
llENGYlEl IMOI~fÁIS

Írta VASADI PÉTER:

Az alkotói időszámítás szeretd meglepetések elé állítani az embert. Látni a va
lóságot, ami az élmény oka és kihordani ezt az élményt, két dolog. Ami e két
dolog között van, az érési idő ugyanis zavarba ejtő módon önálló; mintha valami
boszorkánykonyha receptje szerint lehetne egyetlen pillanat - az élménybe "át
tűnés" pillanata - vagy akár tizenöt esztendő is. És mélységben, súlyban a két
idő között nincs semmi különbség: de éppen abban van valami elkerülhetetlen és
igazságos, hogy ezek az idők .ilyen különfélék lehetnek.

Gyanús időeltolódás ez: mintha törvényt rejtene. Lehet, hogy valamilyen
időntúli állandóság érdeke szenint mindíg télnek kell lennie, vagy soha nem sza
bad télnek lennie, vagy éppenséggel nem fontos, hogy tél van-e vagy nyár - bio
zonyítandó a szellem szuverénitása?

A szellem belső szabadságával így kifogunk a zúzmarás ablakon, meg a kání
kulán, de közben mégis mindennek megadjuk az árát: izzadunk is, fagyoskodunk
is, amikor kell, s ezzel a puszta ténnyel könnyen agyon lehetne csapni okoskodá
sunkat. s a haszontalan ideák világába utasítani, de való igaz; a téli, lengyel tá
jon átrobogó gyorsvonat itt és most rengeti alattam a behavazott földet.

Az utazás elsősorban nem helyváltoztatás, valami más: radikális vedlés, az
ember elhányja szokásainak megráncosodott felhámját, s új tájak, események,
szavak, építmények, égboltok és visszautasíthatatlan emberi korlátok szorítójába
kerül, s ebben a szorosságban frissebben reagáló énjére bukkan.. Az utazás beletart
az ismeretlenbe. Egy új országba nemcsak figyelmes csodálkozásunkat visszük el,
hanem létünk egész addigi "zengését". Ez a város nemcsak az, ami, hanem az is,
ami bensőmet továbbzengett. S minél inkább ez, ilyen, annál valóságosabb, an
nál mélyebben földerített, annál inkább önmaga. A föld minden szépsége és
esetlegessége az emberen torlódik föl, s róla hullik vissza, mint forró szikláról
a tengerár.

Igy ér össze bennem mindaz, amit lengyelnek ismertem meg a vallásról és a
költészetről ejtett néhány gondolattal,

(Ebben az írásban ezek a gondoLatok majd újra és újra föLtűnnek, akár a sóLy
mok, akiket megröptettünk a táj föLött; mikor eUűnnek, eLhaLványodnak bennünk,.
mégis, mire visszatérnek, emLékezünk rájuk.

r1 köUészet eredetét s minden mástóL megküLönböztethető erejét - megfog
hatatlanságát, önmaga [elé hajLó mozdulatát, áUaLánosságát, szelídségét és forró
ságát, valamiképpen szent feLeWtlenségét, mert mindenki ajkára odamerészkedik,
Lágyan átadja magát s mégis bírhatatlan marad - ezt az erejét nekem Szent Já
nos apostol evangéliumának eLső sora, eLső sorának töredékessége, egyszerűsége

és világos titoktartása mutatja meg: "Kezdetben voU az Ige, ez az Ige IstennéL
voU, és Isten colt az Ige."

Az Ige Jézus Krisztus, mint Isten szava, már volt a kezdetben. De ahol az Ige
van, ott kett Lennie. a szónak, a hangnak, a betű ősmintájának, az ember igéjé
nek is ott kell lennie az örök Ige szívéhez kozel, ha éppen nem a szívében 
milyen kényszerítő ereje van az ember nyeLvének a Mindenhatóra az Úszövetség
ben: ahhoz, hogy Isten közölje magát az emberreL, be 'kell tartania az emberi
szó szigorú nyeLvtanát, ioaaim; körét, értelemszabta határait, amikor hangba ÖL
tözik. Az emberi szó így, mint valami fényes csatorna, emberineh s isteninek ta
lúlkozóhelye.)

A föld az emberi ta'lálkozások végtelen lehetősége. Most a Nyugati Beszkidek
északi lejtőjén fut velünk a vonat. A fülkében egyetlen útitársam van, egy ba
rázdált arcú lengyel parasztasszony. Időnként rám mosolyog, én vissza rá, hábo
rús emléket idéző, rossz - kiejtésű, rossz szórendű némettel kísérletezik, de inkább
csak mutogat ; ha az időre kíváncsí, a karórámra. ha a tájjal dicsekszik - mínden
csupa hó, jeges, törékeny hófelület borít házat, dombot, távolságot -, az ablak
ban kalamol csontos kezefejével, ha meg álmos, tenyerébe hajtja a fejét s meg-
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ereszkedett, öreges szemhéja s ráncai közül kipí llog. Apró szemében közl ékenvség
s barátság fénylik. Aztán ölébe ejti a kezét, fejét a kabátja mögé rejti és el
alszik.

