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Fra n c e s c o Pe t ra rc a : S zo n e t t e k L a u rá h o z
6 1 . s zo n e t t
Az esti szél aranyhajába csókolt,
lágy hullámait vállán terítve szét,
s én most tudom csak, milyen boldogság volt
némán csodálni sötét szeme tüzét.
Mikor meglátott, halk lett, elfogódott,
mint kit vágyamtól riadt szemérme véd,
szívem izzó kohója lángot ontott
feléje, lángot, szerelmem nagy hevét.
Szépségének nem akadt földi mása,
a lépte égi angyal suhanása,
s a hangja dal volt, lágy tündérzene.
Számomra ő volt a nap s a csillagok,
s ma - boldogságom vesztett édene,
amit emléke balzsamként itt hagyott..

Csattanós hangok

„A jó kezű ember jobban halad. Akinek nem jó a keze, és koncentrálni
sem tud megfelelően, meggyűlik a baja az idővel”

A z utolsó mohikán
Két kicsiny, egymásba nyíló szoba – ez
műhely az Ipar utcában. A múltba zárva néhány négyzetméter. Múlt jövő nélkül? Táskákba zárt történelem. Sajátos képtár a
tegnapról. Tárgyak, amelyek közömbösen
viselték az idő múlását, ezért különös külsőt kaptak tőle. Vajon ezért kövesedtek bele
az öröklétbe? Tárgyak, amelyek szolgáltak.
És most csak holmik a csavargó, alattomos
portól kísérve. Az ajtó rácsa mögött egy mókusarcú, őszen tüskés hajú, kedves férfi
mered az írógépre. Egy kihalóban lévő szakma utolsó mohikánja bíbelődik a billentyűkkel. Hivatalos elnevezése: író(da)gép-műszerész. Hát él még a mesterség a majszter
keze alatt? Van helye a nap alatt? Erről beszélgettünk Balázs Bertalannal.
– Igaz, hogy reneszánszukat élik az írógépek, és ismét divat lett ezeken a szerkentyűkön írni, imitt-amott dekorációnak használni vagy dísztárgynak a lakásban?
– Így igaz. Egyre többen hozzák a piacokon megvett gépeket rendbe tetetni. A divat
ugyanis járvány. S aki megkapja, csak akkor
gyógyulhat meg, ha az álma beteljesül. Ez érvényes napjainkban az írógépekre is.

– Mióta divat?
ismernünk. Szét kell szedni és össze kell rak– Hát most gondolkodom… Öt éve. És a ni, meg kell szépíteni, egyszóval foglalkozni
munka fele az antikírógép-javítás.
vele, hogy működjön, és akkor az ember szí– Én kisebb irományban búcsúztattam el véhez nő. Így lett a kedvencem az Underwood.
piros Erika írógépemet, amely évekig hoz– Kik gyártották?
zátartozott az életemhez. Sok cikk és több
– Amerikaiak. A legtöbb antik írógép amekönyv kötődött hozzá. De a laptopomat – ha rikai. Ők kezdték gyártani, ők fejlesztették,
veszek egy újat – nem fogom elbúcsúztat- ők csinálták nagy tömegben, aztán eljutott
ni. A piros Erika a gondolataimat ismerte. Európába is.
Majdhogynem meg is szólalt. Sosem tud egy
– Miért a kedvenc?
laptop olyan személyes tárgy lenni, mint az
– Tetszik.
írógép.
– Csak az esztétikum miatt?
– Valószínűleg így van. Sokan mondják,
– Bizonyos idő után a legtöbb gép már
hogy más a kapcsolatuk az írógéppel, mint a ugyanazt tudja. Más kívülről a dizájn és málaptoppal, amely hideg és rideg. Az írógép- sok a formák, például a betűk elhelyezkedének emberibb arca van. Sokkal közvetlenebb. se, de egy idő után rájöttek, hogy mi a legopCsattogó hangja van, és külön életet élnek a timálisabb, ami szükséges a használatához.
betűk. Más a légköre, pláne, ha antik. Szen- Az Underwood aránylag könnyű, és mégis levedéllyé válhat. Van egy idős hölgy kuncsaf- het vele írni. A legmutatósabb. Egy bizonyos
tom, aki azt mondja: közelebb van a lelkéhez, típusa. Mondhatom úgy is, hogy a száz évvel
és csak az írógéppel jön meg az ihlet. Másra ezelőttiek közül ez a kedvencem.
használja egyiket és másra a másikat.
– Meg tudja mondani, hogy hány írógép– Magának van kedvenc írógépe?
műszerész dolgozik ma Budapesten, illetve
– Ez jó kérdés… Nekem van… Most már van.
az országban?
– Miért mondja, hogy most már van?
