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Haladék

Az ember a forgalmas útkeresztez6dés egyik sarkán várt a zöld jelzésre. Nyár
eleje fénylett az aszfalton Ó pedig azon gondolkodott, hogy a közelgő hétvégen .
kimegy a nem nagyon távoli faházukba körülnézni, és - mint minden évben 
eltüntetni a tél nyomait, mielőtt elönti azt az egész család vakádójának öröme.

A teherautó sofőrje is sietett, de a jelzéseket a jó szakember nyugalmával
figyelte is, követte is. Arra azonban nem számított, hogya keresztező sávban
egy személyautó már nem is a sárgán, hanem a piros elején akar még átsuhanni.
csak a bal szeme sarka jelzett egy mozgö sötét foltot, aminek nem lett volna
szabad lennie, és a karja rántotta el a kormányt a foltta! párhuzamos irányba, a
járdaszél felé. Közben fékezett is minden erejévet hisz az ott álló lámpaoszlop
nak sem óhajtott nekiszaladni. A kanyarodásból egy kicsit vísszavéve, hajszálra
el is kerülte, s mikor az oszlop a hátsó kerekek vonalába ért, a kocsi meg is állt.

Az oszlop oldalán akkor csúszott le lassan az ember is a földre. Az első

sárhányó még teljes erővel vágta eleresztett, pihenő állásából az oszlophoz. A
közelben lévők jól hallották azt az utca zajától teljesen idegen reccsenést, ami a
vasoszlophoz vágódó koponyától eredt. Már földrecsúszás közben úgy hányat
lott le az ember feje a törzsére. ahogyan a letört virágfej csuklik le. A reccsenésen
kívül semmi más hang n~ is származott az embertől. A földre érve sem moz
dult egy rezzenésnyit sem. Ugy maradt, ahogyan a fizikai törvények elrendezték
a tagjait. csak az arc jobboldalán, az orrlyukból és a szájsarokból kezdett egé
szen lassan szivárogni a vér.

Nem is értette, hogy faháza képét egy villanás alatt felváltotta benne egy
jelenet csecsemő korából, amire ugyan eddig soha nem gondolt, mert valójában
nem is emlékezett rá, de most ugyanolyan bizonyossággal tudta, hogy a kép őt

mutatja, és az egyébként érdektelen esemény vele történt meg. Ugyanúgy, mint
a következők, amikkel eddigi életében szintén még soha nem került szembe.
Kicsit tanácstalanul nézte őket: mi ez?

Azután olyanok következtek, miket nem mondhatott teljesen ismeretlenek
nek, bár ilyen tisztán és élesen, vagy egyértelmúen még sosem látta őket. Erde
kes és szórakoztató volt az emlékezet játéka, de ezen kívül más nem mozdult
meg benne. Azt lehet mondani: enyhén közömbös volt a látvánnyal kapcsolat
ban. Legfeljebb annyit jegyzett volna meg: mi minden nem lapul az emberben!

Akkor rázkódott meg először,mikor a pergő képek kiskamasz korához értek.
Bár a kérdéses esetre felnőttként is jól emlékezett, azzal a metsző tisztasággal
sosem állt előtte, mint most. A fametszetek dolgoznak ilyen éles szélekkel és
kemény foltokkal, ahogyan most ezt a régi jelenet látta. Akkoriban még maga
is gyerek volt, nehéz, történeti időkben, és csak felnőttként döbbent később rá,
hogy más milliókhoz képest, ez még mindig mennyire rendezett gyerekkor volt.
Dehát persze az ugrás, készség, engedelmesség, alárendeltség ideje. Ekkor tör-
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tént elóször, hogy egy nála lényegesen kisebb került a keze ügyébe. És ezt akkor
ő ugráltatta, "fegyelmezte", öncélúan, beleélve magát; ésgyakorolva rajta a "fel
n6ttséget". A kicsi csak nyúgl6dött, míg ő meg nem unta a játékot. Azután is
csak félig nézett szembe a dologgal, hogy ne kelljen nagyon szégye1nie magát.
Igaz, hogy hány felnőtt marad meg mindvégig nyers kamasznak, aki ha csa
portfőnök lesz egypisz1icsári üzemecskében, akkor is körmei éreztetésével kezdi
meg karrierjét. Errol azonban mindig is tudta, hogy hát "az' egy kis szennyes
kamasz dolog volt, - de miért és hogyan jutott ez pont most az eszébe? ,