Állomások mellett robogunk el, derékig érő hóban házacskák szerénykednek.
Falaikat megrohanja a dübörgés, és puhán futunk tovább.. Késő délután fölsza
kad a felhőzet. A kék ég felélénkiti a tájat, s egyszerre jelentős lesz mínden,
ami havas.

Balról egy mély, fenyvesekkel körülvett lapály nyílik. A lejtőn halványszürke
pontok mozognak, s gyorsan távolodnak. Mintha a kerekek alól ugrott volna ki,
vagy harminc nyulacska szalad szerteszét. Egyszerre elborul a fülke, sűrű erdőbe

érünk, majd a míndkét oldalon messzire elnyúló hómezőktől ismét kivilágosodik.
Aztán újra egy fenyveserdőn robogunk át. Jobbra-balra dőlnek a vagonok, s kü
lönös, hűvös világosság uralja a fülkét. Átsugárzik rajtunk a hó fénye, míntha
vastag üvegből volnának a kocsi falai. A hang is olyan tompán vergődik a ke
rekek között, mintha a tengelyeket vattával pakolták volna. A lélek utazása ez?

A lengyel föld fenyvesei elhúznak mellettünk, hosszú, csupasz fenyőtörzseken

fent egy bokornyi 'lomb. A farengetég mögött ott villog a nap. Most egy mély
völgy következik, csemetékkel beültetett domboldal, hatalmas Iakarámok a szar
vasoknak; széles, fába vájt őzetetők, egy apró faházas falucska, most egy havas
síkság, melyen nagy csapat fácán lépeget. Befutunk egy mély és sötét horhosba, s
mire újra kíbukkanunk, beesteledik.

Éjjel, Katowicében, az állomáson. Az érkező vonatok ontják a kialvatlan em
bereket, akik hazafelé igyekeznek. Hamar rákapat bennünket a hideg a lengyel
teára: egy pohár forró vízben addig emelgetjük a kis tasak teaport, amíg a víz
teaszínű lesz, kinyomjuk a szelet citromot, s letapogatva a meleget a pohárról.
kikortyoljuk a teát.

Egy fiatal apáca hozza mellém a poharát a pultra, egy idősebb testvére ki
séri. Már-már leplezetlenül figyelem 'őt, Különös arca van, éles álla, egyenes orra,
szemgödrei az arcába mélyednek, homloka magas, nyílt, sima fal. Ami ebben az
arcban csodálatos, az kifejezetten a részletek elutasítása az egész javára, az össz
hang zárt fegyelmezettsége, ami mögött ott, a csendben él az igazi elevenség. Nem
"lesüti" a szemét, csak éppen lefelé néz a teára, amit lassan keverget ; nyugalma
igazi, mély, természetes. Egyszer fölpillant,tekintereben diszkrét érdeklődés van,
s olyan félreérthetetlen nyíltság, hogy azon kapom rajta magam, én is teljesen
azonos módon, szerétetteljes érdeklődéssel és kitartóan nézem őt. Tudomásul vesz
szük ittlétünket. de mintha megértenénk valami nagyon lényeges egységet, azután
mindketten elnézünk és tovább kavargatjuk a teánkat.

(Az ember igéje örökölt erővel teremt az ember szellemében, A szónak ezt a
te1'emtő poteneiáját hívjuk költészetnek. Ott élt ez az erő Isten terített hallgatá
sában, s amikor az ember megszületett, a szó kirajzott az isteni hallgatásból, eb
ből a tökéletes beszédből.

Igy ami szavunknak természetfölötti érzékenysége van. Az ember bukása a
szónak esak természetfölötti erejét fokozta le: új értéket nem tud ugyan terem
teni, de megidézheti a romlatlan rend képét. Ezért a remekmií "quasi teremtett
személy", találkozni fogunk vele a paradicsomban. Szavunk a szellem földjébe
barázdát vés. Ha az agyonhasználatban kiesorbul, műhelybe kerül, ahol jelentése,
fén'ye megújul. A költészet műhelye ez.

A szó - más részről - teremtett lény. Nem a szellem öltözéke, maga a szel
lem. A költészetben - nem mint mŰfajban, hanem mint alapélményben - széi
bonthatatlan egységben jelenik meg, mint lényeg, kifejezés és szépség. A költészet
ereje mindig erre az eredeti egységJ'e utal.)

Krakkó - "est le coeur de la Pologne. Cette vílle, ou regne la beauté ..." 
Polonia szívs, ahol uralkodik a szépség, Valóban, ez nekem egy téli nap látomá
sában igazolódik.

