
Túl a félúton 
Elmúlik a világ, amit ismersz. 
Fordul a látvány, mint a sík a repülő alatt. 
Nyílik a perspektíva, soha nem látott távlat 
rajzolódik ki, benne új a szörnyű is, a szép is. 
Hozzászoktatod szemed. Agyad újrakalibrálod. 
Fölkészülsz a másfajta építésre, 
mint súlytalanságra az űrhajós. 
Ki fogsz találni ez-azt, ami használható. 
Az új világ új lakóinak. 
 
 

Téli spleen 
Kócos, ifjú, kialvatlan 
arcképeddel szembesülsz: a 
géped nyitva, ez arat épp 
nagy sikert a hálón zsezsgő 
nagy pihéjű hóként szálló 
szavak és félmondatok közt 
megülvén a világernyőn. 
 
Figyelmed fegyelmezetlen. 
Vacakolsz csak a kis dallal, 
amiben vad téli szél fúj 
havat a kölykök szemébe 
valahol Európában, 
ismeretlen szép terecskén, 
egy sosemvolt januárban. 
 
Mintha ködből, csak szivárog, 
zene szól a háttér mögül. 
Félhomály a versben-képben, 
s kinn a száraz háztetők közt. 
Ennyi semmit! — elmerenghetsz, 
míg az ötven éve halott 
néger gitárost hallgatod.

 
FALCSIK MARI 

 

828

SZÉP/ÍRÁS



Azon az estén 
Térey Jánossal, utoljára 

 
Én a drága Jánossal ültem szembe 
ezen az estén, és csak Andrással és 
vele beszéltem hosszasabban. 
 
Belakható laza jövő volt, túlcsorduló 
telített jelen és jócskán kimagozandó 
múlt mindabban, amit mondtunk. 
 
Azt még megérezheted, hogy valaki szívében 
az elpattanásig akár feszül a jelen húrja, 
de soha-soha nem tudod, mikor van utoljára. 
 
 

Ha 
Ha virágládádba fészkel egy madár, 
egy óvatos pillantással köszönd meg ezt a vak bizalmat, 
és indulj a folyosó másik szárnyán a lift felé. 
 
 

Már ott vagy 
Apámnak, halála első évfordulóján 

 
Már ott vagy a csöndben, minden háború, minden szó elült, 
vége a vérzivatarnak. Már egy éve letéve fegyvered, az a haragos kötelesség, 
kioldva minden görcs, kiadatva minden méreg, jogos is, jogtalan is: 
elszállt az a rengeteg düh meg aggodalom. Elszánt kis létharcos lélek, 
pihenj, pihenj, pihenj.
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Lucis via 
Nézem az Ég madarait. Az Ég madarait, a fecskéket nézem, ahogy 
repülve siklanak, szálldosnak villámgyorsan a habfelhős kék égen 
a tenger felett. Csapatosan, egyszer kis számban, máskor rengete-
gen. Tudom, honnan repülnek ki, és hová cikáznak vissza, mert lát-
tam, amikor kihajóztunk Szirakúza sziklabarlangjaihoz, ahol szá-
zával vannak a tapasztott fecskefészkek. 

„A Luca (Lucia) név a ‚fény’ (lux) szóból ered. A fény ugyanis szép, ha 
rátekintünk, mert mint Ambrus mondja, a fénynek az a természete, 
hogy a tekintet számára mindent széppé tesz. Terjedése szennyező-
dés nélküli, mivel akkor sem szennyeződik be, ha valami tisztátalan 
dologban terjed tova; egyenesen halad, elhajlás nélkül; igen hosszú 
utat jár be, bajos késlekedés nélkül. Mindebben megmutatkozik, 
hogy Szent Luca szűzben megvolt a szüzesség ékessége minden rom-
lottság nélkül; a szeretet szétterjedése, bármiféle tisztátalan szeretet 
nélkül; az Isten iránti feszült figyelem egyenes iránya bármi elhajlás 
nélkül; az isteni működés igen hosszú vonala a nemtörődömség kés-
lekedése nélkül. Vagy Luca annyi, mint ‚a fény útja’ (lucis via).”1 

A tetőteraszon ülök, a három közül a legmagasabbra jöttem fel, 
amelyről a többi ház teraszait is látom. Egy nő színes ruhában vi-
rágokat öntöz az egyik teraszon, egy fiatal lány színes kendőket, te-
rítőket tereget ki egy másikon, egy közeli szálloda teraszán regge-
lihez terítenek a pincérek. Evőeszközök összekoccanásának fémes 
hangja hallatszik tompán. Kora reggel van. Körülöttünk a tenger 
sötétes, elmondhatatlan kék színnel. Fehér hajók ringatóznak. Or-
tigia, az óváros a szigetcsúcson van, körülöleli a víz a hófehér há-
zakat. A megkopottságukban is szép barokk házak kövein nem fog 
az idő. Még ha zöldellő gyom nő is ki a kőkagyló faragványok közti 
réseken. Sok ezer éves friss hullámzás veszi őket körül. 

Platón is járt Szirakúzában — időszámításunk előtt a 4. században 
—, többször is; először azért, hogy megvalósíthassa ideális államát 
az idősebb Dionüszosz türannosz támogatásával, aki kezdetben és 
elméletben szimpatizált tanaival. A valóságban és a gyakorlatban 
azonban felbosszantotta nézeteivel az uralkodót. Egy alkalommal, 
miután az erény mibenlétén vitatkoztak, a türannosz úgy döntött, 
hogy hajón elszállíttatja Aiginára, és eladatja a rabszolgapiacon. Pla-
tón barátai azonban összeadtak annyi pénzt, hogy kiválthassák a 
rabszolgasorsra jutott filozófust. Más források szerint egy barátja 
és tisztelője váltotta ki húsz mináért. 

