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Gábriel Liiceanu

KÉT STÁCIÓ NOICA ÚTJÁN
Demény Péter fordítása

A letartóztatás
Noica nem volt képes arról beszélni, ami a börtönben történt vele, s ha mégis, mint 
RUGATI-VÁ PENTRU FRATELE ALEXANDRU című könyvében (IMÁDKOZZATOK SÁNDOR 
TESTVÉRÉRT), akkor sem a rabok életkörülményeit panaszolta föl, hanem a pribékek 
sorsán siránkozott. Valami furcsa, fejére állított dialektika eredményeként nála a val
latás áldozatává a vallató vált, és az ő megtöretésének ürügyeképpen játszott csak mel
lékszerepet a kihallgatott. „A minap találkoztam az utcán egyik kihallgatómmal -  me
sélte a hetvenes években -, lefogyott, átesett egy infarktuson, egyik lábára sántított. -  
Hogy van? -  kérdeztem leplezetlen sajnálattal. -  Hát látja, kérem... Trafikot nyitot
tam. -  Elköszöntünk egymástól, és elgondolkodtam rajta, vajon az élet logikája szerint 
ki a vesztes.”

Mindig ilyen hangot használt, ha fogságáról beszélt. „Várta” a letartóztatást („érez
tem, hogy én következem”), és úgy fogadta, mint „jótéteményt”. Olyan, mint egy pi
henő, mint egy megálló az élet útján, ahol az ember rendbe szedi magát; ennyi. Még 
a kínzásokat is úgy beszélte el, mintha másvalakiről volna szó, mintha jegyzőkönyvet 
olvasna föl vagy egy technikai módszer nyugodt, szabatos leírását: „A foglyot mezte
lenül hasra fektették a padlón. A hátára bőrt terítettek, amely az ülepéig ért. Aztán 
mindkét ülepére húztak kettőt, ostorral vagy korbáccsal. Az első kihasította a bőrét; 
a második pontosan oda sújtott, ahova az első -  ettől elájult. Azóta csak kispárnával 
tudok székre ülni.” Akkor értettem meg, miért hordott magával mindig egy aktatáskát 
fölfújható gumipárnával, amikor megismertem, éppúgy, mint minden alkalommal, 
valahányszor az Akadémiai Könyvtárban találkoztunk. A börtönben értette meg „a 
népi mondások igazságát”: „Soha nem tudtam, miért mondják, hogy »csillagokat lát«. 
A dutyiban kaptam egy iszonyatos pofont, és percekig tényleg csillagokat láttam, bár
hová néztem -  akkor értettem meg, mennyi igazság van ebben a mondásban.”

Egy-két kitörése volt azért. 1964-ben, hatévi fogság után szabadult. A fogait mind 
kiverték, és egy ideig nem akart protézist csináltatni, hadd lássák az emberek, mire 
képes a kommunista hatóság (ezt bizonyítja a személyi igazolványába csináltatott fény
képe is). „Rövidesen föladtam, mert egy orvos barátom azt mondta, tönkreteszem a 
gyomromat.” Elmondta azt is, hogy kiszabadulásuk előtt nem sokkal autóbuszra ültet
ték a politikai foglyokat, és körbehordozták őket Bukaresten, hadd lássák „a szocialista 
rendszer építőmunkájának eredményeit”. „Szép dolgokat csináltak, mondtam nekik, 
de engem elcsúfítottak. És feléjük fordítottam beesett arcomat a fogadan számmal.”

Letartóztatásáról sohasem beszélt, így csak halála után, Mariana Noica elbeszélé
séből alkothattunk fogalmat arról, mi történt Címpulungon azon a téli éjszakán:

„1958. december 11-én jöttek. Este volt, kilenc óra. Asztalnál ültünk: Dinu, Oana 
(tizenhét éves volt, tizenegyedikbejárt) meg én. Két szobánk volt: az egyikben mi lak
tunk, a másikban, ahol enni szoktunk, Oana. Ő az első házasságomból született; 
mondtam már neked, Gabi, hogy a férjem 25 éves korában, egy évvel a házasságunk
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után meghalt. Nyolc évig alig jártam társaságba. Spiritizmussal foglalkoztam; ismerő
seim azt hitték, megbolondultam. Aztán egyszer imádkozni kezdtem, és éreztem, hogy 
lassan-lassan ismét magamra találok.

