
KIÁRA NÖVÉR GYERTyÁJA

Írta SZÉLL TÍMEA

A napsütés kívül rekedt a kápolnán. A kápolnában hűvös volt, bár nem olyan
hideg, mint télen, amikor a nővérek lehelete kikanyargott a cellákból és
összegyülekezett odabenn. Magdolna nővér merev háttal ült a kemény faszéken.
Ujjait rózsafüzér fonta össze. Egyedül volt a halott Kiára nővérrel. "Szabadíts meg,
Uram, az örök haláltól .. " Eddig Magdolna sohasem vette észre, milyen sima Kiá
ra nővér arca. Sima, sima és bársonyos ... Csak egyszer megérinthetné ... akár
még most is! A főnökasszony beleegyezett javaslatába, hogy Kiára nővér gyermek
kori párnáját - az egyetlen tárgyat, amit múltjából megtartott -, helyezzék a feje
alá. Kiára nővér többször hangoztatta, hogy számára a párna valamiképp a földi
szenvedést jelképezi. A fájdalom és az öröm folytonos összefonódását. A párna
fenyötúvel volt kitömve, és Kiára nővér gyermekkorában gyakran temette belé az
arcát zokogva. Így aztán a karácsony illata mindig a vad gyermekkori fájdalmakra
emlékeztette. Ezért, hogy Kiára képzeletében a karácsony mindig magába foglalta
a húsvétot is.

Halk nesz támadt a háttérben. Harangoznak. Magdolna nővér nem nézett hátra,
de élesen látta az egész jelenetet: a kötél csúszik a tenyérben, egy emberi alak ma
gasba emelt karral húzza, az apácaruha laza ujjai visszahullanak a vállra, fölfedve
a fehér bőrt, s a kötél vége eltünik a beburkolt térdek között. A nővér eltünödött.
Azért jöttek ide mindannyian, hogya Keresztet válasszák. Mégis, noha egyformán
húzták aharangkötelet, keresztjeik nem voltak egyformák. Fönökasszonyuk gyak
ran megjegyezte, olyannak kell lenniük, mint a méhkaptár, melyben mindenki a
közösségért dolgozik és nem önmagáért. Mégis, gondolta most Magdolna, bár az
összes munka és feladat igazságosan el van osztva, az embernek alig kell a többi
ekre figyelnie. Ott lehet járni-kelni a közösség kellős közepén, engedelmesen mo
sogatni a teáscsészéket, gyomlálgatni a kertben, ostyát csomagolni zsírpapírba,
ahogyan azt előírják és pontosan akkor, amikor megkívánják - de mindezt volta
képpen tökéletesen pokoli magányban.

A főnökasszony megpróbálta őket igazságosan irányítani. Gyermekeinek nevez-·
te őket, mert a fönökasszony öreg volt, fantáziátlan és talán nem is volt mindig
tudatában a szavak valódi jelentésének. Gyakran vetődött ugyan rájuk pillantása,
de az arcukat a keményített főkötő árnyékában igazából nem látta sohasem. "En
nek bizony ez a rendje" - pillantott egyszer Kiára nővér enyhe csodálkozással
Magdolnára, amikor az panaszkodott neki. Magdolna akkor nem válaszolt Kiára
nővérnek, csak megborzongott. Most pedig Kiára volt néma. Érdekes, hogy ebből

a szögből nézve Kiára nővér orra hegyesebbnek látszott, mint általában. Mintha a
hideg bőr lecsúszott volna az orra két oldalán s ráhúzódott volna az arccsontjaira.
A kápolnában kőrőzö légy nem mutatott különösebb érdeklődést iránta - lega
lábbis még nem. Később meg már úgysem tudja elérni a laza talaj alatt, az egysze
rű fadeszkák rejtekében. Bár esővíz áztatja majd a földben a fát, és talán vakondo
kok fognak puhán beléütközni,de a deszka ott lenn is tiszta marad.

