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Gál Sándor
A lassulás mibenléte
(Folytatás)

Egy régebbi poétikai fölvetés – amit feltehetően már egyszer leírtam. De mert 
elbizonytalanodtam ez irányba, hát újra ide másolom. Érdemes felette olykor újra 
eltöprengeni. (?) Tehát: a verset a logika, az értelem magaslatait követően az em-
ber érzelmi és ösztönvilága építi egésszé.

Ebből minden igaz!
Csupán az arányok részesedését nem tudjuk követni!
Szerencsére...

***
Igyekszem utolérni magamat, de már maga az „igyekezet” is szinte a semmivel 

azonos. Így aztán az az amúgy is vissza-visszatérő elesettségem gyarapszik csu-
pán, nem pedig a megőrző írás… De nem nyavalyogni akarok, hanem leírni azt az 
élményemet, amit Endre és Dénes, nem kis meglepetésemre, okozott.

Az alapkérdés ez volt: „papa, van írógéped?”
Attól a döbbenet, hogy a kért fiatalember a számítógépen meg a hozzájuk csatlako-

zó egyéb „kütyüvel”, egy számomra teljesen ismeretlen nyelven működtetik, s hasz-
nálják villámgyorsan, számomra már-már követhetetlenül… Az ő számítógépes tu-
dásuk mellett én egy vén, betokosodott analfabéta vagyok: bekapcsolom a a masinát, 
tudok másolni, s a másoltakat elmenteni és zenét hallgatni… Régebben a szöveget ki is 
tudtam nyomtatni, de ma már meg se próbálom – elfelejtettem a „sorrendet”…

Szóval Dini kérdésére válaszoltam, mondván, hogy van, s nem egy hanem három.
Ekkor derült ki, hogy ezek a számítógépes ifjú zsenik még nem láttak eddigi 

életükben igazi írógépet!!! Válaszomra izgatottan megragyogtak, hogy akkor hát 
megnézhetnék-e a masinákat...

… Az első – a legrégibb – egy hordozható táskaírógép volt. Valamikor az elmúlt 
század hatvanas éveinek az elején vettem Pozsonyban, s a Hviezdoslav téri al-
bérletemben használtam, s hosszabb riportútjaimra is magammal vittem olykor, 
mert rövidebb tudósításaimat a szállodában belepöttyögtettem, mert abban az 
időben létezett még „levéltávirat”, így némely rövidebb tudósítást bármelyik – na-
gyobb – postán elküldhettem a szerkesztőségbe.

Nos, a kazánházban a folyóirat-gyűjtemény egyik polcán meg is találtuk a ma-
sinát, leporoltuk, aztán mondtunk egy mesebeli varázsigét, és már meg is jelent a 
szemünk előtt az ÍRÓGÉP! (Innentől majd máskor folytatom).

***
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(EZ A KAVICSOS FÜZET, AMELYBŐL MÉG MÁSOLNI LEHET, DE ÍRNI 
BELE MÁTÓL, VAGYIS SZEPTEMBER HARMINCADIKÁTÓL NINCS HOVA.)

***
Pedig – akkor! – szeptember van, tiszta az ég, félhold ragyog – itt a szarvasbő-

gés legszebb ideje. Én pedig csak bámulom, bámulom a magasságot…
Ami a legnagyobb nyomorúság!
Már-már megélhetetlen.
Amikor délben Éva megmérte a vérnyomásomat, mind a két kijelző pirosan világí-

tott. Erős mellkasi fájdalmaim voltak, amelyeket csak később az orvosság csillapított. 
Ami ellenben kellemes meglepetés, Görföl Jenőék hívtak a Szenczi Molnár 

Albert Napok okán, s csak úgy mellékesen Jenő megjegyezte, hogy a Belső univer-
zum biztosan megjelenik az idén.

Hát legalább odáig ki kéne tartanom! (?)
***

És még az is valószínűnek látszik, hogy az egybeszerkesztett versekből is könyv 
lesz… Majd kiderül.

Az „írógépes történetet” is folytatni kéne.
Majd folytatom is!
Meg másolni az egyéb ide írtakat, de ma is fogorvosnál voltunk, s a számítógé-

pet be se kapcsoltam.
Majd!

***
Afelől gondolkodtam, hogy mi történhet még a kezdet és a vég között(?)
Valami mély némaságot sejtek erről, fájdalmak nélkülit…
A hallgatás, tudom, nem válasz, hanem elfogadás… De az is lehet, hogy maga a 

tagadás!
De az meg mit ér?!
Megközelítően ennyi a mai délután szürke hozadéka.
Szinte értelmezhetetlen, s hiába írtam le – használhatatlan felesleg.
De ha mégsem? 

***
E nehéz füzet 73. oldalán lezártam a „Lassulás mikéntjének” a második sza-

kaszát. Ez, amit most írok, már a harmadik rész első fele, amelynek nem látom 
a lezárhatóságát. Hogy lesz-é egyáltalán, mert mintha két érdes malomkő fo-
gyasztaná ezt a testi és szellemi tartományt, amelyik ez idáig még megmaradt 
belőle…

Tudom, természetesen, hogy ez eléggé profán megfogalmazása valóságomnak, 
de most semmi egyéb, használhatóbb jelző se jutott az eszembe abban a fénytö-
résben, amelyben igyekszem eligazodni…
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Vagyis a sötétség és a világosság között eltűnik a sikerélmény – ha ugyan volt 
valami ilyen.

Végül is a legfőbb kérdés: mi lesz velem az eljövő sötétségben? 
***

… Egy nap hordaléka – ha emlékezetem nem csal, valamikor a hatvanas években 
az ÉS-ben (Élet és Irodalom), Déry Tibornak volt egy hasonló sorozata – Talán a 
Napok hordaléka? – amiből aztán könyv lett… Szóval nekem a mai nap hordaléka 
különösen sokszínűvé gazdagodott…

Lássuk csak: Saty tegnap este, még világosban hazaérkezett, levágta a ház mel-
lett a maradék füvet, s fél órán belül már kint volt barátaival a Rózsáson vadászni, 
s alig egy órával később jöttek különféle szerszámokért – mert lévén szarvasbőgés 
ideje, „esett” egy selejtbika…

Hát ezt kellett rendbe tenni, s ez adta meg az időnk egyféle ritmusát a továbbiakban.
Az első sürgős tennivaló: pontosítani – véglegesíteni – az utolsó(előtti) verses-

kötet anyagát – A létezés képleteit – és elküldeni, hogy könyv legyen belőle.
 Aztán már ma Satya elindult Kassára, de elakadt, mert közben a tegnap este 

elejtett bikát kiporciózták, és Sándornak az őt megillető részt haza kellett hoznia, 
s nekem, vagy hát nekünk ezt az „illetményt” rendbe kellett tenni…

Rövidre fogva: ezelőtt egy fél órával került a szarvas húsa, a csontjai is a fagyasz-
tóba.

