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AZ ARANYMŰVES BOLTJA
Elmélkedés a házasság szentségéről,

olykor drámái fordulatokkal ll-

Fordította BAlÁSSY PUER

II. A VOLEG~NY

(ANNA, ISTV""Nl

1.
ANNA

lIa az utóbbi napok eseményein végigtek intek,
ossze kellene roppannom.
Csak keserűséggel tudok rájuk nézni.
Keserű az ételek, italok íze,
de éppígy az a belső íz is - a léleké,
mely kiábrándult vagy csalódott ...
De vajon igazán kiábrándultam és csalódtam ?
Hátha ez a dolgok megszekott rendje,
amit két ember sorsa irányít?
Pont.osan így próbálta ezt István is magyarázni
amikor, mindjárt a kezdetén, feltártam neki
a fájdalmamat. mert egyre jobban gyötrödtem miatta.
István hallgatott, egyáltalán nem vettem észre,
hogy átérezné, amit mondtam.
Ez csak növelte a fájdalmamat.
Már nem szeret - mí mást gondolhattam
hisz ügyet sem vet rá, mi bánt.
Sehogy sem tudtam beletörődni ...
István akárha meghalt volna bennem.
De vajon meghaltam-e benne én is?
Vagy csak a megérzés sugallta,
hogy most már végleg egyedül vagyok?
Mintha idegen volnék
önnönmagamnak is!
Míntha már nagyon messziről nézném a magam legbelső világát
István annyira betöltött ott mindent,
hogy nélküle szinte sivataggá lett.
Vajon van-e szörnyűbb dolog,
mint a magunk legbelső világát, így átengedni
egyetlenegy valakinek, aki csak lakik benne,
de mégis kitaszíthat onnan
és sivataggá teheti az egészet!
Külsőleg nem változott semmi.
István látszólag olyan volt, mint régen,
de lelkem sebeit
nem tudta begyógyitani.
Neki nem fájtak, nem is érezte őket.

Talán nem is akarta. De behegednek-e maguktól?
És ha be is hegednek,
kettőnket "::Ilahogy már mindíg elválasztanak.

"A ma eredeti elme: PRZED SKLEPEM JUBJLEBA (Medhacja o sacramenele maizeDstwa
przechodzaca cbwllaml w dramat)
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Közben István biztos volt benne,
hogy semmit sem kell begyógyítania.
Magamra hagyott a nyílt sebekkel.
Lehet, hogy azt gondolta: "majd begyógyulnak így is".
Azonkívül ő csak a jogaiban bízott,
és én azt akartam, hogy mindig megszarezze őket.

Nem akartam magam tárgynak érezni,
amit - mert egyszer már megszekták
nem tudnak elhajítani.
Lehet, hogy volt ebben valami önzés?
Úgy éreztem, nem tettern meg mindent,
hogy ezt István is. bevallja magának.
De hát lehet-e a szerelem kompromisszum?
Vajon nem az egymás szeretetéért vívott harcban
kellene míndíg megújulnia ?
igy harcoltam István szeretetéért,
készen bármikor félreállni,
ha nem érti meg e harc
Iénvégét.
Lehet, hogy végül egy nap megbocsátok?
Vagy megmarad köztünk a szakadék?
Nagyon nehéz határt szabni
az önzés meg az áldozat elébe.
Anya voltam. Esténként
a szomszédos kis szobában elaludtak a gyermekeink:
Márk a legidősebb, és Mónika' meg János.
Csönd borult a gyermekszebára :
a kicsik lelkéig még nem jutott el
szerelrnünknek e szakadéka,
amelytől úgy gyötört a fájdalom.

2.
EG Y ISMERETLEN FÉRFI

Már másodszor találkozom itt ezzel az asszonnyal.
Az öreg Aranyműves boltja előtt ment el.
Az ablaktáblák már csukva voltak, az ajtó is lakatra zárva.
Este kilenckor' az Aranyműves befejezi a munkát,
és hazamegy.
Egész nap, amíg a műhelyében dolgozik, talán nem is tudja,
mennyire mélyen behatol az ő rnestersége az emberek életébe.
Egyszer már beszélgettem is vele erről.

A bolt ajtaja nyitva volt és ott állt az Aranyműves,

a járókelőket nézte, míntha csak unalomból tenné.
Hevesen tűzött a nap, az utcát elözönlötte a fény,
szinte belevakult a szem.
A férfiak és nők sötét szemüveggel jártak,
hogy ne bántsa őket e fényözön ...
Most zárva van az Aranyműves boltja.
A járókelők arca elmosódik az esti szürkületben.

ANNA

Már többször jártam erre.
Naponta megtettem ezt az utat munka után.
Sokáig észre sem vettem,
hogy itt ez a bolt.
De azóta
hogy sz~relmünk szakadeka bizonyossá lett,
többször rápíltantottarn az arany gyűrűre.

- az emberi szerétet és a "házastársi hűség" -szimbőlumára.
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Emlékszem, ahogy ez a szimbólum mepz6lalt,
amikor még látszott rajtunk a szerelem,
megswlalt, mint a szív valamennyi húrján
megcsendülő dal.
De aztán elpattantak a húrok,
és többé egyikünk sem tudta összekötni őket.