– Inkább úgy mondom, hogy a szakmában
– Mert rengeteg fajta írógépet gyártottak, és már csak magam vagyok a fővárosban, akiahhoz, hogy egyet megszeressünk, meg kell nek honlapja van. Az országban sincs más-

nak, tudtommal. Akiket ismertem, azok már
nem élnek, vagy munka híján abbahagyták
az ipart. Aki hasonlóképpen dolgozik, mint
én, abból a szakemberből kettő-három van.
– A két háború között hányan voltak?
– Ó, rengetegen!
– Hol kezdett el írógépeket javítani?
– A postánál. Volt egy nagy szervizünk a Páva utcában, ahol tizennyolcan dolgoztunk.
Volt még szerviz a MÁV-nál is, mondhatom,
elég sok helyen.
– Mikor?
– A hetvenes évek elején. A szakma központja az Irodagépipari és Finommechanikai Vállalat volt, de nálunk a postán a továbbképzés szájhagyomány útján történt. Egy idős
erdélyi úriember, Samu bácsi volt az írógépek atyja. Ő magyarázta el az újonnan jövőknek, mi a mesterség csínja-bínja. Hogyan kell
a masinát „kifüröszteni”, szétszedni, majd
leellenőrizni. Az írógép volt az alap. A számológép néhány évtizeddel későbbi. Utóbbi esetében minden mozog. Sokkal nehezebb
követni a mozgást, mint az írógépnél, és a hibát megállapítani.
Folytatása a III. oldalon
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Balázs Bertalan: A türelmes ember nem nézi az időt, nincs órája
Fotó: Hegedüs Róbert
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Folytatás az I. oldalról

Például azt, hogy az osztásnál vagy a szorzásnál csal a gép. Aki nem ismeri az elméletét,
nem tudja kitalálni, mi lehet a hibája.
– A mesterségnek van nyelvezete?
– Van egy-két szakszó természetesen. Például a „kiváltás”. Amikor leütjük a billentyűt,
és felmegy, a „kocsinak” tovább kell mennie,
ugrania kell, hogy a következő betűnek helye
legyen. Ezt hívják kiváltásnak, amely egyébként az írógép lelke.
– Azt hiszem, mondhatjuk, hogy nagyon
sok régi mesterség csak a legendákban létezik. Nincs például kefekötő, pártakészítő,
takács, csizmadia, tímár, varga, cipész is
már alig. És így tovább.
– Tudomásul kell venni, hogy a változás
mindig kényelmetlenséggel jár, még akkor
is, ha valami jobbat hoz. Az első világháború
után az írógépműszerész jó szakmának számított, mert akkor még rangja volt. Kevés gép
volt, és kevés szakember. Drága volt az írógép,
és ezért értékesebb volt a mesterség. Külön
kasztnak számított valamikor.
– A rang mikor szűnt meg?
– A szocializmus idején, amikor a technika is fejlődött, sokkal több írógépet csináltak,
már nem volt olyan drága, és ekkor a szakma
kissé felhígult.
– Csukás István Kossuth-díjas költő és
meseíró mondta nekem, hogy ő a mai napig
régimódi írógépen alkotja a műveit. S mivel
már alig akad szakember, aki javítja az írógépet, megtanulta javítani is, és ha elromlik valami, saját maga csinálja meg. Az írók
közül bizonyára nem ő az egyedüli, aki írógépen alkot. Mi a maga tapasztalata?
– Több híres ember jár ide. Nemcsak írók,
művészek, újságírók, hanem a bankszövetség vagy a rendőrség tagjai is, vagy volt futballisták, például Nyilasi Tibor; a színházak
hozzák ide a nyolcvan-kilencven éves írógépeiket, amelyek a darabok fontos kellékei. Azt
a gépet már többször javítottam, amelyet az
egyik színműben Kern András püföl. Volt egy
zenemű, amelyhez olyan hangot kellett produkálni, amely egy írógép hangja. Az antik
gépek jellemzője, hogy csattanós hangot adnak. Azokban is van persze különbség. Kiválasztottuk, hogy melyik illik legjobban a
zeneműhöz. Van itt a Mester utcában egy úriember, aki járja a világot, s amikor kellő információt összegyűjt, leül az írógép mellé és
megírja a kalandjait. Egy Royal márkájú gépe
van. Már kettőt vett tőlem. Olyan sokat használja, és olyan erősen üti őket, hogy hamar
elkopnak a billentyűk. Egyszerűen lyuk keletkezik rajtuk.
– A kuncsaftok között vannak nők is?
– Persze. A többség férfi, de sokszor jön ide
hölgy is. Az idősebb asszonyok rendszeresen gépelnek. Meglepő, de egyik oka az lehet,
hogy nem tudnak már szépen írni. Egy bizonyos kor után a kéz nem mindig fogad szót.
– Csukás István azt is bevallotta, hogy
hosszú időre bespájzolt szalagokat. Egyáltalán lehet írógépszalagot venni valahol?
– Még lehet.
– Hol?
