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MUTAMUR

Akkor még kicsi és kerek volt a világ. Hófödte utcák. A fris
sen kifejt tej vagy az éppen megsült cipó illata. Kályhában 

parázs, a falakon kellemesen imbolygó árnyak. Kisgyermek a 
paplan alatt. Anya mesél.

Hetek múltak el.
Egy napon -  mint rendesen -  elindultunk a sarki boltba. 

Nagymama lassan csoszogott, időnként meg-megállt, én elő
refutottam, bevártam, leálltam megfigyelni valamit, utánafu
tottam. Valahol az utca közepén azt mondtam:

-  Nagymama, én repülni akarok!
-  Ha repülni akarsz, vegyél mutamurport!

Nagymama kenyeret vásárolt, cukrot, s a kalácshoz vaní- 
liarudakat.

-  Kérek tíz deka műt amurt! -  fordultam határozottan a 
boltoshoz.

Az a nagymamára nézett, aztán énrám, majd megint a nagy
mamára.

-  Éppen kifogyott -  mondta később, igen udvariasan.
Többé nem került szóba a dolog. Meg egészen máson járt

már az eszem. De tudtam, ha megint nagyon szeretnék repülni, 
már biztosan megérkezett az újabb szállítmány. Vagy összeka
parnak valamennyit a részemre a fiók aljából.
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KŐSÉTÁNY



KÜSZÖBÖK

Valójában a szomszédot kerestük, ott azonban csak két ál
mos komondor lézengett, nem sokat törődtek velünk, ta

lán rájuk is ráragadt gazdájuk barátságos természete. Egyszóval 
hiába kopogtattunk, sehol senki, így aztán továbbhaladtunk, 
elérve az utca utolsó házát. Ami nem egészen pontos megfo
galmazás, mert az utca igen foghíjas volt, a szétdobált házakat 
pedig jószerivel csak a nyári út tartotta egyben. Péter bácsi háza 
lényegében már tanyának számított, hatalmas, lelógó négyzet
ként egyik sarka érintette az „utca” egyenesét. Meg különben is, 
fordítva állt: elöl a hatalmas kert, majd távolabb a belső udvar 
az épületekkel, s a tanya bejárata valahonnan a mezőség felől 
nyílt, a túlsó oldalon. Tehát tanya volt ez, messziről látszott, s 
hogy idővel mégis a faluhoz sodródott, az csak a véletlen műve.

A moholi út felől számítva a település egyik küszöbe.
Péter bácsi kezet fog velünk, de a drótkerítésen belül ma

rad. Alacsony ember, munkaruhában, kihúzza magát, közben 
megkapaszkodik a közeli fában, az erős hullámokban ránk törő 
tavaszi szélben kibiztosítva hetven esztendejének maradék sú
lyát; szilárdan, egyenesen áll, a fába csimpaszkodva -  a távolból 
úgy tűnhet, mint egy zászlóvivő a menet élén.

A házat -  amely úgy hetven-nyolcvan esztendeje épülhe
tett -  ritkán hagyta el. Életében egyszer ült vonaton, s ötször ha 
belépett a kocsma ajtaján. A tanya s a mellette elterülő néhány 
hold föld volt mindig az ő megnyugtató élettere, s ennek küszö
bét nem szívesen lépte át. A hivatalos ügyeket és a bevásárlást a 
felesége, Julis néni intézte. Péter bácsi otthon maradt, végezte, 
amit kell, a földön, a ház körül. Nem bántott senkit, őt sem 
bántották soha, a veszedelmek elkerülték. Azaz: egyszer mégis 
történt valami, régen, talán ötven éve, amikor Julis nénit még 
Juliskának hívták, s a táncon valaki más is szemet vetett rá. 
Péter, aki akkor, legényként is alacsony és vézna ember volt, 
az egyik barátját kérte meg, ijesszen rá az okvetetlenkedőre.
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A ráijesztés azonban jobban sikerült a kelleténél, a bot erősen 
koppant a kocsma előtti sötétségben, a felszökkenő vérsugár 
láttán lett is nagy riadalom, no de aztán a sebek begyógyultak, 
s a dolgot is sikerült később elsimítani.

Talán mondani sem kell, Péter a szomszédos tanyáról válasz
totta maga mellé Juliskát. Valahogy bizalmatlan lehetett a nagyobb 
távolságok iránt. A messzeség küszöbén mindig innen maradt.

Közben dolgoztak, a föld egyre gyarapodott. A fiuk meg a 
lányuk a közeli városban telepedett le, a fiú egy fémipari vál
lalatnál helyezkedett el, a földet nem szereti. Ők viszont egyre 
gyöngültek: Juliska néni két évvel ezelőtt lépett ki a sorból. Az
óta a magány telepedett a tanya küszöbére. Amelytől már moz
dulni sem lehet. S talán nem is érdemes. Bemenni a városba a 
gyerekekhez? Üj asszonyt hozni a házhoz? Lehetne. Volt erről 
már szó. Aztán maradt minden a régiben. Az emlékek legyőzték 
a változást, még a lehetőségét is. A vagyonhoz pedig ne nyúljon 
más: ezt ők teremtették, ők hozták össze, a két kezükkel. Ezek
ben a kérdésekben az ősi törvények döntenek.

-  Pedig nem könnyű így -  mondja Péter bácsi - , valamelyik 
nap is, ahogy a tehenet fejtem, megcsúsztam, elterültem. Nem 
tudom, meddig feküdhettem így, de aztán valahogy magamhoz 
tértem, a falhoz húzódzkodva feltápászkodtam. Az orvosok 
szerint magas a vérnyomásom. Nem tudom. Rég mérettem...

