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Az "örök gyermeki" kifejezésre Michael Ende egyik esszéjében ta
láltam rá.' A mese műfaját pedig Lesznai Anna nevezete "boldog
nak".2 Ilyen szavakat ritkán és óvatosan használ az ember. Kivált
képp egyszerre hármat. De ha az írásaink első mondatai (a címmel
együtt) olyanok, mint a zenében az intonáció, akkor Ende mesevi
lágával kapcsolatban akár leírhatnám azt is, hogy: szépség, álom,
csillag, telihold, fénysugár, öröm, könny, virág, hattyú. Ö az, aki az
alig elmúlt évszázad 70-es, '80-as, '90-es éveiben olyan történeteket
írt, amelyek tele vannak a romantika, a szimbolizmus és a sze
cesszió rekvizitumaival. Gulácsy Lajos festményének címét idézve:
Ende meséit, meseregényeit olvasván a "varázsló kertjébe" lépünk.'

Ahogy mondják, 1995. augusztus 28-án elment közülünk az
utolsó romantikus. Romantikus volt Ende az alkata, az érzésvilá
ga, az értékrendje és az írói eszközei szerint. Hitte, hogya világ
minden dolga mesésíthető; hogy az álom és a képzelet fontosabb
lehet a valóságnál; hogy a művészet aranyalapja a mítosz. A mí
toszokba, legendákba vetett hite talán még a romantikusokénál is
nagyobb volt. SŐt: ahogy múlt az idő, el is hatalmasodott művé
szetén. Mama (1973) című meseregényében még áttetszően szépek
és beszédesek a mitikus szimbólumok, A Végtelen TOrténetben
(1979) már gyakorta nehezékek. Indáznak, burjánzanak - néha
öncélúan is. Az író a maga varázsolta fantáziavilágban labirintus
ba került, nekünk meg nincs a kezünkben Ariadné fonala, hogy
minden titkának nyomába szegődjünk. De a világa akkor is elbű

völő, ha éppen tévelygünk benne.
Ende hitt majdnem mindenben, amiben réges-rég a romantiku

sok. Abban is, hogy a pénz nem boldogít. Pénzét csaknem min
dig másokra bízta, vagy romantikus álmokat kergetett vele (Műn

chentől délre ódon kastélyt vásárolt, Rómától délre varázslatos
kertet), így aztán nincstelen volt, amikor a müncheni Waldfried
hof 212. számú sírhelyén eltemették. Pedig már életében elmond
hattuk róla, hogy negyven nyelvre fordították műveit; hogy 20
millió példányban jelentek meg; hogy aMarna és A Végtelen TOr
ténet világsiker volt könyvben is, filmen is; hogyaVarázslóiskala

940



Welt. Weitbrecht,
Stuttgart - Wien 

Bem, 1997, 97,
101, fotók)

4Michael Ende: Tükör a
tükörben. (Ford. Lázár

Magda.) Kobra,
Budapest, 1995, 12-15.

Tükör a tükörben

5Az. emmett meséket
lásd: Michael Ende:
A varázslóiskola és

egyéb történetek. (Ford.
Hárs Emő.) Európa,

Budapest, 1997,
95-111., 233-245.

Ende helye
a 20. századi

gyermekirodalomban

6Gianni Rodari:
A képzelet grammatikája.

Pont Kiadó, Budapest,
2001,131.

(1994) című kötet meséit még életében norvégre. spanyolra, japán
ra, hollandra fordították, holott erre a szerző haláláig csak egyet
len esztendeje maradt a világnak.

Ende csak abban nem osztotta a romantikusok hitét, hogy a
valóságban erkölcsi világrend uralkodik. Nem ámította magát
sem azzal, hogy a jótett elnyeri méltó jutalmát, sem azzal, hogy a
szenvedéseinkért földi kárpótlás jár. A népmese hőseinek szenve
dései sohasem esnek hiába, s többnyire így van ez a romantika
világában is, de Ende meséiben már előfordul. Ilyen történet a
Tükör a tükörben (1983) című kötetből a labirintusról szóló.4

Hőse egy fiú, aki a labirintus foglya. Van szárnya, szabadulhat
na. De túl nagy a kísértés a jóra. Hagyja, hogy mindenki beleka
paszkodjon: a féllábú koldus, három gyerekével egy anya és csa
patostól a válogatott nyomorultak. A fiú mértéket téveszt az irga
lomban. Túlbuzgó. A próba az lett volna, hogy egy idő után ne
met mondjon. De ezt nem tudja megtenni. Így álom teremtette
szárnya egyszer csak lehull. A szerelmese hiába várja, örökre ott
reked a labirintusvárosban. A Tükör a tükörben című kötet mesepa
rabolái nekünk, felnőtteknek szólnak. A lélek tükrében, mások te
kintetében, egy tó tükrében hirtelen felismerünk valamit. Felisme
réseinkben nagyon sokszor gyerekfigura segít - és a boldognak
mondott műfaj szimbólumai.

