
UJLAKI ÁGOTA: ,
A FELFEDEZETT VAR

Van egy váram. Magas hegy tetején áll, kopár sziklák csúcsán.
Magányosan és gőgösen. Régi falain eredménytelen ostromok nyo
mai, egyik tornyát félig összeroncsolta egy ágyúgolyó. A torony
ablakból a fél világot látni. A termek melegek és gazdagok. Tele
sokezer műkinccsel. Színek és árnyak, zene és csend. Éjfélkor kí
sértetjárás. És hűvös estéken lobogó hasábok a kandallóban.

Szeretek itt élni. Elbújni a világ elől a csendbe. Felhúzni a
felvonóhidat. ., Minden zúgot ismerek, hisz itt nőttem fel. Végig
járom a termeket, nézem a kincseket. Képek, bútorok, könyvek,
faragások - mindegyik régi, történelmi. És mind az enyém. Csak
az enyém. És ez néha kicsit szomorú, Mert a kincsek nem arra
valók, mint a fukar ember pénze, melyet harisnyájába dug és csak
éjjel számol meg zárt ajtók mögött. Szeretnék egypárat elajándé
kozni belőlük, szeretnék büszkélkedni velük.

Vendégeket hívtam. Végigvezettem őket a termeken; meg
tekintették, aztán vállatvontak és elmentek, unottan. - Estélyeket
adtam, ritka csemegéket, pazar borokat krístálykelyhekben és a
csillárok villámokat szórtak. - A vendégek hangoskodtak, lerésze
gedtek és poharat törtek. - Amikor egyedül csaltam fel valakit,
megdicsérte a kilátást, elszédült és sürgősen távozott.

Mindjobban elcsüggedtem. Hát nincs ember, akit érdekel a
váram? Aki a kincseket értékeli? - Régen arról álmodoztam,
hogy majd valamikor megosztom valakivel. Most már tudom, hogy
ez lehetetlen. Már csak azt kívánom, hogy megmutathassam. Hi
Elzen semmi értelme, .semmi célja. Bevallom, néha már kételked
tem az értékében.

Aztán elhatároztam, hogy elmegyek az emberek közé. Ott
majd csak találok valakit.

Találtam is egy embert. Először semmiségekről beszélgettünk.
Nem tudom hogyan, de a várakról is szó esett. Hirtelen megszólalt:

- Van egy váram...
Istenem, hisz akkor őt nem hagyhatja hidegen az enyém. Ért

hozzá. Magamfajta. Szinte megszálltan feleltem neki:
- Magas hegy tetején áll .
- Kopár sziklák csúcsán .
- Magányosan és gőgösen .
- Régi falain eredménytelen ostromok nyomai. ..
- Egyik tornyát félig összeroncsolta egy ágyúgolyó ...
- A toronyablakból a fél világot látni ...
- És éjfélkor kísértetjárás ...
Visszafojtottuk a lélekzetünket. Aztán azt kérdeztük, hogy

"hát van ilyen ?" és azonnal elindultunk az ő vára felé ...
És aztán még sok vár felé indultam. De ami ezeket a várakat

illeti ... ! Az egyiknél fel volt húzva a felvonóhíd és a szerkezete
már nem működött. A másiknak az udvarát nézegettem, beljebb
már nem engedtek. A harmadikat már rommá lőtték. A negyedik
pókhálós volt és dohos. Az ötödik csak kulissza. Volt olyan is,
melynek a bejáratát befalazták. És olyan, melynek már csak a
helye volt meg.

De ők, akiket elvittem aztán a saját váramba! Egyik sem ér
tett hozzá. "Nagyon kedves" - mondták, "mennyi adót fizet érte?"
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Akkor nagyon megdühödtem. Semmi értelme az egésznek.
Nem kell senkinek. Nem tudok mihez kezdeni a sok kinccsel. Mi
nek hordtam össze öket? Minek védtem ezt az épületet élethalál
harcokban? Hogy most bent együtt pusztuljak el aholmival ? Mi
nek nekem az egész?!

Csomagoltam, bezártam a kaput éselköltöztem. Elkóboroltam
a világba. Emberek között éltem, akiknek nem volt váruk és
ugyanúgy éltem, mint ök. Egy ideig bírtam, de aztán belefáradtam.
Nem ís tudom, hogyan történt, de egy szép napon csak ott ültem
egy szíkla tetején és bámultam a váramat. Mintha kissé megko
pott volna. Erősen elhanyagoltnak látszott, a falak itt-ott kezdtek
omladozní, a lőrésekben pókhálók és gaz.

- No, szépen vagyunk, - szóltam neki kissé közvetlenül 
te, aki nem kellesz senkinek, és én, aki ebbe belefáradtam. Most
mí lesz velünk?

Még sok mindent mondtam neki csöndesen, miközben ő sötét
ablakaival ijedten és reménytelenül bámult reám.

És ekkor tűnt fel az Ember.

