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Komor Zoltán

Tértáncok
Gondolatok 12 sms-nyi terjedelemben

félrehajított cigarettacsikk, mely mint aprópénz gurul a
dérben gömbölyöd� macskakövön – vöröslik, s álomra huny a parázs,

az idei karácsony utolsó fénye
alszik a város is – térdeit kulcsolva, fejét önnön ölébe hajtva figyeli zugait,

ó, a nagy gyerek, szeme fátyolban
üres padok,

elhalt térgaléria
– mily eleven most minden tárgy magánya, itt az ünnep-ég�k

átcsorgó fényében
képzet-érintések tánca egy meggyötört kuka oldalán: kecses hattyú-siklás

tükrön
álmodom már, de milyen szép most az álom: illata van, olyasféle, mint karácsonyi

gyertyáé, a törékeny lángé, ha feketére fal egy kanócot
álmomban cukorsüvegre hasonlít minden angyal, itt táncolnak �k, térgaléria színpadán,

padok közt óvatosan libbenve, egymáson át, a kis szellemek
kacajuk kék, énekük fehér – csupán jégszobrok piruettje, lépéseik nem érinthetik a

város sima kérgét
nyomukban hószikrát görget a szél, csillámló tél-darát, kicsit kacsintanak,

de nem hívnak táncra,
én itt csak néz� lehetek, áttetsz�bb, mint maguk, vagy a lámpaoszlop vízesés-fénye
pillanat, akár sündörg� kandúr szemvillanása a tet�n – fantom: erkélyr�l csüng� 

leped�, mit lángok fosztanak
s már a tündérek illanása is csupán illúzió: a vonó utolsó siklása egy heged� 

leghalkabb húrján
nem is lehettek �k mások

csak a tegnapi zenék utolsó akkordjai, egy „minden szépet!” szólam, búcsúzó bús csók,
netán a reszket� kézben markolt forralt bor f�szerszaga,

az édes pára, mely kiszökken diderg� ujjaink közül, s a járókel�k közé szalad,
az elmúlt karácsony köszön� kísértetei… mint mikor két test ölel, s bizsereg még, 

mikor sehol a másik
a parázs kihunyt, sose volt üresebb tér – megh�lt tárgyak merednek csak 

magukba, titkos mosollyal sarkokban
mintha tudnák, merre maradt el az üvegcipell�

alszik a város is – térdeit kulcsolva, fejét önnön ölébe hajtva figyeli zugait,
a nagy gyerek…

álmodja tovább az álmot, amit picit én is álmodtam:
lángról, mely kanócot hevít,

emberek boldogságáról házablakok pikkelyei alatt,
vagy a szeretetr�l, igen, mely csak parázslik tovább

a bels� szférák kövein heverve
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Az ablakon túli félelmek
Az ablak hív, makacsul, kitartóan, én pedig ugyanilyen kitartással próbálok 

ellenállni a hívásnak. Ám er�m fogy: ha reggel úgy érzem, hogy egész nap 

szembe tudok szállni az ablakkal, délután már bizonytalanodom, este pedig, 

amikor kitekintek, s látom, hogy a kereten túl a város éjszaka-festménye csüng 

hatalmas, fekete házaival, és az égr�l érett gyümölcsként lóg alá a hold, volta-

képp fegyvertelenül állok eme szirénnel szemben.

Szirénnek hívom, mert csalogat. Nem énekkel ugyan, helyette képeket mu-

tat, új és új tájakat, varázslatosabbnál varázslatosabb világokat; néha olybá t�-

nik, hogy zöld mez�k terpeszkednek belvárosi házam el�tt, olykor kék hegyek 

ormai hullámoznak végig az orrommal szemben. Ám szirén minden szem-

pontból az ablak, csalogat, csalogat, de végül – tudom én jól – ragadozóként 

csapja össze fölöttem Vénusz légycsapójához hasonlatos kereteit. – Megvagy! 