A kávét a széles kőpárkányra teszem. Június eleje van Szent Lucia 
városában, verőfény még kellemes meleggel. Luca neve napja, Szi-

 
 

DOBAI LILI 
 

A szerző költő, író. Leg-
utóbbi írását 2019. 4. szá-
munkban közöltük. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Jacobus de Voragine: 
Legenda Aurea (részlet), 
http://mek.niif.hu/04600/ 

04626/html/legenda0004. 
html (2019.07.12.)
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rakúza védőszentjének napja, december tizenharmadika. Az év 
majdnem legsötétebb napja, amikor már közeleg, közelít a Fény. Ti-
zenegy nap múlva megszületik. Erre gondolok, miközben állok a 
fényben, ragyog minden, és mintha ég és tenger között lebegnék. 
Könnyed lebegés. Fényben. Lux, lucis, femininum. 

A platón szó széles vállút jelent, és Platón az edzőjétől kapta bece-
névként. Eredeti neve valószínűleg Arisztoklész volt. 

Ha lenne tetőteraszom, sok időt töltenék fenn. Csak nézném a ten-
gert. A hullámzó vizet. Nem unnék bele, az biztos. A tetőteraszon 
a kőpárkányra fehér kerámiacserepekbe csupa meggypiros virágot 
ültetnék. És egy fehéret. 

Szent Luciát halálra kínozták keresztény hitéért — nem különben 
Szent Ágotát, Catánia védőszentjét. Lucia 304-ben halt meg. Cara-
vaggio oltárképe Szirakúza templomában éppen eltemetése előtt, 
élettelenül a földön fekvő Luciát ábrázolja. A kép többi alakjának lá-
baival egy szintben feje, holtsápadt arcára halvány fény vetül. Hir-
 telen nem emlékszem arra, láttam-e ennél szomorúbb festményt. 

Szicília egyik leghíresebb barlangja a Dionüszosz füle, nevét Cara-
vaggiótól kapta. Ez azért nem rossz. Vidám antropomorf játék. 

Szirakúzában Platón a fiatalabb Dionüszosz türannosszal sem járt 
jobban, mint annak apjával. A fiatal uralkodó kétszer is udvarába 
hívatta, pontosabban inkább kényszerítette; másodszor egyenesen 
a halál elől kellett elmenekülnie, 72 évesen. Ezután alapította az 
Akadémiát. Még éppen időben. 

Tenger a sziklafalak között, mint hullámzó hasadék a van és a nincs 
között. Hasadás. Meghasadás. Mély. 

Caravaggio 1607-ben vagy 1608-ban Máltáról utazott, pontosabban 
szökött és menekült Szirakúzába, ahol körülbelül kilenc hónapot 
töltött. Egy festő barátja, Mario Minniti pártfogolta és szerzett szá-
mára munkát, így festette meg a város védőszentjének templomába 
— Chiesa di Santa Lucia alla Badia — a Szent Lucia-oltárképet. Ca-
ravaggio és Mario Minniti ugyanazon témájú festményeit — Szent 
András keresztre feszítése — is kiállították a főtér egyik palotájá-
ban. Caravaggio több változatban is megfestette a Szent András-
témát, Szirakúzában 2019-ben és 2020-ban a Clevelandi Múzeum 
tulajdonában lévő Szent András látható. 

Hogy van barokk a városrendezésben, az utcák struktúrájának ala-
kításában is, ezt Catániában érzékelem, fedezem fel a magam szá-
mára. A tömbszerű, mégis könnyedre rendezett házak felülnézetből 
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labirintushoz hasonlítanak. Sarokházak éles hegyesszögben indul-
nak, alig egy méteres felületet két oldalán szélesednek két, keskeny 
utcára nyílóan. Majd újra fordulat, szétnyíló tér és lezáró fal. 

Rászorultság. Rászorulni valamire, valakire. Amikor csak Istenre 
szorulok rá, megszűnik a szorultság. Átfordul szabadsággá. 

Vörös cirmos cica lépdel biztonságos délcegséggel a tetőkön. Méltó-
ságteljesen. Mintha színpadon lépne fel. Mintha tudná, hogy Ortigia 
félhengeres, barát-apáca módon felrakott cserepein a világ egyik leg-
jobb helyén van. Kellő távolságban megáll, nézi, ahogy a teraszról 
nézem, végigsétál a párkányon, leül. Sziluettje a kék égen rajzolódik 
ki. Emlékezetemből elővetít egy régi képet, amikor egy nyári éjen lát-
hattam, végig nézhettem, ahogy egy fekete cica lépett fel a tűzfalra és 
végig sétált a csillagos ég előtt. Fekete feketében. Égett a tűz az ud-
varon, terített asztal mellett ültünk, finom borokat ittunk. És elné-
mulva néztük a fekete cica mutatványát a tűzfal tetején, akárha per-
formansz lett volna táncosan, kifinomult koreográfiával. 

Mindig több és mindig kevesebb is az, ami van. A lehet bővebb is, 
szűkebb is. Valaki játszik, tréfálkozik az élettel, mint fényesre csi-
szolódó, színes kövekkel. 

Erős halszag, túl az ismerten. Halpiac Catániában. Lépcsők vezet-
nek le, mintha egy hatalmas kőmedencében lenne. Tengeri halak, 
rákok, csigák, osztrigák, polipok, kagylók rekeszekben, mintha nö-
vények lennének. Hát persze, a tenger gyümölcsei. Nekem csak lát-
ványként érdekesek. Nem ennivalóként. Hatalmas félbevágott 
kardhal az egyik pulton. Sötétvörös a húsa, vagy negyven centi a 
halszelet átmérője. Kívül fekete a bőre. A tonhal is hatalmas. Jégbe 
fagyasztva, meredten dermed az egyik üvegpult mögött. 

