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Versegi Beáta Mária: Punya.  
Egy falat kenyér
Keresztény Múzeum, Esztergom, 2020.

Felejthetetlen olvasmánnyá teszi ezt a mese-
könyvet életszemléletének letisztult egyszerű-
sége, amely egyszerre van jelen az elbeszélő, 
az illusztrátor és a mesei alakok látásmódjá-
ban.

A szereplők ajándékként fogadják mind-
azt, amit az élettől kapnak, s ha fájdalom, 
szenvedés, érthetetlen tragédia éri őket, abból 
is hálával és alázattal képesek tanulni. Termé-
szetesen van a könyvben olyan gonosz figura 
is, aki soha nem javul meg: ilyen a három 
király kincsét elrabló, aztán Cinka kislányát, 
Lolát harminc ezüstért eladó Káló, akit végül 
a keresztre feszítés gyilkos szegeinek ková-
csában ismerünk fel. S bőségesen vannak a 
mesében – ahogy az életben – olyan történé-
sek is, amelyek visszafordíthatatlanok (mint 
Ármin és Gazsi halála, Lola megrontása, Jóká 
leprássá válása és Cinka megvakulása), de Jé-
zussal találkozva a sorsok minden vargabetűje 
egyenes ösvénnyé simul, s ha visszafordítani 
már nem is lehet, ami megesett, de jóvátenni 
igen. Így kerül végül a prostituált Lola Jézus 
tanítványai közé, s lesz feltámadásának első 
tanúja, így gyógyul meg leprájából Jóká és 
vakságából Cinka, s Jézus jobbján így nyeri el 
az üdvösséget az útonálló bűnözőként elítélt 
Gazsi.

A cselekményalkotó fantázia izgalmas 
mese szövést eredményez: a cigány család és 
Jézus életének összefonódása sehol nem vá-
lik erőltetetté. Természetes és életszerű, ami 
történik, s az olvasó számára a felismerés örö-
mét hozza minden egyes újabb, az evangéli-
um eseményeit felidéző találkozás. A cselek-
ményhez hasonlóan a karakterek is árnyaltak 
és valóságosak. A mesélő hangját és a rajzoló 
vonalait- színeit egyaránt a szereplők iránti 
megértés és együttérző szeretet hatja át, meg-
valósítva a Pilinszky János nevéhez köthető 

„evangéliumi esztétika” eszményét, mely sze-
rint a szerző nem a mestere, hanem a feleba-
rátja szeretne lenni mindenkori szereplőinek 
– és olvasóinak is.

A könyv szövegformája két ősi műfaj, az 
evangélium és a mese beszédmódját ötvözi 
egymással. Az evangélium a megváltó Jé zus 
életének történeti értelemben is igaz elbe-
szélése, a mese pedig példázat, vagyis olyan 
fiktív történet, amelynek nem a szó szerinti, 
hanem az átvitt jelentése hordoz tértől és 
időtől független, mindenkit érintő, örök 
érvényű üzenetet. Ez az üzenet itt az, hogy 
az evangélium, a krisztusi megváltás mind-
annyiunkkal történik, Jézus élete pedig vala-
mennyiünk sorsát magában hordozza. „A mi 
életünk drámái beleoltódnak az egyetlen, 
változatlan, »kiegészíthetetlen« evangélium 
törzsébe” – olvashatjuk Török Csaba elősza-
vában.