Ende igazi gyerekmeséiben (pontosabban azokban, amelyeket a
gyerekek a magukénak érezhetnek) a mesemorál ősi alaptörvé
nyét, a "Jótett helyébe jót várj" szabályát, az adok-kapok recipro
citását sohasem szegi meg. De a törvény nem érvényesül mecha
nikusan. A jót ugyan jóval illik viszonozni, és a rosszért rossz jár.
De rosszat nem muszáj visszafizetni (lásd Ormótlan Ottokár, a
meztelen orrszarvú). S hősei a rosszat néha inkább elszenvedik,
mint teszik. Nem idegenek tőlük az áldozathősök romantikus
gesztusai. De azt is mondhatjuk, hogy a keresztény erkölcs tgyé
ben erény a rosszért jóval fizetni (lásd Füligráncos Filemon).

A valóságból menekülő Ende "szárnya" a képzelet volt. Úgy
próbált szabadulni, hogy varázsolt magának egy fantáziavilágot.
És született még egy "belle époque" a gyermekirodalom 20. szá
zadában. Az előző "szép fejezet" a századelő, a szecesszió, és a
szimbolizmus kora volt a meseirodalomban, amikor hirtelen diva
tos lett a műfaj és oly módon, hogy letagadhatatlanul sok min
dent örökölt a romantikától. Ilyen öröklött motívumok voltak: a
biblikus részvét, a szív hatalma, a szépség kultusza, a Kelet vará
zsa. A műköltészeti mese első szépséges korszaka végül is a ro
mantika. Korunk nagy olasz mesemondója, Gianni Rodari írja er
ről a korszakról: "A romantika legtisztább hangja, a mágikus
idealizmus képes volt úgy megragadni a valóságot, ahogy azt a
kortársak nem voltak képesek látni."? Volt egy mese író, aki köz
vetített a két korszak között. Hans Christian Andersennek hívták.
"A biedermeier élet szűk színterét (00') meseerdővé tudta vará-
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A pagát története

10Michael Ende: Tükör
a tükörben. 128-132.

zsolni" - írta róla Szerb Antal? A 20. század utolsó harmadában
Ende volt ilyen varázsló. A műköltészeti mese történetében a har
madik "belle époque" az ő nevéhez fog kötődni a nagyvilágban.
(Nálunk pedig Lázár Ervinhez.)

A mesének ezek a korszakai a nietzschei örök visszatérés gon
dolatát is felidézik. És természetesen eszünkbe juttalják azt is,
hogy miközben a kortárs művészet szűntelenűl a modellekkel, sé
mákkal. sztereotípiákkal való szakításra nevel, a kortárs művé

szetben újra és újra felbukkannak a régi sémák, modellek és szte
reotípiák. Ende is, akárcsak a szecesszió meseírói, dekoratív hatá
sokkal védekezett a világ szürkesége ellen. S úgy sóvárgott a
transzcendensre, mint a szimbolisták. "A szépség lényege szerint
transzcendens" - írta. 8 Egyszerre jellemző írásművészetére az,
hogy díszít, leír, a felülettel törődik, és az is, hogy sejtet, homály
ban tart nehezen bevehető mélyrétegei vannak. "A meséhez a
költőt mindig a megváltás után való vágyakozás vezeti" - írta
Tóth Aladár Babits meséiről.9 Talán Ende valódi vágya is ez volt.
többnyire gyermekfigurákra bízta, hogy megváltsák a világot. S
eközben ezek a gyerekhősök a tisztaságukat se veszítik el. Momo
megmenti a világot, de ellenségei, a szürke urak tulajdonképpen ön
maguk okozzák pusztulásukat. A Végtelen Torténe! hősének csak
meg kell nevezni a Kislány Királynőt, s nem hull a Semmibe a világ.
Mesehőseinek egyszeruen csak a valódi vágyaikat kell követniük.