Még egy nagy bánat érte, ahogy mondja: a lova is elhagyta. 
Pedig féltő gonddal őrizte, vigyázta. Szép ló volt, a szövetkezet 
emberei hetente kérték, hogy adja el nekik. De ő nem adta. Nem 
vált meg volna tőle semmi pénzért. Ám egyszer a ló megbe
tegedett, talán a hideg miatt, pedig takargatta, s aztán már az 
állatorvos sem tudott rajta segíteni. Csak a remény csillámlott 
néhány napon át, úgy tűnt, mégis helyrejön, már legelni kez
dett, akkor egyszer csak megiramlott, felhorkant, visszafordult, 
futtában hirtelen megtorpant, oldalra dőlt, s elterült mozdulat
lanul. Azaz: vágtatott tovább az égi mezőkön. Hát így történt.

Búcsúzunk. Megindul vissza a ház felé, lassú, kimért, komó
tos léptekkel. Alakja árnyéktalanul távolodik. Vagy csak a nap 
emelkedett magasabbra...
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LÉGHAJÓK

A nagy esőzuhatagok utáni szemcsésen párás falra irányított 
reflektor megvilágításában jelent meg emlékezetében a falu, 

amely talán most is magányos szigetként, eltompuló csillagfények 
útmutatására hagyatkozva úszik egy másik füstrengetegben.

Ködben áll a település, apja a falnak támaszkodik, kémlel 
a meredező faágak pókhálójában, egy darabka vakolat hullik 
a lába elé, a meg-megerősödő szél hajókürtként rikolt el felet
tük. -  Látod a színes léghajókat? -  kérdezte az apja, közben 
megfogta kicsinyke kezét. -  Látod a léghajókat?

S ő már hallani vélte a fényes suhogást, a gömbök káprázatos 
özönlését, amelyek majd felakadnak az ágakban, megannyi óri
ásgyümölcsként, a juhász kutyája is izgatottan ugatni kezd, szin
te már mindenki tanúja a tüneménynek. -  Nem -  mondta mégis 
halkan. -  Pedig egyszer kikötnek ide is, meglásd! -  válaszolta 
szomorúan az apja. -  Leereszkednek vagy kikötnek? -  kérdezte a 
fiú. -  Az mindegy -  mondta a férfi, és cigarettára gyújtott. -  Ha
bár igazad van -  mondta kisvártatva aki leereszkedik, az csak 
szétnéz s továbbáll, de aki kiköt, az itt marad végképp.

Mindössze ennyire emlékszik. Meg a deszkapadlós iskolá
ra, aztán apja végső vonulására, aki eltűnt valahol a léggöm
bök között. S már csak gyors házassága az, amit említeni tud a 
kérdezőnek, meg a testvérei nevét sorolja fel, mind a nyolcat. 
Figyelem, elakad-e, de nem, egyenletes szüneteket tart a nevek 
közt, megvárva, hogy lapunk zömök krónikása szép sorjában 
feljegyezze őket. Holott mindezt kollégánk sem véli igazán fon
tosnak, a keresztnevek kiadós sorát inkább amolyan memó
ria-próbatételnek szánta, meg hát mit lehet tudni, mikor akad 
össze valamelyikkel, legközelebb akár ismerősként köszöntheti 
őket, már tud róluk valamit, ha mindegyikről csak egy mondat
nyit is, de hát melyik élet nem fér bele egy bővített mondatba... 
Tudja ezt ő is, minden más csak túlzó cifraság, legtöbbjük után 
egy mondat sem marad, csak a név és két évszám.
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A tanya nem az övé, de ez nem lényeges, a tulajdonos még 
jó ideig nem jön haza, meg rokonságban is állnak, csak nem 
zavarja el, a kis földecskét megművelik ketten az asszonnyal, az 
aprócska gyerek nevelése nem gond; fiatalok, erősek. Már csak 
nekem meséli el a falu szélére érve: házhelyeket adnak el itt a 
jövő héten, eldöntötte, jelentkezik. Ha maradnak is a tanyán, 
a gyereknek idővel kelleni fog, aztán építkezzen ő, ahogy tud, 
ahogy akar.

Nyurga suhancok rúgják a labdát a havas focipályán, délidő 
van, ebédillat, kutyavonítás, az egyik udvarban agyonra mosott 
lepedőket lenget a szél. A labda magasra száll, eltűnik a légha- 
jóraj szabályos rácsozatában.

Nyáron bikinis lányok kapálnak erre, mondja. Az arcát fi
gyelem: enyhe, de nem sunyi mosoly. Mindettől ő már távol, 
pedig huszonöt éves sincs, de a fürdőruhás bakfisok már csak 
távoli lehetőség, a nálánál fiatalabbak esélye, ő komoly családfő, 
egy ideiglenesen ajándékba kapott tanya gazdája. Meg a helyi 
hivatal alkalmazottja, amelytől kétévenként egyenruhát kap, 
hogy az elvetemült kukoricatolvajok és burgonyadézsmálók 
messziről lássák, ki közeledik.

Mozgó madárijesztőm a tanyájuk felé vezet, lássam én is 
a gazdaságot, a felújított két szobát -  ezt tudják felmutatni. 
A bikinis lányokról azért ne szóljak, mondja a küszöbük elé 
érve. Megnyugtatom. Bentről gyermeksírás.

A távolban a fákhoz kötött léghajók könnyű lengése. A köd 
is feloszlóban.

TÁVOL

Nincs mibe kapaszkodnunk, és a haszontalan dolgok 
sem zavarnak már igazán -  mondta a kopaszodó, vas

tag nyakú, kockás inges, miközben lustán hátradőlt a széken, 
lábait azonban megállás nélkül idegesen mozgatta.
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-  Inkább igyunk még egyet ebből a finom körtéből! -  aján
lotta a másik, a pulóveres, a magasabbik.

A nő felállt, töltött nekik, magának is, majd ráérősen visz- 
szaült.

A lemez éppen lejárt, halk, ütemes kattogás, de egyikük sem 
mozdult.

Ittak.
Esteledett.
A falakat lassan szürke bolyhok borították, fürtökben lógva 

a plafonról is, a szoba távoli sarkában a bútorok mint homályos 
tócsák. Vagy szendergő, lompos madarak.