Nyolc év telt el így, és a kilencedikben ismertem meg Dinut. Akárcsak neki, apóso- 
méknak is Címpulungot jelölték ki kényszerlakhelyül, és Oana főleg náluk lakott hat
hét éves koráig. 1949 nyarán Bukarestből Címpulungra utaztam szabadságra. Dinu 
unokatestvére, Bebe Noica és Bebe felesége, Neta apósomék barátai voltak. Kimen
tünk velük »a folyóra«. Ez volt a legfőbb szórakozásunk: fürdeni meg napozni jártunk 
a folyóra.

Aznap kijött Dinu is. Akkor töltötte be a negyvenet: 1949. június 25-én. Egy ideig 
ott ült velünk a parton, beszélgettünk. Később elnézést kért: »föl kell kapaszkodnia a 
hegyre«, mondta. »A hegy« nagyobbacska domb volt a közelben. Dinu nagyon komo
lyan vette a dolgot: szendvicseket készített, mert a nap további részét »fent« akarta 
tölteni. Gondolkodni akart. Emlékszem, tetszett nekem, de nevettem is rajta magam
ban. Vicces, ami aznap fiával, a hétéves Rázvannal történt. Azért jött, hogy néhány 
napot Dinuval töltsön. A tervezett hegymászás és meditáció miatt Dinu egy barátja 
családjánál hagyta a fiát; nekik is volt egy Rázvannal egyidős gyerekük, Ionut Rizescu, 
akivel aztán együtt jártál a »Spiru Haret« líceumba. De a hegyi meditáció közben Dinu 
annyira elfeledkezett Rázvanról, hogy csak éjfélkor jutott eszébe, s akkor már nem 
mehetett utána. Dinu 1947-ben vált el, hogy Wendy visszakaphassa angol állampol
gárságát és kimehessen Angliába a gyerekekkel, Rázvannal és Dinával, de aztán csak 
1955-ben hagyhatták el az országot. Mi a következő évben jegyeztük el egymást apó
somék jelenlétében. Dinu olyan szegény volt, mint a templom egere; a gyűrűket az 
én kevés megmaradt aranyamból csináltattuk. Címpulungra költöztem -  nem sokkal 
azelőtt dobtak ki a külügyminisztériumból, ahol 1944 óta dolgoztam.

Szóval az asztalnál ültünk, és egyszer csak csengettek. Fölálltam. A két szobát folyosó 
kötötte össze -  erre nyílt a bejárati ajtó. Kinyitottam. Négy férfi állt kint. Nem tudom 
már, hogy voltak felöltözve; csak arra emlékszem, hogy amelyik az ajtóban állt, nem 
gombolta be az inget a nyakán, pedig tél közepén jártunk. Bementem a szobába; 
ők követtek. Dinut bevitték a hálószobába -  mentem volna én is, de nem hagytak. 
Az ajtóhoz érve az utolsó közülük megtapogatta a kályhát. Hideg volt -  spóroltunk a 
szénnel. »Ahova viszünk, ott melegebb lesz« -  mondta a férfi nevetve. Aztán becsukta 
az ajtót.

Éjjel háromig maradtak vele a szobában. Gondolom, ez volt az első kihallgatás. Há
romkor befejezték, szóltak, hogy bemehetek elbúcsúzni. Pokróc volt a földre terítve, 
azon egy halom könyv, kéziratok, mert Dinu a hálóban dolgozott. Megöleltük egymást. 
Riadtnak látszott. Nem emlékszem, mit mondtunk egymásnak. Aztán Oanát is meg
csókolta. Nem, nem sírtam. Kicsit sem. Csak figyelj! Elmentek; elvitték a pokrócba gyűj
tött holmit is. A többiek kint várakoztak. Másnap mesélték a szomszédok, hogy körül
vették a házat. El tudod képzelni, hogy Dinu megszökik? Ki tudja, mit gondoltak róla.

