
"A gyermekek". A dráma legszebb része. A harmadik házaspár az e16z6 ketteS
gyermekeiböl áll: Mónika - Anna és István lánya; Kristóf pedig Ter~z és Aftdrás
fia. Ok most kezdik közös életüket. Ennek a közös életnek a mértélu, hogy minél
tökéletesebben WlCrözzék vissza az abszolút .Létet és Szeretetet.

Az Aranymiivel! boltjá-t hilen és költőien fordította Balássy Péter lengyelM!.
Az els6 ~s másodík részben fölhangzó kórusokat Balassy László költötte át. A
darabot Budapesten a Szent Kereszt plébániatemplOmban mutatták be 19BO. má
;us lB-án, neves fővárosi milvészek .....: Kohut Magda, Venczel Vera, RaksánJIÍ
Gellért, Szokolay Ottó -, valamint az eoyhdzközség részéről S. Balogh Judit ~.

rilzik László közremilködésével. Rendezte; P. Horváth László. A darab megér
demelt sikert aratott. Az egyházi sajtó mellett elismerően méltatta a Magyar.
Nemzet, Népszava, az llet és Irodalomban E. Fehér Pál, valamint a Magyar
Rádió is.

A következőkben a Vigilia mutatja be a művet, Andrze; Jawien drámai el
mélkedését, a budapesti oratórium-előadásra készült, némileg rövidített azöveg
könyv alapján.

.4NDRZEJ J.4WIEN

AZ ARANYMŰVES BOLTJA
Elmélkedés a házasság szentségéről,

olykor drámai fordulatokkal ll-

Fordrtotta BAlÁSSY P~TER

t A JELEK

(TERÉZ, ANDRAS)
l.

TERÉZ

András engem választott, és megkérte a kezem.
l.ía délután öt és hat között ...-
Éppen a piactér jobb oldalán mentünk, míkor András megfordult és azt mon4ta:
Akarsz az élettársam lenni?
tgy mondta. Nem úgy, hogy: akarsz a teíeségem lenni,
hanem, hogy: akarsz az élettársam lenni.
Ezt mondta, de míndíg maga .elé nézve, mintha félne
olvasni a szememből, és egyúttal, mint aki hangsúlyozni szeretné,
hogy valamiféle út áll előttünk, még nem látni, mi a vége,
csak azt kell mondanom
arra, amit kér: "igen".
És én azt mondtam: "igen" - nem azonnal,
hanem néhány perc múlva ...
Emlékszem, András nem fordította felém rögtön az arcát,
maga elé nézett még elég sokáig, mintha csak
az utat kémlelné, ami reánk vár.

*A mG eredeti elme: PRZED SXLEPEM ,JUBILERA (Medltaeja o sacramencle maIHnltwa
przeehodzaea ebwllaml w dramlltl
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ANDRÁS
Elég hosszú úton jutottam el Terézhez. nem találtam meg öt azonnal.
Mégsem emlékszem, hogy amikor először találkoztunk,
valami különös megérzés támadt volna bennem, vagy más ehhez hasonló.
Egy idő után ráébredtem, hogy öt látom mindig és míndenütt,
vagyis érdeklódnöm k e II e t t iránta,
de ugyanakkor b e l e i s e g yez t e m, hogy így kell lennie.
Igaz, tehettem volna másként is, ellene mondva annak, amitérzek,
még akkor is, ha eleve tudtam: meddő próbálkozás.
Szemmel láthatóan volt valami Terézben, ami bennem is megvan.

és én mindegyiküket ösztönösen hozzá hasonlítom.
Pedig még akkor is csak arra vágy tam, azt kívántam, hogy végleg eltüntessék őt
a tudatomból.

Akkoriban sokat gondoltam arra a "másik én":'re.
Hisz maga Teréz az egész világ volt, éppoly távoli,
mint bármelyik más ember, mint bármelyik más nő

- de valami mégis azt sugallta: építsek hidat hozzá.
Hagytam, hogy ez a gondolat megérlelődjék. sőt erőre kapjon.
Mindez nem történt akaratom ellen.
Nem adtam át magam pusztán az élményeknek. vagy az érzéki szépségnek•

