Amnézia
írta MATHAI BELA
1.

Van-e egy hídnak élete? Ha az élet mozgás, aikkor mínden bizonnyal. Felette
az élet rnozgás, - és így a hídinlak is van élete. hiszen átveszi a telette haladó jármúvek remegését, Csattognak a villámosok, ropognak a nehéz teherautók. surrannak a szernélygépkocsík, és a híd roppant teste mínden mozgásra másik mozgássa; válaszol. Bár az anyag önmagáben mozdulatían - hiszen az atomok nem
változtatják helyüket--o az atomok á!l1:aJ egybefeszü1ó tömeg mintel:;vetJlen test
rnozog, Követi a rajta rohanó élet zaját, talán ~óhajtozik, talán álmodik, felébred, aiszik és nyújtózkodik. Mert nemcsak átveszi az élet rezzenését, hanem önmaga is él. Ha meleg van elnyújtórzitk:, ha hideg, összehúzódik. Festéknuháia
megJkopik, híszen időnként új ruhát kelll számára pin,gá]rrü A hídnak vannak hét.kömapjad. De ünnepel is. Ilyenkor színes zás21ló-csok['okia~ lenget a szél, friss,
eleven lesz, és mdooen bízonnyal keUemesborrongás fut át rajta, ha sikoltó rendőrautókka! az élen átvonul rajta a menet. A híd ...
Tovább nem gondolhatta. AgéI>koesi, amely közvetlenül a' járdaszegély rnellett közeledett feléje, nem haladt el előtte. Felugrott ill j;írdára. Még csak annyit
látott, hogy a Slárhány6ja alÓlI porzik a rászáradt sár. A vezető arca ott voJt közvetlen közelében, Ez az arc merev volt, rnozdulatían. Nem őt nézte. Talá.a nem
is látta. Túl nézett ,rajta, messze előre. Ekkor kapta az ütést.
2.

Nem fájt nagyon. Csak elesett. Ekkor történt, hogy kiemelkedett a testéből.
Io'Ell., a híd fölé. Látta a vízben a si.miyokat. Messze, távolban a hegyeket, a há:'
zak tömeget, a toríödást az úttesten, testét a kocsii kerekei alá szcrulva, Látta,
amint fQlyik a vére, és nő, egyrenó az a b~ú tócsa a piszkos j,áirdán. Táskája tartalma kíszéródott, cipője leszakadt lábáról, vére közben lassan terjedt.
Atitatta ruháját. De ez a ruha' már nem volt· az övé. Csak másik emberé lehetett. KÖ2JÖITIbÖiSen nézte. Úgy talá!.ta, hogy teljesen idegen, Vagy talán mégsem?
Holl látta e2lt a iapűs, pisze orrot; amárJropasrodó fejet a zilált türtökkel ? A
vér szeme sarkából folyt, füléből, orrából. Talán mégis valaki j6 ísmerős ? Melege lett. Átjárta valami stokJatJan, belső árnm. Mint amikor a kandalló cserepeít átitatja a Iahasábok színes lálngnyelve, úgy terjedt benne ez a lassú izzás.
fútöttség. Amikor már teljeseri betölt..ötte, meglepetéssel tapasztalta. hogy ez a
fú.tőttség több, mint meleg. &gés. LáJn,golás. Teljes lénye égett. Maga volt a tűz.
~ a 1áJngok lihegését, amint emésztették. Fájdalma sem volt. Majd ez a fútöttség. lassan csillapodni kezdett; és aikkor azt tapasztalta, hogy remeg. Ez a
remegés szabátlyos volt, pontosan meghatározott ütemben érkezett, míntha valaki
llimo,gJatta volna, Hullámzás volt benne és körűlötte. Honnan jőN? Fény volt.
FénYesség. De ez a fényesség nem vakított. Bátorító volt. Bölcső, amely ringatta.
Gyennekké vált. Hintázott. Annyit lluoott a fényIJ:'Ől, hogy nem follyamatO\'! .jelenség. Menn,yiségekben, kVSlntuJIno~bal11 jelentkezik Fel,fogható. és megmérnető. Ez
adhatta ennek (1 fány-folywnntak Iülctetését, amely - bár' maga is fénnyé változott - a fány hátán vitte, ringatta. Erezte a gyermekkor tiszta szendergésének
~ könnyű volt és gondtalan, Senkit Bem látott. Fény j elek, aranyos fénY'Pás:zták 8Ubantak el melllette, de nem hoztak és nem VL'tOOk senkIinek üzenetet. Ilyet
JAibattak a Holdra utazó úmajósoik.
EkkOit' a remegés megszünt. A fizdikusok úgy mondsnék, stabilizálódott. Ez az
4UaPOt ma:p volt a végtelenség, Megha1:tam _. gondolta. Isten van bennem és

Jdlt'Qlöttem. ISTE~ FENY.
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J.

Ek.l;:or iNatot érzett. Milyen iilJlatot? Az erdőnek illatát. Az a tiszta légzés,
ahogy a levelek feldü'1gozzák távoli napoknak és csillagoknak üzenetét, hogy aztán tovább adják, minr hűvös, steril csókot, amelyet az emberek által soha nem
szennyezett vi!lág küld ;1 végtelenségből. Ha pedlig lehullanak a leveleik, ~
kesernyés, fáradt szag tölti meg a Ievegőt, amely mégis vígasztaló, Hiszen a lehullott Ievélböl ismét élet lesz, sarjadás. Ha Iesz eső. Elkikor már eső szaga csapdosta. A másik üzeneté, amelyet a földre küldenek a fellegek. "f:rintetJen és szűzí
vízcseppek. amelyek csak aklkor fakulhattak el, amikor a Föld légkörtébe értek.
De ennGk is vége szakadt. Nádasok szagát érezte, a rothadásét, amely egyúttal
új élet bölcsője, majd virágok iH,atát. Előtte sorakoztak. Szegfű, ibolya. Lekaszált
fű. A reilyőfák üzenete. Máskor ezekre a szagokra. Hlatokra nem figyelünk. De
rnost belehasított a fölismerés: ISTEN ILLAT.

