
A HANG IRANyABAN

A hang irányában: az üvegember örökre elment ...
kristálytiszta a kép,

a remetebarlang mindig nyitva lesz,
mézes vízzel oltsd keserű szomjadat,
a háromszög két oldala misztikus,
a tenger, óceán új halrajt küld fájdalmában,
a kőpiramist arannyal és topázzal bevontuk,
fáklyafény-szőttesben éhes leszel a régi

balzsamos zenére,
a kenguru és a zsiráf megbabonázva fut,
Noé bárkáját készítik a menekülők

és titokzatos lépésekkel haladnak.

A hang irányában: az üvegember örökre elment.

'nszTANLATAs

Keresztszerűen széttárt két karommal hatalmas, nehéz
hajókat, hegyeket vontatok, hatalmas álmot látok: az atomkort
mint súlyos kőszobrot vontatom, az öröm új bírodal mát,
egész testem ragyog, egész testemből és lelkemből sugárzik
a szivárvány, és szivárványrengeteg marad lépteim,
lélegzetem után ís.

Eziist és arany
Amikor az ember több év írásait

egyberendezi. s folyton újra elolvas
sa őket, egyszerre hideget érez a szí
ve táján : vannak szavai, melyek bel
ső füle hallatára megsüketülnek, ki
fejezései, melyek belső szeme láttá
ra esnek össze, a jónak, sőt párat
lannak érzett hasonlatai sántikálnak,
vannak mondatai, melyek panganak,
mint a kályhacsövek. Meszes testré
szek éktelenkednek a dobogó szív
körül; bár az írás járóképtelen, él.
Az emberen átfut a pánik. A szel
lem fölfogja és leleplezi önmagát;
kimutatta az idő, hogy (a legjobb
esetben is) tévedett. Hagyján, hogy
megroppant egy-egy ízülete, hogy
rés támadt a teljesség stílus-bőrén,

de a sebből nem csöppent ki vér!
Nem csöppent ki semmi, csak va
lami finom por szitált elő, mint szú
nyomán az ablakkeretből.

Az embernek feszes és sápadt lesz
az arca, a füle kigyullad, s döbben
ten figyeli a kegyetlen alakválto-

zást, Lassan forgatja a lapokat 
könyv? kézirat? vázlat? oly mind
egy! -, mik láng nélkül elpörkölőd

nek a kezében. A semmit tartja. De
mit ... ? S hogyan ... ? Hosszú és
üres szünet következik. Eltarthat
órákig, hónapokig. Évekig. Válság
nak hívják, amúgy közönségesen.
Aztán valahol a lélek alagsorában,
egy nyomorult matracról mocorgás
hallatszik. Ing dereng ott? Valaki
nek a mezitlába ragyog, de a hang
ján kívül mindene belevész az ala
pozó sötétbe: Nem igaz. Én ott vol
tam. Az születés volt.

Az írás lehet rossz, zöröghet a
kép, mint egy rozsdás redőny, a
mű döcöghet, s széthullhat az úton,
de a gondolat, az állítás igaza, s ere
je, az nem. Az újraéled. Sőt, mint
ha a levelek azért hervadnának el,
hogy a mag nőjön új létbe, mél
tóbb, növényibb csupaszságban. Ho
gyan van az, hogy a mű, ez a föld
re szánt sárkány olcsó papírkészít-
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ményként, mindig újra föllebben,
ahelyett, hogy intő dübörgéssel, sú
lyos farkával árkot húzna a szán
táson, erdők alatt ügetne? Csak egy
villanás marad meg belőle eredeti
szépségben, tüzesen, láthatatlanul.
Mégis mindig sárkánytalpú angyalt
tervezünk a földre; azaz, embert. S
hisszük, egyszer talán az a villámlás
belé áll, benne szíveként kivirágzik,
s így remekmű születík ... Alkimis
ták vagyunk, aranycsinálásra vágya
kozunk, de csak galvanizálunk, kró
mozgatunk. Az ezüstje néha sikerül.

S mit kezdjünk vele, ha olyan va
lakivel szembesülünk, aki anélkül
készít aranyat, hogy akarná, sür
gölődne, gyűjtené? Az igazi arany a
nagy pazarlóké, akiken áthatol, át
süt, akiket ez az arany csak szitá
nak használ - és valóban használ
-, s átözönlik rajtuk a világba,
megállás nélkül, be a poros, bűzös,

omladékos emberi odukba, priccsek
re, és kolduló tenyerekbe: a kalkut
tai Teréz anyáról beszélek.

Mindenkí tudja, kicsoda Ő. Kár
róla himnikus hangon beszélni, csak
a hitelét rontanánk ; korunk egyik
legnagyobbja. Nem lehet már fölfe
dezni sem, mert - ha máskor nem
is -, a sokfajta díjak neki ítélése
kor megemlékezik róla a világ. Ró
la a világ. Róla, igen, hogy nyug
tatgassa lelkiismeretét; de nem a
nyomorultjairól, holott Teréz anya
miattuk az, aki! Ez a vasba öltözött
világ, amelynek antipólusaként jelent
meg, akár a Krisztusa; az önmaga
többszörös elpusztítására torkig gé
pesedett világban abszol út szegé
nyen; az önmagát cikk-cakkban állí
tó és cáfoló világban csak a szeretet
szelídjeként ; derűsen és bizakodón
a félelmébe benyomódott világban,
vackaikra vonszolva a haldoklókat.
S így szól: "Testvérek, szeressétek
egymást! Nincs más válasz, mindig,
mindenkinek, s mindenre, csak Krisz
tus." Fölülemelkedik a földi sánc-
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rendszereken, a szegények legszege
nyebbjeinek utolsó óráiba fészkeli
magát, és kijelenti az Egységet, te
hát a Krisztust az Emberben.

Az ő aranya nem lök ki másfajta
fémeket a lélekből, hanem átvilágít.
Az ő aranya a szeretet cselekedetei,
és semmi más. Menti az életet ott,
ahol éppen van, mindenféle meg
különböztetés nélkül. Sebet kötöz,
leprást gyógyít, haldoklót vigasztal,
kukákból csecsemőket szed ki. A
járda mellé bukott betegről patká
nyokat zavar el. Imádkozik és szer
vez. Testvérünk és anyánk. Tiszta
élet, teljes szabadság, boldog sze
gény.

Képes a világot egy percre elhall
gattatrii. Nem vitatkozik, nem tesz
szemrehányást, nem felesel. Iskolát,
segélyhelyet, telepeket alapít. Nem
cáfolja a szellem, az írás jogát sem.
De elhallgattatja az irót is: nem a
galvanizálás, hanem a szellem ara
nya gyógyítja a világot. A szépség
nagyon hasonlít Teréz anyára. Ű

maga is nagyon szép: kicsi, okos,
ügyes, erős, mosolyog, határozott, és
fénye van. Virág a halál elmocsa
rasodott kertjében.

Az igazi szépség is kiállja valami
képpen a halál próbáját. Nem szóró
dik, nemcsak itt-ott villog, hanem
szinte szép-ellenesen, a lét egészét
magával ragadja. Nem biztos, hogy
az áramlás fő irányában úszik, le
het, hogy visszafelé vagy az örvény
magj ához körkörösen lemerül, de
mindig a gyökeret keresi, s a finom
háló fonadékában megül, s fölfény
lik csúnyasága. S ott derül csak ki,
ebben a háborgó félsötétben, hogy
át tud világítani mindent, ami lét, s
óriási, mikroszkopikus metszetet mu
tat rajzolataival. örökké. A hullám
elsimul. A fodrozat elenyészik.