Szent Lucia Szirakúzából zarándokolt el Szent Ágotához Catániába, 
hogy gyógyulást esdekeljen ki beteg anyja számára. Szent Lucia a 
szembetegek védőszentje: hogy fényt hozzon a sötétben járók szá-
mára. És a hegyes szerszámmal dolgozók védőszentje is. Nyakába 
kardot döftek, így kínozták meg. Hegyes fegyverrel. Valószínűleg 
innen az összefüggés. 

Nem mintha Csontváry festményét vártam vagy kerestem volna 
Taorminában, de azért ennyire különbözőre sem számítottam. 
Nyüzsgő, barátságos déli város szélén a színház romjai, forgalmas 
utcácska vezet hozzá. A romok magas sziklán állnak, mélyen veszi 
körül az oszlopokat és a nézőteret a tenger. A sziklába vájt körné-
zőtér mögött a kulisszák folyosói. Délután van. Ránézni legfelülről 
a gigantikus oszlopokra. Megcsillan mögöttük a tenger aranyhídja. 
Csillámlik a víz. Egyszer-egyszer mintha felvillannának azok a szí-
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nek, amelyeket a Csontváry-festményről ismerek. Egy röpke fény 
felvillanása Taormina romjai mögül, a tenger felől. Talán. Vagy in-
kább érzések? Pécs, Csontváry Múzeum, még fehér fal előtt a kép. 
Taormina. Fenséges oszlopai mozdulatlanul a tenger felett. Még 
mindig. Valóságosan. Bordós vörös kő, aranycsillámos mélykék 
tenger. Sárgás-vörösen ragyogó nap. A kora estében a romok köze-
lében az egyik elegáns étterem kerthelyiségében megszólal a zene, 
Robert Burns versére: Gyertyafény keringő. 

A barokk labirintus. Zenei megoldások a labirintusra. Építészeti és 
szobrászati felmutatások. A labirintus te vagy és én vagyok. Egy-
másba kell helyezni a labirintusokat, hogy megtalálhassuk az il-
leszkedési pontjaikat. És a párhuzamosan összetartó utakat. A szét-
tartásokat pedig egybevágóvá alakítani. Valahogy így. Lenne jó. 

A hársak és a jázminok virágai összeolvadnak a június eleji nyári éj-
szakában. Körülvesz az ismerős, édeskedves illat. Itthon vagyok. 
Újra. 

 
 
 

Őszi szonáta 
„Mind kevesebb a dísz, és egyre több a lényeg.” 

Rónay György: Őszi album 
Mind kevesebb a dísz, 
és egyre több a lényeg, 
de ki tudhatja, mi 
Istennek tett ígéret, 
 
és mi fölösleges 
strukrúra-eldicsekvő, 
úgyis tévképzetes 
buja öncsalás-erdő? 
 
Mért ne lehetne dísz 
fontosabb, mint a vázlat, 
amit csontokra írt 
a teremtés-fogászat? 
 
Miért ne kéne az 
jobban, mi látható is, 
mint amik tartanak? 
Ugyan melyik valódibb? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÖRÖS ISTVÁN 
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A lényeg épp a dísz, 
a többi csak tömítés. 
Amit az égre írsz, 
az sávozza föl lelkét, 
 
az öröklét tudó- 
nak, szépre éhezőnek. 
Mert az csak a való, 
mi nemlétre előleg, 
 
mi eltűnik hamar, 
s nem foghatja utókor: 
rövid tudatzavar, 
a pillanatnak hódol. 
 
Kit érdekel a váz, 
mért lényeg épp a lényeg, 
a rémület kiráz, 
ha közhelyek beszélnek. 

Hogyha biztos tudás, 
támad föl bennem egykor, 
azt kell mondjam: Megállj! 
Távolodj el magadtól! 
 
Hát fontosabb a dísz,  
és nem fontos a lényeg? 
Ez épp olyan hamis 
közhelyes végitélet. 
 
A lényeg elbujik, 
vagy pofátlanul itt van, 
hogy mikor épp melyik, 
csak abban vagy tudatlan, 
 
fölösleges tudás, 
hogy megértsed, mi nincsen, 
a nincs az állomás, 
hogy eltűnni segítsen. 
 
A gyorsuló vonat 
végül nélküled ment el. 
A van, az itt marad, 
marad, de nem, mint ember — 
 
röntgenkép, rémalak, 
kiszáradó időknek 
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mélyben lakó hala, 
amire égi szörnyek, 
 
és szörnyű földiek 
mind ítéletet mondtak. 
Elhallgatnak direkt 
a föltámadó holtak. 
 
 
 

Az első emlék 
A nemlétre még jól emlékszem, 
nem volt valami klassz dolog, 
de arról persze hallgatok, 
hogy nem is volt az állapot — 
a kevés sűrűsége a kevésben. 
 

Valami pontszerű, majdnem örök, 
mi éppen szembe hömpölyög 
az elakadó teremtéssel. 
 
A nemlétre nem úgy emlékszem, 
ahogy egy megtörtént dologra. 
A fényben becsukódó fényszem, 
mi kinyílik gyors unalomra. 
A nemlétre is így emlékszem: 
Foltokban. Néha. Kicsit. Részben. 
 
 
 

Loretói elégia 
vers félhomályban 

1 
Szűz Mária házát angyalok 
hozták el Loretóba, 
a Szentföldről érkező romok 
között sokféle jel is utazott, 
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mit keresztesek hagytak a habarcsban, 
hogy tényleg jártak Názáretben. 
Nem tanúskodna ennél semmi szebben, 
hogy csoda van ezerféle alakban. 
 
