
HÓNAPRÓL HÓNAPRA

RÉSZVÉT-VÁLTOZATOK
Egy novelláskötet és egy szabálytalan regény adott
maradandó élményeket a múlt év végén. Mindkettő
kaposvári kötődésű szerző írása. Farkas Judit el-
beszélései Üvegszilánkok címmel jelentek meg a
Hungarovox Kiadónál, Csernák Árpád regényét
A doboz címmel a Stádium Kiadó gondozta. Egy-
más után olvastam el mindkettőt, és olyan benyo -
másom támadt, hogy a terjedelmükből adódó kü-
lönbségek ugyan meghatározzák témáik kifejtési
lehetőségét, voltaképp azonban variációi a rész-
vétnek, s ez olyan sajátosságuk, amely erkölcsileg
teszi telítetté mindkettőt.

Ha — mint valamikor régen, az idők ködében
— általános iskolás gyerekeket tanítanék iroda-
lomra, mindenképpen elolvasnám nekik a Kakas-
lépésben című elbeszélést. Gyerekekről szól. Vas-
útállomás környékén élnek, közösek a játékaik, bár
a nagyobbacskák és a kisebbek ízlése már külön-
bözik. Egyikük, Kinga, mozgásában korlátozott: ne-
hezen jár, egyensúlya is ingatag. Kicsit aggódik, ami-
kor elhatározzák, hogy ipiapacsot játszanak, hiszen
abban futni kell, előbb érni a fához, és leütni a hu-
nyót. Egy bokor mögé bújva lélegzetvisszafojtva
lesi, mikor érkezik el a megfelelő pillanat, hogy a
fához érjen, s megelőzze a hunyót. Kiles és érzi, ész-
revették. „Hol egyik, hol másik lábát lendítette ol-
dalra… merev térddel, nagy ívben… Időnként meg-
billent.” Zoli, a hunyó rohanni kezdett a diófa felé.
És akkor valaki a nevét ordította. Megállt. Eszébe
jutott a szabály: „Egy lépést hátrált, és újra elindult
a diófa felé. Jobb lábát előre tette. Majd bal sarká-
val a jobb cipője orra elé lépett… Ezután felemel-
te a jobb lábát, sarkát a bal cipője orrához illesz-
tette…” Közben a kislány futott, ahogy gyenge lába
engedte. A fiú pedig araszolt tovább. „Kakaslé-
pésben.” Torokszorító jelenet. A gyerekek még is-
merik a részvét és a szolidaritás jelentését…

Pillanatképek. Filmkockák az életből. Keserves,
szívszorító érzések, aggodalmak. Aztán váratlanul
bekövetkezik a csoda. A szolgálatát kezdő forgal-
mista növekvő aggodalommal figyeli a sűrű ha-
vazást. A forgalmi irodában kellemes a hőmérséklet,
egyelőre a ritka vonatok is pontosan érkeznek és
indulnak tovább. De egyre sűrűbben szakad a hó,
kellemetlen szél hordja a pelyheket. A forgalmis-
ta a szeretteire gondol: felesége beteg gyermekükkel
a városi kórházba utazott, s a délutáni vonattal vár-
ja haza őket. A vonatok azonban kezdenek késni.
Előbb csak negyedórát, majd felet, ezután elnémul
az állomás, csak a szél süvít baljósan. A várt vonat
elakadt. A forgalmista nem tudja fékezni szerettei -

ért érzett aggodalmát, kisiet és hányni kezdi a ha-
vat. Van értelme? Hiszen a szél újra meg újra visz-
szahordja. De hányja rendületlenül. Mintha egye-
dül az ő igyekezetén múlna, újra megindulhat-e a
veszteglő szerelvény. Ömlött a verítéke. Ereje vé-
gén járt. Felpillantott, s hitetlenkedve látta, hogy az
egyik vágányon egy 424-es gőzmozdony vesztegel.
Hogy került oda, rejtély. Fújtatott, pöfékelt. A for-
galmista felkapaszkodott, rakott a tűzre és meg-
indította a mozdonyt, amely szuszogva haladt elő-
re az éjszakában. Közben elállt a havazás. A moz-
dony lassított, majd megállt. A vágányok mellett a
méteres hófalnál állt a lánya és a felesége. A for-
galmista ölébe vette a gyermeket, átölelte a feleségét
és hármasban visszaszálltak. A kislány így emlé-
kezik: „Egyujjas kesztyűmmel rajzolgattam a de-
res ablakra, később letöröltem, és csak néztem, ho-
gyan csillog kint a hó, hogyan surrannak el mel-
lettünk a fák… És a fekete égen ezernyi parányi csil-
lag ragyog, mintha valaki teleszórta volna apró gyé-
mántokkal. Tudtam, hogy apám értem jön… ha ő
nem tud jönni, az angyaloktól kér segítséget.”

