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A világ mozgása az a kártyaparti, ahol Isten 

keveri a paklit, az ördög osztja a lapokat, de a köl-

csönkért zsetonokat nekünk, embernek kell a kasszá-

ba tolni. Alku nélküli, közös egyensúlyőrzés ez, ahogy 

az asztal sarkain könyöklünk. Felállni nem engednek 

ösztöneink rajongó túlkapásai, ahhoz jogunk sincs 

talán. Körosztást remélünk néha vagy már azt sem. 

 

A változás nyirkos sínjeit acsargó alkony még 

parázsló szitáin szűri az ősz vaskerekei alatt elvérző 

nyár végső leheletét, de a tar ágak váladékozó köl-

döksebén már szürke verebek és sárgán kókadó le-

vélkék illegnek a zöld lombok helyett. Mezítelen er-

dők száraz rongyaival takarózó hegyek tartják vállu-

kon az Isten görnyedő gerincét: a kitágult eget haso-

gató, nagy fehér sziklát. A hajnalok, pirkadatok játé-

kos szikráit ringató Szajna partjáig egykor csapást 

vágó halászok nevezték el Isten hátának a bozótot, 

ösvényt nem tűrő, meszes köveit reccsentő bércet, 

melynek ormán most úgy simul a hajnali köd szél-

gyűrt vászna, mint hűvös templom csöndjébe merült 

özvegyasszony arcán a könnyekkel áztatott kendő. 

 

A farkasok és párt kereső szarvasbikák üvöl-

tését visszhangzó mészfal erős talpazatát rég benőt-

ték a cserjék, bozótok összekuszálódott, vékonyka 
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karjai. De a széles csípőig kúszó örökzöld indák 

szoknyaként lobognak a szemérmes kövek sajgó re-

pedésein, és fel-felriadt fácánok verdeső szárnyai 

tanúskodnak az éber létezés folytonos lüktetéséről. 

A mély csönd szürke fészkeit tarthatja fáradt, 

két tenyerében az alázattal görnyedő kőalak, mert a 

vonulat mögül előbukkanó Nap sóhajtó némasága 

millió színtelen szárnyacskával hordja át a rejtőzködő 

nyugalom könnyű fényeit. S ilyenkor a szelídgeszte-

nyék bársony-barna bőrén aprón hintázó lámpássá 

gyúlnak a korai harmatcseppek, hogy beragyogják a 

falu poros útjait. 

A halászok sosem merészkedtek az elevennek 

mutatkozó szikla túloldalára, a gyakori esőzésben 

hosszasan csodálták az Isten verejtékező, kavicsos 

bőrét, s hálát adtak a partközelbe húzódó halaktól 

telt hálójuk gazdagságáért. Úgy gondolhatták, jobb 

nem háborgatni a földig hajló csodát, s ha az erdőn át 

nincs út a rejtőzködő teremtő arcáig, a meggörnyedt 

hátán ne akarjon felkapaszkodni hozzá az ember, van 

annak más módja is. Lehetett abban bölcsesség, mert 

az Isten hátára néző kis halászfalut ez idáig megkí-

mélte mindkét világháború borzalmat suhintó csapá-

sa. 

A folyótól a faluig vezető két-három kilomé-

ternyi ösvényt félőn rejtegették a halászviskók szor-
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gos lakói, de hitték, ha az epret, szedret kínáló út 

gazos bejárata megmutatja ölét egy jó szándékú me-

nedékkérőnek, azt Isten kegyelméből kötelességük 

befogadni. De az ember sosem elégedett önmaga és 

az Isten békéjével, többre hivatottnak gondolja csor-

buló nyomorúságát. Elvágyik. 

Talán nem is firtatja az okát, egyszerűen csak 

dallamosabbnak hallja a sártól ázott bakancsok ko-

pogását léptei alól a városok formás macskakövein, 

mint a határtalan erdők szőke avarszőnyegén. S a 

szentjánosbogarak pislogását Isten megfeszült hátára 

hagyva, megindul bátran, kíváncsi szemekkel a pári-

zsi lámpasor vakító ragyogása felé. 

A francia-szovjet együttműködési egyez-

ményt követően a szorgos halászok is hátrahagyták 

hálóikat, kifent szekercéjüket viskóik néma gerendá-

iba verve, inkább a dübörgő fegyvergyárak üzemei-

ben próbálták kovácsolni gyermekeik rejtelmes jövő-

jének acélpilléreit. 

A szerencsésebb asszonyok varrodában ke-

reshették meg a mindennapi betevőre valót, de leg-

többjük cselédként igyekezett helytállni a nagybirto-

kosok földjein vagy a gazdálkodó újgazdagok tehené-

szetében. Talán el is feledték már a halpucoló kések 

fogásait, az átázott deszkák bűzén hemzsegő legyek 

zümmögését s az elásott halmaradványok fekete rö-
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geit kapirgáló aprójószágok puha tollaiból tömött 

párnát. De aki egyszer megcsodálta az Isten verejté-

kező hátán billegő holdas éjszakát, az nem keresi a 

felkelő Nap simogató vénáinak néma jelentését. 

Párizs népe nem igen hallhatott a magára 

hagyott kis falu viskóiról, ma már csak az egykori 

öregek és békét remélő gyermekeik őrzik az oda veze-

tő ösvény csalánnal riogató rejtekét. S hogy mégis 

hálót merítenek a Szajna habjain tetszelgő halaknak, 

csak azért van, mert a bujtatott zsidóknak, partizá-

noknak kerített gyógyszerek a legnagyobb biztonság-

ban csempészhetők a döglött jószágok bűzös gyom-

rában. 

A német megszállást szenvedő francia fővá-

ros árusainak holmiját naponta túrták fel a náci tisz-

tek, a gyanús viselkedést messziről kiszűrő rohamsi-

sakos katonák jobb esetben puskatussal verték fél-

holtra a szótlanságához ragaszkodó kofát, de a kar-

szalagos tisztek kevésbé kíváncsi természetükből 

adódóan, kimért halántéklövéssel fizettek a törhetet-

len némaságért. Nem fintorogtak a csizmaszárukra 

fröccsent agyvelő látványától, arcizmuk sem rezzent, 

míg a rángatózó test kabátjában törölték fényesre 

fekete lábbelijüket, de a véresen nyálkázó halakhoz 

nyúlni nem volt gusztusuk. Mindezek tudatában 

hordták kibelezett fogaspontyaikat a vásárra, majd 


