
környezetükhöz. Az otthoni ellátás a közösség számára olcsóbb is... Újabban jelentős
kísérlet az öregek elhelyezésére az »öregek háza«, Itt az idősek önköltségi alapon egyszo
bás összkomfortos, külön lakásokat kapnak, közös étkezési, kulturális lehetőségekkel."

Mi látszik szakmailag helyesnek és egyúttal gazdasági szempontokból hatékonyabb
nak? Kétségtelen, hogy az idősek otthoni ellátása, gondozása jelenti szakmailag és
emberileg is a helyes utat. Ezért önállóságuk feladására kényszeríteni őket és szociális
otthonban elhelyezni, ha saját megszokott környezetükben házi segítséggelmaradhatná
nak - mindenképpen antihumánus és ugyanakkor költséges megoldás. A családjuk
körében élő idős emberek és fiatal hozzátartozóik egyik gyakori és megoldatlan gondja,
hogy a nyári szabadság idején mi történjék az idösebbekkel, ha részleges támogatásra
és gondozásra szorulnak. Ilyenkor - az önköltséges, úgynevezett átmeneti otthonok
(panziók) hiánya miatt - a sokkal költségesebb kórházi fölvételekre kényszerü1nek,
megterhelve ezáltal az amúgy is elégtelen fekvőbeteg-ellátást. Hasonló jelenségek fordul
nak elő az -év végi ünnepek során is. A helyes megoldás kialakítása és elfogadott ,
gyakorlata nemcsak orvosi-tudományos, hanem széles körű társadalmi feladat.

HENRI MICHAUX

SARKKÖVEK

A francia líra "nagy öregjének", ennek az egyszerre swifti és boschi, voltaire-i
és lautréamont-i, de mai napig minden hasonlítás, besorolás alól kibújó, minden
műfaji bezárkózást megtagadó tudós lázadónak majd' egy életművet kellett
megírnia, hogya világ felfigyeljen rá, és André Gide 1941-ben megjelent tanul
mánya ismertté tegye a nevét. Az 1899-ben Belgiumban született, Franciaor
szágban élő Henri Michaux kezdetben a szürrealisták második nemzedékéhez
tartozott. S egy életen át nyomon követhető a "valóság feletti" -hez való ragasz
kodása folytonosan megújuló, szárnyalásában is elemző lírájában, ahol a létező

világ gunyoros, kifakadó, vagy éppen szenvtelen hangú elutasítása szakadatlan
útkereséssel párosul, s a valós létet merőben új látószögben felmutató, kimerit
hetetlen képzeletben oldódhat fel. (Magyarul 1972-ben, "Nyugodjék lázadás
ban" címmel adta ki válogatott verseit az Európa Könyvkiadó.)

Az örök kutató elérkezett arra az állomásra, ahonnan többet lá-t a világból,
ha önmagába fordul. A számadás korának egy élet tapasztalatain átszűrt igaz
ságaiból, kétkedéseiből, kérdéseiből kap kézhez az olvasó egy csokorra valót
Henri Michaux 1981-ben napvilágot látott kötetéből.

Szabolcs Katalin

Testet/en küzde/emre kell fe/készü/nod, hogy mindig fo/vehesd a harcot, e/vont
küzdelemre, amelyre, minden mással ellentétben, az álmodozás tanít meg.

Tanulj fenntartással.
Egy egész é/et nem e/ég elfeledni mindazt, amit jámboran, engedelmesen tűrted,

hogy beléd sulykoljanak - ártatlanul! -, nem gondolva a következményekre.
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Őrizd meg rossz emlékezetedet.
Bizonyára nem a véletlen szülötte.

Őrizd meg épen gyarláságodat.; Ne törekedj erényt gyűjteni, kivált nem olyat,
amely nem a te számodra termett, nem neked rendeltetett, amelytől, másra
tartogatva téged, megóvott a természet.

Hagyod, hogy valaki lebegjen benned, munkáljon benned, alakot öltsön benned,
és még önmagad akarsz lenni!

Nem, dehogy szerezni. Utazni, hogy szegényebb légy. Ez az, amire szükséged van.

Hatolj a mélyére hibáidnak, legalább némelyiknek, hogy pontosan megfigyelhesd,
mifélék. Különben, ha félúton megállsz, mindig vakon ugyanabba a hibába esve
fogsz végigbotorkálni életeden, amit egyesek. "sorsodnak" hívnak majd.
Az ellenséget, amely nem 'más, mint alkatod, kényszerítsd, hogy felfedje' magát.
Ha nem tudtad eltéríteni sorsodat, csak egy bérelt lakás voltál.