Sűrű ködben áll a Rynek, a főtér, amikor először megpí.llantom. Egy robusz
tus torony homálya látszik, s a köd mélyén egy csípkés gerincű épület árnya. Itt,
mellettem, kis saroképületben. sötét mélyedésben egy középkorí vaskapu áll. Fö
lötte két apró torony között kámzsás, meggörnyedt törpe fintorog. Egy rendház
épülete ez, belül a csöndes énekszó láthatatlan élőkről ad jeleket, itt kint, a halot
tak rendjét látom a falon, a kapu melilett egymásra ragasztott gyászjelentéseken.
Kereszt-kereszt hátán, név mellett név, s ahol a papírréteg elválik a faltól, olyan.
vastag, mint a fakéreg.
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Az utcákon igen sok fiatallal találkozom. A karcsú nők - tudják, hogy a sze
relem nagyhatalom - hosszú szőrű, hímzett bundát viselnek. Mindenfelé a len
gyel arc lágy, s mégis mélyen megformált, szláv intellektusa fogad. Akit meg
kérdezek, kedvesen válaszol. Amikor megmondom, hogy magyar vagyok, karon
fognak, és csak ott eresztenek el, ahová igyekszem. Szavaikat elhadarják. a más
salhangzók susogva, mint valami lebbenékeny háttér, átlengének e szavakon; a
lengyel hanglejtés váratlanul fölszökdk, mintha a beszélő folyton csodálkoznék.

Kis üzletek, cukrászdák. süteményes boltok mellett haladok el. Mögöttem régi
patika ajtói csukódnak. A történelmi kapualjak stukkós mennyezetű termeket,
vagy pincébe épített, vörös téglafalas, fehér fúgás "barlangokat" rejtenek. Fara
gott karfás falépcsők kanyarodnak a belső, szűk ,udvarok loggia-lakásaíhoz,

Mikor fölszáll a köd, a Rynek bemutatkozik, Gyönyörű kéttornyú katedrá
lisának, a Podgorskinak ott van a téren az el'lenpontja, egy apró lengyel templo
mocska. A tér közepéri áll a Suloíennice, az árkádos posztócsarnok, benne a sok
fülkés bazársor, ahol! művészíen megmunkált fa, bőr, s hímzett remekek kaphatók,
bőrmellények, ostorok, papucsok, babák, nyergek, stólák, hatalmas fakanalak, ku
pák, kosarak, fflczekék, karimás filckalapok.

A tér szélén állok. Egyszerre megragad a város történetisége, s az az egyen
súly, amit a Podgorskí és a tér igazi éke, megépített, tágas üressége között meg
pillantok.

(És a vallás? Mi más a vaUás, mint az egésznek, a teljes létnek a megvallása?
Annak, hogy Isten van, ő az, aki egészen van, és a létfokozatok csökkenése sze
rint minden van, ami Istenen kívül van?

A vallás hajlam a teljes valóság vállalására. Ez a hajlam elismeri a létezők

létét. Atéli a "nem-kírekesztést". Elismeri, hogy a legélőbb az, ami a leglétezőbb.
Vállalja, hogy a vallásos ember összezárulásra oly fogékony emberi ezerkezeteit
mindig újra, s mind szélesebbre tárja, mert valóságos ismereteinek, fölismerései
nek, de mindenekelőtt hitének egyenes követelménye ez.

A vallás és a költészet egyaránt az egész fölismer'ésére tör. Nem is lehet más
képpen: a teremtés óta szétválaszthatatlanul egybefonódva mindkettő tanúja egy
rnás történetének. S ahogy előre haladunk a.z időben, fol'yton kölcsönzik egymás
nak legjobb javaikat.

A vallás bölcsességét, a költészet látomását. A vallás az időtlenséget, a köl
tészet a művekben az idő metszeteit. A vallás a tökéletesség [okozataü, a költé
szet az önfeledt bocsánatot. A vallás az irgalmat, a költészet az ember szomját az
irgalomra. Egymás felé zuhogó két áramlás ez; az egyesülés habjábol remekmű

vek emelkednek ki, mint a romlatlan rend paradicsomi szigetei.)

A lengyel nép itt, Krakkóban, s másutt is számontartja történelmét. Számon
tartja anyagi kincseit is, s megépítette Lengyelország ipari "éléskamráját", Nowa
Hutát, Hatalmas anyagi forrás ez, a szellemi forrástól lépésnyi távolságban.

És forrás az a fehér asztal is, amely mellé letelepszünk lengyel barátaim
mal. Van egy pillanat, amikor a nyelvek makacs választófalán átnyúlhatunk. és
egy gondolatban, vagy amikor egyszerre fölnevetünk, a testi érintés erejét s mele
gét érezzük. E pillanatban rnegszületík a barátság.