De nem is a csoda a fontos, 
a mesés és kalandos, 
hanem hogy nemcsak anyagi a lét: 
 
szorosan fogjuk egy angyal kezét, 
a földi létből kimentjük, míg gondoz 
minket — megismerjük a jóság érzetét. 
 
2 
Megismerjük a jóság érzetét — 
a jó is megérzi az önzést. 
Ez még nem garantált öröklét, 
 
de persze mi is kéne még, 
a poklot járni be körönként? 
Megismerjük a jóság érzetét — 

inkább a bűnöket koronként. 
Mindenhol terem kétely-féleség: 
ez még nem garantált öröklét, 
 
ez még nem semmi-szétesés, 
talán csak uraktól kölcsönkért. 
Megismerjük a jóság érzetét — 
 
ha jót művelni nem is merünk önként, 
s a kényszernél nincs nevetségesebb. 
Ez még nem garantált öröklét, 
 
ezért furcsa, hogy mégis szétesett 
a kétely, minél nincs is rémesebb. 
Megismerjük a jóság érzetét — 
ez még nem garantált öröklét.
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Apokrif jegyzetek 3 
Párizs, Église Saint-Nicolas- 
des-Champs, 2015. március 2. 

 
A lourdes-i fehér szűz  
gipszöntvénye mellett 
apróra vágott cédulák 
halma ceruzával 
sorozattermék a baloldali 
mellékhajó egyik  
kápolnájában is ott áll  
ugyanaz a szobor  
kívül az állványon  
egyetlen maradék cetli 
 
az áhítat szériái 
hullámokban jönnek  
a látomás felől maró  
állapotban hagyva  
a kételyeket amíg  
a remegő lélek védőburkait  
átlukasztják és a fehérlő 
magba zuhanva 
megsemmisülnek  
most kívánj valamit írd le  
és dobd a ládába az apróra 
hajtogatott papírt üzenj 
hétköznap van minden  
médium működik gyűlnek 
az élő és hibernált vágyak  
a csodára és célba érnek 
 
két angyal dolgozik a 
fóliasátor kubusában  
belül fényforrás árnyékuk 
követi a koreográfiát  
műveleteik mindennapiak  
eredményük túl esik az  
emberi értelem határán 
az Église Saint-Nicolas- 
des-Champs terében 
megdermed a fény a léptek  
és a kalapács hangja  
a ragyogó doboz falain 
köznapi igézet 

 
 

FÁTYOL ZOLTÁN 
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Apokrif jegyzetek 7 
Az önkéntes rabszolgák 
nem ismerték soha  
megszabadulni sem akartak 
noha átlátszó volt a teste 
minden alkalommal ha 
ránéztek lopva néha  
mint őszi kertekben égetett  
növényi roncsok füstje  
inkább babonákat faragtak  
a Szent Járom felől ott volt  
mindenütt vacsoraasztalok  
közepén nők nyakán és fülében 
némák kézjelében felismerték 
mindig minden alakjában és  
fuldoklásig dicsérték mágiáját  
 
 

Apokrif jegyzetek 11 
utcai pantomim 

a levegőbe rajzolt 
széles gesztusokkal  
imitálta a lendületes  
vonalvezetést mintha 
biztos szándékkal 
vezetné képzeletbeli 
ceruzáját majd hirtelen 
hátralépett és merőn  
nézett maga elé  
előreszegzett tekintettel  
mintha az eredményt  
mustrálná aztán levéve  
nemlétező rajzát  
nemlétező táblájáról  
álmélkodó közönsége  
felé nyújtotta mintegy 
nagylelkű ajándékként 
dermedt csend és  
mozdulatlanság 
sokáig állt a levegő 
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amíg valaki kilépett 
a sokaságból és  
átvette a feléje nyújtott 
semmit a kör bezárult 
de a hamis próféták 
kora ennél sokkal 
korábban kezdődött 
 
 

Versek egy 
apokrifonból 6 
A férfi nem ismerte fel a nőt amikor mellé ült  
egy üres székre a hivatal előcsarnokában  
csak rápillantott de azonnal vissza is zuhant  
labirintusának bejáratához aminek mélyén  
maga sem tudta mi várja ha egyszer belép 
majd és centrumába talál talán csak adatai  
fejének kerületmérete például vagy amit néhány  
perccel ezelőtt vásárolt háromezerért ámbár  
ki tudja a nő megszólította visszafogott de  
belülről fénylő örömmel és köszöntötte őt lénye  
egészének melegével a férfi nem jelezte hogy  
fogalma sincs róla ki lehet és nem akarta  
megbántani sem ha mellélő valami konkrét  
képet időt vagy más tanúsítványt emlegetve  
fel vagy egyszerűen bevallja az emlékezetében  
keletkező furatok áttekinthetetlen rendetlenségét  
a semleges kérdések és válaszok présébe fogva  
agyát lázas nyomás alá helyezte hátha kiderülne  
közben ismeretségük forrása de sehogy sem  
sikerült ám amikor egy könnyed mozdulattal  
hátrasimította homlokába hulló ősz hajának  
tincsét a lenge női ruha ujja könyékig hullva  
látni engedte alkarján a tetovált ponthalmazt  
mint egy sebhelyet erős horzsolás nyomán ami  
apró hegek halmazává lesz idővel amilyen a férfi  
könyöke alatt is volt és mind a többién akik még  
éltek közülük de már fel sem ismerték egymást  
ha nagyritkán összefutottak s csak ez a tetoválás  
volt bizonyítékuk arra hogy egykor tanítványok  
voltak egy ország térképét megmaradt tűszúrás- 
nyomait hordták karjukon az országét  
mely nem evilágból való
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Szó és csönd  
— Márainál  
és elődeinél 
Napjainkban fontos képesség a kommunikáció, a beszélgetni, vitatkozni 
tudás. Ahhoz, hogy értelmes embernek tartsanak valakit, szükséges, 
hogy az illető adott helyzetben ki tudja mondani azokat a szavakat, ame-
lyeket hallgatósága tetszéssel fogad. Hogy túlzásokba ne essünk, ér-
demes figyelmet fordítanunk a csöndre is. Ebben az esszében olyan pár-
beszédes műveket vizsgálok, melyekben az egyik fél beszél, adott 
esetben nyomasztóan sokat, a másik fél pedig hallgat, vagy csak ke-
veset szól, de a kevés szó, vagy épp a csönd ellensúlyozza a másik fél 
szóáradatát. Mit rejt a csönd? Kinek az oldalára áll az olvasó? Milyen 
körülmények közt helyénvaló a hallgatás, és mikor számít mulasz-
tásnak? Ezekre a kérdésekre keresek választ az alábbiakban. 

