
A hegyi füzetből
2012. január 9.
A ház szaga. Minden ház saját szaga. Ebben a szagban korom, füst,
fa és elhagyatottság. Az elhagyatottság szaga. Néha embereken is
érezni. Nagyjából egy éve, hogy megtaláltam ezt a házat. Egy éve
férkőzött a tudatomba. A vaskályhában dohog a tűz. Először mindig
füstöl egy kicsit, szellőztetni kell, aztán elkezd intenzíven égni. Ke -
vés olyan megnyugtató hangot ismerek, mint a tűz ropogása. Talán
még a patakok hangja, a kakukké, a szélben zúgó fenyőké ilyen. Vi-
gasztaló hangok. Egy olyan rend akusztikájának töredékeit mutat-
ják fel, amely már nem létezik másutt, csak a tudat legmélyén.

2012. március 29.
A természet átható jelenléte. Illetve nem is jelenléte, talán nincs is
megfelelő szó erre, mert ez a jelenlét is olyasmit sugall, mintha külön
lennék a természettől, mintha valami más lennék, mint természet.
Mintha lehetnék valami más. Egy hónapja nem jártam a házban.
Egy padlón fekvő, mumifikálódott lódarázs jelzi csak, hogy itt is
telik az idő. Vajon hogy jutott be ide. Amikor legelőször kinyitottam
a kályha ajtaját, egy halom elszáradt lódarázs hullott ki belőle. Min-
dig megrendítenek ezek a rejtett tömegsírok, a rovarok néma ha-
láltusájának sötét helyszínei. Berepültek a kéményen, de a kivezető
utat már nem találták. Amikor először befűtöttem, elégettem őket.
Lódarázstetemekkel gyújtottam be.

Erős déli szél, egy hollópár vitorlázik magasan a Gál-hegy gerince
fölött. Mostanában sokat gondolkodom a természetről, ami azt is je-
lenti (vagy talán csak azt jelentheti), hogy magamat vizsgálom. Vég-
telenül megnyugtató, hogy a természet nem ismeri az érzelmeket.
Ezzel a kérdéssel ébredtem: Mi van a természet mögött? Van-e va-
lami mögötte? Néhány napja álmomban kiástam egy házat a föld
alól. Az ajtaját ástam ki először. Régi, rozsdás vasajtó volt, szivárgott
mögüle a víz. Amikor kinyitottam, egy jégtömböt láttam, ami kitöl-
tötte az ajtónyílást. Aztán pillanatok alatt olvadt el. Mögötte egy kert
tárult fel fákkal, virágokkal. Homályosan emlékszem egy feliratra,
talán az ajtón, talán máshol. Rövid szöveg volt archaikus nyelvezet-
tel, de csak egy szó maradt meg belőle bennem: lét. Az álom talán
azt sugallja, hogy a természet mögött maga a lét rejtőzik a maga vég-
telen kiterjedésével, és hogy a jégtömb, ami elzárja előlem a létre
nyíló bejáratot, én magam vagyok. A természet és a lét között meg-
fagyott lényemmel néztem szembe a magam ásta gödör mélyén.

2012. április 4.
Egyre nagyobb zöld foltok a hegyoldalakon, néhol a vadcseresznyék
hófehér koronái is látszanak. Egy virágzó vadcseresznyefa illata.
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Odalent a faluban már beindult a nagyüzem. Külön-külön nem hal-
latszik fel ide az autók zaja, inkább egy összefüggő mormolás ez,
ami reggel hét körül kezdődik, és nagyjából tizenkét órán át tart.
Ahogy a fák lombosodnak, egyre halkabb lesz majd, és nyáron már
szinte alig hallani.