. tudtam, így nem szabadulnék ki teljesen a saját "énem"-Ml
és nem juthatnék el senki máshoz - de épp itt kellett sok kitartás.
Meg amikor nőkkel találkoztam, szépségük minden lépésnél
csak az érzékeimet táplálta. .
Néhányszor megpróbáltam követni öket.
de sivár szigetre jutottam.
Ilyenkor elgondoltam, hogy az érzékekre ható szépség
nehéz és veszedelmes ajándék lehet,
mert találkoztam olyanokkal, akik eltorzították
- és így lassanként megtanultam. hogy a szépség akkor a legértékesebb,
ha az értelemre hat, vagyis valódi.
Ezért elhatároztam, hogy olyan nőt keresek magamnak, aki
valóban a "másik énemmé" tud válni, s a híd, mely bennünket egymáshoz köt,
nem lesz fehér vízirózsa és nád közé vetett palló.
Találkoztam olyan lányokkal. akik betöltötték egész képzeletemet,
és minden gondolatomat - de épp azokban a pillanatokban,
amikor semmi más nem érdekelt, csak ők,

hirtelen rádöbbentem. hogy Teréz míndig jelen van, ott él a tudatomban, az
emlékezetemben,

TERI!:z

Be kell ismernem, András vallomása
eléggé váratlanul ért.
semmi okom nem volt, hogy számítsak rá.
Mindig azt láttam, András .mindent úgy tesz,
mintha én' fölösleges volnék, és engem is meg akarna győzni erről.

Hogy mégsem ért teljesen készületlenül ez a vallomás,
csupán azért volt, mert éreztem: jelentek valamit neki,
és bizonyára tudnám is őt szeretni.
Lehet, hogy ennek tudatában márís szerettem őt.

De ez volt minden. /
Sosem hagytam, hogy úrrá legyen ra Ham olyan érzés,
amire nincs viszonzás.
ts mégis, ma már bevallhatom magamnak,
ez egyáltalán nem volt könnyű,

Emlékszem .leülönösen egy ilyen hónapra,
és abban a hónapban egy ilyen estére
akkoriban a hegyeket jártuk,
sokan voltunk a társaságban es nagyon jól szót értettünk,
talán barátoknál is jobban -
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Krisztina iránt.

lefelé jöttünk a hegyről, és körülvett bennün
ket az éjszaka.

az úton,Sosem felejtem el a kis tavakat,;,hirtelen bukkantak elénk
mint két kifürkészhetetlen álmú víztükör.
Szunnyadt az egybeszőtt ezüst, visszavillódzva fényét
a világos augusztusi éjnek.
Pedig nem is volt fönt a hold.
l!:s ahogy ott álltunk, tekintetünket e látványra szegezve, hirtelen
- nem felejtem el, amíg élek -
valahonnan a magasból
kiáltás harsant.
Valahogy olyan volt,
mint egy segélykíáltás, vagy inkább sikoltás,
vagy még inkább panaszos nyöszörgés.
Visszafojtotluk a Iélegzetünket,
Nem tudtuk, vajon ember kiáltott-e.
vagy egy kései madár sírása volt?
Aztán még egyszer hallatszott a hang,
erre .a fiúk visszakiáltottak.
Csöna volt, aludt az erdő,
a bieszczadi éjszakában messzire eljutott a jel.
Ha ember - meghallotta volna.
De a hang nem szélalt meg soha többé.
11:s akkor; éppen abban a pillanatban, amikor mindnyájan elhallgattak,
fülelve, jön-e válasz,
hirtelen belém hasított egy másik gondolat: színtén a jelekről 
ez a gondolat támadt fel ma is bennem,
András arcéle
meg az öreg városháza tornya közt
a mi kis városunkban -
ma délután öt-hat óra tájt,
míkor András megkérte a kezem -
én akkor azokra a jelekre gondoltam, amelyek nem tudnak egymással találkozni.
Es e gondolat kettőnkről szólt: Andrásról meg rólam.
És teljes súlyával zuhant rám éfZ élet.
Úgy éreztem, hogy minden más
nagyon fontos körülöttem,
és összhangban van az egész világgal,
csak az ember számkivetett és nincs kiút előtte.

Végül is nem tudtam, így van-e minden ember,
de azt tudtam, hogy egyikük biztosan: én.
Ma tehát, amikor András megkérdezte:
"Mondd, akarsz-e örökre az élettársam lenni?"
én tíz percnyi hallgatás után azt feleltem : "igen";
de kisvártatva még megkérdeztem tőle, hisz-e a jelekben?

mindenben megértettük egymást.
András akkor feltúnően érdeklődött

Mégsem rontotta el a kedvem.
11:n mindig kemény tudtam maradni, mint a fa,
mely előbb hal el, mintsem kidőlne.

