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Suttogások sötétben
Nincs velem csak az ég milljó csillagbarma, azok körülállnak, körülszomorkodnak, közéjük 
illenék zokogó pásztornak –  írtam hatvan, vagy hatszáz?,  éve. Amióta világ a világ,  az 
ember antropomorfizálja a környezetét, az erdőket, a mezőket, a sziklás hegyeket, a csillagos 
eget és a tenger mélyét. Ma viszont a csillagok már állat-kimérák, szubhumánok, Rettegett 
Cthulhutok,  Shoggothok, Howard  Phillips  Lovecrafft  nyelvi  és  űri  szörnyei,  a  tenger 
halkirályai, hableányai, sellői pedig Jason de Caires Taylor vízalatti kísértetei, tengerfenékre 
süllyedt  földrészek megkövesedett  lakói,  akik  (vagy  amelyek?),  komoly  filozófusokat 
ihletnek úgynevezett nélkülünk-való-világok ontológiájának megalkotására. Mintha bizony 
e talányos, sőt talmi without-us-world-ök kvázi objektumai nem éppen úgy a képzeletünk 
metaforái volnának, mint  ahogy az  én  egykori  csillag-barmaim azok voltak. Nincs mit 
tenni, a Teremtés Invariánsa, az ember rettegni akar, s a túlvilágot elvesztve új poklot talált 
magának: most  azt  képzeli,  hogy ő  is  csak  egy  az Űr néma vagy beszélő kövei  közül.
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Hajnal  három!  Suttogások  a  sötétben!
Farkasok  órája, múlj  gyorsabban!  Jöjj,
jöjj,  Nap-apánk,  hogy  az  éjszakai  tu-
dat őrülten cikázó műholdjából kiszáll-
hassak!  –  Nem,  nincsenek  illúzióim,
tudom, ha kiszállok is csak a huszone-
gyedik  század elektromágneses  sivata-
gában  találom magamat,  hol  foglalko-
zásom  szerint  egy  részecskegyorsító-
ban antianyagú verseket gyártok, de a

kiszállás  s új nap közti  idő-rés még az
enyém, s azon keresztül egykori Erdő-
hazámra  látok,  fái  közt  Szél  öcsém és
Patak húgom futkos, s (régi költő után
modern költőt  idézve)  csillagok  türkiz
szemével Hannibál hadát, a kimondha-
tatlan messze  időt nézhetem,  s úgy  é-
rezhetem, nem űr-  és  tengerszörnyek,
hanem egy Nagy Ismeretlen Úr vendé-
ge vagyok.  S  az nem  lehet,  hogy  e  Is-
meretlen Nagy Úr palotáját, az eget és
földet,  s  az  évezredek alatt  felgyülem-

lett emberi szenvedélyeket és szenvedé-
seket,  szerelmeket,  régi  és új  istensége-
ket, műalkotásokat  holmi  totális  bale-
setek vagy bomlott agyak  eltüntessék.
Új Transzcendentália elemeiként évmil-
liók múlva is  létezni fognak azok, s ha
más nem, a zuzmók, az algák, a lisztbo-
garak emlékezete menti őket át az űrbe,
s  a  túlélők egykor úgy vágyakoznak e
űrszférákba,  akár mi most  a mennye-

günkbe. – Virrad. A Nap, számtalan mo-
hó  sugárkezével Földanyánk kívánatos
domborulatait gyúrja, s ő szemlátomást
ifjodik, ráncai csordultig telnek fénnyel,
s harminckét valódi  foggal nevet. Haj-
nal három és négy közt Földanyánk, a-
kár a Zeusz ágyába befekvő Héra, már
és még  szűz.  Emberek  feldöntve  fek-
szenek vackaikon, mintegy kívül  a  lé-
ten:  elhanyagolható halmaz. Még nem
fertőzik  a  Földet,  nem  keresztezik  az
ég derekán körbe futó Nap-apánk útját.
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Tőzsér Árpád : 1935-ben született Gömörpéterfalán. Kossuth-díjas költő, műfordító, irodalomtörténész. Nap-
lófolyamának ötödik kötete Időcsapdák címmel 2019-ben látott napvilágot a Kalligram Kiadó gondozásában.

Súlyos  billentés  a  Teremtés  organonjának 
manuálján    –    íme,    a gravitáció  születése.
A  Világszellem  (mit  ősrobbanástan-köny-
veink alapján ma közönségesen antianyag-
nak mondunk), látva, hogy az anyagi világ 
egyedül is boldogul,  durcásan elhagyta el-
lenpárját,  s  visszahúzódott önmagába:  lett 
belőle  átlátszó kupacállatka az  ég  roppant 
óceánjának  a mélyén.    (Vö.:    Szerb Antal:
Pendragon legenda)  A  maradék  teremtést 
kénytelen  volt  Slothrop,  a  Súlyszivárvány 
főhőse  levezényelni. De  a  botcsinálta  kar-
mester  csakhamar összekeverte   partitúrá-
it  (úgymint  a Tórát,  a Koránt,  az Újszövet-
séget  és Darwint),  s  a  befejezetlen világot 
háborúk s  járványok kezdték pusztítani. A 
kétezertizenharmadik világégést a karmes-
ter botjának merevedése jósolta meg. A há-
ború okát Slothrop  főleg abban  látta, hogy 
a  fosszíliák  a  földrétegek   vonalrendszeré-
ben negyedekre,    sőt nyolcadokra    fogyat-
koztak.   A  teremtéshangverseny mindene-
setre  egyre  inkább    Schönberg kakofóniá-
jára  hasonlított. Rakétaívű  zenei  futamok 
csapódtak be a  lokálokba,  s a mandalai  lo-
gika    szerint  eldördült  az  első puskalövés 
is. A tehenek ugyan még makacsul mú-úz-
tak,  s a  sajtárnál a  fejőlány békés népi üte-
mekben fingott, de a patkányokból már  ló-
gott a pestis.   A naptárak Kr. u. ezerkilenc-
százharminckilenc szeptember elsejét írtak

A Világszellem 
elhagyja az anyagot
avagy Hogyan tört ki a második világháború

 
Hommage à Thomas Pyncon
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