
párás-fényes
1
a mogyoróbokor
levelei egyenként lassan
hullanak tűz rá
felülről az utolsó
októberi nap
felhő nincs a kék égből
hirtelen cinkepár
röppen a legfelső ágra
a szél lengedez
mosolyogva és
olyan mintha mindez
nem is volna mintha
lehetetlen lenne az
egész

2 (Rita fotója)
a sötétből még nem látszik ki
semmi csak tudjuk a tájat
hosszú keskeny világos fénycsík
lesz az ég a felhők sötét
hátterek a völgyben a lámpák
fénypontokként izzanak
hajnal van az ablaknál
állunk hegyhűvössel ébreszt a
friss levegő ott van a
fotón még a pillanat
lélegzetelállító csöndje
és ami ott akkor
átsuhant megérintett
és amire
többé már
nem emlékezni
nem lehet

3
a hegyekről száll fel a
pára belibben egy
felhőgomolyag
felível a fény a magasba
vörösesből kékre vált
az ég lassanként

DOBAI LILI
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fehéres szürke lesz majd
égő arany lebegés
a zöldesbe vesző föld
felett

Zegzugos
„Szeplőtelen legyen az én szívem, hogy meg ne rendüljön”. Szent
Cecília egyik himnuszában hangzanak fel ezek a szavak. A novem-
beri hangversenyen gyönyörű hangon, Juditén, aki úgy énekel,
mintha nemcsak a hangversenytermet töltené be, hanem keresztül-
zengene az időkön. Nem lehet az utánrezgését nem továbbhallani
még és még, és nem lehet nem továbbgondolni a (Liszt Ferenc–
Gémesi Géza szerzőségű) himnusz szavait. Maradjon tiszta a szí-
vem. Az a kis zug, ahol, amiben összekapcsolódom veled. Halljam
meg a hangod, hogy ne járjak útjaid ellenében, ne rendüljek meg, ne
törjek össze. Őrizz meg rendületlenül a világban. Festmények je-
lennek meg képzeletem vásznán Szent Cecíliáról, és áttűnnek a
színpadon éneklő Judit alakján. Raffaello festménye Bolognában
van, Domenichinóé Párizsban, a Louvre-ban. Szent Cecília mind-
kettőn átszellemülten felfelé néz. Áthall a világok között. Képsze-
rűen valóságosan. Poussin festményén egy egészen más Szent Ce-
cília van: vidáman csembalózik, nézi az angyalok tartotta kottát.
Domenichino képén pedig hiába tartja a kottát az angyal, Cecília rá
sem hederít. Felemeli fejét, és úgy játszik a csellón.

Mindennek és mindenkinek van zegzuga. Rejtett vagy rejtőzkö-
dőbb része. Beláthatatlan. Kifürkészhetetlen. Sokszor még saját
maga számára is.

A félreeső, keskeny és zegzugos kis utcában három kopogtató is
van az egyik ház fakapuján. Vagy inkább ajtaján. Vagy mindkettő
egyszerre: kapuajtó, ajtókapu. Függőlegesen, szépen egymás alatt
sorakoznak a bronzból öntött kopogtatók, bizonyára egy kis gyűj-
temény, mert miért kellene amúgy három kopogtató egy kapura.
Felül egy angyalfej, alatta egy oroszlánfej és alul egy kakas adja a
hátteret és a díszt a kis kopogtató karikához. Egyforma méretűek,
a stílusuk is egy, úgy tűnik, egy (öntő)mester műhelyéből kerül-
hettek ki. Üdítően hatnak a vízszintesen lécezett, téglavörösre fes-
tett kapuajtón. Zöldes patinával. A szemben lévő kávéház utcai szé-
kén üldögélve nézem, levendulás menta teát iszom, a lábam
kinyújtva majdnem átér a hármas-kopogtatós házig. Hvar. Tenger.
Ez a hely majdnem az utca vége. Nem jár most, nem jön senki erre.
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Kinyílik egy spaletta a kopogtatók feletti ablakon. Nem nézek föl.
Túl sok lenne. Most. Egyelőre.