Satya közben megjárta Kassát, s mindenféle fontos eszközt vásárolt a házába, 
polcokat, munkaasztalt, amire odafönt szüksége lehet.

Nekem pedig minden porcikám fáj, hogy egy ilyen napi házi feladat már valójá-
ban nem nekem való szórakozás.

Hanem!!!
Egy mázsás szarvasbikát „rendesen” rendbe tenni, az komoly anatómiai tudást 

igényel, amit ez a fiatal nemzedék iskolában nem tanult, hát egy szarvaslábszárat 
letisztítani nem gyerekjáték…

Persze a számítógépbe betáplálni – és jól, áttekinthetően – például egy verses-
kötetet, arra sem képes akárki. Az első én vagyok!

Azonban együtt Satyával az ilyen bonyolult kérdéseket simán megoldjuk: a testi 
és a szellemi táplálék így – feltehetően nem vész kárba! A létezés képletei pedig 
egymást erősítik – amelynek az értelmezése kicsit bonyolult, ám lehetséges…

***
Akad olyan nap, amelyben rengeteg elvégeznivaló sűrűsödik össze. A mai hétfő 

is ilyen. Még tegnap úgy döntöttem, hogy a kötelező, havi vitamininjekció okán 
felmegyek a rendelőbe, és egyúttal a szükséges gyógyszerek receptjeit is kikérem…

Amikor pedig ezen túl voltam, hazafelé menet elhatároztam, hogy autóba ülök, 
s átgurulok Csécsre a gyógyszereket kiváltani. Alig fél óra alatt megjártam Csé-
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cset oda-s vissza. S ha már itt tartottam – mert két zsák növényi hulladék volt a 
Fronterában, hát úgy találtam, hogy azt még van, lesz erőm felfuvarozni Satya tel-
kének a felső szegletére, onnan pedig tovább, az egykori patak medrébe az enyé-
szetnek adni…

Aztán délután még a verseskötetet is átnéztem, s mert maradt némi igazítani-
való, azt eligazítottuk. Az lett a döntés, hogy Sándor négy csodaszép fotóját is 
beleillesztjük a versek közé.

Most-már azt jegyzem ide, hogy amit ma itt összefoglaltam, az egyáltalán nincs 
„összhangban” a lassulás biológiai fékrendszerével, amit idáig igyekeztem ma-
gamban nyomon követni és elfogadhatóan rögzíteni…

Amolyan kiigazítói lábjegyzetként azért ide írom, hogy délután már a kapuig is 
alig tudtam fölcammogni... Szóval nincs sok értelme a mai naphoz tartozó fizikai 
vagánykodásnak, ha gond a lehajlás és a fölemelkedés is…

Igaz, délután meghozták Satya fenti házába a hálószobabútor egyik részét. Ha a 
hónap végén hazajön, lesz mivel szórakoznia…

***
A szüret!
Hajdanában a bőség szinonimája volt, mostanra egy kicsit átváltozott néhány 

napos gonddá-munkává. A „nemes” szőlőből való – otthoni – lugassal kezdtem, 
mert annak nagyobbik részét aszalttá nyomorította a folyamatos hőség s a darázs-
invázió… Alig maradt belőle használható mustnak való – sajnos.

 A fehér otelló azonban mézédesre érett, s ma két teli kannányit daráltam le 
belőle. A maradékot holnap szüretelem le, s azzal megtelik az első húszliteres 
tartály… A lugast még hagyom, érjen, édesedjen legalább egy hétig.

Más: októberben az MMA irodalmi tagozata látogat Kassára meg Rozsnyóra is. 
Velem is számolnak valamelyik estén, hát majd még eldöntjük, mi érdekli a tagozat 
tagjait erről az oldalról. Meglehet, viszek magammal pár verset. Majd meglátom, 
mi lesz, s hogyan lesz. Satya itthon lesz, befuvaroz Kassára, egy-két órás stácvizitre.

Még ezt: a tegnap megtalált és feltöltött Parker – valahai ajándék – pompásan 
működik! Szeretem a jól írótollakat – s hogy most kettő is van belőlük.

Meglehet: ez az igazi versenyhelyzet!!!(?)
Mármint a tollak között – ha létezhet ilyen egyáltalán.
Nem folytatom az írást – fáj a szemem –, persze ezt „többes számban” kell ér-

teni.
***

Csak röviden: továbbra is a szüret. Ha sikerül, holnap befejezzük – bár ez most 
még föltételezés csupán.

Voltam fent a trianoni lénián, ahol ilyenkor mindenfélét lehet vásárolni. Például 
gyönyörű almát télire meg burgonyát. Ez utóbbiból vettem is 60 kilót…
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Tegnap este pedig befűtöttünk, mert már fáztam. Van elég tűzifa, s a gázkazán 
is működik. Ha sikerül, mindenféle faágat, miegyebet eltüzelek benne.

A szüret fárasztó foglalkozás – hát beültem a kádba, jó forró vízzel kiáztatni 
magamból, ami belőle – mármint a fáradtságból – lerakódott bennem…

***
Ritkul a harmincas korosztály.
Ma Sára Sándor, a legjobbak egyike távozott.
Én nem Magyarországon, hanem a messzi Amerikában, a Lake Hope (Reménység 

Tava) ITT-OTT-találkozón ismerhettem meg, ahol valamelyik remek filmjét vetí-
tették le. Aztán később, már itthon az MMA alakuló közgyűlésén meg az azt köve-
tő években találkoztunk néhányszor, s beszélgettünk, olykor még „vadásztunk” is, 
merthogy Ő is „kijárt” az erdei világba pihenni, meghát gondolkodni is a mindig 
újabb és újabb kihívások és tennivalók okán. Mert odakint az erdők árnyéktalan vi-
lágában – vagy éppen árnyékaik alatt – hallani lehetett a mindenség szívdobogását…