Aznap reggel Ágnes nővér átnyújtott Magdolnának egy régi fogkefét. "Látod, nő
vér, mindennek megvan a maga rendeltetése. Helyesen tettem, hogy nem dobtam
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ki" - mondta önelégültségtőlsugárzó arccal. Magdolnának ki kellett tisztogatnia a
port Krisztus egy fa mellszobrának vájataiból. Csak állt a sekrestyében, jobb keze
fürgén dolgozott, baljával a szobor szakállas állát markolta, s tekintetét a szürkűlö

kefére függesztette. A szerzetes barátokra gondolt, akik régen lápokat és ingová
nyokat csapoltak le, hogy a gondolat és a lélek biztonságát hozzák arra a földre.
"Port tisztítani Krisztus hajából ugyancsak értékes feladat" - emlékeztette volna
Kiára nővér, a tőle megszokott futó mosollyal, gyengéden, alig érezhetően meg
érintve Magdolna vállát. Magdolna hirtelen megborzongott, erősen és magatehe
tetlenül. Karját szorosan testéhez szorította. Kiára nővér hangjától sohasem' fog
megszabadulni. .

Igen. A barátok lecsapolták az ingoványokat, mert olyan helyet akartak maguk
nak teremteni, ahol élni lehet, dolgozni, megtelepedni. A főnökasszony is nagy
híve volt a helyhez kötöttségre vonatkozó szerzetesi ígéretnek. Nem örült, hogy
Kiára nővér azt tervezte, Angliába utazik néhány hónapos tanulmányútra. "Főnök
asszony, el kell, hogy engedje! Kiára nővér egyszeruen zseniális!" - ismételgette
Hoffman atya hetekig, mire végül a főnökasszony engedett. Nos, Kiára nővér most
már biztosan nem megy sehová.

"Magdolna nővér, segíthetek valamiben?" - A kápolnában a feje felől érkező

váratlan hang felijesztette gondolataiból. Felnézett, bár tudta, ki szól hozzá: Ágnes
nővér hangja tolakodó tettrekészséggel recsegett. Széles arca Magdolna fölött füg
gött. Nem - most valóban nem volt szüksége Ágnes nővér segítségére. Ágnes nő

vér behozott néhány kerámia-cserepet, a barna földből zsenge zöld levelek ütköz
tek ki, Virágvasárnapra kinyílik a nárcisz. Kiára nővér feje mellé valaki virágtartó-

. kat helyezett, hosszú aranyeső ágakkal. Sárgábbak, mint kinn a tavaszi napsütés.
Még egy ideig szívják majd a vizet, siettetik virágaik kibomlását. Azt mondják, a
halottak haja és körme egy ideig még a koporsóban is nöl,
. Magdolna a fej fölött tisztán hallotta a fapallók nyikorgását: az ügyeletes nővér

fel-alá járkál a gyengélkedőben. Kiára egy napot sem töltött, ott életében. A fertőt

lenítő szaga és a szúnyoghálón át idelátszó folyó ingerlő látványa nélkül hagyta
maga mögött földi életét. Magdolna elgondolta, milyen kegyetlen dolog, hogy a
haldokló apácáknak a gyöngyszínű folyó lelket kavaró látványára kell bámulniuk.
Mintha az ismétlődő horák és zsoltárok hálójából hirtelen kiragadva, a gyengélke
dő keskeny ágyaira kiterítve, mint akiknek nincs jobb dolguk, az öreg apácák egy
szeruen ellebegtek volna a hirtelen kiüresedö idővel.

Kiára nővér terve szerint azt akarta tanulmányozni, mennyiben befolyásolták
férjüket a középkori katolikus királynők. Többet akart tudni a hittérítés különös
útjairól, amelyek olyan gyakran a hitvesi ágyból indulnak. Könyvet akart írni
azokról a kemény, céltudatos asszonyokról. akik a régmúlt száZadokban éltek.
Magdolna féltékeny volt rájuk: így, arc nélkül olyan szépségesek! És nem bírta
Kiára nővért elereszteni. Talán, ha most egy kicsit felemelné a ruhaujjat. nagy
vágást látna Kiára csuklóján. Bíborszínüt és baljóslatúan törékenyet - akár a
Krisztus sebei. Krisztus feltámadott, hogy megmutassa sebeit a világnak. Talán
Kiára.növérnek is sikerülhet; talán örökkön zengő hangja összefog majd gyönyö
rűséges sebének erejével és talpra emeli, hogy még egyszer rámosolyoghasson:
"Nővér, növérkém, én megbocsátok néked .. ." 6 pedig tehetetlen Kiára nővér

