
HÓNAPRÓL HÓNAPRA

„ZARÁNDOKLAT”
Keresve sem találhattam volna kifejezőbb címet
Csernák Árpád: Válogatott novelláihoz, mint az egyik
ciklusét. Az író-színész (színész-író?) zarándokút-
ján egyfolytában a végcélt, a megtisztulást és a bű-
nök bocsánatát keresi, ám a halál gyakran gyor-
sabb, lecsap, mielőtt elhangoznának a feloldozás
várva-várt szavai: „Ego te ab sol vo”, feloldozlak,
vétkeidet Jézus kegyelmére bíz hatod. Ám ügyelj,
és többé ne vétkezz! Aztán folytatódik a történet,
amelyet életünknek nevezünk, és jönnek az újabb
és újabb botlások, esések, melyek sebeit a megbánás
enyhíti, és az, hogy az író „kiírja őket”, nyilvános
gyónással fordul olvasóihoz.

Szerencsésnek mondhatta magát, írói tehetsé -
gére a kor kiváló esztétája, Lengyel Balázs figyelt
föl, aki csak a minőségre figyelt, hiányzott belő-
le minden kordivat követésének hajlandósága, s
tőle kapta a legszebb tanúsítványt: szerepeltette
az Újhold Évkönyvben, ahová bekerülni majdnem
akkora dicsőségnek minősült, mintha a Nyugat
vagy a Magyar Csillag nyitotta volna meg előt-
te kapuját. Hogy mit jelentett számára felfede-
zőjével és Nemes Nagy Ágnessel kialakított kap-
csolata, azt Ágnes, Balázs című írása sejteti. Hogy
nem tudott írni akkor a frissen elveszített Nemes
Nagy Ágnesről? Mindnyájunk életében vannak
útjelző személyiségek, akiktől elleshetjük a beszéd
és az írás műhelytitkait, s ha elveszítjük őket, csak
dadogni tudunk, könnyekbe fúlnak szavaink. Mi-
csoda lovaggá üttetés: Lengyel Balázs kinyitotta
az új Évkönyvet, s beleírta: „Csernák Árpád író-
társnak baráti szeretettel”, és a többi aláírás: Ne-
mes Nagy Ágnes, Lakatos István, Balassa Péter.
Csodacsapat, mondta volna Mándy Iván a rá jel-
lem ző csipetnyi iróniával, de tényszerűen.

Érdekes eljátszani azzal a kérdéssel: a sok jó el-
beszélés közül miért éppen A panzió állt oly kö-
zel Lengyel Balázshoz. A történet szinte banális:
az előadás után már nem indult haza busz, a tár-
sulat tagjait egy közeli panzióban szállásolták el
éjszakára. Reggel frissen ébredt a novella színész
hőse. Elhatározta, körülnéz a környéken. A kijá-
ratnál posztoló fegyveres őrök azonban nem
engedték: a közelben hadgyakorlatot rendeztek.
Mit tehettek? Kártyával verték el unalmukat. Köz-
ben kiderült, este sem lesz előadás a hadgyakorlat
miatt. Folytatták a játékot, amikor az egyenru-
hások kizavarták őket a folyosóra, s egyiküket el-
vitték. Visszaballagtak a klubba, s amikor a bili-
árdozás végén benyitott a szobájába, ott találta
holtan egyik kollégájukat. „Kihátráltam a szo-

bából. Orvosért rohantam, de már csak a halál be-
álltát tudta megállapítani. Kint sortűz dördült. De
hát — Istenem — hadgyakorlat volt.” A hotel la-
kói, akik a honfoglaló vezérek nevét viselik, egy-
 re fogyatkoznak, a megmaradtakat átvezény lik a
másik szárnyba, de egyre fogyatkoznak és ismé -
telten felhangzik a hadgyakorlat sortüze. A no-
vel la befejezése azt sejteti, hogy a színész álmot lá-
 tott, de mindvégig álom és valóság határán egyen-
 súlyoz az író, aki félelmes beleéléssel érzékelteti az
események szürrealitását, s mesteri érzékkel je-
leníti meg az ember egzisztenciális kiszolgálta-
tottságát, amely valóságos érzésvilága volt néhány
szörnyű évnek. Ez a megoldás ragadhatta meg Len-
gyel Balázst, aki az újholdasokkal átélője és meg-
szenvedője volt ezeknek az esztendőknek.