Visszamentem a házba, és lefektettem Oanát. Becsuktam a háló ajtaját, és egész 
éjszaka föl-alá járkáltam. Délfelé hallottam, amint Oana fölkel. Bementem hozzá. 
Odaléptem a tükörhöz, a ház egyetlen tükréhez -  meg akartam nézni magam benne. 
Esküdni mertem volna, hogy megőszültem. Nem voltam ősz, de a szemem, noha nem 
sírtam, kialudt. Mikor azt mondom: kialudt, ez nem csak azt jelenti, hogy ez után az 
álmatlan éjszaka után a tekintetem elgyötört lett. Azelőtt szüntelenül lángocskák vil
logtak a szememben -  ez volt Isten legszebb ajándéka, azt hiszem, szerettek is érte.
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Hogy mondjam, Gabi? Úgy képzeld el, mint két kis csillagot. Szóval ezek a fények 
tűntek el akkor. Örökre elvesztettem őket.

De történt még valami. Ha mérges vagyok vagy szomorú, senkivel nem tudok be
szélni. Ahogy Oana fölkelt, visszamentem a szobámba, és könyvvel a kezemben elnyúl
tam az ágyon, hogy ne kelljen beszélnem vele. Átmegy az egyik osztálytársához -  
mondta később -, hogy megtudja, mit tanultak aznap, hiszen reggel nem tudott isko
lába menni. Hallottam az ajtócsapódást. Fölkeltem az ágyból.

Akkor már hat hónapja nem imádkoztam. Haragudtam Istenre. Újra járkálni 
kezdtem. Nem tudtam, mihez kezdjek. És akkor hangot hallottam, tisztán kivehető, 
parancsoló hangot. »Imádkozz!« Ennyi, semmi több. Ne nevess ki, Gabi. Kétségtelenül 
egy angyal hangja volt. Most is fülemben van a határozott, tiszta dallam, a picit elnyúj
tott, hangsúlyos első szótag: »Imádkozz!«

A falhoz léptem, térdre estem, és imádkozni kezdtem. Csak akkor, abban a pilla
natban fakadtam sírva.”

A vég
1987. november 25-én reggel Noica kora hajnalban ébredt páltinisi szobájában. Mint
ha egy egér surranását hallotta volna. Fölkelt az ágyból, de mivel még kába volt, nem 
gyújtott villanyt. Megbotlott a szőnyegben. Tíz évig naponta sétált Páltini$en, ám most 
ez a szokás sem segített. Elvesztette az egyensúlyát, elesett, és eltörte a csípőcsontját. 
(„Ha már nem tudok sétálni, mindennek vége, Gabi. Az én erőm a lábamban van, 
nem a fejemben, és meggyőződésem, hogy minden igazi filozófus főleg a lábával gon
dolkodik.”) Órák hosszat feküdt a földön, amíg Andrei Cornea meg nem találta. Cor- 
nea azért érkezett Páltinisre, mert néhány napot Noica közelében akart tölteni. Dél
után egy mentőautó bevitte a szebeni kórházba, a 13-as kórterembe került, Marin dok
tor ortopédiai osztályára.

Valódi volt-e az az egér vagy puszta látomás -  nem tudhatom, mint ahogy azt sem, 
ugyan miért üldözte Noicát egy idő óta? Mikor másnap, egy csütörtöki napon este 
hat óra felé Szebenbe értünk, az orvos elmondta: egy órával előbb Noica megpróbált 
fölkelni az ágyból, hogy „megkeresse az egeret”. Relu Cioran kíséretében beléptem a 
kórterembe. Noica megölelt, és pajkosan bocsánatot kért, mintha az egész valami tréfa 
volna. Sietve beszámolt az állatkáról, amely ott van mindenütt, mondván: „Most épp 
az ágy alatt van!” Az egérke megmagyarázhatatlan módon Szebenig követte, és ott 
volt vele a kórházban is. Eszembe jutott, hogy néhány hónapja, mikor utoljára Palti- 
nisen jártam, egyik este megkérdezte, ismerem-e azt a történetet, melyben valaki arra 
ébred, hogy rágcsálást hall, és az éjszaka kellős közepén keresgélni kezd a szobában. 
„Nos, a végén rájön: a lelkiismerete nem hagyta nyugodni.” Harsányan nevetett saját 
anekdotáján. Akkor nem tulajdonítottam jelentőséget a dolognak; csupán meglepett, 
hogy milyen vidáman nevet a gügye csattanón.

