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FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ

A kozmikus csend
Első pillantásra a legmagasabb hegycsúcs ragad meg, a szánt húzó 

asszony fejétől kissé jobbra. Annyira ismerős, hogy egy idő után a képet 

már nem is festménynek látom, hanem egy nem is annyira távoli múlt 

dokumentumának. A hegygerinc élesen megtörik, majd enyhe mélyedés 

után ismét megemelkedik, hogy utána viszonylag szelíden lejteni kezd-

jen. Piz Corwatsch. Igen, biztos, hogy ez csakis a Corwatsch-csúcs lehet, 

a hegy legmagasabb, 3451 méteres pontja, ahonnan visszanézve látni az 

egész Engadint, az előtte elterülő völggyel, az egybefüggő, a legkeskenyebb 

ponton híddal elválasztott két tóval (a Champfèr- és Silvaplana-tó – Lej da 

Champfèr és Lej da Silvaplana, mert rétoromán nyelvterületen vagyunk, 

Svájcban, Sankt Moritz közelében), a tavak melletti falvakkal: Champfèr, 

Silvaplana, valamint a híd túlsó oldalán fekvő Surlej, amely valójában 

Silvaplanához tartozik. Az asszony tehát csakis a tó innenső oldalán húz-

hatja a szánt. A háta mögött a Piz Aguagliouls hegycsúcs (Piz Aguagliouls) 

emelkedik, amit persze nem látni, hiszen én, a néző állok itt, s ugyanitt, a 

hegy lábánál áll a festőállvány is, mögötte Segantinival, akinek a műter-

me innen körülbelül tíz kilométerre van, Malojában, a Sils-tó (Lej da 

Segl) partján. Most azonban éppen annak az erdőnek a szélén áll, ahon-

nan az asszony a fát Champfèr felé húzza. Baloldalt a 16. században épült 

champfèri evangélikus Szent Rókus-templom tornya, melyet szegényes 

kunyhók vesznek körül – szorosan egymás mellé épültek, miként a környe-

ző falvakban is mindenütt. Egymásnak vetik a hátukat, alig lehet elmenni 

közöttük. Amilyen tág a környező tér, s különösen az égbolt, olyan szűkös 

e falvak tere. Horror vacui. A házakból kilépve az itteni lakos nem egysze-

rűen „kint” találja magát, hanem mintha egy űrsétára indulna. A hegycsú-

csokra felpillantva, a nyers levegőt harapva az ember egyenesen a koz-

mosszal érintkezik. Amit másutt civilizációnak neveznek, az itt olyan, akár 

egy elvékonyodott hámszövet: nem véd semmitől. A városokban, de a sík-

ságokon is az ember összeszedettnek tapasztalja magát, úgy érzi, mintha 
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áthatolhatatlan burok választaná el a mindenségtől. Itt, ezekben a falvakban 

azonban elég kinyitni az ablakot, hogy a kozmosz nyersanyagának kezd-

je érezni magát.

Én legalábbis így éreztem magam, amikor a Corwatsch-csúcsra néhány 

évvel ezelőtt kötélpályán felmentem, majd onnan gyalog elindultam lefelé. A 

csúcsig persze nem jutottam el; körülbelül 3000 méteres magasságnál szálltam 

ki, és ott fordultam vissza, ahonnan még különleges felszerelés nélkül, egysze-

rű bakancsban is lejuthattam. Semmilyen életnek nem volt nyoma; se növény-

zet, se madarak, csak a fehéren vakító nap és a morzsalékos sziklatalaj. Lapos 

hegyhátak, itt-ott kimosott mélyedés, benne víz, de olyan sekély, hogy át lehe-

tett gázolni rajta. Nem volt nálam se térkép, se telefon, s ettől különösen fel-

szabadultnak éreztem magam. Nemcsak hogy senki nem tudja, hol vagyok, 

de meg se találnának, ha úgy döntenék, hogy örökre itt maradok. Figyeltem 

a szívverésemet, mint aki itt kevésbé bízik a testében, mint lent, a síkságon. 

Többször megpihentem, üldögéltem a sziklákon. Soha nem tapasztalt csend 

vett körül. Madarakat sem láttam. Én sem mertem megzavarni a némaságot: 

egyszer fütyülni kezdtem, azután gyorsan elhallgattam. A csend erősebb volt 

nálam. De ez nem a temetők csendje volt. Azután az egyik emelkedő mögül 

előtűnt a mélyben Silvaplana a házaival. Kicsit csalódott voltam, nem is akar-

tam odanézni. Inkább újra meg újra hátrafordultam. Amikor pedig az első 

fűcsomók és zuzmók megjelentek, akkor úgy éreztem, mintha búcsút kelle-

ne vennem valamitől. Attól a végtelen egyedülléttől, amit mégsem mondanék 
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magánynak. Ott voltam, amit René Char „a szív csúcsainak” nevez. A kinti és 

a benti csúcsok megkülönböztethetetlenek voltak.

