
KIRILLA TERÉZ

1972-ben született Szat
márnémetiben. Egyetemi
tanulmányait a kolozsvári
egyetem magyar-néprajz
szakán végezte. Jelenleg
az ELTE BTK doktoran
dusza magyar irodalom
szakon.

Nászutasok
Misztikus lakoma öt képben

PilinszkyJános emlékére

Prológus
Kar:
Ők ketten. Egyiké a méter, a nedv, a határ. A tér, az idő, mind, ami
megragadható, és ami megszámláltatott. A másiké a képzelőerő.

A ritmus, az űr, a kavalkád. A lázadás és a szakítás gyönyöre. Az
önvesztés, a bánat, a némaság. Vergődés, szenvedés? Nem. Hiszen
szárnyalnak. És csak most igazán! Bár így lenne mindörökké! A ha
lálos görcsön túl ott a rejtély. Talán Isten maga? De melyik arca?
Vagy maga az egy és oszthatatlan? Vajon ki tudja közülünk?

Kar:
Enyhe világossága
a feltámadott éjnek
s a Szépség jelenléte:
nászotok ékessége.

Első kép
Nő:

Ki az, ki az időt kijelölte? Ki adta meg a hangot a véghez? Ki ve
tette oda testemet a Kaszásnak, hogy mint éjsötét lepelbe belém
burkolózzon? S lám, így lépett nászágyamba a Halál, gyönyör
ködve a csalfa fátyolban, mit testemből vont maga köré! A min
denség fölé szárnyas hóvirág hajlik, kelyhe óvja lelkem melegét.

A lenge vászon kiterítve, az aranyozott medencében vegyül már
szavam és természetem. Igen, az újjászületésem isteni fürdője készül!

Ki egykor vaskos, nehéz, tompa anyag voltam, anyagtalanná let
tem! Elidegenültem, de most újra megtértem! Most azzal nézek
szembe, aki egykor vággyá lett bennem. Egyedüliként érkezem az
Egyedülihez! Közel van már, ki mindenütt jelen van!

Kar:
Lám, elsuhan a lélek:
Nyomtalanul, ősszel, ha
ég köde oszol széjjel,
és ahogya sötét éj
vallja be a nap csöndjét.

Férfi:
Éjjelfelriadtam álmomból. Teljesenkipihentnek éreztem magam, ha
lott még csak éjfél körül lehetett. Hirtelen elkomolyodtam. Magától
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értetődőnek tűnt azonnal felkelni, és tenni valamit, aminek értelme
van. Azonban cselekedni mégsem volt erőm, újra elaludtam.

Vajon hol járt a lelkem? Mi tárult fel, miről hullt le lelki szemeim
előtt a lepel álmomban, amiről a nappali hajszoltságban sejtelmem
sincs?

Honnan ez az ellenállhatatlan vágy az emberben, ami éjjel sem
hagy nyugtot neki, hogy felkeljen és onnantól kezdve értelmesen
éljen?! Vagy ami ugyanaz, hogy eggyé váljon legrejtettebb és legiga
zibb önmagával, amit még nem sebzett halálra az élet?! A kétségbe
esett keresés önmagunk ép mélyrétege után, ahová nem ér el a fáj
dalom, a kín, sem a harag, sem a bosszúvágy. A nehéz és keskeny út.

Elektromos impulzusokkal mozgatott, nyúzott hullák képe gyö
tört előtte álmomban. De hát nem ilyenné lett az emberiség? A ne
hézkedés, a megragadás, a markolás géniuszai. Ma ők a titánok.
Honnan ez az őrült hit, hogy pénz, hatalom, halál és nemiszerv attól
lesz, ami, ha magunkhoz ragadjuk? A prédalesés kegyetlen éhsége.
A foglyul ejtett élet és halál. És mivé lett a művész? A markolás va
rázslatának csúnya, realista és kivéreztetett mágusává.

Mert a szépség megragadhatatlan. Ami volt, eltűnik, hogy örökre
jelen legyen. Minden, ami megragadhatatlanul van jelen, a feltá
madás ígérete. A szépség, a múlt, önmagunk rejtett, ép arca is...

De ki hisz ma a szépségben és az örökkévalóságban?

Kar:
Fiúk:
Lopva éjre vágysz, mint
árnyvetőnapóra
szikkadó fagömbje.

