
Angyalok ü~enete

Mi szüntelen itt járunk köztetek
s ti nem törődtök velünk, emberek.
Mi rátok hajLunk nemcsak éjszaka,
de csiLlagunktól tzszta fényt kap a
nappal őrLő, gondjárta futása
és lelkünk egyre hiv a szent tudásra,
hogy itt vagyunk és senki sincs magában,
ha munkát ró vagy csendes otthonában
pihenve nézi élte nagy keresztjét...
Mi itt vagyunk, erőket hordunk széjjel.
mi szetit mosolygást szórunk nappal-éjjel,
s ki sírva nézi dús erői vesztét,
az kezdje hinni, hogy mellette járunk,
hogy istenkézből emberszíva. párunk,
s ha lelkét egyszer karjaínk övezték,
majd. lesz erő, majd lesz vigasság benne, ••
s ha ez a szó nem szín-igazság lenne,
s nem tudná senki, hogy angyal a társa,
és benne tükröződik lelke-mása, 
elárvult lelkek sírnának e földön,
társtalan ember lakna e göröngyön. • •
De itt vagyunk, itt járu'1lk köztetek,
S ti őriZljetek ennek, emberek.

HÉDERVÁRI PÉTER

A TEREMTÉS HIMNUSZA
(RIG V2DA, X. lZJ.)

Az ifjú szólt:

Egy kérdés kínoz szüntelen: honnan való hát a világ?
Szép Istennő, talán tudod... Vajon nékem elmondanád ?

A Főld Istenanyja szólt:
- Megkísérlem, de jól figyelj! Feltárom most a Kezdetet:
nem volt még Lét, sem Létező, nem éltek még az istenek.
Egyetlen hang sem hallatszott, nem volt a szó, hogy nincs! - Se vanl
Nem volt még dal, könnycsepp, mosoly, égbolt és napsugár-arany!
Egy partnélküli óceán töltötte ki a végtelent,
nem volt örök még semmísern, s nem élt. aki halált teremt.
Határ ekkor nem létezett az éj és a nappal között, ..
Csupán az Egy volt, Önmaga, és setétaégbe öltözött.
Köd volt, homály, fénynélküli, mozdulatlan bénaság.
És lélegzett a csendben O, a Nincs-Időn, Nincs-Téren át.
. .. Am egyszer a vágyakozás, amely a szívében lakott,

. váratlanul és hangtalan zengni kezdett egy dallamot,
és megpezsdült a mély, nagy űr, a néma és határtalan:
így létesült a Kozmosz és minden, ami csak benne van!
És szétáradt az Élet is, mint a legelső őselern,

de nyomában járt a Halál, a zokogás, a félelem.

Am kl tudhatná pontosan, mily vegykonyhában született
a szellem és a holt anyag? Hisz' mi sem voltunk, istenek!
Bizonnyal O, ki odafenn, túl a csillagok honán,
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őrködik mindenek felett és pihen vlrág-trőnusán,

O tudja ezt csak egyedül! Ha csakugyan O alkotott!
De Tőle meg nem kérdhetern !

Talán előtte is titok!

•
Sok-sok hosszú esztendeje már, hogy a Brahmaputra és a Gangá találkozásának

vidékéről útrakelt egy kicsiny, hegyi karaván. Havas-Tibet földjére készültek ők,

hogy megkeressék a Mérhetetlen Csend Kolostorát, amely valahol a magasztos
Himalája ember nem járta hegyóriásain túl feküdt, még messzebb, mint a Kai
lásza csúcs. Csupán öt főből állott a karaván: négy férfi és egy ifjú, szép leány
vágott neki ennek a halálos veszedelmeket sejtető, nagy utazásnak. A leányt
Tannának hívták, s ez a név annyit jelent: Almodo Szépség, A karaván vezetője,

Kathaka. az ő testvérbátyja volt, s az 5 kívánságára vállalkozott az útra. Mert
tudd meg, Tanna belészeretett egy férfibe, aki - teljesen magányosan! - már
egy évvel ezelőtt útrakélt, hogy a kolostort megkeresse. Egy éve már. s azóta
nem jött tőle üzenet! S Tanna úgy érezte: meg kell tudnia a valóságot, vajon
elérte-e célját 5, egyáltalán: él-e még, s ha igen, '" úgy emlékezik-é még reá?