– Van egy káefté, náluk vagy nálam. Nekem
van egy csomó szalagom, s ha elfogy, veszek
külföldön. Ha nincs szalag, az olyan, mintha
az autóban nem lenne benzin. Kétfajta szalag van: a tizenhárom milliméteres, ez a gyakoribb, de vannak gépek, amelyekhez tizenhat milliméteres szalag kell. Sajnos azonban
egy éve nem gyártják, ezért aztán hiánycikk.
A német Continental írógépbe például ilyen
szalag való. Kellemetlen, ha nincs utánpótlás.
– Orosz vicc a nyolcvanas évekből: valaki fölmegy a barátjához, látja, hogy az illető
gépel. – Mit írsz? – kérdezi tőle. – A Karenina
Annát gépelem – így a válasz. – Megőrültél?
Minek? – A gyerekem nem akarja elolvasni,
odaadom hát neki mint szamizdatot.
– Szellemes és árulkodó a korszakról.
– S ha maga levelet ír, akkor számítógépen
írja vagy írógépen?
– Számítógéppel. De én inkább ímélezek
újabban.
– Egyáltalán nem ír írógéppel?
– Nem. Írógépen írni nekem nem olyan nagy
élmény, mint egyeseknek.
– Miért?
– Mert időveszteség. Amikor a gépet ki kell
próbálni, az más.
– Akadtak speciális kívánságok? Én például a számomra fontos pontosvesszőt tetettem rá a billentyűzetre. Megjegyzem,
érdemes például felfigyelni Petőfi pontos-

vesszőire, erre a tulajdonképpen problematikus írásjelre, amelyet a reformkorban különösen szívesen alkalmaztak, pedig csak
pótlék. Anatole France szavai szerint sem
nem pont, sem nem vessző, tehát nem érdemes alkalmazni. Petőfi azonban mesterien használja a vessző elválasztásánál
nagyobb szünetek érzékeltetésére, viszont
a pont szüneténél jobban éreztetni akarja
a tagmondatok összetartozását.
– Előfordul, hogy Németországban vagy
Ausztriában vesznek egy szép antik írógépet,
de nincsen rajta á vagy hosszú ő betű. Ez általános probléma, és ilyenkor kérik, hogy igazítsam ki a billentyűzetet. De több betű is van,
ami más a magyarban. Olyan gépet kell venni,
amit nem kell átvariálni.
– A régi, antik gépeken nem tudnék írni
magyar nyelven cikket?
– De igen. Tudniillik azok a szerkezetek úgy
készültek Amerikában, hogy majd Magyarországon értékesítik őket. Tudtak csinálni
antik gépet angoloknak is, franciáknak is.
– Feltételezem, hogy vidékről került a
fővárosba.
– Jól gondolja. Somoskőújfaluban születtem. Arról híres a falu, hogy a közepén húzták meg ezerkilencszázhúsz június negyedikén a határt. A trianoni békeszerződés
Csehszlovákiának ítélte Somoskőújfalut, Somoskő várát, Somoskő községet és a környékbeli bányákat. Krepuska Géza orvosprofeszszor – a korábbi birtok résztulajdonosa – és
Liptay B. Jenő, a Rimamurányi Vasmű Rt. akkori igazgatója határkiigazítást kért, amelyet
Auer Pál jogi szakértő közbenjárására, többéves tárgyalássorozat eredményeként a Népszövetségi Tanács ezerkilencszázhuszonnégy
február tizenötödikei hatállyal visszacsatolt Magyarországhoz. A hazatérés napjára, a
visszacsatolás kilencvennegyedik évfordulójára emlékeztek néhány hete Somoskőújfalun, amikor is Somoskővel együtt megkapta
a Hazatért falu címet. Az itteni kőbányákból
állították elő az úgynevezett macskakövet,
amely terek kövezésére használt, szögletesre
faragott, domború felületű, általában vulkáni
kő volt. A második világháborúig szabadtéri
burkolási módszernek számított a macskakövek szoros, adott mintázatú lerakása.
– Miért jött fel Budapestre?
– Amikor elvégeztem Salgótarjánban a gimnáziumot, ahogy említettem, a postához kerültem, de a műszerészszakmát csak itt Pesten, egy tanfolyamon lehetett elsajátítani.
Mechanikai műszerész lettem, utána pedig
kitanultam az írógépműszerész-szakmát is.
Letettem két mestervizsgát, majd elvégeztem a Távközlési Műszaki Főiskolát Győrben.
A munka mellett ott tanultam négy évig levelezőn. Ezek nagyon szép évek voltak az
életemben.
– Nem bánta meg, hogy ezt a mesterséget
választotta?
– Nem. Mindig szerettem csinálni.
– Mikor lett magánkisiparos?
– A nyolcvanas években – a főállás mellett – már kisiparos voltam, de mivel még
nem volt telefonom, nem tudtam kiváltani az
ipart. Amikor már lehetett, kilencven körül,
mindjárt megvettem százezer forintért az első mobiltelefont, ami nagy pénz volt akkoriban, kiléptem a döglődő postától és elmentem írógépműszerésznek.