Lányok:
Elvonult halálod.
Hajfonat-hüvelybe

'lzísz egyik néwáltozata gyűrűz Isza' vére.

Teljes kar:
Sötétlő szálait fehéríti
gyöngyöző arcodon a tűfestő,

kőgúla éle tartja szegélyét,
kopár csúcsán vakít öltött másod.

Második kép
Nő:

Föld nincs többé, a világ fa lett. Kívül-belül óriási fa. Atlaszi cédrus.
Törzsének itt-ott lepattogzó kérge lehetne akár a múltam rajzolata.
Az égbenyúló ág-karokon fürtös tűlevéllomb. Meg sem rezdül,
mikor a karinges, kóbor törpék ellepik. A cédruszöld árnyékban át
tetsző oltárleplet szövögetnek, s tűlevéllel rajzolják képmásomat.

277



Szótlan rítusuk, akár valami pantomim passió egy gótikus székes
egyházban. Mozdulatlan az ág, lepel és levél.

Mert hangtalan a lét, amit áttörünk.
A szent kő leplét angyal szaggatja, s a levél rótta képmásom úgy

kereng, száll alá a faágról, ahogy kőtemplomível a névtelenség ré
tegein át.

Férfi:
A hallgatag lét csalárd, komolytalan fiaiként olyanok vagyunk csak,
mint a hús előtt rostokoló mohó jaguárok, veszélyesek és zsák
mányra éhesek. Megfogni valamit, hogy itt maradjunk, idelent. El
engedni, amit megmarkoltunk, a húst, a másik lelkét, a hírnevet, az
egot, a sorsot, a bennünk ható nehézkedéssel ellentétesen cseleked
ni, felszállni - erre csak kevesen képesek. Túl kevesen.

Kar:
Víz mélyén a vérem.
Halandó testem:
lehántolt fakéreg.

Árván lóg a pendely,
szerelmern hamvát
hűti már a tenger.

Sziklacsúcson verebek,
a Nap-út itt meredek.
Piros labdát s köveket
vontatnak a szekerek.
Habzsolhat a szörnyeteg.
Bőre csillog, feketén,
gyilkol a víz fenekén.
Sorsom holtan se lelem,
vége, nincs itt kegyelem:
habos hullám kivetett,
kék ég méhe sírom lett.

Harmadik kép
Nő:

Hömpölygő,zöld vízlemez, ezüstszürke párája jeges szúrásokkal
hatol be a bőr pórusaiba. A hullámok tört egyenesekként metszik
egymást a víz terében, zenéjük disszonánsan ékelődika csendbe.

Neoncsövekkel megvilágított füves pálya a leszállt éj királyi aj
tajában. Élesen fehér, sárga foltok a sűrű fekete leplen. A labdapat
togás magányos, komor hangja. A győztes sikolya a földbe fúródik,
kérgét megrepeszti. Nedves, fehér fagyöngy a mélyülő kráter pe
remén. Egyre fehérebb, gyöngyei is duzzadóbbak, rostos könnyzu-
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hatagként peregnek alá köveken és rögökön. Mögöttük bíborvörös,
forró kőzet ível a magasba.

Testvéreim, ha szerettetek valaha, házat ebbó1építsetek nekem! Fe
dele az ég fekete fátylas királyi ajtaja legyen, fala legyen bíborvörös,
forró kő, ablakában létem hadd remegjen, mint az esőverte fagyöngy,
s magányom bolygóvize zöld zafírként ragyogjon asztalán!

Férfi:
Nem szeretek győzni, és nem szeretek veszíteni sem. Paradoxon?
Igen. Miért hisszük, hogy győzelemcsak a gyilkosságon keresztül le
hetséges? Holott a tragédia sosem ebben rejlik, nem a gyilkosság
ban és a halálban. Igazi tragédia akkor következik be, amikor egy
ember, aki gyilkosságot követ vagy szenved el, egyáltalán nem hisz
annak erejében, ami visszavonhatatlanul megtörtént. Ez a legfájdal
masabb, ami emberrel megeshet. Krisztus és Oidipusz. A megfeszí
tett és az apagyilkos, mindketten aktív szereplőiegy vérfürdőnek,

mely, ahogyan hisszük ősidők óta, diadallal zárul, egyik esetben a
halhatatlanság, másik esetben a bűnbánat és az igazság győzelmé

