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AHOL A BÉKÉT MEGTALÁLTAM

Az emberek napjainkban folyvást a békéről beszélnek .18

valószinűleg mindaddig beszélni fognak, mígnem valahol ki
tör egy csetepaté s akkor még rikácsolóbban beszélnek majd
róla, hiszen szükségessége még szembetűnőbb lesz akkoron,
mint ma. ,

Nos, amíg az emberek csak fecsegnek a békéről, én már
meg is találtam. Nem azért találtam meg, hogy megtartsam.
mert ez egyszerűen lehetetlenség. Csak azért, hogy néhány
napig részem legyen benne, hiszen már az is sok, ha ennyit
elmondhat az ember.

Egészen ügyesen találtam meg, - talán nem is volna
szabad így beszélnem - s még hozzá megfontolt terv alap
ján, ami különösen ritka módja annak, hogy az ember a jót
megtalálta. Mert a jóság a külvilágból úgy sugárzik, mint az
adomány, beleértve az égi Gondosságot is. S rendszerint
nem ís űzzük ki magunkból, márcsak magunk míatt se!!!.
Negyven éve már, hogy bensőségesen ismerem Chartres ka
tedrálísát, mégis a minap meglepődésemben elkezdtem he
begni egy különös csoportozat előtt. A mágusok imádása volt
a címe, sohasem hallottam róla; azonnallefényképeztem,
mert ez volt a legszebb dolog, amit életemben láttam. Messze
felülmulta természetesen a londoni földalatti vasút váróter
meiben látható domborműveket. S ezt is véletlenül láttam
meg, minden terv nélkül.

A békét azonban határozott és eleve megállapított terv
alapján sikerült megtalálnom. Lakásomban egy csomó euró
pai ország térképe lóg a falon, természetesen Anglíáé is. Ez
országok közül kiválogattam a hegyes vidékeket, gondosan
átvízsgáltam néhány földrajzi táj vonásait, hogya legtöbbet
igérőt választhassam. Egy tucatnyi elrejtett völgy között vá
logattam, magától értődően az erdős völgyekre vetettem első
sorban szemet, és előre teljesen kizártam azokat a helyeket,
ahol túlságosan közel futott a vasút, vagy amelyeken fővonal
vezetett keresztül. Véleményem szerint a benzin még a vas
útnál is nagyobb átok az emberiség életében, és sokszor el
tünődöm, mit mondana most az öreg Ruskin, ha feltámadna.
Hiszen ő már egész szótárát kimerítette a vasút elleni kifaka
dásokra, s a benzin ellen bizonyára már csak taglejtésekkel
szónokolna,

Gondot fordítottam arra is, hogy a kíválasztandó vidék
Európa régebbi kultúrájában feküdjön, mert az újabb kul
túrán található helyek teljesen hitetlenek s igy nem nyuga
lomra valók.
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önök kedves olvasóim, úgy ~ondolják, lehetetlen ilyen
helyet taiálni. Pedig én megtaláltam ; néhány ház van csak
benne s a templom. Elhatároztam, hogy ide megyek. Két nap
és két éjszaka az utazás Londontól, és még néhány mérföldet
gyalogosan is meg kell tenni egy ösvényen.

Míkor egyedül haladtam az erdőben - késő reggel volt
már - rossz sejtelmek szálltak meg, mint ahogy kellemetlen
érzés lesz úrrá az emberen néhány órával a túlságosan jól
sikerült étkezés után. Lesz-e vajjon a faluban fogadó, és ha
lesz is, milyen lesz? Kellemes és barátságos? S a tulajdo
nosa vendégszerető, kedves ember lesz-e? Hiszen az a legfőbb
egy jó fogadóban, ha szíves a vendéglátás. Iható-e a bor, s
vajjon kibírták-e még verkli és egyéb szörnyű hangszerek
nélkül, amelyek sajnos egyre jobban terjednek a hegyekben.
S végül egy borzalmas gondolat csapott rám, mínt a ragadozó
madár: mi lesz a rádióval?

Az erdő azonban véget ért és öreges, meredek háztetőket

láttam magam előtt, tiszteletreméltó szürke kőfalakat, s a
kis tér középén egy picinyke templomot. Megkönnyebbülten
sóhajtottam fel. Édes rétek dőltek le a domboldalakon az er
dők határától. A füvön tehenek legelésztek s kolompjaikkal
csengő-bongó muzsikát csináltak. A kolomp az egyetlen hang
szer, amelyen a tehén játszani tud, de ezt igazán isteni töké
letességgel csinálja. Az ösvény ezen a pázsitos legelőn vezet
keresztül, beértem a faluba és megtaláltam a fogadót.