Egyre inkább megváltozott az élet
a két, teherré vált létezéstől...
Csak a kötelességek maradtak meg,
a sok előírt, más-más kötelesség,
• azok is mindig jobban elszakadtak
a tiszta boldogság ízétől ...
Akkor elgondolkoztam a gy(lrl1król,
amelyeket mindig az ujjunkon hordunk
mindketten: István meg én.
Tehát egy napon, hazafelé a munkából,
ahogy az Aranyműves boltja elé értem,
arra gondoltam: ezt, az én gyúrúmet
jó áron el lehetne adni.
(István bizonyára 'észre sem venné 
neki nem számítok már.
Lehet, hogy megcsalt - nem tudom,
én sem törődöm az' ó életével.
Akárha nem is volna.
Hivatal után, azt hiszem, kártyázni járt,
s jó későn vetődött haza a lumpolásból,
szótlanul vagy elég ziláltan,
ilyenkor aztán én sem szóltam hozzá.)
Ezek vittek rá tehát, hogy benyissak.

Az Aranyműves szemügyre vette a munkát, sokáig forgatta
ujjai közt a gyúrat, majd később

a szemembe nézett. A~tán pár pillanatig
a gyűrűbe vésett írást fürkészte:
esküvőnk dátumát.
Megint a szemembe nézett. Beállította a mérleget ...
Végül így szólt: ..Ennek a gyúrűnek nincs semmi súlya,
a mérleg mindig nullára áll,
és egyetlen milligrammot sem tudok
kikényszeríteni belőle.

Az ön férje bizonyára még él 
il;enkor egyik jegygyűrűnek sincs
súlya önmagában -, a jegygyo.rűknek csak párosan van súlyuk.
Az én aranyműves mérlegernnek
az a sajátossága,
hogy nem méri a fémet,
csak az ember létét és a sorsát,"
Szégyenkezve vettem vissza a gyűrűt,

és szótlanul siettem ki a boltból
- úgy éreztem, ő hosszan néz utánam.
Ettől fogva más úton tértem haza míndíg.
Csak ma megint ... de a boltot zárva találtam.

EGY ISMERETLEN FÉRFI

Az asszony, akivel az Aranyműves boltjánál találkeztam.
nem véletlenül ment arra -
ebben egészen biztos vagyok, ..
Miközben beszélgettünk, jólláthattam,
mettól meddig ér az emberi szerelem,
és milyen meredek a partja.
Az, aki erről a partról lecsúszik,
nagyon nehezen kerül vissza,
és sokáig bolyonghat lent a mélység útjain.
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ANNA
Magam is csodálkozom rajta,
hogy csak úgy egyszerűen szóba álltam
egy teljesen idegen férfival.
Istvánról beszéltem neki meg magamról ...
Az az ember figyelmesen végighallgatott.
Nem tudtam sem a vezeték-, sem a keresztnevét.
O sem kérdezte az enyémet.
&! mégis, az egyik pillanatban
.azt mondta: "Anna" (kimondta tehát a nevem)
"mennyire hasonl6 vagy hozzám
- te is meg István is,
mindketten hasonlóak vagytok.
Az én nevem' pedig: Adám ..."
Olyan jó volt érezni
mellettem azt az embert.
Úgy megragadott az egyénisége:
annyira férfias volt, annyira magabiztos.
Egész lénye tükrözte gondolkodását, s átsuhant rajta valami arnyalafnyi fájdalom
(mennyire más volt, mínt István).
Amikor pár perc múlva ismét a régi helyen álltunk,
Adám hirtelen igy szólt:
"Ez itt megint az Aranyműves boltja,
közeleg már a Völegény".

ADAM
Akkor azt mondtam ennek az asszonynak (Annának):
,,közeleg már a Völegény" -,
és ahogy ezt mondtarn, a szeretetre gondoltam,
ami úgy kialudt az ö lelkében.
A Völegény bejár nagyon sok utcát,
és mindenütt sokfajta emberrel találkozik.
Amikor elhalad mellettük, megérinti
a lelküket. Ha rosszra lel,
fájdalmat érez. A szerétet is rossz
annak, akiből hiányzik.
Emlékszem - azt is mondtam még ennek az asszonynak:
miért akarod itt eladni a jegygyurudet?
mit akarsz ezzel alépéssel elszakítani ? - az életedet?
Talán nem adja el magát az élet mínden pillanatban?
vagy az egész élet minden lépése
nem csupa elszakadás?
... Az élet kaland,
de ugyanakkor megvan a maga törvényszerűsége

és értelme is -
következésképpen nem szabad a gondolatainkat
meg a fantáziánkat csak úgy egyszeruen szabadjára hagynunk!
Akkor hát rnít tegyünk velük? - kérdezte Anna -
Azt hiszem - válaszoltam -, bízzuk az igazságra őket.

ANNA
De hát nem éppen az az igazság. amit a legjobbnak érzünk? ..
Legalább annyira gyöngéd voltam, mint szenvedélyes -
vagy a szerelern nem az érzékek és az adott hangulat következménye?
Adám viszont nem értett ezzel egyet.
Szerinte a szerelem két emberi lét színtézíse,
amikor azok egy adott pontban mintegy összefutnak egymással
és ketten eggyé lesznek.
Aztán megint elmondta,
hogy ezen az úton jön majd a' Vőlegény,
és már közel van.
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A hír, amit most másodszor hallottam,
vágyódást keltett bennem.
Vágyódást valami nagyszerű után,
egy határozott, egyenes férfira vágytam,
aki más lesz, mínt István,
más, egészen más ...
Rohanni kezdtem,
jól megnézve magamnak minden arra jövő férfit.