Ende akkor kezdett a "varázslataiba", amikor a gyermek- és
ifjúsági prózában vagy két évtizede győzött a mindennapiság. A
gyermekirodalom fő vonulata hátat fordított korábbi alaptémáinak.
amelyek mindig a rendkívülihez. a meseszerűhöz, az egzotikushoz,
a fantasztikushoz kötődtek. A gyermekpróza az őszinteség jegyében
szinte diagnosztizálta a valóságot. Megtörténtek a nagy tabu törések.
A gyerekkönyv a maga módján kordokumentum akart lenni. Fon
tos, hogy mindez lezajlott. De mire az ezredfordulóhoz értünk, a
gyermekirodalom visszatért régi alaptémáihoz. És ameseszerűhöz.

A 70-es években Ende szinte időtévesztőnek látszhatott. Ma a
mesebeli parabolák és a fantasy fergeteges sikere idején úgy tekin
tünk rá, mint aki mindennek előfutára volt, mint aki megérezte,
hogy lesz visszatérés. Csak 1979-et írtunk még, amikor A Végtelen
Történet gyerekhőse így szólt: Ifa mindennapi emberek mindenna
pi életéből éppen elegem van."

Ende a parabolikus történeteiben és esszéiben kulcsokat ad a
kezünkbe ahhoz, hogy írói magatartását megértsük. A pagát tör
ténetét a Tükör a tükörben című kötetben akár önarcképnek is te
kinthetjük.Í" A pagát egy kártyafigura. Komédiás, mágus, varázs
ló, adu a tarokkban. Azt is rnondhatjuk róla, hogy a játékosság
princípiuma. A történetben ő a felnőtt. Ahogy mondja: ff' ..hívtak
engem Alfának, sokkal gyakrabban Omegának. A Szajnánál
Monsieur Fin volt a nevem, a Temzénél Herr Ende," (Beszédes ne
vével Ende nem először és utoljára játszik.)

942



A gyermekség
felértékelődése

l'ldézi: Winfred

Kaminski: Das Innenbild
derAusserwelt. In:

Kinderwelten.
Hrsg. Inst. für

Jugendbuchforschung.
Frankfurt - Weinheim,

1985, 77.
12Michael Ende: Über

das Ewig-Kindliche.
180. (Az esszéből

idézett szövegek a
tanulmány szerzőjének

fordításai.)
13uo.
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15Ld. Lőrinczy Huba: A
gyermek tapasza Csáth
Géza navelláiban. In: L.
H.: Ambrustól Máraihaz.

Savaria Kiadó,
Szombathely, 1998,

219-234.

16Békés Pál:

A kétbalkezes varázsló.
Osiris, Budapest, 1999.

A pagát kilép a rivaldára, leveszi a kalapját és meghajlik az
utolsó sorban ülő gyermek előtt. (A mozdulat is fontos!) Beszél
getnek: "Hol laksz, te kisfiú? - kérdi a pagát. - Sehol sem lehet
már lakni - feleli a gyermek - legalábbis nekem nem - akkor
nekem sem - véli elgondolkodva a pagát. .. - Világgá mehet
nénk - ajánlja a gyermek -/ és kereshetnénk egy új világot, ahol
ketten lakhatnánk. - Kitűnő ötlet - mondja a pagát (... ) és ha
nem találunk, varázsolunk egyet! - Hát azt is tudsz? - kérdezi
a gyerek. - Még nem próbáltam - feleli a pagát -/ de ha te se
gítesz ... Egyébként az a véleményem, hogy neked igazi név kell.
Én Michelnek foglak hívni." Elindulnak, " ... és nem lehet ponto
san tudni: ki vezet kit." (Kiemelések tőlem K. G.)

A felnőttben - ahogy ezt Nietzsche nyomán gyakran idézzük
(Ende isl) - ott rejtőzik a gyermek, és "játszani akar". "Minden
költészet rokonságban van a gyermekivel - írta Michael Ende.
Azt szeretném mondani, ez az örök gyermeki az emberben."n Így
hát ez minden művészet forrása. S hite szerint mindenféle tudásé
is, hiszen ahogy Az örök gyermekiről című esszéjében írta, a nagy
filozófusok és gondolkodók sem tettek semmi mást, "mint újra és
újra feltették az ősi gyermeki kérdéseket: Honnan jövök? Miért
vagyok a világon? Merre tartok? Mi az élet értelme?"12 Szándéka
szerint ennek a valamennyiünkben élő gyermeknek mesél. "A
gyermek, aki valaha voltam, még ma is bennem él - írta - köz
te és köztem nincs szakadék, ami elválasztana bennünket, ala~~á

ban véve olyannak érzem magamat, amilyen akkor voltam ... rr

Ende számára felértékelődött a gyermekség. Nemcsak Novalis
és Nietzsche hatottak rá, sok minden egyéb. Például az/ hogy ka
masz korában Waldorf iskolában nevelték. De Jacob Böhm teozó
fiai nézeteire is visszavezethetők gondolatai. (lásd "Muszáj gyer
mekké lennünk, ha be akarunk jutni a mennyországba.,,)14