vel. Mindketten végtelenü! alázatosak, mert nem állnak útjába en
nek a győzelemnek, bár az egyik vért izzad a félelemtó1, s a másikat
a keresés mámora gyűri le. Ugyanakkor mindketten végtelenü! szo
morúak, mert pontosan tudják, ők önmaguk lehetnének a gyilkos
ság nélkül is. Isten a maga teljességében Isten a megfeszíttetés nél
kül is, és az apagyilkos voltáról mit sem sejtő Oidipusz éppolyan
igazságot szomjazó ember, mint a magát megvakító Oidipusz. Létük
bizonyos vonatkozásban teljességgel érintetlen a gyilkosságtól, amit
elszenvednek vagy elkövetnek, ebbó1 származik a magányuk és ki
fosztottságuk: mert a győzelem, ami nyomukban támad föl, nem
övék, hanem a mienk, az embereké és a poliszé, akik szenvedünk, és
győzni, megtisztulni akarunk. Kifosztjuk őket, mert a gyilkosság
ban hiszünk, és nem vesszük észre, milyen végtelenül szabad lé
nyek ök. A prédáinkká válnak önnön akaratukból és önkezűleg akár,
mert őrültenszeretnek bennünket, a Váras örök polgárait, akik csak
a gyilkosságba, a halálba vetett hitünk révén vagyunk képesek ér
zékelni az igazságot és a halhatatlanságot.

Kar:
Fiúk:
A kerub, mint fák törzseit
a ködlila, latyakos hó,
sárral veri bús arcaink.

Lányok:
Fanyar esténk gyolcsvászona:
hófödte hegy palotáján
angyal jele s tömjénpora.
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Teljes kar:
József föléd temeti Pásztorod,
s mint sebes, zsenge levél a fán,
sírod kövén piheg az égi éj.

Negyedik kép
Nő:

A sziklaüreg falán homok pereg: az idők hangkristályai porrá törve
zúzva, szélsebesen omlanak alá. A homoksír fölött egy három- és
egy kétágú gyertya lobog. Olthatatlanul. Isten hajol föléjük, kezében
érett, mézszínű kalászokat szorítva. A parázsvörös lángokba mor
zsolja szét valamennyit.

Homok és hamu. Recsegve-ropogva csorgó, sárga homok és szál
lingózó, iszapszürke pernye. Az idők hangkristályainak zúzaléka s
az áldott növény hamva.

A tátongó üreg urnájában e homokból s hamuból testet öltök.
A szikla falára árnyat vetek, s a lepke szárnyáról a port letörlöm.

Férfi:
Igen, ez valóban így van. A legszörnyűbb aljasság mindig valamely
lény szabadsága ellen irányul. Ősrégi, már a bűnbeeséstó1 fogva él
a perverz vágy: a szabad érzés fölötti hatalom démoni vágya. Mert
mi másban rejlik a Kígyó bűne az emberrel szemben, ha nem éppen
a szabadsága fölötti hatalom megkaparintásának vágyában?

Az ember különös lény: csak szabad érzései révén képes érzé
kelni valamit itt a földön a végtelenségből. Mert a szabadságot nem
elég kivívni: a szabadság teremtőerő,szellemi erő, isteni energia.

Az apokalipszis sokak képzeletében rémületes szörnyűségek,

összeomlások soraként jelenik meg. Sosem hittem rémképekben,
baljóslatokban. A pokoli égés és pusztulás legyen azok része, akik
kitalálták azt.

A"vég" egy végtelen, teremtő lény szabadságának kibontakozása
lesz. Az Apokalipszis és az Ítélet idején a fizika törvényei már erőtle
nek lesznek ahhoz, hogy útjába álljanak Isten szabad szárnyalásának.
Az eget felgöngyölik, mint egy tekercset, és "Idő többet nem lészen"
- csak szabadság. Szabadság mindenben, teremtőerő mindenben.
Mielőtt lett volna a lét, már volt a szabadság.

Kar:
Fiúk:
Isten várában bolyongtunk:
Függól.<ővé hűlt a könnycsepp,
Mészfülkében sírt az angyal.

Lányok:
Lávában ring hószín válla,
s kristálykamránk kőrózsáin

éhségoltó lángja illan.
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Teljes kar:
A semmi örvényében lenyesik szárnyait,
gonoszul. Pallosát is a víznyelő zsombolyok.
Uledék lett mind. Hálót minek is fonna már?

