
Hortobágyi hodály
A kora tavaszi vasárnapon sokat utazott és látott freiburgi vendé-
geinket — rövid tanácskozás után, debreceniek lévén, igen eredeti
módon („Tschikosch, Gulasch u.s.w.”) — a Hortobágyra vittük ki, fel-
téve nekik azonban azt a kérdést is, voltatok-e már madárkórház-
ban? A meglepett „nem” válasz által felbátorítva utunk elsőként oda
vezetett és — több óra múltán — ott is ért véget. Büszke és melengető
érzés volt kalauzolni a környezet, az állatok és növények iránt oly
érzékeny németeket a nem mindennapos helyszínen. Más okból is
különleges lett azonban a hely nyújtotta élmény. Megismertük az
egykori hodály múltbeli funkcióját, az elhurcoltak és kitelepítettek
börtönét, és rádöbbentünk arra, hogy az emberi kapcsolatok örök jel-
képei, a Kereszt, a Híd, a Folyó és az Út által közrefogott területen áll.

Véletlenül? Lehet. Valószínűbb, hogy mégsem. Hiszen, bár építé-
sekor aligha szántak számára néhány évnél hosszabb létezést, a ho-
dály áll ma is, két emberöltővel azt követően, hogy az első juh bebé-
getett az ajtaján. Két emberöltő nemcsak az emberek, az állatok és a
növények, de az emberkéz alkotta tárgyak „életében” is nagy idő, bi-
zonyságképpen, akár szűkebb környezetéből is, bármelyikünk hosz-
szan sorolhatná a pompás vagy csúnya, de örökhagyó igénnyel emelt
épületeket és más alkotásokat, amelyek hatvan év alatt nyomtalanul
eltűntek. A szigorú célszerűség és takarékosság, sőt fösvény sze-
génység jegyében emelt épület azonban épen magasodik és hat évti-
zedes léte során a jelképek között maga is jelképpé vagy inkább néma
tanúvá magasztosult — tudatosult bennünk a bejárat falába írt nevek
és emléksorok böngészése közben. Tanúja annak, hogy bár a ma em-
bere is számtalan jelet kap, nem érti, nem veszi észre azokat — ha-
sonlóan Edgar Allan Poe Ellopott levelének profi keresőihez, akik ép -
pen azért nem találták azt, mert gazdája az orruk előtt hagyta. Igen,
mi sem ismerjük fel a jeleket, s nem halljuk meg a legnyilvánvalóbb
üzeneteket sem, mert „profi” módon, alázat nélkül, „szakértőként”
közelítünk hozzájuk és kíséreljük meg értelmezni azokat.

De valóban lehet üzenete egy hideg és csupasz, egykoron juh-
hodálynak épült, ma madárkórházat rejtő épületnek? Igen. Például
tanúsíthatja azt, hogy sosem a keret, a díszlet vagy akár az eszköz a lé-
nyeg a szeretet vagy a gonoszság számára. A hodály falai — díszlet-
ként — megtapasztalták az emberi természet mindkét végletét.
Néma tanúi voltak az ötvenes évek kitelepítettjei, gyermekek, asz-
szonyok, férfiak, öregek és betegek megalázásának, kínzásának, meg-
nyomorításának. Látták az emberi természet legsötétebb oldalát, a
bosszú, a butaság, az aljasság és a szadizmus tobzódását, majd — ki-
fulladását. Minthogy minden elmúlik egyszer, minden a végéhez ér, az
idők múltával elszéledtek a kínzók és kínzottak, s a falak magányban
málladozva meneteltek a pusztulás felé.
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A generációs fájdalom ritkán öröklődik, s az új nemzedékek, ha
beteges, korcs bosszúvágy által nem fertőzöttek, már nem érzik elő-
deik vacogását, éhező gyomruk kegyetlen szorítását, az elszenvedett
ütések súlyát és a múltat. Így süllyednek feledésbe vagy személyte-
len, megbocsátható történelembe szülők és nagyszülők kálváriái.

De nem mindig van így! A bosszú csak az egyik útja az emléke-
zésnek, a másikat a néhány évtized múltán új nemzedékben új célt
nyert falak mutatják: madárkórház költözött közéjük, s az épület,
ismét néma tanúként az emberi természet és én másik végletét, a
viszonzást nem váró, az Ég madarairól is önzetlenül gondoskodó új
Embert látja.

Az épület sorsát tekinthetjük „véletlennek”, a „sors tréfájának”,
de a megfogalmazások csikorgósak, és miért ne lehetne meglátni a
Gondviselés üzenetét, jelét abban, hogy kiválasztott egy jellegtelen,
csúnya, már építésekor is az ideiglenességet hordozó épületet arra,
hogy mintegy közös tárlóban mutassa be a bennünk lakó Dr. Jekyll
és Mr. Hyde, a gonosz és a jó örök küzdelmét. Nem hagyva kétsé-
get a végső győzelem letéteményeseiről…

Xéniák
Mentőövként egyetlen perc tart
fenn elsötétült óceánban.
Hol temetők élettel áldott
szélcsendje száll alá poklokra.

�

Amire visszagondolhatunk,
mind idegen jövendő része.
Keservesebb és gyönyörűbb nincs
máris múlandó boldogságnál.

�

A kifosztott lét engedelmes,
hiányaival együtt teljes.
Végesség nyílt a végtelenben.
Hogy remény halálunk lehessen.

�

A láthatatlanban maradnak,
mikor a semmi kútján csillanó,
az egyre szomjasabb tudat, a szó
hazát keres egy pillanatnak.
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