-  Mert mi is haszontalan... -  kezdte később a pulóveres.
-  A falum, az elvesztett, elárverezett falum, amit töröltek a 

föld színéről -  vágott közbe indulatosan a kockás inges -, az 
udvar, ahol egykor játszottunk: tarackos senki földje! Senkik 
vagyunk mi is!

-  Nézze -  fordult a nő a pulóvereshez -, ezt az elefántcsont 
szobrot a férjem küldte Németből.

-  Mérnök -  szívott erősen a cigarettájába a kockás inges.
-  Jöjjön, először van nálunk, megmutatom az emeleti részt is! -  

mondta a nő a pulóveresnek.
-  A férje mikor járt itthon legutóbb? -  kérdezte az felfelé 

menet a lépcsőn.
-  Ezeket olvasom -  állt meg a nő a könyvszekrény előtt. -  Na

gyon szeretem a könyveket. A fiam is. Jól tanul az iskolában.
Kitekintve még néhány csinos, pénz-mutató emeletes épület, 

azután már csak szántóföldek. Az ablakot dús, nehéz, gazdag 
mintázatú függöny fedi, majd az ágy, rajta feszesen elhúzott te
rítő, egyetlen ránc nélkül.

A férfi az érintetlen ágyterítőt nézi. A nő fáradtan, várakozó
an a falnak támaszkodott.

Besötétedett.
A másik szobában szemüveges kisfiú tanul az asztali lámpa 

fényénél, csak egy pillanatra veti oldalra a tekintetét, köszön, 
majd ismét lendületesen jegyzetel a füzetébe.

-  Végérvényesek a napi tetteink -  mondja lent a kockás inges.
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-  Ámítjuk magunkat az idővel -  indítja kezét a pohár felé 
visszaérkezve a pulóveres. Mohón kiissza.

A nő tölt a két férfinak, majd megcseréli a lemezt a gramo
fonon.

-  A férjem azt írta, küld még ilyen elefántcsont szobrokat. 
Azt mondja, kint marad néhány évet, s utána jön haza. Akkor 
már meglesz mindenünk.

S a szürke bolyhok egyre csak nőnek, gomolyognak. Eresz
kednek alá, mint a leszálló, borzas madarak.

EGYEDÜL

/  A széttöredezett bekötőút mélyedéseiben némi víz csörgedez: 
y l \ a k á r  valamiféle kiapadó patakmeder.

Már a falu szélénél tartunk, szemerkél az eső, ködgomolya- 
gok foltozzák a tájat, puhán szétolvadnak a színek -  akárha egy 
rosszul exponált fényképen. Aztán elered, úgy rendesen, ferde 
esőcsíkok fúródnak a földbe, pattognak a tócsák, a szemközt jövő 
autó habosán és fényesen széttöredező üveghalmaz.

Elhagyott udvar. A bejárati ajtó nyitva.)
-  Sajnos a lakás nincs feltakarítva -  mondja szabadkozva - , 

tegnap nem volt áram és víz sem. A férjem pedig elutazott va
lahová. ..

(Keskeny ajkak, az arc ritkán húzódik mosolyra. De a léptei 
könnyűek.)

-  Tudja, falun az emberek jobban egymásra vannak utalva -  
mondja halkan. -  Más az életmód. Bár a televízió itt is megtette 
a magáét, de talán még nem annyira. Igaz, most, hogy a férjem 
ideiglenesen felhagyott az iparral, én is többet ülök a tévékészü
lék előtt. Azelőtt csak nagy ritkán történt. Beleéltük magunkat 
a munkába. Fogyott is az áru, ott voltunk minden hetipiacon 
meg a vásárokban. Hajnali kettőkor keltünk, előtte este csoma
goltunk, s aztán igyekeztünk, hogy minél jobb elárusítóhelyet
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kapjunk. Itthon meg természetesen rám maradt a főzés, a ta
karítás, a mosás meg a gyerekek nevelése. De megszoktam én a 
munkát. Tudja, dolgoztunk mi néhány évet kint, az NSZK-ban. 
Egy bútorgyár kárpitosüzemébe kerültem, a varrodarészlegbe. 
A kereseti lehetőségre nem panaszkodhattunk. Jól éltünk. Kicsi 
lakásunk volt, de szép. Dolgozni persze keményen kellett, akár 
külföldi volt az illető munkás, akár német. Aki az alapmennyisé
get nem teljesítette, azt áthelyezték vagy felmondtak neki. Min
den megvarrandó garnitúrához mellékeltek egy lapot, amelyen 
feltüntették, hány perc alatt kell elkészíteni. Az egyszerűbbekre 
hagytak elegendő időt, a komplikáltabbakra azonban nem sok
kal többet. Aki tehát bonyolultabb varrnivalót kapott, bizony, 
könnyen ráfizethetett.

(Közben kint feltámad a szél, az eső hullámokban veri az ab
lakokat. Sötétül a szoba. A bútorok kissé régiesek, de elhelyezésük 
jó  ízlésre vall. Megnézzük a műhelyt is. Szinte azonnal hozzá 
lehetne kezdeni a munkához, mintha néhány perccel ezelőtt itt 
még dolgoztak volna. Mellette, a huzatos fészerben a maradék 
áru meg néhány gép, porosán, lefedetlenül.)

-  Aztán másik városba költözködtünk, egy konzervgyárban 
sikerült elhelyezkednem. De ott vasszéken ültünk, hidegben, 
átfázott a derekam, kórházba kerültem. Meg akkor már gyötört 
a honvágy, a testvérem is távol volt, akit nagyon szeretek. így 
hazajöttünk. Kérdezi, hogy egykor mi szerettem volna lenni? 
Fodrásznő. Lehetőségem is lett volna rá, de akkor mentünk ki 
külföldre. így maradtam egyszerű háziasszony.

(Fényképek kerülnek elő. Mosolygós arcok az albumban. 
Ő kinéz az emeleti épület ablakából. Másutt egy parkban sétálnak. 
Amott a tenger, kékesszürke hullámaival és vidám nyaralóival.)