– mondja majd talán, de hát egy ablak nem tud beszélni, én pedig csöndes 

beletör�déssel esem majd ki az utca szürke, kemény kockakövére, mereven, 

mint egy fáról lehullt ág, hisz akkor már a kapálózáshoz sem lesz semmi er�m. 

Jön majd az utca rémült népe, néznek rám, majd fel, egyenest az ablakra, és 

találgatják, ugyan mi is történhetett itt. Természetesen engem tesznek majd 

felel�ssé a történtekért, nem pedig a valódi b�nöst, az ablakot, amely átvetett 

magán, és akkor én már képtelen leszek megvédeni magam a megalázó gya-

núsítgatásokkal szemben. Pedig az er�, amivel sok éven át ellenálltam a csábí-

tásnak, tiszteletre méltó, még akkor is, ha végül, egy rövid pillanatra elhagyott.

Kezdetben függönyt raktam az üvege elé – sok éve már ennek –, no persze 

mit sem ért, a vászon fodrozódása egyre ablakot sejtetett maga mögött, maga 

a tudat is kísértett. A  red�ny sem jelentett védelmet, néha egész éjszakákon 

át zörgette és dörömbölt rajta a kívül rekesztett, sért�dött ablak, végtelenbe 

nyújtva minden esti percet, amelyet alva viselhet csak el az ember. Néhány he-

te  odáig merészkedtem, hogy szekrényt toltam elé: behemót ruhásszekrényt, 

mozdítani alig bírtam, de az ablak ezt már valódi sértésnek vette, és intézkedése 

is sokkal határozottabb volt. Egy számomra elképzelhetetlen, er�s mozdulattal 

– talán csak józan eszemet védi tudatalattim azzal, hogy el nem képzeli az er�t, 

amit ember soha ki nem fejthet – felborította a szekrényt, kihullt fehér ingek és 

kígyóként magukba teker�zött nyakkend�k fogadtak reggel. – Ezt tovább t�rni 

már nem lehet! – csaptam akkor az ablak párkányára, az meg csak felkacagott, 

és az egyiptomi piramisok képét vetítette a szomszéd bérház mögé.

Jól tudom, rég megírták valahol, hogy ki kell esnem azon az átkozott ab-

lakon, de napról napra küzdök, még ha küzdelmem kilátástalannak és el nem 

ismertnek is t�nhet a világ üvegen át rám kacsintó szemében. De kérdem én: 

tehet ennél többet egy ember?
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Minden mindenhez fordul
01: Madarak születése

A világ szélén t�z ég, s ennél a t�znél egy öregember ül. Arcát ráncok erd�i, 

az id�k során – talán több ezer év alatt – a b�rébe vájt labirintusok borítják; 

s teste egy keményre fagyott, piszkos leped�kbe van csak csavarva. Reszket� 

keze kiszáradt ágakat és fekete fák lehullt, már porladó kérgét hajítja újra és 

újra abba a t�zbe, aminél melegszik. A t�zb�l pedig sötét pernye ugrál egyre a 

szürke ég felé, s ahogy az északi szél belekap és messzire fújja, a sok repked� 

fekete pernye szárnyakat növeszt, s ébensötét madárrá, varjúvá válik. Így szü-

letnek s röpülnek messzire a varjak, csapatostul hömpölyögve végig városunk 

fölött; le-leszállva parkokban, az eldobott szemetet, csörg� zacskókat és áttet-

sz� üvegeket csörgetve hosszú, kemény cs�rükkel.

Az ember a világszéli hidegt�l borzong, ha ilyenkor rájuk néz.