Azután egy másik lengyel tér - történetesen francia - neve, amikor meg
értem, váratlanul, akár egy csapóajtó, föltárja előttem a háború ma már képbe,
műemlékbe, múzeumí tárgyba merevedő iszonyatát : "La place des Héros du
Ghetto" - a gettó hőseinek tere a Visztula partján. Talán nincs könyv Lengyel
országban, amelyben egy sor, egy kép, egy utalás ne emlékeztetne a háború ré
mületére, A francia forradalom lengyel nyelvű könyvét forgatom, s a történelmi
alakok rézkarcai közül, mint egy logikus őrület konok érvelése, fénykép hull az
ölembe: egy lengyel írót kiszabadítanak a KZ lágerből. Az arcbőre. mint a per
gament. A nyaka lefogyott csuklónyira. Besüppedt arca szinte világít. Amikor
fogságából kiszabadult, mondják, órákon át nem szólt semmit, csak bólogatott.

Mílyen irtózatos, tengermélyí, sötét és ártatlan monotónia lehetett az.

(A. költészet mindenről szólhat. Mielőtt a misztikában elérné a csúcsát, semmi
emberi nem idegen tőle. Igénye van a világ minden lényére, tárgyára, dolgJ'ra.
A mi$ztikának már nincs. Ú, akár a madár, amikor utolsó szárnycsapásában be
vonja kiterjesztett szárnyát, a l'ebegés vágyáról lemond, a szétterjesztett szárnyak
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élményét tökéletesen elfelejtve, szorosra zárt, elnyúlt testtel, tehetetlenül a célba
zuhan, a misztika, mint ez a madár, már csak annak él, ,amiben Isten közvetlen
jeleivel találkozik. A misztikában elhalnak a költészet utolsó léptei.

De ad.dig minden az övé. A költészet nem moralizál, szemében tehát neir!
csak az él, ami jó .•4bból teremt, amihez hozz/ijut. Hasonló egy kozmikus mohó
ságúszájhoz, amely cet-étvággyal emészti föl a feléje sodródó létet. Valóban,
sárból teremt szellemet.

S mégis, miről szól? Ugyan mi az az emberben, vagy az ember körül, amit
kihagyhatna? S megfordítlJ,a: ugyan mi az az emberben, vagy az ember körül, amit
meg kell említenie? Amit, ha elhagyna, a teljességről mondana Ie?

A költészet nem leltároz. Titokzatosan hűséges és szuverén. Igy, különös el
lentmondásban önmagával, szinte létezését kockára vetve áll a megszólalás foly
tonos készültségének és a teljes csöndnek a határán. Egyben ez a szabadsága is:
egyaránt szólhat, s hallgathat mindenről. Ha ugyanis beszél az adott dologról,
úgysem róla szól, inkább az ürügyén - mégi.~, amit róla mond, abból korrekt mó
don fölismerhető.

Ha pedig hallgat a világ dolgai1'ól, az, amit mond, csak látszólag egészen más:
a mindig új teremtés reményeiben igazabban él a világ is. A költészet szavaiban
rejtőznek a világ tárgyai, s megrendítő tisztaságban várnak születésükre. Igy a
L'ilággal színül'tig töltve áll a költészet önmaga állítasának és tagadásának határ
mesgyéjén, mint akit megigéztek. Allításának, mert a költészet lényege az, hogy
megszólaljon, s tagadásának, mert folytonosan csak készül a tökéletes szőrc, V ár,
hogy szárnyra kapjon. De ha ideje elérkezik, egy sorban, egy képben, egy pillanat
van föllobban, hogy az egész létet megkísértse.

E kísértés ára nagy: a semmi tölti ki, amennyiben a semmi a minden lehe
tősége. Amennyiben éppen a valami ez, ami üres bölcsőre áhítozik. A víz az, ami
medel'Te vágyik. A tökéletes meder az üres meder. Igy a költészet a szó szoros
értelmében - várakozásában - "fölfegyverzetlen", mint az ércedény, amit csak
egy jól irányzott kő, egy fölkiáltás, vagy egy tétova rajzú karcolás zenget meg
erőteljesen, vagy alig hallhatóan. Fölfegyverzetlen - várakozásában; de teljes
erejével fölkészült mesterségében. Ércedénu, nem üvegedény)

A német SS alakulatok Krakkóban egész városnegyedeket szálltak meg, s a
legsűrűbben lakott házakat pirkadattól reggelig kiürítették. Az SS komor és fe
gyelmezett oszlopban fölsorakozott a kapu mellé, folyosót alkotott, malynek a má
sik végén ponyvával .letakart gépkocsik hosszú sora állt. Azután felpörgetett mo
torral megindult egyik kocsi a másik után.