álnok megbocsátásával szemben. Hiszen nem készült fel a haragra, s arra sem,
hogy ilyen kiszolgáltatottnak érezze magát:

Megint megérezte egy másik ember jelenlétét. Felpillantott. Mirjam nővér állt
az ajtóban, s megpróbálta az oltárra irányítani tekintetét. Kezében roppant nagyí-
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tó. Még a lencse súlya sem tudta csillapítani az öreg kéz reszketését. Egy csepp
tiszta víz lógott az orra hegyén. Aztán Magdolna hallotta, hogya növér elcsoszog.
Mirjam nővér egykor balett-táncosnőakart lenni, és még most is a fiókjában tar
totta Nizsinszkij képét. Lehet, hogy Krisztust is olyannak képzelte, mint valami
csodálatos táncost: hajlékonynak és szívszorongatóan gyönyörűnek,mozgás és báj
tökéletes összhangjának, érinthetetlennek, örökké mások tapsviharában ringó
nak. "Ne tervezd el az életedet, kislányom - mondta egyszer neki Mirjam Nővér-,

a terv Istené, nem a tiéd."
Most majd Hoffman atya imádkozik a test fölött, s elmondja gyászbeszédét.

amelyről előre lehet tudni, miről szól. Kiára nővért könnyű dicsérni. A főnök

asszony nem szívesen egyezett bele Kiára külföldi útjába; gyanította, hogy kedven
ce titokban pap akar lenni. Úgy gondolta, mivel Kiára nővér szerint a nők épp
olyan értékesek Isten szemében, mint a férfiak, Kiára egyszersmind a férfiak
összes feladatát is magáénak kívánja. A főnöknő nyilvánvalóan attól tartott, hogy
ha Kiára a maga kenyeréri idegen országban tanul, óhatatlanul a befolyása alá ke
rül valami elvetemült egyetemi embernek, aki bizonyára dicséri az intelligenciá
ját, és rosszalja, hogy nem él vele eléggé. Holott Kiára nővér a szentségeket egé
szen más tartományba sorolta. S mégis - három napja, este - Magdolna szándéko
san megerősítette a főnökasszony Kiára nővérrel kapcsolatos gyanúját. Pontosan
tudta, mit kell mondania. Valahogy otthon kellett tartania Kiárát. És a főnök

asszony motyogott valamit Szent Benedek legelső csodájáról, arról, amikor a
szent megjavított egy szitát, amelyet dajkája kölcsönkért és eltépett.

Magdolnának nagyon fájt a feje. A levegő, amit belélegzett, úgy csúszott le a tor-
. kán, mint lapos, hideg kígyó. A főnöknő szerint Kiára nővért a szíve vitte le. Azt is
mondta a tisztelendő anya, hogy Kiára nagyon beteg volt, de ragaszkodott hozzá,
hogy senki ne tudjon róla. Vajon a főnökasszony ölte volna meg Kiára nővért az
zal, hogy tiszteletben tartotta a mártírum iránt érzett félelmetes vágyát? Vagy az
zal, hogy megmondta neki, vagy letesz az angliai útról, vagy örökre el kell hagynia
a zárdát? Avagy Magdolna ölte meg azzal, hogy meggyőzte a főnökasszonyt: félel
me nem alaptalan? Vagy Kiára saját magát ölte meg? Az apáca habitusa eltakarta
a csuklóját, s akár föl is vághatta az ereit Kiára. Magdolna lehunyta a szemét, és
elképzelte Kiára nővér jobb csuklóját az erőteljes kék erekkel, amint kibukkan a
ruhaujjból. mikor a nővér gyorsan felnyúl, hogy kottájában lapozzon.

