
jellemzik, hanem a módszerek és a tu
dományos koncepciók. Szerintem ma
olyan korszakban élünk, amelyben
nyilvánvaló, hogy a kulturálís örök
ségből ránk hagyományozott életis
meret, emberismeret, ösztönös lélektan
nem elég. A világ túlságosan meg
változott ahhoz, hogya lassú vál
tozású évszázadok tapasztalatanyaga
most ls elegendő legyen. Most van je
lentősége annak, hogy tudományos vizs
gálat tárgyává tegyük azt. amit biztosan
tudni vélünk.' '

Az előzőkben beszéltünk morálról, em
beri problémákról, orvosi és vallásos
ember! seaítséaről, ~gyházi állásfoglalá
sokról, szerintem ezek mind olyan kér
dések, amelyekben a régi válaszok, az
axíómákból levezetett magyarázatok fe-

Iülvizsgálatra szorulnak. A tudományos
kétely, a tudományos módszer (amely
nem csupán empíria, hanem tudományos
gondolkodásmód, fogalomalkctás, követ
keztetési rend is) itt nagyon helyénvaló,
és - úgy gondolom -- a jövőben a
különböző "psz'cho-" és "szocio-" illetve
"szociál-"jelzős szóösszetételekkel kifeje
zett diszciplinák nagy segítséget nyújt
hatnak és nagy szelgálatot tehetnek
az emberiségnek, tn magam csak né
hány, viszonylag szűk terület kutatásá
val. illetve megismerésével és befolyá
solásával foglalkozöm ezek közül, és ab
ban a néhány kérdésben, amelyhez hoz
zá szólhatok, majd meg is próbálom ezt
bizonyítani.

HEGYI B~LA

ANGYALKONCERT
Irta CZIGANY GYÖRGY

Gergő először volt cirkuszban, Karcsi utoljára.
Még csak zenélt a sátor: oszlopai orgonasípok. Mellkas-remegtető kürtök,

amelyek még a fenti bársonyfüggöny [égcsapcsengő rojtjain is túlnyújtóznak,
Kémény a két legöregebb. Szakadatlan búgnak, süllyed a hajó. Pedig az aréna
széksorai - vidám leánykar - sikoltozásba, hullámvasút zaj-szakadékaiba rán
tanak magukkal; kacagás, vagy sírhatnék csiklandozza az ember gyomrát.

Karcsi arcában feszülnek a súlyos ponyvák, az egész kupola. A magasba néz,
rosszul lát, sokáig vhsgálja a fenti, a fényes szerszámok rnértanáíg kúszó köteleket.

Hogy gyermekrabló ! Ezt fogják mondani.
Gergő is fölnéz, de könnyezik," arcát hamar elfordítja az odafenn köröző Na

pokról. Ásít. Le-fÖl billenti a szék párnázott, piros ülését. - A szék támláján
ujjahegyével a számok vájatait simítgátja szórakozottan, görcsösen.

Megazöktette azt a kis gyereket. Szegény anyja. Az megörül, .mire hazaérnek!
A tekintet a gereblyén nyugszik meg, noha itt ez is olyan idegen. Külleme

a régi, kerti eszközé; valami más dereng rajta mégis, gyanús varázs, mint minden
díszleten. Falumbéli Jolánka ő, a nyilvános házban. Hamis csíllogásban, ám ő ~_az.

Karcsi szeretí a gereblyét,
Fésülködik a fűrészpor, futkos a gereblye röl-alé,
Köszörüli a torkát.
- Ez a mi esténk. Örülsz?
Gergő csapkodja a szék karfáját.
Nevetnek. Bámulják egymást, akár a szerelmesek. Hogy történhetett? Dél

fele az ágyak vasváza világítani kezdett, földerült az ég. A pánik pillanata volt
ez. Szinte pizsamában indult. Szembetalálkozott az. ebédszállító kocsival. Biztosan
kerülte ki a nővéreket. Mint aki újságért szalad. Valóban futott. Ökölbe zárt
kezében a mázsás test minden ereje.

A villamosnál csaknem kuncogott, Örül a visszatért, győztes önhizalornnak.
Senki nem üldözte. Senki se bánthatja.

