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VILLÁNYI G. ANDRÁS

Ínyenclét
Est	az	ódon	házban	Bach	és	Glenn	Gould	körében,	a	zene	vendégeként.	A	cserépkályha	

üvegajtaja	mögött	lángbalerinák	hajladoznak.	Zsigereidben	érzed,	amint	a	lángok	és	hasábok	
pattogása	együtt	kavarog	a	melódiával	a	szoba	 levegőjében,	a	 fa	 illata	a	bor	aromájával	és	
színével,	 a	 tűz	 az	 ital	 egyéniségével,	 és	 közösen	 keltik	 életre	 a	 pillanatban	 felcsendülő	
szimfonikus	összjátékot.

Az	ínyenclét	meghaladja	az	étkek,	italok,	csillogó	porcelánok	és	kelyhek	dimenzióját.	Tűnődő	
töprengést	 jelent	 gondolaton,	 érzelmen,	 a	 világ	 és	 az	 abban	 elvetett	 emberlét	 szerkezetén.	
Az	 ízlelgető,	 halk,	 minden	 praktikum	 fölött	 álló	 elmélkedés	 rezignált	 örömét.	Az	 Ínyenc	
méltányolja	a	kiváltságos	pillanat	harmonikus	emelkedettségét,	hálával	kortyol	a	kesernyésen	
mámorító	 kehelyből.	 Összeér	minden:	 az	 elme	 partjain	már-már	 túlcsapó	 gyönyörűség	 az	
elillanó	pillanat	lélekbe	markoló	bánatával.	Együtt	izzanak	bűvös	gerjedelemben.

•

A	tavaszdélután	csöndesen	merengő	és	örömteli	tűnődéssel	múló	negyedórácskái	kényelmes,	
vén	 faszéken,	 az	ütött-kopott,	 szújáratos	paraszt-copf	asztalnál,	 a	 százesztendős	ház	nyitott	
teraszán	borzongó	megérzése,	hogy	most	igazán	a	jelen	pillanatban	dobbansz

ritka	derű	áraszt	el	
madarak	dalában	zeng	örömöd,	nem	is	a	madárdalban,	hiszen	magad	vagy	rigók,	pintyek,	

cinkék	és	a	rozsdafarkú	szerelmes	éneke
a	tágas	hangversenyszínpadon,	a	távolban	napsütötte	fenyők	inganak	a	fellélegző	szellőkkel,	

az	égbolt	horizontján,	amely	bármely	kikeverhető	színét	rávetíti	a	földekre
lejjebb	áttetsző	halványkékkel	indít,	s	ez	átúszik	fakó,	majd	mind	sötétebb	szürkébe,	még	

magasabban	fehér	foltot	terpeszt
a	leveleken	aranysárga	ujjakkal	játszik	a	szellő,	alig	érzékelhető	felhangjai	lankadt	vörösek
a	 távolban	 egy	 traktor	 egyenletes	 dízelbrummogása	 –	 mert	 az	 ember	 hangjai	 jobbára	

géphangok,	robbanómotor,	metál-zenebona	–,	ám	most	ez	is	akadálytalanul	simul	a	minutumba

a	pillanat	minden	anyaga,	összetevője	lélekké	sűrűsödött	
a	villanypózna	drótjai	kottavonalak	s	a
rajtuk	ülő	madarak	élő	hangjegyek:

miként	felhők	közt
a	lebbenő	hézagok
úgy	álltak	itt
sorok	és	mondatok.

•

Virágpompát	öltött	a	kert.	Sárgával	indít	a	nagyzenekar:	aranyvesszőtömegek,	boglárkacserjék	
csúcsnyílása,	milliárd	pongyolapitypang	 teljes	díszben.	Ha	vörösre	vagy	 liláskékre	vágysz,	
akkor	holdviola!	–	egy	visszatérő,	és	igyekezetemmel	mind	jobban	elszaporodó	tüneményes,	
virítón	 színes,	 nagyvirágú,	 magas	 növény.	 Szárazvirág	 formája	 a	 júdástallér.	 Kereklevelű	
repkény	 rajzó	 seregei.	 Csillaghúr.	 Ősztől	 izmosodott	 a	 két	 meggybabér,	 amelyeket	 2011	
tavaszán	ültettem.	Aurájuk	 is	 olajos,	 húsos,	 hűs-zöld.	A	 százszorszépek	mintha	 rajzó	 fehér	
pillék	lennének,	rózsásbordó	erezettel	potrohuk	körül,	amint	megpihennek	pillanatra	egy-egy	
alkalmas	fűszálon.	Ilyen	térben,	a	létezés	sűrű	erezetével	átszőtten	a	lélek	megnyílik	a	lényeges	
dolgoknak	és	becsukódik	a	tolakodó	jelentéktelenek	előtt.	