Valóban: súlyos veszélyeknek és megpróbáltatásoknak néztek elébe. Vad glecs
eserek és rohanó hegyi patakok állták útjukat. másutt meredek szurdokokon
kellett átkapaszkodniuk, megint másutt Iavínák zúdultak alá és csaknem elsodor
ták őket, mert Mara, az Alvilág Ura minden eszközzel meg akarta akadályozni
azt, hogy elérhessék a kolostort és megtalálják önnön lelkük békességét.

Amikor egyszer - már fenn a Hirnálaja roppant bércel között - egy jégár ke
rült elébük, óvatosan, mintegy láncot alkotva, sorban egymás után. nekívágtak,
hogy átkeljenek rajta. Csontig ható hideg uralkodott, de a ritka levegő végte
lenül áttetsző és tiszta volt. Amint pedig elérték a gleccser középvonalában
húzódó nagy morénasáncot, elhatározták, hogy megpihennek. A. férfiak lehe
veredtek hát a feketéllő, komor szíklák alatt. Almodé Szépség azonban, a he
gyivezetőket is megszégyenítő ügyességgel, felkapaszkodott a sánc tetejére, hogy
onnan tekintsen körül. Itt színte tökéletesen egyedül érezhette magát, mint a
hegyek istennője, még az Ember megszületése előtt. És a hatalmas Himálaja
fenséges nyugalmával ünnepelte őt: újra testet öltött leányát.

Ez az egyedüllét, a szikláknak ez a mesebéli trónusa és a vad szépségben
szíkrázó táj csodája úgy .megragadta lelkét, hogy miközben ajka mosolyra nyílt,
szemeit könny futotta el. Egész eddigi élete, a múlt minden öröme és bánata
egyetlen, parányi ponttá zsugorodott, majd a semmibe foszlott az is, hogy át
adja a helyét a jelen káprázatának és a jövő ígéretének. Most, igen, most érkezett
el az a pillanat, amikor valóban megértette szerelme vágyakozását e varázslatos
vidék iránt, és azt a tökéletes, már színte vágytalanná finomodó boldogságot,
amelyet e földöntúli szépség szemlelete nyújt. Hogy pusztán vak és öntudatlan
erők tornyositották-é föl ezeket a gigászi hegycsúcsokat, avagy egy teremtő ér
telem tudatos munkája-é mindez -, most érdektelenné és jel.entéktelenné vált.
A tény volt a fontos csupán: az, hogy létezik!

Amde Mara, a Gonosz, nem nyugodhatott bele abba, hogy a karaván már·
közel jár céljához - cselekednie kellett! Hirtelen beborult az ég és jeges szél
söpört végig a tájon. És a szél, míntha csak egy sírból kinyúló rettenetes csont
kéz lenne. megérintette Tannát. S fergeteges hóvihar támadt.

Ez a hóvihar pedig egész napon át tombolt, és ők ott vesztegeltek a moréna
sánc szikláí között, fáradtan, elesigázva és kétségbeesetten. De a leány lelkében
még míndig élt a remény - és ez elszántabbá tette őt, mint amilyenek a társai
voltak.

Megkísérelték. hogy felverjék gyenge sátraikat, és azoknak belsejében keres
senek némi menedéket az alvilág őrjöngő dühe elől. Ám a szélvész ereje csak estére
lanyhult el annyira, hogya sátrakat felállíthassák. Amikor pedig - az éjszaka
első felében - végre végleg elcsitult a vihar, az ekkor beálló csend idegenszerű
és fenyegető volt számukra. A férfiak fel és alá járkáltak a sátrak között, nehéz
csizmájuk alatt csak úgy csikorgott a vastag hóréteg, Tudták, hogy napkelte
előtt nem mehetnek tovább.

Pontosan éjfélkor Tanna hirtelen köhögni kezdett és úgy érezte. mintha láza
lenne. Tekintetében különös fények csillogtak. ajka csérepessé vált és szomjú-
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ság kínozta. Bátyja, Kathalka egyetlen percre sem mozdult el tőle - órákon 'át
virrasztott és időnként megitatta egy kevéske teával. A leány néha elszundított,
majd fáradtan ismét felnyitotta szemét.

Azután eljött egy perc, amikor úgy tetszett: mintha kissé jobban lenne. Fel
emelte a fejét és megpróbált felülni kissé. Kathaka egy meleg kendőt borított
a vállaira.