Magdolna gyűlölte a kóruspróbákat. Zavarta az apácák akadozó éneke, az oly
kor hamis, olykor durva hangok az elöregedett hangszálak produkciója bemászott
a fülébe, bántőn kaparta adobhártyáját, túlrezegte a saját hangját is. De Kiára
nővér sosem vesztette el a fejét. Játékosan megfenyegette Mária Ágoston nővért,

aki szinte mindig a kelleténél korábban kezdett énekelni, s végtelen türelemmel
ismételgette: "Nővérek, próbáljuk még egyszer ... Sok hangunk van, de a kórus
csak egy." Ahogy Magdolna most visszagondolt, Kiára nővér szavait is előre lehe
tett tudni. Magdolna mégis élvezte a nővér szavajárását, ahogyan a gyerekek élve
zik egy-egy kedvenc mese jól ismert fordulatait. De a többiek bemondásait, köhö
gését, mozdulatait jól titkolt fogcsikorgatással fogadta.

Azért léptek be a zárdába, hogy a belső erkölcsi zűrzavar ellen küzdjenek. Hogy
a világ suttogásai elől vastag falak mögé húzódva kirekesszék a Bűnbeesett

Ember lármáját és téveszméit. Hát most itt vannak; egy halom kiszáradt mellű nő,

tea és kétszersült délután négykor, gyötrelmes naplementék. Magdolna sohasem
gyanította, milyen sötét erdő fogja alattomban elnyelni azt, akinek életéből elvéte
tik a kuszáltság és az ötletszerűség, amint nincs már mentsége többé, hogy semmi-
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be vegye saját lelkiállapotát. Minél hosszabb időt töltött itt, annál sötétebb és mé
lyebb lett ez az erdő, és mégis: valahányszor a falakon kívüli világra gondolt, za
vart félelmében megdobbant a szíve. Kezdte megismerni a sötétet, amelyben el le
het veszni, s amelyben be lehet rendezkedni, míg a kinti világban egyre kevésbé
érzékelhető az összefüggés, egyre kevesebb az értélern.

Kiára nővér hosszú ujjait valaki gondosan összekulcsolta. Három napja azok az
ujjak még az orgona billentyűin futkostak, s jellegzetes, erőteljes, szegletes betűk

kel írták be a közösség naptárába: "K. nővér 35. születésnapja". De a nővér azt a
napot már nem érte meg. Magdolna afolyóba dobta a Kiára nővér szűletésnapjá

ra kötött barna sálat a nővér halálát követő reggel. Bárcsak könnyedén ellebegne
az a' sál, s akár egy holt fadarab, nyomban elúszna valahová, s ne süllyedne a víz
mélyére! A gondolat, hogy a sál majd lassan szétfoszlik odalenn a folyó iszapjában,
iszonyúbb volt, mint Kiára nővér holtteste a ravatalon. Kiára nővér még nem is
holttest; csupán mozdulatlan és végleges: Magdolna szívesen nézte. Igen, Kiára nő

vér harmincöt éves lenne a jövő héten. Sokkal fiatalabbnak látszik. Nem kortalan,
mint néhány idősebb, igazán gyermeklelkűnővér, hanem egyszeruen fiatal, élette
li és üde. Múlt héten a szakács nagy fehér kutyáját kergette még, amikor az állat
beszaladt a zöldségeskertbe. A retek és a saláta éppen akkor kelt ki, s a nagy állat
egyenesen a palánták felé vette útját. És Kiára ugrándozva követte, tettetett ha
raggal kiáltozott, fel-felemelte a karját, mintha vezényelne, s közben őszinte jó
kedvvel nevetett.