Hát legyen békesség, Sándor az utolsó eltávozásban.
***

Nem kis örömömre, sikerült ma délutánra a lugasról is betakarítani az idei 
termést. Nem volt „bő szüret”, csak amolyan közepes – de még így is több lett 
a reméltnél. Más dolog, hogy igen fárasztó a létráról való szüreti munka… Hát 
egyáltalán nem csoda, hogy estére megbetegedtem, a vércukorszint 2,9 volt, ami 
bizony kómaközeli állapot – de az a fontos, hogy túl vagyunk rajta… Amiként az 
idei szüreten is – ami azért húzandó alá, mert holnapra már esőt jeleznek a me-
teorológusok…

***
Nem tudok számot adni a mai hajnalról… Csak valami ködös-zavaros-kusza és 

darabos fényváltások maradtak meg… S hogy Éva igyekszik felültetni az ágyban, 
beszél hozzám, de alig értem, mit mond, mit akar… Aztán lassan, igen lassan 
kezd kivilágosodni az ablak, látom a változást, ezzel párhuzamosan valami távoli 
zúgást is hallani vélek…

Valamivel később tudatosul, hogy kevés idő kellett volna ahhoz, hogy ne ébred-
jek fel… Közben igyekeztem fölállni, de csak a harmadik kísérletre sikerült. Aztán 
lassan, igen lassan Éva áttámogatott az ebédlőbe meg vissza…

 A délelőttre jutott még két rövid tudatkihagyás – a második volt a hosszabb és 
a rosszabb. Azóta úgy-ahogy összeszedtem magamat, de még most is a bizonyta-
lanságot érzem – szédülök… Mindez abból a kissé zavaros „igyekezetből” is kiol-
vasható, amit most próbálok a megéltekből – túléltekből? – megörökíteni…

Ami pedig az érkező éjszakát sodorja felém, annak mélységéről sejtelmem sincsen!
Lehet, hogy megvirrad.

***
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És lőn!
Bár eléggé megroggyantan, de sikerült pirkadatkor megnézni a kinti világot…

Mintha tegnap óta semmi se változott volna. Holott annyi láthatatlan van idekint 
a látható világ mellett, hogy egy éjszakányi változást alig is képes az ember fölis-
merni.

 Mint ma is!
 Szó nélkül itt hagytak a fecskék…

***
Kórházban a kardiológián volt jelenésem ma, ráment a délelőttöm. A vizsgálat 

lényege, hogy még minden aktuális – meglévő – szervem működik – a szív, a 
tüdő, a teljes érrendszer, bár itt-ott megszűkülve…

Ennek ellenére délután leszüreteltem az idei almatermést – nagy örömömre 
három láda gyönyörűséges és egészséges almát vittem le a pincébe – hosszabb 
megmaradás reményében. Azonban hagytam mégis, hogy legyen friss tartalék – 
legalább a fagyok jöttéig.

Mama pedig a lehullott diót takarította be, amely szintén fontos finomság…
Kicsi szenzáció: az éjszakát fél tabletta altatóval aludtam át – több, mint tíz év 

után!!!
Megpróbálom újra!
Még ezt: délután almaszedés közben arról gondolkodtam egy rövidke ideig, 

hogy mi lenne velem, ha nem írnék?!
…Meglehet, almát szednék a fáról, ám ha a fáról elfogy az alma, akkor a kérdés 

újra megjelenik…
És nincs rá egy hajszálnyi válaszom se!

***
Ebbe a füzetbe nyolcvanadik esztendőm első napján kezdtem írni. Zömmel a 

„Kettétört pillanatok” és „A lassulás mibenléte” tölti ki a lapokat. Mindazok a fel-
ismert vagy felismerhetetlen jelenségek és történések, amelyek leírását érdemes-
nek véltem a megmaradásra.

Mivel az elmúlt néhány napban sikerült egy verset is írnom, azzal zárom ezt a 
„kavicsos füzetet.”

Megállók és kitérők

elfejteni a megállókat
és a kitérőket
azokat akik már eltávoztak
s azokat is
akik még remélnek
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hogy mi a kevesebb
vagy hogy mi a több
az égő kín
vagy a táltos örömök
a v é r
egy korty ital
a sehol-sincs otthon
a nem vén s a nem fiatal
mint erdők suhogása
odafent
s a fű ahogy nő
itt alant
gyarapszik vagy ritkul
miként a t e m e t ő
ahol a nyugalom
csak látszat
holdözönben a több-sötét
a benned didergő 
denevér-árnyak 
írják történetét
és a csillagok fölé röpítik
felizzó csendnek
s elnémulnak bennem mindörökre

Második napraforgós füzet – 2019. szeptember 29.

„A jelen megszüntethetetlen.”
„... aludni a legnagyobb zsenialitás”

(Kierkegaard)

Biztosan igaza van S. Kierkegaardnak, hiszen én vagyok rá az eleven bizonyí-
ték: amióta Bober professzor úr eltávolította a maradék, elrákosodott gyomromat, 
2008. szeptemberében, vagyis több, mint tíz esztendeje, csak altatóval tudok el-
aludni.

Álmodni pedig igen ritkán álmodom. Erről a régebbi füzetekben már leírtam 
néhány vélt, vagy valós – esetleg: vélhető – emlékemet.

Így e „második napraforgós füzetbe” a tovább-folytatást a Lassulás mibenlétje 
adja, s töri holnappá és holnaputáni valósággá.

***
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A Márai-képlethez: Márai és a város.
Ha akkora távolságból három, tengercsiszolta követ összeilleszthetek, akár ott-

honnak is – akkor érdemes ezt a próbát vállalni.
Márai – feltehetően – ha nem is ilyen direkt módon – de tisztában volt ezzel – 

Kassa–Prága–Budapest–Bécs és a Csendes-óceán!
A tudatosság kérdése – a fegyver csak ezköz – mérget is használhatott volna – 

esetleg – ám ez eléggé morbid feltevés – kötelet…
Ízlés dolga!
De én azt is tudom, mert megéltem, hogy mi történik az emberi tudatban, ha 

egy rutinvizsgálat eredménye – rák!!! 
 Amikor nincs „vagy-vagy!”

