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Nyitva volt az ablak, beröppent egy darázs. Szédelgett a fény
ben él! lepottyant az ablakdeszkáru. Utolsó dalát zümmőgte hosz
szú kihag-yásokkal,' bemászott egy fónvtócsába, előrebukva le
koppant, majd a hátára fordult. Csend lett. Aztán katicabogár su
hant II kezemre, finom volt, zajtalan. Bíztattam: röppenjen. Nem
értett meg, gondterhelt nézelődés után lecsúszott a ruhámra, visz
azapillantott és eltünt. A falon kerti büdöske mászkált; tudtam,
hogy téli alvásához keresi a helyet. Ahog-y észrevett, kaviccsá
merevedett, aztán sunyi szaladással bújt el a f'űtőtest közelében.
Később fürge kis gyík hegyezte fejét az ablakdeszkán, szembe
fogott, hogy megértsem üzenetét: - viszontlátásra, most elbú
jok, de tavasszal felugrom az asztalodra ! Magamban azt gondol
tam: lám, maradnak barátaink, nem leszünk egyedül.

Fényes októberi reggel volt. A magasságot sűrűn szövött kék
selyem bo'ritötta el, lent a szellő játékára a nyirfák lombja meg
lazult és leveleik aranyhímmel 'táncoltak szét. Vasárnap volt.
Bach muzslka ömlött aharangok zenéj0böl.Mulandóság, bánat és
feltámadás. Tudtam, hogy a lehullott levelek rügyeket hagytak
vissza, így fogadva testvéreikké az újjongó harangot. Érzések,
álmok suhogtak és boldogan éreztem, hogy nem vagyok már
fiatal. Ifjan éles körvonalunkat fig~TelYe csodák, mellett szala
dunk cl csacsogva és lám, tücakérező osondünkben az egyedül
lényegest kis Fények, apró muzaikúk rajzolják, vésik s addig
formálják, míg az alázat nyugalma eláraszt.

Később sétáltunk. Nem másztunk hegyre, cél nélkül mozogtunk
a gesztenyefák és tölgyek porapáján f'elejtkezve. Hunyorogtunk az
ég tavába, hogy végül sóhajjal eresszük le szemhéjainkat. Sokan
sétálgattak és mindenki így tett. Sóhajjal hil lentek az égtől a föld
felé, mint szerelmes lányok, ha leszakadnak kedvesükről és szi
vükben bánatot áraszt boldogságuk terhe. Igy értünk egy kisebb
szőlőtábla elé. Színes volt és domború. Olyan, mint előrehajló

asszony hátán tarkaszőttes. Mint livegen át mézet kóstolgatók,
megkivánva fedeztük fel a megvékonvodott, aranyló levelek kö
zött a puffadt vörhenyes szőlőszemeket.

- Csak billingek - mondta mallettünk valaki és rögtön szem
befordult - de mutathatok egy tele tőkét. - Apró, vékony em
her TOlt. Mélyen bent ültek a szemei s mégis csíptek. Akár a
méh fullánkja, csak ez nem fájt, hanem Iölder itatt. A ruhája ko
pott volt, színevesztett, olyan ernher g'öuee, aki könnyen elfelejti
magát. Fülrehúzható sipkája volt, dc a széleit fölpenderítette li

lebarnult, eleven arca, akár levelek között a beérett alma, kifény
lett alóla és megnézette magát. Nem volt fiatal ember, ötven
hatvan között lehetett. Meglcpően természetes volt. Ember, aki



talán sohasem állt Iényképfelvevő gép előtt. Válaszunkat várva
hentülő szembogarai kijjebb jöttek, ránk röpültek. Arcán a ba
r ázdák, malyeket sok év zimankója szánthatott rá, megmozdul
tak, ha;]f.~tala:l mólvhől nevettek s mint apró kutyák, barátkozva
ugrúndoztak. Az egész ember kutvára emlékeztetett, mely, ha szem
bekap, mogrúndul és kísérőncl; kínúlkoz ik.

