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t a m á S  D é N E S r é s z l e t   A  t ó   c í m ű   r e g é n y b ő l

Az angyal lábnyoma

M intha eltartódott volna valamitől, ma úgy mutatkozott meg a tó.
A nap éppen kibújt a csúcs mögül, de egyből egyenletesen kezdte alászórni me-
legét a sziklákra, meg a tó szinte teljesen kisimult felületére. A szellő alig rez-

dült, a nyár eleji kellemes időjárás teljesen elfoglalta magának a katlant. A téli vastag hó-
le pe dő nek már rég takarodót fújhattak, csak néhány apró, megjegesedett hófolt tarkítot-
ta a tó előterét, meg a két tó közötti keskeny földnyelvet, ahol már nem csak szárba szök-
kent a tavaszi kikerics, hanem ki is tárta sárgás-lilás, szédítő kelyheit. Semmi nem mozdult 
a katlanban, így minden megpróbálhatta saját valóját érvényesíteni. Kimért, áttekinthe-
tő, mégis könnyed viszonyok közé helyeződtek a részletek.

Így egészében megmutatkozhattak.
A könnyedségnek is van szerkezete. Hiába tűnik úgy, hogy 

az alkotóelemek hordozzák, a felületek izzása, a fedések és az 
áttünések játéka, a hajlatok erotikája, a részletek felelőtlen 
tánca, a magasságok imbolygó részegsége ; ez az egész azon-
ban nem tudna feltámadni és megtartódni, ha nem hatnák 
át és gyűjtenék maguk köré mélyen futó erővonalak. Néha 
úgy tűnik, valóban kitudható táncából a táncos, hogy felleb-
benthető a függöny, a felület pedig mélységet takar. A szem 
legalábbis ennek az igézetében ég, formát keres a formátlan-
ban, alakot az alaktalanban, el tud telni az aránnyal, a har-
móniával, de leginkább a bennük lévő mozgás, ritmus, a fe-
szültség, a törés izgatja. A megmutatkozó azonban először 
a tér teljességét próbálja elfoglalni magának. Megpróbálja 
kitölteni a teret. Egy lapos, kétdimenziós tér gondolatának 
iszonyata a legföldhözragadtabb dolgokat is egyből szárnya-
lásra készteti. Keresztet rajzolni. Ezzel a legegyszerűbb gesz-
tussal tudunk irányultságokat bevezetni a megmutatkozóba.

Hiába, a legnagyobb dolgok leginkább a kereszten tud-
nak megszületni.

Most is ez a szerkezet vált érzékelhetővé. Mintha egy kéz 
két egymásra merőleges, de már láthatatlan vonalat skiccelt 

angyal
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volna fel a levegőbe, majd az így képződő összefüggés men-
tén próbálta volna elhelyezni a látványelemeket. Magasságot 
és kiterjedést próbált adni a dolgoknak, amelyek el is fog-
lalták a helyüket a térben. A két tó, a nagyobb és a kisebb, 
az őket elválasztó földnyelv, a nagyobbik tóból kiemelkedő 
kő, a helyet két oldalról átkaroló sziklafalak, meg a hátérben 
a felhőkön áttűnő hegycsúcs – mindez arányosan töltötte ki 
a teret. Az Úr teremthette meg ilyen magabiztossággal a vi-
lágot. Szavakkal teremtette meg, mintha azzal, hogy meg-
nevezte a részeit, ki is töltődött volna a világ. Pedig hiába 
kaptak nevet a dolgok, hiába foglalták el a térben a helyü-
ket, az még semmit sem árult el a közöttük létesülő viszo-
nyokról, a közelségben rejlő feszültségről, a távolságok rej-
tett párbeszédjéről, a felületek szinte kielemezhetetlen tex-
túrájáról, meg a közel és a távol, a lent és a fent, az előtér és 
a háttér felfejthetetlen játékáról. Tulajdonképpen arról a cso-
dáról, ami egy látvány elé ültet bennünket, és megbabonáz-
za, rajta tartja, nem engedi el tekintetünk.