A valóságra átrétegződik a szülői szeretet cso-
dája. Ismét olyan érzéskörbe vezet el az elbeszé-
lő, amelynek hiányát ezer és ezer anya vagy apa
nélkül maradt gyermek szenvedi meg, és sosem
gyógyuló sebként hordozza élete végéig. De a sze-
retet legyőzheti a nehézségeket. Néha furcsa mó-
don nyilatkozik meg. A Forgatás kórterembe ve-
zet. Összezsúfolva feküsznek a betegek. A hely-
szín nagyon ismerős, bármelyik magyar kórház-
ban ilyen a kórtermek többsége: nyögdécselő, pa-
naszkodó, reménytelen betegekkel, rémült hoz-
zátartozókkal, fogyatkozó létszámú orvosokkal,
kimerült, elfásult nővérekkel, akik ezen a napon
még kevésbé érnek rá a betegekkel foglalkozni: for-
gatás lesz! Ó, ezek a hazug díszletek! Minden rend-
ben van, tessék mosolyogni! Az egyik magatehe -
tetlen asszonyt szakavatott mozdulatokkal forgat -
ja, törölgeti a fia, aztán a párnáját is eligazítja. Leül
az ágy mellé. „Derék gyerek!” — suttogják. Ki-
derül: utálja az anyját, háromévesen elhagyta, a
nagymamája nevelte. Mégis ott ül, és amit tehet,
megteszi. A szeretet belénk van kódolva — erre
tanít az elbeszélés, amelyben a siralmas kórházi
állapotok rajza másodlagos, jól ismert, viszont an-
nál fontosabbnak érezzük, hogy képesek marad-
junk a szívünkkel látni, amint erre a tüneményes
kis herceg figyelmeztet. 

Ha a hat elbeszélést tartalmazó kötetet mérlegre
tesszük, nem a történetek megformáltsága ragad
meg leginkább, hanem az a tény, hogy mindegyik
mondanivalója rezonanciát kelt bennünk, s arra
késztetnek, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket:
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él-e bennünk a részvét, és tudunk-e jól szeretni.
Ennél többet aligha adhat egy novelláskötet.

A doboz az utóbbi évek legérdekesebb regényei
közé tartozik. Sok érdemét sorolhatnám: már-már
költői szépségű leírásait, amelyek legtöbbször a ter-
mészet leírásában ragadnak el. Érezni, hogy aki
ilyen szemmel tekint maga köré, pontosan tudja,
hogy ez a sok szépség mind honnan való, s hogy
ki rejtőzik a történések és érzések mélyén. Az egyik
megragadó részletéből talán értelmeznünk lehet
a különben mozaikokból összerakott alkotást. Az
egyes szám első személyű (egyik) főszereplő, hogy
kipihenhesse magát, Erdélybe, Szovátára autózik
a jól ismert utakon. Amikor eljut céljához, a Med-
ve-tó partján elolvassa Béri Géza Medve című ver-
sét. Gyakran szavalja előadóestjein, de ez a kör-
nyezet arra késztette, hogy másként mondja, mint
eddig. „A végén nem üvöltök a medvével együtt,
a medve helyett, hanem — teljesen átérezve fáj-
dalmát, megaláztatását — szinte suttogva fogom
rábeszélni a lázadásra: ‘Medve, üvölts, ne járd to-
vább!’” Vannak e regényben, akik üvölteni tudná-
nak a fájdalomtól, mint az író, folyóiratszerkesztő,
aki szinte megigézve nézi a szekrény tetejéről ki-
kandikáló dobozt, s iszonyú erőfeszítéseket tesz,
hogy megismerje a tartalmát. Súlyos izomsorvadása
van, minden mozdulata elviselhetetlen fájdalmat
okoz, de a céljától semmi sem tántorítja el. Le kell
győznie magát, hogy kinyithassa a dobozt. Sosem
szabad meginogni, célunkat mindenképpen el
kell érnünk! A regény mottója, a Kárpáti Kamilnak
ajánlott Nyolcvanöt szótag című vers is ezt sugallja:
„Ami testetlen / azt nem sebzi a golyó / nem sérti a kés
// Te már megírtad / Könyv a legalsó polcon / és mégis
biztatsz // Ne légy bánatos / lesz mandulavirágzás / Mé-
hek donganak // Én már föladnám, / de fény villan a szár-
nyon / nem rajtam múlik // fekszem a parton / monoton
hullámverés / újra meg újra.”