A viccbeli egérkével a sors teljesedett be -  de vajon ez az egér, halálának egere a 
páltinisi szoba egyik sötét zugából kerül elő vagy inkább a lelkiismeret tágas rekeszei
ből, ahonnan Noica most száműzni akarta? -  nem tudván elfogadni, hogy éppen ő, 
Noica legyen az anekdota hőse, hogy éppen őt furdalja a lelkiismeret, hiszen ez szé
gyen volna egy filozófusra nézve! De végül is miért volna szégyen -  méghozzá a létező 
legnagyobb szégyen -  egy filozófusra nézve a lelkiismeret-furdalás? „Az ember soha 
ne hagyja fölbukkanni a múltat, mert a múlt mindig úgy jön, hogy két gonosz arcát
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mutatja: az egyik a Bánat, a másik a Lelkifurdalás.” Noica egyebet sem tett -  már a 
kezdet kezdetétől! mint hogy erődöt építsen önmaga és a világ közé: saját rend
szerét. A világba lépő ember gyönge és tehetetlen. Minden a romlására tör: a törté
nelem, a mindennapok eseményei, az útjába kerülő emberek legtöbbje, de ugyanígy 
saját érzelmei, lelkesedése és kétségbeesése is, a lassan lepergő gonoszság, ami ben
nünk dúl -  lelkünk mérgezett virága. Noica első könyve, a MATHESIS abból a küzde
lemből született, melyet szerzője az élet pusztító gazdagságával folytatott -  szembesze
gülve az „éljetek kedvetek szerint” szemlélettel, illetve az élet ama formájával, amely 
tetszése szerint bánik el velünk. Huszonhárom évesen írta, és a könyv furcsa bélyeget 
viselt magán: az érzékeny kamasz húsába fúródó tüske nyomát. Ha az élet, mint a 
futóhomok, ellep és eltakar, és eleve megtagadja az embertől a saját arcot, s ha önnön 
élményeink emésztenek el, vajon nem azon kell-e igyekeznünk, hogy az életben rejlő 
végtelen rossz ellen kikovácsoljuk a védelem és a támadás fegyverét? Noica észreveszi 
-  elvégre filozófusként hivatásánál fogva bölcs is hogy csupán az eszme és a rendszer 
védhetnek meg az élet szörnyű ostroma ellen. Mindkettő pedagógia és formatervezés: 
egyik sem elvakult tudásvágy vagy benső rendezés, hanem megváltó rend. Az élet 
mindent elárasztó özönvizével szemben Noica kiátkozóan s egyszersmind civilizáló 
akarattal emeli magasra (s ez azt jelenti, hogy a formát és a szabályt a szellem adja) 
saját eszméjének keresztjét („szükségünk van egy eszmére, hogy életünknek szerve
zőelve legyen”), és akkor az elcsitult vizek a filozófus által megszabott mederbe tere
lődnek. A tudat -  amely azért alkotja meg tárgyát, hogy legyőzze az élet közvetlen 
tartalmát -  az iszonyúan megfeszített akarat központjává válik: segítségével irányítjuk 
önmagunkat és lépünk túl önmagunkon, s általa szabadulunk a „lelkecske” rabságá
ból. A MATHESIS arról szól, hogyan gazdálkodjunk jól a filozófia segítségével lelki éle
tünkkel. Noica konstrukciója -  a rendszer -  egy kétségkívül szoteriológiai összetevővel 
is rendelkező életfilozófiát szolgált: ha az értelem képződményeivel sikerül rendet te
remtened a világban és önmagadban, akkor kiérdemelted, hogy megváltson a derű. A 
derű által elhagyjuk a lélek világrendjét, és átlépünk a szellemébe. Az eszme -  mint a 
filozófia alapja -  éppen ezt jelenti: távolságteremtést egyéniségünk két fele között.

Ezt az első könyvében meghirdetett voluntarista programot Noica saját maga iránti 
szent alázattal tartotta be és teljesítette. Noica arcvonásait ennek a folyton megismét
lődő erőfeszítésnek a körvonalai rajzolják ki: ha az életet csak egy gondolat ölelésében 
érdemes leélni, akkor ezt a gondolatot újra meg újra finomítani kell, hogy ölelésébe 
beleférjen az élet. Nincs végleges belehelyezkedés a szellem világába (vagyis a szellem 
nem uralkodhat a lélek lüktetésein), mint ahogy nincs a szentségbe való belehelyez
kedés sem.

