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DARVASI LÁSZLÓ

Egy probléma megoldása
– Kleist átirat –

 

Az intéző egy szelesebb nap után látogatta meg a szénégetőt. Fesztelenül jött be az udvarba, 
illedelmesen köszönt, máskülönben szórakozottnak tűnt. Levette a fejfedőjét, forgatta a kezében, 
bámulta a meszes gödröt, a szép, takaros glédába emelt tűzifákat. Majd azt mondta a szénégető-
nek, hogy nézze csak, Jonas.

Nézze csak, Jonas, mutatott délszak felé az intéző, a tavak irányába. Fönt vadludak szálltak, a 
szokásos alakzatban, vijjogásuk lehallatszott. A szénégető leengedte a gallyazó szekercét, pislogott 
néhányat, még a szemét is megdörzsölte, egyáltalán nem értette, mit kellene néznie.

A jegenye, szólt az intéző.
Jonasnak nyomban rossz érzése támadt, a szájába nyál gyűlt, de nem köpte ki. Még a nagyapja 

ültette a jegenyét. Ami aztán idővel hatalmas nyárfává terebélyesedett, és ugyan nem az ő, Jonas 
udvarán állt, de mégis az ő büszkesége volt. Ott állt a dombon, nem messze az úttól. Ragyogott 
százezer levelével, és olyan volt, mint valami díszruhás óriás. Ha éjszaka vihar támadt, jól hallot-
ták, hogy kacagva recseg vissza a legvadabb szeleknek is. 

Hogy mi lenne a jegenyéjével, ezt kérdezte Jonas, és lenyelte a nyálát.
Az lenne, köhécselt az intéző, hogy a Herceg gyakran kocsizik erre, mert vagy a tavakhoz igyek-

szik, vagy a szomszédos uradalom lovardájába, és ezt nyilván tudja is a szénégető, és ilyenkor meg-
állapítja. Illetve rendre megállapítja és szóvá teszi a Herceg úr. 

Mit állapít meg és mit tesz szóvá a tisztelt Herceg úr, kérdezte Jonas. 
Hogy baj van a fával. 
És mi baj van a fával?
Ferde, az a baj.
A szénégető ezen elgondolkodott.
Minden fa ferde egy kicsit, szólt végül.
Az lehet, de ez a jegenye, ez máshogyan ferde.
Mert hogyan ferde?
Nem úgy, mint a többi.
Mert a többi hogyan ferde?
Nem úgy, mint ez, és hogy Jonasnak nem kellene annyit akadékoskodnia. A lényeg, hogy 

a Herceget mindig kellemetlen érzés fogja el, amikor meglátja a jegenyét. Ezt a gyönyörű 
nyárfát.

De hogy az intéző úr tudja-e, hogy ezt a jegenyét még az ő, a szénégető nagyapja ültette?
Hogyne tudná ezt az intéző. És tudja a Herceg úr is. Bizony jól tudja. Ezért is bántja annyi-

ra a dolog.
Miután az intéző mindezt a szénégető tudtára adta, elköszönt és távozott. A jegenye ragyogott 

a nyári délelőttben. Jonas, a szénégető aznap nem ment az erdőbe, ült egy öreg rönkön az udva-
rán, és erősen gondolkodott. Márpedig azon gondolkodott, mitévő legyen. A gyerekek zajong-
tak körülötte, míg oda nem csapott. Anneliese, a felesége napnyugtakor kijött hozzá, és azt mond-
ta, jól van, Jonas, most már enni kellene valamit. A szénégető fölnézett és azt kérdezte, mit, majd 
nagyot nyelt. Amit ő főzött, mondta Anneliese és befelé indult. A gyerekek kopogtak a kanalak-
kal. Krumpliszag szállt. 

