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15. MÉZVIRÁGILLAT 

 
A filozófia akkor igazán az, amikor még nem gondunk sem az élet, sem a ha-

lál. Azt hiszem, Pascal gondolata. Az eszmélés akkor gyönyörű, ha csak halálod 
óráján döbbensz rá: voltál. Ki ne mondd, egy kicsit Ő is voltál. Miközben egy 
életen át kerested a nyugalmat, csönd-szeleteket illesztgettél össze abba a puzzle-
be, amely végül magad lettél, mikor már nem vagy.  

Járkáltam s körülöttem is történültek apróbb s nagyobb tragédiák, úgy járt 
hozzánk a bánat, mint portára a csorda, ha leszentül a nap. Megrázott, mint 
kíváncsi gyereket a kerékpár dinamója. Átgyúrt a jaj, maga képére, hasonlatossá-
gára. Zord hegyek alatt, a Teremtőre sandító, villámra hegyzett tornyok tövében, 
muzsikáló dombhajlatokban megbúvó temetők hallgatásában nőttem fel, ahol 
olyan mély a táj, hogy valahányszor átléptem, napokig kerestek. Nem kerültem 
elő, mert magához ölelt és játszott velem. Megtámadtak földikutyák, ijedtemben 
felkapaszkodtam egy fénynyalábra, ami a Rez fölött lógott éppen, s a vicsorgó 
csahosak csalódottan vonultak el. Akkor tanultam meg, a tájban úgy kell léle-
gezni, hogy a fűszál se hajoljon el. A csipkebokor ne gyulladjon ki. Hogy tovább 
cirpeljenek a tücskök, surrogjanak a bogarak, hahotázzanak a manók. Mikor a 
manók nevetnek, piros púpja sül a lágy kenyérnek. 

A cinteremben volt egy angyal. Sokáig nem volt színe. Valahogy nem akart 
rápillantani az Isten. Lehet, hogy a bűntudat formálta olyan pompásra. Ott 
játszottunk a közelében, mind beleszerettünk, titokban azt kívántuk: bárcsak 
megelevenedne és leszállna közénk, választana magának királyfit, akivel majd fel-
száll az égbe.  

Lehet, hogy a vétek sugárhatása dolgozott benne. Azt mesélték, aki állíttatta, 
dúsgazdag amerikás, megölte a vetélytársát, s magával hurcolta annak szerelmét, 
egy szegény földműves lányát, az Újvilágba. De ott sem volt nyugodalma, mert a 
halott visszajárt, legboldogabb óráikat zúzta porrá, éjjel közéjük furakodott az 
ágyba, és nyögött keservesen, mint mikor a lelkét kilehelte. Az asszony nem fo-
gant gyereket, elsorvadt, elvitte a kor betegsége: a rák. A gyilkosban pedig, mint 
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kalapácsmalom, zakatolt a rossz lelkiismeret. Elment a legjobb szobrászhoz, és 
megrendelte ezt az Angyalt, hogy a halott is, ő is meglelje végre lelki nyugalmát. 

Olyan szépre kellett faragni, mint az a lány volt. Karcsú, mint a tengerszem 
partján cseperedő nádszál, és lebegő, mint a Nyárád fölött csapongó szitakötő.  

Azt mondják, eredetileg fehér volt, de amikor felszentelte a pap, megsötéte-
dett a szobor. 

Mindig a temetőkertben játszottunk, ide nem hatolt fel a világ vadsága, ökör-
nyáltól csillogott alattunk a völgy, pirulva kandikált be útszélről a rózsabogyó. A 
jövevény balról, az erdő felől érkezett, rongyos katonaruhában, komos arcából 
kivilágítottak dühös szemei. Szétriadtunk, a kapu melletti terebélyes bokorból 
lestük, mit akar. Megállt az Angyal előtt, felnézett, rálőtt a szemével, de az meg 
se rebbent. Mániákusan mondott valami átokigéket, nem ért el hozzánk mo-
tyogása… Hirtelen leemelte válláról a puskát, csőre töltött, célzott, és bumm. 
Aztán csak megperdült, majd eldőlt, mint akit eltalált az ellenség.  

