
A PÁTMOSZI ÉG ALATT
frta LORAND GASPAR

Fehér sétaudvar a pátmoszi Apokalipszis monostor alatt. A csaknem sötétkék égen sirályok röp
tei rajzolnak íveket.

Jánosnak írok, egy fénykép hátuljára. A negyven mártírt ábrázoló XVI. századi ikon repro
dukciójára. A mártír - tanút jelent. A kép előterében a negyven közül az egyik karján cipeli tár
sának alélt testét.

A fény tiszta és téveszthetetlen. Kitár, kiold hétköznapjaink gondjaiból. A létezés e tisztaságá
ban írok. Azt, hogy hamarosan újra látjuk majd egymást, nyár derekán.

Kevéssel ezután véletlen pillantást vetek a június S-i Le Mande-te; melyet athéni barátaim hoz
tak előző nap. Szemem látja, agyam befogadja a szavakat, a képeket, értelmemrnel megértem és
mégsem értem. "Pilinszky János, magyar költő... " A szavak sötét szöge~ a napsütésben. Ezzel
szakadt meg örökre, Pátrnoszon, a délelőtt vakító fényében a "beszélgetés' , mely itt és most ösz
szekötötte életünket. A létezés e csöndjében vis~hangozhatezután minden felhő, a néhol halk és
kegyetlen, néhol fénylő és megtört, lefegyverzett szó, de olyan erővel és megszakíthatatlan példá
zatossággal, mindegyikünk harcát mondva el, ezen a helyen és ebben az időben, teljességbe gyö-
kerezett természetével. .

E vékonyka műnek mindegyik költeménye az igazságnak egy-egy töredéke, más szóvalannak
a valóságnak, melynek gazdagsága meghazudtolja szavainkat, képzeteinket. E töredékek ugyan
arról, az Életről beszélnek, abból nyerik, még gyötrelmükben is, azt az erőt, mely egységet ad
nekik.

"Majd vagy eljutunk, vagy nem, de a türelem nélkül semmiképp se, abba az unaImon túli
.csöndbe, ami egyedüli helye a szépségen és a csúfságon túli szépnek és a szavakon túli beszédnek,
hogya tényektől úgy-ahogy eljussunk a realitásig. "

Eljön az est, a tenger s a fény a magas falak árnyékában nyugszik el, ahogy szavaink is föl
emésztődnek. Néhány költeményt újra kezünkbe veszünk,

s az angyalok, a mennyek állatai
jölütik a világ utolsó lapját.

Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk:
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben
sírásunk mégegyszer fölszabadítja a tengert,
mielőtt asztalhoz ülnénk.

Éj száll Pátmoszra. Ahogy az egészen nekünk szánt szó, a forróság olyan lankadatlan intenzitás
saI sugároz tovább a sötétségben is.

"A nagy művek sötétben is lrnak. Rettegés fog el, ha arra gondolok, hogy egyszer talán én is
leírok valamit, ami aztán szemétdombra kerül, mint az elkobzott ruhák, és megmarad, mint egy
kaparás, minek továbbra is írnia és írnia kell."

(RElSINGER JÁNOS fordítása)

A prózai szövegrészletek a Beszélgetések Shervl Suttonnal cimü könyvből (Bp. 1977). a versrészlet a Mielől/ címü költe
ményböl valók (ln: Szálkúk, Bp. 1972).
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