Nem sokat filózhatott azonban rajta, mert a bels6 mozi pergett tovább. Es
hozzáolyan, még soha nem volt részletességgel, hogy nem is tudta: honnan van
erre idő? Nemcsak az események peregtek le a szeme előtt ugyanúgy, mint
annak idején, és így azt kellett gondolnia, hogy ugyanannyi idő alatt is, de
mindennek olyan részletes, pontos és finom elemzése, súlyozása kísérte őket,

minden árnyalat és mellékvágány felfejtése, minden olyan út végigjárása, amik
a ténylegesen történtek idején alternatív lehetőségekvoltak, amik közül ő annak
idején, ösztönösen, vagy tudatosan, de azt választotta, amit választott, és most
sorban azt is szemlélhette, hogy hogyan alakultak volna a ,dolgok, ha annak
idején a második, harmadik, negyedik lehetőségnélköt ki. Es amikor nem ér
tette, hogy miképpen áll belülről rendelkezésére ilyen szédületes mennyiségű

idő míndezek végigjátszására, az elől a benyomás elől sem tudott elzárkózni,
hogy ez a végtelennek tűnő sor a fizikai időnek csak egy parányában játszódik
le benne. De miképp? Hiszen, mikor itt tartott töprengéseiben, a bels6 mozi
vásznon felnőtt fiatalságát már férfikora kezdte felváltani: küls6 események, mun
kák, család, ismerősök, életének egyre táguló színpada, tömegnyi egymást váltó új
ésúj szereplővel. Esbárbenne voltak, kívülr6lés felü1r6l nézte 6ket,mintegy meg
kétszerez6dve személyében: ágált a mozivásznon, és ült a zsöllyesorban.

Aztán lassanként egy újabb, meghökkentő benyomás kezdett eluralkodni raj
ta. Mintha mellette is ült volna Valaki. Nem látta, nem hallotta, de csalhatatlanul
érzett egy Jelenlétet. Nem volt megfélemlítő, de haver sem. Először nyugodt
tárgyilagosnak tűnt, de ahogy a jelenetek tovább gördültek, mintha vesztett
volna ebb61. Mintha érdekl6d6bbé vált volna, sót talán drukkolni is kezdett
volna neki. Mert hát az egyre tovább pergő jelenetek láttán volt, amikor a né
z6nek úgy melege lett a szíve körül, de olyan is, amikor kiütött a hátán az
izzadság, vagy megnedvesedett a tenyere. Arr61 pedig fogalma sem volt, hogy
az egész mire megy ki. A Jelenlét érzése lassan némileg kényelmetlenné is lett
számára. Ugyanis az a benyomása támadt, hogy a szomszédja valahogyan még
sem passzív, mintha lenne valami befolyása a képek pergésére. A súlyozásokkal
és elemzésekkel annak idején korántsem nézett oly részletesen és világosan
szembe, mint most. Es most sem ő végezte ezt el, csak megjelent mindez a
szemei előtt. Viszont, ha régen sem végezte el, akkor az emlékeiből sem merül
het fel az, ami nem is lehetett emlékké. Valahogy azt érezte, hogya Szomszéd
az, aki aláhúzza a múlt valóságainak mélységét és árnyalatait. Eléggé öntudatos
élettel ugyan ezt akkoriban ő is megcsinálhatta volna, dehát ennyire nem szívta
mellre a dolgokat. Mintha a Szomszéd erősítené föl most azt, amire ő annak
idején legyintett, vagy vállat vont. Es amikor ennek a benyomásnak helyet adott
magában, az egész játék mintha csak felerősödöttvolna. Mintha kifejezetten itt
és most, az ő számára premier plan-ba emel6dnének arcok éshelyzetek, feleró
södnének szavak és hangsúlyok, amik ugyan annak idején is mind-mind reali
tások voltak, de ez a kiemelés, aláhúzás és felerősítés, ez bizony csak mostani.
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És ez mindig értelmezőnek,vagy súlyozónak tűnt,mindig értékítéletet jelentett,
és ~t valami titokzatossággal, de mindig a Szomszédra vezette vissza az ember.