02: Körforgás valami tet�n

Kísért megint egy álom – olyan már, mint éjféli kísértet, aki nem vár bebo-

csátásra, hanem láncoktól megkopott kezével maga tárja ki a szoba ablakát, 

s besurran egy fagyos szell� formájában. Ebben az álomban a háztet�k fölött 

járok: vagyis egy ház tetejének a gerincén egyensúlyozok lábbal; fölöttem a 

kövérre hízott hold halovány pallosa, alattam pedig – merthogy igencsak ma-

gas ez a tet� – alszik mozdulatlanul s csöndben a város. A sötét ablakok mögül 

képregény-buborékok sz�r�dnek csak el�: s minden buborékban látom, hogy 

mit álmodik épp a lakásban alvó. Ahogy így bukdácsolok el�re – osonva, akár 

egy macska –, irigykedve fi gyelem csak a többi szenderg� illékony álmait: höm-

pölyg� folyók és tenger, lassan hintázó kis hajók vagy p�re és forró ölelések. 

Amott egy családi vacsora képe – az asztalt körülül� mosolygó arcok –, s más-

hol egy réten fekv� meztelen test int valamit a felh�knek.

Végül aztán a saját buborékomra lelek, s meglátom benne, ahogy állok ott 

a tet�n, bolyongok elveszve a házak felett, mint egy �rült, egy holdkóros, s le-

mondó tekintettel mások álmait fi gyelem. Két kézzel kapok én e felé a buborék 

felé, talán hogy közelebbr�l megnézhessem, de az meg rögtön szétpattan az 

ujjaim között, s a következ�, amit észlelni vélek, hogy ébren fekszem reszketve 

az ágyban, s félek t�le, hogy valami kéz egyetlen pukkantással kilök innen is, 

s talán onnan is, ahová ezek után érkeznék.

03: Egyedül

Egy nap nyomtalanul elt�ntek a tükörképek városunkból. Hiányuk már ko-

ra reggel borzasztó károkat okozott városunk lakóinak: amikor ébredés után 

el�ször álltak meg a fürd�szobai tükör el�tt, s nem lelték benne önmagukat 

– azokat a fáradt, megtört, álomból riasztott, színtelen városi arcokat, melyek 
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látványát úgy megszokták már a lepörg� élet során –, arra kezdtek gyanakodni, 

hogy még alszanak, s ez is csak egy �rült álom, amilyennel mindenki találko-

zott már. (�k rögtön visszatértek ágyukba, s be se mentek dolgozni.) Mások 

inkább arra gondoltak, hogy valaki a tükröket lopta el, pedig hát a tükrök, azok 

ott voltak: csak épp nem tükröz�dött már rajtuk egyetlen városlakó arca sem. 

Csakis az üres, hátuk mögött fehéren nyújtózkodó fürd�szoba.

Mindez hónapokkal ezel�tt történt, de a tükörképek azóta sem tértek hoz-

zánk vissza. Noha itt vagyunk mind egymásnak, még sosem éreztük olyan ma-

gányosnak és elhagyatottnak magunk, mint azóta, hogy teljesen elt�nt életünk-

b�l a tükröz�dés. Saját magunk hiánya lassan, de biztosan öli meg vázában 

hervadó virághoz hasonlatos lelkünk s pusztulásra ítéli közösségünk, amely 

önmagunk nélkül nem közösség többé.

04: Minden mindenhez fordul

Az emberi építészet legnagyobb csodája, minden mérnöki tervezés legbravúro-

sabb megoldása a sarok. Egy szoba sarkai például, vagy egy teremé – lényeg, 

hogy sarok legyen, jobbról és balról egy-egy fal ölelje. A sarkok az emberi jó-

ságba vetett hit világítótornyai: ha a sarokban állva hátunkat a falnak döntjük, 

csakis a másikra tudunk fi gyelni, ha viszont a sarokba fordulunk, s hátunkat 

tartjuk csak a másik, szobában álló felé, mondatai akkor is eljutnak hozzánk – s 

a legszebb, hogy elmenekülni el�lük semmiképp sem tudnánk.

Akik sarkokat terveznek – a legkiválóbb, legrátermettebb mérnökök, épí-

tészek és gondolkodók említhet�k itt –, egyt�l egyig az emberi párbeszéd el-

kötelezett hívei.

A jöv�t csakis sarkokból lehet felépíteni.

Az áradat I.