***
Az ember egyszer születik erre a világra, és egyszer hal meg.
És itt valóban nincs harmadik lehetőség, mint az irodalomban...
Hát ilyen ez a szeptembervégi sötétség – tudható benne az időtlenség csendje, 

vagy ahogy korábban már leírtam: az időtlenség dialektikája...
Csakhogy az emberi találmány valamelyest különbözik(?) a természet elmúlha-

tatlan alkotásaitól.
***

Délután erős mellkasi fájdalmaim voltak. Lényegében most értem meg Varga 
doktornő múlt heti kérdésének az okát a kardiológián… (A „korábban emlegetett” 
Varga doktornőnek ez utóbbi csak névrokona.) Szóval, ha utánagondolok, előfor-
dult már „ilyen fájás” korábban is. Csak nem tulajdonítottam neki különösebb 
jelentőséget.

Van, amire jobban kell – kellene – figyelnem elkövetkező napjaimban.
Különben délután felmentünk Satya birtokára körülnézni és almát szedni. A 

régi, elöregedett almafákon sötétpiros almák tucatjai… S a birsalmák is sárgára 
értek…

Különben délután azon gondolkodtam, hogy ezeket a napi rögtönzéseket – most 
már három nagyobb ciklus lesz belőlük – egy triptivhonná egyesítem, amelynek 
lényege a hármas egység, s annak külső és belső – felismert vagy megismert folya-
matait s leépülés egymást közelítő szakaszai tartalmaznak…

Azonban hiába igyekszem, nem tudom magamat utolérni… A létezés áradása a 
létezés apadását is magával sodorja. Ahogy a régiek megfogalmazták: „a víz rak, 
vagy szed!” És ez milyen egyszerűnek, milyen természetesnek tűnik…

Az is!!!
***

Ezt valamikor éjfél tájban írtam be a tegnap és a holnap közé: „A személyes ho-
gyan válik személytelenné?”
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A következőt pedig virradat idején „érkezett”: „Meghatározható-e az ellentmon-
dások egysége?”

Mondjuk a nagyság kérdése?
Mert miért is?
Persze, komolyabban soha nem gondolkodtam felőle.
Egyáltalán: mi a nagyság – mi az emberi érték?
Egy mondat? Egy könyv? Vagy?..
És most mit jelez? Miért – kérdés?
Miért, ha nincs válasz?
S ha mégis van – akkor hogy van??
Közben meg is halhatok, s akkor ez az egész feloldhatatlanná kövül…
De komolyan: Éva holnap ebédre szilvás gombócot ígért, amit illik megvárnom.
Megismétlem a tegnapelőtt írtakat: az ember egyszer születik erre a világra és 

egyszer hal meg… Mert nincs visszatérés. Ahová pedig eltávozunk, az a minden-
ség csendje. 

***
Egész délelőtt a Márai-megemlékezést írtam, ha ugyan ezt a fogalvazmányt an-

nak tekinthetem. Mert az a helyzet, hogy a „tervezett” kassai találkozó műsorát 
futólag sem ismerem, igazában csak találomra készítek egy használható referátu-
mot. Holnap szeretném befejezni, mert eléggé nyomasztó így a „szerep”… Csak 
hát félórányit bármikor rögtönözni is tudok.

Azon gondolkodtam, hogy elérkezett az ideje annak, hogy lezárjam magamnak 
és magamban minden további „szellemi vállalkozásomat”.

Odakint október van, a természet is – a maga ritmusa szerint – ugyanerre készül.
CSENDET, sok-sok csendet gondolok el magam körül, egy-egy enyhébb, tisztító 

szélsuhogást, üdítő esőpermetet meg zenét, amelyik eltakarja az est-időt, vagy 
megidéz valamit egykori évtizedeimből...

Az egykori megelőlegezettből a lezárható maradékot.
Ha egyáltalán létezhet ilyen abban az egésznek hitt valóságban, amely az 

enyém?!
***

A tegnapi szándék: befejezni a jövő pénteki referátumot, megtörtént. Azt hi-
szem, egy kicsit „közelítettem” Márai szerepéhez és megértéséhez vagy értelme-
zéséhez. Arra is gondoltam még – mert nem ismerem a tervezett programot – 
hogy egy verssel kezdem, s egy másikkal zárom, hogy legyen egy kevéske mai 
irodalom is a teremben – és néhány hallgató…

***
Ahogy véglegesítettem a pénteki Márai-beszámolómat, az az abszurd tény 

akasztott el, hogy Kassán mindmostanáig nem született és nem is élt olyan szlo-
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vák író, akinek Kassa városa szobrot emelt volna, de még csak emléktáblára sem 
tartottak érdemesnek egyet se…

Az az igazság, hogy a jeles Kassai Kormányprogram megszövegezése és elfo-
gadási helyén – s ez a második abszurditás –, az egykori megyeház falán az ezt 
dokumentáló emléktábla látható – alig tíz lépésnyire Kazinczy Ferencétől, amely-
nek elkészítéséhez némi közöm nekem is van – volt. Batrusz György készítette el 
kérésemre, s ugyancsak kérésemre Koncsol László jött el Kassára felavatni… Szép 
és méltó módon jelöltük meg újra valamikori lakóhelyét a Kassa Főutcáján…

Akárki azt mondhatná, hogy Kazinczy munkássága és a Kassai Kormányprog-
ram nem hasonlítható irodalmi alkotás…

Pedig ez így nem igaz!
Szolzsenyicin Gulágja sem széppróza! Ennek ellenére Nobel-díjas alkotás!!!
A Gulág Szigetcsoport és a Kassai Kormányprogram paralel kegyetlenséget je-

lentenek és valósítanak meg!
Amikor Őfelsége miniszterelnöke és Sztálin a háborút követő „rendezésről” tár-

gyalt, a nemzetállamok egyesítését illetően az angolok miniszterelnöke ezt mond-
ta Sztálinnak: „A nemzetegyesítés csupán vagonkérdés.”

És valóban az lett!
A lengyeleket Németországba telepítették át, helyükbe oroszok kerültek, Cseh-

szlovákiából hárommillió szudétanémetet pár hónap alatt Németországba depor-
táltak, mi pedig máig nyögjük a Kassai Kormányprogram borzalmait!!!