Hosszas erőlködés után az izomsorvadásban
szenvedő öregember küzdelme sikerrel jár: a do-
boz lezuhan. Kinyílik, papírlapok szállnak a leve-
gőben, végül valami koppan a földön. A rugós bics-
ka, amelyet gyermekkorában apjától kapott, hogy
megvédhesse magát. Sosem lett szüksége rá, talán
ezért is tette a dobozba. Ám biztonságot adott, mert
apjától kapta… Érdekesek még könyvei, tanulmá -
nyai az öreg, a földön fekvő író számára? Elmúlik
a világ dicsősége, de az édesapjától kapott bicska
a féltés és szeretet jelképeként megmarad. Szen-
vedései közben gyakran szembesül a kérdéssel: va-
jon a megpróbáltatások arra szolgálnak, hogy be-
teljesítse Isten rendelését, és így kerüljön hozzá kö-
zelebb, mint például Árpád-házi Szent Margit, vagy
a bűneink kiengeszteléséért kereszthalált is válla-
ló Jézus? Leszek Kolakowski gondolatát idézi: „Mi-
nél súlyosabb bűnei vannak egy embernek, Isten
annál inkább hajlandó megbocsátani neki, így

egy szempillantás alatt eltűnnek Isten szakadékos
tereinek legmélyén.” Az öreg író számára ez a fel-
ismerés a leglényegesebb. A fájdalom szakadéka-
iba zuhanva tudni véli, hogy a szabadságot mégis
megtalálja, hiszen az igazi súlyokat Isten eltünte-
ti „szakadékos tereiben”.

Vannak mások is, akik segítenek elviselni testi
szenvedéseit, amelyeket mintájukra alkotássá
transzformálhat. Fjodor Mihajlovicsot, Attilát és
Franz Kafkát szólítja meg képzeletében: „Hozzá-
tok szólok, akik már nem éltek, és mégis jobban él-
tek, mint sok élő, mert jobban tudtok segíteni örök-
ké elégedetlen testvéreteken, barátotokon, azzal,
hogy közösséget vállaltok vele, vagy ő közösséget
vállalhat veletek. Onnan már rossz nem jöhet…, vár-
jatok rám a megnyugvásban, de addig is segítse-
tek, hogy megnyugodjam, s hogy még életemben
megláthassam őt, az egyetlen tökéletes arcot, nem
Miskinét, Jézus Krisztusét. És állandósuljon a fény,
most és mindörökkön örökké, ámen.” A modern
ember magányának megszólaltatói az ürességet, a
hiábavalóságot ábrázolták megkapó hitelességgel.
Ezt az űrt tölti be az öregedő író Jézus Krisztus re-
ménységet sugárzó arcával.

