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getben a hang. Jól hallom ma is. Pedig a háború után kicserélték a régi dudát. Már 
csak a Közlekedési Múzeumban van belőle egy mintadarab.

Nagyapa bottal jár, fémpitykék csillognak a bütykös görbe boton. A hegyen féke
vesztetten csattognak az énekesmadarak.

Nyirkos, szürke nap. Még nem dőlt el, hogy visszajön a tél, vagy készül már a tavasz. 
Elmúlt egy hét, beszereztem a papírjaimat. Hátravan még a Maros utca. A hazatele
pülési nyilatkozat.

A portán a múltkori rendőr. Szó nélkül nyújtja a számot. Az irodán még aláírok 
egy ívet, azután megkapom a bordó színű személyi igazolványomat. „Határidő nélkül” 
-  áll az adatlapon. Különleges bejegyzések nincsenek. El van törölve a múlt. Újra
kezdhetem.

-  Az útlevelét -  kérdezik -  nem akarja?
Megállok az ajtóban:
-  Nem! -  dadogom. -  Én ezentúl már sehová sem megyek.
Fejcsóválva néznek utánam. Fegyelmezettek, nem emelik a homlokukhoz az ujjukat.
A portásfülke előtt a rendőr szalutál:
-  Megvan? -  kérdezi. -  Hát akkor isten hozta, uram!
Köszönésfélét mormolok, visszaadom a bádoglapomat. A Vérmezőnél a felhők kö

zül előbújik a nap.
Kapaszkodom fel a hegyre. Félúton egy pillanatra megállok. Érzem a friss föld il

latát, az avarillatot. Ez már nem a tél, ez itt már a tavasz.
Az utca sarkán, a Klimmék kertjében megszólal egy madár. Kettőt füttyent, elhall

gat, azután kvart lefelé, a harmadikat. Ébred a hegy. Innen már látom a házat, ahol 
születtem, a feketefenyőket és a diófáimat.

Megkapaszkodom a kerítésben. -  Ugye, fullad? -  kérdezte az orvos. -  Legyen, ké
rem, óvatosabb!

Az ember ilyenkor végiggondolja az életét. Villámgyorsan, a másodperc töredéke 
alatt. Csakhogy én mást se csináltam negyven éven át. Most már semmire se gondolok.

A madárka pedig énekel tovább. Kristálytiszta a hangja, szárnyal, csilingel a ma
gasban. Megszólal a déli harangszó, lágyan, hófehéren süt a nap.

Oravecz Imre

SZAJLA

Oska

íme, hát megleltem, nem hazámat, 
hanem a nőt, kiért nem szűnök meg égni, 
nem fiatal már, az ő hajában is ősz hajszálak, 
de magas, karcsú és szép, mint egy afrikai gazella, 
homloka széles, arca szabálytalan,
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szája fölött, kétoldalt a gödör csodálatos háromszöget alkot, 
ajka körül fájdalmas vonás, 
az élet rajzolta oda, 
mely nem kímélte,
jobb halántékán anyáméra emlékeztető simuló, hullámos tincs,

tekintete meleg, rebbenő, álmodozó, 
tapasztalt asszony és ártatlan kislány egyszerre, 
kissé ügyetlen, könnyen elejti, mit megfog, 
de a lélek dolgaiban jól eligazodik,
biztos érzékkel különbözteti meg ajót a rossztól, az igazat a hamistól,

tétova, félénk és túl érzékeny, 
de nem ijed meg a bajban,
tud határozott és kemény is lenni, szenvedést okozni, 
és néha önmaga ellen is fordul, 
de mindig idejében észbe kap,

sűrűn félrevonul, és gondolkodik,
üres papír van előtte, órákig nézi, és mindenféle furcsa jeleket ír rá,
ilyenkor bizonyításokon töri a fejét,
számok, képletek, a tiszta ideák világában időzik
és teremt, mint én,
mikor visszatér hozzám,
mindig kimerült, és bocsánatkérően mosolyog,

okos, megnyugtató, komoly, 
ha beszélek hozzá, ha mesélek neki valamit, 
elmélyülten figyel, józanul mérlegel, 
és véleményt formál,

mindent tud rólam, 
ismeri vágyaimat, csalódásaimat, 
becsül erényeimért, elnézi hibáimat, 
azt is látja bennem, mit én nem, 
és fél szavakból, szavak nélkül megért,

otthonosan mozog a múltamban, a gyerekkoromban, 
elkísér a sivatagba, Szajlára, a Sierra Nevadába, 
segít megküzdeni rémeimmel, 
alászáll velem a mélybe, a veszélybe, 
és akkor is velem van, 
ha elmegy tőlem,

esténként kiáll velem a teraszra,
a lemenő napot nézzük, a földöntúli fényt a hegyél mögött, 
és a völgyben terjeszkedő sötétséget, 
mely elnyel bennünket nemsokára.
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Látogatás