Ötödik kép
Nő:

Kezünkre hiába kötötték Ariadné fonalát, s hiába süt ezüstösen a
hold, mert nehéz nekünk a sötét rengetegből kitalálni, s majd állni
a napon. Inkább feneketlen mély kútba szálltunk, rejtekeibe búj
tunk, de hiába ittuk szomjasan a föld mélyéből áradó, könnyszülő
víz kortyait, Isten árnyéka nem ringott benne. Megtörettettünk a
fehér fényben s haldokoltunk, mint a virágkehely, ha virradatkor
dér lepi be, s lelkünk lángra lobbant, mint a bibék pora, ha a
dérköntös alatt zsaráttá izzik.

Mert nem a világosság angyalai, csak Isten árnyékai akartunk
lenni, az Ige erejéből!

Útjaink tobzódnak a mindentudás világosságában, s hajszolt lá
baink alól sose futnak ki! Az egyenesek alatt töredező terekért, az
idők előtti mélységért könyörögjetek, a semmit-nem-tudás mélyré
tegeiért, mert Isten szorult közéjük, és árnyékával beárnyékolja a
merészen ottrekedteket!

Férfi:
Nem kelhetünk életre, ha meghalni sem tudunk. Meghalni: meré
szen elengedni a napvilágot. Mi magunk válunk árnnyá. Nem hal
tunk meg, ha nem oda hullunk, ahol Isten fogant: az Isten ereje által
beárnyékolt, érintetlen présekbe. A feltámadás átpréselődés.Utána
már csak merülünk. Egyre alább Isten titkoktól dús, feneketlen
mélységeibe. Akár azt is mondhatnám, szárnyalunk benne. Felfelé
vagy lefelé: itt már egy és ugyanaz.

A napvilágot, és valamennyi égi s földi testet feledve, csak az ár
nyat, a prést, az öröklét zuhatagában megtöretett lelkünket, az
Övéit az Övéből, kérlek titeket, óvjátok meg!

A Karvezetónöz fordulva: Az ajtókat, az ajtókat!

Karvezető: (a Karhoz fordulva)
Gyújtsátok meg az öröm fényeit! Lobogjanak az ünnepi fáklyák! Vi
gadjatok mindannyian!

Aki istenszerető, hálásan ünnepeljen!
Aki a keresésben megfáradt, egyáltalán ne kételkedjék, mert le

igázta már a sötétséget!
Aki megkeseredett, ne habozzék, élvezze a vigasz bőségét!

Mindannyian élvezzétek Érosz lakomáját! Tele az asztal, tob
zódjatok valamennyien!
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BABICZKY TIBOR

Nézzétek a Vőlegényt! Testet ragadott meg, s a lélekkel került
szembe! Olyat ragadott meg, amit látott, s azzal aratott győzelmet,
amit nem látott!

Óh, halál, hol van a te fullánkod?
Alvilág, hol van a te győzelmed?

Senki se siránkozzék veszteségei miatt, hiszen megjelent a sza
badság országa!

Epilógus
Kar:
Ök ketten. Egyiké a méter, a nedv, a határ. A tér, az idő, mind, ami
megragadható, és ami megszámláltatott. A másiké a képzelőerő.

A ritmus, az űr, a kavalkád. A lázadás és a szakítás gyönyöre. Az
önvesztés, a bánat, a némaság. Vergődés, szenvedés? Nem. Hiszen
szárnyalnak. És csak most igazán! Bár így lenne mindörökké! A ha
lálos görcsön túl ott a rejtély. Talán Isten maga? De melyik arca?
Vagy maga az egy és oszthatatlan? Vajon ki tudja közülünk?

Záróének: Zbigniew Preisner: Lacrimosa (Apocalypsa)

Budapest - Sárvár, 2008. június-október

Vigilia
Leszállt az éj. Besodródnak
szobámba az imbolygó ágak árnyai.
Világít egy magányos utcalámpa.
Hallani egy lazán fölerősített

falitükör verdesését.

Álmomban egy napsütötte kertben
ülök. Világító fehér asztalok.
Poharak csendülnek, kiskanál
koccan a csésze falához.
Az ekcémás törzsű platánok alatt

a sima homlokok ésa nevetés
finom redői a szájak szegletében,
szemek sarkában. Csilingelő

női szavak szólnak színesruhákról.
A férfiak sötét baritonja zeng.
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