
VICZKÓ TIBOR

Agyagálarc
Dr. Kiszeli Istvánnak

Terepjár6n gurult az éjszakában lakatlan környéken, bokrokkal tarkított földúton.
Teste ütemesen hánykolódott az első ülésen az abroncs alá sodr6dott kódarabokt61, de
nem lassított, inkább gázt adott: túl akart lenni vendégein, az utazáson.

Az ásatási terület még messze volt. Az aut6rádi6b61 Frank Sinatra szomorkás éneke
sz6lt: legszívesebben kikapcsolta volna, de mert az út egyhangú, hagyta a zenét.

Bekapcsolta a reflektorokat; a földből kihántott utcák között fénynyalábok gyulladtak ki:
fehéren világítottak a templom- és épületmaradványok vonalai. Areflektorok fókuszában
éjszakai rovarok táncoltak, nyolcasokat, köröket leírva repkedtek a logikátlan ritmusban.
Vendégei zsebre rakott kezekkel bolyongtak a földből alig kilátszó maradványok között:
egy férfi mozdulatlanul nézelődött, majd elindult a távolabb mozg6 nő felé, ujjaik
összefonódtak.

Anyjára gondolt, a klinikára, egy holnapi telefonbeszélgetésre.

Alvatlanul ment le várakoz6 vendégeihez a hallba. Rég6ta készült erre a beszélgetésre az
újságírókkal, és most mégsem érezte magát felkészültnek a válaszokra: úgy érezte, a sok év
megfeszített munkája, a tavaszb61 őszbe nyúló, mediterrán hőségbenfolytatód6 ásatások
semmit nem igazolnak elképzeléseiből.Értelmetlen volt a sztyeppén a földmunkásokkal
verejtékezve szívni a széllel feltámadó port éveken át, mert feltűnő eredményeket,
megfejthetetlen aranylemezbe vésett elképzelt isten-arcképet várnak tőle - régészeti
szenzációt, ami ezt a munkát nem jellemezte.

Telefonon meghívott egy távolsági beszélgetést - félóra türelmet kért a központ. mert
a vonalak terheltek -, majd leült az újságírók közé. Fáradt teste belesüppedt a börhuzaní
fotelba, cigarettára gyújtott. Nagy méretü színes és fekete-fehér felvételeket mutatott a
leletanyag érdekesebb darabjaíröl: egy fali fülke alapfalair61, melyben oltárlap állott, egy
kőlapra vésett lapul6 oroszlán féldombormúvéről. Maga is kíváncsian rápillantott
mindegyikre, mintha most itt a hallban látná először a légi felvételeket: labirintusszerű,

geometrikus négyzetekkel körülépített téglalap formájú terek képeit. .
Minden bevezetés nélkül rátért a tárgyra: a "Kőlapok templomáról" beszélt, a hatezer

évvel ezelőtt épült, három helyiségbőlálló kultikus szentélyröl, amely több volt számára
formátlan formákká zúzott rnészkö- és embernagyságú geometrikus bazalttömbök
maradványainál. Túl a feladatok nagyságán, hogy három méterre a föld alá kellett ásnia,
amíg megtalálta a Szentek szentje helyiség oszlopait, az előcsarnok bejáratát, a Kis kőlapok
szentélyét és a kőpadok széttört maradványait, amelyeken áldozatot mutattak be.

