
„Elalvás előtt még egyszer megfürdeni a hullámverés jó fényében” 
 

„- Már nem te vagy a legjobb barátom. 
Sarkon fordult és kézen fogta Petert. Csatlakoztam kettejükhöz. Barbara nyelvesen 

szólalt meg: 
- Egyedül megyünk haza. 
Elképedve álltam meg és vártam egy darabig, míg a két Denevér tovaröppent. Egy 

vállrándítással sétáltam el a Vorbeckweg felé. Minden próbálkozás, hogy a Denevérek 
viselkedését megjósoljuk, éppolyan értelmetlen, mint az a próbálkozás, hogy krumpli után 
kutassunk.” 

 
„Fogalmakat, amelyeket nem értettem, a magam módján magyaráztam magamnak: ami 

egyformán cseng, annak egyforma értelme van. A sok félreértés ellenére, amit megéltem, nem 
ébredt bennem kétely e módszer hasznavehetőségét illetően. Megkövülten hagytam, hogy a 
szegényes felszín hasson rám. Évek óta meg voltam győződve róla, hogy a ZOB-ban állatok 
vannak.” 
 

„A Cifraárnyaknál jó ideje okosnak számítottam, amin csodálkoztam ugyan, de amit 
időközben megtanultam értékelni. Mivel e jó hírnevemet nem kívántam csorbítani, nem 
faggatóztam túl gyakran érthetetlen kifejezések felől. Ez, mint kitaláltam ostobácska 
benyomást tenne.” 

 
E mondatokat egy különös könyvből, egy másik világban élő ember gondolataiból idéztem, 
amely bepillantást enged az autisták világmegismerő, világértelmező folyamataiba. Feltárul 
előttünk egy rendkívül színes, izgalmas világ, amelyben a mi értékeink, gondolataink, 
érzelmeink csupa talányt jelentenek, megfejtésre váró rejtvényfeladványok. Valószínű, hogy 
autista gyermekek és felnőttek többsége számára a mi világunk által produkált rejtvények 
megfejthetetlenek, s ezért saját világuk biztonságos zugaiba húzódnak vissza, és soha nem 
engednek bepillantást „kettős-jó sötétségükbe”. Mert mit is kezdhetnénk mi azzal a vággyal a 
mi világunkban, amit az alábbi részlet mutat be: 
 

„Berobogtam a konyhába. Csak ne vesztegessük az időt. Feltéptem az evőeszközös 
fiókot, a kanalakat belapátoltam a rozsdamentes mosogatóba, és mohón felkavartam a kanál 
tésztát. Csodálatos! Gyúrtam és dagasztottam a kanálmasszát, míg az dübörgött és zengett. 
Nem tudtam abbahagyni. Keverni és lapátolni, keverni és lapátolni. A kanalak doboltak az 
acélon. Egy hétnyi eső és nap, talpalás és mártás feledésbe merült. Csak csirimp-csörömp-
bing-bong-baiiiig számított ebben a legbelül értékes pillanatban. A Borz fogta meg a vállam. 
Keverés és lapátolás rabságában voltam, nem tudtam abbahagyni. A Borz elhúzott a 
mosogatótól. Egy utolsó csörrr-baiiiigot suttogott oda nekem a kanál. Azután meghallottam a 
Borz felháborodott hangját. 

- Ha elment az eszed, legjobb, ha kirakod magadra a táblát. 
Most a Haha bukkant fel a konyhában. 
- Micsoda pokoli lárma van itt?  
- Csemeténknél kiégett egy biztosíték. 
A Borz szabadon engedett. Az alkalom kedvező volt, a kanálgödörhöz rohantam és 

kezemet a kanáltésztába csaptam. Mielőtt eltűntem volna a csörr-baiiiingban, a Haha ezt 
üvöltötte: 

- Hagyd abba! 
Merő csodálkozással bámultam a kanalakra, abba tudtam hagyni.” 

 



A könyvben - amelyet a könnyebbség kedvéért nevezzünk életregénynek -, a szerző Axel 
Brauns életét, személyiségfejlődését, a Denevérek és Cifraárnyak világának megismerésére 
tett sikeres életútját tárja elénk megszületésétől egyetemi tanulmányaiig. Miközben 
megismerkedünk Hahával, Borzzal és Honcsival, a Cifraárnyak és Denevér gyerekekkel és 
felnőttekkel, a „kettős-hármas-négyes-jó” sötétséggel, a „hacsogszoba” titkaival, a 
születésnapok Hamburgban történő megünneplésének, a járdalapok fugái tiszteletben tartása 
felrúghatatlan szabályainak fontosságával, rádöbbenhetünk arra, hogy a barlang-gyerekek 
számunkra érthetetlen viselkedése a saját világuk szabályai szerint mily logikus, mily szép, és 
csak szégyenkezhetünk, hogy mi mennyivel sikertelenebbek vagyunk e másik világ 
megismerésében a könyv szerzőjénél. Aki végül is a mi világunk szinte minden szabályát 
megérti, és képes is alkalmazkodni hozzá. Be kell látnunk, hogy a nekünk kínosan 
kényszeresnek tűnő cselekvéssorok, magatartásformák a barlang gyerekek számára a 
biztonságot nyújtó világrend részei. A kiadvány minden egyes lapja újabb és újabb titkokba 
enged bepillantást és segít megérteni, hogy a passzív elfogadáson túl, és a ki nem merülő 
szeretet mellett, ezen gyermekek és felnőttek megértéséhez szabad igénybe venni a rációt is. 
Csak kellő időt kell fordítani arra, hogy a logikus magyarázatokat cselekvéseikre, 
viselkedésükre ne a mi világunk rendje szerint keressük, hanem találjuk meg az adott 
gyermek számára legfontosabb „Máris szigetet”, vagy „kettős-jó fényt”, vagy „kettős-jó 
sötétséget”. 
Egy szakmai ajánlásban sem kerülhetjük meg, hogy a fordító, Erdélyi Z. János munkája iránti 
csodálatunkat ne fejezzük ki, hiszen a sajátos szókincs magyarra átültetése zseniálisra sikerült.  
Ajánlom a könyvet minden gyerekvédelmi szakembernek, pedagógusnak és szülőnek.  
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