
Irodalom

Rakovszky Zsuzsa:
Tovább egy házzal

" . .. Lazul/folyvást a folytonosság, és az új / nem
életképes. Itt még csurran-cseppen/a múlt - mi
lesz, ha nem lesz ennyi se?" - hangzik a kérdés
az utolsó versben, melynek címe stílszerűen.

Megnyitó. Remény és csüggedés együtt vibrál a
kötetben, hogy az ember egyszerre kérdezi:
tovább-e, és válaszol magának. (Tovább.) A ver
sek rejtetten érzelmes, és egyben halálosan
pontos helyzetjelentést adnak. Ez a helyzetje
lentés - hihetően - arra is igaz, aki nem tudja,
és akkor is felemelőerr szép, ha keserű, fanyar,
netán nosztalgikus vagy lemondóan legyintő,

mert rnindig szánandóan és egyben büszkén:
esendő emberi.

Arról az egyáltalán nem társtalan, de mégis
teljesen egyéni hangról szeretnék most írni, ami
ennek a karcsú könyvnek a mindössze (és nem
véletlenül) 33 verséből megismerhető. "Tovább
egy házzal" '- olvasható a borítón és a kötetnyitó
vers élén. Eza cím nemcsak a költő mesterségbe
li továbblépésére utal, hanem arra a mindig
változó, de ugyanakkor mindig állandó alaphely
zetre is, melyröl - úgy érzem - ez a lírai világ
mindenekelőtt szól. Ez a paradox költői alap
helyzet pedig az útonlevés. A legbizonytalanabb
és egyben az egyetlen fix helyzetünk. Az a
helyzet, melynek időbelivetülete nem más, mint
a pillanat, az éppen most, a "nemsokára" és a
"volt" közötti lebegés, az a csak önkényesen,
belülről megragadható idő, ahonnan minden
értelmeződik.

A kötet verseinek leggyakoribb témája (pon
tosabban szinte az egyetlen, ha jól értjük): a
szerelem, bölcselkedő kitárulkozással idézve fel
egy teljes érzésvilágot a szűk szobába, bútorok,
rossz mosögép, friss ágynemű, csészék, régi
emlékeket őrző könyvek közé bészökkenő fény
segítségével. a napról napra újra megtermő

fényfolt látványával a szőnyegen. És teremtve
meg a versben újra a mindenhol megélhető

(rnert testre szabott), mindig egyszeri csodát.

Napló

Mindehhez pedig háttérként a nagyszabású évez
redzáró századvég fontos kellékei: a tegnapi tea,
a zacskós leves, a TEJPOR ("de hát miféle por'P),
a pornográf magazin, a "whisky-reklám szürreál
ja".Shozzá a "köz-idő" terének jelölésére a bécsi
Kamtnerstrasse és a debreceni Óbester borozó.
Rakovszkynak el lehet hinni, hogy a hétköznap
ban megélhetőaz ünnep, hogy az adott földrajzi
helyen és történelmi időben megérezhetőegy
teljesvilág - vagyha jobban tetszik: a teljes világ.
Tehát van még ünnep és kell legyen még tel
jesség. Szűk szobákban, forgalmas nagyvárosi
utcákon, zsúfolt buszokon bujkál. Legváratla
nabb pillanatainkban érzünk rá, de ez nem baj, az
a fő, hogy még nem veszett el végleg. Még értjük,
hogy van az, hogy itt van a földön, és mégsem
földi jellegű.

Rakovszky költészetének a földi szerelemben
megtestesülőégi tartalom adja a távlatot. Alábbi
megfogalmazása művészi önretlexióként is pon
tos: " ... erotikumban metafizikaI a kerülő, mely
a világba / úgy visz, hogy elvezet / belőle ... "
(Pornográfmagazin). Mert minden igazi eroti
ka egyszerre nagyon az, és nagyon valami más.
Segítségével beszél Rakovszky Zsuzsa arról az
átmeneti, megfoghatatlan állapotról, ami egész
eddigi világunk ts bizonytalan lehetőségeink

közön van. Minden, ami eddig történt, megha
tároz bennünket, elhelyez minket ebben a zűr

zavarban. Minden, ami ezután jön, meghatároz
hatatlan, mert megnyugtató fogalmaink csak a
múltra 'vannak, ha vannak. A jövő feltételezés,
várakozás, csalfa és vak remény. Ajelen pedig, ha
elfogadjuk, csak a mindig esedékes, a szürke
hétköznap, az egyetlen reális valóság a megszo
kott mindennapi tárgyakközött. De a jelen mégis
egy világnyi emlékezés és egy embernyi jövő

várás. Ugyanakkor a jelen ma nem azéj, hanem a
regge~ a józan köznapíság, a titkoltan sóvár,
rejtetten érzelmes modem életvitel,

Ha valaha a lírikus legalább áhíthatta, feltéte
les mödban idézhette azt a bizonyos édeni
sötétet; ma csak a hajdani érzelmességet sután
elütve, de egyben megráZóan őszinte (és érzel
mes) elégikussággal annyit mondhat: "Reggel,
nem éj - de szűken / mérik ezt is: szemünk / az
ágyban is az órán, kapkodva öltözünk fel ... "
("Vad éj, vad éj'') A "reggel" szö után ebben az
Emily Dickinsont idéző versben nagy levegőt

kell vennünk, ha olvassuk. A "nem ér-re meg az
ember önkéntelenül rázza a fejét.Aza nagyon igaz
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elhatárolás, ami ebben a pár sorban megfogaIma
zödík, nemcsak a kötet egészére, de arra a világra
is kivetül, amelyben most élünk. Ha hihetünk
benne, kettős értelemben is. Egyrészt meggyö
törtek vagyunk, mint egy valamirevaló korai,
kapkodós reggelen. Másrészt ez az ilyen-olyan
reggel - a mi éjünk.