Csernák Árpád különös beleéléssel jeleníti meg
a szorongásos lelkiállapotot, legyen szó akár
magányos emberről, akár a gyermeke életéért ag-
gódó családról. Szégyenszemre nem emlékszem,
hol és mikor olvastam először Isten ajándéka cí mű
novelláját, de azonnal megragadott a halállal való
versenyfutás hiteles ábrázolásával, s még inkább
azzal, hogy valamiképp beteljesedett az író fo-
gadalma: életének új térfogatába lép: „…azt tűz-
tem ki célul, hogy visszatérek Istenhez, visszatérek
önmagamhoz, elfelejtem »alakoskodásaimat« és
megvizsgálom, vagyok-e még egyáltalán”. Íme,
ez az életgyónás jelleg és az ezt megpecsételő erős
fogadás, a feloldozás sejtelmei „Bízom benne, hogy
Isten nem fog elhagyni…” Valóban nem hagy el,
legfeljebb nem tudjuk, mikor, melyik pillanatban
érkezik segítségünkre.

Mi lehet oltalma a létbe kivetett, szorongó em-
bernek? Mindenekelőtt a kegyelem, emellett a köl-
csönös szeretet, amely egy család tagjait egybefűzi,
és képessé teszi a megpróbáltatások elviselésére.
Manapság nem szokás ilyesmiről írni: az író-anyák
témája ez, amelynek megjelenítésétől a férfiak ta-
lán szeméremből, talán a posztmodern értékkét-
ségétől vezérelve nem szívesen írnak. A felfede-
ző örömével nyugtáztam, hogy Csernák Árpád
nem röstell a kölcsönös szeretetről és megértés-
ről írni olyan érzelmekről, amelyek biztonságot
adnak egyénnek és családnak. Felfedező útra
megy fiával, érzi kézmelegét, és kimondhatatlan
jó érzés keríti hatalmába. A mai divatos elbeszé-
lésekben az ellenkezője történik, apa és fia némán
haladnak egymás mellett, olyasmit gondolva, ha-
marosan vége a kötelező együttlétnek, s ki-ki me-
het a dolgára. Csernák Árpád elbeszéléseiben,
még ha reménytelennek látszik is, a szereplők kö-
zötti ürességet a szeretet tölti be. Még akkor is, ha
egyre nehezebb biztonságos pontokra találni a fel-
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fordult világban. Tóni, akiből pap lett, azt mond-
ja, szenvedés nélkül nem lehetünk boldogok
„az örök mezőkön”. Ám sokan kételkednek ab-
ban, léteznek-e azok a mezők. Egyre nehezebb
„meghúzni a határvonalat álom és valóság között.
Ahogy telnek az évek, egyre kevesebb dologra tu-
dom azt mondani, »ez biztos«, »ez így van«. A 20.
század hozzászoktatott bennünket a meglepeté-
sekhez. Ahhoz, hogy bármi megtörténhet velünk”
(Vének városa. Maradnak az álmok). Ám a megle-
petések közé tartozhat az is — és ezek a novellák
e meggyőződésünket nyomatékosítják —, hogy
az álmok a valóság meghosszabbítói: amit szép-
nek és jónak élünk át, mindennapi létünk vele-
járója, biztonságot adó érzése lehet. Álom és va-
lóság feszültségét, egymásba simulását ábrázol-
ja az Inga című elbeszélés: „Béke és csend van ben-
nem. Jó sétálni egy szép város ódon utcáin, lan-
gyos, napsütéses időben, de érzem, bármelyik pil-
lanatban elsírhatom magam. Mindig vagy majd-
nem mindig rosszat lépek. Hát most nem lépek.
Várok. Mire? Természetesen csodára. De legalább
valamilyen jelre. Add meg, Uram, a jelek olva-
sásának és megértésének a képességét!” És a bel-
ső békében, csendben megszületett a szeretet cso-
dája, a legnagyobb csoda, nem látványos, mégis
szívmelengető, megnyugvást adó, az összeza-
varodott utak kiegyenesítője.