– Egyedül dolgozik vagy van segédje?
– Most már nyugdíjas vagyok, a feleségem
segít. Megtanítottam néhány mai táskaírógép szétszerelésére és tisztítására. Könyvelő
létére gyorsan beletanult a csavarhúzó, a fogó,
no meg a csipesz használatába.
– Hány órát dolgozik naponta?
– Nyolcat. Pénteken érem utol magam. Ezért
hát pénteken, szombaton és vasárnap nem
talál itt a műhelyben. Kell a pihenés. Olyan
munkát végzek, amelyhez türelem, kitartás
és nyugalom kell. Nem lehet folyton az ajtóra
figyelni. Vannak olyan antik gépek, amelyekkel csak így lehet haladni.
– Mi még elengedhetetlen?
– A nagyon jó kéz. Sebészkéz kell lényegében a mesterséghez. Nagyon sok olyan csavar
van ugyanis az írógépen, amelyet el kell helyezni. Ha be tud nyúlni az ember a csavarhoz, megcsinálja a javítást pár óra alatt. A jó
kezű ember jobban halad. Akinek meg nem jó
a keze, és koncentrálni sem tud megfelelően,
meggyűlik a baja az idővel. Nem beszélve arról, hogy elmarad a minőség is. A kéz képessége, fi nomsága elengedhetetlen.

– Mikor jött rá, hogy finom keze van?
– Keszthelyen voltam két évig katona. A
második évben sokat jártunk őrségbe, és tengernyi időnk volt. Szokásommá vált, hogy
szétszedtem az órákat, pucolgattam, majd
összeraktam őket. Volt hozzá néhány kis
szerszámom, csavarhúzó és csipesz. Akkor
még jó volt a szemem. Ott kezdtem el először
fi nommunkát végezni. A kis rugóval a lyukakba betalálni. És nem eltörni a rugót, ami
lényeges! Ennél az időtöltésnél már kellett a
fi nom kéz.
– Nem okoz gondot az alkatrészek
beszerzése?
– Nem, mert az antik gépekből akkora raktáram van, hogy minden alkatrészből akad
két-három vagy öt-hat darab. Még a tíz sem
újdonság. Muszáj, hogy így legyen, mert nem
egyformák a gépek. Egyetlen fajtán belül is
van eltérés. Megesik, hogy lemegyek a pincébe, felhozom az alkatrészt, és nem passzol.
Akkor nekiállok keresgélni, és általában sikerrel járok.
– Nem fordult elő, hogy valamit nem tudott
megjavítani?
– Olyan eset volt, hogy nem javasoltam a
gép javítását, mert többe került volna a leves, mint a hús. De ritkán van ilyen. Bármilyen gépet rendbe lehet hozni, de nem biztos,
hogy érdemes.
– Hány írógépe van?
– Hát, elég sok különleges, százéves gépem
van. Nem olyanok, mint a maiak. Más a kocsijuk, mások a betűk, más az egész felépítés.
Van egy csomó, talán száz fent a polcokon, s
lent a pincében. Ha kíváncsi rájuk, megmutatom. Csak be vannak csomagolva, mert sok itt
a por. Sokat megvettem, és jó érzés volt tudni, hogy az enyémek, de most már kezdem eladogatni őket.
– Hol szerezte be a gépeket?
– Az Ecseri piacon, a Bakancsos utcai piacon, a müncheni vagy a veszprémi bolhapiacon. Valamikor gyakran jártam Bécsbe is.
Antik írógépeket csak bizonyos helyeken lehet venni. Meg szerencse is kell hozzá. Csak
egy-két antikos foglalkozik velük.
– A sajátján kívül melyik mesterséget becsüli a legtöbbre?
– Ha valaki egy mesterséget megtanul, és
jól csinálja, olyan mindegy, hogy mit választott. Egyszerű mesterséget is lehet minőségi színvonalon művelni, meg egy orvostudor
is követhet el műhibát, ha nem a legjobbra
törekszik.
– Egy orosz költő, Jevgenyij Jevtusenko írta a következő verset: „Tőle, ki gyógyít / és
aki fát vág / és ki az öltönyt varrja nekem – /
elvárom: remekül tegye dolgát, / dolga bármi legyen. / Nem, ne legyen közepes, vacak
átlag / sem a sárcipő, / sem a ház // Bűn a
középszerűség, akárcsak / a hazug szó: elfajulás. / Buzdítsa ki-ki magát, hadd / tenni
dicsőt, remeket. / Naggyá nem lenni – gyalázat. / Mind naggyá legyetek!” A vers címe:
Naggyá lenni.
– Igaza van a költőnek. Nem a szakma számít, hanem minden az egyén igényességétől
függ. A jellem mértéke szerint.
– Mi a legnagyobb öröme?
– Amikor valami készen van, és én is meg
vagyok elégedve vele.
– Megesett, hogy elégedetlen volt a munkájával, és az írógépet még egyszer szétszedte?