A regény — esszéregény? — összetartó alakja
egy légies lányalak: Rika. Neki is izomsorvadása
van, ő is emberfeletti erővel győzi le szenvedése-
it. A lány sosem gondol a nagy szenvedőkre, ő kö-
zéjük tartozik, rokonítja velük esendő kiszolgál-
tatottsága. Az a döbbenetes, hogy mégis ő ad re-
ményt és erőt másoknak. A mű legizgalmasabb kér-
déseinek egyike: mi történik, ha ilyen és ehhez ha-
sonló, példaadó szenvedéssel szembesülünk? A vá-
lasz egyértelmű: magunk is megtisztulunk. Rika
figyelmezteti Bálintot, a fiatalabbik írót: „Minden
mondatért meg kell szenvedni!” Nemcsak a test
szenvedhet, a léleknek, a gondolkodásnak is szen-
vedések árán kell kiküzdenie a hiteles szavakat.
„Ketté kell választani a dolgokat, más az élet szen-
 vedése, és másképp kell ennek a szenvedésnek
megjelennie egy novellában, egy regényben, ezért
igencsak meg kell szenvedni…” Rika, amikor
fájdalmai engedik, novellát ír. Aztán a főhős a tü-
körfényes márvány padozaton szétszórt kavi-
csokba és üvegcserepekbe lép. „Nem lehet kikerül-
ni, szúrja a meztelen talpát… Egy hatalmas üvegszi-
lánk belefúródik a nagylábujjába… a fájdalomtól felsi-
kolt, lábát ösztönösen felkapja, ugrálva lépked tovább,
de ahová néz, mindenütt üvegszilánk mindenféle mé-
retben; színesek, zöldek, barnák… Áttetszők… Vesze-
delmesen csillognak. Nincs hova lépni, már mindkét tal-
pa tele üvegcseréppel, dől belőle a vér… Kétségbeeset-
ten néz körül, hogy segítsen valaki!...”

Feléje kellene nyúlni! Segíteni, hogy kevésbé
szenvedjen. De látjuk-e? Van szemünk a látásra?
Észrevesszük a szenvedőket? Az öregedő író előtt
felrémlik édesapja arca: „…éles árkokkal szabdalt
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aggastyán arcát látja. Csak a tekintete volt éber, örök-
ké figyelő.” Igen, figyelni kellene, ahogy apáink és
nagyapáink figyeltek, hogy megóvják azokat, aki-
ket szerettek, s ne engedjék eluralkodni a rosszat
és a gonoszságot… Figyelni kell a világra! Az em-
berekre. Általában mindenre. „Ahhoz, hogy hívő
légy, ahhoz, hogy szerény légy, hogy elcsendesülj,
elég a világ keletkezésére gondolnod. A semmiből
nem lesz valami… hogy öröktől fogva van… Ez em-
beri aggyal felfoghatatlan… Csak Istennel ma-
gyarázható… Ha hitetlen vagy és hangoskodó, elég
erre gondolnod. Hogy energia? Így is lehet mon-
dani, de nem szebb azt mondani: Isten?”

A történetbe finoman beleszőve aranylik a rész-
vét és a kölcsönös szeretet. A bölcseleti meggon-
dolások pedig az élettel szembesítenek, pontosan
azzal, ami életünkből fájón hiányzik. Pedig a va-
lóság egy töredékében is megpillanthatjuk a lét
szépségét. A fiatalember a kerekes kocsiba eme-
li Rikát, végigtolja a szobában, az ezerszer látott
képek és berendezési tárgyak látványa tárul elé-
jük. Aztán elérik a „fénylő kaput”, az erkélyajtót.
A kocsi célba ér. „Úgy állítom be, hogy az utca ha-
talmas platánfáin átszűrődő napfény minél na-
gyobb felületen érje Rikát. Magamnak kihozok egy
széket, leülök vele szemben.” Mintha a tenger part-
ján ülnének, és a tenger mormolását hallgatnák.
„…csak ülünk, nézzük a fák ezerszínű kérgét, a
tenger felől szelíd szellő simít végig az arcunkon,
fölnézünk a fénylő égre, az alig mozgó lombok-
ra…. Csend van, kortyoljuk a kávét…”

Ennél a leírásnál megtorpanva eltűnődtem: mi-
 kor néztem utoljára a fénylő égre? Mikor figyeltem
a lombokat? Mikor hallottam meg a levelek szelíd
zizegését?