Zegzugosra vagyok teremtve. Jó lenne, ha ismerném saját zegzu-
gaim. Önmagam rejtett részeit. Legalább nekem, saját magamnak
engednéd meg ezt az eligazodást-kiigazodást magamban, Uram.

A Santa Maria Maggiore templom Firenzében alig észrevehető, el-
lentétben a rómaival. És itt is van Feltrinelli könyvesbolt. Pont szem-
ben a templommal, amelynek homokkő fala egységes, díszítés alig,
hatalmas falfelület, két keskeny ablak, kis nyílás a kapuja. Vagy in-
kább ajtó. Az erre merőleges oldal változatosabb valamennyivel.
A névadóján kívül egy másik nő is otthont kap a templomban, egy
római kori fejszobor alakjában: Bertha. Ott van üveg mögött a fi-
renzei Havas Boldogasszony templom egyik kis zegzugában. Neki
szentelt templom van itthon is. Például Zebegényben, Szegeden, és
a Tettye dombján Pécsett. Ez utóbbi mindenhonnan látszik a város-
ból. Kecses formájú fehérséggel jelzi a Jelenlétet.

Salve Regina.

A Palazzo Strozzi helyet ad ezen az őszön-télen — szeptembertől ja-
nuárig — egy nagyszabású kortárs kiállításnak: Ai Weiwei állít ki az
összes, vagy majdnem összes termekben. És az ablakaiban is. Ez a
ház Firenze egyik építészetileg és történetileg is legérdekesebb pa-
lotái közé tartozik. Tulajdonosát évekre száműzték, mégis meg-
építtette, korabeli, fából készült makettje ma is megvan. Ai Weiwei
legóból rakta ki Filippo Strozzi arcképét, egy másik száműzöttét,
Dantéét is az egyik kisebb teremben (és Savonaroláét is). Egyébként
a rá jellemző szociális érzékenység van jelen minden művében, és
ez így együtt még fokozottabban érzékelhető. A hatalmas szecsuáni
földrengésre a gyermektáskákból összeállított hatalmas kígyóforma
emlékeztet, a régi házak ezreit lesodró, kultúrát szenvtelenül rom-
boló tényeket mutat meg a vázatörés ember nagyságú önarcképso-
rozatán, de videókon is. Utal a vízszennyeződésre sarokba dobott
rákok tetemutánzatainak halmazával. És ilyenek. De az első te-
remben látható mű kevésbé drámai: biciklivázakból és kerekekből
összeállított építmény, folyosókat alkot, lehet sétálgatni köztük, a
kerékalkotta falak között. Kína és bicikli. Személyes emlék. A legalsó
szinten — kedvesen csak Strozzina a neve — videóinak és fotóinak
sorozata. Ezek az Ai Weiwei-fotók (főleg a New Yorkban töltött fia-
talkori éveiről), még bővebb válogatásban, néhány éve láthatóak vol-
tak itthon is. A megboldogult Ernst Múzeumban. Ma Robert Capa
nevét viseli. Fotó/sok/k.

Zigin and Zagin. Zene. Jazz. Klasszikus. Benny Waters. Alt szaxo-
fon. Nem zig zeg. Annál zegzugosabb.
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Feltételezzük, hogy a világ szimbolikus értelmezésének korszaka a
múlté. De ha bár nem tudjuk a világot jelek megfejtése szerint értel-
mezni, és nem tudjuk — esetleg csak elvétve — belehelyezni éle-
tünk eseményeit a transzcendens üzeneteként olvasott történéslán-
colatba, mégis: megvan-e valahol a szimbolikus értelem? Mű ködik-e
anélkül, hogy tudnánk róla, és befolyásolja-e életünket? Hat-e ránk?
Láthatatlanul, hang nélkül, ad-e jelzéseket érzéketlenné vált érzé-
keinken keresztül mégiscsak?

In silentio.

