
ANDRASSEW IVÁN

A kavics

Mesterem azon a napon, amilyeken elküldött a házától, megtiltotta, 
hogy valaha is nevén nevezzem vagy bármiképpen hivatkozzam rá. Nem 
a tudatlanságommal vívtam ki haragját, hanem mert titokban új, sohasem 
volt szőnyegmintákat terveztem, és sajnos megtalálta a tekercseimet. Abban 
a városban, és különösen az ő rendkívül konzervatív műhelyében halálos 
bűnnek számított, ha valaki eltért a kétezer éves hagyományoktól. Hiába 
magyaráztam neki: én Európából jöttem, és mi másképp gondolkodunk a 
szabadságról -  nem engedte utolsó inasesztendőmet leszolgálni.

-  Ha művész akarsz lenni, menj Európába! -  mondta — Különben is: 
eleget tud már a kezed. -  Megsimogatta az ujjaimat. Szeretettel váltunk 
el. Nem gyűlölt, csak nem tűrhette a törvényszegést. Sőt a szerszámaimat is 
becsomagoltatta, és a zsákot a kezembe nyomta, amikor utamra engedett. 
Egy levélben, három éve, azt írta, sokat gondolkozott az esetemen, és ma 
már nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy tévedett. Mit szólna most, ha 
látná, hogy csak szürkével meg feketével dolgozom?

Soha nem tartottam nagy művésznek magam, inkább csak kismesternek. 
Kaptam elismeréseket a világ minden tájáról -  a legbecsesebbeket. Ázsiá- 
ból - ,  de mindig tudtam, hogy az öntetszelgés összerondítja a tehetséget.

Mielőtt hazatértem volna, néhány hónapot Teheránban töltöttem. Onnan 
a háború zavart Törökországba. Elég sok pénzt kerestem. Nem szövéssel, 
hanem rajzolással. Egy szőnyeg árának negyedét kaptam egy-egy tervemért. 
Mindenesetre itthon - ,  ha nem is Budapesten, csak a közelében -  nagy 
házat vehettem, nagy műhellyel. Hat szövőszéket építettem, mert tanítani 
akartam. De nem sok lett belőle. Talán azért, mert az Európában mostan- 
ság nevelkedett emberek megrettennek, ha elmagyarázom, mekkora alázat 
kell ahhoz, hogy valaki elinduljon az első csomóval, és sorról sorra, az 
egyetlen lehetséges irányban haladva, végül is eljusson az egymilliomodikig.

Azért volt néhány tanítványom, de egyszerre legföljebb egy-kettő. Kül- 
földről is jöttek: japánok, olaszok, németek, két amerikai, és sokan a kör- 
nyező országokból.

És volt egy, akinek örökre adósa maradok, mert azzal a bizonyossággal 
ajándékozott meg, hogy egy ilyen majdnem négyezer éves, primitív munka 
is emberfölötti magasságokba emelheti művelőjét; a gondolatot, a tervet 
anyaggá gyúró kéz valóban a szellem, az álom, a lélek végződése lehet. 
Persze fellengzős szavak ezek annak, aki nem borzongott még munka lát- 
tán, nem rettent még meg egy másik ember csodálatos eltökéltségétől.

A szomszéd házban lakott az a lány. Már az első látásra szépnek ta- 
láltam. Majdnem olyan magas volt, mint én. Apjától örökölt kevéske ci- 
gány vére feketére festette a haját, barnára a bőrét. De kék szemei, finom, 
kissé keleties vonásai, vékony csontjai voltak. Gyönyörű, hosszú ujjú kezek- 
kel áldotta meg a természet. Sokszor bejött a műhelybe. Rendszerint 
könyveket kért, mert az érettségire készült. Legtöbbször le is ült mellém
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egy hokedlire és nézte, ahogy dolgozom. Mindig nehezen indult haza. 
Egyszer megkértem, segítsen a láncfonal fölvetésénél, mert az két embert 
kívánó munka. Bár magam is el tudtam volna végezni, azt hiszem, azért 
kértem, mert vágytam a közelségére.

Az egész napot együtt töltöttük. Meséltem neki Ázsiáról, a pakisztáni, in- 
diai meg az iráni gyerekekről, akiket ez a munka nyomorít négyéves koruk- 
tól, a teheráni bazár szőnyegkereskedőiről, arról, hogyan tapostatják meg 
keleten tevékkel meg teherautókkal a friss portékát, hogy azok réginek 
tűnjenek. Elmagyaráztam a bécsi vadászszőnyeg csodáját: mekkora munka 
négyzetdeciméterenként tizenkétezer csomót leszőni selyemszálakból. Azt 
hiszem a békességemről is mondtam valamit, a taoista fegyelemről, aztán 
arról, hogy az anyag miképpen áll bosszút a legcsekélyebb hibáért. Beszél- 
tem a nomád asszonyok csodálatos szerszámairól, az összerakható szövő- 
székekről, a minták jelentéséről, a jelképrendszerek évezredes üzenetéről. 
Mindehhez vaníliateát ittunk és mindenféle sajtokat ettünk. Jó nap volt. 
A  végén, mielőtt hazament, az mondta, szeretné, ha megtanítanám a mes- 
terségemre.

-  Tanuljon inkább tovább valamelyik egyetemen.
-  Nem, én ezt akarom megtanulni.
-  Hosszú idő kell ahhoz, hogy kiderüljön, bírja-e. A  teste. Mert, aki 

nem gyerekkorában kezdi, annak különösen nagy szenvedést okoz a gör- 
nyedés. És az se biztos, hogy türelme lesz hozzá. Hátha két év múlva unja 
meg. Akkor túl sokat veszteget el az életéből.

