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Törlés
Azt a másikat
a teremtésből kitörli
markába fogja
tenyér-lágysággal ajnározza
és valamit súg feléje
súg neki imából fészket
tollpihés dombocskát
útvesztések úttalálások
mesélik a pásztori mondát
mikor megjelenik a dél
borotva-rajza
és a fák égnek emelik
horgaikat
lába után serceg a mécs
a mező biliárd-árnyú posztó
és fOlsír a város
nyikorgó léckapuival
idéz és kísért
a horgász fegyelme
megosztott fOld
rög ólom-pontja
s lepkének
jó hinni
a kiütött foglalatban
azt a másikat

Hajdók János: KALKUlTAI TERtz ANYA. Egyszerű

száriba öltözött, Béke Nobel-díjas asszonyról írta szép ki
állítású könyvét HajdQkJános. Teréz anyának ismeri a vi
lág ezt az asszonyt, aki Kalkuttában, ebben az indiai
nagyvárosban alapított új katolikus rendet, a Szeretet
Misszionáriusainak Társaságát. Vallásoe indlttatásból vál
lalta a Schweitzer-i missziót: a szegények, testi és lelki
nyomorultak megsegítését. A szeretet misszionáriusai azt
adják nekik, amit adományokból, gyűjtésből adhatnak:
kórházakat építenek, gyógyszert osztanak, iskolát tarta
nak fenn, és kedves szót, derűt, együttérzést kínálnak az
elesetteknek. S még valamit - talán a legtöbbet -: meg
nyugvást, hitet, hogy nem. élnek hiába.

Teréz anya a macedón fővárosban, Skopljéban szűle

tett négy évvel az első világhiíború kitörése előtt. Vajon a
gyermek Agnes Gonxa Bejaxhiu mit érzékelt az emberiség
eme első nagyszabású, kollektív öngyilkossági kísérlete-
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Szűkséges lenne kiáltó kamil.
Szögtelen, vonaltalan átvitelben.
Új napot nyom az N. N. nevű lator.
Mivel az éjlombok közti
feszülés eredeti,
így végtaglámpásait csiszolja
hang. Vackáról ébred szellem.
A Van mindég a Nincsre tekint.
Ebben rejlik - ellentétes vonzás 
az ünnepek gerince, sÓtörése.
Ajkak kifinomult résekbe
illeszkednek. Fugák ejtik nevét,
s fuvolák. A parittya nem morzsol
szelíd követ. A parittya
csak egyszerű szerteágazás,
mi utakat fejez ki, akár a
három tétel.
A fényt az árnyék, mint
dárda veri át. Benne á sírás
lelke. Szemcsésen és
szaggatóan.
Ami árnyék " mégis
tilalmas fényben edződik. A példa
itt mindig hús-eleven. Áll az idő

vérőér-koszorújában. Lapos mint
kenyér, folyékony mint a bor.

ből? Láthatta-e, hogy a világ a társadalmi és a nemzetek'
közötti ellentétek megoldását, mint eddig mindig, akkor is
a fegyverekre bízta, s ebbéli igyekezetében ürügyül az is
bőven megteszi. ha a távírász félrefordít egy "u skoplje"
kifejezést? . . .

, Érzékelte-e mindezt, ki tudja? Hajdék. János nyomasz
tó pátosszal megírt, terjengős könyvéből nem derül ki.
MindenesetreAgnes Gonxa Bejaxhiu tizennyolc éves ka
rában úgy döntött, hogy leveti addigi nevét, apácának áll.
S nevével együtt levetette addigi életét is; eldobta magától
társadalmi-hatalmi erőviszonyok kalodájának zárt, talán
meg sem fogant gondolatait. Még mielőtt asszonnyá lett
volna, a profán és kegyetlen világ helyett - illetve érte - a
szeretetet választotta. Sorsáról.; küzdelmeiről, az éhező

milliókért tett erőfeszítéseiről szól ez a könyv (Ecclesia Ki
adó 1981)

M.F.


