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o r e s t e s A. B r o w n s o n

-- No, hallja! csak irigyelném azokat a szerencséseket, akik először

állhatnak meg olyan darabkaján a teremtett világnak, amit még nem
rnocskolt meg az ember. Elsajnálnám tőlük a csodálkozás gyönyörűsé

gét. Mert az a legnagyszerűbb érzések !közül való. Amikor nincsenek
sz:tvak, a nyelv béna, csak a szív beszél, az is akadozva.

- Nem is tudtam, hogy Lukács bácsi költeményeket is olvasgat.
-- Olvasgatnék én azt is, ha hozzájutnék, dehát eleget írt nekem

az élet is... Tizennégy éves lehettem, amikor nagyapám ráfogott a ka
szá1ásra. Ez csak olyan torzsalkodás volt közte, meg az édesapám között,
aki mindenképpen urat akart belőlem s beadott a gimnáziumba. No,
mindegy, gondoltam, nem árthat az a kis testmozgás. Szép kis Ióheré
süttk volt amott a Szuha, meg a vasút között, ahol most a kertészet van.
Azt vágtuk. Ahogy a délutáni munkásvonat átzőrgött a vashídon. nagy
apám sűrűn kezdte mondogatní, hogy a hátralevő rész kettőnek már
kevés estig, egynek meg éppen megtart. Hazament. Vágtam hát egye
düI, neklkeseredve s alkonyatiig végeztem is vele ... A kaszáló végén foly
dogált a patak, akkoriban a világnak nem véltem még ilyen szép patak
ját ... Valamivel lejjebb, a patak homokzátonyos torkolatánál már meg
szabályozták a folyót. Legyalult partja, mínt nyitott koporsó várta, hogy
belefeküdjék a patak hosszú utat megtett, fáradt vize. Mindent a mér
nőkök szabtak ki, csupa egyenesbe. Kővel volt megtámogatva az alsó
meder, fent meg szabályosan ültetett fákkal az ártéri gát. Nem láttam
én ebben a szabályosságban semmi szépet, legfeljebb hasznosat . .. Ha
nem itt, a kaszáló végében minden élt, víz felett és víz alatt. Nem rom
bolt itt még senki azon, amit a természet épített. Egy tenyérnyi volt ez .
a hely a bíbhaí paradicsom szépséges képéből ...

. - Ott üldögéltem. kifáradtan. Mögöttem a lekaszált rendek, előt

tem a patak tündérkertje. Kétoldalt. a partokon, viz fölé hajló törpe
bokrok, ezerfajta fű és vizet kedvelő növény, a kasikák tövében lapuló
csigák, szárairi felkúszó bogarak, virágos ágakori hintázó lepkék, szíta
kötők. Lenn, a víz mélyén, fürge kis halaik, a meder gyöngykaviccsal
terített asztaláról jó falatokat válogató rákok. És csend. Árnyékos csend,
,a felbolygatatlan élet nyugalma.

- Csak ültem ott - ki tudja meddig - szótlanul agyönyörűJSég

től, hogy ilyen csodálatos a világ Ioicsinyben is... Akkor éreztem elő

ször életemben, hogy csodálkozni mily nagyszerű dolog, olyan nagyszerű,

hogy arra csak az ernber képes. Amig tiszta a szíve,
- Nem volna szabad elveszítenünk a csodálkozás útravalóját. Kü

Iönben az ember Csak bolyong, s nem 'le1:i tgaz:i otthonát iS€ID itt a földön,
iS€ID a csillagok között. -

Ha a középszerű ember valami hazugságról szólva kijelenti, hogy az köl
tészet, azt hiszi, hogy mentséget talált a hazug számára. Holott az ellenkezője
az igaz. Üjabb vádat emelt ellene. Mert ha a hazug költőien hazudott, az em
beri közlés legmagasztosabb formáját kaparintotta kezébe és igaztalan dolog
'kifejezés~re kényszerítette.

Azok közé tartozunk akiknek véleménye az, hogy sohasem bölcs dolog
tétlenül ülní és erőinket arra fecsérelni, hogy sóhajtozunk a bűnök miatt,
a.melyeket elkövettünk, hanem az erényre kell fordítanunk fígyelmün~et ~s
kettőzött éberséggel gyakorolnunk azokat az erényeket, amelyekre meg ke
pesek vagyunk.
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