A szénégető az intéző látogatása után alaposan bejárta a vidéket. Sok mindent látott, ami meg 
elkerülte a figyelmét, nemigen foglalkoztatta. Az az igazság, máshol is magasodtak hasonló növé-
sű fák. Máshol is beléhajoltak a szél általános járásába, s lehettek azok jegenyék, gesztenyefák 
vagy tölgyek. Vagy persze nyírek, bükkfák. De persze nem minden fa nőtt ferdén, illetve minden 
fa ferde volt egy kicsit. Legalábbis Jonasnak ezt kellett megállapítani, illetve arra kellett rájönnie, 
hogy mennyire igaza volt az intéző állításával szemben. 

Amikor az intéző újra belökte a kaput, Jonas éppen a rönkön ült, és ugyancsak gondolko-
dott. Szeretett a rönkön gondolkodni. Az intéző illedelmesen köszönt, majd a mondandójára tért. 
Közben a jegenyét bámulta. Persze, bólogatott, hogy semmiképpen se vágja ki a fát a szénégető. 
Még csak ne is gondoljon erre. Másfelől tudhatja, nem is teheti. Nincsen joga hozzá.

Jonas is bólintott, tudja jól, hogy engedély nélkül nem vághat ki egy ekkora fát. Természetesen 
egy-egy korhadt és beteg növénnyel végezhetne a gazdája. Ahhoz nem kell engedély. De ez a nyár-
fa csaknem húsz méter magas, és egészséges. Sok anyag, sok matéria. Még akkor is, ha a jege-
nye afféle puhafa, komolyabb szerkezeteknek nem való. Gerendát aligha, inkább ládikákat farag-
nak belőle. Meg persze eltüzelik. 
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Az intéző kijelentette, hogy igencsak elégedett Jonas fölfogásával. És köszöni a megértését. A 
jegenye ugyan ferde, de nem kivágható. Vétek lenne tüzelőt hasogatni belőle. Nagyon nagy vétek. 
Jonas a rönkről intett az intéző után. Aztán fölállt, és nézte a gyerekeit, akik az udvaron kergetőz-
tek. Különös napok jöttek. A szél szeszélyesen csapkodott, akárcsak a szénégető kedve. Az egyik 
vacsoránál nagyot nevetett, aztán alig tudta abbahagyni. Fölfújta az arcát, a szemeit forgatta. A 
gyerekek egyáltalán nem találták viccesnek, megijedtek. Majd magába fordult, mint egy bölcs. 
Legalábbis ők így tudták, a bölcs magába forduló alkat. Nem beszél, nem hall, nem válaszol. Mi 
lenne akkor, tűnődött napokig Jonas, és a gondolataiba váratlanul a feleségét is beavatta, ha a nyár-
fának azon oldalát, ami a szél fújásával ellentétes, megnyírná kissé. Nagyobb teher nehezedne a túl-
oldali gallyakra és ágakra, s talán visszahúzná a törzset. Nem görbülne úgy. Másnap fogott néhány 
szekercét és gallyazó baltát, és a tölgyhöz indult. Mintha csak véletlen lenne, és ki a megmondható-
ja, hogy nem az volt-e valóban, az intéző éppen arra járt. Illetve már nem is járt, mert a fa tövében 
üldögélt. Lova a fűben legelészett. Amikor az intéző megpillantotta a szekercét és a baltát, össze-
csapta a kezét. Máris talpra ugrott.

Ugye nem gondolja Jonas, szólt a szokásosnál kissé hangosabban, hogy azokat a szerszámokat 
használni fogja?! A szekercékre és a gallyazó baltákra mutatott. Nem, az nem lehet, hogy ilyes-
mi durvaság bekövetkezzen. Tudja Jonas, hogy a Herceg úr milyen kifinomult lélek. Nem akar 
csonkolást, nem akar semmiféle erőszakos beavatkozást. Ez a gyönyörű fa ilyesmit nem érdemel. 
Viszont azt igenis ki lehet fundálni, hogy miként álljon egyenesebben.

