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Aknai Tamás

Sziget 

Prémmel szegett, kócsagtollas süveg, panyókára vetett, rókamálas bársonymente, magasan 
zárt selyemdolmány, testhez álló, dús zsinórozással díszített selyemtrikó, nadrág, térdig érő 
sarkantyús szattyáncsizma, aranyrojtos nyakkendő, meg az ékszer, gomb, öv, süvegforgó, kard, 
kardkötő. Ezt, így felidézni gyereknek játék, sebesen öltöm Zrínyire, csüggedek azonban, 
mindez az Istent, magyarokat, Zrínyi alakját nem rontja, az oszmánoknak viszont: annyi.  
Nem is akartam, de nem is voltam rá képes, szépet, embert, katonát erőszakos muszlimban adni. 
Nagy tapasztalat, fényes megvilágosulás követte később csüggedésemet: nem büntetést találtam 
a kimosott padmalyon, káprázatot, melyen a legcsillogóbb a Nap útjának hátterében az ég 
valódi, azúr heve, és a kényszeres találékonyság, ami a tehetetlenség körében vezényelni kezdte 
béna énem, felnyitotta minden kedvem, összetársított képzetem, mind a sötét kór felől élet felé 
szólítót. És bizony – mert a nagyszerű tárgynak a valóságban csak homály jutott – nem bántam, 
hogy a hősi kép némely illetlen, de „fogható” felhangot kapott. Mozdulatommal, szakállas 
arcommal én avattam Szigeten hőssé magam, támadva mindazon ellen, ami rossz, avas. A tárgyi-
természet fogyatékaival küzdve a műteremnek használt szállodában, a több napos magány percei 
alatt emeltem a kép főszereplőjét és önmagamat ítélő zsürorrá, nemzeti hőssé, akasztó hóhérrá, 
temető pappá, és állítottam meg egy ponton a kép meséjét is a fura diadalt fenntartva: szerte a 
potyázó török, mögöttem egy nemzet a kapualjban. A némán dördülő lövés épp úgy az enyém, 
mint ama tojáshab pisztolyom leghegyén. Megsejtettem én itt: a kapuban tömörülő színesen 
fekete alakok nem fognak követni, nem mennek tüzet oltani, a kastély védelmét meghagyják 
nekem, a művészetnek és a Zrínyit formázó két darab Róna szobornak. Amit a kétségbeesés és 
az újdonság keltette helyzet közben szorultságomban megéreztem, nem lehetett kevesebb, mint 
hogy az idő életének és jelképvilágának alkalmilag befellegzett. És ahogy a kép festői szervezését, 
eszközeit – a hagyomány előírta a szabálytól nagy függetlenségben – elszabadulni látom, az 
összevissza és széttartó vonalakat, a nagyság-konstancia középponttól való függetlenségét, 
miképpen a textúra grádienst, mely szerint a távolsággal a mintázat sűrűsége a kiismerhetetlen 
zavarodottságig fokozódik, vélem, ez a mi világunk is visszaadja csakhamar javait a szétcsúszott, 
de isteni törvényből született atomoknak. Utána következend majd az újabb osztozkodás...
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