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A legédesebb Jonatán

kmathan Swiftemlékenek

Kicsi volt és félig zöld. Az érettek között valósággal törpének hatott. Hideg
volt azonban a tavasz, és a hűvös nyárra korán fagyos ősz következett, így
azután csak leszedték. A késői virágokból még éppen csak előbújt satnyákhoz
képest úgy festett őkelme, mint egy valóságos óriás. Ahogy meg a ládába
került, meg is könnyebbedett, és ettől a színe elfogadhatóbbá pirosodott.
Amíg függött a fán, szüntelenül a férgekre gondolt, sőt, keserűségébenegy
szer még fel is kiáltott, igaz, csak halkan, szerényen:

- Zabáljatok csak! - Ez végül nem történt meg, vele legalábbis nem,
azonban talán éppen a szüntelen szorongás okozhatta, hogy bár megvolt
mindene, csak kicsi maradt végezetül, és satnyácska is. Igaz, mivel abba a
bizonyos mindenbe, amit az imént emlegettem, a cukortartalom is beletarto
zik, épp viszonylagos kicsinységének köszönhetően lett ő a legédesebb vala
mennyi közül. Nagyon kevéske, hogy úgy mondjam, hús tartalmazta ugyan
is a jóval nagyobb alma számára is bőségesen elegendő cukrot. Es hát, most
még jobbra látszott fordulni minden, hiszen ládába kerülvén a férgek rávo
natkozó esélye határozottan csökkent, így az övé meg, már ami az életben
maradását illeti, ugyanennyivel növekedett. Sőt, mint hamarosan kiderült, ez
az esélynövekedés még meg is haladta valamennyivel azt a mértéket, ame
lyik az eddig elmondottak alapján elvárható lenne. Történt ugyanis, hogy bár
az immáron fonott kosárban gömbölyödő almákat szépen egymás után be
falták, de neki ez eleinte még csak fel sem tűnhetett. mivel félénk termé
szetének megfelelően ösztönösen a kosár alján foglalt helyet. Hanem amikor
észrevette, hogy mi folyik! A férgek látása okozta szorongás kismiska volt
ahhoz képest, amit ekkoriban érzett. Majd az eszét vesztette félelmében, ami
teljességgel érthető, ha meggondoljuk, hogya férgeknek tulajdonképpen még
foguk sincsen, itt meg nem csak azt kellett látnia, ahogyan társait kiragadják,
hanem még hallgatnia is végső hersegésüket! Ezeknek a sajátosan szörnyű

séges körülményeknek és az ő különösen félénk természetének, ha nem is
köszönhetően, de tény, észre sem vette (és így vigaszt sem meríthetett belőle),
hogy őt, ha kézbe is vették, szinte azon nyomban, és majdhogynem undo
rodva vissza is dobták. Lám, az eredeti, a férgektől való félelme meghozta a
maga sajátos hasznát, hiszen társait mind előtte falták be, de származott-e
előnye ebből az újabb, az előzőeknél is hatalmasabb rettegésből?

Kevés híján nem, sőt egy pillanatra úgy tűnt, hogy visszájára fordul min
den, hanem legvégül csak kiegyenesedett, de haladjunk sorjában! Sorsát sen
ki sem kerülheti el! Ezt, hogya túlzott várakozásokat lehűtsem, előre kell
bocsátanom. Bizony. Hogy létrejöhetünk, az kegyelem, de a legtöbbünk szá
mára ez minden, ami a mennyei malasztból osztályrészünkül juthat. Akit nem
falnak fel a férgek, az eloöb-utóbb megrothad. Ez történt vele is, nincs mit szépí
teni. Ráadásul egy pillanatig úgy állt a dolog, hogy szégyenszemre disznók
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elé vetik. Igaz, az előrehaladott rothadástól már szinte teljesen öntudatlanul,
ami már önmagában is kegyelemféle lett volna. Ne feledkezzünk azonban
meg az eddig szemmel észrevehetetlen igen-igen magas cukortartalomról,
melyet, ha szinte öntudatlanul is, feltúnően erős szagával maga is jelzett
szüntelenül. Vesztének idejét is éppen ez a szag látszott kijelölni, mert a gaz
daasszony már meg is feledkezett róla, hanem az a szag! Azonban csak a
természet pazarol. A teremtés soha! Ót pedig, méghozzá igen sok és bonyolult,
úgyszólván lélektani okok közbeiktatásával teremtette a lehető legédesebbre az
Isten, aki, ha úgy akarja, akár még csodát is tehet! Azonban a teremtett világ
összhangja ebben az esetben is oly csodálatosnak bizonyult, hogy külön csodára
nem is volt szükség. Megtette egy"véletlen" is, méghozzá maradéktalanul!