Feltűnik a falba rögzített, nagyon arányos, filigrán, műves kis —
körülbelül húsz-huszonöt centiméter hosszú, tizenöt széles — ko-
vácsoltvas valami San Gimignano két kisebb utcájában. Kis állatfe-
jet formáz, hegyes füle van, két u-alakban végződik, ami az állatka
farkát jelzi. Valószínűleg. Olyan kígyószerű farok, visszahullámo-
sodik. A fej meg mintha mosolyogna. Vagy ha nem is, akkor is de -
rűs és vidám. Mint az egész figura. Nézzük, nézzük. Nagyon régi
lehet, mint a város. Azt találjuk ki, hogy lovak kantárjának be-
akasztója lehetett. Vagy bármilyen tárgyé. Most más lett. Az idő át-
változtatta. Szabadtéri mű. Műalkotás. Egyszerű arányosságával
hat. Jó nézni, megfogni, a jelzésszerű állatarcra nézni. Elmozdítani
a faltól a szabadon lengő részeket. Felderíteni, hogy mi is. Tapo-
gatni. A hideg vasat a kora tél hűvös levegőjében.

Nyáron más. Meleg a szél is. Odasimulok a kőfal melegéhez. Ár-
nyék ban. Egy zegzugos kőlépcsős utca beugrójában. A keskeny
utca kőfalai közé nem tűz a nap. Fölém hajlik egy rózsaszín leander.
A levelek és a virágok közti réseken villan fel a tenger kékjének hul-
lámzása. Becsukom a szemem. Hogy jobban lássam. Hogy jobban
nézzek, tisztábban lássak. Nemcsak kívül, belül is.

Dilatato corde.

A kőfalhoz épített egyszerű padok előtt asztalok, egy belső terében
található elegáns étteremhez tartoznak. A kinti asztalok előtt nagyon
keskeny, bevésett kövekből kirakott járda, mellette egy hirtelen mé-
lyülő, kis völgyben olíva-liget. Ezt a helyet választjuk, mert ide még
süt a nap, és így november közepén is átmelegít. Nézzük a dél-tosz-
kán dombokat. A felhők átúszását a dombok fölött. Távolban havas
hegycsúcs. Nem chianti vörösbort választok, hanem fehéret: San
Gimignano classico-t. Kihozzák, nagyon jó, illik a tájhoz, és mind -
ahhoz, amiben most vagyunk. A városka védőszentjének, Sancta
Finának oltalmában. A világ egyik gyönyörűséges zegzugában.

Két ház között keskeny rés, úgy fél méter széles. Olyan, mint egy szűk
 folyosó. Beszűrődik egy kevés fény. Az alja mederszerűen kiképez -
ve vízlefolyásnak. Hűvös van akkor is, ha forrón süt a nap. A régi
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házakban, a régi házak között futó keskeny résekben, ahol a két ház
cserepei majdnem összeérnek. Árnyékot adnak. Vannak földbe rej-
tett hűvös házak is. Például Renzo Piano Ronchamp-ban a kolostor
épületét a földbe bújtatta. Fénylő üvegszalagnak látszik a ház mesz-
sziről a fűvel borított dombok között. A szobák közvetlenül a tájra
nyílnak a majdnem teljes falméretű ablakokon, ajtókon keresztül.
Világos rejtőzködés.

In manus tuas.

Hogyan tudok úgy a világban lenni, hogy ne tegyem ki magam a vi-
lágnak? Hogyan lehetne lehetséges, hogy ne szivárogjon a test, a lélek
egyetlen kis zegzugába sem az elillanás nehézkedése?

Dominus tecum.

A bazaltorgonák alatt, a Szent György hegy oldalában, vendégfo-
gadó: Mennyország utca 1–9. Egy kis ház, teraszosra épített mere-
dek telek, néhány asztal. Otthonosság. Lélegzetelállító kilátás a szem-
közti hegyekre, a Gulácsra, a Badacsonyra, a szigligeti várra és a tóra.
Csak álmélkodunk, nézzük szótlanul a tájat és a naplementét. Nem
is tudtuk, hogy van itt ez a tájkitárulás. Nem győzzük az álmélko-
dást. Közben iszunk badacsonyi ürmösbort és tárkony- meg orgo-
naszörpöt. Ki mit. A világ egyik rejtett kis domboldalas zugában.