Ebben a programban nyilvánvalóan semmi keresnivalója sem volt a lelkiismeret 
zugaiban rágcsáló egérkének. Mindenáron el kellett üldözni, száműzni a lélekből a 
külvilágba: mászkáljon csak az ágy alatt vagy a szoba nagyon is valóságos sarkaiban. 
Nem lehet hagyni, hogy most, az utolsó pillanatban lerombolja a filozófus hitét, amit 
egy életen keresztül vallott, megzavarván a geometriai alapok kristálytiszta rajzát. A 
romlásnak kitett lelkiismeret, amely egyszerre beereszti a lélek összes -  oly hosszú időn 
át gondosan távol tartott -  szennyes üledékét, a gondolkodó térdre kényszerítését je
lentette volna -  míg Noicának saját lábán állva, egyenesen, eszméit valló tanúként kel
lett végeznie. Noha ezért életével fizetett, ezzel az eszmével, utolsó feladataként kizárta 
tudatából, és a rajta kívül álló valóságos világban kereste az egeret.
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Egy cédulára följegyeztem néhány morzsát a Noica mellett eltöltött nyolc nap esemé
nyeiből és szavaiból, míg a remény, a kétségbeesés és a lemondás között vergődtem -  
legalább lesz néhány emlékem, gondoltam, hisz csak az utolsó nap ébredtem rá, hogy 
egy haldokló fölött őrködöm. íme:

„November 27., péntek:
Ma fellépett a láz. (Heveny tüdőgyulladás.) Este az intenzív osztályon találom, az 1-es 
kórteremben. Keresztben ül az ágyon, a falnak támaszkodva, háta mögött párnák, két 
lába lelóg (milyen megalázóan szomorú a kórházi pizsama meg a zoknik látványa!). 
Feje álmosan, elgyötörtén hajlik előre. Amikor megérzi, hogy van valaki a közelben -  
orvos vagy barát irtózatos erőfeszítéssel, nagyon lassan beszélni kezd, ajka alig mo
zog, olykor be sem fejezi a mondatot. Ez már önkívület, de gondolatok tagolják.” 
Egyes fordulatok, amelyeket ekkor mondott, s melyeket sietve vetettem papírra annak 
idején, mára elvesztették az értelmüket. Például ez: „az orvostudomány a semmi
be foszlik”. Noica mindig kétértelműen viselkedett az orvosokkal, mint ahogy saját 
testével szemben is: ez a reagálás a paraszti félelem és az epiktétoszi eltávolodás ke
veréke volt. Félig-meddig hitt ugyan az orvosokban, de gyakran kötekedett is velük; 
hol azt mondta, hogy tudományuk egy határon túl csődöt mond, hol pedig azt, hogy 
száraz gyakorlatiasságuk oly könnyedén „javítja ki” a testet, mint a szerszámát büty
kölő mesterember. Az orvostudomány semmivé foszlásáról szóló ad hoc szónoklat, 
amit az éppen körülötte álló orvosoknak tartott, nyilván mindezekből a fentebb em
lített gondolatokból tartalmazott egyet-mást. Emlékszem, amikor befejezte, könyörgő 
és egyszersmind szemrehányó hangon azt kérdezte: „Mondja, miért nem műtenek 
meg?” Majd rövid szünet után: „Ha már nem tudják, hogy hagyni kell meghalni az 
embert...” Aztán, mintha valami titkot árulna el: „Tudja meg, angyalok kara őrkö
dik felettem.”

Egyszer sem panaszkodott azokban a napokban, nem adta jelét, hogy félne a haláltól. 
Unokaöccse, Niculae Noica doktor fölajánlotta: elviszik Bukarestbe, és végszükség 
esetén megműtik. Noica azt mondta: „Szívesebben halok meg Szebenben, mint hogy 
Bukarestben meggyógyuljak.” Halálát olyasvalaminek tekintette, ami megzavarja a 
háztartás rendjét: félelem nélkül, mint az életcél kivitelezése során közbejött rendel
lenességet. „Barátom, ezen a nyáron szeretnék ismét az ország fiatalságának a szemébe 
nézni Pál tiniben”, mondta két nappal a halála előtt. Bár mindennap beszéltem az or
vosaival, nem sejtettem meg a véget (ők valószínűleg féltek elfogadni a szomorú va
lóságot), de nem hiszem, hogy Noica érezte volna. Élete utolsó levelében, amelyet de
cember 1-jén írt Mariana Noicának, és velem küldött el, olyan ember beszél, aki hiszi 
is, amit mond: a hang nem hamisan nyugtatgató. Ez a néhány sor nem azért íródott, 
hogy eloszlassa a társ félelmeit:

„Drága Mariana! Ez az első levél, amit balesetem után írok. Mindenre fői vagyok készülve, 
de úgy tűnik, minden jól alakul. Egy darabig mozgásképtelen leszek, s ez bizonyára megrövidíti 
életemet, de majd csak rendbejövök. Van mit csinálnom, van mit írnom, boldog vagyok. Mindent 
köszönök, csókol Dinu.”