Es lépésről-lépésre még egy változás tudatosodott benne. Valahogy feloldó
dott a zsöllyesor és a mozivászon statikus helyzete. Nem szűntez meg, de mégis
mintha valahogyan mozgott volna is előre. Es amikor erre felfigyelt, azt is ész
revette, hogya "mozi" valami soha nem látott óriási gótikus templomhajónak
felel meg. Két oldalán az oszlopsor egy futballpálya szélességének a távo1ságá
ban húzódott, s6t azt is sejteni engedte, hogy mind a két oldalon hasonló nagy
ságú templomhajók csatlakoznak ehhez, az ember számára meg sem közelíthető

mennyiségben. Ezek azonban nem párhuzamosan feküdtek egymás mellett, ha
nem valami enyhe körívben csatlakoztak egymáshoz. Együttesen egy Tejút
rendszer nagyságú kört alkothattak, egy ennek megfelelő nagyságú ragyogó
síkság-6riást fogva közre. Ennek az óriás-középnek ~ fénye hatolt be az egyes
hajókba is, melyeknek más fényforrásuk nem is volt. Igy a hajók elejét, kezdetét,
bejáratát még csak sejteni sem lehetett a távoli sűrű sötétben. Egyáltalán voltak
e, csakugyan? De hogy képzelje el azt, hogy ezeknek a reális hajóknak, miket
maga körül érzékel , nincsen elejük? Vagy az elejük valami egészen más? Vi
szont ahogyan előrejutott a maga hajójában, a középről beszűrődő fény révén
az egyre világosabb lett. Igaz, ez a "világosabb" csak relatív. Valójában, inkább
csak kevésbé ködös, mint az előző részek voltak.

És megváltozott a mozija jellege is. A képszerűból térbeli lett. A látvány han
got is kapott. A szereplők nemcsak előtte mozogtak, hanem két oldalról, mint
egy kórusban körülvették, és ha ő előre ment, hát azok együtt mozogtak vele.
Egészen benne volt a történések közepében, és akikkel az éppen folyó ügyben
dolga volt, azok kisodr6dtak az őt körülvevő tömegből, mellé kerültek, szóltak
hozzá, kezet fogtak vele, vagy rámordultak. A mozi valójában megszúnt mo
zinak lenni, s egyre inkább valóság lett, illetve a múlt valóságának hajszálra
pontos megismétlése. Bár mégsem, mert több: a múlt felújítása a látás és meg
ítélés egy sokkal magasabb és tisztább fokán, mint az az annak idején való földi
valóságban egyáltalán elképzelhető lett volna.

S a kÓl1IS tulajdonképpen két kórus volt, ami két oldalt egyre egyöntetu"bbé
lett, és egyre tisztábban ketté is vált. Az egyik láthatóan izgult neki és drukkolt
érte. Az igazát hangoztatta. Segítségéről, szolgálatáról, kedvességéről mesé1t, s
ezt úgy emlegette, mint aminek maga is tanúja, élvezéje volt. A másik oldal sem
volt ellenséges, s6t sajnálkozott, hogy nem tud a többiekhez csatlakozni. Dehát
ő is csak a tapasztalatairól beszélt. Es ez a beszéd sem volt lármás, vagy izgató,
sokszor még csak beszéd sem, csak valami sajnálkozó gesztus, vagy arcjáték.

Az előlről beszűrődő fény egyre több világosságot jelentett, de annyit azért
mégsem, hogya templomhajó sötétségbevesző boltozatát is látni lehessen. A
fény természetszerűen ferdén esett a még távoli, bár egyre közeledő. ragyogó
síkság-öríás-közép felóI, és bár a lassan előre gyűrűző, sodródó tömeget is ez az
egyre nagyobb világosság söpörte végig, a maga egészében az mégis áttekint
hetetlen maradt.