A mesekönyv lapjai – szó és kép együtt 
– Jézus Máté evangéliumában olvasható sza-
vait idézik fel az olvasóban: „Áldalak téged, 
Atyám, mennynek és földnek Ura, mert el-
rejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a 
kicsinyeknek kinyilatkoztattad” (Mt 11,25). 
A mesekönyv fiktív szereplői a mindenkori 
„kicsinyek”, a történelem névtelenjei és a tár-
sadalom láthatatlanjai: Jézus korabeli cigány 
emberek, nők, gyerekek, bűnözők, prosti-
tuáltak és leprások. Mindannyian „egy jobb 
világ” után vágyakoznak, s ez a tiszta vágyuk 
hozza őket közel az Isten országát meghir-
dető Krisztushoz úgy, hogy életük – mind a 
külső, mind a belső történések síkján – egy 
lesz az övével. Ezt jelképezi a kenyér (punya) 
szimbóluma, amely a mese minden fontos 
pontján megjelenik, s így fokról fokra az ösz-
szes emberi sors hordozójává válik. Amikor 
az utolsó vacsorán Jézus éppen ezt a kenyeret 
töri meg és osztja szét, ezek a megtört és oda-
adott életek az ő megtört és odaadott életével 
válnak eggyé.
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Kivételes az író és az illusztrátor párbeszé-
de a mesekönyvben – melyet a kötet végén 
a kettőjükkel készült interjúk is dokumen-
tálnak. Szó és kép kölcsönösen hatnak egy-
másra, alakítják egymást, összeolvadnak: 
nincs többé külön szöveg és rajz, hanem a 
kettő együtt teremti meg ezt a szívtől szívig 
érő mesét. Az emberek iránti mélységes meg-
értés és szeretetteli figyelem „anyai” attitűd-
jét a szavak síkján elsősorban abban látom 
érvényesülni, hogy a szerző nem értelmezi, 
nem magyarázza a történteket, nem lép a 
„mindentudó elbeszélő” szerepébe, aki hőseit 
megítéli, olvasóit pedig oktatja, hanem alá-
zatosan és egyszerűen végig csak közvetíti 
mindazt, ami történik – kívül és belül –, ez-
által az olvasó számára is szabad és önkéntes 
utat nyitva az átélés, a történetben való rész-
vétel felé.

Ezzel a hiteles mesélői hanggal lép párbe-
szédbe ugyanilyen hitelességgel az illusztrá-
tor, aki nem pusztán ábrázol, hanem a saját 
hitét, élményeit, tapasztalatait, belső képeit 
„gyúrja bele” a történetbe – ahogy Cinka 
gyúrja bele a punyába fájdalmát és szeretetét 
minden nap. Így a képek síkján ugyanazokat 
az erényeket érvényesíti, mint az író: az anyai 
együttérzést, az ítéletmentes figyelmet, a tör-
ténet alázatos közvetítését – és azt a gyerme-
kien tiszta rácsodálkozást, amit Cinka tekin-
tetében is látunk a Szent Családdal való első 
találkozása után: „Álmélkodva érkezett haza. 
Micsoda különös éjszaka!”

A képeken a gazdag árnyalatokban játszó 
tűz- és földszínek, vörösek, sárgák, bordók 
és melegbarnák között üdítő, tiszta kékek 
villannak. Ez a szín a szeretettel, összetarto-
zással, de megpróbáltatással és szenvedéssel is 
teljes, földi- emberi közegbe az isteni kegye-
lem tapasztalatát áramoltatja be: „Olyan friss 
lett a lelke és a teste, mint a forrás vize.” Ez 
az egyszerű, mégis erőteljes – tisztulást, köny-
nyebbülést és szabadulást kifejező – forráskép 
a mese több pontján ismétlődik, mindig ott, 

ahol az isteni jelenlét egy különös találkozás 
által megmutatkozva belép az emberi sorsba.

S hogyan tükrözik a képek az eleven szí-
nek és mintás ruhaanyagok kitörő életigenlé-
se mellett az emberszeretetet és együttérzést? 
A tájak és alakok kontúrvonalai mintha fo-
lyamatos hullámzásban lennének, kifejezve 
ezzel a folyamatosan keletkező, növekvő és 
változó élet csodájában az emberi sors töré-
kenységét és múlandóságát is. A sok figurát 
ábrázoló tablóképeken fedezhető fel legin-
kább, hogy minden arc más, mindenki egye-
di, s bár senki nem idealizált (a bibliai alakok 
sem), mindenki gyönyörű a maga módján, s 
főleg: szeretetre méltó és arra érdemes. Isten 
jelenlétének erőterében folyamatosan kelet-
keznek és elmo sódnak, felragyognak és to-
vatűnnek, meghalnak és feltámadnak ezek a 
csillogó szemű, hullámzó arcú alakok: így vá-
lik a naív-realista festői világ a spirituális ta-
pasztalat hiteles hordozójává és közvetítőjévé.

Versegi Beáta Mária és Ráczné Kalányos 
Gyöngyi pasztorális szempontból is igen je-
lentős alkotása több mint evangélium para-
frázis és több mint kortárs cigány mese – mi-
vel nemcsak felidézi, de létre is hozza azt az 
isteni jelenlétet, amit Jézus megígért: „Íme, 
én vele tek vagyok mindennap, a világ végé-
ig” (Mt 28,20). S végső soron mire is tanít 
ez a mesekönyv? Ítélkezés nélkül, együttér-
ző megértéssel és szeretetteli figyelemmel – 
vagyis Jézus szemével – tekinteni a világra.
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