Ha néha titkon elfogott a sírás,
sosem szerelmi csalódásért.
Pedig nehéz volt elviselnem.
Különösen azon az estén, amikor

AND RAs
Teréz ma megkérdezte tőlem:

András, hiszel a jelekben?
Es mikor én, meglepődve a kérdésen,
egy pillanatra megálltam
és csodálkozva a szemébe néztem

.- negyedórája lett a menyasszonyom -,
elmondta nekem azokat a gondolatokat,
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amelyeken oly sokat töprengett
attól az estétől fogva, ott a hegyekben.
Mennyire közel volt akkor hozzám!
Szinte körülzárt képzeletének egész erejével,
és azzal a magába rejtett gyötrelemmel,
amit akkor még megsejteni sem akartam,
de ma már betűről betűre ismerrt\ akarok a mi közös boldogságunkért.

Teréz, Teréz, Teréz, ..
Tudom, hogy nem fogok már senki mást keresni.
Reszketek csak a gondolattól is, hogy oly könnyen
elveszíthetem ·őt.

Néhány éve mellettem haladt, és én nem tudtam,
hogy ki az, aki itt megy, és hogy észrevett.
Haboztam elfogadni azt,
ami most számomra a legcsodálatosabb ajándék.
Ma, évek múltával már tisztán látom,
hogy az utak, melyeknek szét kellett ágazníuk,
éppen közelebb vittek bennünket egymáshoz.
Ez a néhány év felbecsülhetetlen idő,

hogy a bonyolult térkép jelei
és betűi közt ltiismerjük magunkat.
lígy volt jól.
Ma már látom: az én világom az ő világa is.

2.

ANDRAS
Esténként a mi őreg városkánkban
(- qktóberben korán esteledik -)
a férfiak kijönnek a hivatalból,
az asszonyok meg a lányok pedig, útban hazafelé,
akirakatokat nézegetik.

Amikor Terézzel találkoztam, éppen
egy hatalmas kirakat előtt állt,
amely tele volt női cipőkkel.

Ahogy hirtelen fölfedeztük egymást
az óriási tükör mindkét oldalán,
megkérdeztem : Mire gondolsz, Teréz?
és ezt szinte suttogva kérdeztem,
ahogy a szerelmesek szokták.

TERÉZ

Akkor elkezdtünk beszélgetni
különböző apróságokról - az esküvőnkkel kapcsolatban ...
Aztán még közösen megnéztük
az Aranyműves kirakatát:
piciny, bársonnyal bélelt
dobozkákban
különféle drágaságok feküdtek ott.
Jegygyúrúk is voltak közöttük.
Pár pillanatig csöndben néztük akirakatot.
Aztán András hirtelen megfogta a kezem
és azt mondta: meniünk' be, Teréz,
válasszunk jegygyűrűt magunknak.

ANDRAS

De mégsem mentünk be azonnal,
visszatartott egy hirtelen gondolat, mely
- és ezt nagyon jól éreztük - bennem és benne
egyszerre vetődött fel.
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A jegygylÍr1Ik akirakatban
különös mödon megszélaltak.
Most még csak nemesfémek,
szépen megmunkálva,
de egyikük majd Teréz ujjára kerül.
másikuk meg az enyémre,
ts' ettől fogva meghatározzák további sorsunkat.
Visszaidézik rníndazt, ami volt, szüntelenül,
mint valami leckét, amelyet nem szabad elfelejteni.
és új utat tárnak föl előttünk,

összekapcsolva múltat és jövőt.

ts ugyanakkor minden pillanattal,
mInt két eltéphetetlen láncszemet,
láthatatlanul egybefíiznek minket.

Igy hát nem mentünk be rögtön az üzletbe. Megszólalt a jel.
Tüstént megértettük. Néztük a jegygyűr1Iket,

lés átadtuk magunkat a megilletődött, néma hallgatásnak.
Csak azt éreztem, hogy Teréz szorosan
a vállamhoz simul... és ez volt számunkra a "most":
a múlt találkozása a jövővel.

Ime, ketten vagyunk, csodálatos pillanatok közt jutottunk el idáig,
egészen hétköznapi dolgoknak látszottak, egysserűek' voltak és mélyek.
Ime együtt vagyunk. tn is meg ő is titkon eggyé válunk
e két jegygylÍrlÍ útján.
Akkor valaki, elég hangosan. megszélalt mögöttünk: - - -

VALAKI

Ez az Aranyműves boltja. Milyen csodálatos mesterség.
Olyan tárgyakat készít, melyek' hatással vannak
az emberi sorsokra.
Például aranyórákat: mutatják az időt

és figyelmeztetik az embert, hogy minden változik,
minden mulandó.

