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1.

Ha nincs akit megsz6lítok, honnét tudhatnám, hogy van-e az, akit így szólíthat
nék: te megsz6lító (aki megszólítottságában egyesül velem, a megszólítottal) és
akkor hogyan is sz6líthatom újra és újra úgy, mintha megsz6lításomtól szaba
don is léteznék. Öt, akit megszólításomtól szabadon nem ismerhetek - mert ha
megsz6lító ésmegsz6lított viszonyára szúkítem a világot - vagy éppen ellen
kezőleg: ha a megszólító és a megszólított viszonyát olyan végtelenü) tágnak
látom, hogy benne elfér az egész világ: a csillagos égbolt, melyre Abrahám
egykor feltekintett, elcsodálkozott és megszólított Valakit, aki akkor először és
azóta mindig éppen ebben a kérdésben, pontosabban rácsodálkozásban szólal
meg, hogy válaszoljon, és aki megszólítottként változott át, mindörökre, meg
szólítóvá, azáltal, hogya megsz6lítás szava, elmondásakor csönddé lett, a figye
lem csendjévé, hallgatássá, melyben hallhatóvá lett a szó, mely egykor hangta
lanul suhant tova a vizek felett

a SZÓ,mely olyannyira különbözik a miénktól, hiszen a miénk, ha kimondjuk,
a levegő lassan lecsengő hullámaivá, ha pedig leírjuk, fekete jelekké változik a papír
fehérhaván, a téliszűz havon, melyet más emberi léptek még nem érintettek

de az övé nem hang és nem is jel és mégis egyetlen, hangzástalanul csengő
hang és egyetlen, dallamíve arabeszkjeivel a semmibe rajzolt jel, láthatatlan,
hiszen közege a semmi és mégis mindörökre kitörölhetetlen a valamíből. hiszen
csak közege és nem anyaga a semmi - anyaga láthatatlan, mert mint a levegő

a fényt, átengedi magán a semmit - vagy éppen átvezeti semmmiségén a va
lamit, erőt vezet át megismerhetetlen anyagán, hogyanyagiságának bizonyítéka
éppen az legyen, hogy képes az erő átvezetésére, mint a levegő anyagisága
képes a fény hullámrészecskéit továbbítani

mert ez az erő nem anyag, de éppen ebben a nem-anyagiságban, mely erő

sebb az anyagnál, mert megsejtetti azt, és maradandóbb, mert az anyagiság
lényegét őrzi minden anyaginak széthullása múltán, ebben az anyag előtti és
utáni, alatta szivárgó és fölötte szárnyaló szellem-valóságban, rejtelmes és szá
munkra reménytelenül felfoghatatlan valóságosságában ez az erő nem más,
mint a SZÓ, csupáncsak a szó
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és mindenekfelett a szó, mely megteremtette a világot, akkor, amikor még
hangtalanul szólt, mert nem volt levegő, hogy továbbítsa és élőlények sem, hogy
meghallják és befogadják a hangot

abban a hajnali derengésben, melyben már kellett, hogy legyen világ, mert ha
nem lett volna, hogyan is hangozhatott volna el a szó, de a világ hogyan is
sz.írödhetett volna ki a semmiből, ha nem a szó által, mely összerántotta, meg
szdárdította és rostájában fenntartotta, hogy jelentést és ezáltal formát nyerjen
az alaktalan - a mozdulatban, mely éppenúgy egyetlen, megismételhetetlen
eseménye a teremtésnek, mint teremtődésünkpillanatonként újrakezdódő foly
tonossága.

2.

