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A szobor

Elismert szobrász volt. Művei tereken, múzeumokban, miIIiomosok palotáiban sora
koztak. Ő azonban minden kitüntetés, magasztalás ellenére elégedetlen volt magával,
megöregedve is keményen dolgozott. Ismerte mestersége minden csínját-bínját - de
az álma valahogy mindig csak álom maradt. Nem is álom voft az valójában, inkább
valamiféle érzés, valami vágy, ami a szívénél beljebb, mélyebben rejtőzött. Ez a vala
mi hajtotta, ez volt minden nyugtalanságának, minden mozdulatának igazi motorja.
Minden kezdet ígéret volt: most majd testet ölt . .. végre megláthatja, megtapinthat
ja, ami benne él.

Eleinte ez nem volt ilyen világos neki: keveset gondolkodva, inkább ösztönösen fo
gott mindig munkához. Aztán, mikor komolyabban eszmélni kezdett, egyre keserűb

bé vált. Gyökeret vert benne a felismerés: becsapták, valaki csúnyán rászedte. És
abbahagyta a munkát. Szégyellte korábbi önfeledtségét, meg akarta semmisíteni
minden müvét, De már nem voltak az övéi, és barátai, ismerősei, vevői nem en
gedték.
Később elterjedt róla a hír: kiégett, lecsúszott, vége. Jócskán alá is támasztotta

magatartásával, véleményeivel. Botránkoztatott, ivott, züllött.
Aztán, mert élnie kellett valamiböl, újra munkához látott. Meg dacból is, mert már

eltemették. Tehetsége, képzettsége bőven biztosította a kenyeret. Groteszk, ijesztő

szobrai népszerűvé tették. Rafináltan "érthetetlen" formáin vitatkoztak, sommásan
elítélték vagy az egekig dicsérték. Mulatott magában, hogy az emberek közt minden
és mindenki megtalálhatja a maga piacát.

Egyszer aztán arra döbbent rá, hogy álmától nem tudott megszabadulni, legtor
zabb alkotásai is ennek a lenyomatai voltak. Valamennyi szobra - ha negatívan is 
álmát tükrözte. És sírni kezdtek újabb és újabb torz figurái.

Mikor visszatért a tiszta formákhoz, sokan megállapították, hogy már kimerült,
már nincs új a tarsolyában. Sajnálták, hogya múlton rágódik. Lassan vették észre új
szobrain az árnyakat, a görcsőket. a könnyeket... s hogy egy megnevezhetetlen,
szelíd fény ragyog át rajtuk. Ő ekkortájt ébredt tudatára, hogy az álom kihívását 
bármilyen abszurd - vállalnia kell. Nem lehet menekülnie, a kishituségbe sem. Az
egyetlen megoldas, ha napról napra, szoborról szoborra szembenéz vele.

És azóta újra ígéret volt számára nunden kezdet. Igaz, munka közben egyre köze
lebbről, egyre világosabban vélte látni, tapintani ezt a titokzatos kényszert, néha úgy
érezte, egész lényét betölti, azonos vele. De igaz az is, hogy akármelyik befejezett
szobrára tekintett, egyre esetlenebbnek. egyre tökéletlenebbnek látta - ahhoz képest,
amit önmagában megtapasztalt. Pedig ekkor az emberek már a legnagyobbakkal
együtt kezdték emlegetni.

Kerülgette egy újabb felismerés: talán sohasem sikerűl Iáthatóvá, foghatóvá farag
nia a titkát. De ez valahogy nem vette el a kedvét. Már nem is az volt a lényeges
számára, mit csinál, hanem hogy álmát felidézve, hagyva magán eluralkodni, annak a
hatása alatt cselekedjen. Minden más már csak szemctnek. üres időtöltésnek tűnt.

"Vajon most mi lenne velem, ha nem szobrász lennék?", ötlött fel benne néha. Dc
nem pazarolt sok időt a kérdésre. Érezte, nemigen lehetett volna más. S azt is érezte,
hogy ha mégis akármi más lett volna, ettül az álomtól akkor sem szabadult volna.
Soha. "Vajon ez az álom csak bennem él?", tépelődött.
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Egy délután fura dolog történt. Buzgón, tele reménnyel munkálta újabb szobrát. Az
arcon dolgozott, már majdnem befejezte. "Ilyen jól még sohasem sikerült", örvende
zett. Leengedte öreg karjait, kicsit hátralépett és kedvtelten gyönyörködött. "Talán
most!", kalapált a szíve. De nem tudta folytatni. A müterem falai hirtelen távolodni
kezdtek, a mennyezet emelkedett, és életének valamennyi műve egyszerre csak ott
sorakozott körülötte. Egész megmunkált világa, énjének darabkái, melyeket az idő és
a tér vett kölcsönbe tőle, s melyek most vándorlásukból megtérve valamiképp sorra
visszaköltöztek belé. Aztán látta: ő áll ott legutolsó, befejezetlen szobra helyén. És
látta, amint a véső és a kalapács valami ismeretlen erő hatására lassan felemelkedik
és elindul őfeléje. Valaki őrajta végezte az utolsó simításokat. Műértő kezek munkál
ták, ezt ő meg tudta állapítani ...

Temetése után az illetékesek úgy döntöttek, hogy műtermét múzeummá rendezik
át. Utolsó, befejezetlen szobrát, ami előtt holttestét megtalálták, nem mozdították el a
helyéről. A mennyezeti ablakból a fény éppen reá esett.

KRAUSZ TIVADAR

világot a vakoknak
Zöldy Pálnak barátsággal

napra sincs szükségem
sem holdra

szemem világára se

e fényességben
e fényességben
árnya elfordulónak sincs elforduló sincs
körberagyogja beragyogja őt is ő is ragyog
még az ő vak szeméből is
kivirágzik a világ
teremtő tündöklésben látványt oszt

teremtő tündöklésben látványt oszt
világot a vakoknak

és a világ ezért neveztetik világnak istenadta nyelven
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