
„Schein Gábor szövege ugyanis egy is-
meretlen közeg. Ismeretlen, amennyi-
ben mégsem mítosz, csak olyan mint-
ha az volna, ismeretlen, amennyiben 
ennek az olyanminthaságnak folytán a 
történet kiszámíthatatlan fordulatokat 
enged meg magának, és ismeretlen ab-
ban az értelemben is, hogy felfedezésre 
hív, megismerésre vár.”

(Tamás Zsuzsa)

„Nyugodt, szép szöveg a Schein Gábo-
ré, többször olvasható – nemcsak a rit-
musa, hanem a szöveg rétegeinek felfej-
tése is lassú olvasást és olvasót kíván. 
Vizualitás és verbalitás viszonya nem-
csak az írott szövegre jellemzően pél-
da nélküli, de a Rofusz Kinga által meg-
álmodott képi világgal kiegészülve te-
remtődik meg a könyv valódi titkos, 
kultikus tere, ebben pedig gyerekolva-
sónak lenni különleges lehetőség.”

(Lovász Andrea)

„Az Irijám és Jonibe című kötetet il-
lőbb lenne albumnak nevezni. Mesé-
nek mondott tartalmát pedig eposznak. 
Története pont úgy siklik ki időnként a 
kezeink közül, mint főszereplője, a pi-
ros halkirálynő. […] Ám ahogy a ma-
darak, a halak és még a fűszeres illatú 
tamarindaágak is oldalról oldalra egyre 
költőibben szavalnak a víz, a tűz és szél 
nyelvén, az ember lassan letesz arról, 
hogy a mese minden mozzanatát pont-
ról pontra követni akarja. Legszíveseb-
ben olyan kicsivé gömbölyödne, hogy 
Irijám karmazsinvörös gyomrában te-
hesse meg az út hátralevő részét.”

(Valaczkay Gabriella)

Költő, író, kritikus, műfordító, drámaíró. Előbb Debrecenben, majd Budapes-
ten tanult magyar és német szakon. Oktatott modern német irodalmat, mo-
dern esztétikai elméleteket, jelenleg az ELTE Modern Magyar Irodalomtörté-
neti Tanszékén tanít.
Volt a Határ, a Pannonhalmi Szemle, a Nagyvilág szerkesztője, az Irodalomtör-
ténet főszerkesztője.
Első verseskötete 1991-ben jelent meg. Azóta számos további verseskötet mel-
lett regényeket és drámákat is publikált. Írt esszét, irodalmi tanulmányt, publi-
cisztikát, és rendszeresen fordít, főként németből.

„A verses mese három része közül 
kettő jelent már meg más versek tár-
saságában egy külön kötetben. Már 
akkor gondoltam arra, hogy folytat-
ni kellene, illetve hogy meg kellene 
írni a közepét, de az 1998-ban meg-
jelent kötetben ennek nem lett volna 
helye. Később nekifogtam, és megír-
tam a mese középső részét, és eltet-
tem az egészet az íróasztalomba. Sok 
évig feküdt ott. Úgy képzeltem, hogy 
egyszer majd gyerekkönyv lesz belő-
le, képekkel. De nem tettem ennek ér-
dekében semmit. Vártam, hogy eljöj-
jön az ideje. Én sokszor nagyon türel-
metlen vagyok, de közben nagy biza-
lom van bennem, bízom az időben. 
[…] A gyerekkönyv viszont megva-
lósult. Ehhez az kellett, hogy megis-
merkedjünk Sándor Csillával. Ami-
kor megmutattam neki a teljes szöve-
get, azonnal azt mondta, hogy ebből 
könyvet csinál. A következő lépés az 
volt, hogy Rofusz Kingát kérte meg 
az illusztrációk elkészítésére. Innentől 
fogva világosan látszott, hogy a sors 
kegyelmébe fogadta a könyvet. […]
Életemnek egy adott pillanatában 
megszólalt bennem ez a nyelv, és én 
írtam rajta. Írtam rajta magamat, az 
akkori világom történetét. A törté-
net is magától keletkezett, nem ter-
veztem meg előre. Tudom, hogy ez is 
mitikusan hangzik, de ha bármi mást 
mondanék, ebben az esetben hazud-
nék. Ha előkeresem a kéziratot, azt 
látom rajta, hogy alig van benne ja-
vítás, pedig én általában rengetegszer 
átírom, kihúzom, újraírom a szöve-
geimet, míg végül elkészülnek.”
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„Miért várjuk min-
den évben annyira az 
első havat? Miért szen-
záció, ha leesik? Miért 
ugrik ki minden gye-
rek az ágyból, ha azzal 
ébresztik, hogy éjszaka 
mindent belepett a hó? 
Azért-e csupán, mert az 
első hó a karácsonyt, az 
évvégét jelenti? Emlék-
szem, amikor a lányom 
életében először látott 
havazást, izgatottan fel-
kiáltott: «Nézd, apa, 
pöttyös a levegő!» 
Az első hó, az bizony 
költészet.”