3.
ANNA

· .. Közülük az első, akihez hozzáértem, ügyet sem vetett rám. Maga elé bámult
és csak annyit mondott: "Bocsánat" ...

ELSŐ FÉRFI

Bocsánat.

ANNA

Nem tudom miért, de ebbena pillanatban minden férfinak a figyeimét magamra
akartam vonni.

ADAM

épp ez indít arra, hogyelgondolkodjam az emberi szerelemről. Nincs még egy
olyan dolog, ami jobban az emberi élet felszínén volna, mint ez, és ugyanakkor
nincs ennél ismeretlenebb és titokzatosabb világ. Ez az emberi lét egyik leg
nagyobb drámája. A szerelem felszínének megvan a maga sodra, gyors ez a sod
rás, csillogó és könnyen változó. !: sodrás időnként annyira szédítő, hogy magá
val ragadja az embert, nőt, férfit egyaránt. Ebben az elragadtatásban azt gon
dolják, hogy megfejtették a szerelem valamennyi titkát, holott még csak nem
is érintették azokat. Pillanatnyilag boldogok, mert azt hiszik, hogy eljutottak
a létezés határához és kiszabadultak a titkok rejtelmeiból. olyannyira, hogy már
semmi sem maradt. Pedig hát: ennek az elragadtatásnak a túlsó oldalán nem
marad semmi, vagyis azon túl csak a semmi van. De nem lehet, nem lehet meg
semmisülni! Értsétek meg: nem lehet! Az ember a maga teljességében és foly
tonosságában contínuum - tehát nem semmisülhet meg!

ANNA

A következő járókelő, akivel találkoztam, észrevette a tekintetemet és megállt.
Viszonozva a pillantásomat, két lépést tett felém, és így szólt : "Azt hiszem, mi
már találkoztunk valahol ..."

MASODIK FÉRFI

· .. Azt hiszem, mi már találkoztunk valahol ...

ANNA

Legszivesebben rögtön a nyakába ugrottam volna. Hisz oly fülledt volt az este,
és megannyi picinyke fény szűrődött át az októberi rozsdás faleveleken... És
akkor a férfi azt mondta: "Bemehetnénk ebbe II lokálba. Pár taktus könnyű

muzsika jót tenne ...

MASODIK FÉRFI

· .. Bemehetnénk ebbe a lokálba. Pár taktus könnyű muzsika jót tenne ...

ANNA

És azután? - ő nem felelt. Én pedig visszariadtam ettől az "azután"-tól. Ez a
férfi bizonyára nős ... Hirtelen megértettem, mi mindent foglal magában ez a
kifejezés: "alkalmi nö". És valami azt súgta : ne maradjak ott a közelében.
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Nem tudom, meddig futhattam és melyik irányba. Csak azt. tudom, hogy egyre
távolabb kerültem az óváros melletti fasortól, a templom felé, melynek fülkéi
ben szentek szobrai állnak. A leghátsó fülkében - emlékszem - feszület állt,
előtte minden éjszaka lámpa ég ...

Nicsak egy autó! Csodás darab! Ablaka félig Ieengedve, a volánnál egy férfi
ül. Megálltam.

ADAM

A szerelern nemcsak kaland. Minden ízében áthatja az embert. Megvan a maga
fajsúlya. F:s egész életünkben a súlya. Nem lehet csak egy pillanat. Az ember
az örökkévalóságot nyeri el általa. I1:pp ezért benne van Isten terveiben, mert
egyedül csak Isten örökkévaló.

ANNA

Megálltam és tekintetem végigsiklott a kocsin, az ablakon, " férfin. Eszembe
jutott, amit István mondott: "Kedvesem, egyszer majd veszek egy autót, és el
suhanunk a csodaszép, gazdag ismeretlen felé". A férfi kinézett. Közelebb léptem.
Ö még lejjebb engedte az ablakot. A mellette levő helyre mutatott. Aztán be
gyújtotta a motort. Már a kilincsen volt a kezem. Csak le kellett volna nyomni.
Hirtelen egy férfias kezet éreztem a kezemen. Fölpillantottam. Megint Adám
állt mellettem. Láttam, mennyire gyötrődő a tekintete, elárulta felindultságát.
Adám mélyen a szemembe nézett. Semmit sem szólt. Csak a keze fonódott még
szorosabbra a csuklóm köré. Aztán hirtelen azt rnondta: "Ne! Ne menj !"

ADAM

Ne! Ne menj!

A~NA

Éreztem, hogy az autó hirtelen távolodní kezd tőlünk. Egy pillanat - és már
el is tűnt. Adám elengedre a kezem. Valami olyasmit mondtam: milyen csodá
latos, hogy visszajöttél, pedig azt hittem, már nyomod veszett örökre. Hol jártál
mostanáig?

ADAM

Visszajöttem. hogy megmutassam neked az utcát. Mennyire káprázatos! Igen,
káprázatos, de nem azért, mert tele van üzletekkel, nem is a neonfények és a
művészi épületek teszik azzá, hanem - az emberek. Nézd, ott az utcán fiatal
Jányok jönnek. Fürgén szedik a lábukat, nevetgélnek és hangosan beszélgetnek.
0, te valószinűleg nem tudod, hová igyekszenek. - Lámpásaik kialudtak, most
mennek olajat venni. A lámpásokat feltöltik olajjal, és azok újra világítanak.
Ök az okos szüzek. Számold meg, hányan vannak. Ötnek kell lenniük. Elmen
tek ... De most amoda nézz! Azok a balga szüzek. Alszanak. Lámpásaik oldalra
fordítva hevernek a kövön... Alvajárók. Letargikusan lépdelnek -' mintegy
kábulatban, teljesen elfeledkezve a körülöttük levő világról. Most te is ilyen
kábulatban élsz, már majdnem elaludtál. De én eljöttem, hogy fölrázzalak.