TERtZ
Az ismeretlen elhallgatott. Pedig ez a valaki nagyon közel járt
mindahhoz, amit mi is gondoltunk. De csak álltunk és hallgattunk.

És hirtelen - de különös! -
és egész váratlanul jött:
miközben ott, az Aranyműves boltja előtt álltunk,
eszünkbe jutott néhány levélrészlet,
pár éve írtuk egymásnak.

3.
(RÉSZLET TERÉZNEK ANDRASHOZ IRT LEVELÉBÚL)

... mennyire szeretném, András, ha visszatérne az az augusztusi éjszaka, amikor
meghallottuk azokat a különös jeleket... Emlékezetes az az éjszaka, nagyon is
emlékezetes, mert akkor ismertelek meg téged igazán. És hidd el, szinte bán
tották a szemem a benned rejlő aránytalanságok. Az ember boldogság. utáni
vágya és a lehetőségek közt levő aránytalanságok. Mert te mindenáron ki akarod
számítani jó előre a boldogságodat, mint ahogy a terveket készíted olt a hiva
talban ... Nincs benned semmi bátorság és bizalom -' az élet, saját sorsod, az
emberek, Isten iránt... .

(RtSZLET ANDRASNAK TERÉZHEZ IRT LEVELÉBÚL)

., . egyszóval te bátor vagy, telve bizalommal - pedig hányszor láttam könnye
ket az arcodon. .. Talán benned is csak az él, hogy a bátorsággal elérheted a bol
dogságot; pedig mindez valójában csupán a félelem - vagy még inkább az óva
tosság egyik formája.
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TERÉZ

Egyre lázasabban dolgozott a képzelet,
végígpásztázta az emlékeket és a múltat ...
Még mindig a bolt előtt állunk, hogy közösen döntsünk a sorsunk felől ...

ANDRAS

A jegygyűrűk bekerültek akirakatból.
Az Aranyműves hosszan a szemünkbe nézett.
És miközben próbát vett a nemesfémből.

mély gondolatokat tárt föl előttünk. Különös, de ma is
Jól emlékszem még minden szavára.

Ezeknek az arany gyűrűknek a súlya
- mondta - nem a nemesfém sulya,
hanem az ember fajsúlya,
külön-külön mindegyikteké
és a kettőtöké együtt.
O, az ember saját sulya,
az ember fajsúlyal
Vajon növekszik-e jobban,
vagy kevesebb lesz, már-már megfoghatatlan?
Ez a súly .itt e rövid ingán
egyre többet mutat.
Van itt spirál, ellipszis - meg szív alakú.
á, az ember fajsúlya!
Itt ez a repedés, ez a sav, ez az üledék 
itt meg annyira összeforrt, hogy nehéz
szétválasztaní szívet és gondolatot.
És itt van még köztük a szabadság,
.- a szabadság, mely olykor dühöng,
a dühöngő szabadság is belehull ebbe a savba.
És itt van még köztük a szeretet,
mely felszínre tör a szabadságból,
ahogya forrás a föltépett talajból.
lme az ember! Nem áttetsző
és nem monumentális,
és nem egyszerű,

Inkább szánalmat érdemlő.

Ez itt egy ember - és ez a másik,
és a harmadik, és a századik, és a milliomodik.
Szorozd be most mindezt magaddal
(szorozd be a nagyságot a gyöngeséggel) ,
és megkapod az emberiség szorzatát,
szorzatát az emberi létezésnek.
Igy beszélt ez a különös Aranyműves,

miközben próbát vett a gyűrűinkből.

Aztán megtörölte őket szarvasbőrrel

cs visszahelyezte abba a kis dobozba,
ahol azelőtt voltak akirakatban.
Végül becsomagolta.
Közben pedig szüntelenül a szemünkbe nézett,
mint aki a szívünk mélyére akar látni.
Vajon valóban úgy van, ahogy mondta?
Vajon mi is ugyanezt gondoltuk?
Azt hiszem, egyikünk sem tudná
így átgondolni az egészet, ekkora távlatokban ...

TERÉZ

Tehát ott álltunk a kirakat tükrében,
mintegy a jövőt felfogó tükörben:
András kezében az egyik gyűrű,
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enyémben meg a másik. Egymás ujjára húzzuk 
Istenem, milyen egyszerű az egész!

De vajon mire gondol most a násznép?

4.

KORUS

Csupa fény meg szépség itt ma minden,
egybesző most képet a képpel.
Lássuk csak, lássuk, mit mutat!