– Sokszor. Itt van például ez az antik pénztárgép. Már harmadszor szedem szét. Valójában akkor látja az ember, hogy mire jutott,
amikor készen van egy gép, és átnézi. Ilyenkor veszi észre, hogy jé, ez nem jó még. És újra
szét kell szedni. Ez a türelem próbája. A türelmes ember nem nézi az időt, nincs órája. De
ha nem találok semmit, azzal is haladok. Tulajdonképpen át tudnám adni a gépet, mert
működik, de vannak olyan részei, amelyek
később problémát okozhatnak. S ezt csak én
veszem észre. Garanciában dolgozom. Nekem
nem érdekem, hogy két hónap múlva visszahozzák a kütyüt, amit egyszer már megjavítottam. Megcsinálom rendesen. Csak így szabad dolgozni.
– Hány éves a szóban forgó pénztárgép?
– Százéves. Németországban vettem, rendbe hoztam, s most vevő is akadt rá, egy belvárosi étterem tulajdonosa a Bazilikánál. Dísztárgy lesz, de már működik a masina. Ha
megtekeri a fogantyúját, cseng és kijön a fiók.
Nagyon látványos szerkezet. Hangulata van.
A fi lmekből visszaköszön. Különben a fi lmesek gyakran kérnek írógépeket tőlem ré-

gi témájú alkotásokhoz. Az amerikaiak meg is
vették tőlem, amit kikölcsönöztek. Divat lett
napjainkban, hogy az esküvői asztal mellé
egy szép, antik írógép is kerül, amellyel megírhatják a vendégek, mit kívánnak az ifjú párnak. De a kiállítások előszobáiban is fel-feltűnik az írógép, a benyomások rögzítésére.
– Úgy dolgozik, hogy szól maga mellett a
rádió, vagy teljes csendben?
– Inkább a csendet szeretem. Erre rájöttem.
Van, amikor szól a rádió, két hangszóróm
is van, de újabban jobban tudok figyelni, ha
egyedül vagyok és csend vesz körül.
– S ha nem javítja az írógépeket, mivel tölti az idejét?
– Hetvenéves korom ellenére focizom. Mozgékony ember vagyok, aki szereti a játékot,
mindig is jártam focizni. A sok ülést és „semmittevést” ellensúlyozni kell valamivel. Korábban cselgáncsoztam a Spartacusban, és
megtanultam esni. Úgyhogy ha felrúgnak
a pályán, én csak gurulok. A világbajnoki
bronzérmes Varga Imre volt az edzőm. Sajnos hatvanhat éves korában, hét évvel ezelőtt meghalt. Még megvan a cselgáncsruhám, igaz, kissé megviselt állapotban. Másik
kedvtelésem a fényképezés és a videózás. Sok
városról készítettem fi lmetűdöt, vagy például a müncheni bolhapiacról és az egerszalóki
gyógyfürdőről. Egyik-másik a YouTube-on is
látható. Bevallom, rengeteg munka, kell hozzá kedv és ihlet, de mindig emelem a szintet.
– Visszatérve eredeti mesterségére: a fiatalokat már aligha érdekli a szakma. Hiába
van az antik írógépnek reneszánsza, kevesen tartják életben.
– Ennek az is az oka, hogy nagyon bonyolult a szakma. Többféle mesterségbeli tudás
kell ahhoz, hogy valaki jó írógépműszerész
legyen. A festő-, az asztalos-, a mechanikaiműszerész- és az írógépműszerész-munkát
kell ötvözni, amihez sok tapasztalat kell. Nekem az volt a szerencsém, hogy amikor kezdtem a szakmát, az írógépek voltak az elsők, s
ez megadta az alapokat. De három-négy év
kellett ahhoz, hogy megértsem a működésüket. Az antik gép külön világ. Sokfajta van, és
a megoldások is mások. A maiak már kiforrott gépek. A régieknél rá kell jönni, hogyan
működnek. Egy sor mechanikai megoldást
kell kitalálni, hogy a rozsdás gépet szét lehessen szedni, majd összerakni. Nem egy esetben kalapálni kell, melegíteni, hogy kijöjjön
a csavar. Érdekes dolog, szívesen is csinálom,
de sok tudást igényel, amit csak idővel lehet
felszedni. Ez a lényeg.
– A kézírást becsüli valamennyire? A híres francia nyelvű belga krimiíró, Georges
Simenon történetesen minden regényét ceruzával írta.
– Nem szeretek kézzel írni. A kezem érzi a
technikai dolgokat, de a kézírásom sosem
volt szép. Az asszony sokkal szebben ír, mint
én. Ha alá kell írnom valahol a nevemet, a Balázst még megírom valahogy, de a Bertalant
már nem tudom szépen leírni. A korral is jár,
gondolom, meg adottság is. Ha nagyon muszáj, egyenként írom le a betűket, hogy olvasható legyen. De most már nem nagyon van
erre szükség, mert ott van a számítógép.
