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1966-ban született Szöny
ben.Költö,esszéista,szer
kesztö. Legutóbbi írását
2007.12. számunkban kö
zöltük. Az alábbi írása el
hangzottaBakonysági Ze
nei Napok megnyitójakénl,
2008. július 3-án.

(a sárkány eregetése) Nevem Csendes Toll. Senkit ne tévesszen meg,
hogy nincs hosszú hajam, nincsenek tollaim, és verbális lótusz ülés
ben feszítek itt. Zen tanuló vagyok, de a Nagy Szellem és Jézus Krisz
tus üzenete is fontos számomra. Jól megférnek együtt. Lélektestvére
ink pár faluval odébb már jó ideje tudják. Az utóbbi idóben valamit
elvesztettünk. Ám ami a nagyobb baj, nem vettük észre . Néhány fa
luval odébb, már jó ideje keresik a bakonybéli erdóben . Az ottani in
diánokr61 beszélek? Vagy a világ elől az Árpád-kor elején alapított
kolostorukba vonult, templomkertjükben gy6gynövényeket termesz
tő bencés szerzetesekró1? Mindegy. Ugyana zt a valamit keressük. ..

Miről is beszélek?
Egyik, könyvbeli mesterem (Taisen Deshimaru) mondja a papír

sárkányeregetéséről: " ...ha helyesen akarod rept etni, nem szabad
sem túl hirtelen lefékezned, sem pedig túl lazára engedned a zsinórt."

Nyugodtan meg lehet kérdezni , mire is utal konkrétan a zen
mester?

A gye rekne velésre? Lévén 3 gyerekem, állítha tom, arra is. Ta
pasztalatból tud om, hogy "néha húznod kell a zsinóron, néha hagy
nod kell, hogy az hú zzon téged . Ha túl erősen hú zod, leesik; ha
nem húzod elég erősen, akkor is leesik." A gyerekeim viszont az t is
tapasztalatból tudják, nem lehet egyedül mérleghintázn i.

Próbálom körülj árni, lassan , amit mondani sze retnék.
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(egyensúlyozó müoészei) Írom ezt a szöveget egy laptopba, így gon
dolkozom, és elakadva a szemmagasságba lévő falat bámulom. El
telik egy kis idő, míg megértem az üzenetet. Ugyanis nem a fal van
előttem,hanem egyik kedvenc költőm kézírásos verse. Így kezdő

dik Pilinszky János A hóhér naplójáb61 című verse:

"Egyszer történt, hogymeginogtam,
selvesztve egyensúlyomat
a feneketlen éskirályi csöndben
meg is történt, hogymeginogtam."

Van egy másik szöveg is kitűzve, egy olyan naplóból, amit az írója
soha nem jelentetett meg. Egy időben, a háború után, amikor nem
kaphatott szelleméhez méltó állást, a Bakony másik oldalán dolgo
zott raktárosként egy ipari létesítrnényben. (A harmincas években,
amikor a hátizsákos turistákat még gyanakodva figyelték a falube
liek, bejárta a Bakony zegzugos vidékét, és gyönyörű esszét írt róla.
"Oly fák nőnek itt, amelyek mintha ma is kényszerítenék az embere
ket arra, hogy őket mint természetfölötti lényeket tiszteljék, és áldo
zatokat mutassanak be nekik.") A parafatáblárnra kitűzöttnaplórész
lete tőmondatokat tartalmaz, valószínűlegönvizsgáló szándékkal,
íme egy idepasszoló részlet, melyet Hamvas maga húzott alá: "még
nincs egyensúly". Pár sorral lejjebb: "Még! De a méghez fokozott tisz
taság kell. Ezt kell megszerezni. S ha nem megy másként, mint így?
Szenvedéssel? Uram! Látod, hogy reszketek - félek - féltem maga
mat, mert nem bízom benned. Adj, adj erőt, hogy bízzak. Az legyen,
amit Te akarsz, és ne az, amit én. A Te kezedet érezzem!" Pilinszky
ugyanezen kéz hiányától inog meg. "Különben csak az órák ketyeg
nek / egyre pontosabban, / egyre hangosabban."

Aztán elkalandozik a tekintetem. Az íróasztalom fölött, vagyis a
legbelsöbb falamon őrzött képeken. A Franciaországban élő, mára
világhírűHollán Sándor hihetetlen alázattal és kitartással (valójá
ban meditációval) készített fa-rajzának sötét lombkoronájában bo
lyongok. Képeit és feljegyzéseit nézegetve az az ember benyomása,
hogy már-már szenvedélyes szerelmi viszony fűzi őt famodelljei
hez. Valamiféle dialógus lenyomatát látjuk az elkészült rajzon, alá
zatos rögzítését a köztük lévő kapcsolatnak. Ezért más és más min
den egyes szénrajza kedvenc és kiválasztott fáiról, akikhez hűségesen

visszajár. (Nem is rajzol mást.) Ritmusok fejeződnekki, lendület,
nyugalom és nyugtalanság, erő és egyensúly. "Az vagyok, amit
látok." Mondja a lehető legnemesebb egyszerűséggel.

