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Tűnődés 

A tízezredik éjszaka virít el lassan nélküled. 

S már nem tudom, az ember tehet-e egyebet, 

mint visszaadja a meddő kerteknek a füvet, 

s ha leomlanak a tüskés csillagrendszerek, 

túlcsordult szívével ponyvázza alá az eget. 
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„tér és idő keresztjére vagyunk verve mi, emberek” 

Simone Weil 

A túlhordott értelemmel vajúdó költő számára 

mindez nem is lehetett kérdéses a képzet emésztőgödrében 

hányódva. Így vagy úgy, de latorrá válik az ember, ahogy 

felismerve a sóhajtásaiban fel-fellobbanó csend árnyékát, 

tollat ragad és a karcos betűket csatarendbe állítva indul 

szembe az egyetlen ártatlansággal, mely megváltó menhe-

lye lehetett megannyi lázas pillanattá dermedt éjszakán. 

De most, hogy a fűtetlen szobája ablakán beszű-

rődő csillagrendszereket is túlragyogta az íróasztal kopott 

nincstelenségén simuló, fehér papírlap hívó szüzessége, 

tagadni valóan igaz tehetetlenség szőtte be arca félhomá-

lyát. Szemei kékjében, akár egy ellángolt világ hamva, 

valamiféle bűnhődni akarás tornyosult. Talán az örökös 

kérdések összezúzott törmelékét vetítette újra és újra a 

tudat, vagy egyszerűen csak arról lehet szó, hogy tér és idő 

keresztjén megtanulhatóvá vált teljes közönnyel elfogadni 

mindazt, amiről sem a szentkönyvek, sem az enciklopédiák 

nem beszélnek nyíltan, hogy mi, emberek, mennyire keve-

sek is vagyunk a szegeinkkel szembeni alázatra. 

Az ürességgel túldíszített szobája sarkában, régi 

könyvekkel felpolcolt, sánta szekrény üvegvitrinét tükröző 

tekintetére az alkuvás köde szállt. Mintha soha többé nem 

akarna írni arról, ami az összetartozás és elengedés taszító 

pólusai közötti zuhanásban közel huszonöt éven át egyszer-

re jelentette számára az összetartozást, az elengedést s az 

újra egymásra találás reményét, reménytelenségét. 
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Pedig jól tudta, a szerelem, egyedül ez az egy erő 

volt képes ebbe a végtelen zuhanásba taszítani, és ugyanez 

az erő tudta őt megtartani lágy karmaival, ha a feneketlen 

mélységgel tátogó kétségbeesés káváit markolta. S míg 

cigarettát gyújtott, érezte, csak egyszer, még egyszer írnia 

kellene. Negyedszázad megkövült fényeit, színtelenségét a 

képzelet csilléivel felhordani oda, ahol békésen teremthető 

meg az ábránd és valóság közötti egyensúly tengelye, mely 

túlmutat a magány poklán, egyenesen az irgalomig, azon a 

fehéren tűző papírlapon. 

Mindehhez azonban nem elég az embernek csu-

pán költőnek lenni, saját magában merítkezve kell verődni, 

fuldokolni az emlékek tajtékzó habjaiban. Levetkőzve a 

magzatvíz melegét és az Isten öleléseit, 

mezítelen valóval döngetni az őrizhetetlent is őrizni igyek-

vő elme fortélyos labirintusának lezárt kapuit, mire egyet-

len hangként buggyanhat ki száján mindaz, ami negyed-

század összes hajnalán, éjjelén jelentette a mindenség 

eleven szentélyét: Nitta. 

Isten tudja, hány ezerszer kimondott név ez, mely 

öntudatlanul beleégve a sejtekbe, vérkörökbe és gondola-

tokba, vált fogódzóvá és létezése alapvető elemévé, most 

különös ketrecbe zárta a költőt. Fogdába, melyből szaba-

dulni egyszerre áldás és gyötrelem. Afféle vesztőhely ez, 

melynek folyton lobogó árnyai kívül és belül egyaránt a 

hiány rongyaiként kötözik az elevenre vájt sebeket. 

Megválaszolatlan kérdések sokaságától zsongott a 

feje. Újra cigarettát gyújtott, felállt az asztal mellől, és oly 

óvatos-halkan lépve sétált a párás ablak felé, mintha vé-
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teknek tartaná megzavarni az üres szoba falain kongó né-

maság egyszerű nyugalmát. A bámészkodó ablaküveg letö-

rölt harmatjától nedves tenyerével hűtötte le a tehetetlen-

ség verejték-cseppjeitől gyöngyöző halántékát. 

Egy tenyérnyi folt fénylett pusztán hidegen, de 

tisztán látszott a fogyatkozó Holdba kapaszkodó kertvégi 

nyírfaerdő. Fehéren, egyenesen álltak a fák, mint a gyer-

tyák, s a lobogó Hold tövén olyan volt a táj, akár a halottak 

napi temetőkert, melynek nyugalma kellő áhítattal tereli 

egész a gyermekkorig az emlékezőt. 

A beton-szürke párkány hajszálrepedésein botla-

dozó szellő kapaszkodott a pókhálón reszkető madártoll 

viaszos pihéin. Gyönyörködtető baleset az állandó örökös 

változása, elidőzik rajta a szem. Pedig nagy űr a Semmi, és 

tágasabb, mint az ismeretlen kovászától dagadó világ. De 

muszáj tartozni valahová, míg a hegek ki nem forrják azt az 

aprócska szilánkot, mely lencseként veri vissza a szemekbe 

vakuló emlékek üvegheggyé nőtt fényeit. S akkor végérvé-

nyesen megnevezhető lesz a káprázat aszkézisei közül kitö-

rő vágy békéje, azon a fehéren tűző papírlap hátba támadó 

ürességén. 

 