Odafent nem voltam egyedül. Az egyedülléthez kell a bent és a kint biztos 

különbségtétele, az „én” és a „külvilág” szétválasztásának a képessége. Pár 

óra erejéig azonban elveszítettem ezt a képességemet. Nem egyszerűen érint-

keztem a kozmosszal, hanem az az egész lényemet kitöltötte, áthatotta. Persze 

lent, a városban is ugyanezt teszi, csak ott védem magam s a figyelemelterelő 

műveletek egész arzenálját bevetem, hogy eltereljem a figyelmet magamról, a 

lényem kozmikus természetéről. Az úgynevezett civilizációra bízom magam. 

Odafönt azonban megnyílt valami, s én magam is megnyíltam. Az első fűcso-

mók megjelenésével azonban kezdtem becsukódni. És mire megjelentek a fák, 

megint teljesen bezárultam.

A nyitottságnak az emlékét azonban nem veszítettem el. Segantini festmé-

nye ezért ütött szíven. Ismertem a kép egyik változatát: a Sankt Moritzban lévő 

Segantini-múzeumban függ a Visszatérés az erdőből című festmény, amelyen 

ugyanez az asszony húzza ugyanezt a szánt. Farönk helyett ott gallyak vannak 

a szánon, kicsit különbözik a távoli házak elrendezése, sőt valamennyire még 

a hegyvonulat is. Egyébként azonban ugyanaz a csend, ugyanaz a némaság. 

És ugyanaz a megszólíthatatlanság. Ez az asszony soha nem fog megfordulni, 

hanem örökké előre megy. Szemben a hegyekkel maga is olyan, akár egy hegy-

csúcs. A falu pedig – valamiért biztos vagyok benne, ez csakis Champfèr lehet, 

kevéssel a tó fölött, amely ebből a szögből persze nem látszik – nem egysze-

rűen falu, amit emberek építettek, hanem különös, nem is ember alkotta kép-

ződmény. A maga nemében nem különbözik a távoli hegyektől, az évmilliók 

óta ott heverő kövektől és szikláktól. Mintha ez a falu is úgy került volna ide, 

mint azok. A kozmosz közvetlen kitüremkedése. S amit civilizációnak monda-

nak, az csak később költözött a falai közé. És majd egyszer kiköltözik onnan, 

s ezek a falak és házak továbbra is állni fognak. De nem lakatlanul – az űr, a 

mindenség végtelensége akkor is kitölti őket. Ahogyan kitölti ezt az asszonyt 

is, a ruhájával meg a főkötőjével, és ahogyan kitölti a farönköt is, amely maga 

is a természet mindent felülíró hatalmát sugallja. Bármi is e kép címe, számom-

ra a valódi címe: A kozmikus csend. Amint szürkésfehér árnyalatát nem zavarja 

meg semmilyen más élénkebb szín. Ilyen lehet a kozmosz színe.
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„Közel a jég, a magány irtóztató – de mily könnyeden nyugszik minden a 

fényben! mily szabadon lélegzik az ember! mennyi mindent érez maga alatt! 

– A filozófia, ahogyan mostanáig értettem és megéltem, önkéntes élet a jégben 

és a hegycsúcsok között – felkeresése a létezés valamennyi idegenségének és 

kérdésességének, mindannak, amit a morál eddig kordában tartott.” Nietzsche 

írta e sorokat, Silsben, amit, ha a festmény terében előbbre lehetne lépni, jobb 

kéz felé látnék, az ekkor feltáruló Silvaplana-tó túlsó partján. Az „örök visz-

szatérés” gondolata ott, a tó partján született meg benne, egy hatalmas szik-

la láttán, amely mellett nap mint nap elvezetett a sétaútja, „6000 láb magas-

ságban, túl az emberen és az időn”. „Azon a napon sétálni mentem az erdők-

be a Silvaplana-tó mentén; egy hatalmas, piramidálisan tornyosuló kőtömb-

nél, nem messze Surleitől megálltam. Ott támadt bennem e gondolat.” Nem 

tudom, Segantini olvasott-e valaha Nietzschét. Gyanítom, nem. A képén látha-

tó asszony azonban úgy húzza maga mögött a farönköt, akár egy „piramidális 

kőtömböt”. De ő maga is egy kőtömb benyomását kelti. Meg a táj is, amelyet 

hó borít ugyan, de ez akár kő is lehetne. Meg a házak, a maguk örök néma-

ságukba bezárva. Meg a templomtorony, amely szabályosan beleszúr a hide-

gen kék égboltba. Egy kőtömb benyomását kelti az egész festmény. Olyan 

kőtömbét, amely nem mondható élettelinek, de halálosnak sem. Ilyesmi csak 

a lenti perspektívából állítható. Amit azonban itt látni, az egy más perspektí-

vából van megfestve. Segantini a „szív csúcsain” állította fel a festőállványát. 

Onnan kínálkozik a legemberibb nézőpont.
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