Csak Gergőre gondolt. Nehogy hiába...
Már az óvodai csengő. Az óvónő csírípelése. "Természetesen Nagypapa kérem
dalolta -, csak óvatosan. Gergő hajába túrt: és a sapkád, a sapkád?!
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Egymás kezébe kapaszkodtak. Karcsi a Vérmezóre gondolt, a Iogaskerekűre,
valami lábdára... Gergő körülugrálta őt, járta a kiskutya táncot. Cir-kusz, cir-kusz
- szavalta.

Hiába hőkölt vissza. Hát,' üsse part. Máris legyűrte a várakozás öröme a
szorongást, Öröme vén hegyként vetett árnyékot Gergő boldogságára. Nagyszeru
lesz. Nagyszerű - mondogatta, A pénztár korlátjába megkapaszkodott. Már ke
vésbé szédült. Perecet rágcsáltak, a villanyórát nézegették. Gergőé a nagymutató,
Karcsié a kicsi. Versenyeztek.

.Valamit tenni szeretne Gergőért. Csak nézte, ahogy rágja a perecet. Ez az én
vérem - gondolta az állóbüfé pultja előtt. Kortyonként itta a bort.

Egy reflektor tántorította meg. Cipője orrával tapogatta ar lépcsők szögleteit,
A jegyszedőnő a karját nyújtotta.

Harsogott a cirkusz, hangszórók hahotáztak. Bohóc - mutogatott Karcsi a
hófehé-r, süveges figurára. Gergő megdöbbent. Aztán vállat vont. Bohóc -- szólt
bennfentesen. Vagy Halál - vetette oda. Már nevetett.

Mintha a kórházi fülhallgató zenéit hallaná. Karcsi ráismert a hegedűk.

csellők énekére. A vergődő lányhangokra, basszus-szólamok egymásnak rontó falai
közt. Szél és sziklák panasza; kóruszene, dalok, harsonák. Félt a kórházban.
Az ellenség nélküli világból menekült, A nővér teát hozott, a szomszéd]a képes
újságat kínált. A börtönben sohase félt így. Ha nem szögesdrót zárt be (hirtelen
megpillantja az angyalokat), a sziv akad el maga. Magasból szálltak alá s a
széksorok közt nesztelen két sort szőttek önmagukból. Vízesésként. csupa kék,
patakzó angyalok. Most piros-bor csontok derengenek át az Izmok habján. A
kékből sárga, a zöldből (igen, zöld is volt) lila; égi revü, s végül az alig várt
nevetésben, a fölzúgó tapsban mind, mind fehér: emberi testük volt már és
táncoltak. Labdajuk világos: a tuskó Afrika helyén a Csendes-óceán kékje. majd
Afrika e tengerből bukkan elő, hogy megint csak elöntse a kék végtelen. Pörgött
a labda, elszállt a nézők feje fölött.

Nem gipsz-húsú angyalok voltak. Nem hadakoztak tüzes karddal. Ringatóztak
a porondon, testük muzsikált,

Szobrok, mielőtt megmerevültek: szobrok nyújtóznak így. A márvány hullá
maiban hailadoznak. A kívánesi t.ekintet ilyen, mielőtt röptét megállítja a cso
dálkozás. Mielőtt az iszony megbénítja az arcok erdő-rnozgását, könnyű szél
játékát. Pedig a fegyverek még föl sem emelkedtek.

- Horkelsz - lökdöste meg Gergő. Nem riadt föl.
A fegyveresek lassú készülődését nézték mindannyían. Aki melléjük állt

elkésve, csak most rángatta le válláról a gépplsztolyát, Aszíjat átforgatta a
csuklóján. Senki nem menekül. A cinkosul ajánlkozó finom és eszelős mosoly az
angyalok arcán! A szobrok meggyalázott könyörgése!

Markában a szék karfája reccsen. Föl,föl akar állni!
Aztán sután nevetgél. Ringatóznak az angyalok, összehajló és szétrebbenő

testükkel telirajzolják aporondot.
Motorbiciklis majom vágtat körbe - pokol bűze pöfékel -, hátán gyémánt

tábla, abban jókora számjegy. Talán hármas. A füst lassan száll el. Gergő csap
dosott a tenyerével, legyezte az orrát.