RakovszkyvaI újraélhető a Hazugék Koszto
lányijának fájdalmas és belátóan "férfias" leszá
molása a szecesszió álomvilágával, anélkül, hogy
azóta ez az álomvilág egyáltalán újra megfogha
tóvá vált volna. Az a jelen, ami itt a versekben
szerepel, nem az álom és a valóság teljes egésze,
csak a biztos jövő hiányában nosztalgikusan
idézett, megtörténtekor ugyanolyan köznapi.
csak rnegszépült múlt: "Terítve mint évezredekj
síkban Isten elé". És az ezen a múlton épülőjövő

maga az "istenkísértés", mert lényege a kiszámit
hatatlanra való számitás. Ez maradt. És nem
annyira a számitás szorul magyarázatra, inkább a
kiszámírhatatlanság. Amikor az ember már tény
leg csak abban bízik, hogy semmi biztató jel.

A Jég című vers végét ídézem, szentség
törésként formailag prözára szerelve a verset
(miért, míért nem) e recenzió lezárásául: "Bo
rostás holdbeli hegyek és vörhenyes nád és ólom
ég között mégis milyen szabadság beszél, hogy
jöjjön ( úgyis jön), aminek el kell, voltál, voltunk,
semmit nem veszthetek el."

Károlyi Csaba

Endo Suszaku: Némaság

"Mi papok, bizonyos tekintetben szomorú em
berek vagyunk. Azért születtünk erre a világra,
hogy szolgáljuk az emberiséget. Senki sincs tehát
olyan nyomorúságosan magára hagyva, mint az a
pap, aki nem nő fel a maga feladatához." Ezt a
gondolatot lehetne rnotröul írni Endo Suszaku
japán író Némaság című regényének élére.
Sebastlan Rodrigues portugál misszionárius hi
tehagyó társai nyomán]apánba megy, mert ben
ne is él az isteni parancs indíttatása: "Menjetek el
az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresz
telkedik, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik".
Elmegy, hirdeti az evangéliumot, vigaszt nyújt a
rászorulóknak, majd társával együtt elfogják,
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gyöngének bizonyul, s megtagadja hitét. Ez a
regény, de ha csak ennyi volna, óhatatlanul
utánérzésnek nevezhetnénk, hiszen ki ne emlé
keznék a Hatalom és dicsőség esendő papfí
gurájára, aki Rodrigueshez hasonlóan vívódik
küldetésének nagyszerűsége és emberi adott
ságainak végtelen gyarlósága között.

A képlet pedig látszólag egyszeru: a portugál
misszionárius a legszörnyűbb bűnt követte el:
nyilvánosan tagadta meg hitét, lábával érintette a
fumie-t, melyet betakarva hozattak elő a hivatal
nokok a nagy eseményre, s amely nem egyszerű

en egy tárgy, hanem jelkép, vízválasztó, annak
bizonysága, hogy "ellenkezés" támad az emberek
között, senki nem maradhat "langyos", mert azt
kiköpi az Úr. Égbekiáltó Rodrigues vétke, meg
menti ugyan vele a saját életét, de alighanem
elveszíti a másik létét, a fontosabbat. Évekig
marad még Japánban, "hitehagyott Pál" -nak
csúfolják az utcagyerekek, s ő látszólag alkalmaz
kodik környezetéhez, teljesíti a parancsokat, ír,
dolgozik. Amikor meghal, a hagyatéki leltár
szerint huszonnyolc ezüstpénze maradt, majd
nem harminc ...

Nemcsak Rodrigues az áruló, őt is elárulják:
Kicsidzsiro, a ravasz tekintem japán, aki előbb
arra vállalkozik, hogy kalauzolja a misszionáriu
sokat, majd összeroppan, feladja őket 300
ezüstpénzért, amit megvetöen vágnak arcába a
keresztényüldöző hivatalnokok. Kicsidzsiro be
végezte feladatát, de ettől kezdve árnyékként
kiséri a papot, követi koldusgúnyában a börtön
höz is, az őrök többször elzavarják, de mindig
visszatér, zavaros szemmel, feloldozásért esde
kelve. S akkor a pap, aki túl van már az istentaga
dáson, aki már nem is pap, csak esendő, lelkifur
dalásos ember, meggyóntatja, mert "az ország
ban nincs senki más", aki megtehetné, s elmond
ja fölötte a feloldozás igéit.

Inkább megszoktuk, hogy a történelem nagy
szerű hőseiről, a kemény vértanúkról, a rezze
néstelenül kitartökröl, a mindenre készekről és
mindent elbírókról íródnak regények. A Rodri
guesek valahogy kimaradnak. Pedig hozzájuk is
szöl az Úr. Neki ezt mondja a tagadás után: "Nem
hallgattam. Melletted szenvedtem." Mert a misz
szionáriust is megkísérti a hallgató, a tűrő, a
hozzá hűségeseket kiszolgáltató lsten képe.
Azok, akik iszonyú szenvedések után nyerik el a
végső jutalmat, vértanúk lesznek, talán legször
nyűbb kínjaik közepette . is erősen, pontosan
hallják a hangot. Rodrigues azonban gyönge volt,
nem volt füle a hallásra. Isten pedig vele szenve
dett, s láthatatlanul ott állt rnellette akkor is,
amikor a pap sebhelyes lábát afumie-re helyezte.
Az emberek ezután elfordultak tőle. A könyörü-