A hihetetlenül keskeny utcákon — most éppen kényszerűen — au-
tóval közlekedünk, majdnem mindenhol behajtani tilos táblák.
Körbe-körbe járunk, néha átmegyünk az Arno fölötti hidak egyikén.
Kora reggel van, igyekszünk szabályos parkoló felé kimenteni az
autót az éjszakai megérkezés és ad hoc parkolás után. Amíg észre
nem veszik a szabálytalanságot, és amíg nem kapunk büntetést. Min-
denfelé járunk, titkos kis zegzugos tereken, utcácskákon, kanyarok-
ban. Már sátrakba kipakoló árusok között hajmeresztően hajtunk át,
végül vaslánc állja utunkat. Fék. Felpillantunk: a főtér, Brunelleschi-
kupolával, Giotto-toronnyal, Ghiberti Paradicsom-kapujával. Ka-
tedrálisok. Ez már nem zegzug, valódi tér. Igazi. Piazza Duomo.

Andante in pace.

Jobb, ha nem teszek meg mindent, amit csak tudok. Valamiért, va-
lakiért. Csak keveset. Kevesebbet. Hogy hagyjak neki is helyet. És
neked is, Uram. Legalább egy kis rést. Amin beszűrődhet Fényed az
életembe. Hogy világos legyen, átlátható, nyugodt, kiegyensúlyo-
zott. Ha egyáltalán lehetséges. Ilyen. Ilyesmi.

Ghirlandaio Angyali üdvözlete egy nagy tér kis zegzugából nyíló
múzeumban van San Gimignanóban. Alig látható a bejárat üvegaj-
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taja, úgy belesimul a homokszínű kőfalba. Meglepődöm, hason-
lóan, mint amikor Beato Angelico Annunciacióját látom meg a fi-
renzei San Marco múzeumban. A könyvekből ismert művek életre
kelnek. És élnek: a színek ma is frissen ragyognak. Természetes
anyagokból vannak a festékek: föld, víz, tűz, levegő. A hihetetlent
hivatott hihetővé tennie: szeplőtelen fogantatás. Immaculata. Fi-
renzében az Uffiziben van Leonardo Angyali üdvözlete. És még sok-
sok festő, sok-sok Üdvözlete nemcsak ott, hanem szerte a világban.

Ave. Gratia plena.

A megújult monostorban új terek és új zegzugok is keletkeztek az
építések során. Föld alatt, föld felett. A kőbástya aljában új bejárat,
üvegajtós. A lépcsőházban megyünk fel, így látjuk a megtalált kö-
zépkori homokkő falat egy falmélyedésben megóvva. Nagyobb
zegzugban. Pannonhalma, késő őszi szélben, és szélcsendjeiben. Az
arborétum régi helyei megvannak, a labirintus kőlapjaira a szél sza-
bályosan rendezte el a lehullott barnás-pirosas leveleket. Látszik a
labirintus vonala. Járható út. A Boldog Asszony kápolna itt is lát-
ható messziről, fehéren a kis dombon, a monostorral szemben.

Ora.

Hatalmas madárcseresznyefa, változatos, messziről hullámos vo-
nalakat kirajzoló ágakkal, alacsony kőfallal körülvett kertben, tör-
zse még kis kerítéssel védve. Be lehet lépni az utcáról a közelébe.
Megnézzük, és visszafordulva tűnik fel a kis kövekből zegzugosra
rakott kőfalon végigfutó, sima kőszalag a rá vésett felirattal: Walter
Benjamin egy mondata San Gimignano emberi melegségéről, em-
beri kapcsolódásairól. Műalkotás, Joseph Kosuth műve. A pad, a
szék a ház előtt. Jelenbe simuló múltak, múlttá váló jövők.

Ars longa.

Nézem a tetőablakon az esőt. Először szitálva pontozza az üveget,
aztán sűrűn folyik le rajta a víz. Hópelyhek is megjelennek el-el-
vétve. Télelő. Tél. Besötétedik. Éjszaka lesz. Sűrű, fátyolos. Majd
újra reggel. Amikor felébredek, napfény szűrődik be, az ég kékjét
látom. Hófehér bárányfelhők is beúsznak az ablak keretezte képbe.
Valami elmúlt, valami elkezdődik. Csalóka, vak, derűs remény.
Csak mosolyogva, pontosan, szépen, csillag nélküli égen. Nappal.
Naposan. Minden van.

Cantuccini.
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