A szó és csönd ellentéte nagy erővel jelenik meg az ismert evan-
géliumi történetben. Pilátus megkérdezi Jézustól: „Mi az igazság?” 
(Jn 18,38). Az Evangéliumban nincs benne, hogy Jézus válaszolt va-
lamit a kérdésre. Jézus hallgatása működésbe hozhatja az értelme-
zők gondolkodását. Mondhatjuk: Pilátus nem törekedett az igazság 
megismerésére, ezért kérdésére nem kap szavakban kifejezett választ. 
Alapul véve, hogy a jó kérdésben benne rejlik a felelet, van, aki anag-
rammaszerűen átrendezi Pilátus latin nyelvű kérdésének betűit: Quid 
est veritas? A betűket átrendezve ezt kaphatjuk: Vir, qui adest (A fér-
fi, aki itt áll). Jézus tehát nem szavaival felel, hanem jelenlétével: ő 
az igazság. Válasza összecseng tanításával, amit a János-evangéli-
umban olvasunk: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6).1 

A bibliai történetet továbbgondolásaként értékelhetjük Doszto-
jevszkij elbeszélését a szó és csönd ellentétéről. A Karamazov testvé-
rek című regény egyik hőse, Karamazov Iván fivérével beszélgetve 
előadja poémáját, „A nagy inkvizítor” történetét. A poéma szerint 
Jézus a 16. században ellátogat a földre: Spanyolországba, Sevillá-
ba. Az emberek felismerik és köréje gyűlnek, Ő pedig föltámasztja 
egy édesanya halott gyermekét. A kilencvenéves Inkvizítor elfogatja 
a Mestert, és börtönbe veti. Iván, a mesélő külön kihangsúlyozza, hogy 
Jézus nem szólal meg az elbeszélés során. Az Inkvizítor ellenben be-
szél, sőt vádol. Előadása nem pusztán kétkedő, mint Pilátusé, hanem 
kifejezetten ördögi. Miután megkérdezi: „Te vagy az, te?”, nem vár 
feleletet. További kérdése — „Miért jöttél hát, hogy zavarj bennün-
ket?” — az Evangélium azon részére emlékeztet, amikor az ördög-
től megszállott beszél (Mt, 8,29). Démoni előadását nagy erővel el-
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lensúlyozza Krisztus csöndje. Váratlanul megcsókolja az Inkvizítort, 
mire az öregember megrökönyödve szabadon engedi Jézust.2 Ivan 
előadása nyitva hagyja, hogy vajon nem a kilencven éves aggastyán 
lelkiismeret-furdalástól terhelt, őrült képzelgéséről van-e szó. A poé-
 ma mindenesetre érezteti, hogy vannak olyan igazságok, amelyeket 
nem a szavakkal lehet a legjobban kifejezni. 

A magyar hagiográfia egyik korai alkotásában is szembeállítódik 
a szó és a csönd. Szent Imre legendájában olvasható, hogy István ki-
rály váratlanul belép az imádkozó szerzetesek közé. Ők mind meg-
törik a csendet, köszöntvén a királyt, kivéve Mór szerzetest, aki imá-
jába merül. A király ezután mindenféle bűnnel vádolja Mórt, ő 
azonban csöndben marad. A szavak itt is a világi hatalom oldalán 
állnak, a szent életű szerzetes attribútuma a csönd. Az uralkodó — 
István király — azonban ugyancsak szent ember, aki mindössze pró-
bára akarta tenni Mórt. Miután megbizonyosodott a szerzetes eré-
nyes voltáról, kinevezte őt Pécs püspökévé.3 

A szó és csönd, erőszak és szelídség ellentétére a modern magyar 
irodalomban is találunk hatásos példát. Kosztolányi Dezső Nero, a 
véres költő című regényében az őrült császár áll szemben féltestvé-
rével, Britannicusszal, a „hallgatás művészével”. (Britannicus édes-
fia az előző császárnak, Claudiusnak, ám az apa kitagadta a fiát. Így 
Claudius halála után Nero lehetett a birodalom ura.) Nero erősza-
kosan beszél, Britannicus hallgat. A császár őrjöng: „Minden az enyém 
— kiabált Nero, dühösen, magánkívül és dobogott. — Az is, ami 
nincs.” A szelíd Britannicus csak magában gondolja: „Nem, az az 
enyém. Ami nincs, az mind az enyém. A semmi nem a tied. Csak 
a minden.”4 Bár profánabb a megfogalmazás, de emlékeztet Jézus 
szavaira: „Az én országom nem ebből a világból való” (Jn 18,36). 