Nem beszélt az időjárásvíszontagsagaíröl, a hat hónapig tart6 teljes szárazságr6l, melya
sztyepp növényzetét és állatvilágát felemésztette - sivatagi életmódot kényszerítve a
földmunkásokra és rá. SZívósan, napokat a kutat6árokban töltve élt elszenesedett vagy
vörös talajrétegeket tanulmányozva, illúziók nélkül, étlen-szornjan, ruhátlanul, lapos
üvegekkel.ginnel, melyelviselhetetlenségig fokozta a nap erejét. Egyéniségét és testét ez a
feladat: a gin, a terepjárások, a verejtékes-céltudatos nyomolvasás, a hajdan volt, Jézus
korát megelőzőépítmények keresése a bazalttömbökhöz hasonlóvá alakította. Nem sz6lt
a földmunkásokhoz, térképekkel a kezében ment a talicskák között, megmutatta az új
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kutatóárok irányát - környezete már a mozdulataiból is mindent értett -, megtörölte ot
homlokát és szemüvegét - elindult a terepjáró irányába. Hangtalanul, "bazalt lélekkel"
guggolt le a földből kihántott szentély közepére. tervezte, hogy levelet ír annyi év után
anyjának a klinikára, de soha nem volt ideje, mindig fontosabb teendői voltak, inkább
tanulmányozta a rajzasztalra rakott kövekkel lenyomott ásatási térképet, amelyet félóra
alatt belepett a sivatagi homok Ivott a ginesüvegből, és kérte az egyik beosztottját, hogy
hozza ki a telefont. Gyakran a földhalmok közvetlen közelébe felállított asztalról hívta a
klinikát, és amíg kapcsolták, a fénymásolt térképet tanulmányozta, lefújva az apró
homokszemcséket. Majd beszélgetés anyja pillanatnyi állapotáról: hogy "jobban van" vagy
"rosszul". Az orvosnő mindig megkérdezte, "kíván-e az édesanyjával beszélni"? Hosszú,
vontatott csend. A térkép egy szaggatott vonalakkal rajzolt részére nézett. Újabb csendbe
némult másodpercek szaladtak, majd kínlódva megszólalt: "Nem, köszönörn ... Talán a
jövő héten, több időm lesz ... Hívom önöket ... "

Az újságírók kézről kézre nyújtották egymásnak a felvételeket. Az egyik fiatal fehér
nadrágos nő - aki tegnap éjjel eltúnt barátjával a romok oldalszobái egyikében, és csak
órák múltával került elő - elismeréssel bólintott a tűzvörös textíliára helyezett
agyagálarc fotóját nézve. Mozdulataival csodálkozva gratulált. Szerette ezt a szépen
mintáZott kultikus rendeltetésű agyagálarcot, amelyet valószínűleg a "Szentek szentje"
szentély egy egész alakos isten-szobrának arca elé illesztettek a hajdan élt emberek
Szerette, mert ezen az "arcon" keresztül: a részletein, kifejezésein át, tetten érte a hatezer
évvel ezelőtt itt dolgozó, templom- és erődítmény-építő ember arcát, tekintetét és
üzenetet korunkhoz. Sem a száj, sem az orr nincs átlyukasztva - így örökre néma a hajdani
fogadalmi ajándék Talán ezért is az állandó építések és háborús pusztítások, rettenetes
éhínségek, pestisjárványokés sáskajárások csapásait elviselőember arca fájdalmával befelé
fordulva - hallgatva - közvetíti egy nem létező világ fájdalmát. Az "arc" a földből

kiemelve napokon át különbözö fényviszonyok között mindig mást "üzent": a sors szötlan
vállalását, egy ajándékba kapott élet dühöngésmeares leélését, valaki hiányának, betölthe
tetlen üregének "betöltését" és a beletörődést. Kereste az agyagábra emberi üzenetei után
a kövekben és habarcsfoltokban a kéznyomokat, a követ kőre rakó kezeket, célokat, a
Biblia korában itt járt megváltó Messiás lépteit, mozdulataít, de ilyet nem talált.

A· telefon nehezen kapcsolt, csak a nevét mondta és figyelte a csendet. Mindig várt
valamit a csendektől, egy másképpen megszólaló hangot, de mindig ugyanaz a telefont
felemelőnői hang válaszolt - csak néha egy-egy nyitva felejtett rádió tánczenéi, időjárás
jelentései, hírmagya$atai szivárogtak hozzá - aztán az illetékes orvosnő lépteinek
kopogása. "Elnézését ... Reggel óta várom ezt a hívást ... " "Igen, tessék" Újra bemutat
kozás. "Palesztinából. Nem volt lehetőségem... " "Az édesanyja tegnap délelőtt meg
halt ... " Nem tudott mit mondani, fogta a bakelit kagylót, érezte saját verejteke szagát,
amely most erősebbvolt a Red Ronhillnél.

Látta magányos alakját a még érintetlen ásatási területen, távolodott egy földúton. Anyja
ruháiba öltöztetve embernagyságú szobrok - arc nélkül - figyelték tétova-szótlan
lépteit. A felhők súrolták a bokrok hegyeit, az apróbb halmokra rászakadt a csend.