Egy víz nélküli országban mi legyen a szomjúsággal?
A büszkeséggel.
Ha a nép képes rá.

Bármi történjék is veled, ne hidd soha - végzetes hiba -, hogy mester vagy, de még
rossz értelemben vett mester se.
Bőséges tennivaló vár még rád, rengeteg, szinte minden.
A halál zöld gyümölcsöt fog leszakítani.

Sose törted át az emberek burkát. Valójában meg se figyelted, még csak nem is
szeretted, vagy gyűlölted őket igazán. Elperegtek előtted. Törődj hát bele, hogy
hasonlóképp elperegvén, te sem vagy egyéb, mint falevél, pár hulló falevél.

Új ismerethez új akadály szükséges. Igyekezz rendszeresen akadályokat emelni
magadnak, akadályokat, melyek legyőzésérekénytelen leszeljegyvert szerezni. . .
és új tudást.

Ne feledd.
Aki kap, valahányszor kap, veszít.

A gondolat út, mielőtt tetté lesz.
Ne szégyelld, ha bosszantó, méltatlan, láthatólag nem a te számodra termett
helyeken kell keresztülhaladnod. Ha valaki .nemességét" féltve elkerüli ezeket,
tudása mindig olyan lesz,' mintha félúton megrekedt volna.

A kőnek nem jutott osztályrészéül a lélegzés. Boldogul anélkül. Főleg a gravitáci
óval van dolga.
De neked mindenekelőtta "többiekkel" lesz dolgod, egy egész sereggel. Tekints
hát különbözőképpen lakátársaidra, emígy kezeive a sziklákat, amúgy a.fákat, a
növényeket, a férgeket, a mikrobákat, és megint másképp az állatokat meg az
embereket, sose tévesztve össze magad egyikkel vagy másikkal, főleg nem bizo-

(
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nyos lényekkel, melyek furcsamód mintha csak azért kapták volna a szó képessé
gét, hogy elvegyűlhessenek a tiimegben, melynek sűrűjében, értésről és megértet
tetésről képzelődvén, valójában szinte teljesen értetlenül és végtelen érthetetlenül,
otthonosan, vígan és felszabadultan mozognak.

Bekötött szemmel tóból ki, tóba be, és még azt hiszed, hogy tisztán látsz!

. '

Némelyeknek saját kicsinyességükre van szűkségűk, hogy érezzenek. Mások a
nagyságukhoz folyamodnak. Van, akinek terád van szűksége, hogy átalakuljon.

Próbálj, meglenni az "ő" gyámo/ításuk nélkül. Attól a pillanattól fogva, hogy
segítségért kiáltasz, erőid megsemmisülnek, titkos tartalékaid elenyésznek, nem
létezel többé. Csődöt mondasz.

. Ha máshol és más időben vagy, mint ahol hiszed magad, ne nyugtalankodj, de ne
is bizakodj túlságosan. Nem bolondultál meg, és nem is vagy teljesen leteperve.

Rá kell jönnöd, mikor kezdett beléd ivódni ez a valami, ami mint egy' illat,
beburkol, és elképzelni sem engedi, hogy ne létezzen többé, sem azt, hogy meglégy
nélküle. Nézz vissza. Anélkül, hogy megszabadulnála hamis képzettől, hisz úgyse
volnál képes rá, maradék, reszketeg figyelmedet összeszedve kutasd az új hely
felbukkanásának pillanatát, és azt a pillanatot (pillanatot, percet, fél
negyedárát), amely közvetlenül megelőzte emezt. Ha megtaláltad, meg vagy
mentve, és kiszabadultál az ál-helyről, amely fogva tartott.

Hol jobban visszahúz majd, hol kevésbé, mindenesetre elég meghökkentő lesz.

