiunknak.

***

2001 szeptemberében ismét a Bakonyban töltöt-

tem a szabadságomat, és elmentem a somlói borünnepre.

A hegy felé menet, idén is útba ejtettem Orosziban a

temetõt. Ezúttal szép virággal mentem, hogy megörven-

deztessem az elhanyagolt, szegény, öreg sír égi tulajdono-

sait. Ismerõsen fordultam be a temetõkapun, biztos

léptekkel indultam a megdõlt sírkõ irányába - de sehol se

találtam. Már-már azt hittem, mégis elvétettem az utat a

csöpp temetõben, amikor fölfedeztem, hogy a megbar-

nult, mohos sírkõ helyére újat állítottak. Egyszerût,

fehéret, ízléseset. Rajta egy hely az emlékezés mécsesének,

a dupla sír két oldalán egy-egy váza, s egy táblán, a sírban

pihenõk nevei. Az egész tiszta, szép, és méltósága van.

Mint a családnak, amelynek emlékére állították. Mint az

Antall családnak.
Már megint elerednek a könnyeim. Nem hittem,

hogy egy temetõben, örömében is sírhat az ember.
Örömében, amikor újra látja, hogy valóban elindultunk
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egy szellemiség mentén, amely méltó módon õrzi értékeit.
Bárki állította is az új sírkövet, akár a család, akár az ön-
kormányzat, akár valamely szervezet, jól mutatja, hogy a
mostani, tiszta gondolkodású és fiatal szívû kormánynak,
sikerült végre fölszakítania, szétoszlatnia az irtózatos
eszmei és szellemi szmogot, amely oly sokáig megülte az
életünket, és alapvetõ minõségi változást idézett elõ a köz-
gondolkodásban! Én úgy látom, ezt a kormányt gyönyörû
szándék vezérli: megkereste az elvadult bozótban az
átokverte, pókhálóval átszõtt várkastélyt, kitárta vala-
mennyi ablakát, hogy fény és friss levegõ járja át, tisztára,
takarosra takarította minden zugát és fölébresztette a
benne régóta álmodó Csipkerózsikát, a magyar nemzetet.
S miután sikerült fölébresztenie a magyar embert, nem
terelte korbáccsal-ideológiával újabb karámba, egy másik
lepusztult tömegszállásra õt, hanem adott neki hitet, támo-
gatást, lehetõségeket, szabadságot és bizalmat, hogy építse
újjá önmagát a tehetsége, a képességei, a lelke nagysága és
a saját jóakarata szerint! Mindehhez ajánlott egy szép, és az
adottságainknak megfelelõ útvonalat: a gyógyturizmus,
a kultúra, a családi gazdaságok és a kézmûipar területén
történõ fejlesztés útvonalát - hogy csak néhányat említsek
a lehetõségek közül. Talán éppen ezáltal volt képes ismét
az álmok álmodóivá tenni sok-sok magyart. Lehet ennél
többet tenni egy nemzetért?! Azt hiszem nem. Sohasem
éreztem még ilyen jól magam a hazámban!

***
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2003. február. Az elmúlt hónapokban rá kellett jön-
nöm, hogy a kastély egyik felében valamiképpen elmaradt
a szellõztetés és a takarítás. Ezekben a szobákban sokan
maradtak az álomba taszított öntudatlanok közül, akik
nem tudnak, és nem is akarnak fölébredni. És ami a leg-
furcsább: mintha nem értenének magyarul, mintha
egészen mást hallanának ki világosan megfogalmazott, jó
magyar mondatokból, mint amit jelentenek! Mintha
visszavágynának abba a nagy-nagy hátizsákba, ahová öt
évtizede bedugták õket, amely ugyan sötét és rossz szagú,
de legalább langyos és cipeli a hátán valaki. S ez olyan
kényelmesnek látszik, hiszen nem kell tudni semmirõl,
nem kell erõfeszítéseket tenni semmiért, mindent eldön-
tenek mások - és úgy látszik, nem mindenkit érdekel, jó
felé viszik-e azt a hátizsákot! 

Mégis, bizakodom, mert a leköszönt Orbán kor-
mány szinte valamennyi tagja, továbbra is a közjóért dol-
gozik. Nem futottak szét szerte a világba jól fizetett,
presztízs-állásokért, mint oly sok elõdjük tette hasonló
helyzetében. Most, amikor itthon, a hazájukban csak
temérdek munka, becsmérlõ szavak és igaztalan vádak
tömkelege jut nekik, vállalják ezt a nehéz szerepet
végérvényesen hitelessé téve ezzel az elõzõ négy év alatt
végzett munkájukat, s egyben saját magukat.

Talán mindenki érezte már úgy nagy méltányta-

lanságok elszenvedése után, hogy többé nem képes

meghaladni önmagát. Hogy nem tud, nem akar többé sem

fölülemelkedni, sem megbocsátani, és hogy olyan fáradt,

amit már nem lehet kipihenni. Államférfiúi nagyságra
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vall, ha ilyen helyzetben a politikus tudja, hogy választás

nincs, mert az életünket a születéstõl kapott tehetséghez

mérten muszáj élni, és azt is, hogy akinek küldetése van,

annak ott kell maradnia, ahová tartozik, ahol a legna-

gyobb szükség van a képességeire és ahol a legtöbb jót

teheti. Ezért hitelesek mindannyian, akik a helyükön

maradtak, és tovább küzdenek.