És hét év alatt belepte Jonibét félig
az iszap. A víz ura is megfeledkezett
róla, azt hitte, nem él. És meglátta 
őt a halak királynője, és körülúszta
háromszor. Az első kör közepén olyan volt
Jonibe, mint egy iszaphalom, a második
kör közepén, mint egy vízbe esett faág,
s a harmadik kör közepén megint ő ült,
a madarak királya, hét év óta mozdulatlan.
És megkérdezte Irijám: „Merre jár a te
néped, madarak királya, mit énekeltél
nekik hét esztendőn át?” S mintha csak
most ébredne Jonibe, kinyitotta hínárral
benőtt csőrét, de kaparós volt a hangja,
mert a torka is tele volt iszappal.

Sánta verebet vezet a szél,
zörgő kordén a Napot húzza.
Jaj, nehogy beérje őket az éj lova,
jaj, nehogy kátyúba fusson a kerék!

Szökken ugyan, meg is áll:
Szegény veréb, húzd még, húzd tovább –
biztatja a szél, de hallja-e.
Mit tegyek, mit tegyek, a Nap így jár.

Ismerte régről Irijám ezt az éneket, és
megsajnálta a madarak királyát. Jonibe is
kérlelni kezdte: „Maradj velem, hét
tenger mélyén, csillogó-szép királynő,
várjuk együtt a szelet és a tüzet, hogy
felszálljanak a vízből.” És odaült Irijám
Jonibe mellé, fészket készített magának
az iszapban. Aztán egy idő múlva szólt:
„Mennem kell, Jonibe, nem maradhatok tovább,
meg kell keresnem szegény ivadékaimat.”
És Jonibe felelt: „Ne menj még, hiszen
a Hold kenegetett ezüstjével, mikor érkeztél,
és most alig hogy visszabújt a kövek közé.”
„Akkor érkeztem, mikor legszebben csillogott
a Hold ezüstje, jól emlékszel, madarak királya,
és csak most bújt vissza a kövek közé, de hét
év telt el azóta mostanig, hét esztendőt voltam
veled.” Elszomorodott Jonibe és kérlelni kezdte
a halak királynőjét: „Vigyél magaddal, Irijám,
nem ülök itt tovább egyedül.” És Irijám felelt:
„Hogy vigyelek, Jonibe, hiszen nehéz vagy és
nem tudsz úszni.” Ekkor összegömbölyödött Jonibe,
olyan kicsire, ahogy csak tudott, és bekapta őt
a halak királynője, tovaúszott a hét tengeren.

Úszik a szél,
szélben a tűz –
láng fuvalma
szelek tüze
jaj, hova űz?

Vízben szél kereke,
tűzben vizek neve,
szélben tűz ereje
volnék –

Irijám és Jonibe
(részlet)

Lángol a víz,
vízben a szél –
szél kereke,
vizek neve
jaj, meddig él?

Hétszer úszta körbe Irijám a hét tenger vizét,
de nem lelte ivadékait. És gyúrt közben Jonibe
a halkirálynő májából egy kis vörös halat,
olyanra formálta, amilyen Irijám volt emlékeiben,
és ragasztott az oldalára szárnyat is saját
tollaiból. És megérezte Irijám bensejében
a szárnyak repdesését, s megkérdezte Jonibét,
mi az. És felelte Jonibe: „Gyúrtam a májadból
egy kis vörös halat, és ragasztottam oldalára
szárnyat is saját tollaimból.” És mondta Irijám:
„Joremes lesz a neve, mert repülni tud, szeretni
fogja őt a Nap és a Hold.” Mikor hetedszer úszta
körbe Irijám a hét tenger vizét, kiengedte
Joremest bensejéből, s mondta Jonibének: „Te
maradj most már örökre velem, hisz nem vagy immár
a madarak királya, és én sem vagyok a halak
királynője.” Joremes pedig röpült által hét
tengeren, úszott által hét egen, követte őt a Nap
és a Hold, kísérte őt a víz, a szél és a tűz.
És amint repült, Joremes egy éneket gondolt:

Három anya szült engemet,
egyik se tudja nevemet.
Fejem gyúrták csalfa lángból,
mellem gyúrták dühös szélből,
szárnyam gyúrták gyors vizekből –
három anya szült engemet,
egyik se tudja nevemet.

És sosem tért vissza Joremes a hét tenger vizébe,
nem látta őt többé Irijám és Jonibe. Nappali
fáról repült éjjeli fára, hajnali szót mondott,
alkonyi szót, tűz etette, víz itatta, szeleken szállt,
és újra sütött a Nap, és megint ragyogott a Hold.
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