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Téli kép. Csend és béke.  Koromsötétek és csillogó fehérek. Didergő fagy, fale-

vél. Szunnyad a tél, alszik a város. A város peremén rejtett hidegben a  lélekdarab 
felhőt takar.  Falat bontok, hogy a didergő télben is megtalálhassam a színes tollú lé-
lekmadarat, amelyet már annyifelé kerestem. Kerestem a világűr kőszikláján. Keres-
tem a születés előtt csönd fehérjében. Kerestem az elmélyülés földön túli kékjében. 
Kerestem a bíborpalástban közeledő hajnalban. De egyszer csak a tolakodó sárga 
felkavart, és megtapasztaltam, hogy ellopták a lámpatornyomat. Most a sötétben ke-
resem a színes tollú lélekmadarat. Várom a megváltó pillanatot, amikor a színes tollú 
lélekmadár beragyogja a barbárság viháncoló tereit. 

Pattog az ecset, mindent kibeszél. Kibeszéli a születést, akár az elhalást is. Egy 
régi olajképem elevenedik fel, most, a tél beálltával: a Nehéz idő. Ez már nem a 
csend, és nem a béke. A kommunista diktatúra legsötétebb éveiben, 1969-ben 
készült a kép. Téli hangulatban sötét, kék tónusban festett vásznon, esős, havas 
szélviharban három férfi megy az úton. Szembeszegülve próbálkoznak megbir-
kózni a nehéz idővel. A vihar következtében előálló félhomályban sehol táj, sem 
környezet, csak sötétebb foltok, mozgásban három alak, lábuk alatt a latyakos 
hó. Miért állnak szembe a nehéz idővel? A kérdések sorozatát tehetném fel. Ma-
ga a dráma. Maga az élet. A drámám, az életem. A fogyó értelem megfékezi az 
elmúlt évek lázongásait. A rögös élet, az akadozó szó, a nehéz kibírás mint a té-
ma fénye, védelem nélkül marad. 

Visszaemlékezéssel folytatom műtermi gondolataimat, a marosvásárhelyi vár-
ban lévő műtermi jegyzeteimből idézek egy-két sort. „Duruzsol a kályha, pattog 
az égő fa. Zavar a füst. Kinézek az ablakon, a látvány feledteti a benti füstöt, és 
annak szagát. Fehér hótakaró borítja a Vár udvarát. A várudvari görbe fák ágai 
megpakolva hóval, csüngenek alá.  A látvány nem mindennapi: téli kép, rejtett 
hideg, a végtelen csend és béke, didergő télben egy árva falevél. A spirituális tér 
legmagasabb fokán érzem magam, és ez a születés előtti csend hallgatásra kész-
tet.” A téllel kapcsolatos gondolatomat a visszaemlékezések sorozata teszi gazdaggá. 
A gyermekkor nyújtotta téli élmények tolakodnak elő: az első hópehely, szánkázás, 
korcsolyázás, síelés, hólabdázás, hóemberkészítés, a sort folytathatnám a disznóvágás 
ceremóniájával, elő is veszem Illyés Gyula verseskötetét, s ide jegyzem a Havas emlék 
című versének kezdő és befejező sorait. „Megettünk téged kis malac, / Nyakon szúrt 
a szegény paraszt. / Kinek jöttére boldogan / sikongattál és boldogan / ugráltál a 
deszkák, mögött, / rád rohantak az emberek.” (…) „Néztem a felcsapó tüzet, / 
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körmömre húztam körmödet / a füstös, pernyés ég alatt / rágcsáltam megsült 
farkadat.” 

Sokat idézhetnék költők, írók írásaiból, valahányan merítettek a tél nyújtotta 
hangulatból. Már is beugrott Kosztolányi Dezső gyönyörű verse, a Téli alkony. 
Ebből két szakaszt idézek: „Aranylanak a halvány ablakok… / Küzd a sugár a 
hamvazó sötéttel, / fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, / a hósík messze 
selymesen ragyog. // Beszélget a kályhánál a család, / a téli alkony nesztelen le-
szállott. / Mint áldozásra készülő leányok, / csipkés ruhában állanak a fák.” 

 A képzőművészeknek is kedvenc témájuk a tél, de nem csak a tájkép festőkre gon-
dolok. Előttem van Pieter Bruegel holland festő a hónapok sorozatában festett remek, 
örömöt sugárzó, téli játékokat megelevenített, hangulatos vászna. A téli játékok, együtt 
a téli ünnepekkel, farsanggal, a bálokkal, feledtetik a tél szomorkás napjait. 

Felidézem Nagy Albert Behavazott veranda című olajképét. A kerti fák, a villanydrót, 
a háztető, a kémény, a kerítés... minden-minden megpakolva hóval. A fal mellé hú-
zódva, közel a kéményhez, figyel egy varjú. Talán eledelre vár, vagy élvezi a ház olda-
lából kisugárzó meleget? A kerítésnek támasztva gazdájára vár a vesszőseprű. Gazdája 
melegedni ugrott a lakásba, de az is lehet, hogy egy pohár erősítőre. 

A tél színei a mozdulatlanságot idézik elő. A téli képet a fehér és a fekete variációi 
uralják. A fehérben és a feketében nagy a mozdulatlanság, és erős a mozdulatlanságból 
származó ellenállási képesség. A téli közegben a kettő együtt szürkévé alakul. A tél 
színei — képzőművészet nyelvére átfordítva — inkább a grafikával vállalnak kapcso-
latot. Főleg a tusrajzokra, vagy a fehér-fekete metszetekre gondolok. 

A havas téli táj a csend birodalma. A kevesebb fehér, és a több sötét hangula-
tával, feketébe tendálóan, a drámai, a tragikusabb hatás felé közeledünk. A fekete 
a reménytelenséget kelti, az elmúlást, a megsemmisülést érezteti. A téllel kapcso-
latban innen jön a halál gondolata. A fehérre viszont életet kap, még akkor is, ha 
a fehér maga a csönd, mivel a fehérből hiányoznak a többi színek sajátosságai, az 
a szublimáló képesség, amely a szellemi tevékenységet elősegíti. 

A fehér a színekhez viszonyítva roppant magasan helyezkedik el, a spirituális 
tér legfelső fokán, ahonnan már a hang sem jut el hozzám. A belőle áramló vég-
telen csönd mélységesen, abszolút hallgatásként hat a lelkemre, bár nem élette-
len. A mélységes hallgatása tele van lehetőségekkel. Annyira gyorsan változhat, 
hogy egyik pillanatról a másikra megtelhet értelemmel. A fehéret még a semmivel 
is jellemezhetjük, az ifjú semmivel, sőt a születés előtti semmivel. 

A fekete kontrasztban áll a fehérrel. Ellentétben a fehérrel, belső hangzása a 
lehetőségek nélküli semmi. A kialvó Nap nyújtotta hatást kelti bennem. A halott 
semmivel is jellemezhetném. A reménység nélküli örök hallgatás. Körülötte min-
den bezárul. Semmi sem érdekli. 

A fehér mellé színt keverek, s a mély hallgatásból kimozdítom a csendet. 
Az idő megtépázott, eltűntek a szalmazsákos álmodozások. Csökken a ritmus. Sántít a 

megoldás. Piszkálom a tűzet. A művészet lángja felemel. A szilva levét kortyolgatom. Nő 
az adósságom. Itt állok kérdőjellel: ki törleszti számlámat, ha összeáll a kép? 

A megfeneklett hidegségben birkózom ócska kacatjaimmal. Megbicsaklom, de 
az élő Madonna fogja a kezem, felemel, és vezet a virágos tavasz felé.