Bizakodom azért is, mert a kastély másik felébõl

érkezettek, a fölébredettek, értették e fiatal kormány

szándékait, amelyek, mintha Exupéry csodálatos gondo-

latának jegyében fogantak volna:

"Béke csak a világrajött gyermekbõl,

az elvégzett aratásból, a végre rendbetett

házból születik. Az örökkévalóságból, amely-

be az elvégzett dolgok megtérnek. A telt

csûrök, az alvó birkák, az összehajtogatott

fehérnemûk békéje, egyedül a tökéletesség

békéje, azé, ami, ha egyszer jól elvégeztük,

Istennek adott ajándékká lesz." 1

Nem adom föl a reményt, hogy az ilyen és ehhez

hasonló, életprogramnak is elegendõ szép gondolatokat

és nemes szándékokat egyszer majd, egyformán értelmez-

zük mindannyian!
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Koszorú

A Badacsony hegy mindig valamiféle szim-

bólum volt a szememben, ahogy különös formájával a

Balaton tükre fölé magasodik. Az oldalán nyüzsgõ élet,

a tó ezerszínû, fénylõ világa fölött a mozdulatlan ravatal-

forma olyan, mintha a természet így, a maga gyönyö-

rûséges módján akarná állandóan emlékezetünkben tar-

tani mulandóságunkat. Nem hiszem, hogy félelmetes

volna ez az átmenetiség, tudata inkább értelmesebbé,

reálisabbá formálja a gondolatokat, éberen tartja az

el-elszunnyadó önvizsgálatot.

A hegy tetején, a legfölsõ úton az erdõ alatt, még

ma is megvan az a kis ház, amelyben legkedvesebb bará-

tom, Ili (vagy, ahogy most is becézzük: Iluska) a gyer-

mekkorát töltötte. A kéthelyiséges, nádtetõs, apró ablakos

kis épület a Badacsony testébõl hasított bazaltkõbõl épült.

Talán ez tette, hogy bár már roskadozott, amikor elõször

láttam, s a kõ tömör, robusztus szilárdságát kristály tö-

rékenységûvé varázsolta a tetõig fölkapaszkodó, teljes

virágpompában álló lila akác, éreztem, hogy egy minden

vihart átvészelõ, végleges menedék, egy örök és erõs

bástya ez a ház azok számára, akik lakják. Bent, a

hûvös-homályos szobában, és a földpadlós elõtérben a

sötétbarna, kissé füst- és sors-illatú famennyezet hatalmas

gerendái már meghajlottak az idõ súlya alatt, az ajtó és
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ablakkeretekben csöndesen percegett a szú, itt-ott halk

neszezéssel pergett az idõ morzsolta vakolat, mégis, kevés

házban jártam, amely egyszerûségében ennyire befogadó,

biztonságos otthon érzetét keltette volna. Télen, amikor

éles szél süvöltött a hegytetõ felõl, hó magasodott min-

denütt a házak körül, s araszos jégcsapokból szakállt

növesztett a nádtetõ, a vastag fal nehezen adta át magát a

kis kályhából sütõ melegnek, de a fél napig táplált tûz,

végül fölszárította a kicsapódott nyirkosságot és a

bazaltkövek fészekmeleget kezdtek árasztani. Amit a fél-

homályból kitekintve az ablakon át látni lehetett, egy

egészen más világ volt, mégis, teljes összhangban állt a

ház légkörével, mivel kint is a természet uralkodott, ta-

pintható, testi közelségben. Vakító ragyogásban a Balaton

tündökölt minden irányban, s tiszta idõben Tihanytól

Keszthelyig belátható volt Magyarország egyik egyedül-

álló szépségû tája. Olyan hely volt, amelynek szülöttei

közül néhányan mások lettek, mint a többi ember, mert

ahol ég és föld egy hatalmas víztükörben összeér, ahol a

nap és a szél keveri ki a színeket, ahol  pusztíthatatlanul

kemény kõzet és áramlóan rugalmas víz egymás szom-

szédai, ahol a tüdõ mindig dús levegõvel teli, s örökké

változó fények világítják meg a gondolatot, ott a lélek

szárnyai hatalmasra nõnek és ettõl erõsebb, messzebbre

látó lehet az ember. De ezen a tájon jaj annak, ki a

vulkánok hamván nevelkedett szõlõ borrá ért levének

bódulatában elfelejt repülni, mert belõle a hegy kiszolgál-

tatott, csökött szárnyú, boldogtalan rabszolgája lesz. Egy
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test, amelyet hamar elhagy a lélek, s korán fölkerül a

Badacsony ravatalára.

Rendhagyó sors volt, ami e kis ház lakóinak osz-

tályrészül jutott. Róza néni - Ili nagymamája - lakott e

házban, amely két nagy szõlõskerttel együtt, õsei tulaj-

dona volt - az államosításig. Azután, bérlõként még a

házban maradhatott, de a földeket már csak nyomorúsá-

gosan fizetett napszámosként mûvelhette. Az élet egyéb

tekintetben sem volt kíméletes vele. Fiatalon elveszítette

férjét a háborúban, s nagy nehézségek, örökös kenyérgon-

dok között nevelte felnõtté egy fiát, s egy leányát. Róza

néni 80 felé járt már, amikor megismertem, s még mindig

egyenes tartású, büszke és okos tekintetû, szép, idõs asz-

szony volt. Ismeretségünk kezdetén, ezen az arcon nem

láttam nyomát a tengernyi megpróbáltatásnak, amit

megélt. Ili, egyre mélyülõ barátságunk során, apránként

tépkedte le az élet foszladozó leplének darabkáit, amelyek

eltakarni igyekeztek egy család megrendítõ történetét.

Iluska gyermekkora az ötvenes évek idejére esett,

amikor nem volt ritkaság, a gyermekeiket egyedül nevelõ

özvegyasszonyok emberpróbáló sorsa. Életüknek a

szegénységen túli, valódi kálváriája akkor kezdõdött,

amikor Róza nénit elhagyták gyermekei. Az ötvenes évek

elején Lackó fia már tetterõs ifjú volt, aki nyugtalanul ke-

reste helyét a szõlõhegyen, melynek lakói alól éppen

akkoriban kezdték kihúzni az emberöltõk alatt vérré vált

életformát a nagy társadalmi változtatások. A földjeiken

addig nyugalommal, a gazda méltóságával, fáradhatat-
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lanul szorgoskodó, s bár szerényen, de munkájuk ered-

ményével elégedetten élõ hegyi emberek, váratlanul

földönfutóvá lettek, s az addig békés falu, hirtelen szét-

dúlt darázsfészekké változott. Kiszolgáltatottság váltotta

föl a földmûvelõ ember életének évszázados rendjét.