Két lány, két fiú (míóta keringenek már l) a terülj asztalkárnon ?
Gergő várta, hogy Ieszállnak onnan s cikázni kezdenek, akár a jégen.
Egy helyben pergett a kvartett, körbe-körbe.
Majd te is kapsz görkorcsolyát - súgta Karcsi. _
Hirtelen lelassult az eleven "Ttörhinta. A hosszú szoknyák puha láng-lobbanással

kétfelé repültek el, pontosan a szolgák kezébe.
Trikóban idegenek lettek. Karcsi csalódottan meregette a szemét, Egy figura

végén nevettek, akkor rájuk ismert, ők azok, az előbbiek; s megint szerette őket.

Mintha nyár után a tél sodorta volna elébe azt, akit csaknem feledett már. Épp
ezért hevesebb a szívdobbanás, más-voltukért is. Ö, tél-nyár kisasszonyok!
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Derékmagasságig emelték a fiúk a lányokat: folyton pürögtek, kinyitották
meg összecsukták őket napernyőként. Hajuk a porondot érte. Két hátrafeszített
fej köröz, a fogsorok szikra-fénye, akár kerék küllőín a veszett iramú trillák.•.
Fi:ilsüt a tapsban a délelőtti nap.

Szerette volna, ha nem tud a kinti sötétről. Szerette volna elhinni a nappalt
a reflektoroknak.

De már madarak! 'I'ípegő, tehetetlen galambok a híntán. Blhülyített madarak
tornásznak, táncolnak, labdáznak.

Gergő odahajítaná a sapkáját. Hogy szétrebbenjenek, hogy, megbámulhassa
röptűket a kupolában, '

Hölgy, talpig rózsaszínű. Bókol. Kinyújtott karján (a láthatatlan folyosón) föl
-alá róják útjukat a szárnyasok.

A süveges, a püspök vágtat elő. Körbelovagol a porondon. Elvágódik. fölkel.
Bömböl, pórólja a ruháját. .

Karcsi látja, neki integet. Karonfogva járnak a börtönudvaron. A jelenidő

diktatúrája, Megáll a püspök, suttog szünet nélkül. Megdől-e a pillanat uralma
rnibennünk? Benned, benned - emelte Karcsi melléhez az ujját. Rúgd le a
pillanat nyűgét, Velük tarts. Vállalj közösséget a teljes emberiséggel, tízezer évek
lelkeinek drámája - benned, benned. A bohóc legyintett. Voltunk, vagy leszünk:
mindnyájan halottak vagyunk, az öröklét bennünk változott halandóvá. ts mégis...

A kopasz dobos-' helyén angyal verte a cintányért.
Ostor. Fiatalember pattogtatja. A letéphetetlen álarc: mosoly, megkövülve a

nevetés küszöbén.
Rólad van szó, öreg - szól meghajolva, s hirdeti - önismereti műsor haldok

lóknak...

Gergő az ostort nézi. Nyelvével utánozza (csettint) a vágta zenéjének petárda
csattanásait.

Karcsi feje megint a mellén csüng. Hallja a rabszolgák zíhálását. Az ívlámpa
pókháló fehérségén átszivárog a megkorbácsolt angyalok vére. Napnyugta vörö
sében ébred. Jóságos, kövér szerzetes totyog be. Mozdulna feléje, de fogva tartja
a szék. Atyám - súgta a barnacsuhásnak - atyám - rekedten erőlködött. A
medve nem figyel! rá. Egy hordóval babrált. A gondolat fogantatásának ,izgalma
oly heves volt, hogy folytatni kellett. Az álmok szeunyvizéből kiszabadult való
ság, ami a hulladékok és romlandók tömegéből tisztán kerül ki. Ami érvényes
még. Ami lényük mélyén köti össze a létezőket. Csak ez gyötör meg, ez a
gyönyörűség. (A medve széttárta mellső mancsait. F'igyelt.) Ha mellettem ül s
nem tudok szólni hozzá - kiáltozta. A hiábavaló indulat is érvényes lehet? A
kézfogás is? Hogyan atyám?

Tíz perc szünet. -
A hangszóróból gátszakadás utáni özönléssei zene zuhog alá.
Kipirultan tapsolt. Fölállt boldogan. Azután lehajolt, mert Gergő a koszban

turkált. Veszünk másik perecet. Beszélgetünk, jó?
A kisfiú az ölébe kúszott, összeütötték a homlokukat. Gergő szomjas volt, föl

álltak. Az áramlás egy szigetre veti őket. Tükrös oszlop tövében Itbégtek. Ka-
paszkodtak egymásba. . '

Karcsinak vizelnie kellett. Tűrhetetlenül kínozta ez, a nadrágja már átned
vesedett. Vonszolta magával Gergőt, aki a fekete fal bűzétől elhúzódva az oszlop
faragványaiba csimpaszkodott.