•

Három	hét	múltával	 alig	 várom,	 hogy	megpillanthassam,	 aztán	 pásztázó	 szemszalasztás	
után	töviről	hegyire	felderítsem	a	tágas	kert	apró	zugait,	egyenként	felfedezni,	mi	és	ki	bomlott	
szirmaiba.	A	virágok	nem	bábuk,	kerti	 törpék	dekoratív	 tömege,	hanem	egyének,	sajátosan	
lebilincselő	 személyiséggel.	Az	 aranyvesszők	 aranysárgasága	már	nyomokban	 sem	 lelhető,	
a	 fűben	 is	mintha	mostanra	 feloldódtak	volna	 szirmai.	Ám	a	benti	bokor	magasat	nyúlt	 az	
ég	felé,	és	oldalra	terjeszkedne,	a	rózsabokor	kárára,	amelyet	a	kőműves,	akinek	útban	volt	
egykor,	 kihajított	 és	 sírkőnek	 építési	 törmeléket	 halmozott	 fölébe. Sikerült	 kikaparni	 egy	
vesszejét	és	újraültetni,	hogy	gyönyörűségünkre	megmeneküljön.	Idén	még	nem	levéltetves,	
bizakodom,	 hogy	 sziromlelke	 ezer	 mosolyát	 élvezhetem	 nyáron.	 A	 meggybabérok	 még	
erőteljesebben	nekilódultak.	Húszcentis,	halványzöld	hajtásaik	fiatal	táncoslányként	kelletik	
magukat;	napfürdőjük	közepette	úgy	válnak	el	s	maradnak	mégis	együtt	a	méregzöld	anya-
ággal,	ahogy	kalandvágyó	felnőtt	gyermekek	öregedő	szüleikkel.	A	százszorszépek	kitárják	
kamaszlányos	 érzékiségüket,	 először	 figyelhettem	meg,	 amint	 megtermik	 piheszőrös,	 hal-
ványpirosas	termésüket,	akár	gyermeklányok	szülik	hajas	babájukat.	Virágba	borultak	a	kerti	 
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haranglábak.	 Aki	 nem	 ismeri	 ezt	 az	 elegánsan	 bonyolult	 virágzatú	 növényt,	 az	 pótolja	
sürgősen;	 architektúrája	 akár	 egy	 reneszánsz	 dómkupoláé.	Vannak	 erre	 lila	 és	 rózsaszínes	
példányok.	A	legdúsabb	magassága	méter	fölötti,	és	mérgesen	mélypüspöklila.	A	meszelt	falak	
előtt	 ők	 rajzolják	 legvadabb,	 tündérszép	 és	már-már	 öldöklő	 élű	 plasztikus	 sziluettjüket.	A	
rétekről	sikerült	megtelepíteni	a	sárga	virágú,	mintegy	harminccentis	bakszakállt,	amelynek	
közelségére	régtől	vágytam.	Idén	meglepően	korán	virágzik.	A	pünkösdirózsák	vérnél	vörö- 
sebbek	 és	 alig	 bírják	 szirmaik	 káprázatos	 tömegét	 viselni.	 Támogatást	 készítettem	 nekik,	
amiként	a	másik	futórózsának	a	ház	sarkában,	szó	szerint	hasra	esett,	félig	maga	alá	temetve	
egy	hatalmas	haranglábat.	Mindketten	túlélik	a	sokkot,	már	lábadoznak.	A	szappanfüvet	a	kert	
újabb	szegletén	sikerült	elterjeszteni.	Még	puszta	zölden	is	elegáns,	hisz	még	nem	öltötte	fel	
halványrózsaszín	virágzatát.	A	járda	mellett	szamócák	vöröslenek	többtucatnyian,	most	épp	
kerek	porcelán	tálból	kínálják	magukat,	érzem	a	szájamban	támadt	izgalmat.	Uram,	tragikusan	
szép	és	fájdalmas	állatnak	lenni!	Gyönyörűség	a	fele	és	hasztalan	vágy	a	nagyobb,	állandóbb	
birtokára,	a	másik	az	illant	örömök	keserűsége,	öregkor,	betegség	és	múlandóság.	Ám	a	kert	
virágai	 tavasszal	 mást,	 ennél	 sokkal	 többet	 kínálnak,	 tanítanak.	Azt	 tanítják	 színükkel,	 az	
illatos	párában	bájosan	bólogató	alakjukkal,	hogy	ne	törődj	az	elmúlással,	hiszen	amíg	élsz,	
az	is	csupán	délibáb,	virágálmú	képzelődés.	Most	kapaszkodj	a	szirmomba,	hogy	röptünkben	
megismerd	a	pillanatba	zárt	öröklétet.	Egyszer,	ha	a	halál	hívó	ujját	nyújtja,	tudd	rögtön:	ő	is	
szirom,	röpülés	közben	segít	feltárnod	a	végtelent.