-  Mifelénk az asszonyok gyakran átmennek egymáshoz egy 
kis beszélgetésre. Persze, soha nem tudni, kiben bízhat meg 
az ember. Sokan csak azért járnak át a másikhoz, hogy aztán 
kihordják a problémákat. így inkább betemetem magam a há
zimunkával. De ne higgye, hogy ez szórakoztató. Igazából: nem 
tudom magam lefoglalni. Nagy itt a csönd. Annak idején sokat 
utaztunk, nyaraltunk. Most mindennek vége...
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(Szétbomló fényképköteg a díványon. Egymást fedik a mo
solygós arcoky a színes parkok, a tengerpart fövenye.

Az eső eláll. A táj még kopárabb. Csönd üli meg a szétfolyó 
udvarokat.

A széttöredezett bekötőút mélyedéseiben áll a víz: akár vala
miféle megtelt patakmeder.)

FÉNYTENGER

Megteszem -  mondta a legény. Megtörölte izzadó hom
lokát. -  Az időmből is futja -  tette hozzá ez a kis 

javítás még ráér.
-  Valóban megtenné? -  kérdezte az asszony.
-  Meg én! -  vágta rá a fiú nyomatékkai, hirtelen. Letörölte 

szemüvegéről a finom porszemeket, hunyorgott. -  Csak egy 
zsák kell hozzá.

Az asszony figyelmesen nézte a legényt.
-  Nem fog sokáig tartani? -  kérdezte.
-  Nem -  mondta az szakértelemmel. -  Beteszem a zsákba, 

rávágok a kalapáccsal a fejére, és kész.
-  Ilyen egyszerű? -  sóhajtott az asszony.
-  Igen -  szögezte le a legény némi habozással.
-  Nem tudok már vele mit kezdeni. Meg félek is tőle. Jó 

házőrző volt, valóban, meg a gyerekek is szerették. Most vi
szont már mindenki kerüli. Csak engem tűr meg. De meddig? 
Amikor az ételt viszem neki, szaladgál körülöttem, a láncával 
rácsavargódzik a lábamra, akkor morogni kezd, alig tudom 
kiszabadítani.

-  Láttam -  jegyzi meg a fiú. -  Nem érdemes tovább tartani.
-  De azért sajnálom...
-  Nem érdemes tovább tartani -  ismétli meg a legény.
-  Hosszú éveken át nem volt vele semmi baj. Nemrégiben 

azonban furcsa szokást vett fel: körözni kezdett önmaga kö
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rül, egyre gyorsabban, közben nyüszít, morog. Nem tudom, 
mi lelhette.

-  Bízza csak rám! -  mondja sürgetően a legény. Valami ra
vasz mosoly jelenik meg az arcán.

-  Mindig félek, hogy megfojtja magát. Nézze, most is forog
ni kezd, a lánca pedig rácsavarodik a körtefára!

-  Nincs mire várni -  erősködik a legény. -  Kérem a zsákot!
-  Reggelizett már? -  teszi fel gyorsan a kérdést az asszony.
-  Nem. De nem fontos. Majd később. Különben sem vagyok 

még éhes.
-  Van finom disznósajtom. Megkínálhatom...
-  Köszönöm! Ráér.
-  Hát jó! -  sóhajt az asszony. -  De én addig bemegyek a 

lakásba.
-  Rendben!
A nap egyre melegebben tűz. Az utcáról behallatszik a nö

vekvő forgalom zaja. Egyetlen felhő sincs az égen. Árnyéktalan 
hőség hömpölyög, betöltve minden zugot. Mint valami fény
tenger -  gondolja az asszony. De a kutya ugatása megszakítja 
tűnődésében. Teljesen a körtefához szorult, hátsó lábaira állva 
vinnyogva kaparássza-tépi a kérget.

-  Végezni kell vele! -  jelenti ki határozottan a fiú.
-  Ne szabadítsuk ki előbb?
-  Felesleges -  mélázik a legény. -  így zsákra sincs szükség, 

hiszen meg sem tud mozdulni. Csak a kalapács kell. Szakértő 
mozdulattal válogat a szerszámok között. Kiválaszt egyet, meg
forgatja, csap egyet vele a levegőbe.

Az asszony megindul a lakás felé. Érzi, amint vérerei szinte 
a pórusaiban lüktetnek, mintha a bőre alá selymes légpárna 
húzódna. Élesen hallja az utcáról egy autó tülkölését. Fény
hullámok mozgatják a fák leveleit. A hőség már szinte elvisel
hetetlen. A kutya hirtelen elhallgat, állva támaszkodik a fára, 
mozdulatlan. Mintha együtt nőttek volna ki a földből. Fenn, 
messzire, a magasban egy madár csak álló pontnak tűnik. Az 
utca zaja hirtelen megszűnik.

-  Nem halasztanánk el mégis? -  fordul vissza félig az asszony.
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-  Nem! -  mondja a legény, s a kalapácsot a kezében tartva 
megindul.

Az asszony erőt vett magán. Sietősebb léptekkel haladt a 
lakás felé. Már a kilincsen tartotta a kezét, amikor a távolból 
ideszűrődött az a halk, tompa puffanás. Felnézett. A madár még 
látszott, hirtelen alázuhant, majd elröpült valamerre. Megnyi
totta az ajtót. A konyha felől ételszag áramlott feléje. -  Odaég 
az ebédem -  mondta félhalkan, és a saját hangjától mintha kissé 
megnyugodott volna.

Az utcáról hangos tülkölés hallatszott be.

MÁRVÁNYANGYALOK

Az ifjú komótosan szétteríti kellékeit, majd rátekint a frissen 
elkészült emlékmű betűvéseteire: a név és két évszám. Az 

egész temetőben ez ismétlődik: név, valamint a születés és elha
lálozás évszámai -  egyfajta szigorú kerete a létezésnek. Tömör 
információ, lemeztelenített híradás. Szinte személytelen. Száraz 
ronggyal letörli a betűsort, közben fiatal nő érkezik az egyik 
közeli sírhoz hangos jajveszékeléssel, majd egyéb hallgatósága 
nem lévén lassan lecsöndesül, szipog még egy keveset, leül a 
kőpadra, és nézi a távozó ősz pazar színeit a fénylő és meleg 
napsütésben. A vésőhegynyi betűk tehát immár tiszták, a fiatal 
férfi megrázza a nemes olajlakkot tartalmazó üvegcsét, ame
lyen ez a rejtelmes, titokzatos és elegáns név áll: mixtion, majd 
a ragacsos anyagot puha ecsettel vigyázva ráviszi a betűkre, 
aztán jöhet az aranypor vagy a leheletvékony aranylap, s máris 
szikrázik a név. Meg a két évszám.