Az elmúlt héten meghalt egy ismerősöm. Ismerősnél talán több
volt, barátnál kevesebb. Régóta ismertem, az utóbbi években ritkán
találkoztunk. Bicikliszerelő műhelye volt, sokan szerették. Behatóan
foglalkozott a keleti vallásokkal, elsősorban a buddhizmussal és a hin-
duizmussal, valamint az iszlám ezoterikus irányzatával, a szufival.
De a kereszténység sem hagyta hidegen. Azon az állásponton volt,
hogy a nagy hagyományok azonos tőről fakadnak, csupán az artiku-
láció az, ami megkülönbözteti őket egymástól. Azt hiszem, tévednek
azok, akik azt mondják róla, hogy buddhista volt. Nem volt az. Aho-
gyan keresztény sem volt. Vagy mégis? Mi az, hogy keresztény? És
mi az, hogy buddhista? Finom mosollyal az arcán, magabiztosan tu-
dott hosszasan beszélni olyasféle dolgokról, amelyekről jó lelkiisme-
rettel inkább mélyen hallgatna az ember. Olajos kezét egy rongyba tö-
rölte, letette a csavarhúzót a munkapadra, és rövid előadást tartott a
leszületésről. Hogy milyen stációkat jár végig a lélek a túlvilágon, amíg
egy újabb anyaöl be nem fogadja, hogy testet adjon neki. Az ilyesmi
tagadhatatlanul hatásos tud lenni, nem csoda, hogy fiatalok folyton
változó kis csapata vette körül a műhelyben. Csendesen rajongó lá-
nyok és komoly arcú fiúk. Többször járt Indiában, megmászott né-
hány komolyabb hegycsúcsot a Himalájában és az Alpokban. Mon-
dandójának mindig volt valami nem egészen komolyan vehető
tartománya is. Sokszor éreztem úgy, miközben beszélgettünk, hogy
inkább leckét mond fel. Ismerem ezt, magam is sokszor mondtam már
fel leckét. Keserves út vezet a saját szavakig. Önzetlen és segítőkész
ember volt, igazi közösségi lény, aki igen sokat tett azért, hogy a kör-
nyezet, amelyben élt, előnyére változzon. Súlyos belső konfliktusairól
mélyen hallgatott. Csak ritkán tett egy-egy utalást arra, hogy legszű-
kebb környezetével feloldhatatlan feszültségben áll. Nők. Főleg a nők-
kel küzdött reménytelenül. Kislányát, aki a fiammal egyidős, nagyon
szerette. Talán az egyetlen ember volt, aki igazán közel állt hozzá.
A szerepből, amelyet részben önként vett fel, nem tudott kibújni. Olyan
környezetben, ahol az emberek döntő többsége semmit sem tud a
transzcendencia mélyebb tartományairól, könnyen önmaga paródiá-
jává válhat az, aki valamelyest megízlelte a tágasabb létezés élményét.
Bölcsnek, beérkezettnek gondolják, és ennek a csodálatnak tényleg nem
könnyű ellenállni. Némi túlzással azt mondhatnám, hogy manapság
elég néhány, a kertben lengedező tibeti imazászló ahhoz, hogy
szárnyra keljen a hír: tudunk valamit. Amivel egyáltalán nem azt aka-
rom mondani, hogy ez a fiú beérte volna ennyivel. Nem. Csak a hatás,
amit a szavaival gyakran keltett, létrehozott egy ilyen aurát körülötte.

Sokszor tűnik fel bennem az arca azóta, hogy halott. Erősen re-
mélem, hogy ahol most jár, eldől, szavai milyen mértékben hordoz-
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ták az igazságot. És mintha tényleg mindenben ott lenne már. A ter-
mészet mélyén van, átkelt azon a határon, amit álmomban az ajtónyi
jégtömb zárt el.

2012. április 8.
Az újra és újra rám törő félelem amiatt, hogy a világ kiszolgáltatta
magát a sötétségnek. Mintha elszabadult volna valami, amit most
már nem lehet megfékezni. Ez a valami először az emberben sza-
badul el, a lelket dúlja fel és mocskolja be, majd kilép belőle, és a vi-
lágban teszi ugyanezt. Ezt a valamit onnan ismerem, hogy bennem
is él, régóta érzem a jelenlétét.

Idefent, ezen a szeles dombtetőn valamivel könnyebb elkülöní-
teni magamtól. Mert még nem nőtt belém egészen, nem tapadt rá
teljes felületével a lényemre. Még nem választott el végleg önma-
gam tól. Talán ezért kerestem egész életemben a csendes, eldugott
helyeket, mert csak ezeken a helyeken vagyok képes szembenézni
ezzel a parazitával. Ezzel a sötét ikertestvéremmel, akit magamban
hordok, mint egy anya a magzatát. Tudom, hogy nem szabad meg-
szülnöm erre a világra, mert akkor elvesztem, onnan már nem lesz
visszaút. Annyian megszülték már.

Arról, hogy mi történik, miután beletörődtünk önmagunk végle-
ges elvesztésébe, kevés mű beszélt mostanában olyan pontosan, mint
a Ken Park című amerikai film. Jó szívvel nem ajánlhatom senkinek,
hogy megnézze, mert rettenetes élményben lenne része. Aki mégis
megteszi, az minden mértéket felülmúló módon fog szembesülni
azzal, hogy mit tett ez a világ az emberrel, mit tett a gyerekekkel.

Hogy mi történik akkor, ha megszüljük erre a világra a sötétséget.

Pilinszky János kézírása
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