Az élet egyensúlyának a másik ember felé tör-
té  nő megnyílás eszköze a szó, a szavak kölcsönös
cseréje, amelyet meghaladott módon beszélgetés -
nek, gondolataink kicserélésének nevezünk.
„Nem tudom, te hogy vagy vele, de én kikapcso -
lom a tévét, ha a világháborúról vagy elrontott há-
zasságokról szóló filmet vetítenek, becsukom a
könyvet, ha valaki a családi élet gyötrelmeiről nya-
valyog benne… Sokszor tapasztaltam már, hogy
szépen terített asztal mellett üldögélve csak hall-
gatunk; aztán a küszöbön vagy a kapuban ácso-
rogva nem tudtuk abbahagyni a beszélgetést.”
A kapcsolatteremtésnek ez a módja mintha kive-
sző ben lenne, talán még sosem volt ennyire idősze -
rű a mondás: „Néma gyereknek anyja sem érti a
szavát.” Csernák Árpád síkra száll a szavakért és
az őket megelőző telített gondolatokért. Fontos tett,
hiszen így társadalmivá váló lényünkért küzd.

Az olykor fogvicsorgató keresés, a jobb em-
berré válás vágya az elbeszélések nagy értéke. Ma
többnyire belenyugvó, mondhatni, pesszimista
anti-hősök csüggesztik el az olvasót. A gyenge-
ség is lehet előbbre vivő, ha küzdünk ellene, s nem
nyugszunk bele tétlenül, hogy esendők vagyunk.
Csernák Árpád hősei tudnak harcolni önmagukért
és másokért, vannak eszményeik, amelyek legye -
nek bár távol, mindig vonzzák az ideálokra éhes
embert, aki képes legyőzni az erőszak megnyil-
vánulásait és saját gyengeségét, ha a szolidaritás

megnyilvánulásait tapasztalja. A túlélés stációi be-
vezető része megrendítő hitelességgel igazolja ezt
a megállapítást. A menekülő katonaszökevény cél-
ba veszi a zúgva rohanó dzsipet, de meglátja a
tiszt mellett ülő gyereket, leengedi kezét és nem
lő. Aztán az őrjöngve kavargó porban ismét fel-
bukkan a jármű. A tiszt megpillantja a katonát és
azonnal tüzel. „A szökevény maradék erejével át-
dobta magát a kerítésen. Csend. Sokáig várt moz-
dulatlanul. Füle a földre lapult.” Érezte, hogy fo-
lyik a vére. Elájult. Egy cipész talált a sebesültre.
Bevonszolta a műhelyébe. „Kioperálta belőle a go-
lyókat, és bekötötte a sebeket. Hetekig bújtatta,
civil ruhát adott neki. Amikor a fiatalember láb-
ra tudott állni, elindult haza.”

A jelenet olvastán egy nagyon emberi kérdés
tolulhat fel bennünk: jótettért valóban viszonzást
várhatunk-e. Ám kételyeinket talán hatálytalanítja
a következő eseménysor, amely olykor szóról szó-
ra azonos az irgalmas szamaritánuséival. Mert a
világban nemcsak kegyetlenül öldöklők lövöl-
döznek, hanem vannak, akik bekötözik testi és lel-
ki sebeinket. Mindaddig él a remény, amíg ők van-
nak többségben, amíg az evangéliumok üzenete
áthatja hétköznapjainkat. Ezt az üzenetet fogal-
mazza újra novelláiban Csernák Árpád, megtold -
va egy bensőséges önvallomással: „A szél itt ber-
zenkedik közöttünk. Mennyi remény, derű, és mé-
gis mennyi megadás van ebben a sustorgásban.
Itt vagyunk, együtt vagyunk, élünk, érünk, össze -
dugjuk a fejünket, összedörzsöljük szárainkat; szé-
pek vagyunk, fiatalok és egészségesek, és mire
megérünk arra: kenyér leszünk az Úrnak asztalán.
Mire megérünk: megértjük a titkot, lehajtjuk fe-
jünket és kenyér leszünk az Úrnak asztalán.” A bú-
zaszálak suttogják e gondolatokat a Vadrezervá-
tumban, de közöttük ülve az elmélkedő író is bú-
zának érezte magát. Ám az idillnek vége szakad:
puskás ember érkezik lovon és kiűzi a paradi-
csomból. Elindul. „A puskás ember mögöttem állt.
Tarkómon éreztem a tekintetét.” Haladunk,
megyegetünk az élet útján. Tarkónkon érezzük a
puskás ember tekintetét. De azt a biztos tudatunkat
ő sem lúgozhatja ki belőlünk, hogy kenyér leszünk
az Úrnak asztalán. Olyan meggyőződés ez, amely
élete végéig erőt ad a hívő embernek, és megaján -
dékozza Isten közelségének biztonságával.

