
Nem épült semmi 
Mindig zavarban vagyok, ha valahol azt látom a nevem mellett, 
hogy zenész. Persze ugyanez a zavar akkor is jelentkezik, ha azt 
látom: költő, író. Mehetnék még tovább és azt is mondhatnám, hogy 
e nevezetes zavar már akkor is felbukkan olykor, ha a puszta ne-
vemet látom leírva valahol. De eddig most nem mennék, noha ez 
utóbbi zavar mélyen összefügg az elsőként említett zavarral. Mind-
járt az elején be kell vallanom, hogy nem vagyok zenész, noha ze-
nével immár két évtizede foglalkozom kisebb-nagyobb intenzitás-
sal. Ez a zenével foglalkozás esetemben nem azt jelenti, hogy 
időközben elsajátítottam volna egy hangszer klasszikus megszó-
laltatásának műfogásait. Semmit sem sajátítottam el, ma éppen úgy 
nem tudok gitározni vagy zongorázni, mint húsz évvel ezelőtt. Fur-
csa módon leginkább nyolc-tíz éves korom környékén „értettem” a 
leginkább a zenéhez, akkor még kottát is tudtam olvasni, ismertem 
a hangok elhelyezkedését a furulyán. Azóta ez a kevéske tudásom 
is elveszett. Semmit sem tudok. A zene a legkorábbi emlékeimben 
is karakteresen jelen van már. Apám nagyon szerette a jazzt, volt 
egy szalagos magnója sercegő, interferenciáktól átjárt felvételekkel, 
amelyeket a Szabad Európa Rádióból vagy a Voice of America le-
gendás jazz-műsorából vett fel a hatvanas és a hetvenes években. 
Ahogy ezt írom, valahonnan felbukkan egy név, Willis Conover 
neve, aki a Voice of America Jazz Hour című műsorát vezette évtize-
deken át. Apámtól hallottam a nevét legalább harmincöt éve, azóta 
sem jutott eszembe. Gyerekkorom háttérzenéje volt Miles Davis, Bill 
Evans, Stan Getz vagy Oscar Peterson játéka. Hogy mennyire eltért 
ez a zenei atmoszféra a nyolcvanas évek elejének negédes sláger-
világától, azt főleg akkor érzékeltem, amikor egy-egy barátom ná-
lunk járt és egyáltalán nem értette, hogy mi az, ami a magnóból 
szól. Kínjukban röhögtek vagy úgy tettek, mintha nem hallanák, 
amit hallanak. Hamar el is terjedt, hogy az apám nem normális, ami 
annyiban tényleg nem állt messze a valóságtól, hogy az alkatából 
adódó erős introvertáltsága miatt eleve kilógott abból a nagyköz-
ségi közegből, amelyben életének jó részét töltötte. Jazz, erdő, Wil-
liam Faulkner könyvei, mindez egyáltalán nem illett bele abba a vi-
lágba, amit alapvetően az igénytelenség és a műveletlenség uralt. 
Noha később engem is elnyelt a Poptarisznya című rádiós műsor cí-
mével fémjelzett zenei infernó, a mélyben mégis megmaradtak ezek 
a jobbára melankolikus zongorafutamok, szaxofonszólók és bőgő-
menetek. Tudtam róluk, dolgoztak bennem. És már az elég volt, 
hogy ismertem a zenének olyan tartományait is, amelyekben egészen 
más szempontok az irányadók. 
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A csend felé tolt valami egész életemben, ezt most, negyvennégy 
év után tisztán látom. Korábban is sejtettem, tudtam erről az erőről, 
amely a gravitációhoz hasonló szelíd kérlelhetetlenséggel terelt az 
üres akusztikus terek felé. Az üresség akusztikáját leginkább az er-
dőben találtam meg, a Börzsöny középhegységi vadonjának bizo-
nyos pontjain. Az üresség számomra soha nem volt egyenlő a sem-
mivel, inkább valamiféle rend homályos sejtelmét jelentette. A rend 
jelenlétét a legritkább esetben érzékeltem az emberi világban. Az 
ember által még kevéssé háborgatott rejtett zugok viszont őrizték az 
emlékét. Van itt valami, amit az emberek mintha kiűztek volna ma-
gukból. Mintha nem tűrnék a közelükben, a lelkükben, halálra ré-
mülnek tőle, gyűlölik. Így láttam ezt bő két évtizeddel ezelőtt, az er-
dőjárások legsűrűbb éveiben. Olyan nagyon másképp ma sem 
látom. A természeti tér hangjai a maguk időtlen, repetitív módján 
rajzolták körül azt a hiányt, ami foglalkoztatott. A madarak éneke, 
a patak zúgása, a szél süvítése a fák koronájában emléknek tűnt, 
miközben nem tudtam, mire kellene emlékeznem. Olyan emlékek, 
amelyeknek nincs forrása. Mintha már eleve emlékként születtek 
volna. A névtelen emberi lény, akivé ritkán, kitüntetett órákban vál-
tam némelyik erdei „merülés” során, ezekre a természeti hangokra 
bízta magát. Vezessék valahová, innen el. Csak az foglalkoztatott, 
hogy milyen módon tudnám létrehozni azt a hangtájat, amelyben 
bármikor szétszóródhatok, mint az égerfák virágpora a májusi le-
vegőben. Ezeket a külön bejáratú hangtájakat kezdtem el építgetni 
sok éve egy öreg, viharvert gitárral és néhány effektpedállal. 
Olyasmi ez, mint amikor az ember minden cél nélkül elkezd köve-
ket rakosgatni egymásra a patakparton. Van egy pillanat, amikor 
tudom, hogy befejeztem a kövek ide-oda pakolását, noha szemmel 
láthatóan nem épült semmi. Semmi olyasmi, amit bármire is lehetne 
használni. Mégsem mondanám, hogy céltalan lenne. Ezek a lassan 
áramló, rétegről rétegre épülő hangfolyamok emlékeztetnek ugyan 
valamiféle zenére, de valójában nem azok. Talán szobrok inkább, 
illékony struktúrák, mint egy pillanatokig létező buborék felszínén 
az égbolt tükörképe. 

Semmit sem tudok, ezt már írtam ugyan, mégsem mondhatok 
mást. A legtöbb, ami elmondható erről, hogy a hangok, a visszhan-
gok, az önmagukba hurkolódó dallamtöredékek áramlása olykor 
visszavezet a gyerekkor magányos birodalmába, a fogalmak és a 
nyelv előtti időbe, amikor még alig különböztem egy fenyőtől vagy 
egy bárányfelhőtől. És közben nézem magam, ahogy tükröződöm 
a buborék felszínén.
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