Magdolna gondolatai folyton visszatértek arra, mi is történhetett a főnök

asszonnyal folytatott beszélgetését követő estén. Lehet, hogy ő maga, Magdolna
lopakodott be Kiára nővér cellájába a borotvával, amelyet egyszer aszemétben
talált - bizonyára a szakácsé -, és ő emelte föl óvatosan Kiára takaróját, s a pengét
a nővér csuklójára nyomta? Vagy ez csak lidércnyomásos álom - Kiára nővér pap
lanba temetett alakja elmerül az örvénylő vérfűrdöben? Nem, biztosan az jár az
eszében, amikor olyan erősen harapta meg Kiára nővér vállát, hogy fogai átszakí
tották a habitust, és nyelvével megérezte. a vér ízét. Előtte vadul, fékezhetetlenül
zokogott, és Kiára nővér, a jó Kiára nővér csillapítani próbálta, gyengéden rázo
gatta a vállát, s egyre azt ismételgette: ,,~zok az álmok majd elmúlnak, csak imád
kozz, nővér ... csak imádkozz ..." És akkor Magdolna a sarokba szorított vadállat
kétségbeesésével előreugrott és megharapta. Kiára nővér riadtan visszahőkölt,

arca elfehéredett a fájdalomtól, tcnycrét a tépett szövetre szorította. Egy pillanat
múlva fölemelte az ujjait, rájuk meredt, meglátta a vért. Az ajka reszketett. "Csak
imádkozz ..." - ismételte gépiesen, meggyőződésnélkül. És Magdolna visszatanto
rodott. fáradtan és kétségbeesve a felismeréstól. hogy Kiára nem fogja őt beárulni
senkinek.

Megint a harang. Negyedóra telt hát el. S ez alatt az idő alatt Kiára nővér egy
szer sem mozdult. Magdolna sosem látta mozdulatlannak: sosem látta, amikor al
szik. Most diadalittasnak kellene magát éreznie, hiszen láthatja Kiárát, amint az éj
szaka, az árnyékaiban bársonyos, puha szörnyetegeket rejtegető éjszaka legyőzte.

Egyedül volt vele a kápolnában. Most nyugodtan fölkelhetne. odasétálhatna Kiára
nővérhez, és fölemelhetné a ruhaujját. Hitetlen Tamásnak volt alkalma rá, hogy
ujjait Krisztus sebeibe bocsássa. Kiára nővér még most is rejtőzködik előle, akár
az' egyszeri lelkész a mesébcn, aki egy szép napon sötét fátylat vont az arca elé. A
hívek irtóztak. tőle, ám egyszersmind kíváncsiak voltak, mit rejt a fátyol. De sosem
vették le a fátylat a lelkész arcáról, még holtában scm.
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A nővér a homlokához nyúlt. Érezte a hideg verejtéket. Egyre jobban fájt a fe
je. A kápolna nem az a vigaszt nyújtó zug többé, ami volt; a bájos Burne-Jones an
gyalok elfordítják a tekintetüket. Magdolna nem bírt Kiára nővér halhatatlan lel
kének sorsára gondolni. Nem bírt imádkozni. Mikor rajta volt a virrasztás sora,
először mohón vállalta, olyan nagyon kívánt egyedül lenni Kiárával - de talán
most mÚ mégis jobb-lenne kimenni. Egyszerre heves hányinger vett rajta erőt; rá
eszmélt, mindegy, hogy hol van. Kinn naplemente volt. A napsugarak lassan hú
zódtak el a kápolnától. A vastag viaszgyertya, amelyet ő gyújtott a halott apáca fe
jénél, már erősebb fénnyel világított. Magdolna behunyta szernét, de szemhéján át
is érzékelte a súlyos, vörös napkorongot, amint lebukik a folyó és a túlsó part rop
pant sziklái mögé, lilára, rózsaszínüre. bíborvörösre színezi a vizet, mígnem eltű-

. nik, az emberi szem a mesebeli látvány távoztával végre megnyugodhat. De akkor
szinte azon nyomban fülébe hasított a fák közül a konok szélzúgás. Kiára nővér

nem mozdult; de hiszen akármilyen eleven és erős akaratú volt is életében, tulaj
donképpen mindig mozdulatlan volt, nem mozdítottak rajta, sőt talán méginkább
önmagába süppesztették a szélben nyögő fák, a visszavonhatatlan naplementék s
a padokban a vég nélküli, időtlen kántálások.