Mindez nem azt jelenti, hogy Csernák Árpád
elszakadna a valóságtól. Inkább annak minden
mozzanatát fontosnak, fel- és megjegyzésre ér-
demesnek mutatja. Annak idején kísérleteztek az
úgynevezett mozzanatos fogalmazással. Az volt
a lényege, hogy minden cselekvés legapróbb ösz-
szetevőit is nyomon kövesse a fogalmazás írója.
Ilyen s hasonló címjavaslatok szerepeltek az aján-
lásban: „Kinyitom a tanterem ajtaját.” Kiderült,
hogy így értelmetlen a kísérlet, mégis volt egy po-
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zitívuma: megtanított a jelenségek, tények, tettek
alapos mérlegelésére és megfigyelésére. Csernák
Árpád elbeszéléseinek egy részében megvalósul
ez a törekvés. Példaértékű e vonatkozás ban a Te-
rítéken, melyben harmonikusan talál egymásra le-
írás és történés, mégpedig olyan típusú leírás, mely-
nek során a tárgyak egyetlen pillanatra sem veszítik
el kontúrjaikat, hanem beleolvadnak az elbeszélő
gondolataiba, erősítik az eseményektől való távol -
ságtartását. Talán az is belejátszik ebbe a pontosan
kidolgozott leírás-sorba, hogy egy színművész je-
leníti meg a tárgyak egymásutánját, ugyanolyan
figyelmesen, ahogyan a színpadról tekint a kö-
zönségre. A tárgyak sokféleségéből a világ (még-
hozzá a teremtett világ) megejtő sokszínűségére kö-
vetkeztethetünk (erről is szó esik egy-egy elbeszé -
lésben), abból pedig az emberi lélek beláthatatlan
gazdagságára, amely mindig kibontakozik a sze-
replők gondolataiból. Így hát elénk tárul a világ ki-
meríthetetlen teljessége, amelynek részleteit áb-
rázolják a novellák. Jelentős írói teljesítmény en-
nek bemutatása. Több nyire az egyes ember szem-
besít egy-egy töredék kel, de az egészből végül a
totalitás sejtelme kel életre az olvasóban.

Némelyik jeles színészről írt lexikoncikkben ez
a megfogalmazás szerepel: „színész író”. Több-
nyire azt rejti, hogy a színész mesterségéről vagy
darabok előadásmódjáról ír, olykor ellentmon-
dásra ingerelve hozzáértő olvasóját. Csernák
Ár pád műveit olvasva azt mondanám: „író-szí-
nész”, hiszen könnyedén és elhitető erővel alkot
a papíron (vagy a gépben) is, annak fölényével,
aki nemcsak az élet sorját tanulta ki, hanem ké-
pes arra is, hogy prózába foglalja, amit az életről
tud, és tanulságosnak gondolva megosztja velünk
tudását, méghozzá úgy, ahogy ez az élet pereg,
s hullámain folytonosan közelebb juthatunk lé-
nyege és a mi rendeltetésünk, célunk felé. (Stádium
Kiadó, Budapest, 2013)