- Mesélnél nekem valamit? - suttogta Almodé Szépség,
- Miről mesél] ek ?
- Mindegy, hogy míről, Csak szeretném újra hallani a hangodat úgy, mint

kislány koromban, amikor a te rneséíd ringattak álomba.
- Történjék hát kívánságod szerint - mondta Kathaka elgondolkodva és

csendesen.
Kis szélfuvallat támadt odaikünn. A sátor ajtószárnya meglebbent és egy

fehér hópihe imbolygott be a résen. Ide-oda lebegett a levegőben, majd rászállt
Tanna elefántcsontszínű homlokára. Kathaka elnézte a kis hópehely táncát 
és lelkében felragyogott a Mese.

•
- Réges-régen történt, hogy egy szomorü istennő könnyéből rnegszületett a

hatalmas Óceán. A Nagy Víz tiszta volt, áttetszően kék és gyenge szellő fod
rozta örökkön örökké a felszínét, éjjel-nappal egyaránt. Am amikor beköszön
tött a hajnal és a vöröslő Napkorong felemelkedett a látóhatáron, a napsugár me
legétől érintett Oceánból párák szálltak a magasba, s ezeket a párákat a szelek
messzíre vitték, a szárazföld fölé.

Ott azután a párák sűrűsödní kezdtek - néhol esőcseppek születtek, s az
eső életet vitt a kiégett mezőknek és az elszáradt lombú, nagy erdőségeknek. 
másutt [égszemcsék formálódtak, megint másutt pedig hó keletkezett; krístályos,
fehér és szűzles hópelyhek megszámlálhatatlan sokasága kelt életre.

Ezek a kis hópihék, bármily sokan voltak is, mind különböztek egymástól.
Némelyikük csillag-alakú volt, mások öt- vagyhatszög formájúak, avagy bonyo
lultabb .alakzatúak : kristályocskák ágas-bogas halmaiból épültek fel, egy oly
rendszer szerínt, amelynek kifürkészésére csak a tudósok lennének képesek. De
mindegyikük valódi művészí alkotás volt, amilyenné csak a természet játékos
kedve formálhatta őket, a variációk határtalanságában.

Egyéniségüket illetően azonban az újszülött hópihék többé-kevésbé egyformák
voltak: vidámak, bolondosak, könnyelműek, akik nem sokat törődtek azzal,
vajon míért is vannak a világon, mí a céljuk és a feladatuk. Hagyták, hogy
a szelek ide-oda szállítsák őket a légáramlatok kénye-kedve szerint; jókedvűen

táncoltak, libegtek a ragyogó napsugár-özönben és fel sem figyeltek arra, hogy
egyikük-másikuk lassan ereszkedni kezdett lefelé, ahol az Örök Törvények értel
mében előbb-utóbb meg kellett semmísülnie,

A milliárdnyí hópihe között akadt azonban egy - csupán egyetlenegy! 
aki valahogy gondolkodóbb természetű volt a testvéreinél, s aki úgy érezte, illene
valamivel többet is megtudnia a nagyvilágról. Ezért jól kinyitotta szemét és
érdeklődéssei figyelt meg minderít, ami csak elébe tárult. Látta, hogy a hegyek
fölött hatalmas felhők tornyosulnak és rádöbbent arra, hogy egy bizonyos idő

múltán ezekből a fellegekből is hópelyhek szü'etnek majd. akik azután éppolyan
szépek és bájosak lesznek, mint ők valamennyien. Felfigyelt arra is, hogy a
Földön néhol tengerek és tavak csillognak, másutt kis patakok csörgedeznek
lefelé, hogy azután egymással egyesülve sebes vizű hegyi folyókat alkossanak,
amelyek zuhatagole százain át és meredek szurdokfalak között, amennydörgéshez
hasonló zúgással futnak tovább a szelíd síkságok felé, ahol a folyók széles
hátú, lustán hömpölygő folyamóriásokká válnak,

A kis hópehely eltűnődött a látottak fölött, de minél jobban gondolkodott a
világ dolgain, annál kevesebbet értett meg belőlük. Végül is elhatározta, meg
kérdezi testvérei egyikét, hátha ő felvilágosodottabb nála és talán választ tud
adni neki kínzó kérdéseire. Megszólította tehát azt a harminckét ágú, fénylő

csillagot, aki éppen mellette lebegett könnyedén ~

- Testvérkém, mit gondo' sz, míért vagyunk mí a világon?
- Hogy miért is vagyunk a víágon? - tűnődött el a másik. - Ki tudhatja

azt? Mit törődsz vele? Itt vagyunk, és kész! Gyere, táncoljunk inkább! Fogj
meg, ha tudsz I
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S ezzel a hópehely kacéran és kihívóan rávillantotta egyik kristály-szemét,
majd felpattant egy szélfuval1at hátára és tovasiklott a hideg levegőben.

