
Közvetítők
Sulyok Elemérnek

Nem készült a rossz eljövetelére, nem volt hajlandó
gyötrődni, mi lesz, ha nem csak ujjaiba költözik
a fájdalom, nem túlozta el az átvirrasztott éjszakai
órák, a reggeli és esti gyógyszerek jelentőségét.
Ugyanakkor nem volt kétsége afelől, hogy nap mint 
nap kaphat üzenetet, attól is, aki erről mit se tud,
folyton várakozott, ne érje váratlanul a találkozás,
ha megérkezik, időben ismerje fel az angyal tekintetét.

A hegyi füzetből
2011. június 6.

Megkezdem ezt a füzetet. Borult az ég, a Csömöle-völgyben őzek
ugatnak. Itt, az elhagyott házban mindig csak a reggelek. Reggel hét
és kilenc között mindig. Az enyhe feszültség bennem amiatt, hogy
nem lehetnék itt, hogy nem szabadna itt lennem, mert nem az enyém
a ház. Nem tudom, kié, üresen állt, feltörték, megtaláltam, kitakarí-
tottam, és olykor feljárok ide valamiért. Miért. Azért kezdek írni
ebbe az ismeretlen tulajdonos által itt hagyott, világoskék fedelű fü-
zetbe, hogy megpróbáljak rájönni arra, mit keresek itt. És ezzel
együtt persze arra is, miért kerestem egész életemben az ehhez ha-
sonló helyeket. Egy asztal, két szék, vaskályha, egy földre terített
matrac. Gyertyák, petróleumlámpa. Az eresz alá kiraktam egy hor-
dót, hogy legyen vizem, ha itt vagyok. De csak keveset vagyok itt.
Illetve nagyon is sokat. Van egy életem, amit itt élek. Ez a ház az el-
képzelt életem egyik helyszíne. A ház nem felel meg mindazon szi-
gorú feltételeknek, amelyeket a képzeletem évek alatt, már-már
kényszeresen dolgozott ki. Inkább völgyben kellene lennie, bükkök
alatt, nem pedig dombtetőn. Inkább rönkháznak kellene lennie, nem
pedig ilyen lábakon álló típusfaháznak. Egyszóval nem tökéletes,
de amikor felfedeztem, mégis tudtam, hogy ez lehet az. Egy medi-
tációs objektum, amihez majd mindig visszatér a képzeletem.

GYŐRFFY ÁKOS

1976-ban született. Költő.
Legutóbbi írását 2011. 6.
számunkban közöltük.
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2011. június 13.

A hordó tele vízzel, ennek valamiért megörültem, bár nem tudom,
miért. Gyerekkoromban is szerettem az eresz alatti vizeshordókat.
A szúnyoglárvák mozgása, a különös fények a hordó alján. Egy hor-
dónyi víz titokzatos élete. A falra egy régi Börzsöny-térképet szö-
geltem fel, hogy előttem legyen a vidék domborzata, lássam egyben
a hegyek elrendezését. Az ablakpárkányra lepke szállt, de csak
addig volt ott, ameddig ezt a mondatot leírtam. Egy mondatnyi lep -
ke. A ko ra reggelek áldása. Megnyugtat, hogy minden reggel nyitva
van hagy va. Egy újabb lehetőség valamire, ami aztán általában be-
váltatlanul marad. Az egyetlen, ami reményt adhat, hogy határo-
zottan érzek a lényem mélyebb struktúráiban valamit, amit nem
piszkolhat be semmiféle gyarlóságom. Ez a mélyebb tisztaság vi-
szont mintha már nem is hozzám tartozna. Ami bennem egyedül
tiszta, az nem én vagyok.

2011. június 19.

