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Rendező

képesek vagtjllnk-e vakság botrányában
jövendő szeretet arcát nélkülözni?
Mert színró1-színre csak égitestet látunk 
barmokkal ácsorgunk szalmaszagú éjben:
létünk istállója, világvégi jászol -
elménknek legszörnyűbb szemfényvesztése, ha
nem lehelte szánkba életét a szentség,

Kezébó1 dereng föl a hideg viasz~fény.

Hajnalban fújja el Zoszima a gyertyát.

Terepviszonyok
1989. december eleje lehetett. A Moszkva téren fáztunk barátom
mal, valaki harmadikra várva, akit nem is ismertünk, és azon 010

rogtunk, hogy mért kellett épp ilyen fagyos, cúgos helyre találkozót
megbeszélni. Hogy talpa ne fagy jon az aszfalthoz. azt mondta, jár
egyet és cigit is vesz, bár nem nagy dohányos, de legalább ideigle
nesen melegít. Egy forralt bor, inkább az kellene. Vagy egy mele
gebb találkahely. Valami kocsma, például. Ahogy így belül okosan
eldumáltam magammal, szemem egy társaságra tapadt, akik egy
baboskendős fázós kutya körül álldogáltak. Valószínűleg túl nyíltan
és hosszan pásztázhatott rajtuk tekintetem, mert egyikőjük (tépett
kabát, fekete posztósapka és fülében számtalan pirszing) hozzám
lépett. Cigit azt hiába kért, tétován ácsorgott, mint akinek nem jut
eszébe valami, amire pedig korábban rákészült, aztán nem pattant
le, hanem kérdezősködnikezdett. Hogy olvastam-e a Bibliát. Elég
valószínűtlenül hangzott a kérdés áporodott, foghíjas szájából, úgy
hogy visszakérdeztem. Szótagolta, közben kisujja piszkos körmével
a fülét kapirgálta. Bólíntottam. Kis, piros nyelve elégedetten szaladt
körbe cserepes ajkain. Néhány fenyőfarakéta húzott el mellettünk
vízszintesen. szövetkabát-hónalj alá szorítva. Na, és mi a helyzet az
első emberpárral, faggatózott tovább. Mondtam, hogy tudomásom
szerint addig minden rendben volt, míg ármányos sugalmazásra
nem torkoskodtak. Ebben egyetértettünk. Ekkor egy másik figura is
hozzánk csapódott, megpróbált levenni egy százasra, majd haverja
válla mögül belehallgatott társalgásunkba. Mire mehet ki ez a játék,
forgott agyamban a kérdés, és közben elmulasztottam a gyors vá
laszt, de zilált vizsgáztatóm engedékenyen lehetőséget adott a javí
tásra. Mózes öt könyvébe bonyolódtunk, én az elsőre a Teremtést
mondtarn. ő szerinte az a Genezis. Elégedetlenül csóválta a fejét,
megkínzott professzorra emlékeztetett, aki buta diákjai elől emigrált
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a Moszkva téri milióbe. És most tessék: még itt se. A mögötte eddig
némán figyelő srác hirtelen felhorkant és egy jobbhoroggal pofa
csonton talált, hogy kalapom jobbra, szemüvegem balra szállt. A
meglepetéstől szóhoz sem jutottam. Rongyos tanárom lefogta izgá
ga segédjét, akit láthatóan felingerelt nem tudásom. Reflexből a
szemüvegem kezdtem keresni, de valójában a megrendülésem
igyekeztem palástolni. A járókelők úgy húztak el mellettünk, mint
ha láthatatlanok volnánk. Lentről felnéztem orvtámadómra. Reme
gett a szájszéle. Hirtelen tökéletes nyugalom töltött el, kiegyenesed
tem és mosolyogva érdeklődtem, hogy még meg akar-e ütni, vagy
feltehetem a szemüvegem. Tágult pupillával meredt rám. Aztán
sarkon fordult és társaságához ódalgott, Visszaérkezőbarátom ar
com égő vörös foltján kezdett ékelődni. Piszkosul sajgott. Kvízmes
terem gyorsan cigit lejmolt barátomtól, aztán minden elfogódottság
nélkül megnyugtatott, hogy ez egy vadállat, ne is törődjek vele,
meg egyébként is, az vesse rá az első követ. Még egy kicsit eldu
máigattunk a jelenésekről, meg az intoleráns gyorsbüfés kiszolgá
lókról, amikor egyszercsak öklöző ismerősünk megint elém állt.
Már egy ideje egyre növekvő szorongással gyomromban észleltem,
hogy a kutyás csoportból mindinkább felénk nézeget. Előttem állt,
mélyen a szemembe nézett és bocsánatot kért. Önkéntelenül hátra
léptem, mire térdre vetette magát és kezet csókolt, mielőtt megaka
dályozhattam volna. Megbocsátottam, veregettem a vállát, kedé
lyeskedtem, de ő egyre csak hajtogatta, hogy érzi, én nem bocsátot
tam meg neki szívből. Megértettem. Adtam neki egy százast.

Nem lehetne
ESTERHÁZYpHER egy kicsit

lró Azt hiszem, legalább harmadszor rugaszkodik neki a szerkesztő

ség, hogy különböző formában megkérdezze, miért nincs nyuga
lom a szívünkben, miért nincs békesség bennünk meg az ország
ban, honnét az acsarkodás és gyűlölködés ekkora tartalékjai. Két
évvel ezelőtt így kezdtem a válaszom: "Nyilván azért van igény
erről beszélni, mert fájdalmasan és valamelyest meglepetten lát
juk, milyen heves békétlenségben él az országunk. Ez - többek
közt - a diktatúra következménye. És - szerintem - az oka: an
nak az erőnek a hiánya, amelynek megléte lehetővé tenné, hogy
elfogadjuk magunkat, a régi magunkat is, hogy nyíltan, becsülete
sen, tisztán, hűséggel és igazságossággal (a simplicitas jelentésvál
tozatait használom a kőrlevélból), szóval hogy ily módon tekint-
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