A fenti párbeszédek esetében a csöndes hős egyben ártatlan is, az 
olvasó a csöndes hős oldalára áll. Rejtélyesebb a helyzet Márai Sán-
dor műve esetében. A gyertyák csonkig égnek című regényében is ott 
van a szó és csönd ellentéte.5 A regény E/3. narrátori bevezető után 
két régi barát párbeszédére épül, akik 40 év elteltével látják viszont 
egymást. A bevezetőből megismerjük, milyenek voltak a főszerep-
lők ifjúkorukban. Henrik vagyonos ember; otthon van a világban. 
Konrádnak szerények az anyagi lehetőségei; a csendet és a zenét ked-
velő ember, művészlélek. Mindkettőjük életében fontos szerepet ját-
szik Krisztina. Bár lelkialkatát tekintve Konrádhoz hasonlít — 
Henrikhez megy feleségül. Amikor sok év elteltével Henrik a hoz-
zá tartó Konrád fogadására készül, néhány szót vált idős dajkájával 
a vendéglátásról. Beszélgetésükből kiderül, hogy Henrik csak a va-
lóságot tudja egy homályos ügyről, mely a feleségét, Konrádot és őt 
érintette, de az igazat nem. 

„— …Talán ő, Konrád tudta. Most elveszem tőle — mondta nyu-
godtan. 

— Mit? — kérdezte a dajka. 
— Az igazat. Felelte röviden. Aztán elhallgatott.”6 
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A tábornok elhatározása egyszerre eszelős és erőszakos: nem meg-
érteni akarja a barátját, hanem el akar venni tőle egy fontos szelle-
mi kincset: az igazságot. Magatartása emlékeztet Pilátus kérdésére, 
amelyet Jézushoz intézett. 

Amikor Henrik és Konrád vacsorázni és beszélgetni kezd, elein-
te a vendégnek is van mondanivalója. Közlékeny, amikor a trópu-
sokon eltöltött évei kerülnek szóba. A vihar kitörése a kettejük esz-
mecseréjében bekövetkező törést hangsúlyozza: a vacsora végén 
kialszik az elektromosság, a két beszélgető öregembernek csak két 
gyertya világít. A jelenet kísértetiességét növeli, hogy a beszélgetés 
jó része Krisztináról szól, Henrik halott feleségéről. Az asszony, aki-
hez mindkét férfinek köze van, nyolc éve halott, testileg nincs jelen. 
Ám Konrád és Henrik között eleven maradt a Krisztinához fűződő, 
elrendezetlen ügyük nyugtalanító emléke: ennek az elrendezetlen 
ügynek a kísértetiességét festi alá a vihar. 

Amikor a két barát múltjának tisztázatlan kérdése kerül elő, Hen-
rikből ömlik a szó. Vádol, Konrád pedig szinte folyamatosan hallgat. 
Henrik még saját barátsága bizonygatása közben is agresszív: „S én 
megölök benned ma este valamit, s aztán visszaengedlek London-
ba vagy a trópusokra, vagy a pokolba, s mindig a barátom maradsz.”7 

Henrik, a vendéglátó föleleveníti egy hajdani vadászat emlékét. 
Úgy tünteti fel magát, mintha mindent tudna. „Fél percig céloztál, 
ezt is tudom, óra nélkül is, másodpercre pontosan. Az ember min-
dent tud ilyen pillanatokban.”8 Henrik tudása valahogy nagyképűen 
nyomasztó. Ő mindent tudni vél, azt is, ami a háta mögött történt. 
Azt is, ami a másik lelkében lejátszódott. A Konrád legénylakásán 
lévő nagy ágy motívuma része Henrik érvrendszerének, amikor há-
zasságtöréssel vádolja barátját és feleségét. Előadása alapján akár azt 
mondhatjuk, Henrik vádja megfelelhet a valóságnak, bár Konrád ál-
láspontját nem ismertük meg. A történet értelmezésében azonban ta-
lán nem is a tényszerű valóság a fontos. Henrik a „beszélgetés” ag-
resszív figurája: az ő oldalán állt vagyon, a világban való otthonosság, 
hozzá ment feleségül Krisztina. Mindezen felül ezen az éjszakán a 
szavakat is ő birtokolja. Konrádnak nem volt nagy vagyona, nem volt 
otthon a világban, Krisztina nem őhozzá ment feleségül, és még az 
emlékeit, „az igazságot” is elveszik tőle. 

Beszélgetésük éjszakáján ugyan Henrik oldalán állnak a szavak, 
a regény azonban hangsúlyozza, hogy ő sem volt mindig a szavak 
embere. Miután Konrád nem ölte meg a szerelme férjét, hanem ki-
lépett az életükből, Krisztina és Henrik nem beszéltek többé egymással, 
egészen az asszony haláláig. Henrik azt várta, hogy a nő üzenjen neki, 
de ő maga nem kereste fel a feleségét.9 Amikor Henrik hosszú és erő-
szakos előadást zúdít Konrádra, több évtized csöndjének elzárt gon-
dolatvilága szakad ki belőle. (Annyit megtudunk, hogy szokásává vált 
magában beszélni.) Amit Henrik nem tudott megszerezni, Krisztina 
szerelme, a vele való szeretetteljes élet. Férj és feleség ellentétét ár-
nyalja, hogy az asszony utolsó szavával mégis a férjét hívta. 
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A szerepek felcserélődnek a történet során. A regény elejének csön-
des Konrádja, aki nincs otthon a világban, később a trópusokra uta-
zik, tehát övé a nagyvilág. A regény elejének világfias Henrikje élete 
utolsó évtizedeit a világtól elvonulva éli. Utolsó beszélgetésük al-
kalmával azonban ismét érvényesül, hogy Henrik oldalán áll a szó, 
Konrád jellemzője a csönd. 