Mert azok a szavak, amelyek a világot újra és újra megteremtik, mindig ha
sonlóan hangzanak el, rejtelmes földmélyi barlangok félhomályában, ahol a
mélység olyan kutakba sűrűsödik, hogy bennük a fekete fémlap már nem tü
körképe az éjszakai égbolt onixkupolájának, e vékonyfalú, fekete japán porce
Iáncsészének, hanem darabja vagy megismétlése, anyagából való kör, része e
világunkat éjszakánként réstelenül beburkoló anyagnak, a sötétség anyagának,
amely nem az űr színtelen homályossága hanem az éj sűrű korom- vagy tus-ol
data - mert nem az átjárható, a csak szélfuvalmak gerendáiból ácsolt, folyto
nosan leomló és újraszerkesztett puha semmi, hanem e semmiből teremtett sö
tétség, hiszen 16n nappal és éjjel, világosság és sötétség, és ez a sötétség úgy húzódik
meg a barlangoknak, a föld mélyének alsó világában, mintha apályban elbúvó
tengervíz lenne, s vele a tenger éppúgy nem fogyatkozik, mint ahogyan ez az
éji anyag, mely sötétként és vízként húzódik e barlangok fenekére, semmit sem
von el a kinti, pontosabban a fenti sötétségből, nem csorbítja az éj hűvös töké
lyét, olyan rész, olyan cserép, mely nem a fenti anyag széttörettetésébőlhullt a
földre, a földbe, tán át a földön, hogy gömbfelületének ellentétes pontján nyisson
ablakot, rést a megbonthatatlan súrűségen, misztikus átlátást e sűrűségen - e
barlangokban, melyeknek az emberkéz alkotta templomok felfelé nyújtózó meg
felelői, másolatai talán - bár lehet, hogy nem is hasonmások, hanem az égretörő

építmények valójában azonosak a kézujjszerűen földbevájódó barlangokkal, és
lehet, hogy a bennük elhangzó szavak teremtik meg kimondásuk erejével ez
üregeket, önnön visszhangjuk edényét - s éppígy lehet, hogy e szavak csak
jelei ezeknek a mélységeknek, jelkép-tomyok, mert az ember csak fölfelé törő

irányban képes elgondolni azt, ami nem lefelé, hanem egy másik, alattunk rá
csozott rendszerben tör fölfelé - ha tehát templomokban és az elbújdosott lel
kek menedékeiben újra meg újra elhangzik, megérthetetlensége varázsfényébe
burkoltan a kimondhatatlannak hol látható, hol pedig láthatatlan jelképeként a
világot otthonunkká alakító hangzata, amelyről sohasem tudjuk elképzelni,
hogy emberi lélek teremtette, mint ahogyan azt sem, hogy nem ez az, ami az
emberi lelket megteremtette - ha tehát elhangzanak e szavak, melyeknek nem
értelemmel felfogott jelentése az, ami, mint kavics, vagy mint az es6cseppek
egymásutánja kört kör után gerjeszt a lélekben - s lehet-e véletlen, hogy nem
tudjuk esejtést másképpen, mint. a víz képével érzékeltetni, mint ahogyan a
sötétségnek, az éjnek, sót magának a léleknek a képét is mindenekelőtt a víz
idézi fel a számunkra, érzékletesebben a levegőnél is, nemcsak mert látható,
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ellentétben a láthatatlannal, hanem mert anyagi, ellentétben annak anyagtalan
ság-képzetével, noha a lélek, lélegzet, az elszálló élet csakugyan nem más, mint
az a végs6, egyetlen lehellet, mely halvány, szabálytalan párafoltot hagy a tükör
hideg üvegén - de ha e tavat még képesek vagyunk úgy is látni, mint ahogy
a hangot érzékeljük, mely akkor is teremtő erő, ha nem a mi nyelvünk szava,
hiszen lehet zene is, sőt meghallhatatlan, néma szélfúvás, levelek lebbenése vagy
a tófe1színnek egyetlen pillanatnyi megborzongása, apró foltok villanásnyi játé
ka csupán - úgy e fekete víz is a léleknek, létnek, halálnak, az alaktalan, ha
tártalan és elképzelhetetlen mindenségnek érzetét kelti - s ha ez felfoghatatlan
a számunkra, mennyivel inkább az a beléhulló kavicsnak drágakőnek, esének
vagy az Isten ujján végiggördülő majd lehulló harmatcseppnek hatása, mely
folytonosan megújuló, a mélyból újra és újra felemelkedő és sugarasan szétfutó
köreivel egyszerre tartja meg változatlannak az anyag valóságát s teremti meg
belőle a földi mértékekkel leírhatatlan anyagot: azt, ami csak e hullámkörök
egyszerre zárt és sugárzó valóságában fejezi ki a tó folytonos mozgását, ahogyan
az érintés felett összezáruló áthatolhatatlan, folyékony selyem önanyagává oldja
azt, ami a mi létezésünk rács-szerkezetében elképzelhetetlen.

3.