S ekkor jött csak az ígazí felfedezés. Minden olyan jó
volt, hogy szinte el sem hittem. Míntha nem is ebből a ro
mokban heverő világból származott volna. "Zöld kereszt"
volt a fogadó neve, s amikor beléptem, egy csinos idősebb

asszony az előszobai asztalnál burgonyát hámozott. A latin
költő azt mondja a jó háziasszonyról, hogy "állandóan oda
haza van és szö", Ez a jó asszony azonban nem szőtt, hanem
burgonyaval foglalatoskodott, amit még a latin költő idejében
nem hoztak át az Atlanti Oceánon, mint annyi más, jó és ke
vésbbé jó dolgot. Hamarosan megmutatta fajának, nemének
és korának veleszületett minden erényét. Kedves volt, figyel
mes, pontosan tudta az árakat, - mellesleg angol pénzre át
számítva hat shillinget és öt pennyt fizettem naponta si ebben
a bor is benne volt- s így elhatároztam, hogy előbb megízle
lern a bort, mielőtt letelepedem. Egészen jó volt a bor is.
Persze nem olyan, mint amilyen jó az asszony volt, vagy ami
lyenek a Rhone völgyében a legközönségesebb borok is, de
még mindig jobb, mint azok a borok, amikért hét-nyolc shil
linget is elkérnek Londonban. Nem volt nehéz bor, kedvesen
itatta magát, mint a víz, a levegő, avagy a napfény. A jó bor
nak ilyennek is kell lennie. S ilyen is volt, mígnem a Terem
tés utolsó napjának reggelén történt valami, amire mind
annyian emlékezhetnek. Ez a kitérés, érzem, kezd kissé hosz
szúra nyúlni, befejezem hát, s csak azt szerétném még meg
jegyezni, hogy az angol kritikusok bizonyára azért korholgat-
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ják annyira szorgalmasan a kitéréseket kedve,lő, f.ecsegő t~r
mészetű írót, mert valami érthetetlen okból kimélik a papirt
és sajnálják a papírpazarlást. Az asszony - hogy végre va
lóban visszatérjek - egy mérhetetlenül nagy szebába veze
tett ahol a falakon nehéz függönyök lógtak, a padlót éppen
fris~en mosták fel, az ágy már legalább három nemzedéket
kiszolgált s az ablak a hegyekre nézett. .

Itt találtam én meg a békét. Itt, ebben a szebában. ÉJ
szaka Alom Apó lakozott benne, nappal a hegyi levegő és
éjjel-nappal locsogott a völgyi patak.

Három álló napon keresztül itt laktam, Bossuet életét
olvasgattam, amelyet elhoztam magammal és írtam egy kis
verset is. Gyakran elköboroltam kis vízesések és hegyi tavak
között a vidék távolabbi részén.

A negyedik napon azonban úgy gondoltam, mennem kel
lene. Nem szabad kísértésbe ejteni a dolgokat, nem szabad
helytelenül élni adományaikkal. Ha a túlságosan kibomlott
szépség s a túlságosan nagy szellemi képesség veszélyessé
válhat, - ugyanez mondható el a mértéktelen gazdagságról
is, sőt talán a testi jólét valami hihetetlenül magas fOKáról is
- mennyivel inkább kell vigyáznunk, hogy az áldott Békét
ne tegyük türelmetlenné. S amikor a köves úton lefelé tar
tottam a völgyben egy vén gebe mögött, - kocsit nem lehe
tett kapni - úgy éreztem, helyesen cselekedtem, amikor nem
időztem tovább. Visszanéztem a piciny falura, de még csak
áldást sem mondtam. Fölösleges lett volna.

önök, kedves olvasöím, most azt kérdezik, merre van ez
a hely, mert bizonyára önök is szerétnének odamenni és bol
dogok szeretnének lenni. Sajnos, könyvem éppen most ért
véget, s már nem maradt hely, ahol elmondhatnám.

BESZÉLGETÉS EGY MACSKÁVAL

A minap bementem egy vasútállomás ívöszobáiába, sör! ren
deltem, s az egyik kis asztalka mellett helyet foglalva, az em
beri lélek szükséges, de mindenképpen szomorú elszigetelt
ségéről kezdtem töprengeni. Azzal vigasztaltam magam, hogy
van valami míndnyájunkkal közös a természetben. De aztán
láttam, hogy így nem törhetem meg a jeget, s a szívnek üres
megfontolásoknál többre van szüksége. Hosszas kutatás után
találtam egy kissé elcsépelt újabb érvet, amikor a sors, va
lami jótékony sugallat, a véletlen vagy az óceán és dajkáló
csillagom egy égővörös bundájú, selymes, hosszúszőrű macs
kát vezérelt elém.