A gyermek motívuma archetipikus jellegű, a legősibb, leggaz
dagabb jelentésű képek egyike. Kultúratörténeti toposznak te
kinthető. A szimbólumszótárak tíz-tizenöt jelentését tartják szá
mon. IS A gyermek az Ég áldása, az ártatlanság, a tisztaság, az ér
zékenység/ a természetesség, az őszinteség, a naivitás, a meg
alázhatóság, a jóság, a tudatlanság stb. szimbóluma. A gyermek
megváltó, az istengyermek mítosza máig él a gyermek
irodalomban. Saint-Exupéry A kis herceg és Michael Ende Mama
című meseregényében egyaránt a Gottkindmythos él. De Békés
Pál játékos, ironikus gyerekkönyvében is egy égszínkék pizsamás
kisfiú indul el a kétbalkezes varázslóval, hogya panelrengeteg
sivár világát megmentse (A kétbalkezes varázsló).16 Az elveszett
mesét, a fantáziát keresik, akárcsak A Végtelen Torténei hőse,

Bastian. Modem gyerekkönyveinkben hol a gyermek, hol a kép
zelet ereje menti meg a világot. Békés másik gyermekregényé
ben mesével tartják távol a szörnyeket. Megmenthet bennünket
attól is, hogy szörnnyé legyünk. " .. .Szörnnyé válni könnyű - 01-
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vassuk. - Nagyon könnyű, Nem lenni szörnnyé, az a nehéz." (A
félőlény)

Ende műveinek központi témája korunk gyermeke és korunk
gyennekének magánya. A Mama főhőse nyolc-tizenkét éves (vagy
száz, ahogy mondja). Árva és szegény. Bastian, alias Bux Barnabás A
Végtelen Tórténetben tíz-tizenegy éves. Magányos, kövér, ikszlábú. A
Varázslóiskola ikrei kilencévesek. Egy még lefordítatlan mesejáték hő

se, Eli tízéves. Beteg és egyedül van (Das Gauklermdrchen).
Gyennekábrázolásainak forrása két nagy gyermekmítosz. A

Gottkindmythos-t már említettük, a másik a gyermeki termé
szetesség, tisztaság mítosza. Gyermekmítoszai érzelmességre, po
zitív értékekre hangolják történeteit. Az ironikus mese távol áll
tőle. Márpedig a romantika irónia nélkül magában hordja a trivi
alitás veszélyét. De Ende elkerülte, ahogy A kis herceg írója is. Bű
vészmutatványnak számít, Ha túl érzelmes, túl lírai lenne egy pil
lanat, ellenpontozza. Például azzal, hogy Kassiopeia, a mitikus
teknőc náthát kap.

Ende értékvilágában ugyanúgy a felelősség, a törődés, a biza
lom, a szeretet a kulcsszerepben lévő értékek, mint Saint-Exu
pérynél. A morálfilozófia univerzális, orientatív elve halja át mű

veit. Ez így hangzik: "Törődj más emberi lényekkel!" - Ha vala
ki önmagában is megtestesíti ezt az elvet, az Ende világhírű hőse,

Momo,
Momo alakja Hogy ki Momo? Momo egy furcsa kislány. Borzas, ragyogó sze-

mű, mezítlábas. Bő férfikabátot és rongyokból tákolt, hosszú szok
nyát visel. " ... az olyan emberekre, akiknek fontos a tisztaság s rend,
alighanem riasztólag hatott." Különös lény. Csodálatos. Mintha egy
idegen bolygóról jött volna. Valaki szinte mindig üldögél nála. Pedig
a kis Momo "csak egyet tudott, ahogyan rajta kívül senki: hallgatni
másokat." A közelében okosabbak lettek az ostobák, baráttá lettek az
ellenségek, játszani volt kedvük az embereknek.