A kiürítést a legfelső emeleten kezdték, s ez általában nem volt túl hangos.
Elfojtott zokogás hallatszott és a szapora "schnell, schnell" kiáltás. Az SS főtiszt

jei kij elentették, hogy Krakkó minden tornyán --.: igen sok tornya van a városnak
- horogkeresztes zászlót fog lengetní a katcwicet medence szele, és a szépség
városából új Berlin lesz. Mint tudjuk, nem így történt.

Egyszerű, parkettás szobám falára üveggel fedett, lapos, bársonybéléses ka
zetták vannak fölakasztva, s kissé előrebuktatott. sötét alapszínű olaj arctestmé
nyek, Az apró vitrinekben avítt, vörös-fehér selyemszalagon 1830-ból való csá
szári kitüntetések, csapatkeresztek. aranygyapjas rendjelek, lovagkeresztek függ
nek, s amikor az utcában elhalad a kékre festett villamos, ezek az érmek re
megni kezdenek. Különös látvány: az idő fölégette mögöttük a cselekedetet, az
érdemet, a ténylegességet. s végül viselőjét. az embert. Az a világ, amely ado
mányozta, porrá omlott; Hluzórikussá lett az idő, amelyben súlya volt, a hely,
amely a stabíldtását adta, a társadalmi keret, amely szentesítette.

Van valami megdöbbentő abban, hogy nunden élőt túléltek ezek az élettelen
tárgyak. így azonban, kiszakadva az időből, amelyet szimbolizáltak, egymagukban
jelentéktelenné váltak, akár a varázsigék a halott varázsló ajkán. Egyetlen ment
ségük az, hogy ftgyelmeztetnek: ami elmúlt, csak úgy tua ránk visszatekinteni, ha
engedelmesen belesimul a pusztulásba. A pusztulás ugyanis része a történelemnek.
A pusztuló idő olyan, mint a viselős anya: az elhomályosulás és a fölragyogás
ritmusában pedig épp az a legszebb, hogy megállíthatatlannak látszik.

Míelőtt elíridulnék Wroclawba, még egyszer meglátogatom a Wawelt és a
székesegyházat. Azután lassan elmarad mögöttern a királyi vár három árkádsoros
épülete, fölötte a ködön átvöröslő nap és a lustán keringő varjak.

Elmarad mögöttem a székesegyház is, és az egyik baloldali mellékoltár alatt,
üvegtábla rnögött egy Krisztus-szobor, Kihűlt, halott test, Krisztus hullája, Sár
gásszürke, kivérzett, az arca egészen sárga. Ajka nyitva van, a szemét lezárták.
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Két elnagyoltan faragott kezét egymás mellett nyugtatja amellén. Embersorsa
teljesen beérett. Egy valamí nyugtalanító rajta: éppen a békessége, ez a vona
kodás nélküli csend, ami a halott testet nem evilági egységbe zárja. Nemcsak az
ajka hallgat, hanem az egész teste, a lábszárak, a kéz szorosra zárt ujjai, a be
esett agyékek. Hallgat az egész test - az egész test fog ragyogásában föléledni
egy kiszámíthatatlan pillanatban.

(Jézus elérhetetlen pillantása, érzékenysége s türelme. Es a költőé, e legna
gyobb árnyékában? n1i az övé?

Az érzékenysége, amellyel fölfog s visszahat. A pillantása, amellyel az ará
nyokat keresi. A gyanúja, amellyel fürkészi a csöndet. A türelme, amellyel kivár.
A figyelme, igazi szenvedélye.

Madárpillantású, tiszta figyelem ez. Nem úgy figyel, mint aki kikényszeríti
az eseményekből azt, amit látni akar. Nem úgy, mint a bíró, aki tudja, része van
a vallomásban. Nem valamit figyel, hanem mindenben azt, ami belőle következik.
Nem szuggerál, figyel. Nem vallat, várakozik. De minden szelídsége ellenére is
van ebben a figyelemben valami az angyal szigorából. Az angyal eltéríthetetlen:
küldetése köré kristályosodik. A költő is érzi arca bőrén az eltéríthetetlenség fe
szességét, s érzi a dolgok [eliiletén, hogyeseményektől terhesek.

Igy él, így figyel. Figyelmével elébe megy a közeledő egésznek, de attól kar
nyújtásnyira megáll és csak az egyetl'enért nyúl ki. Ez az egyetlen, amitől teljes
nyugalma megzendül. Egboltja eltávolodik, és a valóság körében hozzáfog egy
vers' megírásához. n1ás most nincs a szívében, csak a hallgatag elszántság, hogy
merje mérni azt, amihez nincs mércéje. Az élmény öröme helyett ,a pallér, vagy
a szénhordó konokságával rak, s lapától.

De a várakozása várakozás marad: sosem a mú garanciája, hanem a kocká
zata. A költő olyan, mint a csatorna. Befogadja azt, aminek ki kell folyni belőle.