A többiek már vacsoráznak. Magdolna hallotta a lektor-nővér monoton hangját
a refektóriumból. A főnökasszony Ágnes nővért kérte meg, hogy helyettesítse Kiá
ra nővért. tehát Ágnes nővér lesz a novícia-mester, míg a provinciális nővér állan
dó utódot nem választ. Előző nap Magdolna kiment a temetőbe, és megnézte Kiá
ra nővér új fekhelyet, a frissen ásott sírgödröt. Gyönyörűmunka volt, a gödör ol
dalai egyenesek és simák, s az átvágott gyökerek fehéren és nedvesen csillogtak.
Magdolna leült a fekete földrakás mellé, és óvatosan megsímogatta. Körös-körül a
sírokon felirat nélküli, szürke keresztek ágaskodtak: csak a fönökasszony ezüst
díszítésű könyvecskéjéböl lehetett megtudni a mohos keresztek alatt pihenő apá-
cák nevét. ' .

A halála előtti héten Kiára nővér feladata volt, hogy hajnalban az apácák cella
ajtaján kopogtasson s felébressze őket. Mint mindig, gyors, szinte zenei ritmusú'
kopogását követően hangja most is dallamosan és sürgetően csengett: "Dicsérjük
az Urat ... " S az álmukból hirtelen felriadó apácák ilyenkor visszamotyogták:
"Dicsértessék az Úr mindörökké ... " Magdolnát ritkán kellett reggelente föléb
reszteni. Rendszerint hallotta a kopogtatót, amint cellától celláig megy, érzékelte
a hangokat - a kopogtatóé hangosabb, a nővéreké fojtottabb , s a hangok egyre.
közelednek. Sohasem tudott megszabadulni a kötelességérzet súlyától, attól, hogy
már az első szavával Istent kell dicsérnie a szürke hajnalban. De szerette, ha Kiára
nővér jön az ajtajához. Hangjuk áhitatosan összefonódott, s ilyenkor ő nagyon jól
érezte magát. I

Magdolna nyelt egyet. Minden olyan iszonyatosan bonyolult. Most még csak
őszintén meg sem tudja bánni, hogy élvezi Kiára nővér mozdulatlanságát. Min
denütt ugrándoznak a gonosz szellemek, ott kuporognak, kiszámíthatatlan válto
.zatokban. Magdolna megpróbált erősen a Kiára nővér feje melletti gyertyára néz
ni. Ez legalább egyszerű: fehér, oszlopos forma, az olvadó viasz jól ismert szaga
árad belőle, pici láng lobog a tetején. Az ember életébe az egyszerűség azonban
csak meghódoló akaratból jöhet, olyan akaratból, ami önmagától semmit sem kí
ván. De mit jelent pontosan ez? Egyszer megpróbált beszélni erről Hoffman atyá
val. De az még csak halványan sem sejtette, micsoda érintetlen ingoványból emel
kednek ki Magdolna. nővér szavai. "Gondoljon csak a barátok odaadására, akik
egész életüket a középkori másoló szerzetesi munkának s~entelték - felelte az
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atya bólogatva, miközben szemmelláthatóan biztosra vette, hogy rátalált a tökéle
tes példára. - Gondolja, Magdolna nővér, hogy nekik csak egy porcikájukban is
maradt valami saját akaratuk?"

Megint hallotta a többiek csoszogását, zajait, hallotta ütemes léptüket, ahogya
konyha felé indulnak. Szinte látta is őket; a huszonnyolc feketébe burkolt alakot,
amint mosatlan tányérjukat-kanalukat maguk előtt tartják, szemüket mereven a
kőlapokra szegezik, s csendesen haladnak előre, egymás nyomában. Nem bánta,
hogy lemarad a vacsoráról. Ma este krumplilevest esznek kenyérrel és egy szelet
sajttal. Utána almát. Holnap hántolatlan rizs lesz, sült hal és szilvamártás. Kiára
pedig itt fejezte be. Hogy hányan éreznek titkos megkönnyebbülést Kiára nővér

halála miatt, csak az Úr a megmondhatója. A középkorban - s ez a kor volt a ked
vence - Kiára nővér valószínűleg esélyes lett volna a szenttéavatásra. Akár a ma
gyar Szenf Margit - a hercegkisasszony, aki apja kívánsága ellenére apáca lett -,
Kiára nővér is minden munkát magára vállalt. Egyik percben orgonált, a másik
ban már a refektóriumban térdelt és mosta a kőpadlót. Mennyi mindent elárul,
hogy Kiára vonakodott a mosogatóeszközöktől, mosóporoktól! Szemmel látható
an szeretett térdelni a szappanos vízben, keze vörös és durva lett a súrolástól.