Az ember most már úgy látta, hogy "ahhoz a bizonyos" útkeresztez6déshez
közeledik. Mindennapos, megszokott útvonala volt. A sarkon a lámpaoszlop
mellett szokott megállni, ha a zöldre yárnia kellett. Már csak pár méter volt
előtte, de a lámpa épp sárgára váltott. Igy lelassíthatott, és körül is nézhetett, 
de a legnagyobb csodálkozására egyszerre senki sem volt körülötte. Az útke
reszteződés beleveszett az őt kíséré tömegbe, és a tömeg a semmibe. Egyedül
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állt a közepes er6sségúre növekedett fényben, a templomhajó sejtelmesen távoli
oszlopsorai között. .

De mire megkérdezte volna magától, hogy hová tűntek el mindezek, és ho
gyan maradt így egyedül, már azt is érezte, hogy nincs egyedül. Középr61, a
fényesség fel61 közeledett feléje Valaki, aki vagy nem egészen onnan indult el,
vagy ő nem vette elóbb észre, mert most már alig volt t61e pár méterre, holott
időre lett volna szüksége, hogy onnan, a távoli előlről, ide érjen. Bármilyen gyors
és bonyolult volt is az eddigi történés, mikor a földig érő ruhából kiemelkedő
Arcra pillantott, egyszerre érezte, hogy minden történés megáll. Nemcsak az
eddigi, kü1s6, mozinak nevezhető, vagy nem nevezhet6 valami, de az egész
tejútrendszerméretú templomhajósor-kolosszus is megmerevedett.

Hogyan tudott ez megmerevedni, mikor eddig sem élt, vagy mozgott 
villant fel benne -, de ez a villanás is csak szaporította az eddigi kérdőjelek

hosszú sorát. Feleletet a korábbiakra sem kapott, sót valójában a kérdéseit is
elvetélteknek érezte, mert valahogy az volt a benyomása, hogy nem illik kérde
zősködnie, Az adott helyzetben feleleteket várnak tőle, és ha fel is tenné a kér
déseit, azok belehullanának valami fejcs6váló semmibe.

Az Arc! Régi ismerős. Egész életét megjellegezte, körülvette, áthatotta. Vá
gyott is utána, lelkesedett érte, szerette, Hozzá tartozónak érezte, vallotta magát.
De azt is érezte mindig, hogy közelebb kellene lennie Hozzá, mint amennyire
van. Hogy Az jobban simul föléje, mint őmaga Beléje. Soha nem állt tisztán,
világosan előtte, hogy ezt még meg kellene tennie ennek érdekében, vagy azt
elhagynia, de valami távo1ságot mégsem tudott legyőzni. Valami ne illess, ne
fogj kísérte (Ján 20,17), de ezt nem mondták neki, és nem mondta ő sem, csak
valahogy benne volt a levegőben. Ugyanúgy, ahogy az Arc közeledése lelassult,
majd néhány lépésre tőle meg is állt. .

Sehonnan sem hallatszott egyetlen hang sem. Ahogy nem mozdult a világ
mindenség, úgy hangot sem adott. Az Arc is némán nézte őt. Kedves volt,
megértő, és kissé tehetetlen. A válla mozdult csak egyet, amit az ember úgy
értelmezhetett: nem tudtam többet tenni! Nem volt benne semmi elutasítás, de
mintegy a mag~ részéről is éreztette azt a szűrőt, amit az ember is érzékelt a
saját oldaláról. Es úgy látszott, mintha az Arc, valami vontatott távozási szán
dékra visszavezethet6en, lassan halványulni kezdene.

S ekkor oldalról egy mélykék színfolt ugrott be az ember szemhatárába. A
világmindenség mozdulat1ansága megtörött a folt mozgásával, meg azzal is, hogy
az ember azt érezte, hogy tud a folt felé fordulni, és képes rá is figyelni, anélkül,
hogy az Arcot kiejtené a figyelméból. Annál is inkább, mert az Arc is a mélykék
folt felé fordult, és a tehetetlenség kifejezését az érdeklödésé váltotta fel rajta.