Ha az ember nem nyilvánul meg szavakkal, mozdulatai, testének 
beszéde sok mindent elárulhatnak arról, mi zajlik a lelkében. Miután 
Henrik gyilkossággal vádolja Konrádot, a megvádolt barát „rágyújt; 
keze nem reszket”.10 Később karjait összefonva ül, „mozdulat nél-
kül, merev és szabályos testtartással…”11 A vendég csendjére ráerősít, 
hogy az arca sem látszik: „Hallgatsz … nem látom a félhomályban 
arcodat…” — mondja neki Henrik.12 Konrád magatartásának érté-
kelésénél nemcsak azt kell szem előtt tartanunk, hogy katona, ha-
nem azt is, hogy a trópusokról jött: saját magáról árulta el, hogy aki 
a trópusokon járt, az sajátos ember lesz: „túlságosan mereven vi-
selkedik, hogy ne észleljék rajta szenvedélyét, egészen sima, korrekt 
és jól nevelt… De belül más van.”13 Konrád testbeszéde akkor vál-
tozik, amikor megtudja, hogy Krisztina gyávának nevezte őt: „— Ezt 
mondta? — kérdi a vendég, s megmozdul; szoborszerű tartása meg-
változik e pillanatban, torkát köszörüli.”14 A vendéget akkor hagy-
ja el az önuralma, amikor a házigazda Krisztináról kezd beszélni. 
Hosszas bevezető előadás után hangzik el a kérdés: „…tudott 
Krisztina arról, hogy te akkor reggel, a vadászaton, meg akartál ölni 
engem?”15 „A vendég nem mozdul e kérdés hallatára. Tenyerében 
hajtott fejjel ül, könyökét a karosszék támlájának illeszti.”16 

Konrád válaszolna, Henrik azonban nem várja meg a feleletet, ha-
nem újabb kérdést tesz fel. A kérdés az asszony érzésvilágát, Kon-
rádhoz való viszonyát firtatja. Amikor Krisztina értesült arról, hogy 
Konrád elutazott, ez a szó hagyta el ajkát: „Gyáva volt.”17 Henrik arra 
kíváncsi, mit értett ezen Krisztina. Az első kérdés — tudott-e Krisz-
tina a gyilkossági tervről — még akár megválaszolható is volna, 
amennyiben Konrád és Krisztina közösen tervezgették Henrik 
meggyilkolását. A második kérdés — mire gondolt Krisztina — azon-
ban már sokkal inkább az asszony lelkének titka, a férfinak nem sok 
esélye van a válaszadásra. 

Konrád egyik kérdésre sem felelt. Mi is feltehetünk egy kérdést: 
vajon Henrik kíváncsi arra, amit a másik ember gondol? Beszélge-
tésük kezdetén még őszinte érdeklődést mutat a kérdése: „Mondd 
el, mi van belül?”18 Kornád azonban kitérő választ ad. A vendéglá-
tás későbbi szakaszában úgy tűnik, Henrik mintha csak azért kér-
dezne, hogy saját igazolását hallja. Az asszony lelkének titkát meg-
tudhatná Krisztina naplójából, Konrád azonban elutasítja a felajánlott 
lehetőséget, hogy közösen elolvassák. Miután Henrik elégeti felesége 
írását, már közeleg a hajnal. A „gyertyák csonkig égtek”, a beszél-
getés feszültsége is enyhül. A tábornok még valamire feleletet vár 
Konrádtól, kérdései azonban csupa eldöntendő kérdések az életük 
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„értelméről”. Konrád válasza így hangzik: „Minek kérdezel? … Tu-
dod, hogy így van.”19 Válaszát beleegyezésnek is vehetjük, de ez a 
válasz erősíti azt a véleményt, hogy Henrik nem annyira a másik vé-
leményére kíváncsi, inkább az önkifejezésre törekszik, saját öniga-
zolását keresi. Talán az olvasók közt is akadnak olyanok, akik inkább 
Henrik oldalára állnak, mert ő az, aki beszél. 

Henrik túlzottan „rámenős” beszéde ellenérzést vált ki, de vajon 
lehet-e rokonszenves Konrád csöndje? A még ifjú Konrád életének ala-
kulása kiválthatja az olvasó sajnálatát. Az öreg Konrád vajon miért nem 
védi magát? Mit rejt a csöndje? Talán úgy érzi, hogy eszelős vendég-
látójával nincs értelme vitatkozni? Szerelmét, Krisztinát akarja véde-
ni? Hallgatásba burkolt rejtélye hiányérzetet, zavaró benyomást 
kelt, mely erősen nyugtalanítja és továbbgondolkodásra készteti az 
olvasót. Krisztinával egyikük sem békült ki, egymástól sem kérnek bo-
csánatot a régi sérelmekért. Beszélgetésük során kibeszéletlen maradt 
valami lényeges dolog: nem állt helyre a barátság. Henrik talán visz-
szanyeri lelki békéjét önkifejezése után, legalábbis erre utal, hogy visz-
szatéteti a falra Krisztina képét, amit sok évig rejtve őrzött a dajka. 