Ugye, Jonas?
Mit ugye? 
Hogy ki lehet fundálni? 
Igen, intéző úr, nyilván ki lehet fundálni.
Hát akkor fundálja ki, Jonas. 
Úgy lesz, intéző úr, kifundálja.
Ettől a találkozástól fogva a szénégetőt mind fájóbb kétségek gyötörték, egyre borúsabban látta 

a világot. Gondterhelten kelt, és nyugtalanul tért nyugovóra, álmában sokat kiáltozott és nyögdé-
cselt. Reggelre verejtékben ázott a teste, és félrebeszélt. Egy éjszaka a gyerekek ott álltak a szülők 
ágyánál, fehér kis orgonasípok voltak a hálóingjükben, riadt tekintettel bámultak. Az anyjuk inge-
rülten hessegette őket.

Azonnal menjenek vissza az ágyukba, az apjuk csak rosszat álmodik!
De miért álmodik rosszat?
És miről?
Szörnyekkel, rémekkel álmodik az édesapjuk? 
És ez most már mindig így lesz?
Takarodjanak már, takarodjanak, vagy a seprűvel veri őket!
A gyerekek visszafutottak. Aztán még sokáig hallatszott, hogy fészkelődnek, és súgnak-búgnak. 

Odáig fajultak a dolgok, hogy a szénégető néha egész napra eltűnt. Amikor este előkerült, csap-
zott volt, savanyú szeszszag áradt belőle. Egyszer nem is aludt a házban, a szerszámosban talált 
rá Anneliese. Baltát ölelgetett ájultában. Az asszony a legnagyobb kétségek között őrlődött, iga-
zán nem tudta, mi tévő legyen, amikor egy reggel Jonas leült a konyhaasztalhoz. Nagyot reccsent 
a szék. A férfi intett az asszonynak, ő is tegyen úgy, üljön csak le. Miután a felesége elhelyezke-
dett vele szemközt, a férfi átnyúlt az asztal fölött, és megfogta az asszony kezét. Majd lassú, kimért 
hangon magyarázni kezdett.

Hogy van itt ez a probléma a fával, az ő jegenyéjükkel. Nyilván nem okoz különösebb megle-
petést, amikor azt mondja, hogy az utóbbi napokban az a probléma kötötte le minden gondolatát, 
néha már azt érezte, hogy a rögeszméjévé válik a dolog, hogy elveszi az ép eszét. Nem, egyáltalán 
nem őrült meg, legalábbis arra gondol, hogy semmi olyan nem történt vele vagy a családjával, ami 
jóvátehetetlen károkat okozott volna.

És hogy erősítse meg ebbéli reményét az asszony.
Az asszony megerősítette, hogy nem történt jóvátehetetlen. 
Először arra gondolt, mondta akkor Jonas, hogy nyilván a szél miatt van ez a ferdeség. Hogy 

amióta a csemetéből ilyen sudár lett, egyfolytában küzdenie kell a légáramok különböző fajtáival, 
a nem túlzottan erős, de annál kitartóbb fúvástól a viharos széllökésekig. Ezért görbült meg a fa. 
Ezért hajlik úgy el. Ezt a hajlást neki, Jonasnak kell orvosolnia. Tegnap már odáig jutott, hogy azt 
kívánta, jó lenne, ha nem is létezne a jegenye. Ám ahogy ezt kimondta magában, nyomban égető 
szégyen facsarta meg a lelkét. Az apjára és a nagyapjára gondolt. Hogy ezzel a fertelmes kívánság-
gal voltaképpen a családját tagadja meg. 

Akárhogyan is van, a fa egészséges. Ez jól látszik a levelek csillogásából, az ég kékje felé törő 
gallyak, a vaskosabb ágak és a büszke törzs állapotából. Korhadás, kiszáradás, akármi károkozó 
nem bántja. Arra várni tehát, hogy magától pusztul, fölösleges. A fa túléli őket is. Az a dolga. Néha 
arra is gondol, mondta Jonas, és kesernyésen elmosolyodott, hogy mennyi problémát tud okozni 
csak egy fa. Hogy néha többet, mint egy erdő. 
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Az asszony idegesen simogatta a haját. Majd kicsit közelebb hajolt. 
Hogy jól gondolja meg, amit eztán mondani szeretne Jonas.
Jól meggondolta, szólt halkan a szénégető. 
Tehát folytatta is.
A fát nem bánthatja. Ezt az intéző már igen hamar a tudomására hozta. Olvasmányaiból tudja, 