De semmi sem alakult jól. A törés helyéről induló vérrög bekerült a vérkeringésbe, 
és tüdőembóliát okozott. December 2-án, szerdán este fulladásos tünetek mutatkoz
tak. És mégis, a következő nap -  ez volt az utolsó is egyben -  derűsen kezdődött. Ál
mában azon kínlódott, hogy végigvigyen egy gondolatot, reggel a „lélek” és a „szel
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lem” álmairól beszélt. „A lélek álmai nemcsak akkor rombolják lényünket, amikor fé
lelmekkel meg lelkifurdalással zaklatnak, hanem akkor is, mikor örömökkel hiteget
nek. És miért? Mert a lélek örömei nem maradandók; páraként szállnak el: hiába akar
nánk visszatérni hozzájuk, soha többé nem találjuk őket. A szellem az állandó örömök 
álmait álmodja, és a rend, melybe ezek az álmok emelnek, fölöttünk áll. Voltaképp a 
mélységből erednek, s ez a legmélyebb és legtisztább mélység; éppen ezért ahhoz a 
rendhez tartoznak, amelyben mindannyian találkozunk. Éz a mélység nem a lelkek 
kloákájában turkáló pszichoanalízisé, hanem azé a helyé, ahol mindannyian Eggyé 
válunk. A szellem álmai a magunk angyalálmai. Azokká válunk, amivé neveltük ma
gunkat -  ezért bizonyos kortól fogva csak ezeket kellene álmodnunk.”

Még délután ötkor is jó hangulatban volt. Fölkelt, és kérte, ültessék egy fotelbe. A 
pizsamakabát helyett rózsaszínű, rövid ujjú inget viselt; ez volt az egyetlen, amit a Fő 
utcán levő üzletben találtam. Fiatalos lett tőle, szinte sportos. Beszélgetett az orvosok
kal; engedélyt kért, hogy pipára gyújthasson, noha minden egyes szippantást hörgés 
követett, és ez a hörgés óráról órára erősödött. Este kilenc óra tájt jó éjszakát kívánt 
(talán ekkor ismert föl utoljára), és a fal felé fordult; a belélegzett levegő már nem 
jutott el a súlyos ödémától elzárt tüdőbe. Végignéztem ezt az iszonyatosan hosszú ful
ladást; kezemet bátortalanul vállának hajlatára tettem, és halkan azt ismételgettem: 
„Itt vagyok, Noica úr, itt vagyok...” Tudtam, hogy úgysem hallja, amit mondok; talán 
a másik énjéhez intéztem szavaimat, hallásán túlra, túl arcának hipoxia okozta szür
keségén, amely a halált hirdette, és amely agyát ugyanúgy elöntötte, mint az arcát. 
Egyszerre váratlan erővel megrázta magát, hirtelen arccal fölfelé fordult, föltámasz
kodott, karjával kétszer a levegőbe csapott, mint valami óriási madár, és mielőtt 
visszaesett volna, esze utolsó villanása ezt a német szót hozta ajkára: Unbedingtheit (fel
tételnélküliség). Aztán a párnára hanyatlott, és kómába esett. A klinikai halál három 
órával később, éjfél után állt be. December 4-én, egy óra húsz perckor.