A rnl kis hópelyhünk tanácstalanul bámult utána. "No, ettől ugyan nem
lettem okosabb l" - gondolta. - "De talán a szeleket kellene megkérdeznem
inkább l" - tette még hozzá magában. - ooA szelek okosabbak, mínt a hópihék,
nagyobb földet bejártak már, távolabbi tájakat is láttak!"

Megvárta. amíg egy újabb szélroham támadt, amely hirtelen a magasba
lendítette őt. Miközben félve megkapaszkodott egy eltévedt napsugárban és
szédülve tekintett le a mélységbe, feltette másodszor is a kérdést:

- Oh, kedves szélfuvallat. te biztosan sokkal tapasztaltabb vagy, mint mi,
hópihék. Meg tudnád-e mondani nekem, mlért is vagyunk mi a világon?

- Én ugyan nem tlld~m! - kacaz-a a szél -, de azt· tanácsol om. Hópehelyke,
ha már ilyen nagyon kívánesi vagy, kérdezd meg magát Rudra Királyt, a Vihar
istent!

... Megszeppent most a kis hópihe, hiszen komoly dolog ám felkeresni a
Legnagyobbat, minden hópelyhek és szelek legfőbb urát! De kíváncsisága nagyobb
volt félelménél. Illően kicsinosította tehát magát és ravaszul kihasználva a szelek
játékait. addig-addig ügyeskedett, míg végül sikerült a Takla Makan nagy síva
taga fölé kerülnie. Ott látta meg Rudra sötét, roppant alakját, amint a hegyek
fölé magasodott és teleszívta óriási mellkasát, hogy Leheletével kavargó homok
vihart tárnasszon a sivatagban.

Félénken szélott a kis hópehely:
- Oh. Rudra Király, csak egy pillanatra figyelj reám, kérlek!
- Mit kívánsz?! - döröge Rudra. - Ki vagy te?
- Magányos hópihe vagyok és messzi utat tettem meg azért, hogy beszélhessek

veled!
- Szólj hát, de gyorsan, és ne tarts fel sokáig!
- Csak azt szerétném megkérdezni, mi a célja az én életemnek?
- Eljő majd a perc - mondta Rudra és elmosolyodott -, amikor megtudod.

Várj türelemmel.
- Ejnye - szólt a hópihe méltatlankodva. - Hát senki sincs, aki végre

válaszoina nekem?
- Nem tehetem, nem az én feladatom. De kérdezd meg a Hírnálaját. Mondd

meg néki, hogy én küldtelek l S rnost eridj innen, Hópehely, mert nagy vihart
varázsolek és ez nem a te szemeidnek való látvány!

Igy beszélt Rudra, s már meg is feledkezett a hópihérő1. Az pedig csendesen
ellibegett még egy darabig a sivatag fölött, majd sóhajtva megfordult és elindult
visszafelé, hogy felkeresse a Hírnálaját. Sokáig ment-rnendegélt, és lassan be is
alkonyodott közben. Egyre sötétebb lett és egyre hidegebb.

Nagyon későre járt már az idő, amikor végre megpillantotta a Hegységele feje
delmét. A Hirnálaja már végte'enül öreg volt ekkor. A Hallgatás Fogadalma kö
tötte - és évmilliók óta hallgatott. Egyetlen hegység sem volt a világon, aki
meg merte volna szólítani. Sem a Karakóram, sem a Kun Lun, sem a 'I'Ien-Sán,
sem Jáva, Szumátra vagy Japán büszke vulkánóriásai nem vették maguknak
a bátorságot ahhoz, hogy szóljanak hozzá. Am Hópehelyke mit sem tudott er
ről. Ö csak annyit tudott, hogya Nagy Titokra egyedül, egyesegyedül aHirnálaja
adhatja meg a vá'aszt, - Ovatosan körüllebégte hát a Nanga Parbat csúcsot,
rnert a szelek véletlenül éppen arra sodorták. Megnézte jobbról, megnézte balról,
megnézte elölről és még hátulról is, majd megemberelte magát és vékonyka
hangján így szólott:

- Bocsásd meg rnerészségemet, hogy gyenge hópihe létemre megszólítalak, óh
Mir.den Hegységek Leghatalmasabbika. Am engem Rudra küldött hozzád és azt
mondta volt, hogy tőled végre választ kaphatok.