hogy bizonyos helyzeteket, úgy érti, a problémákat az áldozathozatal old meg. Ő is gondolt áldo-
zatra. Egészen pontosan arra gondolt, mi lenne, ha magát kötné föl a fa valamelyik ágára, hogy 
a törzset egyenesbe hozza. Aztán az jutott az eszébe, ha ő, Jonas, a szénégető elpusztulna, miféle 
sors várna a családjára. Földönfutók, kitaszítottak sorsa. Nélkülözés. Még éhen halnának. Továbbá 
bevallja, és ekkor szorított az asszony kezén, a következő gondolata az volt, hogy csak Anneliesét 
köti föl, mint engesztelő áldozatot természetesen, fölköti oda, ahová magát is gondolta legelőször, 
arra az ágra, de akkor az villant belé, hogy mi lenne a gyerekekkel az anyjuk nélkül, ki etetné őket, 
ki viselné gondjukat, amikor betegek vagy sérülést szenvednek. Egy férfi nem adhat meg mindent a 
családjának. Egy nő sem, természetesen, de a család lelke mégiscsak ő, a felesége. Ezt Jonas tudja, 
mint az egyszeregyet. És az a lény, amiből kiveszik a lelkét, elpusztul. Mármost új asszonyra, bár 
természetesen volna jelentkező, ő, Jonas, gondolni sem akar. 

Ki akarna az ő helyére jelentkezni, kérdezte ekkor Anneliese, és egyáltalán nem volt barátsá-
gos a tekintete. Az is látszott, hogy lázasan gondolkodik, az ujja kopogtatni kezdte az asztal lapját. 
Mozgott a szája, mint aki számba veszi az átkozott nőszemélyeket, akik az ő helyére pályáznának.

Az ebben a helyzetben igazán nem érdekes, állapította meg Jonas.
De őt ez igenis érdekli, így az asszony. Roppant mód érdekli, hogy kire gondol férje, melyik 

némbernek járna az eszében, hogy a helyére tolakodjon.
Senkire sem gondol konkrétan, ez csak elvi lehetőség, csattant Jonas. És hogy hallgasson csak 

rá a felesége. Mert az is egy lehetőség, hogy Anneliese megy el egy másik férfival. Vinné a gyere-
keket. Ő meg itt maradna a fával. Igaz, Anneliese már négyszer szült, de még mindig szemrevaló 
teremtés. A kocsmában is mondták legutóbb. Nem vette-e észre, hogy néha forognak utána. A vásá-
ron, a templomból jövet. Na, de hagyják is ezt, mert az asszony nyilván nem hagyná ott senkiért.

Azt meg kimondta, hogy ő szemrevaló, kérdezte Anneliese pirulva.
Mondták, és mindegy is, hogy ki, vagy hogy hányan. A lényeg, hogy Anneliese el tudna menni 

tőle, ha akarna. És akar?
Nem, nem akar elmenni Jonastól, mondta halkan az asszony.
Igen, ők eléggé boldogok együtt, magyarázta Jonas, de például, ha minden kötél szakadna, ha 

nem volna más eshetőség, úgy esetleg föl lehetne a gyerekek közül áldozni az egyiket, és Jonas 
eltűnődött, majd az asszonyra emelte a tekintetét, hogy ő erre ugyan mit mond, mire Anneliese 
rémülten beharapta a szája szélét, viszont el akarta húzni a kezét, de nem tudta, olyan erősen tar-
totta a másik. A férfi bólintott. Igen, így gondolja ő is. Pontosan így. Hogyan is lehetne választani 
közülük, az aranyhajú Agnethát, kishúgát, Annát, a szeleburdi Francot vagy a beteges kis Johannt, 
vagy a szinte még csecsszopó, totyogni is alig tudó Bertoldot föláldozni?! Nem, a gyerekekhez nem 
szabad nyúlni. Ők gyöngék, ártatlanok és kiszolgáltatottak.

