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Nem csak a csendről
Radn6tiMiklós jegyzetfüzeteve

Akkor már ki tudja, hányadszor próbáltam meg elmagyarázni, ki
tudja, hányadszor kíséreltem meg világossá tenni és megértetni, per
sze eredménytelenül, mert mindegyre csak azt tapasztaltam, hogy
hiába szerettem volna a legegyszerűbben elmondani, a legnyilván
valóbban kifejezni, nemhogy fel se fogták, miröl akarok beszélni,
mert nem, sajnos nem fogták fel azok sem, akiket a legközelebb ál
lóknak véltem, és nemcsak értetlenkedtek, hanem egyenesen meg
bántva érezték magukat, meg voltak sértve, ami mégiscsak túlzás;

hasonlatokat kerestem, párhuzamokat vontam, nézőpontokat
váltottam;

a lehető legjobb szándékkal és a lehető legnagyobb igyekezettel
próbáltam tisztázni a kérdést, és azt reméltem, valamelyik szem
szögből hátha sikerül rávilágítanom, miról van szó, és akkor talán
elfogadják, talán megértik, és talán bólintanak rá; az se baj, ha ész
revétlenül bólintanak, gondoltam, abban viszont már csak a legna
gyobb titokban bíztam, hogy esetleg nemcsak megértik, nemcsak
elfogadják, nemcsak bólintanak rá, hanem, ki tudja, valamiképpen
esetleg engem is elfogadnak talán;

persze, nem sikerült;
semmilyen szögból, semmilyen nézőpontbólés semmilyen módon

nem sikerült megvilágítanom, hogy mit akarok én voltaképpen a
csenddel, így a sokadik kudarcba fúlt kísérlet után kénytelen voltam
feladni, nem kevés bosszankodás, nem kevés vívódás, nem kevés el
fojtott tombolás után kénytelen voltam beletörődni,hogy reményte
lenek - nem én vagyok reménytelen, hanem ÓK, így döntöttem;

hiszen mégse dönthettem önmagam ellen;
azt viszont mindenesetre már korábban kezdtem kapiskálni,

hogy ez az egész, meglehet, nemcsak a csendről szól, könnyen elő

fordulhat, hogy más dolgok is közrejátszanak, gondoltam; hogy
ezek aztán a csendnél kegyesebbek vagy könyörtelenebbek-e, azt
nem tudtam volna eldönteni, de húsbavágó dolgok lehetnek min
denképp, ezt éreztem; eleven húsba vágnak, feltehetőenemiatt kell
folyton ellenkezésbe, értetlenkedésbe vagy olykor nyílt ellenséges
kedésbe ütköznöm, ez utóbbival ráadásul éppen olyankor kellett
találkoznom, amikor pedig a legkevésbé sem reméltem, életre szóló
nak hitt barátságok vagy örökké tartónak képzelt szerelmek esetében;
de nincs ebben semmi érthetetlen, hiszen mint mondtam, reményte
lenek, mert semmitól nem félnek jobban, mint hogy a végig nem gon
dolt, önkényes, következetlen nézeteiket, vagyis a végig nem gondolt,
önkényes, következetlen életüket valaki vagy valami megérintse: ez
a félelem, ez a berezeltség, ez a viszolygás a kibontott éjjeliedénytől,
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ez lehet, gondoltam, ami az ellenkezésüket táplálja, miközben per
sze az egésszel nem mennek semmire, mert ezzel a riadt és dacos el
lenszegüléssel az egyébként is bonyolult helyzetet nemhogy eny
hítenék, hanem tovább s úlyosbítj ák.

holott én csak a csendről szerettem volna beszélni, és csupán
annyit akartam elmondani, hogy miért tartom lényegesnek a csen
det; csakhogy folyton akadályokba ütköztem;

le kellett nyelnem, hogy a jobbik esetben megmosolyognak, a rosz
sza bbik esetben rögeszmés futóbolondnak bélyegeznek, ami végső
soron mindegy volt, mert akár így, akár úgy történt, mindkét esetben
valahova magukon kívülre helyeztek: kirekesztettek és ellényegtele
nítettek, kölcsönös, noha ki nem mondott egyetértéssel hibbantnak,
hóbortosnak, különcnek tekintettek, ha pedig így áll a helyzet, gon
doltam, akkor mégiscsak megfelelőbb lenne, ha így állnék hozzá
magam is, és mi lenne, ha ettől kezdve nemcsak a csend hibbant hó
dolójának, nemcsak a csend megszállott, rögeszmés futóbolondjának,
hanem mondjuk a csend védelmezőjénekés őrzőjének, avagy egye
nesen a csend kisemmizett hercegének tekinteném magam;

a tó mellet sétáltam, késő este volt;
megálltam néhány percre a parton, északi szél fújt arcomba, majd

nem pontosan szemből, a tó felől, kisebb hullámokat csapott a part
köveihez, és ez a köveket lögybölőcsobogás, ez az ütemes hullámzás
maga volt a csend, és a fák közt zúgó szél is, ez a sűrű, telt , testes
fúvás, ez is, és ugyanígy a le nem hullt levelek zörgése az ágakon;

a fák k özt zúgó szél;
hogyan magyarázhatnám el ennél érthetőbben?
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