4.

A zenészek hangoltak. l'..I indig szerétett hangversenyekre járni. Feloldódott a
muzsíkában. A zene maga voft a kezdet és a vég. A túlélés, az örökkévalóság.
A 1~é7~ amely a hangjegyeket írja, elporlad. De a hang, a jel2lés" örök. marad.
Egyetlen tollvonás. Az a töredék, amelyet a kéz kiemel a körülöttünk levő és
örvényJó muzsíka kímertthetetlen vizéből, amelyet felso!ra.koztat, a töibbi és abball) a. nagy pillanatban felhangzó töredékkel egyetemben, ll. szellem és a géniusz
magaotztosségával. Egys::eiTe fogta fel a sokféle üzenete t. Búgott a cselló, pörögtek a dobok, sbkoltottak a sípok, wkogták a hegedűk. Nem volt ebben a hangözönben semmi rendszer, vagy mel6dia. csak a hangzás, Minden hangszer egyszerre élt, egyszerre üzent és valamit közöLni .akart vele.
Feszülten hgyelt. Bár a zene tombolt, valami IllJégis hiányzott. Elős7iÖr a
dobok maradtak ki. Aztán a sípok zaját sem hallotta, ElhaliLgattak a kürtök. Majd
részben a vonósok. Végillcsak egy hangszer szólt, Búgott. Reszketett. Hangja
mély volt és megnyugtató. Csülapítés, andalítás, megnyugtatás. Egyetlen hang
szölt. Nem volt Váaltozata, variációja. Mínden elmúlt, amilkor hallotta, csak egyetlen érzés maradt a szívében: az örök létezés öröme. 'Melyik volt ez a hangszer?
Lassanként világossá vált benne. A gordonka. Most ezen a hangon S2JÓl hozzá
valakí. ISTEN HANG.

5.

Tudom, hogy megbántad bűneidet. Üdvözülni fogsz.
Nem tudok, Uram. Nem tudom elfelední az emlékeimet !

6.

ElMor már maga volt a tagadás. Emlékezett még, hogy felkiáltott: Istenem!
De a megbánásra jóformán 'nem volt ideje. Egy ember életében·· a gyalázatnak
is helye van. Bűneinek, ostobaságaínak, gazságainak. A bűnök soha el nem múló
izzásának. mások bűnei fájda!lmáJnak, - s ezeket e}'felejteni nem lehet. Lehet.
hogy Isten megbocsát és leveszi válladnkról bűneink roppant terhét. A pap Isten
nevében oldoz fel. De ki törölheti el emlékeinket? A háborút? Az elhurcolt barátokat? A bombázások ,után a házak fölött terjeng() égett szagot? A töröttgeren-·
dák és falak alatt agyontíoortakat ? A hadifoglyok menetét? A krematóríumok
füstjét? Barátatak erUordulását? A sunyi lapulás t, amikor tenni "Iehetebt volna
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valamit? A csendes kívárást ? Tétovázó ítélleteinket ? A tunyaságot, amikor pedíg
segűtségünket kérték? A néma kárörvendezést mások elsűllyedésén? A könyöklést, hogya helyünkön maradhassunk ? Értékeink sutba vágását, és új értékek
rnérlegelés nélküli elfogadását? Az ingadozást? Az emlékeret rostál, válogat.
Kidobja azt, amit tehernek tart, és csak azt rögzíti, ami kellemes. Hiszen a rassz
emlékek bllíncseível 'tovább haladni nem lehet. De vannak örök bélyegek. Isten
megbocsát. Megváltott, és el-vette bűneinket. De ki veszi el az emlékeinket ?

7.

A professzor felemelte karját a levegőbe: - Le lehet vetkőztetni! Az assziszlehúzta a kesztyűit, kibontotta a hátul összekötözött, vértől lucskos köpenyt, amely alól előbukkant barna csíkos polgári ruhája. A többiek is kibújtak
köpenyeikből. A teremben fojtó meleg volt. Izzadt homlokukat törölgették.
- Uraim, készen vagyunk,
A professzor vizet csurgatott kezére.
"'- Életben marad? - kérdezte az adjunktus és arra gondolt, jó volna meginni egy kávét.
- Igen. De teljes lesz az amnézia. Emlékezetét elveszti.
tensnő

BÍRÓ JÓZSEF VERSEI

Madarak
nehézröptú madQ;rak
húznak ferettem
szárnyuk érinti homlokom
rést vágnak a kékben
rajtam barázdát
szorít a fájdalom
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1945. AUGUSZTUS 6.

minden rendben!
még 41 perc!
Hirosimának
MÉG NEGYVENEGY PERCE VAN!
9144 méter magasban
a Sárga Bomba
Harru Truman
zongorázik a hajószalonban
Louist figyelje aradart!
86,5 ... 87 .•. 87,5 ...
.Sonala quasi una fantasia"
MAR CSAK T/Z PERC!
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ÖT PERC!
EGY PERC!
T/Z MASODPERC!
"In questa tom ba oscura"

9 óra 15 perc!
robban
a fényűző szalonban!

pezsgő

DOMINE DEUS
SANCTUS CRUCIFIXUS!
DONA NOBIS PACEM!
AMEN!