-- Jéíjjbilek hút - moudta,
A mozg ása kőrmvű volt, m int II fű, Ll fa, a virág' hajlú,·u. Í~':l

te:'módz";,,S volt, ahogy vezetett bennünket. Igy vWéetil;: a gyerme
keket. úlnraikból mesébe Ó;"; vé;!ül a vulúsúgbu, Eibttii:lk balla
gott, visszatekintvc u néxése e~'J iUaut ós nleg.C!rintett. .T ókedvűek
lettünk. Megkerültük a dombot és u szőlötá1~]a a1"ó vé:':ér:~l II

kanu előtt mc[~(c1lhmk. Ht ernberünk ;jobb t;z('Jll;;Jd(jb~ felsmiad1.
a i"3ú.ja clhúzódott f, elővéve z:;cbélJől a kulacsot, ka'·sill~cLt. Vén
sel.~l'c.styé:sre clnlóke:ztet.ett, Li rzcrcncsének veszi, ha n rábízot.l
kineset cwnú]1,oz,',k elé túrhatja. Hosszú üveghangár elé vezetett,
lehetett az fizenkét méter. Kimeredt a szemünk. elállt a lélekze
tünk: er,yeüe;l tökón lleg';jT mázsu termés! Vnstac, s m int a .in
föld, barna rücsküs t(;rzsből szaladtak szót, dús terhükkel og'ymist
támogatvn, segiivo az úl~ak. F'elsésrescbh koszorúkat n~;;l Et
tam. Ahogy egymústölelgctték, akloklJatereJt bárányokra emlékez
tettek, hideg estéken ír;y borulnak mclesredve össze és fénylő te
kintetükkel. akár a duzzadt szőlőszemek borosty án sárgasággal
világítják be a homályt.

- Hány éves a tőkc~ -- kérdeztem.
Válasz helyett kezét a tóke CITY csunya hütykére simította.

:M:ost láttam, hogy kidolgozott kezei vannak, de esontozatu Iincm
és határozottan vésett, mint nemes erdei növéuv leveleinek belső

erezete.
- Itt megsebesült - mondta és otthag-yta a kezét, m int apu..

ki gyermel;:!) beütött fejét símo;;atja. Láttam, ellcomolvodása em
lékezést fedett. Akkor emberies szorno rúuágúból Cfc\'yszerl'e megér
tettem, hogy ki ő. A jóság ilyon alig látható, 7.a,jbÚlln és szornorú
ságában bezárnlt. E7,ys~erüeIl, hangsúlyok nélkül beszélte el: -
Ostrom alatt bevágódott ide is c'~'Y bomba. Í<:;ljol tör tént, uo nem
voltam mcssze. Hasoncsúszva músztam 0;5 rbgtü'l kötöztem. Sze
roncsére holdvilúg volt. Nagy bujunk látszott, de sikerűlt: csak
ez a búb maradt.

Hornlokából kitolta a sipkát, utána szorongutottun ujból be-
húzta.

-- Ez n háború - mondta olv fojtotti'>iJITgul, mintha f'ullad ó

fir'yelmeztc1:né n hidakon kaeatrva júrókat.
--.:. Lehet, hogy néha m6;~ most is fúj neki - mondta leesinc

g-e:ve a száradó leveleket és kényelembe helyezte a félrccsúHzoU
kuszorúkat, .

I-lány éves a tőke - kérdeztern türelmetlenebbül.
- Ezerldlcncszázharminf:hú:'ombau ültettem el - mondta,



-- Ejnye! - rögtön eszembejutott, hogy a szám nevezetes.
Mégis különös, hogy valahol akkor indult el a téboly, amil,or
it!; egy apró, névtelen emberke eiültetett egy szőlőtőkét.

-- Ugyanakkor - mondtam neki - másutt gyűlölni, uszítani
tanítottak és gyilkoltak.

Nem szólt semmit. Nem szerethette a beszédet, rnélvebbre bújt
az ágak közé és egyre több száradó levelet szórt a földre. Ma
gamban azt gondoltam: - a jóság elbújik, ezért harsoghat a go
nosz.

