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Vécsei Rita Andrea

BARLANG, ÉBEN ÁGY

lankadozó bágyadt testtel hever ott el az isten
(Ovidius: ÁTVÁLTOZÁSOK)

Mindegy, hogy mivel,
felülök rá, kapaszkodom,
azután gyalog, egy hely felé tartok.
Hely, ahol mindenki alszik,
a kapualjban lógó fejû mócok.
Átadod a papírt, belépsz,
nem is lépsz, átgurítanak a küszöbön.
Választhatsz ágyat,
Biedermeier, Ikea, szocreál sezlon,
katalógust lapozgatsz, 
mindenféle ágyak, eldöntöd,
melyikben esne jól az álom.
Belefekszel, miután átadtad a papírt,
hónap, nap, mikor ébresszenek fel.
Fogadnak és elbocsátanak,
közben megigazítják a takaródat.
Kiült kanapét választok,
díszpárna roppan alattam,
csöves tollszáracskák törnek,
a dátumom jövô ilyenkor.

KUNDRYKÉNT ELÔTTETEK

„de aki széjjel szédül,
szénné feketül végül”
(Eschenbach: PARZIVAL)

tûnj el úgy, hogy ne lássalak, 
végképp tûnj el, ne abnormálisan,
meghagyva magadból mindent,
íz, szag, hang – vigyed,
én meg sétálni kezdek, házakból ki-be,
járkálok házakban, ajtón megyek be, ablakon,
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fôként hátul, rejtett kis hátsó bejáraton,
ezért szeretnek, 
mert észre se vesznek, járkálok bent,
nem válaszolok, halkan mondok pár szépet,
jó vagy, kedves, szeretni lehet,
nem vagy szar alak,
viszek ételt, egy rúd szalámi, kenyér,
mustárt, ha kérnek, egyszer viszek egy zenélôdobozt,
és azt a szôke férfit, szôke, rövid szakálla között
megcsókolom,
aztán mégis veled álmodom hosszan,
sebek szagát érzem, másokét,
miközben kitéped magad belôlem, megint a szôke,
a lábát megmosom, de nem fog megváltani.

Szabadi Judit

„A TÁJÉK BIBLIKUSAN MONUMENTÁLIS”
Ferenczy Károly biblikus képei*1

„A tájék biblikusan monumentális” – állapította meg nem sokkal Nagybányára való érke-
zése után Ferenczy, jegyezte föl róla festôkollégája és jó barátja, Réti István. „Hogy 
mennyire szerették egymást, lelke és a nagybányai táj, meglátszik ölelkezésük elsô gyermekén, 
A hegyi beszéden”1 – teszi még hozzá Réti. 

A nagybányai letelepülést követô, 1896-ban készült, illetve 1897-re átnyúló A HEGYI 
BESZÉD két változata után évente születnek a bibliai témájú képek: a HÁROMKIRÁLYOK 
(1898), a JÓZSEFET ELADJÁK TESTVÉREI (1900), az ÁBRAHÁM ÁLDOZATA (1901), a KERESZTLEVÉTEL 
(1903), a TÉKOZLÓ FIÚ (1907) és az utóbbi második, elkallódott változata (1909). De a 
biblikus képek sora ennél is tágabb, és nem kötôdik teljes kizárólagossággal Nagybányá-
hoz, hiszen Ferenczy Károly már Párizsban megfesti az IRGALMAS SZAMARITÁNUS-t (1889), 
majd Münchenben A TÉKOZLÓ FIÚ HAZATÉRÉSÉ-t (1892) és a KIRÁLYOK HÓDOLÁSÁ-t (1895). 
Végül a sok artistakép és buja nôi akt, azaz a tobzódó húsfestés után 1913–1914-ben vá-
ratlanul megszületik több elôtanulmánytól kísérve immár Budapesten a döbbenetesen 
lecsupaszított PIETÀ.

A nagybányai biblikus képek Ferenczy festészetében a legnagyobb súlyú alkotások. 
Csúcsok az életmûben. És miközben azok, rejtélyek is egyben, hiszen a semmiféle téte-
les valláshoz nem kötôdô festô hogyan volt képes erre a mélységes áhítatot, metafizikus 
átlényegültséget, misztikumot és megrendítô drámát egyaránt sugalló, pontosabban: 
megjelenítô magaslatra eljutni? Mégpedig lefegyverzô belsô és esztétikai hitelességgel. 

* Elmélkedés Ferenczy Károly életmû-kiállításán (Magyar Nemzeti Galéria, 2011. november 30.–2012. jú -
nius 17.).