Ma a meg nem születetteket nem számlálva is több mint egymilliós a vesztesé-
günk…

Ezért, vagy ennek ellenére, Košice Főutcáján csak magyar írók emléktáblái élte-
tik a literatúrát. (Erről, ha maradék időmből telik rá, később még néhány monda-
tot le kéne írnom…)

***
Sikerült véglegesítenem a holnap délutáni „jelenésem” szövegét. Mivel fogal-

mam sincs arról, hogy rajtam kívül ki, miről fog értekezni, úgy döntöttem, hogy 
egy „trilógiát” – két verset s közéjük egy illő visszaemlékezést olvasok fel –, a 
versek a Létezés Képletei című készülő verseskötet indító és záró verse lesz. Remé-
lem, meg tudok felelni a kassai követelményeknek, bár fogalmam sincs arról, kik 
lesznek a Thália színházbeli hallgatóim.

Majd kiderül.
Az előbb voltam kint az udvaron – esik az eső, amolyan október közepi közöny-

nyel, pedig nem sokkal ezelőtt még látni véltem a Cserehát felett az ébredő hold 
óriási D-betűjét.

Holnap ilyenkorra várjuk Satya érkezését. Ahogy hazaértünk, nyitva hagyom a 
kaput!
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Ami folyamatos gond: a bal szememmel már alig látok, és egyre komolyabb baj, 
hogy nemcsak a neveket felejtem el, vagyis tárgyilagosan szólva: butulok. Ami 
fölöttébb kellemetlen! Szóval, így állok – szemben magam-magammal.

*** Ide a Márai- és a Szenczi-köszöntőt beszerkeszteni!!! ***

Tóth Laci kért némi „eligazítást” az eddig írt naplóimról, hangsúlyozva, hogy 
hol találhatók a legrégebbiek. Hát ezt igyekeztem sorba szedni, a Barna Füzettől 
– mostanáig.

Ahogy időrendben sikerült sorakoztatni a megtaláltakat, látni, hogy úgy ezeröt-
száz-kétezer oldalnyi ez a „történet” és „történelem” – amit megéltem, és leírtam 
használatra az utánam jövőknek. S hogy még mindig csak az „elején” járok!

***
Sokat dolgoztam, és jól elfáradtam. De: ha így dolgozom, „rengeteg” idő jut a „fo-

lyamatos gondolkodásra.” Eligazítani ezt-azt magamban – esetleg: magamnak... 
Mondjuk Satya birtokán felszántani egy jó „szeletet”, itt a garázs mögött pedig a 
két komposztérlelőt használhatóvá igazítani…

…Aztán megjött Tóth Laci válasza, hogy „hihetetlen, hogy mi mindent írtam le 
abból, akik és amik mi vagyunk itt” stb. Igen! Csak ma már a kézzel leírtak szá-
mítógépbe másolása a legsürgetőbb gond – hogy a bal szemem lassan „meghal” 
– hogy majdnem minden betűből „kettő” van a klaviatúrán…

…Megyek az ágyba, s megpróbálok elaludni, mert – Kierkegaard szerint: „alud-
ni a legnagyobb zsenialitás.”

***
A házfelújításból fennmaradt kavicshalmot lapátoltam át a futórózsák alá, így 

mostanra újra lesz „tér” az autóknak – a megforduláshoz is. Ezzel együtt megol-
dottam Sándor udvarában a kaszálást, az azt követő udvarrész fölszántását is. Ez 
nagyon fontos volt ahhoz, hogy az új ház körül látható legyen az emberi jelenlét.

Pénteken este Évus jött a fiatalurakkal, a szokásos karácsony-előtti bevásárlások 
okán. Csak mellékesen: a kavicslapátolás már nem nekem való szórakozás...

***
 Itt van – még holnap reggelig – Évus Endrével és Dinivel. Tegnap közösen a 

fák alá lehullott levélszőnyeget takarítottuk fel – mintha játszottunk volna. Endre 
szervezte meg a munkát, s vezényelte le, pontos, logikus módszerességgel. (Csak 
zárójelben: Endre 13 éves – ilyen idős koromban én marokszedő voltam, apám 
után szedtem a „markot”… Ami nem volt „akkor” se „szép”, se „könnyű”…) Vala-
hogy így… A fákon lévő maradék pedig a mi dolgunk maradt…

Az is igen fontos, hogy a kert és Sándor portájának az alsó – elvadult – részét is 
felszántották szombat délután. Amitől az egész térség megszépült – mondhatni, 
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felértékelődött… Tegnap aztán Endre készített az „új tájról” egy pompás panorá-
maképet, és el is küldte, látásra, Sándornak, Bécsbe.

Mi gond: napok óta erős fájdalmaim vannak a két lapocka közötti gerincrészen, 
éjszaka is, meg hajnalidőn ezek a fájdalmak ébresztenek…

Ma az időváltás napja volt.
Érzem is, hogy „lemaradtam” a lényegéről!…

***
Szemetelő esőre ébredtünk.
Reggeli után a pakolás, Évus indult a fiatalurakkal haza, „Veresre”. Délre szeren-

csésen meg is érkeztek hazavitt pedig az udvar „megtelt a hiányukkal”!
Holnap megpróbálom folytatni a másolást, ha a mai fájdalmak megszűnnek. 

Szóval itt és most minden bizonytalan. Pedig igyekszem eligazítani magamban a 
legfontosabb tennivalóimat. Vagyis „befelé élek!” 

***
Elérkezett az írás ideje.
Mindig megérzem ezt a pillanatot.
Mintha egy ismeretlen tér hirtelen kivilágosodna – egyféle kényszer: a cselekvés 

tudatosulása – a MOST!
És soha még csak nem is sejtem, hogy mi változik belőle új – másik – valósággá.
Igaza van Kierkegaardnak: A múltat s a jövőt meg lehet szüntetni, de a jelen 

MEGSZÜNTETHETETLEN!!!
***

 Kassa – tele hidegséggel, jeges robbanásokkal. Élhetetlenül idegenné változott. 
A szemorvosnál voltunk a szokásos ellenőrzésen. Minden vizsgálat alig változó, 
vagyis csak rosszabbodó kimenetelű… Évának is baj van a bal szemével… Ezek a 
mai nap megélt konkrétumai.

Tóth Laci jó híre: felvették az MMA irodalmi tagozatába levelező tagnak. Vagy-
is értelme van – lett – az ajánlásunknak. Holnap majd gratulálok Lacinak!

A nagyon rossz délutánt megpróbálom semlegesíteni… Folytatni a „lassulás” 
meglévő fejezeteit – ahogy lehet, ahogy tudom. Majd!