A délután kellős közepén tartunk, fák imbolyognak a köny- 
nyű szélben, bokrok rázzák meg időnként maradék leveleiket, 
térdeplő kőangyalok imádkoznak zárt szemhéjjal, vagy ép
pen sóhajtva az égre tekintenek, kezükben díszes ágat tartva. 
Közben hirtelen motorzúgás: egy kisebb teherautó érkezik, a
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munkaruhás legények fahengerekkel a raktér szélére görgetik 
a műkő kereteket és a márványemléket, majd hangos hórukko
zással egyenként leemelik a már kikészített fabakokra, onnan 
már csak néhány méternyi a cipekedés. Az idősebb mester in
kább csupán utasításokat ad, két segéd meg egy inas végzi az 
elhelyezést. Kisvártatva egy kosárral feléjük közelít a síremlék 
megrendelője is: pálinka, szendvics, sör, a munkások leteleped
nek, ugratják egymást, vidámak, mígnem a mester lecsöndesíti 
őket. A nő egy darabig figyeli a társaságot, majd felcihelődik, 
és kissé imbolygó léptekkel távozik. Ugyanakkor egy csapat 
diák özönlik be a sírkertbe, tanáruk pontos útvonalat jelölt ki 
a számukra, egy-egy emlékműnél megállnak, ahol rövid elő
adás hangzik el, majd a város költőjének szobránál hosszasan 
elidőznek, magyarirodalom-óra lehet, a tanulók kérdeznek, 
előadójuk kimerítően válaszol, utóbb két diáklány verseket 
szaval. A kőfaragólegények elhallgatnak, csendben falatoznak, 
majd hozzálátnak a maradék munkálathoz. A tanár még mond 
valamit, aztán szélnek ereszti tanítványait, akik gyorsan elsi
ethetnek hozzátartozóik sírjaihoz, majd ismét összeverődve 
távoznak.

Lassan hűvösödni kezd, az ifjú az aranylóan fénylő betűket 
nézi, spaklival eltávolítja a feleslegest, és óvatosan letörli az al
kalmankénti lecsorgásokat is. Még egy sír maradt hátra. An
gyalok közt sétál el a kálváriáig, onnan balra a második sorban 
a kissé elhanyagolt piramis, rajta megannyi név, alig maradt 
már hely az újabb elhunytnak. Hogy hozzáférjen, szétbontja a 
friss koszorúkat és az utolsó üdvözletnek szánt virágcsokrokat, 
s akkor látja, alul két név található. Az egyik „befejezett”, az idei 
évszámmal, a másiknak azonban a név után csak a születési 
dátuma bevésve, valamint egy vonal, amely után majd oda
kerülhet a végleges adat is. A család utolsó sarja lehet, véli az 
ifjú, aki előrelátóan nem akar utóbb gondot okozni, „egy kalap 
alatt” elvégezhető ez is, egy napon a vésnöknek csak azt az egy 
számot kell még odaillesztenie.

Esteledik, a kőangyalok kifehérednek a színét vesztő alkonyi 
világban. Az ifjú lassan összecsomagol, nejlonzacskóba helyezi
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az ecseteket, az olajlakkos üveget meg a külön dobozban tartott 
aranyport, majd kerékpárjára pattan. Kiérve, a temetőutcában 
már égnek a villanyok.

CSILLAGHÚR

Hogy aludt, fiam? -  kérdezte a kövér temetőcsőszné 
a kőfaragóinastól. így kezdődött ez minden reg

gel. -  Hallottam ám, hogy lányokkal sétált az este! -  évődött, 
meg sem várva a választ.

-  Nem én! -  mordult fel a fiú, azzal már indult is a fészer
be, hogy előkeresse az ecsetet és a betűaranyozáshoz szükséges 
más kellékeket. Egy teleírt, bezsírozódott, gyűrött papírlapon 
megnézte, melyik lesz a következő emlékmű, s elindult a sírok 
felé. A harmat átnedvesítette könnyű nyári cipőjét, de ügyet 
sem vetett rá: a nap amúgy is hamarosan teljes erővel ontani 
kezdi a hőséget.

Három síremlékkel végzett, amikor megérkezett Feri bácsi, 
akinek a kőművesség volt az igazi mestersége, de a nyugdíj után 
ezt a munkát is elvállalta. Először szép csöndben megreggeliz
tek, azután kihozták a szerszámokat: kalapácsot, vízmértéket, 
ásót, lapátot, mérőzsinórt meg a sablont -  a cement, a homok 
és a sóder már elő volt készítve.

-  Délig meg kell csinálnunk az alapot! -  mondta Feri bácsi. 
A felhőtlen eget kémlelte. -  Szép napunk lesz ma, fiam! -  je
gyezte meg elégedetten.

Lapáttal elsimították a talajt, összeállították a sablont, s most 
már csak az volt a kérdéses, hova helyezzék. Azon az úton a 
sírkövek összevisszaságban: az egyik kicsit előrébb húzódva, 
a másik beljebb. A mérőzsinórral végül is a fákhoz igazodtak, 
azok legalább „vonalban” sorakoztak.

Az öreg egy árnyas fa alá húzódott, leült, és így szólt:
-  Gyerek, megszomjaztam, nem ártana egy kis ásványvíz!
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A fiú a csőszházhoz ballagott, elkérte az üres üvegeket, és 
elindult a közeli boltba, az ott volt mindjárt a temető utáni 
második utcában. Örömmel ment, hiszen a csinos boltoslány 
figyelmesen és előzékenyen szolgálta ki, mosolygott is, s az em
berek falun tudták, ez mit jelent.