A férfi ivott egy kis bort, a nagyokat nyelő asszony felé nyújtotta a poharat, de az megráz-
ta a fejét.

Viszont persze arról is hallott már, hogy ilyenkor, egy nagy, égető probléma esetén mindenkivel 
végez a családfő. Egyenként fojtja meg a csöppségeket, párnát tesz az arcukra, de lehet mérget is 
használni. Vagy beledobál mindenkit a meszes gödörbe. Aztán utánuk ugrik. 

Most már igazán hagyja ezt abba a férfi!
Hallgassa csak tovább, erősködött Jonas.
Ő ezt nem hallgatja tovább.
A szénégető ordítani kezdett, kidagadtak halántékán az erek.
De igenis meghallgatja a felesége, mert ezekkel a gondolatokkal nem neki, Anneliesének kel-

lett megküzdenie, nem az asszonynak kellett szembe nézi a rémmel, hanem éppenséggel neki, 
Jonasnak, és hogy ő ezt meg is tette, úgy hogy joga van elmondania, mire jutott. És el is fogja mon-
dani. Ököllel verte az asztalt. Aztán öklendezett. Majd halkan mondta, a kurva anyádat, asszony, 
maradsz. És meghallgatsz, mert tényleg agyonverlek. S mert a felesége visszaereszkedett, jóllehet 
egész ízében remegett, mint ama bizonyos jegenye levelei, a férfi halkabban folytatta. 

Aztán az is egy lehetőség lehetett volna, hogy összepakolnak, és hurcolkodnak. Elmennek 
innen, mint egy évszak. Itt hagyják ezt a földet, ami az otthonuk volt eddig. Más vidéken telepsze-
nek meg, ott keresik a boldogulásukat. Jól van, ezt is megtehetnék. Ám mi a biztosíték arra, hogy 
máshol nem állítanak eléjük hasonló, csaknem megoldhatatlan problémákat? Ha nem éppen ilyet, 
de valami nagyon hasonlót? Tudhatják-e, mi vár rájuk idegenben? Képesek lennének-e megszok-
ni máshol? Nem éreznék-e egész életükben, hogy számkivetettek, hogy gyávák voltak, hogy meg-
futamodtak? Nagyon sok a bizonytalanság. Tehát nem érdemes menekülniük. S ha mégis menné-
nek, mi lenne a fával?!

Hogy most már a lényegre kellene térnie, szólt az asszony feszülten.
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Lenne még egy lehetőség, bólintott fáradtan Jonas. Jártában-keltében a tudomására jutott, hogy 
nem csak ők, de a szomszédok közül sokan, illetve bent a városban is küzdenek egyesek hason-
ló gondokkal. Kinek a házával akad baj, kinek a kertjével. Sok polgárnak éppolyan nehézséget 
okoz a maga gondja, mint nekik, amit pedig nem is kerestek ezek az emberek, mert szinte csak 
kérés nélkül kapták. Derült égből a villámcsapás! Összebeszélhetne a bajbajutottakkal a szénége-
tő. Szövetséget lehetne velük kötni, de legalábbis erős megállapodást bizonyos érdekképviselet-
re nézvést. Többen lennének. Erősebbek lennének. Végtére is elegendőek lennének ahhoz, hogy a 
maga baját mindenki orvosolhassa. Ha kell, tekintéllyel, ha szükség van rá, eréllyel. Mert itt min-
den ember valaki. Minden polgár. Egytől egyig. Nem durván, de határozottan lehetne érvényre jut-
tatni az érdekeket bizonyos problémákat illetően. 

Ez persze zendülés lenne, sóhajtott az asszony, és most már ivott egy kis bort. Aminek a bün-
tetése halál, tette hozzá. 