•

Szavak	hálójába	gabalyodott	pille	vagy,	egy	akarat	foglya.	De	honnét	való	akaratnak?	Kint-
ről	vagy	bentről	támadónak?	Ki	késztet,	hogy	a	hálónak	nekiröpülj,	horgas	csapdáin	fennakadj?	
Honnét	ered	az	erő,	ami	ekként	sodor,	irányít?	Valós	hatalma	van,	vagy	annak	csak	látszata,	
üres	héj,	lélektelen	mechanika,	ami	rángat	téged?	Szüntelen	mérlegelés,	véget	nem	érő	óvatos-
kodás.	Jó-e	így,	vagy	inkább	mezítelen	hulljunk	a	sors	állkapcsába?	Mindenütt	végeláthatat-
lan	körforgás	egy-egy	helyszíne,	angolparki	hintaja.	Vágynál	ilyen	vagy	olyan	látványosságra,	
mesefogatra	felszállni,	de	érteni	kezded,	hogy	a	dolgok	nem	akaratod	mentén	formálódnak.	
Szembesülsz	azzal,	hogy	a	valóság	fájdalmasan	nélkülözi	a	te	formád	negatívját,	a	remélt,	biz-
tonságosan	langyos	fészkedet.	Nincs	fogadószobája	éppen	a	„te”	számodra.	Derengeni	látszik	
a	jövő,	amikor	az	elveszett	én	utáni	sziszifuszi	kutatás	ösvényén	berepülsz	a	tilos	horizontjába,	
ahonnét	nem	lehet	már	visszatérni.	Lepkeháló.	Út,	amely	úgy	hömpölyög,	akár	a	sötéten	mér-
hetetlen	űr	egy	tűzkő	szikrája	előtt.	Vezet	mindenhová,	sehová	sem	visz.	Látni,	hogy	segíteni	
senkin	nem	lehet,	mert	mindenki	saját	képzelgésének	engedelmeskedve	vesztére	tör.	Legfel-
jebb	erőszakkal	állíthatnád	meg,	ha	képes	lennél	erre	–	nyilvánvalóan	rögvest	ellenségévé	válva	
–,	akivel	bármikor	kitörhet	a	tűzpárbaj.	Prospero	ezt	is	tanította:	maga	ellenében	jóra	formálni	
mágus	sem	képes	embert.	Ebben	a	mégoly	hathatós	„művészet”	 is	kudarcot	vall,	 legfeljebb	
ingatag	pillanatig	tartóztathatja	fel	az	öntörvényű	modus	operandit. 

•

Az	esték	várt,	fájón	szeretett	egyedülléte.	A	kötelező	laptopképernyőbe	meredő,	hol	elomló,	
hol	éles	tekintet	órái.	Költemény,	vagy	egyéb	szöveg.	Javítgatás,	jobb	esetben	versírás,	még	
kedvezőbb	 esetben	vers	 határain	 szédelgő	próza.	Nem	 lehet	 nem	 szédelegnie,	 hiszen	maga	
is	 jelenlét	és	távollét	határán	szédeleg,	ahol	sokszor	fagy	és	gyakran	jeges.	Nem	szól	senki,	
senkihez	ő	se.	Magában	tölti	estéi	javát,	csak	növényei	sustorgása	lebben	fülébe	olykor,	vagy	a	
hűtő	kiegyensúlyozott	motorzúgása.	Egyetlen	kötelessége	szemlélődni.	Magának	ír.	Eldöntötte	
rég,	amint	azt	is,	hogy	miután	megszületnek	formulái	és	képletei,	világnak	engedi	őket.	Hadd	
járják	a	maguk	fájó	útját	ritkán	megértetten,	elfogadva.	Mert	egy	távoli	üzenet	formába	szövése	
nem	alkalmazkodhat	piac	vagy	divatok	mulandó	elvárásaihoz,	szánalmas	igénytelenségéhez.	
Továbbá,	egyáltalán	semmilyen,	kívülről	támasztott	követeléshez	sem.	Az	alkotás	a	valódi	sza-
badság	világa,	amelyet	csupán	a	dolgok	természetes,	örök	gravitációja	korlátoz.	A	tömegvonzás	
keretei	között	pillangóként	szálldosol	a	kifeszített	csendben.	Röpdösés	az	állandó	némaság	tág	
űrjében,	szabadon	tenger	kolonctól.	Ezt	a	szabadságot	az	élet	szövevényes	labirintusaiban	való	
viszonylagos	eligazodás,	a	falak	szemlélődő	és	ítéletmentes	ismerete,	lekottázása	nyújtja.	

•

Ember	 aligha	 tehet	 többet	 és	 szebbet,	mint	 zenét	 szerez,	 vagy	 játszik,	 vagy	 hallgat.	Ha	
mégsem,	akkor	más	úton	valósítja	meg,	lényegíti	át	a	muzsikát.	Hangszínt,	dallamot,	ritmust,	
dinamikát	rajzol	szövegébe,	akvarelljébe,	lehetőleg	teljes	viszonyára	a	körötte	lélegző	lények-
hez,	dolgokhoz.