Oda temették, nem messzire az Angyaltól. Az áldozat öccse volt, bosszúból 
vette célba a síremléket, de az, lám, visszaütött. A gellert kapott golyó a támadót 
ölte meg.  

Vége volt a nagy háborúnak. Az Angyal is koromfekete. 
Templomok harangjait hallom, bátorsággal lüktet ereimben a nyugalom. Meg-

tanultam örülni annak, hogy vagyok. A lét egyetemessége adta ezt a teljesség-
érzést: ihlet morzsáiból összerakni a tehetséget, és hosszú, kitartó munkával fej-
leszteni veretes mesterséggé. Tizennégy éves koromtól már készítettem olyan 
munkákat, amikért pénzt adtak. A művet nem lehet megfizetni, a tehetséget 
azonban honorálni kell. 

A tájban járva-kelve mindig belekomponálok valamit, ami eredetileg nincsen 
ott, és az Isten egyszer sem ütött a kezemre miatta. Inkább segített megtalálnom 
a magam pászmáját, óvott a korai pusztulástól. Harmadéves teológus voltam, 
átvirrasztott éjszaka és sok tépelődés után felmentem a rektor úrhoz, és be-
jelentettem, hogy nem maradok tovább, mert nem érzek elég hivatástudatot a 
papsághoz. Nincs elég hitem. Ezt ő megértette, s mondta, hogy jó. Isten adott 
neked tehetséget a vizuális látásban, s ebből meg fogsz élni.  

Két hét múlva letartóztatták diáktársaimat. Az „ötvenhatosokat”. Következ-
tek a kirakatperek, a szamosújvári, nagyenyedi börtönök, a deltai raboskodás.  

Ha bent találnak, talán én is oda kerülök. 
Szalay Lajos mondta: az ember úgy született, hogy filozófiai megfogalmazá-

sok nélkül örüljön a tiszta létezésnek. Ebben az örülni tudás a fontos. Azt ta-
nulni, gyakorolni kell. Közben surrog az agy. Mezőkön, réteken, erdőkön, temp-
lomok és katedrálisok között csatangolok, s meditálok. Magamba szívom a 
környezet lüktető nyugalmát. Akkor jók a képeim, ha betölt a pompásan pulzáló 
csend, ha elönti szívemet az erdélyi domborzat kedves méltósága. A folyamato-
san megújuló, pusztuló és újjáéledő világ eltökéltsége: kristályos tisztaság.  

A patakból kiugró pisztráng, amint elszáll a Bekecs felett. 
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Eltörpül minden tanultság, szakmai tudás; magától értetődően egyesül tuda-
tosság és elhivatottság, ihlet és műfogás. 

Quid superbit pulvis et cinis? Mondom lótó-futó, talmi dolgokért buzgólkodó 
véreimnek suttogva. „Mit kevélködöl, por és hamu?” 

Most, hogy a hetvenet is elértem, vonalak és színek rajoznak a levegőben. 
Éveim eledele: jóleső mohósággal táplálkozom — mint ahogy delelő kaszás a 
mogyoróbokor árnyékába heverve falja kenyerét-szalonnáját-vereshagymáját. S 
issza rá a csorgó kristályhideg vizét.  

Kékekből, sárgákből, zöldekből, őszvörösekből fellobbanó márványfelhő-
tömböket álmodok, rézsútos rétegzettségükben ott szikrázik a világegyetem 
végtelensége és az emberiség időpillanat-parányisága. Isten vésőjének és ecsetjé-
nek nyomait fedezem fel újra és újra az élet befoghatatlan freskóiban, óvatos du-
haj, az álompanoráma világra tárt angyalszárnyainak védelmében.  

Folytatásos álmokat látok, tudom, ez az az alkotás kegyelme. Napról napra 
viszen közelebb az örökkévalóság tükörkapujához. Amit átlépve végleg ott mara-
dunk a képben.  

Akkor visszanyeri fehérségét a márvány. És az Angyal saját fehér kezével írja 
a kép bal alsó sarkára, amit egyelőre még magam, vékony, karcsú betűkkel: Fe-
kete Zsolt. 

A világ isten kegyelme. 
Érzem mézvirágillatát. 
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