Igaz, ami a csőrendszer mikrokozmoszában, visszhangzó széljá1'ásában történik,
termékeny titok. .ft várakozás az ő alázatossága.)

A wroclawi gyorsvonatot vékony jégréteg borítja, amit a sebesség, mint az
acélgyalu, tükörsimára csiszolt. Ahogy elhagyjuk Krakkót, hóborította mezők közott
futunk, a szürkésfehér ég a szürkésfehér hótól elválaszthatatlan, s a távoli fák
fekete hajszálér ágaikkal az égbe fagytak, csupaszon, mereven, Az ember, aki
lassan töri a havat a mozdulatlan fák alatt, különös, de nem zuhan alá.

Azután a fehér mezőket Iatyak-szürke foltok éktelenítik, majd sűrű hóesésbe
kerülünk. A száguldó vonat megőrjítí a nyugalmas száldíngózást, a hulló hó esze
veszett táncba kezd, rohan velünk, visszafut, majd nuntha egy óriási tölcsérből

süvítene elő, alulról fölfelé zuhog, azután egyszerre megszűndk, a kocsik átmeleg
szenek, s rnire befutunk a wroclawí pályaudvarra. esik az eső.

Elkedvetlenítő, szürke, csatakos zsúfoltság míndenütt, A magas, emeletes há
zak alatt - a fehér és magányos utazás után - a benyomásoknak oly tömege
fogad, hogy bemenekülök a szálloda szebájába s nyomban az ágyba.

Krakkó? Mintha egy történelmi pannót tartana elém valaki: íme, egy len
gyel csoportkép. A csoport tagjai már nem viselnek medvekucsmát, ezüstsujtásos
bundát, rókaprémes tarisznyát, hanem színes farmert, vörös csizmát, hímzett kis
bundát. De az ég, a tornyok, a kövek rajza ugyanaz.

Wroclaw? Mindjárt az első estére meghívást kaptarn a katolikus íntelbigencía
klub összejövetelére. Útközben megálltam az Odera kőfalánál. Egy mély, szürke
árokban piszkos hóval fedett jégtükör alatt lehetett a folyó, de oly ismeretlen
maradt nekem, hogy hihetném azt is, egy városokon átkanyargó üveglap alatt
óriási, tengerzöld angolna rejtőzik.

Háború-kiégette s újjáépített templomokban jártam, ahol meglepett a tervezők

leleményessége és művészete, Egyszerű, lesimított s fehérre rneszelt falfelületet
láttam, érdes oszlopok közőtt az eredeti freskók bámulatos szépségét, rnínt térképen a
szárazföld folt jait. Az a mód, ahogyan egy-egy ilyen szemcsés cementfelületből ki
hajol egy kőzépkorí, áhítatos kő-angyalarc vagy kösüveges egyházatya feje, való
ban csodálatos - megőrdz és vádol egyszerre. A brutalitás elpusztította fal, szo
bor, árkád hiánya így bepótolt hiány marad, s mínt valami öröklétre kiszemelt
antikvitás, ebből a hiányból "kiftigyel" a múlt.

Wroclaw a templomoknak, de a háború őrjöngésének is a városa. Egyik
templomból a másikba lépek át. Ezt csak régi háznak vélem, pedig egy hétszáz
éves templom. A katedráldsban a kaputartó kőoszlop tövénél kezd fölfelé teke
redni egy remek domborművű szalag: amott meg egy félig romos épületből ki
nyúlik egy román boltív, alatta gyönyörű kápolna.
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"Itt úgy égett az utca, mint a zsír" - mondják. A német katonák a szét
bombázott úttestre fagerendákat fektettek, hogy a gumikerekű csapatszállító gép
kocsik átgurulhassanak a gödrököti. S amikor kivonultak a városból, a geren
dákat leöntötték benzinnel s felgyújtották. Napokon át lobogott a tűz a katedrá
lisban is.

Megismerkedern egy fiatal orgonistával. Sápadt, fehér arca van s kese sza
kálla. A katedrálís orgonaja mögött ülve búgatja hangszerét. háttal a szentmisé
nek, s tükrökből figyeli az oltár eseményeit. A szeritbeszéd alatt váltunk né
hány szót.

Van Thomas Dylennek egy csodálatos kis könyve, serdülő kororn egyik leg
szebb olvasmánya, mely az író "kölyökkutya koráról" szól. Ez az ördöngös, jó
szímatú, játékos "kölyökkutya" az időtlenségbe tolta át egész gyermekkorát, mint
valami üvegmozdonyt. Az áthancúrozott alkonyi találkozásokat a pajtásaíval, az
átcsatangolt, holdsütötte éjszakákat, a heveréseket a fél eget betöltő eperfa alatt,
.s azt az igéző s ásító emeleti ablakot, amelyből ra kedves lány zongorabíllentései
kíhallatszottak, Ez a kis könyv merő kaland, merő költészet: lobogó békesség.