Meg van írva Djatt, afilozófus könyvében: .Értesűléseink, csakúgy, mint gondol':'
kodásunk bizonyosan állítják , hogy feketék nincsenek. Nem is lehetnének. Ez
sértés, amely egyes emberekhez, csirkefogókhoz, meg - anyagi forrás híján,
kétségtelen - büdösekhez vagy rosszul ápoltakhoz intézve, sértés, amely aprán
ként, óvatlanul elharapódzva képes volt elhitetni némely együgyűekkel, hogya
világon valóban léteznek feketék, egy fekete faj, holott csupán a megvetés és a
mások lekicsinylésének vágya agyaita ki ezt a képtelenséget. Ezeket az úgyneve
zettfekete embereket semmi egyéb nem különbözteti meg tőletek, csak nyomorú
ságos helyzetük. Csupán a gyűlölet, mely az eltiporható ellenséget áhító gonoszok
és kevélyek szívében lakozik, alkotta ezt a szerencsére kihalófélben levő mitoszt,"

Így beszélt Djatt mester.

Egy ember életében a befogadható érzelmek mennyisége nem végtelen. Sokan
hamar fel is habzsolják. Ami még súlyosabb, érzéseid legyezője csak bizonyos
határig nyílik szét, Üggyel-bajjal, nagy kockázatokat vállalva, vagy szerencsével,
netán megannyi furfanggal, elvétve kissé kitágíthatod egy időre. De a természet
legyezője úgy van megalkotva, hogy ha nem ügyelsz rá szakadatlan, egy szempil
lantás alatt összerándul, s becsukódik.

Maradj hűséges igazságtalanságodhoz, lelkedből lelkezett igazságtalanság
teredhez, és minél több esztendőn át.

Ne siess, jó szándéktól és felületes tanácsoktól vezérelve, lemondani 'erről az
igazságtalanságról, mely nélkülözhetetlen számodra, s megóv az aljas kompro-
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misszumoktól, amint sokakkal megesik egy kölcsönvett és kiszámított igazság
ürügyén, amelynek félelmükben idő előtt alávetették magukat.

Akárhol is vagy, tudd felismerni a te tengelyedet. .
Aztán latoigass.

Tigris úr, trombitajel feszül minden porcikájában, amint megpillantja a zsák
mányt, sport, vadászat, kaland, nekirugaszkodás, sors.felszabadultság, tűz,fény.

Az éhségtől hajtva, ugrik.
Ki meri ezekhez hasonlítani a maga pillanatait?
Kinek volt életében csak tíz tigris-pillanata?

Amennyire csbk lehet, hatolj a mélyére kudarcaidnak, amíg émelyegni nem kez
desz. Akkor, fl varázslat múltán, a többi - valami azért megmarad - már nem fog
emészteni. Ez a mádja, hogy kilábalj, ha ki akarsz lábalni. Ha igazán fontos
neked. Eltelni velük. Előtte, hiába töprengés, krittka, nem jutsz dűlőre. És utána,
szinte semmi probléma.'

Tökéletlen környezettel vedd körül magad. Csak semmit, ami becses. Félre vele.
Soha kifogástalan keretet, ha ösztönzésre van szükséged. Inkább maradj meg
abban, ami ingerel, semhogy elzsongitson, ami kielégít.

I

A hegyen most is olyan mozgások nyomai látszanak, amelyek réges-rég mentek
végbe rajta.

Ezért elmész mellette, hogy mit se kockáztatva immár, megleld egykori mozdu
latainak nagyságát és a csodálatos tartást, melyet akkor vett fel, amikor egy
utolsó fölemelkedő hullámban mozdulatlanná mere vedett.

De bármilyen hatalmas a kőtömeg, még a könnyű pára is körülfonja, hogy
látszatra, fölébe kerekedjék, és egy időre eltakarja szemed elől.

A hegy óránként más és más.
De a nagyság nem vész el: Megmarad. Belélegzed.

A mocsár fölött nem énekelnek tele torokkal a madarak.
De a ligetben, micsoda csicsergés!

A madarak, többségükben, igen mértékletesen nem másra használják fel
hangképző-képességüket- egy-egy kurta segélykiáltás. vagy megkönnyebbült
trilla -, mint a menekűlésre, amelyre minden pillanatban fel vannak készülve.

Lanyha jeladások, kirepitve a szavannába vagy a tisztásra.
Je/adások egy kis helyért az égbolton.
A ragadozók többnyire nem vesztegetik idejüket a zenére.

Amikor megfog téged egy gondolat, bármilyen legyen is felbukkanó híre,fontold
meg: mely test rejtőzik alatta, ki é/t alatta?

Mit zúdít rám?
És mit vesz el?
De életed során, gyanakvásodban is gyanakodva, tanuld meg felismerni korlá

taidat.
SZABOLCS KATALIN

fordítása és válogatása
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