ANNA

Miért keltettél föl?

ADAM

Azért keltettelek föl, mert ezen az utcán fog jönni a Vőlegény. Az okos szüzek
elmentek elébe, hogy világitsanak neki, a balga szüzek viszont elaludtak, és nem
fognak időben fölébredni.

ANNA

De a Vőlegény tovasiet. Nem fog várni.

21



AnAM
o mindig vár. Szüntelen várakozásban él. Hogy kire? Rád is... Nem tudsz
iétezní szeretet nélkül. Messziről figyeltelek, ahogy mentél az utcán és megpró
báltad fölhívni magadra a fígyelmet. Szinte hallottam a lelkedet. Kétségbeesetten
kiáltoztál a szerétetért. Kerestél valakit, aki megfogja a kezed és vezessen ...
O, Anna, ha tudnád, hogy minden szerétet mélyén e & y e t l e n S z e r e t e t
v a n! A Vőlegény végigmegy ezen az utcán és minden utcát bejár! Miképp
bizonyítsam be neked, hogy menyasszony vagy?! At kellene most törni lelkednek
ezt a rád nehezülő réteget, ahogy a forrás vize áttöri magát a köveken és rögö
kön, hogy az erdő zöldjére leljen . .. Mert szeretni annyit jelent, mint életet
adni a halálon át; szeretni annyit jelent, mint friss forrásvizet fakasztani a lélek
mélyéről, mely lángol vagy izzik, de soha el nem ég. O, láng és forrás! Te nem
érzed a forrást, mert láng emészt. így van?

ANNA

Nem tudom... Én is ulyan vagyok, mint a balga szüzek... Miért keltettél fel?

ADAM
Mert közeleg a Vőlegény. Ez már az ő órája. Nézd: az okos szüzek már elin
dultak. Viszik a lámpásukat, melyben friss olaj ég. Világos a fénye, mert meg
tísztították a lámpás üveget. Vidáman mennek, szinte szökel lve.

ANNA

Láttam ezeket a lányokat. Arcukon nem volt semmi életidegen zárkózottság.
Vajon valóban annyira tiszták és erényesek, vagy csak szerencséjük volt az élet
ben, nem úgy, mint nekem?
Aztán messzebbre láttam. Egy Férfi jött az úton, könnyü telöltőben. kalap nél
kül. Arcvonásait nem tudtam kivenni azonnal, elgondolkodva lépdelt. fejét lehajt
va. Ösztönösen elindultam felé. Amikor mégis fölemelte arcát, majdnem fölsikol
tottam. Úgy rémlett, mintha maga István nézne rám ...

AnAM
Tudom. mitől riad tál vissza. Nem bírod elviselni, hogy lásd az ő arcát.

ANNA

Egy arcot láttam, amit gyűlölök, és láttam ugyanezt az arcot, amit mégis sze
retriern kell. Miért teszel ki engem ekkora próbának ?

ADAM
A Vőlegény arcában bárki közülünk felismerheti mindazoknak az arcvonásait,
akikben az életnek és a létezésnek ezen llZ oldalán összekuszálódott a mi szere
tetünk. Mindenki benne van.

ANNA

Félek.

AnAM
Félsz a szeretettől? Vajon valóban félsz a szeretettől '!

ANNA

Igen, félek. Miért gyötörsz engem? Ennek az embernek az arca olyan volt, mím
Istváné. És én Iélek ettől az arctól.
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4.
KÓRUS
l. Kialusznak a fények, szó megszakad,

marad a gondolat és a dráma.
Két ember; két egyedUllét.
Sorsuk széthasad,
be kell hát vallani végül:
többé már nem egyek.

2. Lámpások feketéllnek a fénytelen utcán ...
Hull az eső, járda meg út csupa tócsa.

3. Balga szüzek, ó, balga szüzek,
nincs, ki tüzet élesztene vízből!

4. Félre, félre, csalódás és hazugság:
senki se ment el, nincs híja a fénynek.
~inden olyan, akárha egykor.
Esőtól frissül a zöld lomb
- nem korhadtak még a sudár fák.
Ázik Anna haja, István köpenye
meg a válla.

5. Ez csak volt. Nincs, aki már idehozza.
Hajunk ázott, tavasz jön meg ósz jön. Ne sírj!
Nem menekülhetsz és nem lehetsz más
- hull, csak hull az eső.

6. ~s a kanócok olajat isznak,
és a viz issza a lángot,
és a kő a vizet nem issza
nem issza - nem issza -,
de a viz megitta a lángot,
s a lámpás kihunyt.

7. Két világtalan lámpás,
Egyik a másiknak nem adott fényt.
Egyik a másiknak nem adott olajat.
Nem adott
nem adott
- két lámpás - és az eső.

ll. Leszáll az alkony, és ő elhozta a 1fényt.
Elhozta, s vitte tovább.
Hogy eggyé legyünk te meg én,
mi meg ő.

Ime eljött.
Ki tudja, hányra Jal' most az idő?

9. En vagyok. Én vagyok. István karja erőtlen

es Anna haja "szá ruz. És a szeme ...

5.
ANNA

Amikor látomásomból es iöprengésembö! Ielocsúdtam,
még rnindig ugyanott álttarn, mint azelőtt.