De amikor azt mondja lengyel orgonista barátom, hogy Kétéves korában ő

nem az írói képzelet szülötteként volt kölyőkkutya, hanem igazi kutyasorban élt,
hitetlcnkedem. Hogyan?

Koncentrációs táborba hurcolták őt is, a szüleit is. Öt ktinevezték a tábor ku
tyájának, s odaláncolták a táborkapuhoz. Ha a kapun áthaladt egy kocsi, az volt
.a dolga, hogy ugasson. Négykézlábra ereszkedett, hangosan vakkantott, nagy ne
vetés s térdcsapkodás közepette. Naponta egy tányérnyi ételmaradékot s káposzta
torzsát kapott, amit kutyamódra csak a nyelvével kikanyarintva s behabzsolva
ehetett meg. De mivel megtudták. hogy igen jó hallása van, időnként leoldották
a láncáról és a zenész legények behívták a barakkjukba, hogy megadja a normál
.á-hangot, aztán mehetett vissza ugatni,

Túlélte ugyan a tábort, őrzőit is, de azóta úgy érzi, míntha a mája és a gyomra
közott valami hús-kampóféle kalimpálna. Néha oly erősen ver, hogy beleájul.
ilyenkor fölmossák, de utána lis, rnintha viselős lenne a rettegés megszülhetetlen
magzatával. Az orvosok semmit sem találnak testének e tájain. így hát emlék
nemű lévén a dolog, megfoghatatlan marad. Igen, csakhogy az ájulásá, a reme
gése és a felejthetetlen "kutyiasága" él, úgy él és lélegzik, akár egy lény, megfog
hatóan őbenne. Hogy mégis mosolyog s barátságos, ez ra szeretet törékeny túl
·erejétől van.

(A költészet "túlerő": az élőt élöbbnek ábrázolja, az esett embert éppen esett
ségének ábrázolásával teszi emberivé, a gyengét azzal magasztalja föl, ·hogy meg
hagyja gyengének, a brutalitást azzal bélyegzi meg, hogy olyannak mutatja, ami
.zyen, a fog'yatékost "csökkent létében" mu-tatja teljesnek. Ha a költészet ezt mű

veli, vagyis minden látható mögött a láthatatlan teljességre utal, s ezzel meate
remti a hibátlan létezés lehetőségét, akkor az emberi szférában Isten mintájára
cselekszik:

Az új égben, az új földön valamikor ismét minden egész lesz, minden ismét
tökéletességének, "töltöttségének", "hozzá-már-nem-adhatóságának" szépségében fog
,ragyogni. Nem lesz többé törés, bukás, elégtelenség, töredékes fájdalom.

Amikor a költészet teremt, ennek a megsejtett tökélynek az előérzetét fejezi
ki: így ad hírt a teljességről a társunkká formálódott világban. Ezért a költészet
hi'vatásból vállalja a világot; ám nemcsak a látható, hanem a létező világot.

Ebből ered, hogy a költészet nem a témán múlik, hanem az érzékenység
átütő erején; azon, hogy milyen mélységbe ér re ez a hatóerő, hogy a költő képes-e
megsejteni az emberi lét szomjúságát?

A költészet erre a szomjúságra iható választ tud adni - magát az igét. Ezért
azonosulva az emberrel - folyton vall'omást tesz.)
Wroclaw: a katolíkus intelligencia klubestje. Én sem tudom megfejteni, mi

az oka népeink szeretetének. Vannak ismert történelmi érintkezéseink, sőt egybe
lobbanásaink, de énnekem most, itt ez fontosabb, ez a felém áramló, személyes
érdeklődés.

Megragad egy idős professzorasszony okossága és türelme, egy lengyel fiatal
ember, akiben folyton szót kér a magyarok iránti lelkesedés, de nem lángolóan,
hanem egy mai mérnök baráti, pontos és mértéktartó módján, aki nemcsak em
lékezik, hanem jól emlékezik; egy lengyel fiatalasszony utánozhatatlan kedvessége,
aki nyiltan kéri és figyeli a magyar szót, hogy ízlelgesse, építgesse magának a fé
lig sejtett, alig értett magyar mondatokat.
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Nem azt tartom e szeretet fokmérőjének, amit mondanak róla, hanem amire
engem képessé tesz: még soha nem beszéltem ilyen lassan, ilyen tagoltan. így
zengetve, ilyen értelmesen, élénk s finom mérlegeléssel "produkálva" anyanyelve
met, mint ezen az estén.

Körülülünk egy hosszú asztalt. Velem szemben, az asztal túlsó végén egy so
vány, szemüveges lengyel PilP ül, majdnem mozdulatlan, sűrűn dohányzik, néha
ránk pillant, majd elnéz mellettünk, arcán azzal a mélázó kedvességgel s okos
sággal, ami a töprengő embert jellemzi.

