
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:)
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