
DANYIZOLTÁN

1972-ben született Zentán.
író, költő, kritikus. Leg
utóbbi írását 2003. 6.
számunkban közőltük.

Vidéki siratófal
Törökszabadka határában van egy fal. Rendes, hibátlan, teljesen
szabályos kétméteres fehér fal.

Magam is sokszor megcsodáltam: egy időben gyakran veze
tett arra az utam egy bonyolult szerelmi ügy miatt. (Hadd me
séljek el csak annyit röviden, mert ez különben egy egészen más
történet, hogy ennél a nőnél találtam egy fekete sétabotot, mely
be azonnal beleszerettem. Talán valamiféle színházi kellék lehe
tett egykor, kicsit megkopott már rajta a festék, de nem nagyon.
A fogója egy kajszibaracknyi fehér gömb volt, ezt kifejezetten jó
volt megmarkolni, jó fogás esett rajta. De sajnos nem adta ne
kem a nő. Mondom, elég bonyolult ügy volt.)

A Törökszabadka határában levő falon mindig meghökken
tem. Nem megkezdett építkezés rész volt, nem is rom, hanem
valami egészen rejtélyes, érthetetlen, öncélú fal. Egy önmagáért
való fal. Olyasvalami lehet, gondoltam, mint a sinto kapuk Ja
pánban. Azok is váratlan helyen bukkannak fel: egy képen pél
dául olyat láttam, amely egy tóban állt térdig vízben, és a fel
sőbb régiókra gondolt. A törökszabadkai fal is valami ilyesmi le
het, gondoltam. Felénk nem sinto kapuk épültek, melyek a lét
transzcendens tartományába vezetnek át, hanem sinto falak.

Nincs átjárás odaátra. Igaz, ez is valami. Mert mi lenne, ha
még falak sem lennének? Az is megfordult a fejemben, hogya
törökszabadkai fal talán siratófal. Ez sokkal valószínűbbnek

tűnt.

Elfeledett életünk siratófala - jól hangzik?
Tegnap arra jártam megint, nem a nő miatt, és a siratófal nem

volt sehol. Lebontották, gondoltam, és még jobban megdöbben
tem: ha siratófalak leomolnak, és nem marad más a helyükön,
csak a bozót, akkor hol fogunk majd sírni ezután...

Erősen éreztem, hogy meg kell szereznem azt a régi sétabotot,
mindenképpen meg kell szereznem, az talán erőt és bátorságot
adna. Lenne mibe kapaszkodnom az utcán, ha elfog a rosszullét.
Életem színdarabját, félek, nem tudom végigjátszani a sétabot
nélkül.

Az autóbusz ekkor megállt, és felszállt egy sötétbarna hajú fi
atal lány. Annyira fiatal és annyira lány volt, hogy éreztem, még
kínzóbban kell a fekete sétabot.

Egyre égetőbben szükségem van a markomba éppen beleillő

fehér gömbre, a régi, fekete szerelmemre, a színházi sétabotra,
hogy legyen mibe kapaszkodnom ebben a megoldhatatlan hely
zetben, ebben a megoldhatatlan életben.
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Mihály arkangyal
fája
Hajnali négy-öt között még koromsötét van, éppen csak kezdődik

a szürkület, de a szobában még teljes a sötétség. Mihály arkangyal
arra ébred, hogy fáj a feje, iszonyúan lüktet a szemei körül, és há
tul a tarkójánál. Kitámolyog a fürdőszobába, bevesz egy fájdalom
csillapítót, majd a biztonság kedvéért bevesz még egyet. Átmegy a
konyhába, leül az asztalhoz. Szanaszét magazinok, arrébb tolja
őket, fejét az asztallapra hajtja. Jólesik a hideg a homlokának, jól
esik a halántékának is, forgatja lassan a fejét ide-oda.

Az ablak előtt semmi különös, a meginduló szűrkületben egy fa.
Ahogya fájdalom egyre csökken végre, és ahogya szürkeség

mind jobban, fokozatosan ritkul kint, a fa egyre csodálatosabbá
válik számára. Nem tudja róla levenni a tekintetét.

Lebilincselően nagyszerű, elképesztően izgalmas. Ez a fa maga
a csoda megnyilatkozása most Mihály arkangyal számára. Bizo
nyosság. Bizonyosság. Érzelem, öröm, béke. Feledni a világot.

Bizonyosság, öröm, béke. Teljes és szelíd lemondás.
Ahogya fájdalom elszivárog, a helyébe valami megmagyaráz

hatatlan megnyugvást érez beköltözni. Nemcsak a fejébe, de a
mellkasába is, a szívébe, és még lejjebb, az ágyékába.

Boldogság ez, kérdi magától, vagy lehet, hogyamigréntől

van, vagy esetleg a fájdalomcsillapító mellékhatása? Úgy érzi,
szeretni kell mindent. Ugy érzi, hogy egy nagyon nagy csoda ré
szei va~yunk. Ez a fa például, meg mögötte az égbolt halvány
kékje. Es ott ül mozdulatlanul, két és fél órán át, ugyanabban a
révületben. Közben a nap is felkel.

Néhány óra múlva leült egy padra a fő utcán.
Egész nap ott ült, és csak az emberek vonulását figyelte. Azt

remélte, ha eléggé ellazulva figyel, meghallja az örökkévalóság
sercegését. Próbált hát eléggé ellazulva figyelni.

Teljes megelégedéssel és megnyugvással figyelte, hogya sok
ember hogyan jön-megy, és hogyan jön-megy velük, mindegyikkel,
hűségesen, az árnyékuk. Meg hogy a fák, az épületek, a villanyka
rók árnyéka hogyan vonul végig a betonon. Hogy a parkolóban
hogyan cserélődnek az autók. Szépen zajlik az élet, emberek,
árnyak, falevelek. [őnnek-mennek. Lassan cserélődnek a díszletek.
Cserélődik a vakolat, a burkolat, a bevonat. Változik a külső.

És közben alig észrevehetően, szép lassan változik a belső is,
ezerszeres lassításban.
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