A kérdés, ami szavaink nyomán kibontakozik: mít tegyen a ma keresztény
papja, a ma kereszténye, hogy feloldja elszigeteltségét Ha egyáltalán van ke
reszténységből eredő, kereszténység míattí elszigeteltség - rövidesen kiderül, hogy
csak gyöngén megélt, rosszul értelmezett, az ember mélységeítől visszariadozó
keresztény magatartás elszigetelődéséről van szó -, egyetlen dolgot tehet: embe
rek közé kell menníe, fogalmazta meg egyik asztaltársunk.

Akkor, talán kissé hevesen, azt válaszoltarn. én nem hiszek abban, hogy egy
általán lehetséges emberek "közé" menni, Azért nem, mert aki erre képes, az nem
ember, másrészt, mert valami módon az is emberek között él, aki úgy képzeli,
hogy neki sikerült "falakon kívülre" helyeznie magát. Hiszen a levegő, a távolság,
a tér maga is telített az ember üzeneteivel és műveível, hogy a hívásáról ne is
beszéljünk. Az embernek emberrel való találkozása elkerülhetetlen.

De - tegyük föl - ha lehetséges volna emberek közé menní, csak ember
telen pozícióból volna lehetséges: s el lehet-e képzelni ennél lehangolóbb, bizony
talanabb s szorongatóbb találkozást? Aki emberek "közé" menne, ember létére,
míntha csupán szúrópróbát venne, kóstolgatná az emberi létet, amit csak alá
rnerüléssel lehet megízlelni. S alighanem sietve visszahátráina arisztokratíkussá
tompult érzékszerveivel hideg és steril magányába.

Aki emberek "közé" ereszkedik, arról első pillanatban látszik, hogy nem él
emberek "között". Mit is jelent emberek között élni? A "csorda melegét" (J. Os
born), de "hideg tumultust is" (S. Weil). Biztonságot, de a súrlódás forróságát is.
Növekedést, de a kopás hiányát is. Ám az emberi hivatás oldaláról: jelenti mín
denekelőtt azt, hogy az adott ember életéből vállalom a rám eső részt. Azt a mon
datot, amit én kell, hogy kimondjak neki. Azt a cselekedetet, amit tőlem vár,
tőlem és nem mástól, mert mástól: - éppen életünk szereposztása szeránt - más
cselekedetet vár. Jelenti a figyelmet, amellyel talán éppen e pillanatban segítem
őt élete fordulópont jához. Jelenti készenlétemet a megszólításra. Fegyelmemet a
hosszú hallgatásra. Az a tény, hogy vagyok, mellette vagy mérföldekre tőle, bár
éppen önmagamba zártan és szótlanul, mégis, az a tény, hogy vagyok, számára
lehet figyelmeztetés, talán korlát, hogy áttörje, örömének oka, esetleg intés, vagy
mély biztatás arra, hogy végre cselekedjék. Kell, hogy lássa a vidámságomat is.
Talán a keserűségemet. mely kiül az arcomra, vagy a dadogásomra. Kell neki,
hogy tanuljon belőlem, hogy elviselhessen, hogy földerüljön. Kell, hogy miattam
éljen.

De tud-e rniattam élni az a keresztény, aki nem így él az emberek "között"?
Ismerí-e a kínjaimat, aki csak ünnepi píllanataímat ismeri? Ha nem, úgy már
az sem elég, hogy az emberek között éljen, velünk kell élnie.

Annyira velünk, hogy összetéveszthessenek bennünket egymással. Hogy azt
mondják ránk: már nem is prédikálnak, csak forrón beszélnek. N'emcsak hirdetik,
elosztják az igét. Nem bizonyítják, hanem megélik. Nem díszedkről lehet őket fel
ismerni, hanem igaz életük belső szépségeíről. Nem a hanghordozásukról. hanem
emberszolgálatukról - mínthogy istenszolgálatuk vitathatatlan.

Ha így él közöttünk a mai keresztény, el kell veszítenie kűlönbözőségének

külső jegyeit. E jegyekkel szegényebb lesz ugyan, de velünk gazdagabb. Akli így
él az emberekkel, az az együttélésből fakadó természetes tapasztalatok útján el
jut a megértésíg, ami nem az ítéletre sarkall, hanem a szeretetre.

Aki így él közöttünk. lehet, hogy elveszíti a lélek Sinai hegyednek a magá
nyát - ami nem azonos a lélek megküzdott békéjével, mely béke marad a békét
lenségben is -, és az emberek völgyében sokfajta lármával találkozik. De ez a
lárma maga az élet.

Nem tudom, hogy ,holnap mi ér. De egyben biztos vagyok: mielőtt a nap fel
kelne, a Gondviselés már felkelt.

Lacordai1'~

328