Így van ez addig, amíg a szürke urak rá nem veszik őket, hogy
tegyék Időtakarékba a perceiket. Csak Momón nincs hatalmuk, mert
nem spórolja, hanem megéli az időt. "Ha ez a gyermek nem volna,
az emberiség rég a kezünkben lenne" - mondják róla.

Momo egy szál virággal és egy teknőc, Kassiopeia segítségével
megmenti az elszürkült világot. Eljut Hora mesterhez, megismeri
az élet-halál titkát. Megtudja, hogy az emberben aranytemploma
van az időnek, hogya szívünkben idővirágok nyílnak, hervad
nak. Csak az az idő az életünk, amit a szívünkkel is megéltünk.
A szürke urak ezekről a virágokról lopnak szirmokat. A szivarja
ikban a szirmok füstté lesznek, s ettől szürkül el a világ.

Momo csak egyetlen órát és egyetlen szál idővirágot kap Horá
tól, hogy az ellopott idővirágok fagyott szirmait kiszabadítsa.
Hátborzongató jelenetekben semmisülnek meg üldözői. A mese
mondó a feszültségkeltés mindenféle trükkjével él (várakozás,
késleltetés, időzsilipek lehúzása stb.). Krimimotívumok kevered-
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nek a mesébe (nyomozás, üldözés stb.). Momo nem úgy győz,

mint a mesék hősei. Kockáztatja az életét. És nemcsak a kiválasz
tott kevesekért, hanem magáért a Létért. Visszaadja az emberek
nek az ellopott időt, megváltja az "elszürkült világot". A világ
meseirodalmának egyik legszeretetreméltóbb lénye. Akkor sem
esik a szemünkben, ha egészen közelről vesszük szemügyre. Mo
mo az, aki tekintettel van mások sebezhetőségére.Nem vet meg
senkit, nem nevet ki senkit, nem közömbös senki iránt. (Csak ha
morálisan indokolt!) Kifejezi szeretetét, rokonszenvét, megbecsü
lését. Segít, ha másnak szüksége van rá. Tiszteletben tartja a má
sik önállóságát. Nem gyámkodik, de szolidáris. Mindig tudja, hol
a választóvonal a mások ügyeibe való beavatkozás és a közöm
bösség között, - S vele együtt szeretetre méltó Kassiopeia is, a
jövőbe látó, csillagképet idéző teknőc. A meseírót még a temetőbe

is elkísérte. Ott áll síremlékén, ami egy hatalmas kőből való
könyv. A teknőc hátán felirat: "Ne félj!"

Ende Momója akkor érkezett meg hozzánk 1986-ban,17 amikor
már ismerős érzés volt számunkra, hogy "időtolvajok" járnak kö
zöttünk, hogy a konzumvilág üres, unalmas és halott dolgai egy
re fontosabbá válnak, hogy a gyerekeket ki kellene ragadni a Bar
bie babák karjaiból.

Momo, aki egymástól nagyon távoli világok mítoszaiban (Dél
Kazahsztán, Észak-Amerika) is felbukkan mint segítő-vigasztaló

lény, a saját szívébe tesz fantasztikus utazást. Belső utazás Bux
Barnabásé is A Végtelen Történetben. IB Ez az út az Elefántcsontto
ronyba fantasztikus, misztikus, izgalmas kaland. Hősünknek alte
regójával együtt küzdenie kell. Fantáziáért. Veszélyben van ez a
birodalom, és vele együtt a világ is. Talmi vágyainkat hajszolva
elfelejtjük az emlékeinket, az ábrándjainkat, az álmainkat. A kép
zelet helyét a Semmi foglalja el. Ahogy a Fantázia birodalmában
terebélyesedik a Semmi, a valóságban nő a hazugság. "SehoIba
hullunk és a Sohába. mint akik igazán nem is éltünk" - olvas
suk. A Semmi vonzó, belezuhanhatunk, és hazugságáradat borítja
el a világot. De Bux Barnabás azzal, hogy kimond valamit, és Át
ráskó (az én-ideálja, aki szintén gyermek) azzal, hogy hős, meg
mentik a világot. Bastian Odüsszeája végül is újjászületés a szere
tetben. Bejárja a változás útját, és hazatalál. - Az életünkről szól
ez a mese is. Mély és komoly dolgokról. A gyerek számára abba
hagyhatatlanul izgalmas fantasy, de higgyünk benne, hogya tör
ténet mélyrétege őt is megérinti.