Történt, hogy amikor a gazdaasszony már széttárt ujjakkal habozott az
eredetileg legédesebb, ám ekkorra nem csupán megecetesedett, de meg is
lottyadt Jonatánt rejtő kosárka fölött, hogy miképpen is vegye ki, és már arra
gondolt, hogya kosár megfordításával zuttyantja a félig telt rnoslékos veder
be, de így meg keze helyett a kosár mocskolódnék össze, amit tulajdon ke
zével neki kellene megtisztítania, nos, ebben a kiélezett pillanatban maga a
ház ura lépett a konyhába. Költő volt, a legédesebb ]onatánhoz (és minden
más dologhoz) hasonlatosan színtén istenadta. S mint tudott, a költészet bi
zony felette nehéz dolog. Még manapság is, hát még akkoriban, amikor ép
pen ez a költő tudományosan kilevelezte egy másikkal, akivel meglehetős

barátságban is állott egyébként, na, azt sütötték ki ezek ketten, hogya köl
tészetnek semmi más feladata nem lenne, mint olyan szépeket mondani, ami
lyen már nincs is. Ha meg ez nem menne, mert a tehetség az egy egészen
más dolog, azt vagy ad elegendőt az Isten, vagy nem, ha nem, akkor meg
elsiratni, de alaposan ám! Nem közvétlenül a hiányzó tehetséget ugyan, ha
nem azt, ami ennek kevéssége okán csak nem akarna megszületni, a szépet.
Bármennyire is tetszetős volt azonban az elmélet maga, ennek a bizonyos
költőnek, hiszen éppen ezért lépett a konyhába is ki, keservesen kellett ta
pasztalnia, hogy ha egyszer nincs az a szépség legalább a fejében, hát bizony
elsiratnia, sem nagyon sikerül! Mert ugyan mit? Ha meg a fejében lenne,
akkor ki is fejezhetné, és így semmi szüksége nem lenne az óbégatásra, amit
pedig nagy bölcsen, sőt egyenesen tudományosan kifundált magának. (Már
a barátjával együtt.) Hanem hiába! Nem csupán verset írnia nem sikerűlt,

hanem nagyjából a fentiekhez hasonló módon azt is belátta, hogy miért nem.
Az önnön tehetségével szemben már-már feltámadó kétely elől menekült
tehát a konyhába. Osztönösen abban reménykedett, hogy ha Isten is úgy
akarja, valami apróbb bosszankodnivaló csak eltereli a mind keservesebb te
rületeket érintő gondolatait. Nem is kellett csalódnia! Nyomban, ahogyan
kilépett, megcsapta orrát a fertelmes illat, és a teremtett világ harmóniájának
jóvoltából alaposan kiveszekedhette magát gazdaasszonyával. Hanem gaz
daasszonya, szokásával ellentétben, nem akart perlekedni. Csak kushadt a
sarokban, mint rohadt alma a kosár aljában, így azután a költő mérge, noha
kiadósan ordítozott, mitse, vagy csak alig csillapulhatott. Amikor pedig már
a szavakból is kifogyott (ami pedig költőnél meglehetősen ritka dolog, már
ami a köznapi eseteket illeti), nem tehetett egyebet, mint fogta a búnjelet, és
kosarával együtt emlékeztetőüla szobájába cipelte. Osztönösen gondolva ar
ra, hogy végső esetben majd visszarohanhat vele. Hanem minden másképpen
alakult!

201



Hiába tervelte ki Ő apróra, bár úgyszólván tudattalanul, hogy ha továbbra
sem menne az írás, s ráadásul az eddigieknél is gyötrelmesebb gondolatai
támadnának, nem is csupán kijönne, de egyenesen a konyha kövezetének
közepére csapná a kosarat a rohadt almával együtt, és erre már csak reagálnia
kell az amúgy jámbor gazdaasszonyának. és abból már egy igazi kiadós ve
szekedés sillhetne ki; az Ur, és éppen azáltal, hogy a legédesebb Jonatánt
sodorta útjába, másként rendelkezett. A kicsiny dolgoz6szobát azonnal betöl
tötte a fertelmes illat. S mivel azon nyomban szégyellt a kosárkával a kony
hába visszarohanni, az ablakon kihajításnak meg szelíd természete volt gátja,
ráadásul, lévén a rothadásból is kikövetkeztethető módon télen történt az
eset, hosszabb ideig a megfázás veszélye nélkül szellőztetni sem igen lehetett,
hát minden úgy alakult, ahogyan azt még a teremtés kezdete elő!t a lehető
legkegyelmesebb módon, mert a Logosz képében, eltervezte az Ur Isten. S
mi mindenre nem volt gondja! Először is a költő addig szikkadt, s már-már
a tudományokkal kacérkodó képzelete a rothadt alma illatától valósággal
szárnyakat kapott. Teljesen érthető módon, s önmagában ebben nincs is sem
mi csodálatos, csak hát az összhang, hogy éppen akkor, és éppen az az alma!
lllata, néhány reménytelen szellőztetési kísérlet után (aminek, mint az ki fog
derülni, szintúgy meg volt a maga jól megkomponált helye az örök tervbenl),
nos annyira betöltötte az egész szobát, hogya költő addig csak vágyakozó
képzeletének immáron nem csupán volt mitől menekülnie, hanem, gondol
junk a cukortartalomra, egyenesen menekülnie kellett! És teremtő Istenem,
hová el nem jutott!