Az Aranyműves boltja már zárva volt.
Felidéztem magamban a szernét, ahogyan rámnézett,
és az ő szeme szavak nélkül is beszélt és ezt parancsolta nekem
nem szabad soha lejjebb kerülnöd annál, amit az én tekintetem lát,
nem szabad soha rnélyre süllyedned, mert a te életed súlyát rögtön
megmutatja az én mértegern.
Amikor aztán, telve titkos reménnyel.
éi nekem megígért, gyorsan közelgő Vőlegény felé futottam,
az ö arca István arca volt..
De miért kellett Neki ezzel az arccal rámnéznie?
Miért·, Miért?



III. A GYERMEKEK

(MONIKA ts KRISTOF)

1.
TERtZ

Azon a napon, amikor Kristóf Mónikáról beszélt nekem,
lassabban mentem hazafelé, mint máskor.
At kellett ugyanis gondolnom. amit fiam mondott
és kellően felkészíteni rá a szívemet.

Már régóta tudtam a lányról. Kristófnak egyik
évfolyamtársnője volt az egyetemen. Tudtam azt is,
hogy Kristóf érdeklődik iránta. .
Néhányszor láttam őt -- félénk gyermek volt
és csöndes. Úgy vettem észre,
nagyon zárkózott és belső értékeit
annyira jól magába rejti, hogy' nehéz
közel kerülnie
más emberekhez. Vajon ez valóban érték?

Tehát Mónikára gondoltam az ismeretlen utcákon,
,;,S közben mindig Kristófot láttam ...

Abban a pillanatban (alighanem) az Aranyműves boltja előtt álltam.
És hirtelen úgy rémlett, mirrtha magam előtt látnám azt a tükröt,
amelyben egykor visszatükröződött András sorsa meg az enyém.
Sokáig álltunk a küszöbön. Októberi este volt.
A jegygyűrűk ott feküdtek előttunk akirakatban.
Aztán a kezünk ujján láttuk öket.
Abban a bizonyos tükörben benne volt a mi legközelebbi jovőnk :
hogy mi ketten Andrással, a két jegygyűrű által
eggyé leszünk--
a többi ködbe vész ...

Amikor Kristóf kétéves lett, András elment a frontra.
Nézte a gyermeket és hosszan magához szorította, mielőtt bezáruti mögötte az ajtó.
Ez volt az utolsó találkozásuk -- és Kristóf nem ismeri apját ...
Kristóf pedig növekedett - és én egyre jobban téged láttalak benne, András.
Nem szakadtam ki a te csodálatos lényed vonzóköréből.

átadtam magam egészen neked és nem tudlak többé elveszíteni.
Még ha nem is térsz vissza, még ha nem is teszel érte semmit.
A tükör túloldalán az Aranyműves kiválasztotta a gyűrűket.

A tükör túloldalán sorsunk kettészakadt
-- mégis egyek vagyunk.
Kristóf, az én Kristófom ma Mónikáról beszélt nekem
az idegen, félénk gyermekről--

ahogyan te annak idején "Terézt" emlegetted anyádnak.
A szó elsuhant.

Ma tehát megint az Aranyműves boltja előtt álltam,
és olvastam a mi különös történetünk folytatását.
Ennek az öregnek a szemében ott volt új létünk egész szintje.
A függőón: a szív. (ts a függőleges meg a vízszintes metszette egymást.)

2.
(AMIROL KRISTOF ss MONIKA BESZÉLT)

KRISTOF

Amikor apa elesett a fronton, anyára hagyott,
és nem látogatott meg soha többé, nem volt naponta velem.
Anyám belémoltotta az apa eszményképét -- igy növekedtem.
és elgondolkodtam, ki tudja, hányszor, de hányszor, az ő asszonyi sorsáról;
ez a sors tele volt magányossággal egy ember miatt, akit elvesztett.
és aki bennem élt tovább.
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De neked nem akarok ilyen sorsot. A jelenlétet akarom,
hogy te meg én mindig úgy éljünk egymásban, akárha most.
Vagy nem hasonlítasz-e sokban anyámhoz. hogy ha majd el kell hagynom öt.
benned újra megtaláljam ? Teljesen új élet ez;
és teljesen új emberekkel ...

MONIKA
Én mégis félek és téged is féltelek.
Azelőtt sokáig féltem tőled. miközben önmagamtól is féltem.
A te apád elment és elesett, de mégis fennmaradt az egység
- te voltál az ő szószólója, benned folytatódott a szeretet.
Az én szüleim úgy élnek, mint két idegen ember,
és nincs meg köztük az az egység, amiről álmodozni kell,
valahányszor két emberben gyökeret akar verni az élet, és adni akar.
Igazán nem lesz ez tévedés, drágám, igazán nem fog elmúlni hirtelen?
Hátha egyszer majd te is elmégy, ugyanúgy, mint az én apám,
aki otthon idegen -, és hátha elhidegülök én is, mint anyám,
aki önmagának is idegen. Es egyáltalán elég erős-e

az emberi szeretet, hogy kitartson egy emberi életen át?
Mert hiszen most egész valómmal érzem, hogy szerétlek
- de ugyanakkor mást is érzek a jövő iránt,
és ez a félelem.