Így is lehet fogalmazni, bólintott a szénégető. Viszont meggondolta a dolgot. Nem fog mások-
hoz menni, ha mehetne is. Nem köt szövetséget. Még ha lenne is rá oka. Nem fog másokkal szer-
vezkedni, ami pedig teljesen logikus lépés lenne. Azt kell mondania a feleségének, hogy ezzel a 
cirádás beszéddel nem kívánt mást, csak meg akarta világítani ennek a problémának a bonyolultsá-
gát, hogy végezetül azt jelentse ki, és ekkor nagy levegőt vett, és a szeme csillogni kezdett, a tekin-
tete földerült, hogy megoldotta. 

Mit oldott meg?
Mint mondta, a problémát oldotta meg. A jegenye ferdeségét. 
És hogyan oldotta meg? 
A férfi nagyot kacagott, a térdét verdeste. Holnap megtudja Anneliese, most azonban térjenek 

nyugovóra. És legyen a felesége nyugodt, mint a tej. Majd ivott még vagy két kupa bort, és valóban 
nyugovóra ért. Meg sem mozdult éjszaka. Nyugodtan és békésen lélegzett, szabályosan emelkedett 
és süllyedt a mellkasa. Még csak föl sem horkantott. Az asszony bámulta a mennyezetet, és aztán 
éjszaka kiment a ház elé, és bámulta a jegenyét. Most érezte meg, hogy fél tőle. És hogy talán gyű-
löli is. Összehúzta a köpenyét, visszament a házba, és aztán virrasztott egész éjszaka. 

Reggel a szénégető frissen, vidáman ébredt. Még itta a kávéját, miközben azt jegyezte meg, 
Anneliese jobban tenné, ha eljönne vele. 

Mert hová menjen ő Jonas-szal?
Az uradalomba, mondta a férje, és mosolygott, mint egy gyerek. 
Az asszony vele tartott. Nem öltözött ki túlságosan. Viseletét lehetett így is, és úgy is értékel-

ni. Hogy napi gond és kellem szerint öltözött, de gondolhatott az ember kisebb ünnepre is. Amikor 
indultak, még utolsó pillantást vetett a jegenyére, mint aki biztos abban, hogy nem látja többet. 
Könnyezett is, mert hallotta a játszó gyerekeket. Aztán megszorította az ura kezét, és csak haladt 
mellette. Az uradalomban hamar fogadták őket. Az intéző jött eléjük, és csak vele tárgyaltak, mert 
a Hercegnek valami elfoglaltsága akadt. Az intéző úgy nézett rájuk, hogy látszott rajta a kíváncsi-
ság, vajon miért jöttek munkaidőben. A szénégető tiszteletteljesen köszönt, megbökte az asszo-
nyát, majd azt mondta.

Sokat gondolkodott ezen a problémán.
Milyen problémán, kérdezte az intéző zavartan.
A jegenyéje ferdeségén.
Az intéző gondolkodott, ja, hát persze, csapott a homlokára, a jegenye! Az a fránya ferde jege-

nye. Ami olyan zavaróan áll ott a határban. Mit kíván mondani erről a jegenyéről a szénégető? 
Azt kívánja mondani, hogy nem ferde, mondta erre a szénégető. 
Hogyan? 
Jól hallotta az intéző úr, az a megoldás, bólogatott Jonas, hogy az ő jegenyéje semmilyen körül-

mények között, semmilyen szemszögből nem ferde. Erre ő, Jonas, a szénégető hosszas vívódás 
után rájött. Ráébredt. És nincs kétsége afelől, hogy helyes a meglátása. Továbbá tisztelettel kéri az 
intéző urat, és itt Jonas ordítani kezdett, hogy a probléma megoldásáról tájékoztassa a Herceget is. 
Magyarázza el neki! De ha nem képes elmagyarázni, kérjék meg őt, szívesen megteszi a tanyáján.

Majd zihálva bólintott, aztán az asszonyát maga után húzva, hazafelé indult. 