Kitöltött világ ez, amit mégsem borítanak be a célszerű-
ség képzetei, hiszen önmagában nyugszik, önmagából bom-
lik ki, és elég önmagának. Egyáltalán nem zsúfolt, ahogy 
éles ellentétek sincsenek benne. Ha pedig mégis adódná-
nak, mint a tó kerekded lapossága és a hegycsúcs égnek tö-
rő meredeksége között, egyik dolog nem rontja le a másikat, 
hanem támogatja, hagyja érvényesülni. Egyszerűen kime-
ríthetetlen. Minden távlatossággal bír benne, úgy tart ma-
gánál, hogy önmagán túlra is kényszerít, ezáltal pedig fel-
emel, kinyit, feltölt. Minden részletéből, redőzetéből, haj-
latából, porcikájából olyan szabadság árad, amit nem tu-
dunk – ahogy könyveinkbe a  kiszikkadt virágtetemeket 
– szavainkba, fogalmainkba préselni. Mintha csak erre vár-
tunk volna mindig, a megváltást is innen remélnénk. Csak 
azt nem értjük : minek köszönhető, hogy elszakadtunk tőle, 

hogy kiszakadtunk belőle ? Hogy egy olyan párhuzamos univerzumba vettetünk, amiben 
örült, kétségbeesett építkezéssel próbáljuk elfedni, hogy az egész végül a semmiben zajlik, 
a semmi ellenében történik. Ahol csak pakolunk és pakolunk, egyik dolgot a másik mel-
lé, aztán a következőket az alsó sorra, mindezt csak feljebb és feljebb, s így emelünk falat 
magunk köré, magunk se tudjuk eldönteni : várnak vagy börtönnek falát. Miközben arról 
a nagyobb térről, amiből mindannyian vétettünk, erről a kitöltött világról tulajdonkép-
pen nem tudunk semmit. Mi történt, mi történik ? Kérdezünk, csak kérdezünk, egyre re-
ménytelenebbül, egyre tanácstalanabbul, pedig már rég tudjuk a választ. A fejünk miatt. 
A fejünkben lévő foszladozó, málladozó szavak, csörömpölő fogalmak, torz, rusnya kép-
zetek miatt. Azok erősebbnek bizonyultak mindennél, ami kint van. Ha nem is erőseb-
bek, akkor hatékonyabbak.

Átpakolhattuk velük az életünk.
Most nincs semmi pakolás, csak enyhe értetlenség, ami ebbe a megbabonázottságba is 

képes beszivárogni. Értetlenség, amit hamarosan rádöbbenés követ. Rádöbbenés arra, hogy 
van valami a látványban, az elemek egymáshoz való viszonyában, egy egyszerre nyugtala-
nító, ugyanakkor meg is igéző dolog, egyfajta elmozdulás a teljesen kiegyensúlyozotton, 
harmonikuson belül. A kereszt horizontális szára ugyanis nem a látvány közepén szaladt 
át, sokkal közelebb volt a látvány balszéléhez, ott, ahol a nagyobbik tó legszéle vészesen 
megközelítette a katlan peremét. A peremen túli világot azonban csak egy apró utalás sej-
teti, egy szinte teljesen kitöltetlenül maradt, fehéresen lüktető sáv, amely mintha azt pró-
bálná jelezni : ott mélybe zuhan a hely. Hogy ez a kész, tüneményes világ akár el is billen-
hetne, ki is fordulhatna magából, mivel tulajdonképpen a levegőben áll. S csak azért kell 
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erővonalakat átvezetni rajta, s utána a megmutatkozást ezek az erővonalak mentén elren-
dezni, hogy ott meg is maradhasson.