Kevés kivételtõl eltekintve ez a rend a kemény munkával

teli élet rendje volt, amelyben a szüret volt a bál, a kará-

csony a megbékélõ, elcsöndesedõ pihenés, a megújító

üdülés pedig, a fagyokat szerencsésen átvészelõ rügyek

kipattanása, a szõlõk, gyümölcsösök mámoros virágba

borulása tavasszal. Az itt élõk szerették ezt az életet,

tartást adott nekik,  megszokták az elemekkel és a földdel

való bánás kiszámíthatatlanságát, erõsítette büszkesé-

güket, ha eredményt hozott a fáradságos munka, s a tél

beköszöntére telve volt padlás, pince, magtár s az állatok

ólja, a tavaszig tartó eleségre valóval. Nem volt ez

gazdagság, a luxusnak még a fogalmát sem ismerték

errefelé, mégis vártak minden tavaszt, hogy az õsi ritmus

szerint elõröl kezdjék a földeken, s az állatok körül a

munkát, mert biztonsággal, az önfenntartásra, az életre

való képesség csodálatos tudatával ajándékozta meg õket

ez az életforma.

Az eredményesen munkálkodó embernek ezt a

békéjét váltotta föl az állandó rettegés, a létbizonytalan-

ság, számukra érthetetlen és titokzatos politikai erõ vált

hirtelen misztikus hatalommá, amely akárkit könnyedén

tönkretehetett. Ennek az új hatalomnak az  ereje egy-egy

személyben testesült meg, akik falvak sokaságát tartották
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néma rémületben. Öldöklõ küzdelem indult a megélhetés

minden formájáért, amely az  emberek legrosszabb tulaj-

donságait  hozta felszínre. Az életben maradásért, a csalá-

dok számára a napi betevõ megszerzéséért sokan bármi-

lyen megalkuvásra készek voltak, gondolkodás nélkül

vállalták, hogy az új önkényuralom birtokosainak kezé-

ben, bárkire lesújtó ostorrá váljanak. Mindennaposak

lettek a vádaskodások és feljelentések, mert ennek a hata-

lomnak sajátos ízlése volt. Hamar megtanulta mindenki

az új törvényhozók új elvárásait, és - mivel földjük,

munkájuk már nem volt - akadtak, akik annak bizonyí-

tásából éltek, hogy mások nem tesznek eleget ezen elvárá-

soknak.

Ebben az újkeletû gyötrelemben megjelentek régi

lidércek is. Az emberek fejében tanyát vertek elmúlt vilá-

gok kísértetei, betyárok neszeztek újra az éjszakákban, de

õk már nem az igazságtalan törvény számkivetettjei,  és a

szegény emberek támaszai voltak. Kiszámíthatatlan és

félelmetes lények népesítették be a babonák árnyaival telt

éjeket, lépteik nyomán nem csak állatok tûntek el az ólak-

ból, bor és élelem a kamrákból, hanem meggyalázott

leányok sírtak, és szaporodott az erdõn az olyan emberek

száma, akik titokzatos okból fölakasztották magukat.

Senki sem tudta miért. Mintha az ivóvizeket mérgezték

volna meg vele, a derûs és büszke hegylakókon úrrá lett a

gyanakvás és félelem, az addig tárt ajtók mellett nyugod-

tan alvók, már nem merték kutyáik jelzésére bízni

álmukat. Az ajtók elõtt belülrõl keresztbe rakták a seprût,

177



a bunkósbot kilincsközelbe költözött, s a vánkos alatt

kapott új szállást a fejsze. Vad és gonosz lényeket sarjad-

zottak az álmok, s nem volt többé álomtalan béke az éjsza-

ka.

Így mesélték nekem ezt az idõszakot, s bizonnyal

így volt, mert akik mesélték, benne éltek. Innen kívánko-

zott sokáig világgá Lackó, Róza néni nagyobbik gyer-

meke. A fiúgyermek elvágyódásánál is nagyobb gondot

okozott azonban leánya, aki állandó veszélynek volt

kitéve. Miközben munkát keresett, folyton reávetült a

hatalmasságok tekintete, s ha kapott állást, mellé rendsze-

rint hamar megkapta az igényt is az ellenszolgáltatásra.

Mivel ellenszegült, állandó menekülés volt az élete,

hányódott egyik munkahelyrõl a másikra, s lassan elfo-

gyott a hegy, nem maradt hely, ahol újrakezdést remél-

hetett volna. Utolsó munkahelye egy élelmiszerbolt

pénztára volt. Ekkoriban már súlyos teherként nehezedett

rá, 3 évvel korábban kötött házassága is. Õszintén szerette

férjét, ez a szerelem kölcsönös és mindent elsöprõ

szenvedély volt közöttük, de hiába választották a tör-

vényes házasság kereteit, a falu nem tudta megbocsátani a

szokásokkal összeférhetetlen döntést, hogy egy huszon-

éves leány, hatvanéves férfi hitvese lett. Sokan csak

kigúnyolták õt, voltak azonban - fõként a hegy új urai -,

akik úgy gondolták, biztos és könnyû préda az idõs férfi

ifjú felesége. Pedig a házasságból hamarosan született egy

szép kisfiú, Imrus, de az õ léte sem riasztotta el a bájos

fiatalasszonyt birtokolni vágyók hadát. Utolsó munkahe-
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lyérõl már nem az utcára, hanem börtönbe került, mivel

egy befolyásos ember, a sikertelen udvarlás fölötti

dühében, könnyûszerrel "rábizonyította", hogy sikkasz-

tott a bolt pénztárából. A megfélemlítettek és kiszolgálta-

tottak világában, mindenre lehetett tanút vásárolni. 