RÓNAY LÁSZLÓ

EGY KÉPESKÖNYV KÉPTELEN
OLDALAI
Dobai Lili: Képeskönyv

Nem tudjuk, ki írta ezt a könyvet. Bárki lehet, aki
Dobai Lili néven publikál. Vagy aki még sohasem
publikált Dobai Lili néven. Nem álnéven. Álneves
szerzők nincsenek, a név mindig azonos azzal, aki
használja. Fedi. Lefedi. Jelen esetben ismerünk ilyen
nevű szerzőt, mégsem lehetünk benne biztosak, hi-
szen például verseket is olvashatunk e név alatt,
sőt verseskönyvek is megjelentek, amelyek fokoz -
hatják bizonytalanságunkat, hiszen e jelen, esszé-
 isztikus prózakötet szerzőjének szövegszerűen
láthatólag semmi köze a költészethez. Krimi-szer-
zőként inkább el tudjuk képzelni, hiszen nyomo-

zások történeteiről van szó a könyvben, szövevé-
nyes és bonyolult kulturális és művészettörténe-
ti rejtélyek kutatásáról, ha megoldásáról nem is,
vagy csak részben.

Leginkább egy Máthé Andrea nevű szerzővel
mutat rokon vonásokat ismeretlen szerzőnk, a Vi -
giliánál megjelent remek esszékötetével (Útvesz-
tőben) — minden bizonnyal — egészen közelit.
Ám hiába ismerünk Máthé Andrea néven közzé -
tett egyéb roppant okos tanulmányokat, kritiká-
kat, ez a könyvecske mégis egészen más. Teljesen
mindegy, hogy Dobai Péter és Csokonai Lili tör-
vénytelen gyerekére gyanakszunk-e vagy sem. Se
gyanakvásunk, sem pedig a felkutatható tények
nem segítenek.

Elmondom hát a saját változatomat. A könyv
szer zője egy szép napon meg akarta látogatni mes-
 terét, aki nem volt otthon. Pedig minden adva volt,
a mester, akit tanítványa tesz mesterré, és fordít-
va, a tanítvány, aki a mester által lehet csak ta-
nítvány. Ez a kiindulási alap. Szóval. Egy szép nap
felkeresi mesterét hegyi házában a tanítvány (a
könyv szerzője?), aki nincs otthon. A tanítvány be-
megy a mester házába, hajlékába és várakozik. So-
káig. A mester nem jön, ő pedig elkezd szöszöl-
ni a mester dolgaival. A várakozásban. A mester
nem érkezik meg, az idő pedig múlik. Egészen ad-
dig, amíg rá nem jön, hogy a mester nem fog jön-
ni, nem jöhet már. „Mindent megértett és semmit
nem tudott” — olvassuk a kötet első írásában, a
Saját időben. S ez egy nagyon fontos (lét)állapot.
Most már ő lesz a mester házának lakója, nem ta-
nítvány többé. Hisz nincs már mestere. De nem is
mester még, hisz nincs tanítványa. Egy nagyon
fontos dolgot mégis tud, helyére került, tudja a dol-
gát és teheti. Végre.

Szóval a folytonos tanulás könyve ez a Dobai Lili
név alatt megjelenő gyönyörű könyvecske. A ta-
nulásé, miszerint a szerző folytonosan figyeli ön-
magát, s ebből igyekszik legjobb tudása szerint jut-
ni valamire. S ez a legjobb tudás elég ijesztőnek tűnő
esztétikai kategória, ami hátráltathatná is, de nem
teszi, mivel minden ismeretéhez alázattal és kér-
désekkel viszonyul. A megidézett tudások idéze-
tek formájában tökéletesen szervesülnek a szö-
vegbe, csupán a jegyzetekből lehet tudni, ki is írta,
gondolta először ugyanazt. Mutatok egy példát:
„Végül persze nem írt meg semmit, nem készült el
semmivel. Nem jutott eredményre. De ennek már
örülni is tudott. ‘A léleknek egyébként lehetnek kü-
lön örömei; de ami a testtel közös örömöket illeti,
azok egészen a szenvedélyektől függnek, úgyhogy
azok az emberek ízlelhetik meg a legnagyobb édes-
séget ebben az életben, akikre a leginkább hatnak.
Igaz, hogy a legtöbb keserűséget is ők találják ben-
ne…’ Ebben maradt. Önmagával is, és kimondat-
lanul — ővele is. Valószínűleg elfogadta, hogy a
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