Mikor azon a héten meglátogattam anyámat a kórházban, 
nem volt látogatási idő, 
mégis beengedtek, 
mert messziről érkeztem,

egyedül feküdt a kis kórteremben, 
hová közben áthelyezték,
a terasz felőli oldalon, szemközt az üvegezett ajtóval,
melyen át feltornyozott, rozsdás vasszékekre és behavazott fenyőfákra lehetett látni, 
mert kora tavasz volt ugyan, 
de egy napra visszatért a tél,

zihálva lélegzett,
de láttomra kihúzta orrából a vékony műanyag csövet és felült, 
úgy tudta, 
ő kérte magát ide,
mert a másik szobában sokan voltak, és folyton hangoskodtak, 
itt viszont csak egy szobatársa van, egy csendes, rendes asszony, 
kit most hétvégére hazaengedtek a családjához,

nem kért banánt, se csokoládét, 
majd ebéd után, mondta, 
mert éppen dél volt, 
és kisvártatva hozták is az ebédet,

a tálcán piros, zsíros lében úszott minden, 
a nővér útközben kilöttyintette a levest,
papír zsebkendővel tisztára töröltem az edényeket és az evőeszközöket, 
és nem lévén asztal a kórteremben, az éjjeliszekrényre helyeztem őket, 
és odahúztam neki egy széket,

a levest meg se kóstolta,
a feltétet félretolva a tökfőzeléknek nekifogott, 
de csak pár kanállal evett,

látszott az ételen, 
hogy rég kihűlt, meredt, 
de nem tette szóvá, 
és az sem zavarta,
hogy közben minduntalan elforog a dudros fenekű műanyag tányér, 
meg nem fér hozzá rendesen az alkalmi asztalhoz, 
mert lent nincsen helye a lábának,

a sziszegő radiátorra rakatta velem a főzeléket azzal, 
hogy majd később megeszi,
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és naranccsal próbálkozott, 
melyet húgom hozott neki, 
de túl savanyúnak találta, 
és kért,
hogy kenjek rá mézet, 
melyet a reggelihez kapott,

aztán szeméremből kimentem a kórteremből,
mert vizelnie kellett,
és előszedette velem az ágy alól a kacsát,

mikor visszatértem,
szólnom kellett a nővérnek,
mert nem boldogulhatott az ágytállal az ágyban,
és fölé állva a padlón végezte el szükségét,
de egy része mellément,
és fel kellett törölni,

mielőtt eljöttem,
rendet raktam az éjjeliszekrény-fiókjában, 
és búcsúzóul megcsókoltam az arcát, 
szokatlanul hideg volt, 
de nem tulajdonítottam neki jelentőséget,

akkor láttam életben utoljára.

Heller Ágnes

KÖLTÉSZET ÉS IGAZSÁG
Papp Zoltán fordítása

Goethe a következő szavakkal zárja a Dic h t u n g  u n d  Wa h r h e it  bevezetését: „Ami 
egyéb hozzáfűznivaló még akad, kivált az anyag félig költői, félig történelmi tárgyalásáról, arra 
elbeszélésünk során nyilván még több ízben adódik alkalom.”1 E sorokat választom mottóul 
gondolataimhoz azokról a gondolatokról, amelyeket Heidegger fogalmazott meg mű
vészetről és igazságról.

Heidegger az 1936/37-es tanév téli szemeszterében tartotta meg egyetemi előadá
sait Nietzsche művéről, A HATALOM AKARÁSA MINT MŰVÉSZET-ről. A MŰALKOTÁS ERE
DETE című előadása 1935/36-ban született. Nem akarom feltenni itt a kérdést, hogy 
a Nietzsche művével való foglalkozás befolyásolta-e Heidegger saját elgondolását a 
műalkotás eredetéről, vagy, ellenkezőleg, Heidegger már a maga kidolgozott koncep