– Képzeljük el, hogy egy lakatlan szigetre
viszik, de adnak magának írógépet és papírt. Melyik gépet választja?
– Amelyik könnyű. De ha már gépet is kell
vinni, azért mondok típust is: egy kis japán
Royalt, amely megbízható és kicsi. Táskaírógép. Van benne anyag, ami azt jelenti, hogy
nem hajlanak a billentyűi. A Royal billentyűi
erős acélból készültek és visszapattannak.
Meg a gép többi része is kemény.
Kő András

*
Ebben a műhelyben csönd van. Odakint
rohan a világ. Ugyanúgy, mint az annyiszor
megírt fékeveszett vonat. Jövőnkkel? Vagy
csak az emlékeinkkel? Nézem ezt a sokféle
szebbnél szebb írógépet, és azon kapom magam, vágyat érzek ahhoz, hogy valamelyik
antik szerkentyűn cikket írjak. A billentyűk
kopogását szeretném hallani, simogatni, becézni őket. Jean Follain francia költő írta le
Tárgyak című prózasorában: „Minden szép
tárgy tartogat valami titkos, átbocsátó jelszót.
(…) Ők fűznek bennünket a való világhoz…”
Megismerjük-e a jelszavakat valaha, vagy
ezek a matuzsálemi írógépek örök álomba
szenderültek, és várják a világvégét?
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Vá l o ga tá s Jóka i Mór e l bes zé l ései ből
„A reménység szép term és zettünemény, szép, min t a szivárvá ny”

A r e m e t e h a g yo m á n y a
( 1 .)
Mintegy két éve lehet, midőn megtanultam, hogy az életben több a fájdalom, mint az
öröm.
Megtanított rá a világ. - Óh, a világ igen
keserű iskola.
Akkor még fiatal voltam, most már nem
vagyok az. Hála Istennek, megvénültem; úgy
hiszem, hogy annak, ki többé semmit nem
fél, semmit nem remél, nem hisz és nem szeret, kinek semmi nem fáj, kit semmi nem
gyötör, joga van elmondani, hogy megvénült.
Nem az a legvénebb, ki legtávolabb van
a bölcsőtől, hanem az, ki legközelebb van a
sírhoz.
Mennyi elveszteni való reményem volt
még akkor! A reménység szép természettünemény, szép, mint a szivárvány, és el nem
érhető, mint az. Napsugár teremti a szivárványt, meleg szív a reményt. Ragyogó semmi
mind a kettő. Gyermeköröm.
Különös lélekállapot az, hogy mikor az
ember boldog, úgy keresi, kutatja a fájdalmat,
mintha büszkeséget akarna belőle magának
szerezni, mintha szégyenlené azt, hogy boldog, s büszkélkedni akarna azon sivatag érzésben, melynek neve világfájdalom. S ez
nem érdekessé lenni vágyás, ez természetes
túlömlése minden érzőbb ifjúi kebelnek. Még
ekkor nincsen semmi joga azon sötét archoz,
melyet visel, semmi joga az embert gyűlölni,
s lelke borújában keresni a magányt, mely oly
sivár legyen, mint gondolatai; semmi oka kitagadni magát a világból; óh, mikorra a keresett fájdalom napjai megjőnek, mikor a keserű ital, mit a szenvedések pohara nyújt, a
lelket átjárja, nem mutatja többé az arc a szív
fellegeit, nem ád hangot szenvedéseinek, hanem megtanul örömöt hazudni, mert tudja,
hogy bánatáért még ki is nevetik.
Most a legvígabb fiú vagyok azok közt, kik
kalapjaikat valaha félreviselték; ott vagyok,
hol legtöbb zajjal jár a világ. Csókot, ölelést,
szép szót és ütleget kapok és osztok. Számtalan emberrel jövök naponként össze, egyik
barátomnak, másik ellenségemnek nevezi
magát; ami nekem mindegy.
Ezelőtt két évvel a beszkidi fenyveserdőben laktam.
Egy rokonomnak, kit ott szép birtokkal
áldott meg az Isten, volt a hegyek közt csinos majorsága, nem messze tőle kallómalom,
melyben rezet zúztak, s benn az erdők között néhány mészkemence. Ezeknek lakóiból állott környezetem; nem mondhatnám,
mintha valami nagy konverzációm lett volna
az emberekkel, beszélni nem tudtam velök,
mert nem szóltak emberi hangon; tetőtül talpig idegen az egész vidék. Most ha két napig
ott kellene tanyáznom, megenne az unalom,
akkor két hónapig laktam ott, s e két hónap
volt legszebb része életemnek.
Akkor bennem volt a világ, magammal
hordtam azt, most kívülem van, és ő ragad
magával.

Csalatkoztunk: én is, a világ is. Én benne. Ő bennem. Hanem azért egyikünk sem
akasztotta fel magát, s most igen szépen
megférünk egymással.