Erős szél. Szomorúság, vagy szorongás inkább. A legnagyobb baj,
hogy a különféle érzelmi állapotok uralkodnak rajtam. Azt tesznek
velem, amit akarnak. A félelem attól, hogy az életem megoldatlanul
marad. Harmincöt évesen arra kell gondolnom, hogy az életem fele el-
telt. Valaki egyszer a tenyeremből jósolt, és azt mondta, olyan hosszú
életem lesz, hogy a végét már unni fogom. Az unalom már most jelen
van, nem is az unalom, talán inkább a hiábavalóság érzése. Mintha
minden helyzet és játszma régtől fogva ismerős lenne, még akkor is,
ha újra és újra elbukom ezeket a helyzeteket és ezeket a játszmákat. Ér-
dektelen. Az életem egyenes következménye vagyok. A mulasztások.
Mennyi mulasztás. Az életem jó része rejtőzködéssel telt. A többé-ke-
vésbé folyamatos szorongás harmincöt éve. Honnan is tudhatnám, ki
vagyok, amikor jóformán csak a szorongást ismerem, a lehatároltsá-
got és a menekülést. Néhány kivételes pillanattól eltekintve nem is
éltem. Nem mintha különleges állapot lenne. A legtöbben ugyanígy
vannak ezzel. A végtelen vállalása, amit C. G. Jung emlegetett oly sok-
szor. Vállalod-e a végtelent. Szinte soha nem vállaltam. Gyávaság és
óvatosság. Ez a ház, mint egy fiktív élet helyszíne. Ez az erdő itt körös-
körül, mint egy fiktív élet grandiózus színpada. Az egész elképzelt
életem ebben a zárt erdőtömbben, amit Börzsönynek hívnak. A Bör-
zsöny, mint egy nemlétező élet helyszíne.

2011. július 3.

Mintha október lenne, a házban tizenkét fok, szitál az eső. Ha be-
fűtenék, az ősz mélyére taszítanám magam. A ház önkéntes foglya
lettem, a házba és a ház köré zsúfolt szellemvilágomé. Mintha szél-
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csengőt hallanék. Az előbb pedig mintha harangot hallottam volna.
A szél zenéje. Tompa, fehér fény mindenütt.

2011. július 18.

Vadméhek rajzanak a ház melletti réten. Kakukkfű illatát fújja be a
szél az ablakon. Esni kezdett. Az elmúlt hetek sűrűsége utáni űr.
Vidékek, szavak. Régóta szerettem volna esőben lenni itt, és most,
hogy odakint végre esik, szinte nem is érdekel. Mire ezt leírtam,
már el is állt. Hiányzik valami. A hiány reménytelen körbejárása.
Kiszolgáltatva lenni a saját magamról való tudatlanságnak. Végső
soron mindegy, mit gondolok, mert nem tartja össze semmi ezeket
a gondolatokat. Feltevések, elfogultságok, vakság. Milyen könnyen
válik nyomasztóvá ez a környezet. Milyen sokszor vált nyomasz-
tóvá az erdő az elmúlt években. A néma, üres erdők, a hegyek kö-
zömbössége. A csend elviselésére való képtelenség. Holott azt be-
szélem be magamnak, hogy épp ezt a csendet kerestem mindig.
Csakhogy mindig kívül, kívül kutattam utána, ezekben az erdők-
ben és ezekben a hegyekben, néha más, távoli erdőkben. De hiába.
Hiába vesz körül elemi, időtlen csend, ami persze nem az, sokkal
inkább folyamatos zsongás és hullámzás, hiába mindez, ha közben
a lélek sebzett és zavarodott, kétségbeesett és türelmetlen. Csak hiá-
nyokat érzékel, vágyódik valami után, kutat szünet nélkül. Íme, itt
vagy, ezt akartad. És azonnal a szorongás. Ritka, kegyelmi pillana-
toktól eltekintve mindig ez a vége. Így válik egy dombtető elvisel-
hetetlenné, miközben folyamatosan vonz. Így válik az őrület tere-
pévé, miközben a tisztánlátás rejtett helyszíne lehetne.

2011. augusztus 22.

Valaki járt itt. Eltűnt az ásó, néhány gyertya és a létra. Végül is nyitva
áll a ház, az jön be, aki akar. Mégis mintha betörtek volna. A birtok-
lás vágyát a minimálisra csökkenteni. Nem az enyém, nem, semmi
sem az enyém.

2011. szeptember 4.

A nyár utolsó mozdulatai. Várom az illatokkal teli ködöt, a kietlen-
séget. Hogy befűtsek és nézzem a tölgyek csupasz ágai között kí-
gyózó füstöt. Hogy befejezzem végre ezt a füzetet, holott még el
sem kezdtem igazán. Az életem tudatküszöbe alatti folytonos moz-
golódás. Mint amikor a forró gőz emelgeti a fedőt.
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