Ismét nekiálltak a munkának, kikeverték a betont, a fiú la
páttal a sablonba hányta, az öreg pedig simítókanállal tömöget- 
te, egyengette. Meghintették cementtel, még egyszer elsimítot
ták, azután leheveredtek a fűbe. Kissé később a fiú meglocsolta 
az alapot, hogy jobban kössön. Egy idős néni ekkor hozta az 
ebédjüket: babfőzeléket, üreskalácsot és pálinkát. -  Szépen ha
ladnak! -  mondta.

-  Szorgalmasan dolgozunk -  válaszolta Feri bácsi, és ele
gánsan kissé meghajolt.

-  A virágaimat azért nem kellett volna letiporni! -  sopán
kodott a kendőjét igazgatva.

-  Asszonyom, szóra sem érdemes! -  nyugtatta meg nagy
vonalúan Feri bácsi az inasra kacsintva. Majd nekiláttak az 
ebédnek.

Délután megérkeztek a többiek is, elhelyezték a keretet, rá
emelték az emléket, fugáztak, és ezzel készen is voltak.

A fiút ismét elküldték a boltba. Ásványvizet és bort kért. 
A lány megint mosolygott rá.

-  Ügy hallom, valakikkel sétált az este! -  ugratta.
-  Nem én! -  volt a válasz. Akkor jutott eszébe, hogy egy 

bizonyos cím után érdeklődött tegnap este két lánytól, akiket 
csak úgy véletlenül szólított meg az utcán. Készségesen útba 
igazították. És itt ezt már tudják...

Táskájába rakta az üvegeket, fizetett, majd az ajtóból visz- 
szakérdezett:

-  Amikor bezárja a boltot, a temetőn át szokott hazamenni?
-  Igen.
-  Viszontlátásra!

Már esteledett. A csőszház előtti pádon a szokásos beszélge
tésre gyűltek össze az emberek: a kőfaragók, a csősz és terebé
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lyes felesége, a mesélő kedvű Péter bácsi (most is ő vitte a szót) 
és még néhányan a környékből. Megtárgyalták az esküvőket, 
a haláleseteket, az időjárást, a borokat, és sok szó esett a régi 
időkről is. A fiatalember egy ideig még tudott figyelni, azután 
idegesen felállt, cigarettára gyújtott, és egy távolabbi földhá
nyáson letelepedett. Az ellenkező oldalon nemsokára feltűnt a 
boltoslány törékeny alakja. Lassan közeledett, vidáman odakö
szönt a beszélgetőknek, végül a fiúhoz ért.

-  Ezentúl pedig legyen a neved Csillaghúr! -  mondta az 
gyorsan, komolyan.

-  Miért? Hiszen nem ez az én nevem... -  szabadkozott 
megjátszott sértődöttséggel a boltoslány.

-  A csillaghúr az egy virágnév, de nagyon szép. Elkísérhet
lek?

-  Hát persze!
Felállt, leporolta magát, megigazította nemrégiben vett sap

káját, Csillaghúr vállára tette a kezét, s megindultak valamerre 
a selymes, puha árnyú fák alatt.

VADHÚS GYÖMBÉRREL

Verebes Sanyi bácsi végigsimított izzadó homlokán, majd 
kezét kőporos nadrágjába törölte. Magasba emelte a 

stockhammert, és ráütött az előtte álló, két bakra felhelyezett 
sírkeretre. Ütemesen pattogott az éles fémhegyekben végződő 
kalapács, a vékony cementréteg mögül keskeny sávokban máris 
megjelent a fehér szemcse.

-  Verebes úr vagyok -  mondta sunyin biccentve Tamásnak, 
az inasnak. -  Akinek az apja is Verebes úr volt -  tette hozzá, 
mint mindig.

-  Ma jó meleg lesz -  szólt Tamás, aki a keret másik oldalát 
kezdte el.

Hallgattak egy darabig.
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-  Sanyi bácsi, maga nem svercel? -  tette fel a kérdést elha
ladóban az egyik segéd. Verebesnek ugyanis lecsatolható, belül 
üres fából volt az egyik lába. Az ilyen kérdésre persze fel volt 
készülve, már elhangzott néhányszor.

-  Nem én! -  válaszolta derűsen, majd egy kis hatásszünetet 
tartott: -  Hiszen az apám is Verebes úr volt!

így múlogatott az idő.
Tamást általában soha nem engedték pihenni. Lévén a legfia

talabb, ugráltatták mindenért. A segédek, a mester is. Tomi fiam, 
segíts betont keverni! Tomi, menj el a boltba egy kis sörért! Vagy: 
Tomi fiam, szaladj el az üzletbe, kérdezd meg, hogy megérkezett-e 
már a cement. Tomi, tisztítsd meg a szerszámokat! Csak Verebes 
bácsi nem kérte meg semmire. Illetve egyre, szombatonként a 
sportfogadási szelvényeket befizetni. No de akkor sem csak az 
övét, hanem a többiekét is. De ma nem szombat volt. Csak kedd.

Közben egyre melegebb lett. Verebes úr levetette az ingét, a 
szalmakalapot viszont a fején hagyta.

-  Gyömbérrel jó a vadhús! -  jelentette ki az egyik segéd.
Ezen mindannyian nagyot nevettek. Akadtak ilyen monda

taik, gyakran minden értelem nélkül, esetleg valamilyen régi, már 
feledésbe merült történethez fűződőén; ezek a szavak maradtak 
csak, mondatfoszlányok, amelyekkel sikerült megtörni a csöndet. 
Például: Józsi, kitetted az új nyakkendődet? Vagy: Nándi, kérlek, 
ne rontsd el a gyereket! Ezeken aztán rendkívül jót tudtak de
rülni. Elhangzottak ezek a mondatok napjában akár tízszer is.

-  Gyömbérrel? -  kérdezte tehát vigyorogva Verebes úr, aki
nek az apja is köztudottan Verebes úr volt.