Tudom, te mindezt átvetted tőlem (ott kezdődött el a szerelem),
saját kezedbe vetfed egykor.. akárha azt a másik
átfázott és szinte már jéggé fagyott kezet
- az én kezemet -; emlékszel, Kristóf, síelés közben,
{önt az erdőszélen, amikor oly hirtelen jött az alkonyat,
és mi letévedtünk az útról. Akkor féltem tőled,

de még inkább az erődtől, hogy legyőzhet,

aztán magamra hagy ... (voltaképpen a jövőtől féltem).

KRISTOF·
Tudomásul kell vennünk, hogy a szeretet összefonódott a sorssal.
Ha a sors nem töri szét a szeretetet, győz az ember.
De soha nélküle - és soha kívüle.
Itt az ember határa.
Éjszaka nemegyszer fölriadtam - és tudatom rögtön
megkeresett téged. Azt kérdeztem magamtól, vajon
elérhetem-e átíázott kezed, hogy kezemmel fölmelegítsem :
- és így együtt értsük meg, mi az egység, új létünk látomása,
mely mindkettőnkben ott él. De nem fog-e kihunynl egykor?
Igy töprengtem órákon át, és reggelig nem hagyott nyugodni
a kísértés, hogyelmeneküljek akárhová - de ma már nem tudok.
Mcstantól már együtt kell mennünk, Mónika, együtt ...
Minden mástól el kell szakadnunk, es újra megteremtenünk a magunk sorsát.
A szeretet Istentől nekünk küldött kihívás,
amit alighanem azért küld, mert kevélységünkkel kihívtuk a sorsot.

MONIKA

Mcstantól már együtt kell mennünk, Kristóf, együtt,
még ha el is hidegülnék tőled, mínt apámtól anyám.
Ezért is féltem oly soká a szerelemtől. Ma már
a szeretettől félek, ettől az emberi kihívástól.
Mert akit választasz, nehéz teremtés, más előtt végtelenül félénk,
könnyen magába zárkózik és nehezen osztja meg másokkal
saját "én"-jének zárt világát.

KRISTOF
Én nem tudok több lenni, mint te. Nem azért szeretik az embert,
mivel "könnyű egyéniség". Valójában miért is szeretik?
es én rnit szeretek benned, Mónika? Ne kényszeríts, hogy válaszoljak.
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Hisz nem is tudnék válaszolni. A szerelern megelőzi a maga tárgyát.
Yagyis a szerelem úgy közeledik hozzá, hogy már-már nem is veszi észre.
Ott és akkor más gondolatok ragadják magukkal, el kell hagynia minden hideg

érvelést
- és ebben az "izzó gondolkodásban" szinte egy a fontos: vajon mi lesz belőle?

De erre sem tud semmi választ, oly közel került már a tárgyhoz.
ts tudod, minek örülök leginkább?
Hogy mégis annyi bennünk az igazság, hogy valahogy szabadabban igazodhatunk el
e magukkal ragadó dolgok roppant erdejében:

3.
TERez

Ezen az estén kellett megértenem. András,
mekkora súllyal nehezedünk rá mindnyájan az ő sorsukra.
Számukra mi lettünk a küszöb, melyet csak erejüket megfeszítve léphetnek át,
hogy új otthonra lelienek. a saját lelkük otthonára.
De jó lenne, ha nem botlanának meg - - -
bennük élünk nagyon sokáig.

,Amikor a gyerekek felnőnek a szemünkben. szinte bezárulnak előttünk,

mint az áthatolhatatlan föld, bár korábban már magukba fogadtak.
es ha kívülről be is zárkóznak.
belül mégis ott leszünk bennük,
és - rettenetes rágondolní - az ő életük valahogy felülbírálja
mindazt, amit mi alkottunk, mi szanvedtünk ...
Ime a hely, ahol valaha mi álltunk. éppen úgy,
ahogy most ők állnak. Gyönyörködtünk e csodálatos Bolt kirakatában.
Bizonyos igazságok valamiképpen megmaradnak, és újra meg újra visszatérnek

hozzánk ...
Semmi sem múlt el, András -
Oda kell mennem hozzájuk és azt mondanom :
semmi sem múlt el, gyermekeim, az embernek vissza kell té rnie
arra a helyre, ahonnan a lét ered -
és annyira vágyik rá, hogy megszülessék a szerétet által.

KRISTOF

Amikor kezünkbe fogtuk a gyűrűket, éreztem, hogy megrezzen a kezed.
Elfelejtettük megfigyelni annak az öregnek az arcát,
pedig a mama azt mondta: sok mindent elárulhat a szeme.
Nem a mi hibánk, hogy semmit sem olvastunk ki
a tekintetéből - hiszen alig beszélt és ismerős dolgokat mondott.
Ne csodálkozz hát, mama, de valahogy nem volt hatással ránk
(ismerős dolgokat mondott és nem éreztük a nagyságukat),
Mónika kezének rezzenése viszont sok rnindent elárult.
Megindultsága átjárta egész lényemet, és e megindultságnak közvetve
magam is részesévé lettem, olyannyira hatott rám
- és érzelmeinknek ebben a mélységében megpillantoUam mindkettőnket:

azt hiszem, nagyon szeretem.

MONIKA

Csak egymással törődtünk - hogyan is tudtunk volna figyelni másra ...
O sem tett érte semmit, hogy minket ámulatba ejtsen ...
!:lőször egyszeruen mértéket vett az ujjunkról. aztán a gyűrűkről.

mint bármelyik más kézműves tenné. Nem volt ebben semmi rendkívüli.
Egyáltalán nem közeledett hozzánk. Nekünk pedig az volt a legszebb, amit
mindketten éreztünk. O nem tett hozzá semmit, és nem vett el belőle semmit ...
. . . teljesen betöltött a szerelem - és több aligha történt.