Ha igaz, hogy az egyes nemzeteknek olyan. macskáík
vannak, amilyeneket megéTdemelnek, akkor az angol nép
igazán megérdemli azokat a macskákat, melyek seholsem
annyira megelégedettek és barátságosak, mint itt. De ez a
macska még az angol macskák közül is kitűnt, annyira barát-
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ságos volt. Egyetlen kecses szökeléssel felkúszott az ölembe;
befészkelte magát, elülső mancsait bizonyos bájos félénkség
gel karomra helyezte, mintha bemutatkozni óhajtana, ártat
lan szemét reám szegezte, és aztán titokzatosan, helyeslőleg

mosolygott.
Nincs az a félénk ember, aki ilyen közeledésre ne vála

szolna valami módon. Én is így tettem. Sőt annvira felbáto
rodtam, hogy simogatni kezdtem Amatheát (mert hirtelené
ben ezt a nevet adtam neki) és noha tiszteletteljes módon tet
tem ezt, aminthogy idegenekkel szemben az udvariasság az
első feltétel, nemsokára melegséget vittem símozatö mozdula
taimba, mert úgy éreztem, igazi barátra akadtam. Igen, ba
rátra, itt a földalatti állomáson. London S. W. 99. alatt. A si
mogatásról később áttértem a beszélgetésre és í!O' szóltam:
"Amathea, te macskák legszebbje, miért tűntetsz ki különös
képpen engern ennyi keggyel ? Felismerted tán bennem min
den élőlény barátját, vagy te magad is unatkoztál elhagyatott
ságodban, bár bizonyára közel vagy kedves otthonodhoz,
avagy talán az állatok szívében is van valami bánat. miként
az emberekében? És ha van, mi okod a bánatra? Vagy én
vagyok túlságosan együgyű, Amathea, hogy ennyit kérdezek
s nem elégszem meg azzal, ami az istenektől jön? Törődnikell
mindíg a mikénttel is, ahogyan az a valami jön?

Ezekre a kérdésekre Amathea hosszú dorombolással vá
laszolt, csukott szemével a találkozás gyönyöruségét akarta
kifejezni.

"Hízelegsz nekem, Amathea, - folytattam - és én meg
vigasztalódom. Nem gondoltam volna, hogy van ebben a lé
legző és nyüzsgő világban egy ilyen tökéletes manesú macs
ka, aki saját magától barátságot kötne velem, és valami mély
megérzéssel éppen engemet választana ki. Ha nem is vála
szolsz szavakban, tudom az okát és dicséretreméltónak tar
tom. Mert a szavakban benne rejlik a széthúzás magva, s a
szerelern is hallgat, mikor igazán mély, Ezt valami régi
könyvben olvastam, Amathea, nem is olyan régen. De meg
vallom neked, az a könyv semmit sem mondott a mozdulatok
ról és képes értelmű jelekről, amelyek pedíg sokkal fonto
sabbak és tökéletesebbek, mint a szavak. Semmit sem mon
dott arról a gyöngédségről, amellyel én most téged elhalmoz
lak, szegény szívem hálája jeléü1."

Ezekre a szavakra Amathea könnyed elismerő mozdulat
tal bókolt, - nem lekicsinylőleg! - fejét jobbra-balra nyuj
togatta és aztán mély megelégedettséggel megnyugodott.

"Ó, szépséges szörméjű Amathea, sokan dicsértek már
téged, mielőtt én dicsérhettelek és sokan dicsérnek majd
még, különös nyelveken is, amikor én már nem leszek köze
ledben. Őszintébben azonban senki sem dicsérhet téged. Mert
senki a világon nem tudja nálamnál jobban, h0!O' a macská
nak négy bája van: lezárt szeme, hosszú, puha szőrzete, hall
gatagsága és megható szeretete,"
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Erre a szóra, hogy "megható", Amathea felemelte fejét,
gyöngéden reám tekintett, mégegyszer előszedte puha talpát,
megsimogatta karomat, aztán visszaereszkedett doromboló
boldogságába.

