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A költő, aki lett belőlem
Igazi közép-európai. Ige n-je mellett mindig ott a de. Szegénynek
gazdag,
gazdagnak szegény...
azaz egyik sem...
helyesebben mind a kettő — várj
csak, amíg kibogozza, hogy ő a kiáltó ellentétek közt a beszédes egyezség, a
kor belátásra hajló fia. De ne dőlj be neki, ha rádmosolyog, mert inge alatt ott
ég, amit a gyújtogatok után nyomozó rendőrkutyák és ravasz műszerek közt
csempész át a napok vámján, a tűz.

A módszer
1956 november vége: egy távoli ismerős merül föl a ködből. Egy órán át
járjuk az utcát, ő beszél: ... „aztán kizártak a pártból, mire Aliz is"...
Nem
mondom tovább; az éveket, a barátságunkat, s ami készületlenül ért, az elszakadást. Evek múltán, New Yorkban már a repülőtéren várt. Megöleltük egymást, de hiába. A gyerekei angolul nyafogtak: DADDYYY...
Délután pedig ő
magyarázta a kisebbiknek: ... „erről már John Adams is úgy
nyilatkozott"...
Hogy is mondjam? Engem a háború és a halál humorra is nevelt, nekem nehezen jött össze a párt, Aliz és John Adams. Váltsunkr-e hát, merengtem, lelki
fehérneműt? Inkább, folytattam a töprengést, legyünk, akik vagyunk; ez nemcsak a kis nép védekező reflexe, de vérlázító módszer is, ha a csillagkonzervhez keresünk nyitót. A helyzet ez: függünk a kordivat szerint készült kivégzőeszközön, kezünk-lábunk átverve rögeszmékkel, hogy „szebb jövő" meg „majd
az utódok", s tény, hogy inkább vagyunk nevetségesek, mint tragikusak, mert
(szégyen mondani is) haldoklás közben a nadrágunkba vizelünk vagy (pardon)
más neveletlenséget művelünk, és sehol a római százados, hogy a mellét verve
rogyjon a földre: „Ez Isten fia volt!"; és nemhogy viharfelhők nem jönnek, de
pompás kirándülóidő van, s nem reng a föld, csak a mikrofon gerjed be a
fennkölt gyászbeszédtől;
mégis, a magunk módján mi győzünk, és délután, a
vágószobában a stáb hiába adja majd a helytartó szájába a mondatunkat, azt
mi mondtuk, bármit is mutat (a sporthírek előtt) az evangéliumi híradó, azt
hályogos szemünk, cserepes szánk és öt sebünk mondta, hogy ÍME AZ> EMBER.

XX. század
Emlékezzünk most a megszállott naivakra; a tébolyukra, hogy itt a jövő.
Egy percre mintha mosolyba takarhatnánk a világot: a gépeik...
istenem...
meg a szoknyadivat...
höhö ... Mit tagadjuk, kedvezőtlen a mérleg. A végső
harc helyett helyi háborúk. Az óceán koszos. A láthatáron füstköd, és még jó,
ha csak az. A forradalmi helycsere máskülönben előírás szerint
végbement.
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Isten, a kitelepített gróf segédmunkát végez. Az elkapatott tudás pedig külföldre és vadászni jár. De mit látni cT magaslesről? A horda makacsul űzi a
zsákmányt. Kőbunkótól roppan a koponya lágytojása, megindul a nyálelválasztás, már-már ebédre kordul a százados gyomor, de a halhatatlan vad továbbszökell. Ha nem így, hát úgy. Képek csapdáját állítod neki: nyüzsgő
lombon
áthajított sugár, a Nap dárdája ő, vagy a Nap maga, égő aranypénz — a
csapda üres marad. Akkor hát ő a bosszú, a szenvedés, a fölfedezések.
„Megvan", mondod, és üres markodra meredsz. Ettől aztán elfog a dühroham („a
közhangulat érthetetlen változása") és a háztetőről az ártatlan járókelőkre
lövöldözöl. Végül kijózanodsz és többé nem törődsz az elnevezéssel, ráadásul a
hús sem izgat már olyan nagyon, csak a vad futása, a könnyű lábdobogás a
lehet és lesz között ingó pallón, melyen átiramlik a túlsó partra: ő az, nézel
utána, ő, jelen és múlt titkos aránya, a rejtélyes keverék, melytől mindig fölrobban a végsőnek tetsző magyarázat, és minden perc új nyiladék az áthatolhatatlan sűrűben, hol az eszmékkel vadászó majmok minden észérv
ellenére
kitartó és fejlődéstani szépségversenyt nyert családja él.

novAk andrAs: „naponta háromszor"
20