És hogyan is lenne elképzelhető, hogy az, ami mozdul, igazában egyhelyben
marad, hogy a beléhullott csepp nyomán, mely maga is a tó anyaga, víz, s ha
más, kavics vagy visszadobott gyöngy, akkor is, mindenképpen anyag - hogy
ez eltűnő csepp nyomán gyűrűk jelennek meg a sima felszínen, nem rajta és
mégsem benne, a belső gyűrűzés külsö sejttetéseiként, önálló életre kelnek és
noha tó és hulláma megkülönböztethetetlenek, mintha mégiscsak a lét másféle
formáit öltenék magukra, mikor ezek a gyűrűk egyre távolodnak és nagyob
bodnak, s e mozgás során változatlanul őrzik nemcsak zártságukat, hanem azt
a formát is, mely minden mértani formák közül a leginkább titokzatos, oly
annyira, hogy tudatunk évezredes fejlódése során bennünk a tökéletesség jeiké
pévé alakult, olyan erő jelképévé. mely folytonosan sugárzik és terjed, új meg
új hullámokban tölti be az anyagot, mellyel azonos - s melytől mindig külön
bözik, hiszen cseppként, felülről, a magasságból hull belé, hogy helyét sem a
mélységben, sem a magasságban ne lehessen megtalálni, hogy éppen egynemű

ségének következményeként ne vonatkozhassék rá a hely fogalma -legalábbis
ne vonatkoztathassék abban a formában, ahogyan itt, színekre törött életünkben
ismerjük azt, mint örökös vándor-kényszerünk mozgatóját, nyughatatlanságunk
hajtóerejét, mely egyszerre vezet és taszít is, első lépéseinktól, kanyargós útjain
kon át, hol az éjszakai erdők sötétjében, fenyőtúk szónyegén, görcsös, a föld
felszínén szétfutó gyökerek között, félelmek és megrettenés misztéríumában,
erdőkbenahol újra és újra megcsal bennünket a falevelek közt csillogó fény, míg
egyszerre csak tisztásra érkezünk, melyet úgy tölt be a fehéren irizáló holdfény,
mint csészét egy ismeretlen, gyöngyöző, csipkés felszínű folyadék, melynek íze
és anyaga is maga ez az ezüstös hűvösség,s melyet, ha megiszunk, nem tudjuk,
folyadékot vagy fényt kortyoltunk-e, s a mámor, mely pezsgése nyomán szét
terjed tagjainkban, küls6 vagy bels6 erőket árasztott-e el az eddig elfáradt lá
bakban, görnyedt vállainkban, s a szívben, melyről azt hittük, nem tudjuk "fel
emelni" többé - s ha elhagyjuk a tisztást, csak egy pillanatra lépve be a fale-
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velek holdárnyékába, visszafordulva soha többé nem találunk ki a bozótból, s
az egykor megnyílott kerek tér, perceink majd napjaink múlásával mintha egyre
inkább álommá változnék, a helynek és a határoknak másféle rajzolatává, hiszen
valóban jártunk ott, valóban létezett e hely - és eltúnése csak bennünk történt
- s ha eltűnik, magunkba süllyed, mint a szerelem ezüstös tisztásai erdei ván
dorIásaink bűvöletében - és ez vajon nem azt bizonyítja-e, hogy úgy, ahogyan
akkor, a világban megjelent, voltaképpen csak nekünk vált láthatóvá? - s a
színek lökdösése közt végigbukdácsolunk a városok sikátorain is, ahol százez
rek közül mindössze harmincan tudják, hogy ki is vonszolja itt saját keresztjét,
ki is közeledik félelmes céljához minden lépésével egyszerre vágyódva arra,
hogy halála eszközének bírhatatlan súlyától megszabaduljon, s félve, hogyha
odaér, az ismeretlenség iszonyatos rémülete fogadja: nem megszabadulás, ha
nem a létnél rettenetesebb másik létezés, melybe úgy hullik bele meghalásunk
véres verejtéke, mint a sötétség tónak látott kerek tükrébe cseppent az Isten
ujjáról legördülő harmatgömb, hogy a körök folytonosan terjedő és kiterjedhe
tetlen, sugárzó és önmagábazárt mozgását indítsa meg a térben, mely e hullá
mok kialvásával bizonyítja azt, hogya mindenségnek valójában nincs is kiter
jedése - csak ideje van, a beléhullott csepp, a megcsendült hang pillanata, a
szóé, mely elhagyja Isten ajkát - a teremtés szaváé, melynek közömbös, hogy
életünk vagy halálunk megszületését jelzi-e?

(Folytatjuk)
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