
Kövek, szigetek
Három követ hoztam magammal az Égei-tengerből. Három sziget
levegőjét, napját, tengerét, melyeket csupán néhány órányi hajóút
választ el egymástól.

Szantorini szigetének köve rőtes barna. Megdermedt lávafolyam
darabja. Soha olyan csöndet, mint ami ebben a megkövült tűzben
hallgat, még nem hallottam. Mindent átjár és átlényegít. A ma-
gammal hozott használati tárgyaim, a zsebkésem, a cipőpertli, a kis
doboz varrókészlet, lassanként mind megtelnek ezzel a különös
csönddel. Éjjel, ahogy fáradtan lepihenek egy dísztelen szálloda
apró szobájában, a csillagok fényénél látom, hogy a megszokott esz-
közök, ruhadarabok, melyek hozzám tartoznak, a jelenlétükben
mintegy megsűrűsödnek. Szantorinit mintha nem is a tenger, ha -
nem a csöndje tartaná, és minden, amit befogad, mázsás jelenléttel
rajzolódik ki ebből a csöndből.

A Föld mélyének arcával nézünk szembe a szigeten. Az tört itt
napvilágra, ami évmilliókig vaksötétben volt.

A városba vezető országúton gyalogoltam kora délután. Az egy-
kori lávatenger páragőzében lépegettem lassan előre. Testemet át-
járta a vakító napfény. Azt, ami a Föld belsejéből a felszínre tört, és
kővé vált, most az ég tüze olvasztotta. Szantorini királya a Nap.
Ő uralkodik és parancsol a szigeten. Este, ahogy elmerül a vöröslő
tengerbe a fekete vulkáni hordalék mellett, mint az izzó szénpa-
rázs, olyan. Napközben lázat, kábultságot és próbatételt jelent.

A sziget nem csap be. Keménységét, szárazságát nem leplezi.
Mezítelenségében magához emel. A forró sziklák közt a kevésszavú
férfibarátság szelleme virraszt. Nincs fű, nincsenek színes, illatos
virágok. A levegőben a tenger sója keveredik a száraz kövek lehe-
letével. Az ősi, tiszta elemek jelenléte a megfáradt testnek nyugal-
mat, méltóságot és erőt ad. Mert a tenger, a Nap, a forró szél és a fe-
kete homok kihívásában baráti hála ígérete rejlik.

Ha Szantorini keménységétől nem rettensz vissza, bejárod né-
hány városát, üldögélsz aprócska terein, megfürödsz zöldes vizé-
ben, és rábízod magad a hajdani kalóznép kiismerhetetlen észjá-
rására, lélekben megerősödve vehetsz majd tőle búcsút. Ahogy a
hajó lassan elhagyja a kikötőt, a hófehér várost, a fekete vulkánhe-
gyet, majd a Föld lelkéig érő öblöt, a sziget világvégi csöndjét el-
nyeli a tenger.

A méloszi kő egy vakító fehérre kopott márványkavics. A Nap
könnyei lehetnének ezek a forró partmenti fényrögök. Tapintásra
lágyak és simák, egyszerűek, de bennük megszerkesztett kristály-
rácsok közt hallgat a végtelen. A sziget bőre is ilyen. A parton tes-
teddel érintheted. Gyöngéden befogad, de határaidat elmélyíti,
hangsúlyos jelenlétet árkolva beléd.

LŐRINCZ TERÉZ

A szerző középiskolai tanár.
Legutóbbi írását 2016. 12.
számunkban közöltük.
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A távolban fák, bokrok, virágok. Az ókori színház romjaihoz
közel a völgy, ahonnan kiásták a milói Vénuszt. Lelke a szigeten
maradt. Ha hálni akarsz vele, előbb igyál a véréből, amit a helybeli
parasztok a fehérre meszelt hűvös kőpincéikben tartanak. Keresd
meg az Apollóról elnevezett olajfaligetes öblöcskét, és feküdj a fák
közé. De jól vigyázz, mert a gyöngédség az erősek imádsága, és Vé-
nusz csak annak adja magát, aki várni tudott rá.

Hajnalban minden érintés a test mélyébe metsz. Ahogy elindu-
lok a tenger felé, mintha meztelen talpam és a szívem között csak
egy szakadozott hártya lüktetne.

Régóta tudom már, hogy a méloszi katakombák hideg és korom -
marta sziklaüregeiben Krisztus Vénusz-arca ragyog.

Ahogy Szantorini időtlen csöndjével, Mélosz szerelmes ölelésé-
vel, úgy költözött belém Szifnosz a mélységével, mert ez a sziget
mindenekelőtt térélmény. Szakadék, ahol az égbolt a messzeség
mélypontja. Már érkezéskor, a kikötőben útitársul szegődött mellém
a bányamélyi szorongás, ami a verembeesettség és az élve betemet-
tetés halálverítékét csurgatta a homlokomra. Egy szélfújta kolostor-
ban töltöttem az éjszakát. Mélyen a tengerbenyúló kőudvarán ta-
láltam rá arra a zöldesen csillogó kőre, amit a hajdani aranybányák
rejtettek magukba. Szifnosz szaturnuszi sziget, ahol egy letűnt
aranykor morzsái fénylenek, de köröskörül a bezártság árnyéka
hajol föléd. A hegycsúcsra épített városka lakóházai a keskeny ut-
cákból meredek lépcsőkön pinceszerűen mélyülnek a sziklák közé.
Nyitott ajtók és ablakok kísérik az idegent a forró falak mellett.

Egy aranyozott dísztárgyakkal ékesített apró szobában haldokló
férfi fekszik, arccal az utca felé. Fekete szemében az életvágy önkí-
vülete parázslik.

Athén felé, a hajó fedélzetén fiatal matrózok pihennek. A vadál-
latok égő figyelmével nézik a tengert. Az örök szomjazók otthonát.

Egy vers folytatása
„Galamb, galamb! Röpítsd fel hát a képet,
a sárga mögött lengesd meg a kéket,
hogy megmaradjon, mozdulatlan,
egy szárnycsapásnyi mozdulatban.”
(Nemes Nagy Ágnes: A Krisztinában)

Ágnes, neked, csakis neked
szerettem volna megmutatni
az ibolyaszín váradi eget,
s a templomfalak sárga lángolását.

PETRŐCZI ÉVA
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