***
A tegnapelőtt statisztikája: három ájulás között több – kisebb – tudatkihagyás 

(?)… Aminek a pillanatkockázata (is) félelmetes, s az ilyen sorozata eleddig isme-
retlen volt előttem. És csak alkonyattájt javult az állapotom. Még ma délelőtt is 
olykor-olykor megszédültem, de mostanra – vagy így: délutánra – már nagyjából 
minden a helyére billent… Olyannyira, hogy délután Satyához mentünk fel kávéz-
ni, meg elrendezni ilyen-olyan apróságot.

Vagyis mostanra már egy keveset a holnappal is törődhettem. Ami azt jelenti, 
hogy a kassai és a szenci emlékező írásokat – Márairól és Szenczi Molnár Albert 
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Napok 50-ik évfordulójáról készített emlékezésnek és köszöntőnek a „lassulás” 
folyamába beleilleszthetem. Amivel legalább egy délelőttnyi pepecselést – máso-
lást takarítok meg, s ezt követően ezt az aktuális részt elpostázhatom Ködöböcz 
Gábornak olvasás végett.

Mivel a tegnapi „eseményeket” még nem hevertem ki teljesen, itt le is zárom a 
mai napot.

***
Utólag: általában reggelente felszaladok a kapuig, meg vissza, aztán a konyhá-

ban egy rendes reggeli „csuklót” tornázok végig. (A fekvőtámaszokat kihagyom.)
A mai kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy: van-e értelme ennek a korareggeli 

öt-tíz perces tornának?!
Csakhogy ezzel is valahogy úgy vagyok, mint az írással, olvasással: ha elhagyom, 

a hiányát érzem – így marad a folyamatos kompromisszum – reggel a csontok és 
izmok, este az értelem próbája… Amíg győzöm.

Hajnali kérdés: amit én lassulásnak érzek és élek meg, az lényegét tekintve nem 
más, mint folyamatos agónia(?!)

***
Sikerült befejeznem az Eleitől fogva című verset, és elküldtem használatbavé-

telre, így meglehet, sikerül a Létezés képleteibe besorolni. Örülnék neki, ha így 
alakulna – így válna egységes egésszé a kötet.

Egyébként rossz nap: a vérnyomásom csúcsrajár(t). Gond volt elvezetni az autót 
Szepsibe és vissza. De még sikerült!

Holnap ez lesz az egyik napi föladat. Most pedig megyek, s megpróbálok elaludni…
Nehezen megy az írás…! 

***
Elkészült az idei „buzitai nemesterkő” – lett 23 liter 51,5 fokos ital a tornagörgői 

„rakisban.” Azt is eldöntöttem, magamban, hogy az Omega kísérlet teljes anyagát 
– ez lett volna az Egybegyűjtött XV. kötete, de nem lett – elküldöm az Agriának, 
vagy a Szél-Járásnak, hogy legalább a java jelenjen meg, ha már ilyen cudarrá vál-
tozott nálunk a világ: se pénz, se kiadó… Holott legalább hat-hét kötetnyi próza és 
vers van készen, s amelynek a kiadása ma reménytelen. Holott azzal a reménység-
gel fogtam neki annakidején, hogy ezt az összegzést még képes leszek elvégezni. 
Nem esély, már reménység sincs erre.

„Irodalmi valóságunk” pedig önmagát temető rommező! Keresztek nélküli Gol-
gota… Rágondolni is kétségbeejtő, hogy hová süllyedt az egykori Vox Humana – a 
Fábry-féle „emberirodalom.” Vagy: mivé lett „az állandósult időszerűség?!” Akár a 
szélhordta értelmetlenség sivataga…

Fáj a szemem. Nagyon rosszul látok.
***
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Amikor délután két órakor már (vagy még?) sötétedik, akkor ok van arra, hogy 
az ember elgondolkodjon azon, hogy létezésünk egészéből mennyit veszíthetünk 
ezzel a sötéttel?! Esetleg az is felmerülhet, hogy ami „elfogy”, nem is veszteség…

Végül is döntetlenre állok ezzel az őszi sürvedéssel szemben. 
***

Szencről való hír, hogy felolvasták az emlékező köszöntőmet az ötven évvel ez-
előtt elindított Szenczi Molnár Albert Napokról. Szándékunkban volt elmenni az 
idei „ötvenesre”, de így a jobb: az utcára kimenni is kockázatos vállalkozás olykor…

***
Amit leírok, az vagyok én!(?)
Ezt a rövidke mondatot szándékoztam kitágítani, mégpedig Omar Khajjam ver-

sének igaza okán…
… Később meg is teszem, de ma este erre alkalmatlan vagyok – azzá lettem. Ha 

rendbe jövök, holnap megkísérlem…
Most akkor jöjjön a hibaigazítás. Az 1983-ban megjelent Napló című könyvem-

ben mottóul O. Khajjam versét választottam:

Ha kocsmabortól részeg lettem, lettem.
Ha pogány tűzimádó lettem, lettem.
S ha minden szent rám gyanakodva néz is,
Én én vagyok, s amilyen lettem, lettem!

Nos, csupán annyi a „helyreigazítás”, hogy a kötet lektora a második „én-t” ki-
húzta a versből. Amiáltal a vers lényege – az én vagyok – megsemmisült. De ak-
kor is: igaza van Omar Khajjamnak: Én Én vagyok! 

… Különben szép, holdvilágos novemberi este van, s csak bámulom a Hold elé 
úszó fellegek méltóságát. Van mihez igazítani az éjszaka fenti történéseit…

***
 Magamban elég bizonytalannak – vagy inkább: kockázatosnak – találtam az 

Encsre való autózást, de ennek ellenére – oda esőben, vissza már napsütésben – 
abszolválni tudtam az utat. Csak délután ért utol a baj – az elromlott gerincem 
buta fájdalmai. Mintha a lapockáim közötti gerincszakaszt izzó parázzsal sütö-
getnék…

Fájdalom, amelynek lényege megfogalmazhatatlan…
Különben: erősen hajlok arra, hogy feladjam ezt a lassulásról szóló estéli gyöt-

relmet…
Csak még néhány fontosnak vélt mondatot kell találnom holnapra, holnapután-

ra – a teljes sötétedés előtt.
***
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Ha az ember ír, azzal óriási kockázatot vállal magára.
Világ-kiszolgáltatottja lesz haláláig!
És azon is túl.

***
Két napja már, hogy csak lézengek – mintha részeg volnék. És gerincfájdalmaim 

vannak, nehéz a járás, mintha ólomcsizma volna a lábamon… És egyre rosszabbul 
látok – főleg a szembefények zavarnak… És fáj a szemem.