Egyedül Róza néni tudta, hogy börtönbe hur-

colásakor, már virágzóban volt egy új kis élet leánya

testében. Végül nem az igazság, hanem ez a csepp

újszülött - Iluska - hozott szabadulást anyjának.

A nyomorúság ellenére is adódott még három hónap

boldogság, de csak ennyi. Ekkor meghalt a gyermekek

édesapja, s ezzel végképp reménytelenné vált a kétgyer-

mekes fiatalasszony helyzete. Lackó és özvegyen maradt

húga, még három évig próbált megkapaszkodni, de hiába,

a hajdan föltörhetetlenül kemény badacsonyi bazalt, lefelé

húzó, nyúlós ingovánnyá változott.

1956 õszén, amikor Imrus öt, Ili két esztendõs volt,

egész Magyarországot beragyogta egy csodálatos délibáb.

E délibáb hídján sétált ki az országból a testvérpár, hátra-

hagyva a két kicsi gyermeket a nagymamánál, az ötvenes

éveibe lépõ Róza néninél. Azt tervezték, hogy ha élve

megérkeznek valahová - sejtelmük sem volt, milyen

lehetõségeket rejteget a vasfüggöny mögötti világ -, egy

megfelelõ helyen együtt letelepednek, s amint otthont és

állandó munkát találnak, kiviszik maguk után a gyere-

keket. 

Róza néni számára, csak Badacsonyban volt

elképzelhetõ az élet. Nincsen szó elmesélni egy anya
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gyötrelmeit, aki világgá menni látja két gyermekét.

Bánatát egyedül az tette túlélhetõvé, hogy az itthoninál

jobb jövõt remélhetett nekik, mivel a magyar tájról na-

gyon hamar eltûnt a délibáb, s minden visszazuhant a

korábbi, vagy még annál is nagyobb sötétségbe.

Az élet gyakran nem veszi figyelembe az emberek

terveit. A testvérek évekig tartó viszontagságok után,

melyeknek az is része volt, hogy Lackó súlyos tüdõbajt

kapott, s húga évekig robotolt, hogy fönntartsa magát és

munkaképtelen bátyját, szóval sok-sok megpróbáltatás

után elvergõdtek Kanadába, letelepültek és lassan-lassan

gyökeret eresztettek.

Itthon pedig a nagymamakorú Róza néni, vállára

vette egy ifjú mama terheit, s fáradhatatlan szeretetében

szépen cseperedett a két kicsi, Imrus és Iluska.

Akkor ismertem meg a 24 éves Ilit, amikor kislá-

nyom óvónõje lett. Miközben végigkísérte gyermekemet

az iskoláig vezetõ éveken, eléggé meg nem köszönhetõ

élményekkel ajándékozta meg õt, és engem is.

Abban az idõben, mindketten életünk fájdalmas

idõszakát éltük. Õ, az enyémnél pár hónappal fiatalabb

kislányával együtt, tömény terror alatt, testben és lélekben

agyon bántalmazva, tehetetlenül állt házassága romjai

fölött, én pedig kisebbik gyermekem halála után, próbál-

tam megmaradni valahogy. Talán a vergõdõ emberek

ösztönös, segítõ szándékú egymásra figyelése fûzte közöt-

tünk egyre szorosabbra a rokonszenv szálait. A barátság

felnõttként is mindkettõnknek az maradt, ami gyer-
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mekkorunkban volt: igazi vérszerzõdés, árulást és akadá-

lyokat nem ismerõ, életre szóló, megmásíthatatlan köte-

lék, amelyben számolatlanul adunk és kapunk, a másikat

mindig elõre engedjük, ha valami jó felé megyünk, és eléje

állunk, ha a cél bizonytalan.

Iluska varázslatos személyiség. Nem mondom,

hogy egyszerû a vele való kapcsolat, mert olyan inten-

zíven él át mindent, és olyan õrületes igénye van az

élmények másokkal való folyamatos megosztására, hogy

olykor kifullad mellette az ember. Ez az igény, egy idõs

asszony által fölnevelt kisgyerek mohósága, aki megszok-

ta a szüntelen törõdést, mert Róza néni egyszerre nyújtot-

ta a gyermekeknek az anya figyelmét s a nagymama

határtalan szeretetét. Ili boszorkányosan képes egyszerre

sokfelé figyelni, beszélgetés közben néha azt hiszem, gon-

dolatban tán nincs is jelen, majd hónapok múltán ked-

vességének valamely jelébõl megtudom, hogy nála jobban

senki nem figyelt. Ellenállhatatlan, mert legyen az ember,

állat vagy növény, minden élõlény rejtett szépségeit

fölfedezi, örvendezve tárja azokat mások elé, lelkesedik és

folyvást újabb kincsek után kutat, melyeknek felszínre

hozása néha fölemészti minden erejét. Rémülten figyelem

ilyenkor, és évtizedek alatt sem tudtam megfejteni, mely

forrásból merít ismét erõt (csak a Badacsony életes

lávájára gondolhatok!), s mindennapjainak ebben a för-

geteges zajlásában észrevétlenül ezer színnel, játékkal és

fénnyel tölti meg környezete életét. Sorsából - eddig

legalábbis - hiányoztak a pihenõidõk, életében nem ritkák
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a pusztító áradások, de ezek után termékeny humusz

marad, szélviharok söpörnek végig az útján, melyek

tisztává, világossá tesznek nehezen megfogalmazható

gondolatokat, szomorúságai idején angyalokkal társalog,

és csillagok sugarán szokott kikapaszkodni a legmélyebb

vermekbõl, melyekbe néha nem magától zuhan, hanem

lökik. Nincs kétségem felõle, hogy fölnevelõje, a megsze-

lídült vulkán leánya õ.