Az ember útján ott kúszik egy árnyék,
de mindig ott dereng egy fénysugár is.
Arnyékba fordul a fény
és fénybe az árnyék.

Új emberpár - T~réz meg András
eddig kettő - bár még most sem egy,
innen már egy, mégis kettő marad.

Teréz mintha szomorú volna,
bizonyára csak komoly
és meghatódott -
(András melJén megcsillan a gyémánt,
s a fehér virág Teréz hajában 
mégsem, mégsem ugyanaz a fény.)

És megcsillan a bor, A bor a l é n y e g.
Éljen az ember a másikban:
Az ember - szeretet. Teréz meg András,
bor a borral,
sugározzátok egymást egymásnak egy életen át.
(Igyunk, igyunk!)

O, mennyi szó és szív
Ó, mennyí szó és sziv
ó, mennyí szó és szív

És veletek rnegyünk az oszlopok közt,
veletek a fasoron át
tíz meg százegynéhány métert
lelkesedéssel,
derűsen. mosolyogva,
eddig, eddig együtt.
De aztán feltűnnek az autók,
elzárják az utunkat
- amikor majd kocsiba ültök
ott maradtok ketten magatokban.

De vissza, vissza most a sorshoz,
de vissza, vissza az érzések melegéhez !
O, hogy sóvárog szeretetre az ember,
ahogy mindenki társra vágyik.
Teréz meg András.

Fák. fák, sudár fák, karcsú törzsek,
feltörnek a messzi magasba,
feltörnek a messzi magasba, aHoldig 
háromszázezer kilométer -
fák, fák, ahogy ők is,
Teréz meg András.
A Hold akárha piciny dob
csillog a szem tükrén,
csillog a szívben.
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Szerétet .... szerelem lüktet az ereken át,
s gondoláttá válik az emberben
és akarattá :
Teréz Andrássá akar válni,
András Terézzé akar válni.

Furcsa, de megrs így van
- elválik egymástól a két út,
rnert nem tart ki az ember
egy embernél,
az ember telhetetlen.

Mit tudsz tenni, Teréz,
hogy ezután már mindig Andrásban élj?
Mit tudsz tenni, András,
hogy ezután már mindig Terézben élj?

Test, test - kitör belőle a gondolat,
nem elégül ki a testben -
és kitör a testből a szerelem.
Teréz, András, keressétek
a gondolat állomásait testetekben,
amíg vannak,
keressétek a szerelem állomásait.

5.

ANDRÁS

Bár még mindig az Aranyműves boltja előtt álltunk... Műhelyének kírakata,
melyben kivétel nélkül mindenkí találhatott magának valami tárgyat, szinte
észrevétlenül rnegszűnt látványosság lenni. Tükörré vált, mindkettőnket - Terézt
meg engem - viss zavillantó tükörré. Sőt, még ennél is többé - mivelhogy nem
az a megszokott, sík tükör volt, hanem inkább egy lencse' üvege, Minden tár
gyat egyetlen gyújtópontban egyesített, és velük együtt minket is. Már nemcsak
tükörkép' voltunk. Úgy éreztem, hogy valaki lát és ismer, valaki, aki ott rejtőzik
a kirakat mögött... Az Aranyműves ugyanis, ahogy azt már az imént emlí
tettem, különös módon nézett ránk. Tekintete szelíd volt, de ugyanakkor metsző

is. Éreztem, hogyan jártatja végig rajtunk, míg a gyűrűket kiválasztotta és le
mérte. Aztán az ujjunkra próbálta őket. Úgy éreztem, mintha tekintetével a
szívünket fürkészné, hogy azon át a múltba hatoljon. Lehet, hogy ismeri a jövőt

is'? Szemének melegségs határozottsággal párosult. A jövőt nem látfiattuk előre,

de most minden szorongás nélkül elfogadjuk. A szerelem . ~egyőzte a szorongást,
A jövő formálója a szerelern.

TERÉZ

A jövő formálója a szerelern.

ANDRÁS

Volt egy pillanat, amikor a tekintetem megint találkozott az öreg Aranyműves

tekintetével. .. Ott álltunk, közvetlenül előtte, de ugyanakkor részesévé is vál
tunk az ő életének... Tekintete valamilyen jeleket sugárzott felénk -'- .abban a
pillanatban még fel sem tudtuk fogni őket a maguk -teljességében, akárcsak azo
kat a jeleket ott a hegyekben -, de mégis a szívünk legmélyére hatoltak. És
így elindultunk valahogyan arra, amerről hívtak, mert íme, most egyetlen láncba
fűzik egész életünket.

(Folytat;uk)
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