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"FEBRUÁRIUS" PILLANATA

Tóth Árpád nevezi tréfásan "februárius"-nak az év második hónapját abban a
ciklusában, mely az Est Hármaskönyvében jelent meg. A ciklus Prológjában a
"Naptári Embert" jeleníti meg, aki a "titkok terepét" kutatja.

Február, e jövendő tavaszok ígéretét rejtő hónap, persze nem annyira a titko
ké, mint inkább a derüé, amikor beköszönt a "fársáng napja". Vannak tájak,
ahol önfeledten ünneplik e dátumot. Ez alkalmat ad arra, hogy megfeledkez
zünk a hétköznapok szoritásárol, s feloldjuk azt a szorongást, mely új és új vál
tozatokban fékezi az alkotóerő és a tehetség kibontakozását.

Az emberiség történetét szinte végigkíséri ennek a látszólag önfeledt mulatság
nak a képe. Az álarcos mulatságoké, amikor - ha pillanatokra is - maszkokkal
rejthetjük el vonásainkat, s magunkra ölthetünk egy olyan embert, aki kendőzve
tekint a vi/ágra. A bohóc-álarc, a clown-tekintet a müvészet egyik ősi jelképe:
azzal hiteget, hogy hiteles arcmásunkról megfeledkezve, azt elvetve mások lehe
tünk. Kosztolányi mintha érezte volna ennek képtelenségét. Visszatérő, kedvelt
rimpárjával, az "álarc"·ra rácsapódó "halál-arc"-cal azt seitetic az alakváltozás
csak múló pillanat, olyan igézet, amely nem mentesíthet a Wt valóságától. S
mintha erre célozna különben játékos, önfeledt versében Tóth Árpád is:

Csak aztán, ha jégről s bálakból kilépnek.
Megmaradjon kedve a mulató népnek,
S ne lenne példájuk olvadó hóember,
Hanem igaz szivü, hűséges jóember . . .

Mert a földi "bálak" valóban véget érnek. Ki kell lépnünk a teremből a csilla
gos ég végtelenje alá. És csak akkor dől el, megőriztük-e magunkban a hiteles,
az igaz, a perspektivikus látás képességét. A látásét, melynek segítségével a kü
lönben hívőnek éppen nem nevezhető Kosztolányi egy önfeledt pillanatában
rádöbbent, hogy "az égben bál van". A mindennapi létben a hétköznapok követ
keznek. De sosem tudhatjuk, melyik szürke napon következik be a pillanat. Az
az egyetlen, döntő pillanat, amely megadja a felismerés bizonyosságát. "Tekint
sen vissza valaki - írja Newman -, aki bízik abban, hogy egészen Istennek tet
szően élt, elmúlt életére, s megállapíthatja, mennyire döntőek voltak pillanatok
és tettek, melyek annak idején teljesen közömböseknek látszottak." S mintegy
biztatásui hozzáteszi még: "Isten keze mindig övéi fölött van, s általuk nem is
mert úton vezeti őket előre."

Álarcunkat levéve állunk a "titkok terepén". Látszólag magányosan. Az út
pontos térképének ismerete nélkül. De szivünkbe mégis bele van írva az a jel,
melynek segítségével tájékozódhatunk. Ezt a jelet fogalmazza meg oly gyermeki
egyszerűséggelTóth Árpád, amikor a "hűséges jóember"-ről ír.

Talán most következik be a pillanat, a februári fények közölt. Talán holnap. Ki
ismerheti azonban a pontos időt? Valószínűleg nem is annak-körülhatárolható va
lóságát kell aggodalmasan szemmel tartanunk, hanem azt az évgyürükként gyara
podó "egyéni időt'; amely szegenyithet is, de gazdagíthat is, ha jól sáfárkodunk vele,
s mindig készek vagyunk mozgásitani a hűség és a jóság egyszerű erényeit.

Nem menekiilhetűnkönmagunk elől, de nem is kell menekiilnunk csalóka fé
nyek káprázatába. A "titkok terepe" nyugalmas összeszedettséget és készséget
kív~n felderítőjétől. Még "arccsippentő szél" fú, de közeledik a "hűséges jóem
ber tavasza ...
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