Két egymásra merőleges ismétlődés fedte fel a látvány mélyén rejtőző keresztezés ter-
mészetét. Ezek közül a vízszintes vonalat az egymás mellett található tavak képezték meg.

Azt is lehetett volna gondolni, hogy ez az egész hely tulajdonképpen a nagyobbik tó 
megmutatkozását szolgálja. Hiszen az foglalta el a látvány előterét, és töltötte ki a tér tete-
mes részét. Szinte szabályos kerekdedsége majdnem természetellenesnek hatott az elhajló, 
görbe vonalak, a magasban kifeszülő szögletes, szúrós élek által áthatott térben. A mély-
ség szívóhatását lecsendesítő, finoman remegő felülete a kékség megannyi árnyalatában 
játszott, amibe azonban, alig érzékelhetően, a fehér jéghidegsége, meg a mélyzöld haragja 
is belevegyült. Leginkább egy ősi kehelyhez hasonlított, vagy egy nyitott tenyérhez, amely 
készen áll felfogni azt, ami csak az égből érkezhet meg. Egy ölelés lehet ilyen tág és befo-
gadó, mint ez a tó. Meg ilyen áttetsző, ami kell is ahhoz, hogy minden fondorlat nélkül 
megmutathassa magát. Hogy egyértelműen hirdethesse : nyíltsága nem csapda, nem áru-
lás, ha belebocsátkozol, nem tüntet, nem emészt el, hanem megvédelmez, megtart. Még-
sem neked van fenntartva – rögzíti magától távol a helyed a látvány. Te túl kevés vagy hoz-
zá, hiszen nincs semmid, amit felkínálhatnál magadból, amit megoszthatnál vele. Kicsi-
séged nem rá tartozik, hibáid, tévedéseid nem érdeklik, fülébe suttogott, csöpögősen el-
lihegett vallomásod lepereg róla. Amit egyedül tehetsz, hogy megpróbálod minél ponto-
sabban felmérni és betájolni hatalmát, és aztán csak nézni, nézni, nézni.

Azt a hatalmat, amiről lehet sejteni, nem csak maga miatt hordoz a tó. Kell hozzá a ki-
sebbik is, amely szinte mellékesen, mintegy függelékként hever a közelében. A katlan jobb-
szélén van elterülve, rézsútosan a befele induló vonalak mentén, szinte felkenődve a katlan 
oldalára. Alig mozgó hullámai mintha egy, a közepén felgyűrődő könnycseppet képezné-
nek meg. Mert jól látszik : a figyelmet esdekli magának. Amit nem kaphat meg. Nem álla-
podhat meg rajta a tekintet, alig súrolja, már el is ugrik róla, hogy visszatérjen a nagyobb 
tó nálánál fenséges felületéhez. Mégis megvan a szerepe. Az-
zal, hogy ha egy pillanatra is, de elvonta a figyelmet a na-
gyobbik tóról, még jobban kiemelte annak hatalmát és je-
lentőségét. Arra kényszeríttette a szemet, hogy leváljon a na-
gyobbik tóról, ha csak egy pillanatra is, de elforduljon tőle, 
hogy a következő pillanat megint csak a visszatéréssé lehes-
sen, az újbóli és újbóli találkozásé. És valahol azt is tudatta 
a kisebbik tó : az igazi nagysággal nem lehet hosszasan szem-
benézni, nem lehet farkasszemet nézni vele. A medúza pil-
lantása végül minden élőt megdermeszt, összeroppant. Az 
igézettségből is kell menedék az embernek. Legalább pilla-
natnyi felengedés. Az élet lehetősége.

Lassan, de annál magabiztosabban dolgozó tolóerők ha-
tották át a teret. Amiben, még ha meg is törve a látványon át-
vonuló hullámzáson, miden befele tartott, befele kényszerült.