Minő gondolataim voltak akkor! Ha hosszú
fáradsággal szirtről szirtre kapaszkodva végre a legmagasb bérctetőre jutottam, honnét
megjelenő arcom a kőszáli sast ijeszté zúgó
repülésre, s végigtekinték az alattam terülő, embert nem mutató vidékre, a hűs hegyi szellő izzadt homlokomat verte... Lenn a
völgyben már alkonyat volt, távol harangszó
hítta estimára az elsötétült vidékek lakóit,
míg fenn a bérctetőről még látható volt a leáldozó nap süllyedő fényképe, amint bíborszín
fellegei közül utósugárait az ég aranytengeréből szétlövellé. Úgy tetszék ilyenkor, mintha nekem előbb jőne fel a nap, s utóbb áldoznék le, mint másnak. Optikai csalódás volt az
egész. Gyakran ott talált a feljövő éj csillagképeivel, mélázva, merengve, amint végigdűltem a gyopár födte bércen, s az éj egyhangú sötétéből jövendőt olvastam. Gyakran ott
lepett a bércei mögül feljövő holdvilág, szomorú, halott fényt vetve a világra. Óh, ily távol emberi szívektől, az éghez ily közel, mily
magas sejtések születtek lángoló fejemben.
Meg tudtam volna az egész világot javítani!
De, szerencsémre, e műtét nem volt rám bízva. Legalább is lábbal állítottam volna az ég
felé a szép mindenséget, hogy a nap ne süsse fejét.
Terv tervet űzött zaklatott agyamban. Eszméim egymásra nőttek: oly buján, mint tán
a föld virágai sarjazhattak, midőn a lefutott
özönvíz után legelőször sütött az Isten napja a föltámadt természetre. E virágok közül
egy sem hozott gyümölcsöt. A telek, mely
őket megtermé, most fonnyadt kórómaradványaikkal van tele, s bánja, hogy helyettök nem csicsókát termett, vagy más hasznos
konyhanövényt.
Hála Istennek, ez eszmék nem bántanak
többé, még emlékeiktől is megszabadultam.
Ha most visszamennék azon tájra, tán újra eszembe jutnának. Ha látnám azon havasokat, mikről alánéztem, látnám a vén fenyőt,
mely alatt a vadmadár kiáltásait hallgattam,
és a havasi rózsabokrot, mely indás ágaival
a bérchasadékból fejem fölé hajolt, halavány
virágszirmait egyenkint hullatva el; - ha újra
hallanám a titokszerű hangot, mely a csendes rengetegben olykor megszólamlik: panaszos kiáltás, madárszó, vagy kóbor lélek
hangja; - ha érzeném a vad erdők lélekemelő
illatát, vegyülve a virágos pázsit friss demutszagával; - ha fekünném a halkan zúgó bérci csermely mellett, bámulva a beléhajló ágat,
mely lombjait a hűs kristályvízben füröszti, s hallanám a közel madárzenét, s az érctörők távol zuhogását, s a pásztorkürt tévedő hangjait; tán mindazon eszme föltámadna
bennem, mi ez emlékekhez híven csatolva
van: mindazon ragyogó ifjú gondolat, mik-

nek szivárványegysége, mint egy nyári délután képekben gazdag álma, le nem írható,
de el sem felejthető.
De nem, az emberéletben nincsen kétszer
tavasz. Amely virága ennek elnyílik, nincs
napsugár, mely azt újra virágzásba hozza.
Ily lélekállapotban olykor naphosszant elbolyongtam az úttalan fenyves rengetegben.
Életmódom egyszerűsége mellett könnyen
tehettem ezt. Órákig el bírtam nézni a pókot,
amint mesterséges hálóját megszövé, melynek egyes szálai szivárványszínt játszottak a
verőfényben. Néztem a pókot, melynek alakja oly utálatos, s gondolkozám az emberről,
kinek alakja oly dicső. Elkísértem a patakot,
mely hűs bérc alól eredt, tisztán, mint a kristály, partjain virágokkal csókolózott, ahol
csöndesen folyt, az ég látszott benne. Akartam tudni, hogy hol végződik, mentem vele
vad szirtmosásokon, lapályos mezőkön keresztül, míg egy posványhoz vezetett, hol
szétterülve, a bürkök töveit áztatni megállt,
fekete, poshadt vizében tekergve úszott a
barna vízikígyó.
Egy ily bolyongásom alkalmával a zivatar véletlen utolért. A hirtelen támadt szélvész tördelte a fákat a zúgó erdőben, a záporeső egyhangúan vágott alá a vidékre, olykor
a villám nyilallt át az elsötétült égen.
Emberi hajléknak híre sem volt, sem távol,
sem közel, s megázni mégiscsak prózai dolog.
Siettem egy közel talált völgyet jókor elérhetni, hol egy aláhajló sziklahomlok
alatt száraz bőrrel hittem végignézhetni a
természetmulatságot.