•
Lihegett a hegymászástól. Megtörölte a homlokát. Úgy ment a

vár felé, mint aki egyenesen emiatt jött le a Marsról. Megnézte a
kaput, dörömbölt, majd vállatvont. Megtapintotta a falakat. Agas
kodott. Igyekezett átmászni a falon, aztán inkább elindult a fal
mentén, Megkerülte az egész épületet. Pocakja volt. Aztán leült
egy kőre és nem vette le a szemét a váramról. Egészen elmerült.

Ekkor hozzáléptem. Rám se nézett.
- Mit szél ehhez a helyhez? - kérdezte mínden átmenet

nélkül. - Hogy ezt nem fedeztem fel már régen!
Óvatosan azt feleltem, hogy igen, egészen csinos. Erre gorom

báskodní kezdett. Mit értek én hozzá, hiszen ez pazar, milliókat
ér, vétek ígyelhanyagolni, ebből kell valamit csinálni! Vajjon ki
a tulajdonosa?

Megmondtam neki és megmagyaráztam, hogya vár senkinek
sem kell, túl magányos, és messze van a várostól. Semmi remény
nincs arra, hogy valaha valaki ...

- WeIl - szölt erre. - Ehhez csak adminisztráció kell.
Kissé bizonytalanul megkérdeztem. mit ért ezen.
- Úgy értem, hogy... - és belekezdett.

*
Nincs itt semmi baj. Maholnap fellendülsz, öreg váram. Híres

leszel, érdekes és divatos. Kapud elett nagy betűkkel ékeskedik
majd "Múzeum". És kisebb betűkkel: "Belép6dij 2.- P. Szemé
lyenként." Az út mentén tábla lesz :llA Vár felé - 2 km", csak
úgy, nagy "A" nagy" V". A városban tábla hirdeti: "Nézzük meg a
Várat." A vendéglökben, szállodákban is tábla lesi. Minden útke
resztezésnél tábla lesz. És a lexikon is meg fogja említeni, Lehet,
hogyaszfaltutat építenek feléd. De az is lehet, hogy nem. "Vissza
a természethez" - mert ez igy romantikusabb.- Az egyik feladat:
kissé meg kell rongálni, ne haragudj érte! És több golyónyomot
kell csinálni és egy csomó gazt növeszteni. A kincsek pedig vit
rinbe kerülnek. A zongora is vitrinbe kerül. A kandallök is. Mín
den vitrinbe kerül, És minden vitrin felett lesz egy kis tábla:
"Ez az a karosszék, amelyen .. :' A port többé nem szabad letö-
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rülní, nehogy a patina hiányozzék. A borpineéból méregdrága ven
déglő lesz. És a várbörtönből excentrikus bár. Éjfélkor pedig
programmszerű kísértetidézés. ("OSak eMre bejelentett látogatót
fogadunk. 10.- peng{j személyenként.")

Micsoda forgalmad lesz, öreg váram! Az emberek ezrével fog
nak meglátogatni. El lesznek ragadtatva, minden nyelven. Talán
azt is mondják majd, hogy "ha nekem lenne egy ilyen váram! ..."
és milliomosok fognak érted vetélkedni. - Ne csodálkozz ezen. Én
is csak most jöttem rá. Hogy tudniillik az emberek már ilyenek.
Ingyen nem kell nekik semmi. öket csak az érdekli, amiért fizetni
kell, és lehetőleg borsos árat. - Mert hiszen ami ingyen van, az
mindig gyanús. Igaz? Ilyen egyszerű az egész... Mint egy pofon...
Haha! Csak rá kellett jönni. Hát most pedig rájöttem. "Nem ér
dekli, uram? Furcsa. Tudja-e, milyen drága?" - "Ja, ez egészen
más. Mutassa csak? .." És jönnek ... Mint egy méhraj ... ide ...
Hahahaha! ...

Ne haragudj öreg váram, de azt hiszem, én pedig most végleg
elköltözöm innen.

lJpakl Agata

HOLLÓ ERH61

MENTEM A HEGYRE. ..
Mentem a helO're, júliusi fény
csapkodott át a lombok tömegén
s hevesen söpörte sövényemet
a jóllakott nyár II csöndben égetett
engem is a derils-járású nap,
megvilágitotta homlokomat
s befényesitette lépteimet
s amerre mentem, mindent ellepett:
elrothadt gombákat, vén rönköket,
ét! földön korhadó leveleket
s úgy zúgott a fény a bús, elhagyott
erdőn, mínt szétzúduló méhrajok

s engem is elfogott az áradás 
egy pillanatra édes ámulás
fényezte meg két kifáradt szemem
II éreztem acélos lesz a kezem
és a szavam ha kiereszteném,
olyan csillogó lenne, mínt a fény
El tekintetemet úgy hordoztam át
a tájon. mínt aki messzire lát,
de csak egy pillanatig volt ez úgy,
hog-y felemelkedett elém az út.
aztán egyszerre megsötétedett
;; egy kéz eltörölte a fényeket
s már csak az árnyék terjesztette szét
egyhangú és unalmas szőnyegét
s belőlem is egyszerre leszakadt
a váratlan, jó, derű-pillanat

~ úgy baktattam már, oly megtört nagyon,
mintha száz teher lenne vállamon
s visszafordultam megsötétült szemmel,
mert tudtam. hogy a hegyre nem jutok fel.
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