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A fel nem adható városA fel nem adható városA fel nem adható városA fel nem adható város    
 

A fel nem adható város a fejünkben él. Amit nem akarunk feladni, jóformán 
nincs is, mi még látjuk, mert bennünk a múlt s mi a múltban. Gyermekeink és uno-
káink csak tiszteletből nem nevetnek a szemünkbe, amikor megőrzendő épületekről, 
feljavítandó emlékhelyekről beszélünk. Se ház, se emléktábla, a temetőből, a le-
véltárból eltűntek emlékeink. A lábunk a fűszálra ereszkedik, de mint a kísértet lépé-
se nyomán, a fű nem simul le, azonnal felemelkedik: léptünknek nincs súlya. 

Nincs helyed a temetőben — hirdette kihívóan ronggyá olvasott kamaszkori 
könyvünk címe. Ki hitte volna akkoriban, hogy ez a teljesen abszurdnak ható 
cím a valóság: a temetőben nincs hely, ha eltemetnek is oda, nem marad nyoma; 
a fejfára látszólag felkerül a nevünk, de mint a fűszál a lépésünk nyomán, az em-
lékoszlopon másnak a neve marad bevésve. Talán a csontunk, a porunk sincs 
már ott a rög alatt, az is elköltözött a csupán a képzeletünkben lévő, a fel nem 
adható földi városból a még meglevő égibe. 
 

Óda az életrőlÓda az életrőlÓda az életrőlÓda az életről    
 

Kölyökkutya az udvaron, fehér bundája szürke, benne élősködők, barna lerakó-
dás, bűzös rétegekben. Folyton vakarózik, néha nyivog bele. Aztán eszik, szalad, ját-
szik, majd összerogy és alszik, megfontolás nélkül és a létbe vetett ősbizalommal 
akárhol és mindenhol, mint akinek nem eshet baja. Pedig forgalmas nagy udvar ez, 
autók parkolnak, emberek százai masíroznak át rajta. Anyja sehol, hogy megóvja, 
szájában odébb hurcolja, nyalogassa, tanítsa. A kiskutya veszélyről mit sem sejtve ott 
alszik el, ahol az álom elnyomja, pici fehéres alakja belevész az udvar kövébe, a fo-
lyosó padlózatába, csoda, hogy még nem léptek rá. Mit sem sejtve a létben rá lesel-
kedő veszélyekről, rövid eddigi élete fő problémája az evés, ebből a konyhásoknak 
köszönhetően kijut neki, és a kínzó viszketés, amellyel senki sem törődik. A kapus 
vizsla szemmel, szánakozó arccal megáll fölötte, tenni azonban nem kíván semmit 
se tenni, eszébe sem jut, hogy lehetne, porok és cseppek nagy választéka áll rendel-
kezésre, csupán egy állatorvos kellene, hogy a szükségeset, a hatásosat felírja. Embe-
rünk fatalista, pár perc szemlélés után felénk fordulva komor arccal, mint maga a jó-
isten, megfogalmazza az ítéletet: ennek valami nagy baja van... Arcán, hangjában 
némi szánalom mellé a lemondás vegyül: ő már halálra ítélte a csöppséget, aki anyja 
nélkül elesett, kiszolgáltatott, az ember törődésére vágyik, de láthatóan az ember 
visszautalta őt a nagy természet hatáskörébe: ha mégis megél, életre volt ítélve. 
Csakhogy, ágaskodik fel bennem az életösztön és a tehetetlen harag, esélye sincs, 
csupán a reménytelen és értelmetlen és fölösleges szenvedésre. Elkeseredetten pró-
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bálok a lelkére beszélni: be kellene kenni valami szerrel... Ő már eldöntötte, a kutya 
vagy meggyógyul magától, életképességét bizonyítandó, vagy ez volt a sorsa. Tenni 
nem kell semmit, a meccset a természet játssza le. Elkeserít a balkáni életszemlélet, a 
konyhás asszonyhoz fordulok: hiszen enni ad neki, bizonyára szánja hát. Cseppek 
kellenének neki, a hátára lehet cseppenteni és kimúlnak az élősködők, beszélek a lel-
kére némi szakszerű információt is nyújtva. Üres szemmel néz, hall, de nem ért. Az 
egyetlen esély, ha magam ragadom torkon a sorsot. Jelzem az asszonynak, 
valószínűleg magammal viszem a kutyát a 70 kilométerre fekvő nagyvárosba. 
Felderül az arca, vigye, lelkem, van itt nekünk elég. Míg csomagolunk, most ő beszél 
meggyőzően a lelkemre: tényleg sokat vakarózik szegény. Néhány telefonhívás, 
otthon az állatorvos a rendelési idő végeztével is fogad, hiszen a kis tömbházlakásba 
kell vinnem az ebet, ahol már néhány lusta kandúr él, nem töltheti meg őket a 
bolháival. Utastársaim lelkesen ölelgetik a kicsit, aki álmosan fészkeli magát a meleg 
női ölekbe, amelyekbe régóta — kis élete néhány hetében — vágyik, de ahová 
sosem juthatott. Fészkelődik, majd fejét-lábát lógatva álomba merül. Pont mint a 
csecsemők, nevet rá kisgyerekes utasom. A mikroszkóp mondja ki a végső 
diagnózist: szőrtetű kínozza, egyszerű befújás máris enyhít a tüneten, enélkül 
azonban kínos élet várna rá, különben egészséges, szép házőrző válhat belőle, teszi 
hozzá elismerően a szakember, pénzt se fogad el a beavatkozásért. A megmenekült 
halálraítéltbe délutánra visszatér az életöröm, a polcról lekerült plüssfigurát büszkén 
hordozza körbe. Élete sínre került: a konyhában ötóránként várja az étel, szőre 
percről percre fényesedik, szeme csillog. Az élet győz, mert az élet élni akar, erősebb 
embernél, állatnál, lemondásnál, reménytelenségnél. Mint búvópatak találja meg az 
útját a véletlenen át a lehetőségig. Az élet, az élet, az élet. 
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lelki tréninglelki tréninglelki tréninglelki tréning    
 

(Florus Kruyne és Sietse Visser szupervizoroknak és csoporttársaimnak ajánlom) 
 
töprengő lélekkel Bitára érkezünk 
szomjasok vagyunk s csendre éhesek 
hajrá tempóból most lazára váltunk 
bár már rég nem vagyunk tizenévesek 
 

holland trénereket viszontlátni jó 
évi lelki tréning sok-e vagy kevés 
kortyoljuk a kávét szürcsöljük a szót 
templom szomszédságban kell az ébredés 

közösségi házból papilakra át 
úgy segítek neked figyelek terád 
meghallgatlak értlek nézlek követlek 
 
lélekápolásban többen követnek 
erdélyi társaim rövidül a nap 
aki sebzett gyógyít úgy lesz boldogabb 
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