-  Igen, gyömbérrel! -  vágta rá valaki kuncogva.
így érkezett el a dél. Ebéd után indultak a temetőbe.
Antal, a kérlelhetetlen temetőcsősz nem ismert tréfát. Most

is pattogó szavakkal fogadta a munkásokat: a szerszámokat ide 
rakhatják, a betont amott keverhetik meg, erre az új sírra meg 
rá ne lépjenek.

Nekigyürkőztek a munkának: elsimították a talajt, összesze
relték a sablonokat, beöntötték a betont, amely gyorsan kötött 
a hőségben, majd ráhelyezték a már kész kereteket.
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-  Ez nincs vinkliben, ferdén áll, egy-két centivel beljebb kell 
hozni! -  szólt oda fontoskodva a temetőcsősz a mesterhez.

Az engedelmesen megemelte a keretet, majd visszahuppan- 
totta eredeti helyére.

-  így már jó, Antal bácsi? -  kérdezte.
-  Jó! -  mondta a temetőcsősz elégedetten. Szigorú és követ

kezetes ember volt. De a munka végeztével saját borával kínálta 
meg a munkásokat.

Késő délután értek vissza a műhelybe. Tisztogatni kezdték 
a szerszámokat, lassan, pedánsan. Fényesre mosták a lapáto
kat, helyükre kerültek a vésők. Verebes úr egy vasreszelővei 
gondosan eltávolította a stockhammer fogai közé beékelődött 
és megkeményedett cementport. Az inasok felsöpörték az ud
vart, majd mindannyian leültek a kövekre. De még egyikük 
sem mozdult.

-  Nándi, kérlek, ne rontsd el a gyereket! -  kockáztatta meg 
az egyik segéd, a mondat azonban most valahogy visszhangta- 
lanul szállt el. Lassan azért kászálódtak.

-  Gyömbérrel jó a vadhús! -  mondta ekkor sunyi mosoly- 
lyal Verebes úr, akinek az apja is Verebes úr volt, mókás nyo
matékkai tagolva a szavakat. És akkor szépen, mindannyian 
elindultak.

TÖRMELÉKEK

Akisfiú indult az iskolába. Mint minden reggel. A tanító néni 
tőlük az ötödik házban lakott, gyakran utolérte. Mellésze

gődött, s hogy ne csak csöndben haladjanak, rendre felmondta 
az aznapi leckét. így az osztályban ritkán kellett felelnie, a tanító 
néni egyszerűen beírta kiérdemelt jegyét a naplóba.

Egy reggel -  amikor a gyorsan érkező tavaszi melegtől már 
nagy iramban csörgedeztek a maradék hóbuckák -  rendkívü
li elragadtatással beszélt egy képről, amelyet A Magyar Nem
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zet Története című vaskos könyvsorozat első kötetében talált. 
Délceg lovasok vágtattak a pusztán, naplementében, hosszú 
árnyékuk szinte lefolyt a könyv hatalmas lapjáról, átszivárogva 
a képzelet világába. A honfoglalók -  lelkendezett a kisfiú, s 
folytatta: Etelköz, Levédia... A tanító néni szótlanul hallgatta, 
így értek el az iskola kapujáig.

Büszke céltudatosság áradt ezekből a lovasokból, magasztos 
tévedhetetlenség -  mindezzel oly ritkán találkozunk mostan
ság. Mert menetek tartanak mindenféle irányba, olykor széles 
terepen, máskor mellékösvényekre tévelyedve, meggyőződéssel 
vagy anélkül, biztonságos szigetet keresve, menedéket, nyugodt 
táborhelyet. Kezdetben gyakran lázas eszméktől felbátorodva, 
utóbb a kiábrándulást alig palástolva. Azok a lovasok azonban, 
a régi könyv érdesen sima lapjáról, tarsolyukban hordozták a 
bizonyosságot.

Egy időben ehhez némileg hasonlítható bizonyosságot je
lentett az újvidéki nagy szerkesztőségi terem, a deszk, ahol a 
napilap készül. Ami az írógépbe fűzött papírlapon, az másnap 
az újságban. És fontos, hogy az olvasó lássa, értelmezze, vizs
gálódjon, mert a híreken túl minden írás valamilyen módon 
útmutatás is egyben, a jobban értesült társutas kínálta segéd
eszköz a mindennapokhoz.

Lelkes csapat volt az is: az ólomból kiszedett valóság króni
kásai úgy érezhették, nem csupán hírmondók, hanem alakítók 
is. De mindenképpen egy kézszorítás továbbküldői, amikor a 
család asztalán kinyílik az újság. A régi társaságból sokan már 
az égi mezőkön, árnyékuk azonban jelenvaló. A tanító néni 
réges-rég eltávozott szintén, nincs kinek elmondani, hogy a 
lap még él, naponta megjelenik. S hogy továbbra is keressük a 
megálmodott szigetet, a biztonságos táborhelyet. De legalább 
úton vagyunk még. Kevésbé délcegen, lovaink is fáradtabbak. 
Ám az a régi könyv -  az kötelez.
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ÜLDÖZŐK

Ott ült a leghátsó padban, hatalmas szürke hegységként, két 
fejjel magasabban mindannyiunknál, foltozott kabátjában, 

amely le nem került róla se télen, se nyáron. Bukott diák volt, 
az esze nem fogott, a legegyszerűbb feladatok is meghaladták 
képességeit, talán nem is igyekezett, az iskola nyűg volt a szá
mára, kényszer. Már a tanárok sem törődtek vele. Ha hiányzott, 
nem írták be a naplóba. Nem is feleltették. Az év elején tettek 
ugyan néhány sikertelen próbát, de belátták, jobb Ferit nyugton 
hagyni. Ott ült hát az utolsó padban, mozdulatlanul, dolgozatot 
sem kellett írnia. Velünk alig beszélgetett, a szünetben egyedül 
ácsorgott az udvaron, s még viccelni sem lehetett vele, érzéket
len volt a humor iránt.

