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Jódal Rózsa 
 
 

Arany – 200: Mesterségem címere: A szó 
 

Szavak nélkül  
 

 A szó dicsérete, sőt felmagasztalása kapcsán felmerül bennem a kérdés: 
Milyen lehet szavak nélkül élni?  
 Ablaktalan magánzárkában kucorogva, vacogva, amikor nincs kihez 
szólni. Nyelv-kitépésre ítélve. Tömegszerencsétlenségek, vagy magánbalesetek 
okozta traumáktól ideiglenesen, vagy akár örökre megnémulva. Némának 
születve. Szerzetesként, vagy bosszúból, elkeseredettségből, rettegésből 
némaságot fogadva. Baleset okán – például lúgot, vagy egyebet véletlenül, vagy 
kegyetlen kényszerből torkunkon, nyelőcsövünkön lehajtva. Retardáltan 
születve, egy életen át csak érthetetlen szófoszlányokat dadogva, gurgulázva, 
üvöltve. Betegségben, esetleg műtét következtében hangszálainkat, hangunkat 
elveszítve. Agyvérzés után, félig- vagy egészen bénán már csak mutogatva, 
hadonászva, vagy artikulálatlan hangon nyöszörögve, minden erőnket 
összeszedve kétségbeesett kitartással próbálva megértetni magunkat.  
 Vajon milyen kegyetlen, olykor pótolhatatlannak érzett, alkalmanként 
elviselhetetlen hiányérzetet, balga reményt, vad, akár öngyilkosságba is 
kergető reménytelenséget, vágyat támaszthat a megszólalni nem tudás, 
haragot, bosszúszomjat, megtorlásra ösztönzést annak megtiltása? Rejtett 
találkozásokat, manipulációkat, szervezkedéseket eredményezhet, lelki 
torzulásokat, vagy éppen magára találásokat, felemelkedéseket nyilvános 
használatának betiltása? Milyen szülői félelmeket, rettegő sejtéseket, 
várakozásokat, egymás közti vádaskodásokat, gyűlölködő firtatásokat, titkos 
családi múlt-kutatásokat gerjeszthet a gyerek kései, magára olykor évekig 
várató első megszólalása?  
 Milyen lehet, látásunkat lassan, fokozatosan elveszítve az írott szó 
elillanása, tünékeny semmibe veszése? Vagy, megsüketülve, valamelyik öregek 
otthona magányos ágyának számkivetettségében utolsó szórakoztatónktól, 
barát helyett barátunktól, egy kis, kopott tranzisztoros készülékbe zárt hangzó 
szótól is örökre elbúcsúzni, s beleveszni a lélektelen - Semmibe?  
 Milyen lehet szavak nélkül élni?  
 Szavak nélkül, amelyeket elmormolva, könnyelmű-könnyedén, szinte oda 
sem figyelőn elhadarva, flegmán csak úgy odavetve semmibe sem veszünk, 
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szinte észre sem veszünk? Szavak nélkül, amelyek édesanyánk meleg hangján 
elgügyögve a Szeretetre, az emberi jóságra és melegségre ébresztettek 
bennünket? Szavak nélkül, amelyek valaha önmagunkra és a világra való 
ébredésünket jelentették? Olyan szavak nélkül, amelyek leírva a tudást, az 
irodalommal pedig a szépséget, az érzelmeket és a fantáziát lopták be a 
szívünkbe. A Nagy Egészet.  
 Szavak nélkül nyilván – valahogy - lehet élni. Csak nem érdemes.  
  