Barátságunk évei alatt megszámlálhatatlanul sok,

gyönyörû préselt virágot kaptam tõle, melyek számomra

egyben mûalkotások is. Iluska virágai remekmûveknek

hatnak, s van köztük olyan, amely - ha elemi erõ el nem

pusztítja - örökéletû lehet, mert a szivárványos szirmú

parányi csokrot, egy fehér gyertya oldalára simították rá

ügyes ujjai, majd viaszba mártva az immár "képes gyer-

tyát", szinte az örökkévalóságba zárta a virágok színét,

formáját és illatát.

A legszebb emlék, amelyet Iluskával kapcsolatban

virágról õrzök, mégis élõ virághoz fûzõdik. Évtized, vagy

tán még több idõ telt el azóta, hogy azt a felejthetetlen

virág-költeményt megkötötte, amely egy egész életrõl

mesélt. 

Ili a kislányával kettesben lakott, amikor már nem

merte engedni, hogy nagymamája az egyre pusztuló

házban, komfort nélkül, víztõl, telefontól távol, továbbra

is magányosan éljen a hegytetõn. Pedig Róza néni marad-

ni akart, számára az élet még akkor is csak Badacsonyban

volt elképzelhetõ. Egy elkerülhetetlen mûtét döntött végül
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is, mely után, Iluska fõvárosi otthonában maradt. Szépen,

de egyáltalán nem könnyen éltek együtt. Kettejükön kívül

senki nem ismerheti, még kevésbé értheti, miféle szálak

szövõdtek a nagymama, és az unokából gyermekké lett Ili

között, a felnõtté váláshoz vezetõ hosszú úton, mert Róza

néni fia és leánya, nem tért vissza többé az Újvilág

ölelésébõl, elvinni a két gyermeket.

Ki tudhatja, mennyi indulat és elrejtett keserûség a

világgá ment gyermekek miatt, mennyi fohászkodás,

hogy legyen elég erõ, élet és akarat az unokákat fölnevel-

ni, milyen emberfeletti teljesítmény bújt meg az áldozatos

szeretet mögött, amelyet Imrus és Ili kapott ezután Róza

nénitõl? Ki tudhatja, miféle rettegõ-kapaszkodó szeretet

lakik a szüleiket vesztett gyermekekben, a lélek hányféle

bugyrot szövöget, hogy mindegyikben csak az az egy, a

mindenkinél biztosabb, egyetlen-örök lény, a nagymama

legyen? És az együtt megtett hosszú-hosszú úton hány

sebet ejtettek és kaptak egymástól mindannyian? Ebben a

triumvirátusban három iszonyú sérülést elszenvedett

vesztes próbálta megmenteni egymást, igazgyöngyû,

szerelmes-szeretetbõl selyemfényû kertet építeni a ret-

tenetes ûr helyén, s e hõsi-szép küzdelembe, mindhár-

muknak nehéz volt nem belehalni. Mindez benne volt

abban az egymást soha el nem engedve szeretõ, nagyon

nehéz és nagyon gyönyörû kapcsolatban, amely a felnõtt

Ili és Róza néni között kialakult, a nagymama életének

utolsó éveiben. Imrust, aki a szomszéd faluba házasodott,

valósággal elnyelte az új család - és tán épp ezért, az alko-
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hol is. Egy lett azok közül, kik korán fölkerültek a Bada-

csony ravatalára.

Róza nénit 86 éves korában, egy nyári hajnalon

kísértük utolsó útjára. Egy badacsonyi temetõ óriási fe-

nyõfája alatt van a sírja, olyan helyen, ahol tágasság van a

léleknek és megfürödhet a víztükör hajnali fényeiben.

Ma is kicsordulnak a könnyeim, ha arra a hajnalra

gondolok. Iluskával még sötétben, három órakor keltünk.

Azt hittem, valahová majd elviszem kocsival a koszo-

rúkért, mert autót vezetni akkor még nem tudott.

Fülemben maradtak a neszek, a friss kútvíz halk csob-

banása a lavórban, ahogy szótlanul mosakodtunk, hogy

ne ébresszük fel a többieket. Miután felöltöztünk, Iluska

intett, hogy menjek vele és elkezdõdött egy megismétel-

hetetlen varázslat. Kint, a lassan fényesedõ ég alatt,

gyengéd mozdulatokkal, hosszú indákat vágott a ház

falára kúszó, virágzó lila akácból, a loncból, amit én rep-

kénynek ismerek, az örökzöld borostyánból, s ezekbõl a

szép, csipkés levelû zöldekbõl koszorúkat kötött. Azután

nekivágtunk a hegyoldalnak, és mire az ég pirosba

öltözött, két hatalmas öl vadvirággal, csodálatos színû és

formájú kalászokkal, bugákkal érkeztünk vissza. Ili lassú

és biztos mozdulatainak nyugalma, mellyel a zöldek közé

fûzte a még alvó-álmodó vadvirágokat, méltóságot adott

az elmúlásnak, könnyû érintése alatt - ha vissza nem is

fordulhatott már - szép, fehér békévé szelídült a halál. A

színpompás hajnali vadvirágok kelyhében harmat csilin-

gelt ministránsok csengettyûjénél vígasztalóbban, az akác
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leomló lila fürtjei, mint orgonahangok mosták tisztára a

lelket, és az ébredõ hegyi szél volt a hírvivõ harangzúgás,

amely tudatta, hogy fáradt testét elhagyva, új életre indult

egy lélek. Három olyan szép koszorú volt, amelynek soha

nem lesz párja ezen a világon, mert Ili beleszõtte-fûzte

életük legszebb és legszomorúbb pillanatait. Ott voltak a

napszámban is boldog szüretek nevetései, a féktelen

rohanások a hegyoldalon, a fészekbõl szedett friss tyúkto-

jások melege, az iskolai intõk félelme, az anyák napi

ünnepélyen megilletõdötten mondott vers, s fölötte Róza

néni büszkén csillogó tekintete, a kis kunyhó fenyõ-,

kalács- és almaillatú karácsonyai, a lázas homlokon a

hûvös borogatások, az összetartozás elévülhetetlen

valósága, és a mostani, a legutolsó nagymama fakasztotta

könnyek szikrázó sugarai. A megharcolt és kiérdemelt

szeretet, a nem feledhetõ emlékek koszorúi voltak ezek.