RÓNAY LÁSZLÓ

JICHAK KATZENELSON: 
ÉNEK A KIIRTOTT ZSIDÓ NÉPRŐL
– HALASI ZOLTÁN: 
ÚT AZ ÜRES ÉGHEZ

Auschwitz után nincs költészet — halljuk, olvassuk
oly gyakran Theodor W. Adorno veretes kijelen-
tését. Tényleg elhallgattak volna a költők Ausch-
witz alatt és után? Johann Baptist Metz, az új po-
litikai teológia kidolgozója figyelmeztet arra, hogy
az Adornótól szállóigévé vált gondolatot többé
nem mondhatjuk ki teljes határozottsággal anél-
kül, hogy ne magyarázkodnánk miatta. És éppen
a magyarázat keresésével óhatatlanul átcsúszunk
az okoskodásba, eljutunk arra a pontra, hogy za-
varunkat ötletességgel próbáljuk leplezni. Nem
szerencsés, ha túl sok ötletünk van Auschwitzcal
kapcsolatban. Tudomásul kell vennünk, hogy a
rémület terében, a katasztrófa idején, amit gyak-
ran a holokauszt vagy a soá szavakkal jelölnek, nem

szűnt meg sem az imádság, sem a költészet. Ép -
pen ezért lehetséges Auschwitz után imádkozni
és verseket írni. Példáért pedig nem is kell mesz-
szire mennünk: itt van előttünk magyar nyelven a
közelmúltban megjelent Ének a kiirtott zsidó népről,
Jichak Katzenelson 20. századi siratóéneke.

Katzenelson nemcsak szemtanúja, áldozata is
annak a levegőtlen présnek, amelybe mindenki be-
került, aki a náci rendszer logikája alapján rend-
szerellenesnek minősült. Katzenelson bekerült,
mert a fehéroroszországi Karelicsben született
1886-ban, mert zsidó volt, mert a családjával le-
telepedett a lengyelországi Łódźban. Mert drá-
maíró, költő, tanár volt, olyan értelmiségi, akinek
fontos a zsidó kultúra megőrzése és továbba-
dása. Tomboló diktatúrában nincs helye írástudó
embernek. És éppen ebben az otthontalanság-
ban, üldözöttségben írja meg a saját és a zsidó
nép nekrológját egy franciaországi internáló tá-
borban. Társai azért mentik ki Varsóból, hogy le-
írhassa azt, amit érzékelt, tapasztalt a saját bőrén:
a rábízott feladatot ezzel teljesítette. A mű befe-
jezése után nem sokkal vissza kellett térnie Len-
gyelországba, ahol Auschwitzot már nem kerül-
hette el. 1944. május 1-jén őt is kivégezték.

A rémület terében élesebbé válnak az érzékek:
a szem érzékenyebb az önmegfigyelésre és a kül-
világ rezzenéseinek, legrejtettebb mozdulatainak
nyomon követésére, a fül meghall olyan neszeket,
amelyek béke idején rendre észrevétlenek marad-
nak. Ebben a közegben a szem- és fültanúság sok-
kal inkább átok, mint áldás: „Én vagyok az a férfi,
aki látta, aki elnézte, el, / miként dobálják az enyéimet”
(19.), „Ó, mért nem vagyok vak és földsüket.” (40.)
Katzenelsonnak szembesülnie kell azzal, hogy
egész népét el akarják törölni a föld színéről, csa-
ládját, barátait, ismerőseit, közössége vezetőit sem
kímélve. És hova fordulhatna máshoz, mint a hall-
gatag egekhez? A rejtőző Istenhez intéz remény-
telen kiáltást: „Hogy hittem bennetek egek! Rólatok
zengett mindegyre dalom. / Mint nőt a férfi, úgy sze-
rettelek. Ennek most vége, eltűnt, megszakadt. (…)
Lám, bennetek, egek, mint véghetetlen, kopár sivatag-
ban, elveszett / az én egy Istenem.” (31–32.)

Megrajzolja a kiáltásokból szőtt lengyel táj to-
pográfiáját, amelyben a szenvedők nem egy név-
telen, arctalan tömegként vannak jelen. Katze nel -
son műve az áldozatok örökkön élő és mozgó,
nyugtalan arcképcsarnoka. A halott hitves és a
gyermekek, a vagonokba kényszerített ezrek, a hit-
 község megzsarolt vezetője, a százéves arcú két-
éves kislány, az ötéves, aki öccsét jó édesanya
módjára eteti, a fiú, aki jiddis és héber keverék-
nyelven szenvedélyes történetet mond társainak
az árvaházban, a rabbi, akinek a szájába köpnek,
a társadalmi cselekvésre mindig kész halucok,
akik megszervezik a zsidó ellenállást a náci túle-
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