Másfajta egyszerűség látszik Papp Gergely tanyasi bácsi 1940-es
fotóján (mely a Hollán-kép közelében lóg), ahol az isteni kéz he
lyett két pár emberi láb tart egyensúlyt. A töredezett üveglemeze
ken, egy sufniban maradt fényképeken a nyolcvanas évek prog
resszív fotózását előlegezi meg, vagyis a rontott és dekomponált
képek posztmodern világát. Ezen a képen egy lepusztult falusi ház
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udvara a háttér, melyet a kép előterétőlegy patak vág el (kicsit fer
dére komponálva). Az előtérben egy artista mutatványt mutat be két
falusi férfi vagy fiú. Az egyik a hátán fekszik, keze széttárva, lába
az ég felé nyújtva, az ő talpain áll a másik, kezét a csípőjére téve, csí
kos, hosszúujjas pólóban. mindketten klottnadrágban. A fölső férfi
feje nem fért rá a képre, nem látjuk. A fekvő férfié takarásban van.
Ott egyensúlyoznak, mintha a világ végéig bírnák. Nem inognak
meg. (De ne feledjük, a fotó a pillanat művészetel)

Elakadok, hogyan tovább?

(csend, zene,hallgatás) Felteszek egy cédét. Legfontosabb erőforrás

21. századi indián létmódomban a zene. Akkor is, ha csönd van.
Néha szól valami bennem. Egy Dukay-lemez 11. tételének tiszta,
nyugodt és elnyújtott csellóhangja, egyszerre tudósít az egyensúly
hiányáról és keresi azt az időtlen zenei hagyományban, s törekszik
annak megvalósítására. Dukay Barnabás kortárs, magyar zeneszerző
számára a csend (nevezzük most így az egyensúlyt!) a legfontosabb
alkotóeleme - és talán legfontosabb témája is - egy zenének.
(Bármennyire paradoxnak tűnjék is.) Azt, hogy egy mű hallgatásból
születik nála, jól illusztrálja, hogy lemezén a zenedarabok közti
csendek is számozva vannak, sőt, eltérő hosszúságúak.

Hivatkozhatnék Gadó Gábor templomi koncertjének zenén túli
sugárzására is. Ezek a művészeten túli történések a kozmikus rend
megnyilvánulásai. A zene talán tényleg a legtökéletesebb isteni ado
mány, a Teremtés utáni nyolcadik nap ajándéka. Ahogy az igazi zene
mindig is az isteni tökéletességet szimbolizálja. "Ha zenét hallgatok
- bár általában semmi különös nincs a hozzáállásomban - meg
változom a hatására, kicsit más érzéseim, más gondolataim lesznek,
mintha valami ragyogást éreznék a fejemben, felszabadulok." (Me
séli Varga Mátyásnak Valentin Szilvesztrov, ukrán zeneszerző.)Gadó
Gábor - többnyire szépirodalmi művekenalapuló - improvizatív
zenei meditációinak vagy imáinak irányultságát tömör pontosság
gal fejezi ki szavakban is: "A fényt keresem, azért nézem a sötétet."

Arról beszélek, hogy a szisztematikus világ- és önpusztítás korá
ban élünk. És hogy mégis, és hogy éppen ezért meg kell próbál
nunk. .. Egy fesztivál keretien belül. Ki-ki saját magán belül, így a kö
zösségért is tesz valamit. Dukay (mester) erró1azt mondja, ittlétünket
a megszűnés előtti legmagasabb fokként kezeljük, és a magunk kis
életében igyekezzünk a legkisebb bajt okozni. Már ez a minimál
program óriási eróbefektetést kíván tőlünk, Figyelmet, szeretetet.

(azegyensúlyneve) Az egyensúly neve kötéltánc. De nekünk, szer
vezőknek, fellépőknek,úgy kell végigmennünk, mint a bohócnak.
Nevettetnünk kell, szórakoztatni a közönséget, ugyanakkor nem
szabad leesnünk.

Az egyensúly neve izzadtság. Esti tánc közben. Vagy az indián
izzasztókunyhóban. Próbálom egyensúlyban tartani a testemet.
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Az egye nsúly neve faállapot. Egymás törzsét érint jü k, fakérgét
simogat juk. Néha lehántjuk. Lombkoronánk az ege t karistolja, leg
alábbis innen l entről nézve. De ne feledjük, gyökerünk ugyanak
kora a föld alatt .

Az egye nsú ly neve zazen- ű l és, Taisen Desh imaru sze rin t azazen
folyama tos gya kor lása által mágikus képességekre teszel szert. Ha
alkoholt iszol, ezt megsemmisíted . Igyál nyugodtan, bíztat a zen mes
ter. (Gya korlásra van szükséged, nem mágikus képességekre.)

Az egyensúly neve művészet. Például a pap írsárkány-eregetésé.
" .. .ha helyesen akarod reptetni , nem szabad sem túl hirtelen lefé
kezned, sem pedi g túl lazára engedned a zsinórt. Az egye nsúlya
fontos ." Legalább keressük, van rá három napunk.

Csend es Toll beszélt.

Papp Gergely fotója o940-es évek)
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