Olyanok, amilyeneket csak a szelíd vulkán leánya, a nagy-

mama nevelte Iluska köthetett. S amilyeneket egyedül az

anyává lett nagymama, Róza néni kaphatott.
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Wayra

Wayra, az édes-mandula szemû quechua kis-

lány, vígan élte három esztendejének minden örömét,

bánatát. Olyan volt kicsiben, mint a neve: szél, szelecske,

vágtában iramodott hegyre föl, völgybe le, meztelen kis

talpa alig érintette a karmos köveket, s nevelõanyja még a

zsörtölõdésrõl is megfeledkezett (ami e szertelenség láttán

pedig megillette volna Wayrát), mert önfeledt öröm

melegítette át nélkülözésektõl dermedt szívét, valahány-

szor ezt a fehér virágot mosolygó, fekete kis gyíkleányt

nézte.

A magas hegyek lakói bármily szegények is, mind

szabad emberek. Nincs más béklyó rajtuk, mint az

élelemért végzett munka, ami ugyan szüntelen, de a hegyi

népeknek vérében van a hajlam az örökös tevékenyke-

désre, ezért számukra a munka nem teher, hanem az

önerõ büszke tudata.

Különösen így van ez Wayra szülõhelyén, az

Andok magasában fekvõ, tengernyi tó egyik kis szigetén.

Az alig pár négyzetkilométeres kis földdarab, alighanem

két istenség kegyeit is élvezi, Nap istenét és Víz istenét.

Csak így lehet, hogy a lustább fellegekénél is magasabb

fekvése ellenére, minden élethez szükségest megadott

lakóinak. Talán hálából, a sziget népe úgy határozott: for-

duljon bár visszájára az egész világ, bolonduljon meg akár
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az egész emberiség, háborúzzanak bár mindenféle aljas

módszerekkel anyagi javakért, repüljön bár ûrhajó új

égitesteket hódítani, õk mindebben nem vesznek részt. Õk

maradnak, sõt, megmaradnak a természet tenyerébe szelí-

den simuló részecskének, egy hangnak, amelynek a min-

denség kórusában állandó helye van, s azzal örökkévalón

és harmonikusan együtt énekel.

Így lehet, hogy - amint az a mesékben lenni szokott

- ezen a szigeten ma is minden úgy van, mint századokkal

ezelõtt, s hozzá még mindez földíszítve a quechua ember

egymást testvérnek tekintõ jóindulatával, a nagyravágyás

hiányával, azzal a puritán természettel, amely miatt

vidám és alkotó életet él, egészen szerény körülmények

között. Neki elegendõek a földmûvelés õsi eszközei és

módszerei, a lámák és juhok gyapja, évszázadok motívu-

mait õrzõ szövõszékein csodákat álmodik a maga nevelte,

fonta, szõtte gyapjúba - és boldog vele. Idegeit nem tépáz-

za villany, benzin, kerozin, távközlés és elektronika. Él a

sziget égközeli csöndjében, végeláthatatlan víztükör öleli

körül, amelynek fodrozódó hullámaiban föl-föl sejlik egy

mindenható alak, maga a Teremtõ, Viracocha. Az idevaló

ember, ha néha kénytelen hajóra ülni, s a szárazföldre

utazni valamiért, értetlenül áll a parti nyüzsgés, tüleke-

dés, a megsüketítõ zaj és forgalom, a nyugalmat fölzaklató

ember- és gépáradat, a testet-lelket ölõ bûnözés, a méreg-

drágán megvásárolható ezer fölösleges kacat láttán, s alig

várja, hogy dolga végeztével indulhasson haza. S ha

teheti, soha többé nem mozdul ki fényben fürdõ
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szigetérõl, amelynek csöndjét csak a madarak éneke és

saját népének szép muzsikája váltja föl olykor.

Csak egyvalaki vágyik el innen: Wayra. Mesénk

kezdete óta nagyra nõtt ez a leány, s egyre járja juhaival a

sziget legelõit. Tizennyolc évesen éppoly könnyedén,

rugalmasan lépdel a magasba törõ hegyek meredek

oldalain, mint rég, a végtelenség ezen útjain éppúgy dalok

csendülnek ajkán, mint hajdan, csak már szomorúbbak a

dalok és magányosabb a lány.

Régen, a gyereklányok társasan õrizték, terelgették

állataikat, miközben játékok, mesék, bújócskák, fogócs-

kák, apró csínytevések feledtették velük, hogy amit

végeznek, az munka. Folyókról, madarakról, az Andok

virágairól szóló dalokat énekeltek, színes virágokat és

bogyókat gyûjtögettek, hogy megfessék velük a gyapjút,

nagyokat kacagtak, ha valami balul sikeredett, és elölrõl

kezdték a megromlott munkát azzal az erõvel, amely csak

az életadásra érettek képessége. Észre sem vették, hogy az

idõ a felnõttkor felé terelgette õket, föl sem tûnt, hogy a

gyermekmesék helyét átvették szép legényekkel való

találkozásaik történetei. Gyermekien elégedettek, derûsek

és vidámak maradtak továbbra is.