TERez

Megdöbbentem . '. Lehet, hogy az öreg Aranyműves

már nem munkálkodík a maga tekintetének és szavainak' erejével?
Vagy talán egyikük sem alkalmas rá, hogy fölfogja azt az erőt,
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ami az Ő pillantásában és szavaiban rejlik?
Mit fogtok építeni, gyerekek? Milyen szilárdak lesznek
a ti érzelmeitek az öreg Aranyműves

szavainak lényege nélkül, amikor egyedül csak e szavakon halad át
minden házasság tengelye a világon?

MONIKA

A szüleírnre gondolok, a szüleimre gondolok
mert természetesen megpróbálom elképzelni, Kristóf,

az esküvőnk napját, nagyon gyakoriak ezek a próbák.
Olyanok általában, mint egy színházi próba:
színheryük a képzeletem színpada, meg a gondolataim színpada.
Apám játssza az apa szerepét és a férj szerepét, .
anya belemegy ebbe a szerepbe és hozzá alkalmazza a magáét.
De mindig meggyötör az arcuk ...
O jaj, mikor kezdjük el végre
élni a magunk életét?! És mikor hiszem el már végleg,
hogy egészen más vagy, mint az apám " t Mikor leszel már egyedül csak Kristóf
minden más képzet nélkül? l Úgy vágyorn rá, hogy a tiéd legyek,
de mindig utamat szegi, hogy sorsom a magány.

KRISTOF

Különös volt, drága mama, a szerelmünk története,
li szerelrnünké Mónikával - amit először neki kellett megvallanom.
aztán meg a szüleinek. (ők még most sem nagyon kedvelnek.
bár meglehet: már kissé jobban ... ),
és mégis megpróbáltam magam elé képzelni együtt,
milyenek lesznek majd az esküvőnkön :
hisz sok minden másként van, mint gondolnánk, s mindig másként lesz 
mert él bennünk egy belső ember is, nem csupán aki álarcot hord.
Vajon tudod-e, mi lakik anyádban és apádban "

Amikor eljön az esküvőnk napja,
te elszakadsz tőlük. -
Valaha kézenfogva vezettek. mint kislányt,
de még korábban csecsemő voltál,
és apád megjött a munkából
és megkérdezte anyádat, Annát,
gyarapodott-e Mónika és jó-e az étvágya,
és örült a te kicsi tested minden gramm súlyának,
örült az álmodnak, később meg, hogy gagyogni kezdtél
~ s közben maga is gyermekké vált.
Mindez nem röppent el
nyom nélkül.
Tehát ha eljön az esküvőnk napja,
betoppanok és elviszlek magammal
a fájdalomra érett emberektől

a szerelem új fájdalmára,
az újjászületés fájdalmára,
és mindnyájan eltelünk majd örömmel,
és mindnyájan elérkezünk majd ahhoz a határhoz,
amit emberi nyelven alighanem úgy hívnak: "boldogság".

04..
TERÉZ

Amikor eljött az esküvő napja. ott volt mindkét szülö,
és Mónika, fehér menyegzös ruhájában, közöttük állt.
Kristóf meg mellettem jött, apja helyett Achim kísérte.
Ádám volt az az ember, aki utoljára látta Andrást.
Nagyon kedvelte Kristófot, és az is ragaszkodott hozzá.
O egyszer azt mond .a :
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"tn alighanem azért vagyok, hogy minden ernber helyét betoltsern.
magamra vállalva további -sorsukat, mert bennem kezdődött a sorsuk.

Az esküvőn rendkívül ünnepélyesek voltunk, és Mónika csodálatus volt.
Krislóf viszont egy kícstt sápadt. Lassan mentek egymás felé
Azután Kristóf kézenfogta őt és eltndultak előttünk.

(Az Aranyműves boltja kissé jobb fe lől a hé tunk rnoaött volt
A jegyesek méJ gyűrűt váltottak - és i!';y mentek i"nen tovább. kéz a Ké~b..n.
Mí hátul maradtunk ..l
Ok meg csak mentek.f:szre sem vették a tükörképünket
e különös kirakat üvegében. nem vinr,á!gatttlk a iövöt

5.
A:~NA

Kiapadt mar bennem István iránt a régi. lányos szerelern,
kiapadt, mint d forrás, mely nem bir újra feltörrn a földböl
Mégis próbáltam hinni benne, és valami rendszerben.
valami összhangban, hinni az életemben is
És közben - már nem néztem le öt. nem növeltem ct fájdalmat.
életem szörnyű fájdalmát, az életemét, amelyet eltékozolt.
Kezdtem keresni v. hibákat önmagamban is. Voltak.
Igy hát nem némul tam el. Nem hallgattam. és nem roppantam össze.
Lehet, hogy ő is más lett - nem tudom. De mégis jobban el tudtam viselni.
Ettől kezdve, azt hiszem, ő is könnyebben tűrte, hogy mellette vagyok.
Mintha már nem is távolodnánk annyira egymástól.
mint azelőtt. Most szinte egy helyben áll mmden.
Talán magunknak élünk? Aligha. Elsősorban a gyermekeinknek élünk.
Mónikával nehéz, hisz benne is sok mindent leromboltunk.
Most elmegy tőlünk. Úgy érzem, túl korán
- és elvisz a szívében míndent, amit látott, szüleinek minden hibáját.
A Vőlegénynek viselnie kellett István arcvonásait - igen. ma már megértem.
Mégis megmaradtam egynek a balga szüaek közül, akiknek nem volt olajuk 
a lámpás meg alig pislog már, s közben lelkemnek szinte . minden
kanócát elfogyasztja.