Ende mesefiguráitól távol áll a tradicionális hősiesség. Csak
Átreju kivétel. Az esztelen szerzés és tülekedés világában a medi
tációt választják, holott ósdi dolognak látszhat. Nem vitézek, nem
daliák, nem is a szerencse lovagjai. Öszintén szólva csak bajba ke
verednek. Csak elfogadják a sorstól, ha éppen rájuk osztja azt a
szerepet, hogya világot meg kell gyógyítaniuk. Egy vágyteljesítő,

boldognak mondott műfajban ez sikerül is.
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Édesanyjának,
Orconte, 1940

Ismeretlennek,
1943. december

"Ötpercnyi
örökkévalóság"
Kedves Mama!
A térdemen írok, miközben bombázásra várunk, de csak nem akar
nak ideérni a repülőgépek. Most is magára gondolok.

Semmi sem fontosabb nekem ezen a világon, mint Didi, az ő

gyerekei és Mama. Örökké csak Mamáért reszketek. Az állandó
olasz fenyegetés is nagyon bánt, mert veszélybe sodorhatja magukat.
Olyan szomorú vagyok! Kimondhatatlanul nagy szükségem lenne a
gyengédségére, kedves Mama, én kedves Mamácskám... Miért kell
ennek így lennie, hogy veszélyben van rnindaz, amit csak szeretek
ezen a földön? Még a háborúnál is jobban elborzaszt, hogy milyen
lesz a világ utána?! Ez a rengeteg lerombolt város, a szétszóródott
családok! A haláltól nem félek, de azt nagyon nem szeretem, hogy
megbomlasztották az emberiség szellemi közösségét. Szeretnérn,
ha mindannyian együtt ülhetnénk egy fehér asztal körül.

Az itteni életemről nem írok, mert nincs róla mit mondani: veszé
lyes bevetések, pihenés és alvás. Borzasztóan elégedetlen vagyok. Va
lami másféle kielégülésre lenne szükségem. Borzasztóan elégedetlen
vagyok a mostani elfoglaltságaimmal. Még a felvállalt veszély sem
tudja feledtetni velem a lelkemben lakozó fájdalmat. Csak néhány
gyerekkori emlékben találok némi megnyugvást. A karácsony éjsza
kák gyertyaillata! Olyan üres a lelkem, meghalok a szomjúságtól.

Most sok időm lenne rá, mégsem tudok írni, mert még nem
érett meg bennem a könyvem. Az a könyv, amely majd "csillapít
ja szomjamat".

A viszontlátásra Mamácskám. szívem minden szerétetével ölelem.

Antoine-ja

Látja, nem értem én az életet.
Éjszakánként rettenetes félelem van bennem. Féltem a hozzá tarto
zóimat, féltem a hazámat - mindazt, amit szeretek.

Nem tudom feledni a Líbiában töltött utolsó éjszakám csodála
tos békéjét. Beszéljen hozzám, szerettesse meg velem az életet! Vi
dám arcot vágok az itteni kártyacsatákhoz. de önmagamnak csak
nem hazudhatok. csak nem építhetek kártyavárakat. s rettenete
sen hideg a szívem. (...)

Karácsony éjszaka van...
Mole-ban, Emmanuel nagybácsinál volt egy csodálatos kis já

szol, benne egy bölcső, körülötte bárányok, lovak, egy tehén és

946



Madame Francois de
Rose-nak, 1944. május

pásztorok, meg egy szamár és a háromkirályok, akik legalább tíz
szer akkorák voltak, mint a lovak. S főleg gyertyaillat. ami szá
momra azóta is minden ünnep lényege... Öt éves voltam akkor.

A világ hálája egy kisgyermek születéséért, micsoda csodálatos
dolog! S még kétezer évvel később is! Az emberiség nagyon jól
tudja, hogy csodákat kell teremteni, ahogyan a fa is megtermi
gyümölcsét. S köréje gyűlnek mindannyian - mennyi költői

szépség van ebben!
A háromkirályok... Vajon mindez csak legenda vagy valóság?

Mindenesetre nagyon szép.

Kedves Yvonne! Nagyon hálás vagyok Önnek sok mindenért. Nem
tudom pontosan megmondani, hogy miért is (a fontos dolgok lát
hatatlanok...), de bizonyára igazam van, amikor köszönetet mon
dok, hiszen szükségét érzem.