Ennek ellenére szép, sugaras novemberi nap volt a mai.
***

Egy régi, otthoni mondás jutott az eszembe, amikor arról gondolkodtam, hogy 
minden „elvégezni valóm” maradt még. Ide írom, hogy el ne felejtsem. Tehát: MA-
GAD URAM, HA SZOLGÁD NINCS!

És ma ez minden elvégeznivalómra érvényes. Igen! A felkiáltójel állandó figyel-
meztetés.

***
Az Omega kísérlet fejezetei részben a rák utáni időm bizonytalanságainak a le-

nyomatai – részben.
A tegnapot tudtam, ám a holnap távolságát és lehetőségét a bizonytalanság ho-

málya takarta el.
Ezzel együtt minden betűjét vállalom!

***
Elfáradt a Föld! Azért a nagy F, mert ebben az esetben – a glóbusz – Tulajdon-

név! Része egy galaxisnak, amely minden más égitesttől különbözik.
ÉLET VAN RAJTA! Növényi, állati és emberi.
Amit mi Földnek nevezünk, az a gondolkodó lények égiteste.
És ezek az egyetlen ismert bolygón élő lények ettől a bolygótól, amióta emléke-

zet létezik, mindig csak elvettek valamit, és soha semmit nem adtak, mert nem is 
adhattak viszonzásul vagy hálából NEKI! 

És a világmindenség idejében maholnap ott tartunk, hogy lassan fölszámoljuk a 
lényegét: és erről a „gondolkodó bolygóról „eltűnnek a vizek, eltűnik a létezéshez 
szükséges levegő, leégnek az erdőségek, elpusztulhat csodálatos flórája és faunája…

És lesz az egész – amit már többször leírtam – ŰRI SZARKOFÁGGÁ!
Nem lesz rajta emberi hang, se esőkopogás. És szélzúgás se lesz rajta.
Egy-két halott meteorit még itt-ott belecsapódik ebbe a valóságon túli valóság-

ba, de erről sem a mi naprendszerünk, sem a távolabbi galaxisok tudomást se 
vesznek…

Hát persze! Soha meg se szólították egymást.
És a FÖLDNEK se lesz emlékezete.

***
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Amit a hírekből tudok: holnap hajnalban egy ritkán látható, de gazdag mete-
orraj közelíti meg bolygónkat, úgy hajnali öt óra tájban. Hát kimegyek majd az 
udvarra, és ha szerencsém lesz, a déli égbolt horizontján megláthatok e különleges 
meteorok évezredes vagy évmilliós, fénylő vonulásából…

Esetleg megkérdezhetném tőlük, hogy hová igyekeznek évmilliók szorgalmával 
az általunk látható Mindenségben!?

S miért ez az igyekezet?
Mi a célja és az értelme?
Hogy hajnalban nem volt szerencsém a meteorokhoz, az szinte törvényszerű: 

ami egyszer látható, mondjuk százévenként, azzal találkozni, nos, ahhoz nagy 
szerencse kell…

De sebaj!
Sok mindenről lemaradtam az elmúlt nyolcvan évben, s lehet, hogy volt néhány-

szor hiányérzetem is, de, mint most, máskor is, jött egy-két esőfelhő, és elmosta 
az égi tüneményt.

***
Most pedig egy rövid emlékeztetőt arról, hogy – mert itt volt a „kisszobában” – 

egy kicsit elszórakoztam Kierkegaard-ral, aki a VAGY-VAGY-ban „Bevált, jó taná-
csok írók számára” című fejezetben ezt írja: „Nincs veszélyesebb dolog számomra 
az emlékezetnél. Mert – teszi hozzá –, amikor először emlékszem egy élethelyzet-
re, akkor maga a helyzet már nem létezik” (46).

Amit Kierkegaard állít, csak részben igaz. Mert vannak „élethelyzetek”, amelyek 
kitörölhetetlenek a „gondolkodó anyagból” – az emlékezetünkből. Egyetlen példa: 
amikor 1944-ben elért bennünket a háború, s amikor a német csapatok menekül-
tek, a házunk előtt egy lánctalpas német, sebesülteket szállító terepjáró autó le-
állt, két katona, talán tisztek, kiugrottak a vezetőfülkéből, s az Iskolasor felé futva 
elmenekültek… Pár perccel később néhány orosz katona körbefogta a járművet, 
kinyitották a hátsó csapóajtót, az autóból kihömpölygették a sebesült német kato-
nákat, s valahányat kivégezték… Aztán az osztag tovább futott a németek nyomá-
ban… Másnap reggelre a kivégzett német katonákat valahová elvitték…

Szóval igaza lehet Kierkegaardnak, ennek ellenére bennem ez az „élmény” úgy 
rögzült, hogy amikor néha felriadok álmomból, akkor ez a helyzet folyamatosan 
létezik!

Minden porcikám beleborzong, s mintha az egész anyagiasulna – még a fegy-
verek hangját is hallani vélem…

***
(Ezt a mostani fejezetet nyolcvankettedik születésnapom reggelén másoltam 

ide… Csodálatos novemberi napsütésben…)
***
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Az elvont, színtelen napok után nem novemberhez illő napsugáráradat cikázott 
végig a diófák csupasz, telet-váró ágai között. Miközben próbáltam eligazodni 
magamban. A belső univerzum immár véglegesített, betördelt, könyvvé válás előt-
ti egészét ennek az előbb említett távoli, ugyanakkor közeli sugárzásához kellene 
igazítani.

Hogy az egész – mögöttes emberi lét-idő – láthatóvá váljék.
Bár ha tudjuk, hogy milyen törékeny az ilyen felfakadó kívánságokat jól leírni 

valós vagy lehetséges mivoltukban.
Mert akkor is vannak, ha meg se történtek!

***
Napok óta folyamatosan elém tornyosul a Magyar Széppróza Napja „megszü-

letésének” a története, pontosabban a névadás maga – hogy egy véletlen miként 
okozott örömöt, vagy okozhatott ilyen-olyan irodalmi viharokat, és hogy milyen 
a „felfutása” vagy a folytathatósága…

Az egész, legfontosabb dokumentumai itt pihennek egy dossziéban az íróaszta-
lomon, és nincs elegendő bátorság bennem, hogy az egészet összeszerkesszem és 
így dokumentálhassam…

Pedig rajtam kívül ezt hitelesen senki se végezheti el. Azt hiszem, hogy az ebből 
fakadó felelősségérzet az a gát, amelyet egy – hogy stílusa, meg hitele is legyen – 
egy tollvonással „ketté kell szakítani…”

Szóval itt és most felfüggesztem a magamban lévő kétségeket, s holnap nekilá-
tok – a minek?!