Hiszen akár a csúcs is felkínálhatta volna magát a tekin-
tetnek, mivel az metszette középen át a tér felső harmadát, 
kihegyesedése pedig, hasonlóan egy jobb oldalról picit be-
horpadt háromszöghöz, szinte megkoronázta a  látványt. 
Azonban, ahogy a  katlan szélesen óvó karjai is, valahogy 
a háttérbe volt szorítva. Szürke-lilába játszódva, sokkal el-
mosódottabbnak tűnt, mint a lenti tavak felülete. Oldalát 
három cikcakkosan lefele tartó árok szabdalta, mintha ha-
talmas mancsok próbáltak volna valamikor belekapaszkodni, 
de végül lecsúsztak róla, rajtahagyva karmaik nyomát. A fe-
nyegetettség azonban nem ért le a tavakig, elveszett valahol 
a meredély szinte teljesen fénytelen felületén, ezért hamar 
le is vált a tekintet róla, hogy átadhassa magát a kereszt ho-
rizontális szárán történő ismétlődésnek.
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Mert végül is oda tartott minden.
Azon a vonalon formázódott meg a mélység, ott kapott 

magasságot és kiterjedést. Meg valami különös, szétvibráló 
fényt, erőt, ami összekuszálta, bántotta a tekintetet.

Két kő uralta a térnek ezt a metszetét. Az óriási, lapos kő 
a tóban, és valamivel fölötte a hegyoldalban, a lapos kő is-
métlődéseként, egy hatalmas formátlan szikla, ami mellől 
a tavat tápláló vízér fakadt fel.

A szikla mellé érkeztek be a teret egybetartó egyenesek, és 
ott is enyészték el, egy koncentrált pontban, ami az egész lát-
ványt egybetartotta. A semmi ült tort azon a ponton. Mint 
egy fekete lyukba, oda készültek beleveszni a hely elemei. 
És ez csak azért nem tudott megtörténni, mert méltóságo-
san kiemelkedve a tó vízéből, az előtért kisajátítva magának, 
a lapos kő vonta magához a figyelmet. Egy másik koncent-
ráltság. Mintha a vízen lebegett volna, oly könnyedén te-
rült el a tó felületén. Ennek a könnyedségnek némileg el-
lentmondva, mégis különös erővel volt feltelve, az erőtlenek 
ellenállásával, ami úgy áll ellen annak, ami rátámad, rátör, 
hogy magához tessékeli, befogadja azt. Valami nagy, soha-
sem látott talapzatává készült válni a kő. Ezért nem hagyta 
eluralkodni a semmit a helyen. Eltérítette, elszívta, magá-
ba gyűjtötte az erejét.

Vanná fordította át a mögötte, fölötte kavargó nincset.
Most újra húzzuk szét a látványt. Hozzuk működésbe. Hogy végre megtörténhessen, 

teljes nagyságában kibontakozhasson, ami itt készülődik időtlen idők óta a megannyi 
részletben, és a részek között létesülő kapcsolatokban. Vegyük újra figyelembe a két ta-
vat. Először pillantsunk rá a kisebbre, annak a könyörgő felületére, de ne időzzünk sokat 
rajta, ugorjunk is át a nagyobbik tóra, teljünk el látványával, remegő, áttetsző gazdagsá-
gával, befoghatatlan, megszégyenítő nyíltságával, de közben, ha nem is látjuk, érezzük át 
a katlan sziklafalainak határozott védelmét, a hegycsúcs királyi jelenlétét, amire azonban 
nincs időnk felpillantani, mert már el is indultunk a befele tartó egyenesek mentén a két 
kő között kifeszülő vonalra, de ne is indultunk, hanem lökődtük, kényszerültünk, hogy 
arra a vonalra rátapadva, mielőtt teljesen belevesznénk a két kő között kifeszülő küzde-
lembe, villogásba, azt is meg tudjuk gondolni…, hogy igen, ez a hely, ahol tulajdonkép-
pen az idő van szétterítve a térben, nem más, mint maga a szépség, ami nem csak magá-
tól van a világban, hanem egy szemnek felkínálva létezik, egy merően előrefele néző, rez-
zenéstelen tekintetnek, de nem csak fel van kínálva, hanem ez a szem hozza létre, azért 
mert már betekintett a végtelen tér és idő mélyére, betekintett és elborzadt, megrettent 
attól, amit ott látott, amit onnan kihallott, a végtelen terek örök csendjét hallotta ki, és 
ezért, na nem málladozó szavakból, nem is csörömpölő fogalmakból, torz, rusnya kép-
zetekből, hanem tavakból, kövekből, sziklafalakból, azaz, csillámlásból, ringatózásból, le-
begésből, emelkedésből és ellenállásból, egyszóval ebből a véges és mégis végtelen helyből 
próbált magának egy gyönyörűséges menedéket építeni.