Egyébként nem is egészen erről van szó, Hanem arról, hogy a
kertért nem lehet köszönetet mondani. Ugyanis én mindig két
részre osztottam az emberiséget: vannak a Kert-emberek és az
Udvar-emberek. Ez utóbbiak magukkal hordozzák udvarukat. s a
négy fal közé zárva megfojtják az embert. Mégis muszáj beszél
nünk velük, hogy egy kis zajt csapjunk. Mert nagyon kínos tud
lenni a csend egy udvarban.

Viszont a kertekben sétálni szoktunk. Ott lehet hallgatni és lé
legezni. Ott jól érezzük magunkat. És a kellemes meglepetések
egész egyszerűen csak feltárulnak az ember előtt, még keresni se
kell őket. Sorra tűnik fel egy-egy lepke, szarvasbogár vagy szent
jánosbogár. (Semmit sem tudunk a szentjánosbogarak civilizáció
járól.) Már-már álmodunk. A szarvasbogár úgy néz ki, mint aki
tudja, hová megy. Nagyon siet. Ezen elcsodálkozunk és tovább ál
modozunk. Íme a pillangó. Amikor rászáll egy nagy virágra, azt
gondoljuk: olyan ez neki, mintha babiloni kertre szállt volna le,
egy himbálódzó függőkertre... Majd eláll a lélegzetünk, amikor
feltűnik az égen három-négy csillag. .

Nem, nem is mondok köszönetet Önnek. ön olyan, amilyen.
Egyszerűen kedvem van még sétálni Önnél.

De más is eszembe jutott még. Vannak országúti emberek és
vannak ösvény-emberek. Az országúti emberek nagyon untatnak.
s én a betonon mindig unatkozom a kilométerkövek között. Ök
mindig valami meghatározott cél felé haladnak. Célkitűzés, ambí
ció. Azonban az ösvények szélén kilométerkövek helyett diófák
sorakoznak. Mi pedig elkószálunk, hogy diót rágcsáljunk. Azért
vagyunk ott, hogy ott legyünk. Minden lépésnél azért vagyunk
ott, hogy éppen ott legyünk, s ne másutt. Viszont a kilomé
terkövekkel tényleg semmit sem lehet kezdeni ...

Yvonne, kedves Yvonne! Korunk emberei elrejtőznek egymás elől.

A telefon civilizációja elviselhetetlen. A valódi jelenlétet valamiféle
karikatúraszerű jelenlét váltotta fel. Úgy megyünk egyik embertől a
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másikhoz, ahogyan a rádió gombját csavargatva egy pillanat alatt
átugrunk Bach muzsikájától egy ócska kupléhoz. Már nem mé
lyülünk el semmiben, már sehol sem vagyunk ott valóságosan.
Gyűlölöm a felületes, mindenben feloldódó embereket. Ahol én
állok, ott én úgy állok, hogy az az örökkévalóságnak szól. Ha én
leülök egy padra, akkor egy örökkévalóságra szeretnék oda leül
ni. Jogom van apadomon ötpercnyi örökkévalósághoz.

Persze, maga túl sok emberrel találkozik, s az bosszantó lehet,
mert kifosztják magát. Esténként bizonyára nagyon fáradt lelkileg.
Legalábbis fáradtnak érezné magát, ha a telefon nem csengene állan
dóan, s nem keserítené meg az életét. Furcsa, de én mégis azt érzem
a maga társaságában, hogy van időnk, mindenre van időnk. Ha
csak egy percig is, de "van időnk". A valódi jelenlétét érzem a kéz
fogásában, még a köszönésében is. Csak a többi dologgal kapcsolat
ban siet állandóan. Lelkének legmélyén lassan jár, egy kertben tett
sétára emlékeztető lépésekkel. Az egyedül helyénvaló, valódi lépé
sekkel, amit én olyannyira értékesnek gondolok.

S mindez bizonyára azért van, mert maga nem felületes. De jól
vigyázzon! Nagyon sokat árt az ember lelkének, ha túl sokat csa
vargatja a rádió gombját, még ha kezdetben nem is felületes az
ember. Még ha valóban el is tud mélyedni egy-egy pillanatra
Bach zenéjében. Mert nagyon veszélyesek a félművelt, buta embe
rek. Az intelligensek szintén, ha csoportba verődnek. Valamennyi
intelligens ember egy-egy utat képvisel, s ha mondjuk százan
összeállnak, akkor az már közteret alkot. Ami már kevésbé értel
mes, s engem nagyon is kétségbe ejt.

