
ról, hogy valaki látja, s mégis olyan eleve makacs bezártaágba ágyazott, re
ménytelen tekintettel meredt a semmibe, mint aki a temető megtermékenyítő

csöndjét csupán pusztulásnak és enyészetnek érzi: a legjobb esetben is, legfel
jebb témának az elmúlásról. Tudtam, kinek viszi a vírágaít, hisz a haláltól
megszakított titkos óráknak őszinte feltárásával ezt is kivallotta minden érzését
ízekre boncoló müvészetében, mint az elítélt vall lázas delíríumban, kínzókarn
rájában, Előbb az élet, majd a halál megdönthetetlen korlátai szorították fel
lebbezhetetlen sakk-mattba. Emlékeiben is a test ketrecébe zártan őrlődik, bár
remekbe szabott szavak zenéjétől kísérve, de sose szabadulva a testébe mélyen
belésütött tüzes bélyegzők felhólyagzó. szüntelen fájdalmától. Szonettjei egytől

egyig a földről földre hullott reménytelenség nagy monotonságában is, pazar
színeket felvillantó szirmai ugyanegy virágnak: kései lángolása a karjában tar
tott, aranyrozsda, illat nélküli őszírózsáknak. Nem, nem mertem szólni hozzá, mert
tudtam, hogy ő is a saját téli utazásának morbid hangulatában keresi a régen
behavazott, messze foszlott tájakat.

Lepkeszárnyon elsuhanó emlékezéseim röptében is így látom őt: az őszi nap
fény csupa bronz- és aranyában mínt a ravennai mozaikok merev bizánci pom
pájának vigaszt nem nyújtó fényében. De - bár nem hitt síron túli életben 
ő is élő lakója emlékezetemnek. Él a többiekkel együtt, akiket úgy lebegtetett
elém baráti szellemidézésem, mlntha távolból visszahangzó zene hullámai so
dornák a régmúltat a jelenbe. Lehet, hogy ez a zene - sokak részére - nem
eléggé zajos és harsogó. de én már csak leginkább az adagio jelzésű, halk ár
nyalatú dallamokat jegyzem meg. Tolsztoj azzal vádolta meg a zenét, hogy el
tompítja az értelmet; én azzal mentem föl, hogy elhullat minden földre vissza
húzó rögöt, s oly megértéssel hajlik fölénk, mintha legtitkosabb kétségeinket 01
daná fel. Én a szöveg nélküli legkedvesebb Bach-air-emnek is megértem a szö
veaét: "Egymás terhét hordozzátok, egymás terhét hordozzátok ..." Nem én ta
láltam ki, Szent Pál szavait haJlom a mlndenkorí emberhez, s úgy érzem, a
bachi áhítatnak ilyetén megfogalmazásával, lepkeszárnyon tett utazásaink során
eljuthatunk röptünkben nemcsak az életünk egy-egy szakaszát felvillantó, ha
nem a vándorlásaink útjának befejező végét megvilágító fény megismerésének
reményéhez is.
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