Most a folt felegyenesedett, és az ember észrevette, hogy valójában egy mély
kék köpenyes alak áll előtte, a fején izzóan villogó, könnyű aranykoronával.
Ahogy könnyed meghajlásából felemelkedett, szeme összekapcsolódott az Ar
céval. Az ember benyomása az volt, hogy hosszan nézik egymást, de az eddi
giek nyomán már tudta, hogy ennek a "hosszúságnak" semmi vonatkozása
sincs a fizikai idővel. Aztán lassan és egyszerre halvány mosolyra húzódott szét
mindkettejük arca. Az Arc most oldott barátsággal fordult az ember felé, biztató
tekintettel rámosolygott, és belefoszlott a fénybe. A kék köpenyes alak pedig
egész testével az ember felé fordult, kiteljesedett mosolya rá záporozott. Az
elóbb újra megmozdult mindenségben most felbolydultak a hangok is, most,
mikor az ember lelkén is végigzúgott: Szűzanyám! S a szempillantása a kék
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köpenyból előrenyúló, egymás mellett fekvő két nyitott tenyérre esett, amiken
fémes csillogással feküdt egy közönséges, egyszeru, sót itt-ott mintha már meg
kopott és rozsdás is lett volna, kézbilincs.

Szűzanyám! - zúgott fel újra és újra, mint egy harsona, csak azt nem tudta
az ember, hogy ez csak őbenne magában szól-e, mert a hang betölthette volna
akár a monumentális hajókat is. De nem tudhatta meg, hogy hallja-e a harsonát
rajta kívül másvalaki is, mert immár ismét teljesen egyedül állt. Feloldódott a
Szűz alakja is, csak egy lassan halványuló kék folt volt még a helyén, ahogy a
kék tinta olvadna be lassan a kék itatóspapírba. S ahogya tinta járja át a papi
rost, úgy járta át az embert is a szózat, csak azt nem tudta volna megmondani,
hogyabensejéból ömlött-e a világra, vagy a világból hatolt őbeléje: ". ..életed
napjait megtoldom, és kiszabadítalak Asszíria királyának hatalmábóL" (2Kir 20,6).

Ahogy a sárgára váltott lámpa előtt az ember lelassított és körülnézett, ráesett
a szeme a könyvkirakatra, és arra felé mozdult, hogy megnézze, nincs-e még a
kirakatbanaz az Újdonság, amire várt. De még oda sem ért, mikor megrázkódott
egy közeli csattanástól. A sarkon egy teherautó fordult rá a járdaszélre. nyilván,
hogyelkerülje az előtte már a piroson keresztülszáguldó személyautót. A teher
autó hajszálra suhant el a lámpaoszlop mellett, és megállt, mikor az az autó
hátsó kerekeinek a vonalába ért. A hirtelen és szabálytalanul vad mozdulattól
azonban egy gerenda kilódult a teherautó rakományából, és emberfej magassá
gában teljes erővel a lámpaoszlopnak vágódott. Ez a csattanás fordította a fejét
arra, ahol ő is szokott a lámpára várva álldogálni, és mintegy pontot tett a
harsonaszó mondanivalójának a végére.

A lámpa most rezzenéstelenül mutatta a zöldet, s a nyár eleje fénylett az
aszfalton.

SELMECI GYÖRGY

Tél Boudryban

Uram,
tiszta és hatalmas lehetsz, mint e hóesés,
mely fehér pontokká bontja az Areuse-parii kopár liget szerkezeiét,
az üres játszóhelyet,
egy madár fölfelé ívelő röptét,
teljes látóteremet.

Zuhogó havad képeket épít és bont.
Marat szülőhelyét ,
a zúgó sellők és a szürke tó közé szorult Boudry középkori házait, dombjait,
de mindent szerte e tájban jégtúkkel, jégkristályokkal fedsz be,
fehérré varázsolod történetünket, egész valóságunkat,
Uram.

192