Szerettem volna neki megmondani. de nem lehetett. Míg ter
mészetes szorgossággal dolgozott, arcúnak a fegyelem és gond
~úrtsárrot adott. Úgy éreztem, remete közelében vagyok, Jei a g~7ű

lőletek idejét belső áhítattal kikerülte, Igy lépve az időből ':1.70
idf5tlenbe. Hallgatnom kellett volna, de kívánesi voltam:

- Hány év alatt fejlődött ki ily ponmásra a tőke l
- Hat év kellett. Akkor már szépen termett.
- Hat évI
Nem. akartam elhinni. Hogy lehet az. hozv a csodálatos 8ZÖ

lőtőkéuek hat év hozta meg a terrnéstl Ennvi kellett. a tébolynak
is, hogy könyvek, képek és emberek f iistje szálljon szót és mér
I:;óből eleven ;~:őzzel áradjon ki a háború. Méjzis különös: hullabe
gyeket, szétronesolt városokat pergettek filmre és erről az eI111)('1'
ről. aI:.i egyetlen szőlőtőkét csodává fejlel>ztett, nem tudott senki.
Igen. csodává, mintha tudta volna, hog'Y il gyülölködésbe 1':\1
lasztott világnak kell majd jelkép: maradt ember, aki örök fo
[;'ulmat mentett át. Átmentette az emberit. Gyilkos arcok, d iihűdt

~:~avak, neuraszténiás rémiiletek között, ahosry a tiszta fDrrás
halkan átcsörög a veszélyes kövek réseiu. sző lőtőkéjét átbuitatta a
rémképek tóbolyán, hogy !\iv,yjünk a tajak enyhe derűjéhen.

Miesoda varázsoló! Vagy lúzadó talita ~ Lázadó, aki a~, embertelen
világban makacs PS dolgozik! Mézédos J!.yümiilcse beteg-eket gyó
gyít, gyerekek et növel, anyák arcúba kergeti a vért -és nehéz
borával talán életre melegíti a merevedő világot. Mindezt akkor
G"oildoltam, amikor megízleltem ajándékát.

- Legalább tudnak róla. hogy micsoda remek munkát vég-
;:ctt~

:r..füglepődött, zavarba jött.
--- Hg.'y gondoltam: írtak róla'í
- Mit lehetne erről írni1 - felelte csodálkozással.
Akkor véstem magamba a legritkább csodát: az őszinte sze-

rénysé,,;'pt.
- Mi adta a türelmét í - kérdeztem.
A levelek között babrálva kacsintott föl, de nem válaszol].
N ekem akkor ez már egészen mindegy volt. Tudtam, ki előtt

állok: ember, aki része a mindensegnek, rátalált magára. uralko
dik a természeten, nem ijedt el tőle, magába olvasztotta. Ahogy
-összenéztűnk, a tekintetünk kezet rázott. Szerettem volna a nevét



tudni, mégse kérdeztem. Ö nem egy név, hanem maga ll. lélok,
melyben már-már kételkedtünk.

Ahogy mallettünk ballagva kifelé kísért, elégedett szemében
esiflogott az ütem. Ott maradt a kapu előtt s én úgy for-dul
gattam vissza, mint rnindig, ha időtlen míivektől távolodva az,
örökkévaló titkait zártam magamba, Úgy éreztem, csodát láttam.
Pedig csak egy ember volt, aki hű maradt magához; kitartott
eg'Yetlen szőlőtőke mellett!

A MOVÉSZINAS BÁNATA

J/ind csupa 'vers gomolyog bennem, muzsikálnak a tárOfJak.
ritmust pörget a nyár kopogó-dobogó zivatarja,
s mcssze vidék ember-még-nem-hallotta, 'varázsos
ritmuea zúg a oihar robogó-rohanó iramában,
ritmusa ring azután az elomló esteli szélben ...
S ó jaj, nem tudom én még meazabolázni a ritmust.
»ersbe igázni a dalt, ami bennem dong bodorodva,
versbe a szűzi zenét, ami künn a világon clömlik!

Tót/altH1/ liíh~á1f<

A HEGESZTÓ-LEANY

Szeszélyes-villogón ugrál a szikra,
Az izzó érc pattogva sistereg;
A lány görnyedve nézi, nézi, mintha
Anyás szemében lázas kisgyerek
Szempárja égne, lobbadozna vissza:
"Kés.zen vagyunk! Vigyázzon, még melegr
Arcát torz kis mosolura igf}zítja,
Szemében vágy lapul, hogy rámnevet.

Nőszemnek, - szívnek milyen mély a titka,
Szavakkal elbeszélni nem lehet.

Tót/altH1/ l,tt/(Í1It