Felidézte magában az infúzió Rheomacrodexet szállító csöveit, az oxigénmaszkos,
csonttá soványodott női arcot, amely már nem volt nőé és nem volt arc sem - amelyet
már utolsó találkozásukkor is halottnak hitt, és nem remélte, hogyvalaha is újra lát -, bár
nem emlékezett, hogy i.IjÚSága folyamán egyszer is megcsókolta volna. A csendet az
orvosnő mondatai törték darabokra: "A roham várható volt, de nem tehettünk semmit,
igyekeztünk csíílapítant a fájdalmakat .. , Az egész pillanatok alatt történt, gyors lefolyású
volt ... " Az orvosnő a temetés részleteirőlérdeklődött, a halott tárgyainak tárolásáról.
Nem válaszolt a rutinszerű kérdésekre. Mit is mondhatna? Anyja óráját, porcelán bögréjét,
hajcsatjait, fogkeféjét egy nylonzacskóba rakjl1k, amit a klinika melletti szeméttárolóba
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hajít; aztán mégis megkérte az orvosnőt, hogycsomagolják be és küldjék utána. Megígérte,
hogy holnap a klinikát újra hívja a részletek megbeszélése végett.

Beleszívott a cigarettába, intett a pincémek, kért egyjeges camparit, majd visszasétált
vendégeihez.

Ismét az agyagálarc fotójára pillantott, mely most fájdalmasnak tűnt, de ugyanakkor
tárgyilagosan kemény és indulatos volt. Önmaga "álarcát" látta, egy olyan tekintetet, ami
elrejtette érzelmeit, megvédve saját nem vállalt sorsától. A fazekasműhely törmelékei
között, égetett szemeivel, ajkaivalmegmutatta kiásója gondolatait, kötődéséta múltjához,
munkájához, testvéreihez és anyjával valö kapcsolátában a kísérő felhőket: az apja
elvesztését, nősülését és válását; láthatóvá vált tehetetlen, szenvedélymentes szenvedése.

Távolság volt közte és az agyagból égetett álarc között: élete folyamán mindig
igyekezett megtartani ezt a távolságot maga és a világ között; munkáját, szavait, terveit
mégis indulatosan, erőt és energiát mutatva alakította, gyakran önmagát belehajszolva egy
egy feladatba, mely a győzelmet és a kudarcot is körvonalazta.

Eszébe jutott első találkozása e lelettel; kisebb-nagyobb mészkőkockákközött, a földből
nézett rá csodálattal és szomorúsággal ez a szemöldöke ívében gyermeki tisztaságot
sugalló agyagtekintet; a nap beragyogta karakterét - a kutatóárok mélyérőlmegtartva a
"távolságot" -, úgy nézte, amikor rápillantott, mintha az "arc" mindent tudna megtaláló
járól, szokásairól és talán ezért sírt a szemei két ámyékfoltja. Az árok szélén állva nézte
nézéset. Most először az utóbbi évek sikertelenségei után boldog volt - tekintetük
hatezer év távlatából találkozott.

Az erkélyablakhoz ment, de nem látta az ásatási terület földbőlkihántott falcsonkjait, azt
az időtlen geometrikus lenyomatot, amely hónapok óta élettere volt; csak az alacsony
villák koporsófedél gerinceit, a homlokzatokat, a fák nyárvégi koronáit, a felhők vörös
szigeteit, az eget, mely függönyt vont az alkonyi horizontra, anyja fotókon rögzített
tekintetét, neveteset a különbözö gyújtótávolságú optikákba. Génjeiben Idézte meg,
tudatában a már nincs nevetéseket, ragyogó női fogsorokat, laza öleléseket; filkó arany
képkeretbe képzelve mindegyiket, a porral, mely először belepi, majd idővel megfeketíti
az arany-fény szigeteket.

Elhúzta a sötétítő függönyt, még egy darabig a szoba közepen várakozott, majd
bekapcsolta a televízíöt, és gyászolt.

Hit és élet címü rovatunk a keresztény élet hétköznapjaiban keres eliga
zodást. Keresztény kisközösségek beszélgetéseiből idéZünk, s válaszunkat nemcsak
egyéni, hanem közösmegfontolásra is szánjuk: Hogyan lehet ma keresztényül élni? Kérjük
olvasóinkat, segítsenek rovatunk szerkesztésében. írják meg, milyen konkrét kérdésekre
keresnek választ keresztény életünk alakításában.
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