A fenséges hegy azonban néma maradt. A hópihe megismételte mondókáiát,
immár kissé hangosabban. A válasz most is néma csend.

Hópehelyke ekkor méregbe gurult. "Igazán nem járja" - gondolta elkese
redetten -, "hogy engem kutyába sem vesznek. Még a Hírnálaja sem akar
beszélni velem! Mit tegyek hát?!"

Most jó gondolata támadt. Leszállt, egészen közel a Nanga Parbathoz, önnön
testéből letörte egyik parányi krístályát és mérgesen odadobta a sziklakolosszus
hoz. S a Hímálaia megérezte azt a végtelenü! gyenge remegést, amelyet a le
hulló kristály érintése keltett. Felnyitotta szemeit és feltekintett. A Nanga Parbat
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fölött ott lebegett magányosan a hópihe. Egyedül volt - egyetlen testvére sem
maradt a közelében. Valamennyien rémülten menekültek el akkor, amikor látták,
mily vakmerő tettre ragadtatta magát Hópehelyke rnérgében. .

A bölcs, időtlenül vén Hírnálaja pedig felkacagott Hópehelyke merészségén,
s ez a kacagás végigzengett a Világmindenségen és ezer és millió és milliárd
vísszhangot keltett a tér legtávolabbi mélységeíben is.

- Oh, te legkedvesebb és legszemtelenebb hópihe! - mondta a Hegységek
Fejedelme. - Mit kivánsz hát tőlem?

- Mondd meg nekem, hogy mi a célja az én életemnek! Mondd meg, mit
kell tennem, hogy ne múljék el értéktelenül majd az én létem is, mínt annyi
más testvéremé !

- Figyelj tehát! - szőlt a Hlmálaja, letompítván hatalmas hangja menny
zengető erejét úgy, hogy minden teremtett lények közül egyedül csak Hópehelyke
hallja és értse meg. - Félelmetes gleccserelm egyikének szíkláí között, egy zord
és kietlen tájon embereket ta'álsz, akik átfagyva és reményvesztetten reszketnek
ebben a hideg éjszakában. S egy beteg leány hever egy sátor mélyén. Láztól
ég a homloka. Te azért születtél, hogy megkeresd őt és hús érintéseddel enyhítsd
a szenvedését, Eridj hát. Hópehelyke, teljesítsd a kötelességedet, amely már az
Idők Kezdetén elrendeltetett a számodra.

S a kis hópihe most már tudta, ml is a teendője. Egy szélfuvallat érkezett
és magával ragadta őt, felmérhetetlen sziklacsúcsok és mélységesen mély, setét
szakadékok fölött. És így jutott el ide, Tanna. a te sátradba és ezért hullott a
homlokodra.

Almodé Szépség, aki lehunyt szemmel hallgatta a mesét, most feltekintett.
. .. Mese ... - suttogta leheletszerűen.

•
Mikor pedig eljött a hajnal, Kathaka mély gödröt ásott a porhanyós hóban,

a nagy morénasánc alatt és csendesen elhelyezte benne Tanna immáron kihúlt
tetemét. Úgy élt és úgy halt meg, ahogy erre Keleten tanítják az embereket:
szerényerr élni. mintegy zárójelek között, - és szerényerr halni meg, két gon
dolatjeltál közbezárva. -

CSANÁD BÉLA VERSEI

Kl1:T VERS A "MISZTIKUS SZERELEM" CIKLUSBOL

Remete

Együft az angyalokkal
egyedül
Elérhetó közelben
szerelmesen

Elvont víziók
hófödte csúcsain
izzik a világ

Nem felejtheted
tekintetem
együtt az angyalokkal
szemben aholnapokkal

Egys~e,.ű dal

Maradj velem ma este
legalább emlékeimben
legalább a verbénák illatában
legalább a futóhomok
zizegésében
maradj velem •
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