A regény szavakból áll, ám az emberi szó csökevényes voltára több 
ponton is történik utalás: Konrád szerint „Szavakon nem múlik sem-
mi”.20 A tábornok megállapítja: „Az ember végül mindig egész éle té -
vel felel a legfontosabb kérdésekre.”21 A tábornok felesége megnyi-
latkozását jellemezve mondja: „…aki ilyen görcsösen mindent el akar 
mondani a másiknak, talán éppen azért beszél ilyen föltétlen őszin-
teséggel mindenről, hogy valamiről, ami fontos és lényeges, ne kény-
szerüljön beszélni.”22 Konrád és Henrik beszélgetésének az elején ez 
inkább a vendégre jellemző, később talán inkább a házigazdára. Az 
egyetlen emberi lény, akivel a tábornok fenntartotta a szeretetteljes 
kapcsolatot, az ő öreg dajkája. A zárójelenetben a dajka keresztet raj-
zol az agg tábornok homlokára, majd megcsókolják egymást: 
„…mint minden emberi csók, ez is felelet, a maga torz és gyöngéd 
módján, egy kérdésre, melyet szavakkal nem lehet kimondani.”23 

Röviden utaljunk rá, hogy a hallgatás kifejezetten negatív ma-
gatartásként is föltűnhet egyes történetekben. A magyar költészet-
ben nevezetes Babits Mihály Jónásról szóló elbeszélő költeménye a 
cinkos némaságról. A hallgatás furcsa, de szintén negatív fajtájával 
találkozunk Franz Werfel A Musza Dagh negyven napja című regé-
nyében. Az örmény népirtás áldozatainak emléket állító regény egyik 
mellékszereplője, Oskanjan csöndje gőgös, a többiektől elzárkózó hall-
gatás. Olyan életforma és szellemiség kísérője, mellyel Oskanjan má-
sokat is elpusztít és magát is pusztulásba dönti. 

Sokféle csönd létezik: a csönd lehet üres és ígéretes, néma és so-
kat mondó, őrjítő és békét adó. Lelki sebek gyógyításához, hitval-
láshoz szükség van az emberi szóra. A Biblia szerint van „ideje a hall-
gatásnak és ideje a szólásnak.” (Préd 3,7). Attól, hogy hallgat a száj, 
a lelket még nyugtalaníthatják zavaros gondolatok. Kérni és hagy-
ni kell,24 hogy megtisztítson tőlük a Bölcsesség Lelke.

 
19I. m. 177. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20I. m. 96. 
 

21I. m. 99. 
 

22I. m. 134. 
 

23I. m. 179.; Fried István: 
i. m. 263.; Szó és csönd 

ábrázolására a kortárs 
irodalomból Buda Ferenc 
költészetében is találunk 

példát, lásd Mórocz 
Gábor: Tanya-hazám. 

(Részlet Buda Ferenc-
kismonográfiából. 

Kézirat). Köszönet 
Mórocz Gábornak a 

kézirat elküldéséért és 
a jelen esszéhez nyújtott 

stilisztikai javaslatokért. 
 

24Köszönet a békéscsabai 
Szent Pachomius 

Zsolozsmás Közösség -
nek, melynek körében 

a csöndről és beszédről 
is elmélkedtünk.
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Ami elhullt 
Ma péntek, de hol van az életünk? 
Nem szégyen összeszedni, ami elhullt. 
Földön keresni, ami tovatűnt. 
Elúszik és napot szül fenn az újhold. 
 
Nem emlékszem már, rövidül az élet. 
Azokhoz járok, akik csak veszítnek. 
Idegenben sértetlen hazaérek. 
Az van hosszan, akinek szíve nincs meg. 
 
Hinni sem hisz, ha rövidül a lélek. 
Ha megsemmisül, majd eléri súlyát. 
Öregkorban sokasodnak a tények. 
 
Amiben hittél, véged, visszavonják. 
Add át azoknak, akik itt maradnak. 
Néma halaknak, locska madaraknak. 
 
 

Az égi pálya 
Ó bárcsak repülni tudnék hajóval, 
léghajóval ahol még sose jártam, 
oda, hol vigasztal az égi oldal 
s nem éget itt lenn a földi világban. 
 
Nem lenni vágyni, ez már égi pálya. 
Méreg ma itt az ember némasága. 
De az is kegyet kap, ki élve várhat. 
Üres és keserű az öreg állat. 
 
De nincsen hajóm, csak énekem van 
és abban súly, sár, harag semmisége, 
és a semmivel nem szállhat az égre 
 
a költő, már egy kérdés is lehúzza: 
egyhelyben kérdezni, jaj, ez az útja. 
A cél mozog és mégis mozdulatlan. 
 
 

 
 

BÁTHORI CSABA 
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Egy percre óriás 
Ha kimásznék is holt gyermekkoromban 
köröttem nem álló apám-anyámnak 
odvából, hol életem nem tanultam, 
nem lelném meg már apámat-anyámat. 
 
Milyen sírás pótolja, hogy nem vagy ember? 
Szerethetsz még, ha vágysz megsemmisülni? 
Megválthatod magad a szerelemmel? 
Világ után nem kell világi holmi. 
 
Mért hagyod, hogy zsaroljanak a titkok? 
Kínokkal együtt illik lélegezned? 
Élet nélkül nincs mit hinned, tagadnod. 
 
Eltelt idő, öreg gyötrelem, álom 
talán békét vált majd meg a halálon, 
Egy percre óriás mind, aki elmegy. 
 
 

Kigyógyulok 
Beléptél házamba, hol senki nem volt, 
és minden a tiéd. Szárnyaidon 
tudok repülni, életed az égbolt 
életemnek, ég a limlom korom 
 
bordáim között, nyugszom magamon. 
Nincs mód kigyógyulnom a gyűlöletből, 
csak ha téged szeretlek s a valón 
túl is szeretsz, és ami idebent öl, 
 
eltörlöd. Rég azt hittem, hamar elszáll 
az a néhány együttes év. De látom, 
örökké tart vigaszom és világom. 
 
Nem vagyok isten-egyedül, s nem is fáj, 
nem tud fájni semmi. Nyilván te tetted, 
hogy nincs eleje s vége életemnek.
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