Én inkább ősz szakállú aggastyán akarok lenni, aki egyre csak a
fejét ingatja. Mint aki ökrösszekéren eltékozolt fiatalságát sajnálja.
Hajdanán bizonyára meroving király voltam, mégis egész életemben
futottam valami után. De ma már elfáradtam a sok szaladgálástól.
Csak mostanában értettem meg igazán egy kínai közmondást: "Há
rom dolog rombolja leginkább az ember szellemi felemelkedését.
Mindenekelőtt az utazás..." De azt is csak most fogtam fel, amit
Derain mondott nekem már legalább hússzor: "Egész életemben
mindössze három valóban nagy embert ismertem. Mindhárom anal
fabéta volt: az egyik egy szavojai pásztor, a másik egy halász, a har
madik pedig egy koldus. Sohasem hagyták el a lakóhelyüket. Egész
életemben csak e három embert tiszteltem igazán..."

Az is nagyon megragadott, amit szegény José Laval mondott,
.amikor hazatért az Egyesült Államokból: "Nagyon örülök, hogy
hazaértem. Nekem túl nagyok a felhőkarcolók, éppen elég nagy
nekem már az emberi lélek is..."

Én pedig gyomorrontást kapok a kilométerkövektől. Mert nem ve
zetnek sehová, jóllehet már éppen ideje lenne valóban megszü1etni...

Még nem tudom, hogy melyik hívás győz bennem: a solesmes-i
apátság (nagyon szépek a gregorián énekek), egy tibeti kolostor
vagy esetleg a kertészek mestersége. Addig is újra és újra gázpe-
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Saint-Exupéry "imája",
1943

dálokat nyomogatok és hatszáz kilométeres sebességgel nem me
gyek sehová...

Ezért jöttem, kedves Yvonne, sétálni egyet ebben a levélben,
mely nem akar túl sokat jelenteni, s biztosan elég olvashatatlan is
(túl öreg vagyok már ahhoz, hogy szebben írjak). De mit számít!
Csak azért jöttem, hogy leüljek, hogy éljek ötpercnyi örökkévaló
ságig a barátságában.

Saint-Exupéry

Mamácskám!
Annyira szeretném, ha nem aggódna miattam, s megkapná végre
a levelemet! Jól vagyok, tényleg minden rendben van. De nagyon
szomorú vagyok, hogy olyan régóta nem láttam már. Nagyon ag
gódom Mamáért, az én drága öreg Mamácskámért. Milyen boldog
talan korban is élünk!

Nagyon fáj, hogy Didi elveszítette a házát. Óh Mama, annyira
szeretnék segíteni neki! Később mindenben számíthat rám! De va
jon mikor tudjuk majd igazán elmondani szeretteinknek, hogy
szeretjük őket?

Mama, szeressen, ahogyan én is szívből szeretem és ölelem.
Antoine

Uram, add meg nekem az istállók, az elrendezett dolgok és a beta
karított termés békéjét.

Hagyd, hogy egyszeruen csak éljek, túl vagyok már a változá
sokon. Fáradt vagyok a szívemben lakozó gyásztól, s túl öreg va
gyok már ahhoz, hogy mindent újrakezdjek. Sorra elveszítettem
barátaimat és ellenségeimet, utamra baljós, szomorú fény vetül.

Néha messzire mentem, máskor hazatértem, de mindig láttam
az érdektelen embereket ostobán tolongani az aranyborjú körül.
Még a ma születő gyermekek is olyan idegenek számomra, mint
holmi fiatal barbárok. Haszontalan kincseket őrzők lelkemben,
akár egy zenét, mely sohasem fog már értő fülekre találni. Hajda
nán úgy láttam neki a munkának, mint favágó az erdőben, s
megrészegültem a fák zenéjétől. De most már, hogy ilyen közelről

láttam az embereket, fáradt vagyok.
Adj jelet Uram, mert minden olyan nehéz, amikor eltávolodsz

tőlünk.

Miben is találhatnánk rá igazán önmagunkra - az otthonban?
a szokásokban? reménységeinkben? Ma ez a legnehezebb, ez ke
seríti meg leginkább az életünket.

Próbálok dolgozni, de nagyon nehéz a szívem. Olyan borzal
mas ez az Afrika is, elsorvasztja az ember szívét, akár egy sírgö
dör. Pedig milyen egyszeru lenne Lightning repülőgépre szállni, s
háborús küldetésbe menni!

Martin Attila fordítása
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