… Alig két órával ezelőtt rosszul lettem, a vércukorszint 2,7-re süllyedt, ami 
bizony már kómaközeli helyzetet jelöl…

A magamnak feltett korábbi kérdés a „minek?” így helyénvalónak tűnik, mert 
esetleg a Magyar Széppróza Napjából nem lesz se történet, se történelem…

***
2019. november 30.
Ez a 83-ik esztendőm első reggele.

Kicsit bódultan ébredtem, de a reggeli torna feloldotta ezt a bódulatot, s úgy-
ahogy minden a helyére került.

Mint ahogy tegnap a festmények és a grafikák is – a ház tatarozása után újra a 
helyükön vannak…

Több így minden – velük változott és emelkedett újra teljessé.
A belső univerzumhoz hozzá tenni a főcím alá egy zárójelbe ennyit: „Nyolcvana-

dik esztendőm” – tájékoztatásul a kötetben lévő 365 napról.
Remélem, még időben vagyok a „korrekció” elvégzéséhez...

***
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A valóságot akár száz irányból is megközelíthetjük, de az ilyen kísérletnek sem-
mi értelme. Ha például leírom azt, hogy napok óta folyamatosan romlik az állapo-
tom – és nem csak részben, de általában is, akkor ez is igaz. Ám, ha azt mondom, 
hogy – átlépve a 83-ik évbe –, még minden fontos tennivalómat – pl. a mostani 
jegyzet megfogalmazását – el tudom végezni, akkor az is igaz!

Azonban, ha a belső változások folyamatait teszem megfigyelés tárgyává, akkor 
a leépülés lassú, ám megállíthatatlan mozgása egyértelmű és cáfolhatatlan.

És ez is egyféle valóság!
Az előbbit és a most említettet azonban nem lehet sem összemosni, sem egymás 

mellé igazítani.
Egyrészt leírni se érdemes, másrészt feltehetően ez a „végelszámolás” legizgal-

masabb – netán legészrevétlenebb (belső) valósága.
Mert csak példának: két szívdobbanás között mi történt, esetleg mi az, ami csak 

„hiány?” Vagy a még meg-se-történhető?
Hogy tudunk-e róla?
Nem érdemes folytatni, mert minden bizonytalan, mint az estéli árnyak és 

hangtalanok, akár a déli horizonton a holdébredés…
***

Egy régebbi, most előkerült jegyzet.
Az embernek vannak olyan felfedezései, találmányai stb., amelyek a természet-

ben „nem léteznek.”(?)
Például az idő, a méter, a liter stb.
De mindezt csupán itt, a mi bolygónkon ismerjük és használjuk.
Például a „földi idővel” mit kezdhetünk egy közelebbi galaxisban?

***
Hozzáláttam egy régóta tervezett – folyamatosan „aktuális” – jegyzetsor ösz-

szeállításához. Amiből az derül ki, hogy az ötven évvel ezelőtt leírtak ugyanolyan 
időszerűek, vagy „frissek”, vagy annak tűnőek, mint például voltak az 1980-as 
évek végén… Vagyis „nemzeti létünket” tekintve, itt Szlovákiában aktualitásuk 
nem fogyott, hanem fokozatosan növekedett, s gondjaink a „fogyatkozásban” 
megsokszorozódtak.

Az elgondolt sorozat címe pedig ez lesz: Kísérlet a megmaradásra.
***

A kételkedés szindrómája!
Jelenség, amely körülhatárolhatatlan. Egyetlen kiszámítható lépést se érzékel-

hetek – hogy honnan hova juthatok (még) el ?!
S hogy van-e vesztenivalóm, vagy van-e haszna cselekedeteimnek érzékelhető.

***
Nincs kitérő.
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Minden létező akadály láthatatlan.
A fájdalom részletei.
Szerteáramlásuk, oda s vissza...
Ahogy az ember a sötétségben igyekszik eligazodni.
Egyféle teljesség – talán VERS.
Így!
S végül a befogadás.

***
A mai nap szenzációja: a magyar úszósport történelmében az Európa Bajnoksá-

gon Hosszú Katinka megszerezte a sportág ezredik érmét!!!
***

Túl vagy kívül e rekordon: nekiláttam a tervezett kötet megszerkesztéséhez 
olyan írásaimból, amelyek mind ez ideig nem jelentek meg még könyv alakban.

Lényegében az írások javát összeválogattam, s – egy részét – bemásoltam a szá-
mítógépbe. Ha elkészülök vele, s ha lesz kiadó, vagy a Kettétört pillanatokba, vagy 
a Lassulás mibenlétébe egy külön fejezetként besorolhatom őket. 

***
Néhány szó a kövekről, a paralellákról és a költészetről.
Ezt a rövid mondatot hetekkel ezelőtt írtam le egy megkopott, régi boríték hát-

só oldalára – valamilyen szándékkal, amelyet mindmostanáig nem tudtam köze-
lebbről meghatározni.

A borítékban azonban a második és a harmadik Szenczi Molnár Albert Napok 
megnyitó szövegeit őriztem – vagyis ötven évvel ezelőtti írásaimat, amelyekkel 
ugyanúgy nem tudtam mostanáig mit kezdeni, mint e jegyzet elején leírt mondat-
tal. De most már megtaláltam a helyüket, mégpedig a Kísérlet a megmaradásra 
című majdani lehetséges könyv(rész) megfelelő szakaszában.

 Ugyanis itt már nem érzékelem a „távolságok koloncát.”
A Néhány szó a kövekről feltehetően a poétika különböző kort és irányzatok 

bozótosaiba teremthetne valamiféle rendet vagy rendszert – esetleg felülírná egy 
részét annak, amit a Függőleges hullámzásban évtizedekkel ezelőtt magamnak 
összefoglaltam…

 A szükség és a világosság áramlásai, a hang és a csend kiterjedése és sok egyéb 
hasznos és hiábavaló.

Szóval van – volna – mit elvégezni vagy újragondolni a költészetben a kövekről 
és a paralellákról.
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