Amíg mellette voltam, az alatt a nyolc nap alatt talán egyszer sem sírtam, és nem sírtam 
akkor sem, mikor a fehér párnán kirajzolódó ciánszürke arcát néztem, vagy a halál 
előtt illedelmesen kiegyenesedett testét. Csodálatos, mennyire gépiesen és pontosan 
cselekszünk ilyenkor: elhallgatjuk szívünk rezdüléseit azokkal kapcsolatban, akiket a 
legjobban szeretünk, és csak azokat a mozdulatokat tesszük meg, amelyeket valóban 
meg kell tennünk. Hidegek vagyunk és kiszámítottak, és meglepő hozzáértéssel vég
zünk el olyan dolgokat, melyeket azelőtt el sem tudtunk volna képzelni, s ha mégis 
elképzeltük, undorral küszködtünk. Naponta megborotváltam, és megállapítottam, 
milyen boldogan adja át magát ennek a kényszerűségnek, ő, aki mindig visszautasí
totta az élet kényeztetését, és akit az élet nem is kényeztetett el soha. Nem azért vé
geztem el ezeket az apró teendőket, mert valamiféle mitikus történet részesének érez
tem magam, a nagy Noica és az alázatos tanítvány mítosz szereplőjének, hanem egy
szerűen azért, mert szerettem. Akkor jöttem rá, hogy minden szeretet valódiságának 
legfőbb próbája az undort kiváltó cselekedet véghezvitele. Én, aki addig nem vettem 
számításba az életműködést és annak meghibásodásait, aki utálkozva fordítottam el a 
fejem az élet fogyatékosságaitól, naponta megmasszíroztam a lábát, letörültem a ve
rejtékét, tisztába tettem, minden étkezés után megmostam a protézisét a vízcsapnál, 
s mindez olyan természetesnek tűnt számomra, mint a kézmosás. Féltő szeretet volt 
ez, nem alázatosság; ezt a szeretetet az iránt érezzük, akit a bajban is szeretünk, és akit 
ez a tény gyermekünkké tesz. Azon kaptam magam, hogy szigorú vagyok hozzá, van,
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amit megengedek neki, és van, amit nem, jutalmakat ígérek és adok, felszólító mód
ban beszélek vele. Úgy szerettem azokban a napokban a magatehetetlen Noicát, mint
ha a gyermekem lett volna.

Reggel hétkor értem Páltinisre. Meg kellett kérnem Antonie metropolitát, aki néhány 
napot ott töltött, engedje meg, hogy Noicát, végakaratának megfelelően, a kolostor 
mellett temethessük el. Előtte azonban bementem Noica hétvégi házába, mert ma
gamhoz akartam venni a füzetet, melybe GONDOLATAI-t jegyezte fel, féltem ugyanis, 
hogy a Securitate nyomban kiszáll, ha tudomást szerez haláláról. Csupán egy órája 
jöttem el Szebenből, s még mindig annak a gyakorlatias automatizmusnak hatása alatt 
cselekedtem, amely nem engedi sírni az embert. Egyetlen sóhaj nélkül néztem végig 
Noica kiszenvedését, mert közben tevékenykednem kellett. El kellett szakadnom a ha
lál bekövetkeztének logikájától, hogy halálát mint olyant egész szörnyűségében ér
zékeljem. Most, amikor átléptem háza küszöbét, hirtelen nyilvánvaló lett a vég: 
még holtteste előtt sem kerített hatalmába ez a bizonyosság. Vajon miért érezzük 
az embert inkább azokból a tárgyakból, amelyek még őrzik érintése lágy nyomát, mint 
létezése masszív tömbjéből? Anyám most is jelen van néhány tőle tanult mozdula
tomban, abban, ahogy a csészét tartom, ahogy áthúzom a párnát, ahogy almát há
mozok, és a spirál egyszer sem törik meg. A fájdalom, amely ilyenkor ránk tör, abból 
ered, hogy új arcot kap a megváltoztathatatlan, amikor azokkal a tárgyakkal találko
zunk, melyeket az elhunyt örökre elhagyott. Beléptem hát Noica szobájába, és amikor 
az ágyhoz értem (ebben az ágyban ülve, egy támlához támaszkodva, térdén deszkával 
szokott írni), akkor borultam térdre, lassan, és arcomat a kopott pokrócba temetve 
sírni kezdtem.

Határ Győző

NE NÉZZ RÁM

az élet estéje ránk sötétedett 
ne nézz rám kormozd be képedet 
az élet koporsóéje ránk szakad 
maradsz magadra -  elbocsátalak

tudom vigasznak több mint kevés 
a mindenből semmivé levés 
magas örömálom életpalotánk 
omlása-zuhanása egyenesbe ránk

tudom az itt maradó többet követel 
annál mi vesztünkhöz képest bagatell 
kutyának ne zenélj ne zongorázz: 
gazdájavesztetten vonít a ház