Wayra, sok éven át boldog volt közöttük. Szerette,

hogy mindannyian egyek voltak a kristály levegõvel, nap-

pal-faggyal-hóeséssel, hogy összebújva kerestek mene-

déket ostorként lecsapó zivatarok elõl, s hogy ideiglenes

menedékeikben szinte testvérré lettek a köréjük sereglõ

félõs lámákkal, juhokkal - kinek mije volt. Szerette ennek

189



a dolgos életnek játékkal átszõtt szabadságát, a folytonos

útonlétben a mozgás gyönyörûségét, szembeszegüléseket

hirtelen támadó erõs szelekkel, s dalaik foszlányait,

melyeket visszaküldött hozzájuk egy-egy meredek szik-

lafal. Mégis, egyszercsak érezte, hogy különbözni kezd a

többiektõl.

Akkoriban történt ez, amikor a leányok többsége

már párjára talált de még nem ment férjhez. Játékaik közül

elmaradt a bújócska-fogócska, szemérmes meséket suttog-

tak égõ vagy fájó szívekrõl, emésztõ érzelmekrõl, elha-

gyottságról, születendõ gyermekekrõl - szóval mindarról,

ami nemrég még a felnõttek (baja) élete volt. Wayra

parázsló érdeklõdéssel hallgatta e történeteket, fájlalta,

hogy neki magának nincs ilyenekben része, kicsit szé-

gyellte is, szinte mintha kötelességet mulasztott volna,

s egyre inkább fogyatékosnak érezte magát a többiek

között. Próbálta maga is szemügyre venni a sziget fiatal,

hozzáillõ férfiait, de semmi sem moccant a szívében,

jóakaratú barátságnál egyebet nem érzett senki iránt,

maga sem értette, miért. Lassan egészen magányos lett,

mert társai férjhez mentek, családot alapítottak, a kezde-

tekkor volt leánycsapat helyét régen új csitrik töltötték be,

s játszották az örök körforgás szerint, a gyermeki játé-

kokat. 

Wayra árva gyerek volt, s a sokgyermekes csalá-

dot, amely befogadta és fölnevelte õt, nem zavarta, hogy

maradt az állatok mellett egy állandó pásztor, aki, mintha

öröktõl fogva az lett volna. Ezen a szigeten a gyer-
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mekeknek is mindig akadt munka a földeken vagy a ház

körül az iskola után délután, ezért nem is bánták, hogy az

állatokra nem kellett ügyelni. Nem figyeltek föl a lány

életének furcsaságára, hiszen õ szolgálatkészen és csönde-

sen beilleszkedett a család életritmusába. Ha gondoltak is

vele néha, úgy tekintették, hogy a hallgatag természet tán

az ismeretlen szülõk sajátja lehetett, elfogadták és

szerették hát olyannak, amilyen, s nem is sejtették, hogy

csak nem értik õt.

S Wayra sem értette önnön magát. Mintha egyre

távolodott volna mindattól, amit pedig addig szívbõl

szeretett, a családjától, a társaitól, s ami a legijesztõbb volt

neki, kezdett nyugtalan lenni ezen a földön, szépséges

szigetén. Már csak az állatokkal õrizte meg, sõt, talán

fûzte még szorosabbra a bizalom szálait. Nekik mesélt a

szívében egyre erõsebb gyökeret növesztõ vágyakozásról

valami után, ami csak egy alaktalan és sejtelmes álmodás

volt, maga sem tudta megfejteni, valójában mi az.

Minden este, amikor a nyugodni készülõ nap

vérzõ és világító fényekkel töltötte fenékig a tó vízét,

mintegy kényszer alatt, le kellett mennie a partra, s várni

ott, amíg a mélybõl fölemelkedõ sötétség kioltja a felszí-

nen még ragyogni akaró tüzeket, melyek, ha hirtelen

kihunytak, könnyeik párájával telt meg a víztükör, s az ég.

Aztán eltûnt e pára is, beborított mindent az éj puha sötét-

je, odafönt életre keltek a csillagok és megérkezett az illat,

amire várt. Minden este megérkezett, gyötrelmes és

szorító dobbanásra késztetve Wayra szívét, jött, egy
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kimondhatatlan, mágneses vonzással, amely annyira fájt,

hogy csak sírni lehetett. Indulni szeretett volna nyomban,

azonnal, nem tudta pontosan hová, de menni máris az

illat után egy idegen világba, mert érezte, hogy ez a szag

a tûz szaga, a szárazföld ismeretlen, sûrû és vad ember-

dzsungelén túli perzselõ világ, az örökkévalóság el nem

felejthetõ illata. Nem értette, miért vágyik oda, életében

csak egyszer járt a szárazföldön, s akár szigetlakó társai,

alig várta, hogy ismét otthon lehessen - mégis, a szárazföl-

di szél minden este megkereste õt, ismeretlen, hívó,

kísértõ dalokat énekelt neki, a holdfény hidat vert a tavon

a szárazföld felé, és neki mennie kellett ezen a hídon!

Ó, hányszor, de hányszor elindult, akárha álmodna

csupán, haladt a színezüst fényhídon egy messzi cél felé,

egy hófehér valami felé, ami néha már csak karnyújtás-

nyira volt, boldogsággal teli szívvel ment e bujdokló

látomás felé, s tudta, hogy amint megérinti - végleg

megérkezett.

Minden estén, minden útján távolabb jutott, az

illatba új ízek vegyültek, a föld és vízszag füsttel és kén-

nel keveredett, forróság szag volt, pedig mindezek fölött

uralkodott a legtisztább jelleg, a frissen hullott hó

mennyei lehelete. De minden estén történt valami, amiért

visszafordult, amiért nem mehetett tovább. Néha csak egy

elbitangolt állat jött utána, s félni kellett, nehogy elragad-

ja a víz, máskor hajósok jöttek arra, s rákiáltottak, hogy

menjen haza, de legtöbbször otthonról futott utána

valamelyik testvér, aki egy darabig értetlen ámulattal
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nézte a megigézett leányt, majd visszacibálta a szigeti élet

egyértelmû, világos és barátságos valóságába, s kézen

fogva vitte haza.