Ahol most megtörtént, amire senki sem gondolhatott, amit senki el nem képzelhetett.
A két kő közötti vibráló térben, a nincs és a van között kifeszülő távban, mintha ebből 

a két végletből épült volna fel, egy angyalforma derengett át.
Anélkül tűnt át a tér szövetén, hogy összevérezte volna magát.
Lassan, méltóságosan ereszkedett a tóban található kő irányába, millió színben pom-

pázó szárnyait, mint egy hatalmas ejtőernyőt tárta ki. Kezei keresztben voltak összefogva 
a mellkasán, telt arcáról, hiába keretezte szőke, alul göndörödő haj, valamilyen emberte-
len fegyelem sugárzott. Szemei ki voltak tágulva, száját beszédre nyitotta ki, látszott, ké-
szül megszólalni, bejelentést tenni… hogy jön, érkezni fog, az, akinek megérkezését min-
denki várja… az üdvözletet hozta magával az angyal, de még meg sem formálták a szava-
kat az ajkai, már el is hallgatott, arcára kiült a döbbenet, a megrökönyödés, mert már rá-
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jött, rossz helyre érkezett, nem ide várták, őt csak eltérítette ez a gyönyörűséges hely, ide-
csábította, hogy foglyul ejthesse, magáénak tudja, megkoronázza magát vele, és már le is 
fékezett az angyal, szélesebben kieresztette a szárnyait, így már nem szállt le a kőre, ha-
nem alighogy megérintette az egyik lábával, elrugaszkodott onnan, és kilőtt a magasba. 
Felszívódott a semmi szemében. Nem maradt utána más, csak egy apró bemélyedés, láb-
nyom, belevésődve a kő felületébe, ott ahol megérintette talphegyével a követ. Ha azon-
ban valaki képes lett volna a kő közelébe lépni, azt is láthatta volna, nem is lábnyom volt 
az, hanem egy levél-nyomat, egy magyaltölgy cikkcakkozott levelének bemélyedése, ami 
tisztán és pontosan beleégett a kőbe.

Elrepült az angyal. De a hely maradt, ahogy a tó is, benne a lapos kő. Talán más an-
gyalok is ideérkeztek, más céllal, más küldetéssel, akik leszálltak a kőre és megpihentek. 
Erről azonban nem szól a legenda. Mindenestre, lent a völgyben az emberek még évszá-
zadokon keresztül meséltek egy gyönyörűséges helyről, egy tóról, benne egy lapos kőről, 
ami megközelíthetetlenül odafent a hegyen, valahol a csúcsok közelében található. Az an-
gyal lábnyomának nevezték a helyet, amit emberi szem nem látott soha. De a nyarak leg-
elején, amikor a tölgyfák koronájukat már teljes pompájukban viselték, sokan álltak be 
a tölgyfák lombjai alá, felszegték fejüket, belenéztek az ágak sűrűjébe, és csak várták, vár-
ták, hátha alászállingózik onnan egy levél, és leheletfinoman megérinti fejüket, vállukat.

Mert akivel ez megtörtént, arról később úgy beszéltek a többiek, mint aki angyalt fogott.
   