A völgy sötét volt, mint az éjszaka. Egymásra boruló bórfenyők fogták el róla az eget,
s a sűrűre fajzott gyalogfenyőbokrok tűlevelű
gallyaikkal szinte hozzáférhetlenné tevék
az asylumot; ha a fergeteg nyakamon nincs,
nem hiszem, hogy rávettem volna magamat
az áthatolásra. Azonban a zápor nagy cseppekben kezdett átszivárogni a lombokon, s
ez siettetett. Kezdék lefelé bocsátkozni. Olykor egy kő gördült meg lábaim alatt, s ugrálva
futott le a meneteles úton, s ezt okosan tevé;
hogy előttem futott és nem utánam. A völgy
igen mély volt. Mire a kiálló szikla alá juték,
oly sötét lett, hogy saját orromat sem láttam, amit ugyan fényes nappal is csak imígyamúgy látok. Itt vevém csak észre, hogy jó
helyre jöttem; fejemről ugyan elfogta a sziklaerkély az esőszakadást, de az alárohanó záporzuhatagnak tökéletesen útjába álltam, s
ez rosszul biztatott.
Szerettem ugyan mindig a zivatart, örömest hallgattam a hegyektől visszavert
mennydörgést s a szakadó zápor süvöltését, de a belőle származó sárral sehogy sem
tudtam kibékülni, s ezúttal úgy vevém észre, hogy módom lesz benne nyakig fürödhetni. Mentül előbbre mentem, annál mélyebbre
jutottam, végre csak kezeimmel tapogatva a
nyirkos sziklát, haladhattam bátortalan lép-
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tekkel, az ázott, mohos föld csúszott lábaim
alatt, s már hallám a mögöttem zuhogni kezdő vízomlást.
E vigasztalan percben úgy tetszék, mintha világosulni látnám környezetemet, s néhány pillanat múlva kétesen vöröslő félderű
kezde elterülni a völgyben, a villám hihetőleg fenyőbe ütött le, ennek lobogó vérvilága
terjeszte idáig némi reszketeg fényt.
Széttekinték nála. Körülem sűrűn összenőtt fák, oldalt meredek sziklafal, csüggő borostyánindákkal, mögöttem - megdöbbenve
rázkódtam össze, mögöttem, a sziklához ragasztva, a legsűrűbb csalit közt rejtetten, egy
magányos emberi lak.
Nem akartam szemeimnek hinni; e helyen,
ily elhagyatva; ki lakhatik itt? Egyetlen ajtó
volt a házon, az ajtón kis ablak; az alacsony
kunyhó küszöbe előtt nagyot nőtt a tövis, a
küszöb és ajtó között felmagzott a perje, s az
ajtóragasztó hasadékaiban sárgultak a gombák. Ösvény nem vezetett hozzá sehonnét.
Ki választhatta magának tanyául e helyet?
A ház, mintha csak holtteteme, kísértete lett
volna egy igazi háznak, melyből a lélek elszállt, anélkül, hogy valami ijesztő lett volna
rajta, oly különös, oly titkos, bántó hatással
volt reám, hogy szinte remegtem tőle; e zárt
ajtó, e tövises küszöb, a fűvel benőtt födél, s
körül sehol ösvény, sehol emberi láb nyoma.
Tekintetem nem bírtam levenni róla, szemeim rá voltak bűvölve. Féltem, és mégis
vonzódtam bemenni e házba, s míg keblem
vitt, lábaim a földbe érzém gyökerezni.
A zápor határozott, az omló zuhatag egy lesodort sziklával úgy térden ütött, hogy szinte vele mentem. Az ütés fölrázott. Nem láttam
többé a rejtélyes kunyhóban egyebet száraz
menhelynél, s térdem az ajtónak feszítve, azt
benyomtam, és beléptem. Az ajtót készakarva nyitva hagytam, azért-e, hogy szükség úgy
hozván magával, szabadon futhassak, vagy
hogy a növekedő lángfényt be hagyva sütni,
láthassak nála? Nem bírom meghatározni.
Beléptemmel úgy vevém észre, hogy a
kunyhó csak előszobája egy mélyen a sziklába vájt tágas teremnek, melyben több egyszerű bútoron kívül egy fonott karosszék is
volt látható, a szék előtt a földbe vert asztal, s
magában a székben egy férfi, ki, mint a félhomályban kivehetém, kezeit keblére rakva, fejét félrehajtá, és nem mozdult.
Egész tisztelettel kívántam neki jó napot,
de nem fogadta el. Elmondám neki, hogy minek tulajdonítsa e szerencsét, hogy házánál
tisztelhet; hagyott beszélni, de látszott, hogy
fel sem vesz, meg sem mozdult.
Én szépen meghúzám magam egy lóca végén, fél szemmel az ajtót, másikkal a hallgató
embert kémlelve, kinek nesztelen némasága
százszorta félelmesebben hatott rám, mint a
fejem fölött mennydörgő vihar.
Folytatjuk