-  Én magától akarok tanulni.
-  De. . .
-  Apám megfizeti a tandíjat.
Egy hónap múlva érettségizett. Jelesre sikerült. Mégegyszer, utoljára 

megpróbáltam lebeszélni, de hiába. Egyszer arra ébredtem, hogy valaki 
matat a konyhámban. Mire kimentem, |már megfőzte a kávét, elkészítette 
a reggelit. Sőt, attól a naptól kezdve már kora reggel bevásárolt, és egy- 
szerűen természetesnek találta, hogy ő vezeti a  háztartásomat. Tiltakozá- 
somra megmagyarázta: amennyiben nem fogadom el az apjától a tandíjat, 
valamivel viszonozni kell a tanítást.

Rendkívül gyorsan tanult. Ügyes volt, megszállottan szorgalmas. Az a 
fajta, amelyik mindaddig nem nyughat, amíg meg nem látja a végered- 
ményt. De amint készen van, már újat kezdene. Nem csak új munkadara- 
bot, új technikát is. Először kicsi, huszonötször huszonöt centis kopt min- 
tákat terveztettem vele, aztán nekiállhatott a próbaszövésnek, hogy meg- 
értse, a rajzhoz képest miképpen deformálódik a minta. Amikor az első 
darabbal kész volt, újraterveztettem vele az egészet,, hogy kijavíthassa a 
hibákat. Azt is leszőtte, és így láthatta, megtalálta-e a helyes arányokat. 
Rendszerint megtalálta. Ugyanazt a mintát leszőtte gördesz, majd színné 
csomókkal, kilim és szumak technikával, ha lehetett. Délig rajzolt, aztán 
ebéd után estig dolgozott zokszó nélkül. Pedig tudtam, hogy fájnak a vál- 
lai, a gerince, égnek az ujjai. Szalagot is szőttünk, aztán a kicsi szőnyeg- 
darabokat egymásra hajtottuk, így táskákat készítettünk, tarisznyákat.

Jó volt a kezéhez érni, amikor egy-egy mozdulatra tanítottam, jólesett, 
amikor a vállamra nehezedett rajzjavítgatás közben. De majdnem három 
hónap eltelt, mire először szerelmeskedtünk. Nem is otthon, hanem Bu- 
dapesten, a bátyám lakásán, miután az Iparművészeti Múzeumban meg- 
néztünk valamit. Gyönyörű teste volt. És úgy bánt vele, mintha nem iz-
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mokkal, hanem csak érzésekkel mozgatná. Pedig először volt férfiemberrel. 
Hosszan, csöndben, valami ránkborult békességbúra alatt szeretkeztünk. 
Csak a végén feszült kőkeménnyé a teste. Aztán sokat ettünk, aludtunk 
egy kicsit és hazamentünk. Az úton arról beszélgettünk, hogy a következő 
nyáron a Szovjetunióba, a kazahok földjére megyünk, afféle tanulmány- 
útra.

Három hónap múlva vakult meg, egyik percről a másikra. Semmi nem 
látszott a szemén, csak kitágultak a pupillái, és úgy is maradtak. Az or- 
vos a klinikán azt magyarázta, hogy valami idegek bénultak meg, és nem 
tud segíteni. De készüljünk föl a bénulás, a sorvadás továbbterjedésére: 
először a szaglását, az ízérzékét, majd a hallását veszti el, végül, mielőtt 
meghal, úgy bezárul, mint egy kavics. Hazavittük.

Másnap már átjött a műhelybe és leült a szövőszékhez.
-  Miért nem kiabáltál? Átmentem volna érted.
-  Meg kell tanulnom egyedül járni.
Csak néztem. Az ujjaival simogatta a keményre feszített szálakat. Sírt.
-  Dolgozni akarok — mondta.
Mit válaszolhattam volna erre?
-  Segítened kell -  mondta egy kicsit hangosabban.
-  Gondolod, hogy sikerülni fog?
-  Akarom.
A szálakat egyenként dugtam az ujjai közé. Hagytam, hogy a másik 

kezével számolja a sorokat. Lassan, rettenetesen lassan haladtunk.
De három hét múlva már jóformán egyedül dolgozott. Egy év után 

pedig, amikor a szagló- és az ízlelőérzékét is elvesztette, már úgy számolt, 
hogy csak végighúzta az ujját a láncfonal szálain. Persze rajz nélkül szőtt, 
fejből, a kimerevített képzeletéből. Gyönyörű volt, amit csinált. Pedig 
egyszercsak kijelentette, hogy ezentúl csak halványszürkével és kékesfe- 
ketével dolgozik. Még együtt vettük azokat a fonalakat. Elmagyarázta, 
hogy szerinte minden szín egy önmagába zárt harmónia, és három szín 
már a harmóniák törékeny rendszere. Mivel ő nem lát, nem komponálhat 
sok színből harmóniákat. És különben is: igazán méltó egy vakhoz a 
szürke meg a fekete. Fantasztikusan bonyolult fonatos díszítéseket, egy- 
másba bújó szalagkereszteket növesztett.

Amikor nem érzett többé szagot és ízt, megértette, hogy betegsége egy 
folyamat, és megkérdezte, mit várhat még. Elmondtam neki, hogy meg fog 
siketülni. Ki kellett találnunk egy jelbeszédet, hiszen kérdéseimet csak 
érintésekkel tehettem föl. Heteken át gyakoroltunk. Akkor már mindig 
nálam maradt éjszakára. Egy este az anyja átjött, és csak annyit mondott: 
magára bízom, mert magát szereti és ez az utolsó kívánsága.

Este halt meg, a szövőszéknél ülve. Egyszercsak arra lettem figyelmes, 
hogy nem mozog. Amikor odanéztem, láttam, hogy előre dőlt, az arcát a 
fölvetőfonal szálai tartják. Csak az orra nyomódott át.
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