Másodszor. Mint már említettem is, történt kísérlet a szellőztetésre is, és
csak önmagában (ha szabad így mondanom, an sich) eredménytelen. Mert a
szag nem enyhült ugyan, hanem a költő megfázott. Méghozzá cefetül. Beteg
ségéhez képest ugyan meglehetősenhosszú időt kellett éltöltenie még ebben
az ányékvilágban, de korántsem annyit, amennyire az almák szagától nem
szított képzeletének lett volna szüksége ahhoz, hogy sokkal keservesebben
izzadja ki mindazokat, amiket a nevezetes esetet követően, azt lehet monda
ni, viharos gyorsasággal sikerült megalkotnia. Nem csak képzelete jutott te
hát a legédesebb Jonatán képében a legmegfelelőbb serkentőszerhez. de rá
adásul szinte ugyanazzal a teremtói gesztussal a megnövekedett alkotóerő és
az életidő között is a tökéletes összhang teremtődött újjá.

Nem utolsósorban mindezek egyenes következményeként a legédesebb
Jonatán is a számára legmegfelelőbbnyugalomhoz érkezett el. Nem csupán
maradhatott, bár alakja után lénye egészét is annyira elveszítette, hogy csu
pán a barna kosáron jószerivel észrevehetetlen folt·emlékeztetett hajdani ön
magára, mindazonáltal pótlása a lehető legtapintatosabban történt meg.
Annyira, hogy tekintettel a már említett foltra, talán helyesebb kiegészítésről

beszélni. Az újabb almák ugyanis kivétel nélkül nem csupán a költő íróasz
talának félig nyitott fiókjába kerültek, de levesedvén. s eleinte a költő nad
rágján csúf foltokat ejtvén, lottyadásukegy adott pontján kidobattak. A kosár
azonban, az észrevétlen barna folttal egyetemben, egészen a költő haláláig,
sót még azt követően is sokáig a szekrény tetején maradt. Oda helyezte
ugyanis a költő eredetileg. Ráadásul nem is csak helyezte, hanem egyenesen
a falig dobta. Abból a célból dobta, hogy az akkor még elviselhetetlennek
érzett búz forrása minél távolabb legyen tőle. Az egyébként sikerült dobás a
bűzön mit sem enyhített ugyan, viszont maga a kosár, a széles szekrény
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tetején egészen a falig becsüszván, valamennyi, a földön álló halandó számá
ra úgyszólván (noha teljességgel érthető okok következtében) láthatatlanná
lett. Székre, vagy bármi más magasítóra pedig az örökös munkalázban élő

költő örökös sürgetése közepette a gazdaasszonynak fölállnia, legalábbis a
költő dolgozószobájának takarítása közben, egész életében. egyszeruen nem
volt érkezése. (A költő halála után pedig? Kell-e mondanunk? A legédesebb
Jonatánt illető kegyelem a költő iránti kegyelet formáját' öltötte. Ennek egye
nes következményeként pedig semminek, ami a dolgezöszobájéban állt,he
lyét, de egy mákszemnyivel sem, meg nem változtatták. ott állt a szekrény
tetején, őrizvén a legédesebb jonatán nyomát, a kosár egészen addig, mígnem
egy ma még túlnyomórészt ismeretlen személyeI nem emelte onnan. Ennek
azonban, túlnyomórészt irodalmi jelentősége manapság, noha sejthető, még
nem látható egészen világosan.)

KERÉK IMRE

Lázár föltámasztása

Ahogy a barlan ból kilépett
fehérlő gyol~~ csavarlan,
fülében visszhangzott még a kiáltás:
úizár, jöjj ki!... s az éles, vakító
sugárzásba szeme belesajdult,
s érezte: béna tagjaiba friss
erő költözik, és akaratának
enge4ve keze, lába újra mozdul,
s mig testvérei: Mária és Márla
zokogva borultak nyakába,
arcát csókolva hosszan, boldogan,
tekintete távolabb siklott,
s észrevette: félrehúzódva
a sokaságtól, sápadt, csontos arcű,

fiatal férfi áll, szelíden
mosolyogva, nyugodtan, homlokán
mintha szikrázó sugárkoszoTÚ
derengne, ahogy a lába előtt

heverő követ nézi elmerengoe,
akárha semmiro1 se tudna;
és fölismerte benne 6t.
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