
gyan akármelyik ember, és még csak nem is úgy érteni, hanem sze-
retni is, miként egy ember… utálni, ahogy egy ember.”18

Ezt részben sikerül is teljesíteni. A dráma utolsó jelenetében már
nem a hivatásában elvárt kimértséggel viszonyul feleségéhez és lá-
nyához sem; több benne az érzés, bár olykor a bántó őszinteség is.
Közli feleségével, ha lányuk elköltözik tőlük, akkor nekik a továb-
biakban felesleges együtt élniük. S lelkészi hivatását is abbahagyja,
mert érzelmileg nem érzi magát erre eléggé felkészültnek, bensőleg
azonosulni képesnek — márpedig e hivatás gyakorlásához az emlí-
tett momentum elengedhetetlenül szükséges, legfeljebb csak ideig-
óráig mellőzhető (már ha e hivatás képviselője nem akar eljutni az
önmagával való teljes meghasonlásig). Többé nem vár a lehetséges
változásra, hanem maga is tesz a változásért. Marcel úgy véli, az ön-
magába zárkózó ember olyan sérülést hordoz magában, amely gyó-
gyítható — a gyógyítás elmulasztása viszont gennyesedéshez ve-
zethet.19 Claude nem akarja, hogy teljesen elhaljon az élete. Lelke
megtisztulására törekszik, ám az, hogy ez sikerül-e neki, kiismeri-e
végül önnönmagát, talál-e olyan embert, akivel igazán boldog lehet,
akit szerethet, és aki viszont szereti őt, nyitott kérdés marad.

Nem a cselekmények, történetek adják Marcel drámáinak külö-
nös értékét, sokkal inkább az, hogy a francia drámaíró a hétköznapi
szituációkat, konfliktushelyzeteket olyan élettel teli módon képes
ábrázolni, hogy azok szinte megelevenednek.

Magam is részben erre akartam rámutatni Claude lelki és hitbéli
vívódásainak elemzése során. Claude Lemoyne életét korábban az
önbecsapás és az örömtelen egyhangúság jellemezte. A dráma zá-
ró jelenete viszont már a változás irányába mutat, mégpedig azon
változáséba, amelyben benne van a boldogság, a valódi harmónia
elérésének lehetősége is.

Mozgások
A fán egy kis fényt láttam,
mocorgott,
megszületni akart,
s akarása oly erős lett,
hogy elűzte, kifénylette a zivatart,

úgy kúszott egyre feljebb,
ahogy az ágya rácsait fogva
járni tanul a gyermek,
az ő ideje mozgássá vált,
s a fa tetejére fényeskedte fel a tengert.

18I. m. 154.

19Vö. Gabriel Marcel:
Auf der Suche nach

Wahrheit und
Gerechtigkeit. Josef

Knecht, Frankfurt am
Main, 1964, 129.
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S véste, vájta…
S véste, vájta,
úgy vájta azt a követ,
mintha a végső mozdulatnál
Istent is meglelné odabent.

S ha csillagok mozdultak,
és a járdákon már megtöppedt,
magába roskadt a hó,
ő a követ még mindig vájta,
izmával tologatta az időt,
s párbeszéde az Istennel
mind hatalmasabbra nőtt.

Cinkosok
András L., Babiczky T., Kemény I. uraknak

Ezt hozta az ősz, férfiakat a zebegényi kertbe,
ülnek az októberi est ködében, a kifeszített
nejlonponyva alatt, üldögélnek, néhány költő.
Nincs gyümölcs, se üvegtál. Vízcsöpp iramlik,
majd száz és százezer újabb, ezért a ponyva
fejük felett. A hullt diók kertjében jajvörös
chili fölé hajol az arcuk, táncol a gőz a forró étel
körül, most lett kész imént. Lángol a nyelv,
a padlás, a keserű ajkak. Végsőkig érlelt whiskyk
hűtik, oltják s fűtik tovább a részvéttelen égő
testtájakat. Hétrét hajolt fák alatt ülnek a férfiak,
tettesek és áldozatok, helyet cserélnek gyakran,
még nem dőlt el semmi, nyitva a kerti kapu.
Arcuk sötétbe vész. Csattognak az éjszaka
nedves lobogói, vadul cigarettáznak, cinkosok,
csak szavuk tör ki a kertből, lángol a nyelv, de
mind sötétbe vész a szomszéd integető fái közé,
s a férfiak aranykezükkel visszaintenek nekik —

Bokrok bizonytalan, elnagyolt körvonalai,
árnyékuk keveredik a kerekasztal árnyaival.
A férfiak nevetnek, hogy ne sírjanak, és el
nem sírt könnyeiket haza viszik, meg nem írt
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