ADAM

Ezen az estén újra láttam Annát. Annyi év után ma is eleven még benne az a
találkozás a Vőlegénnyel. Az út, amelyen járt, csak pótléka volt a szeretet útjá
nak. Pótolnia kellett, miközben adott és elfogadott, bár más mértékben, mint va
laha. €ppen azon az estén történt a döntő fordulat, sok évvel ezelőtt. Amikor
széthutlással fenyegetett minden. Csak akkor ke...dődhetett az új szerelem, miután
találkozott a Vőlegénnyel. Amit Anna ennél a találkozásnál érzett, eleinte fáj-

. dalmasnak tűnt. De ahogy múlt az idő, úgy csöndesedett el lassan minden. Azt
viszont, ami kisarjadt, még mindig nehéz volt elérni, mert hiányzott belőle a
szerétet "ize". Valamikor talán mindketten megízlelhetik majd ezt az újat ...
A szeretet számára néha oly rövid az emberi lét. Máskor meg épp fordítva van:
a lét viszonylatában az emberi szerétet mutatkozik túl rövidnek - és talán még
inkább sekélynek. Egy biztos: minden emberben megvan az .adottság valamilyen
létre és valamilyen szeretetre - vajon tud -e majd ebből értelmes egészet alkotni?
:Ezt az egységet senki sem tudja kikerülni, hogy bezárkóz:zék önmagába. Oly mó
don kell nyitottnak lenni, hogy ez egyrészt magánál többre tartson minden más
embert, másrészt míndíg az abszolút Létet és Szeretetet tükrözze vissza, legalább
val a mim ó d o n mindig tükrözze vissza Ot.
A ti sorsotoknak is ez a végső értelme: Teréz!, Andrást, Anna!, István!
Meg a tiéteknek : Mónika!, Kristóf!

TERÉZ

Adám sorra megnevezett bennünket. A saját nevét elhallgatta.
Olyan volt, mintha közös nevezöje volna valamennyiünknek,
és egyszersmind védő meg bíró.
Mi hallgastunk. és rábíztuk magunkat a gondolataira,
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az elemzésére meg a szívére , ..
Nehéz volt elszakadni a fiataloktól :
Mónika és Kristóf val a mim ó d o n újra visszatükrözi
az abszolút Létet és Szeretetet.
Eljönnek ide ismét, bizonyára visszatérnek. Csak egy pillanatra mentek el, hogy
gondolkodjanak. , .
Mert létrehozni valamit, amiben az abszolút Lét és Szeretet tükröződik,

mindenképpen a legnagyszerűbb dolog!
De úgy élnek, hogy még nem tudnak róla.

ISTVÁN

Én sem tudtam jobban, mint ök, miről beszélt Ádám, aztán meg Teréz, Kristóf
anyja. És még azelőtt Anna, ki mintegy gyónásban, sok mindent felidézett Ádám
nak élete legutóbbi éveiből. Amikor már a Vőlegényről is beszélt, akinek az én
arcvonásaimat "kellett" viselnie, azonnal áttért Mónikára. Ezt az egyet értettem
meg leginkább: Mónika minden áron el akar menni tőlünk - de rniért, miért?
Én nem tudom határozottan, mit jelent: "visszatükrözni az abszolút Lét és Sze
retet vonásait" -, de ha Mónika. el akar hagyni bennünket, bizonyára azért
döntött így - és ezt nagyon is jól tudom -, mert mi ketten, Anna meg én,
nagyon rosszul tükrözzük vissza e vonásokat. Igen, ezt világosan megértettem,
és valahogy megint belémhasított a fájdalom.
És amikor mindezt fölismertern, egyszersmind - annyi év után először - meg
éreztem azt is, hogy be kell valamil vallanom, valamit, amitől egészen feltárul
a lelkem, és ezt Annának kell bevallanom (mintegy az önvádtól kényszerítve,
vagy talán még- inkább e kényszernek mindkettőnkre nehezedő súlyától - - -),
Mindenesetre odaléptem hozzá és átkaroltarn a vállát (amit már régen nem
tettem. nagyon-nagyon régen). És közben ezt mondtam neki:
Mi lven kár, hogy annyi sok éven út nem tiiriídtünk a gyermekeinkkel, mennyi
sok nunderu veszttettünk ezáltal:
Anna. Anna. mí lyen kar, mi lyen kúr l

Ave Mária
A szárnyaim dicsérnek
AVE MARIA
a szárnyaidhoz erek
AVE MARIA
taníts repülni újra
engedj vissza az útra
AVE MARIA
ezentúl mögém álljál
ne érhessen az ármány
AVE MARIA
fényben tartalak téged
te felbontfLt/an képlet
AVE MARIA
miattad harcba mentem
az áÚllkodott ellen
AVE MARIA
most hangszerek dicsérnek
s örökkőn szól !LZ ének
AVE MARIA

URR IDA

Szárnyaitok alatt
A bizalmatok
Tüzén
Melegszem
Álmaim
Szárnyaitok
Alá rejtem
S a lelkem
Darabkáibó!
Amit alkotok
E négyszinű

Terei!
Ha elfogadjátok
A halált is
Megölelem

ILUH ISTVAN
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