Magdolna felállt és odament a nyitott koporsóhoz. Vajon hová megy innen az ő

Kiárája? Továbbra is ott találja-e Magdolna a pazar kéziratok cirádás iniciáléi
között? Kikandikál-e majd az arca a K-betűk szögletéből? Vagy talán a Burne
Jones angyalok veszik fel hirtelen vonásait, és gyengéd erőszakkala padjához szö
gezik Magdolnát a kápolnában? Ahogy egyenesen a halott arcába nézett, Magdol
na kezdte elfeledni, milyen is volt életében igazán Kiára. A szomorúság és az iszo
nyat feltorlott benne, de valahonnan olyan mélyről és elérhetetlerlül, hogy nem
tudta fizikai helyhez kötni. Homályos érzés volt, mint ha valaki hirtelen élesség
gel, de bizonyíthatatlanul megsejti. hogy rákos. Kinyújtotta a kezét, meg akarta
ölelni Kiára nővért. De a karja megállt a levegőben, az áldás gesztusában. A le
nyugvó nap utolsó sugarai bágyadtan engedték el az üvegablakok angyalait. Köze
lebb hajolt a koporsóhoz, elfújta a gyertyát. Az olvadt viaszból néhány csepp a
levegőbe repült, és kis sercenéssel megtelepedett Kiára nővér sima, hideg arcán.

Bari Károly: A NÉMASÁG KQNYVE. A Hol
tak arca fölé és az Elfelejtett tüzek után ez a költő

harmadik verseskötete. Olyan képi költészetről

van szó, amelyről a szokásos idézgetesek nem
mondanának többet, mint a természetbarát
ásvány- vagy növénygyűjteménye a tájról. Való
ban ~ ezek a muvek, mintha a természet törvé
nyeit követnék. Bari Károly leghosszabb versei
is egyetlen mondatból állanak, az élet és halál
mondataiból. Bennük a teljes idő, a mozdulat
lanság és a mozgás, és bennük a ma oly túlhang
súlyozott elidegenedés. Meggyőződésem, hogy
versben mindezt együtt csak képekkel lehet ki
fejezni. A költői kép ma is, sőt éppen ma a leg
közősségibb, a legegyet emesebb. Más kérdés az,
hogy napjainkban (már Adyval kezdödöcn) leg
többen a képi költészettől idegenkednek. Ho
gyan lehetne a közösséghez szólás evidens kö
zősség nélküli korban!?

Ne áltassuk magunkat, ilyen magánnyal súj
tott az alkotó ember talán még soha nem volt,
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mint korunkban. Mert nem a költő és nem az
egyes ember hagyta el a közösséget. hanem a
közősség őt. Ennek persze fordítottjáról igyek
szik bennünket meggyőzni a jelen, mintha egyé
ni döntésünknek, erőnknek, szabadságunknak a
magányunkban lennénk igazi birtokosai. A köl
tő ismeri magányát, de tudja azt is, hogy nem
végső elhagyatottságró! van szó, különben egy
sort scm tudna többé leírni. Mert lator az, aki
ben még a kereszten sem ébred fel a remény,
hogy önmaga léte (ha úgy tetszik, az emberisé
gél az időben (vagy, azon túl?) értelmes célba
jut.

A némaság könyve nem a költő némaságát je
lenti, hanem a süket csöndet, ami őt körülveszi.
Amiben az elhangzott szó annyi. mintha el sem
hangzott volna. A költő mégis énekel, és olyan
igénnyel és erővel, mint aki hiszi, egyszer csak
meghallják őt. (Szépirodalmi, 1983:)

Szalkisi Zoltán

K
Ö
N
Y
V
J
E
L
Z
Ö