Karcsi hiába szólintgatta. Végre meglökik hátulról. Elneveti magát - ej! 
s hirtelen megfordul. Csak egy kövér hölgy háta, csak zakók, pulóverele. Agas
kodott, lábujjhegyen jár, forgolódik. Ujjai megvakítva, tehetetlen merednek szét.

Hol a csodába? nyög s löki az embereket. Réseket nyit, csapkod. Ösvényeket
pillant meg, melyek míntha a kisfiú sajkáját rejtenék, de mire megindul:
összezárul minden. Megkerüli a perecest. Megkerüli az oszlopot. Nekilódul újra;
nem érzi az ütéseket, kifacsart végtagokkal fúrja át .magát a nehéz és forró
függönyökön.
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Kétszer is találkoztak, de nem ismertek egymásra. Gergő nagyapja nedves
nadrágjába ütötte homlokát, perdült egyet, tovább szaladt. Testét elöntötte az
izzadtság. Hánykódott s tűrte, hogy néha - jaj, picikém - még meg is símo
gassák. Vissza akart jutni a nézőterre. Ahol előbb együtt voltak. A zene már
megint szólt. Letörölte a könnyeit: ijedten látta, kiürül az előcsarnok.

A pereces föl-alá szaladgál.
Odabent felmorajlott a tömeg. A légtornászok!
Már látta Nagyapát. Feje a kövön, vagy valami ruhán. Nézte s nem lépett

közelebb.
A test mellől fölemelkedő rendőr meg a pereces nagysokára megindult feléje.

Mínha zenére lépkednének, óvatosan, kényesen.
Végre megérintették a vállát, Akkor szégyenlősen elmosolyodott.

SÁRI GÁL IMRE VERSEI

Kil;ilágitom magamat: ülök a
sötét autóban, fém szemem van.
Fölszállok madárszárllyon,
és ott vagyok a gép előtt, és
itt ülök a gépben, "s t~ldom,

hoqy sose sikerül megfejtenem,
mivégl'e is vagyunk a földön?

És tudom, hogy a géppel sikerült
még kisebbé válnunk.

imádása
A Hold a gépek fején a korona? Vagy
kié?
Vagy a gépek imádják lcoronájukat?

Van-e repedés ezen a gúlán vagy
buborék e qúla fémben~' De a gúla
tetején. a Hold hegyén is gép van.
Bálványunk, Gép Úr, üdvözlégy!

Gépek
A fémnek a szíve hol t'an?
Elterűl vére,
beszövi egész testét?
Metallográfus, mit keresel a fémen,
buborékot vagy hajszálrepedést?
Csodás absztrakt kép a [eluételed.
lVIetallográfus, a fémnek hol van a
lába és akarjo.?

Az autónak talán a motor a szíve?
ÖsszeáHnak gúlákba köré a fémek,
köré épülnek. Ojszerű sziromlevdek.

Robogunk. És szaladgálás az életünk.
Fantasztikus a mezőny, ahogy futkosunk,
föntről, magasból nézve az utak
sokaságán.
Miért építjük ezeket a gúlákat?
Építjü1~ gépekkel és gépekből.

Londoni pillanatképek
Arany clrádák, angyal ujJak
fogják egymást a Westminster
Abbey gótikus ablak-falain.
És mennyi csúcs-erdó-szál
fenyő! Evezőlapátok százai
a templom-hajó és halcsontváz
fiízérek, tátogó halszájak.
Csupa intes e Ház, felkiáltójel:
-ElnyelIek. ember, mulandó vagy!

Kint meg piros emeletes buszok;
kif'utottak talán a Westminster
Abbey bíbor padjai? A Trafalgár
téren is tisztelegnek: Nelson
admirális emlékének; s jönnek a
Big Ben-hez - ki rendelte ide a
Buckingham palota díszőrségét? -,
menetelnek át a Themze hídon is.

London, 1973. szeptember 3.

Pohár bor kell a~ útra
Katonák t'oltak,
ott szundikdlnak
már a Jűben;

ci1,Uek lettek újra,
elhagyttik fegyverük.
Most már csak
pohá1' bor kell az '!itra
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