Wayra, ilyenkor hálás is volt, mert senki nem

kérdezett és senki nem csodálkozott, meg szomorú is,

hogy a színezüst hidat, megint csak félig járta meg. Tudta,

hogy a furcsa, hófehér ruhába öltözött fékezhetetlen

tûzhöz, ami egyedül fontos neki, nem juthat el másként,

csak ezen a hídon, nem szállhat hajóra, mint akárki más,

hogy a partvidékre menjen, az õ számára csak egyetlen út,

ez a fénybõl épült, ezüst híd létezik.

Senkinek nem mesélt a parti szelek üzenetérõl,

a tüzes-fehér rejtelem hívó hangjairól, mégis, mindenki

tudta, hogy neki külön útja van, s ahogy annál a népnél

szokás, mindenki hagyta és segítette õt. Tudták, hogy a

maga útját mindenkinek be kell járnia. Értették szó nélkül

is, hogy az egyre fogyatkozó test készül valahová, hogy a

léleknek saját vándorútja van, s hazatérés után otthon,

az esti tûz melegítõ sugarainál furulyák és pánsípok

együttérzõ, halk szavával segítették tovább az álmok útján

haladó leányt, egészen az igazi álomig.

S végül eljött az utolsó, a boldogságos, a megváltó

este. Wayra ünneplõbe öltözött, mert tudta, hogy ezért a

most bekövetkezõ pillanatért történt eddig minden.

Nyugodt volt, boldog és biztos. Kételkedés nélküli.

Egyetlen erõs, mágneses tér volt az éjszaka, mert a

telihold, soha nem látott, fényes hidat épített a part

- és egy másik part között. A leány, mielõtt az ezüsthídra
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lépett volna, kis idõre leült a vízparton. Szívébe zárt min-

den, a szigeten elmúlt napot, magányában mosolyogva,

hálával köszönte meg mindennek és mindenkinek az

egyszerû, becsületes és tiszta életet, ami az itteniek sajátja

és békéje volt, megbocsátást kért, amiért õ nem ilyen,

s hogy ezért most elhagyja eddigi életét. Egy pillanatra

ledõlt a fûbe, s az égre tekintve megjegyezte még egyszer

minden csillag helyét. Aztán felállt és megállás nélkül,

végigment a tó fölötti fényhídon. 

Eltûnése után, csak egyetlen történet járt szájról

szájra arról, hogy mi lett vele. Senki nem tudja, ki mondta

el elõször, de attól fogva mindig ugyanúgy mesélték.

Állítólag, amikor Wayra az ezüsthíd túlsó végére ért, nem

más várta ott, mint a minden környékbeli által tisztelt és

imádott, általában felhõk átláthatatlan párájában rejtõz-

ködõ, mindenható, varázslatos hegy a Miszti, amely csak

egy-egy kiválasztottnak mutatja meg magát. A hótól

vakító oldalú, tüzes-fehér rejtelem, az égbenyúló, titok-

zatos, vágyott és rettegett vulkánóriás azon az éjszakán

eljött a leányért és megmutatkozott: tüzes lávafolyamból

terített szõnyeget a lába alá a hegytetõ felé vezetõ úton,

pompázatos, sosem látott lángokat lövellt az ég felé, s e

káprázatos tüneményben még egyszer fölfénylett, majd

kilobbant a céljához érkezett Wayra megbékélt, szép

mosolya. Azt mondják, oly gyönyörû volt, amikor a

vulkán ölelésében örökre eltûnt, mint egy tûzpalota

legszebbik, sudár oszlopa. 
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Abban az országban, amelyrõl meséltem, minden-

ki tudja, hogy az ilyesmi egyáltalán nem csoda, s hogy

nagy megtiszteltetés volt, ami az árva Wayrával megesett.

Így lehet, mert a szigetnek azon a pontján, ahol a karcsú

lánytest utoljára megpihent, máig tûzpiros virágok nyíl-

nak, amelyek éltetõi-õrizõi nem lehetnek mások, csakis a

hegyi istenek.
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Utószó

Amikor elkészültem a Préselt virágok kéziratá-

val, megkértem Ritát, tanítónõ leányomat, hogy mondja el

róla a véleményét. Úgy érzem, nem lehetne szebb lezárása

ennek a gondolatfüzérnek, mint az, hogy kommentár

nélkül, eredeti formájában bemutatom a válaszát, amely-

hez szóban még hozzátette: "Ne haragudj Mama, de egyes

helyeken egyszerûen tovább kellett írnom, amirõl

beszéltél!"
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Nádasi Rita

XXI. Századi ráolvasás vírusok ellen
avagy gondolataid hullámkörei bennem

Anyukámnak

"…nem kellene tovább nyújtózkodni az elérhetet-

lenért, a csillagokért." 

Hadd legyenek õk szépek nekünk, tovább. 

Hadd üzenjék a mindenség tágasságát,

s kicsinségünket a fölénk feszülõ öblös-kék 

végtelenbõl. 

Hadd ne fejtsük meg titkaikat, s hadd ne 

vegyük birtokba õket is. 

Hadd ne keressük hasznukat, amiért versenyre

kelhetünk.

Hadd ne ismerjük meg közelségüket, hogy 

elégjünk, vagy szürke köveik közt csalódva 

járjunk. 

Ó, hadd ne érjük el a csillagokat!

Hadd higgyünk ragyogásuk örökében! 

A csillagok, maradjanak az Istené!

V É G E
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