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Május nyolcadikán hallottam a rádióban, hogy meghalt Hubay Miklós. Hatalmas műveltségű nagy szellem volt, 
izgatott, félelmetes teremtő, áldott és tiszta műveket agyából és szívéből kilángoló ember ebben az embertelen 
világban. Azért kezdem könyvnapi megnyitómat vele, mert egyszer köszöntve őt, üdvözlésem címéül azt írtam: 
A Csönd Kelyhében. Hiszen az olvasás a csönd kelyhe! Abban ül az ember olvasáskor, mint egy gyönyörű virág-
ban, tulipánkehelyben, fehér liliomkehelyben, mint egy nemzőporos, vagy nemzésre éhes aranyserlegben, mint 
egy zöld száron derengő, merengő illatédes virágkastélyban. Persze az olvasáshoz látó emberszem kell. Mert az 
igazi olvasást nem pótolhatja semmi! Sem a hang, sem a hangot dobhártyájába gyűjtő fülünk, sem a civilizáció 
és technika találmányainak mérhetetlen sokasága, semmi gépi eszköz, az emberi elme csodatalálmányai, a hang-
szalag, a hangoskönyv, a chipek és klippek hasznos vagy haszontalan áradata, sem a számítógép, az internet, az 
egész könyvtárakat recegyűrés lapos gyomrába temető, árammal forgásra működtetett lemezkorong, hangtá-
nyér. Ezek a dolgok csak segítik az értelmes és szépségre éhes embert. Segítik magányát oldani, segítik a létezés-
fölemelkedésben. Mint a lift, ami az emeletre visz. A csönd kelyhében ülő olvasót csak a szem, csak a látás, csak 
a pupillák fekete némaságába a szemfenék bíborüstjéig betóduló fény, az agyunkig zúduló idegünk továbbított 
világosság oldja fel a csönd kelyhében ülő sötét magányát, álomtalan türelmetlenségét. Ó, azok a szent házak, a 
könyvtárak, a megváltás jézusi hírhozói! Apáczai Csere János szerint, hiszen ez leíratott hajnalmámor Enciklo-
pédiájában: az angyaloknak sok szeme van. Mint tavaszi fák, bokrok ágain a rügyek. S azok a mindenütt szem 
angyalok Isten, a látásra elképzelhetetlen látáspihéi, lét megismeréssegítői. S ha már Apáczai Csere Jánost em-
lítettem, a zseniális tudásakaratról szóltam, azt is mondom vele, mert általa, hogy egyik művében csodálatos le-
írása van a szemnek! Az emberszemnek! Mert sokfajta szemet teremtett a Teremtő: pontszemet, ciklon-félgömb 
összetett szemet, csőszemet, golyószemet, merev szemet, kaméleonbőrkürtbe rejtett szemet, bőragyagkorsóból 
látást, a bolhától, a hangyától a halig, bálnáig, a madárig, a sastól az elefántig. Még a növények levelének is van 
látást érzékelő fényérzékeny idegsejtlapja. De a természetben csak az ember szeme tudja látásával összefoglalni, 
látásával érinteni a látható vagy láthatatlan világ egyetemes valóságát. Az állat csak néz, nézve lát, de benne a lá-
tás célszerű üresség. Nekem a könyv a világegyetem! És a szem a világegyetembe merülő világosság. Mint a ten-
germély, óceánsúly alján a világító lánghalak, a törékenyen is szilárd fénygömbök, fénydobozok. Ezért is volt az, 
hogy amikor retteneteposzomat, ember utáni vágyakozáshit versemet, a Gyermekdalokat írtam, elmentem Bu-
dapesten a Mária utcai szemklinikára dr. Weinstein Pál barátomhoz, aki egy ezeroldalas könyvet adott kölcsön 
a szemről és a szem történetéről. Ó, micsoda boldogság volt nézni, tanulni, olvasni azt! Nekem az írott könyv, 
a kézzel írott könyv a tudásra vágyó emberiség legszentebb találmánya, az őseposzok, a kódexek, a Talmud, a 
Biblia, a Korán, az ősmesék gyűjteménye, mert szent a betű, amivel azokat írták: a perzsa, a szanszkrit, a héber, 
a kínai, az arab, a japán, a gót, a görög, a latin. Ó, milyen gyönyörű ihletcsodák, látomásmítoszok, ihletmegva-
lósulások a fenséges betűhalmazokban, a szentséges könyvekben. Hogy beléjük hullhatok, mint a meteoritok 
lángolva, elégve a szerelemben és a halálban! Ó, anyám méhének milyen áldása, hogy nem születtem vaknak, de 
emberszeműnek. Ezért is csodálom Miltont, aki vakon diktálta eposzait! De a szem nem a látás, a látás bonyo-
lult szerve csak, a világot közvetítő csodagolyó, ami az agyba lövi a látott valóságot. Hiszen nem a szem, de az 
agy lát embertársaim! Az állat, bár van szeme, nem tud olvasni. Csak nézni tud, nézésével érzékelni. Az ember 
legmámorosabb találmánya a könyvnyomtatás. S az ember legszebb érzékelője a szem! Áldjuk hát Teremtőnket 
szemünkért. S áldjuk a könyvet. Ó, könyvkiadók, könyvtárak, könyvesboltok, antikváriumok, könyvnapok ne 
hagyjatok el minket, ne hagyjatok el engem! Hadd hörböljünk, hadd igyunk az írott szó aranyserlegéből! És 
ha már vele kezdtem, hadd fejezzem be Hubay Miklóssal: úgy repült át sötét éjszakánkon, mint egy izzó nyá-
ri csillagkő. Mint mámorszép színművében, a Hová lett a rózsa lelkében, a tömegvonzást legyőzve a zseniális 
Nizsinszkij, a rózsatáncos a színpadi levegőben. 
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