"Bizonyos lehetsz, - beszéltem tovább - hogy a halál
nem teérted van. önmagával megelégedett lényed nem ismeri
sem a halált, sem az elválást. És ezért még inkább tisztellek,
kedves Macskám l Mert ha a te fajtádnak megadatott a közös
sorsban való megnyugvás, miért nem követjük mi emberek
is a te példádat, s miért töprengünk folyton-folyvást csak
azon, ami esetleg jöhet és miért foglalkozunk azzal, ami volt
és ami sohasem jön már vissza? Köszönöm neked Amathea,
édes Euplokamosom (öt percnyi barátkozás már feljogosított,
hogy ilyeneket mondjak neki,) hogy minderre felhívtad a fi
gyelmemet. Emlékeztettél az ifjúságomra, s egy pillanatra
felidézted azt. Mert van egy kor, áldott ifjú kor, édes Macs
kám, amikor még az emberek szánalomraméltó fajtája is
összhangot talál, a test élete nyugodt, az álom szabályos,
hosszú és mély, az ellenségeskedések és bajok még ismeretle
nek vagy éppenséggel örvendetesek, s amikor az egész életet
a remény burkolja be, mint ahogyan az én ölem burkol most
téged, Amathea. Igen, mi, az elátkozott faj, mi is ismerjük a
békét. De míg te vaksi kölyökkorodtól egészen könnyű öreg
séged pár utolsó napjáig magadban hordozod a békét és
megbékéltséget, mi csak itt-ott kapunk belőle valamit. De
nem akarlak szomorítaniaz ember bánataival. hiszen ez
.árulás lenne és aljasan visszaélnék jóságoddall Te engem
London hét mílltö emberéből választottál ki magadnak, hogy
átadd szíved vigasztalását, s amikor te váratlanul és hirtele
nül ennyire kedves voltál, én azoknak a szenvedéseivel szö
rakoztassalak, akiket te csak úgy ismersz, hogy táplálnak té
'ged, lakást adnak és melletted járnak? Hiszen te nem istení
tesz bennünket, mint például a kutya, és már ezért a kis szol
-gálatért is hálásan nézek rád, - és még valami másért."

Amathea lassan négylábra állt, ívbe görbesztette hátát',
:ásított, még édesebb mosollyal tekintett rám, aztán körbejárt
és .új heverőhelyet keresett magának a kabátomon. Nagy pur
rogással és dorombolással helyezkedett el.

Most már biztos voltam abban, hogy a világ üressége és
jelentéktelensége miatt valami feldúlt érzés lett rajtam úrrá.
Hosszú évek szokásait felcseréltem s a dolgok életétől eIfor
-dultam, a teremtő fénytől elfordultam, a szerető gondosság
minden kötelékétől elszabadultam s elfelejtettem azokat a
-gyönyöröket, amelyek halandó ember ajkát érinthetik. Az
ősi ellenség végzetesen elhatalmaskodott a szívemen és úgy
éreztem, hogy nálunknál nagyobb hatalmak játékszerei va
-gyunk, s ezek a hatalmak nem mindig a legjobbak.

"Sosem hagysz el majd Amathea?", kérdeztem. Tisztelet
~e:?" tartom álmaidat s együtt üldögélünk majd a számlálatlan
ídöben, karomban tartalak, amíg te a paradicsomi mezőkről
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álmodozol. Semmi sem választhat el bennünket egymástól.
Te az én macskám vagy és én a te embered. Mostantól kezd
ve teljes béke legyen bennünk.

Ekkor történt, hogy Amathea mégegyszer felemelkedett
s bájos, meghitt, súlytalan mozgással tökéletes négy talpára
állt s olyan könnyedén kúszott előre a padlón, mint egy hul
lám vonala. Lassan elsétált a közelemből s vissza sem tekin
tett. Más járt a fejében. Amidőn tartásában ennyi bájjal és
fenéggel az ajtóhoz ért, egy alacsony és rendkívül kellemtlen
ember lépett az ivószobába.

"Ciccc, ciccc", szólt Amatheához. aki fejével kedvesen
hozzádörgölődzött. Egyedülálló, mély és tiszta érzéssel bámult
rá s aztán valami hűséges, megható barátsággal a lábához fe
küdt, érzéseinek legőszintébb kifejezéseképpen. Látszott
rajta, hogy ez a boldogság örök és sohasem múlik el.

Baics István fordítása.

HOLLO ERNO:

FÉLIGKÉSZ VERSEK
Elkezdem néha itt, vagy ott,
mezón, utcán, országúton,
hallgatag sorokat rovok,
hogy miről, még nem is, tudom.

Csak elkapott a "hangulat"
s előle ki nem térhetek,
sorokat rakok, mint paraszt
a friss búzakereszteket,

mínt tégláit a kőműves,
hogy majd belőle ház legyen.
Ú édes, izzó munka-láz,
hogy hajtasz engem szüntelen!

Felcsíllanok sorok között,
felcsillanok és ernyedek,
s akkor láthatatlan erő

megállítja a kezemet.

Megáll a szép vers-hangulat
és visszaroskad vers-sorom,
vinném előre versemet,
tégláit raknám, nem tudom,

s úgy állok, mint a gazda, kit
eső zavart, megátkozott,
vagy építész, akinek a
téglája hírtelen fogyott.
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