Mégis amolyan lappangó vulkán volt ez a Feri, néha hetekig 
szavát sem hallottuk, de voltak pillanatok, amikor hirtelen, se
besen beszélni kezdett, nehezen követhető mondatfoszlányok
ban, s ilyenkor rendszerint -  igaz, minden ok nélkül -  megütött 
valakit. Teljes erőből. Nem tudtuk mire vélni a dolgot, s még 
csak panaszt sem tehettünk, hiszen tanáraink barátságos, majd 
fenyegető kérdéseire nem válaszolt, csak állt, előre dőlve, folto
zott, szürke kabátját igazgatván magán, de egyetlen hang nem 
jött ki a torkán. így hát hiába jelentettük, ha valamelyikünkre 
kezet emelt, büntetni nem tudták, talán nem is lehetett vol
na hogyan, hiszen minden fenyítés lepörgött róla. így viszont 
védtelenek voltunk vele szemben. Kerültük, amennyire csak 
lehetett. Hazafelé menet kitértünk az útjából.

Akkor egyszer tavasz lett, és az órák után felmásztunk a 
Népkertet határoló töltésre. Leültünk a sínpárra, és hecceltük 
egymást, mikor jön a vonat, s ki mer az utolsó pillanatig a 
síneken maradni. A vonat ugyan nem jött, viszont megjelent 
Feri termetes, izmos alakja. Alig húsz méterre állhatott tőlünk. 
Lassan, szinte lopakodva settenkedett felénk, holott láthatta, 
hogy már észrevettük. Kissé előre dőlve, behúzott nyakkal 
lépkedett.
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Vártunk, hátha meggondolja magát, s megkegyelmez ne
künk, de ő egyre csak közeledett, igaz, mind lassabban, de 
félreérthetetlenül. Közben mintha morgott volna, vagy csak a 
hűvös tavaszi szél lobogtatta meg érdesen a folyó menti fákat, 
tény, hogy az idő megállt, ő pedig lassítottfilm-szerű mozgás
sal folyamatosan nagyobbodott előttünk, szürke kabátja egyre 
magasodott a sínek felett.

-  Dobjuk meg! -  kiáltotta el magát valaki, s felkapott egy jó
kora kődarabot a talpfák közül. Mintegy parancsszóra ezt tette 
mindegyikünk. Felegyenesedtünk, hajításra készen. Feri meg
állt, majd tett még egy bizonytalan lépést előre, s ekkor elrepült 
feléje az első kődarab. Meghökkent, majd támadásra készült, 
de ekkor már suhogtak a kőütegek. Kezével igyekezett elfedni 
arcát, majd megfordult. Újabb kőzuhatag érte, ekkor futni kez
dett. Ügyetlenül, bukdácsolva, meg-meginogva, valami furcsa 
lomhasággal. Visszafordult, de újabb sorozat érte, s erre már 
tényleg futásnak eredt. Karjai szárnyként kalimpáltak, úgy tűnt, 
még néhány lépés, és felrepül a magasba; hosszú szürke kabátja 
lobogott, lebegett, mint a szárítókötélre kiterített lepedő.

-  Utána! -  ordított valaki diadalittasan, s mi kövekkel a 
kezünkben futólépésben követtük, ő pedig üldözött vadként 
rohant, megbillenve, majd kiegyenesedve, egyre gyorsabban, 
egyre sebesebben. Majd egy pillanatban megbotlott, elterült, 
valahogy feltápászkodott, de a következő lépésnél megint térdre 
zuhant, négykézláb kúszva vonszolta magát előre.

-  Állj! -  mondta valaki.
Félúton elakadt a kezünk, de még görcsösen, izzadtan szorí

tottuk a kődarabokat, lihegtünk, nagy forróság ömlött szét ben
nünk, nem tudtuk, visszafordul-e, támad-e ismét, vagy felhagy 
a harccal. Felállt, de nem fordult hátra. Leporolta a kabátját.

-  Még! -  üvöltötte valaki.
-  Nem! -  mondták határozottan többen is.
Feri aprócska-gyorsuló, ugráló léptekkel leereszkedett a 

töltésen, s megindult a város felé. Alakja lassacskán kisebbe
déit, imbolygó szürke kabátja egyre távolodott, majd eltűnt az 
utcasarkon.
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Szedelődzködtünk mi is, de nem szóltunk egymáshoz. 
Éreztük a tavasz fanyar, erős illatát. A nap megvilágította a 

várost, a házfalak új színeket kaptak.
Csöndben bandukoltunk egymás után.
Már a központban jártunk, amikor észrevettem, hogy még 

mindig egy kemény kődarabot szorongatok a markomban.

Vitai János árnyékát egy merészen kanyarodó rövid ut
cácska őrzi, amely két egyenes, jelentős utat köt össze. Az utca 
legkiemelkedőbb pontja egy régi, bérházszerű épület, ahova 
évente egyszer emberek érkeztek, zsákokat hordtak be, majd 
ismét lelakatolták a hatalmas vasajtókat, amelyeken azután egy 
évig teremtett lélek nem lépett be. Egy idős esztergályos tartotta 
még itt az üzletét.

Iskolából hazafelé menet ebbe az utcába kísértük el Vitai 
Jánost, akinek a nagybácsija Amerikában élt, gyártulajdonos 
volt, és különféle színes újságokkal halmozta el nagyreményű 
társunkat. A lapokban vadnyugati hősöket lehetett látni: egyet 
át is kopíroztam, amiért Vitai János rövid ideig haragudott rám 
(mert az amerikai papír is csak átszakadt).

János nem volt jó tanuló, de ez nem számított, s lényegtelen 
adalék, hogy a felfogása sem éppen kifogástalan, hiszen ő úgyis 
az Egyesült Államokban fog élni, a felhőkarcolók birodalmában, 
a préri-utódok között. Vitai János közben ontotta az amerikai 
életről szóló legendákat, a színes prospektusokat. Egy alkalom
mal teljes indiánfölszerelés érkezett részére a tengerentúlról.

Azután eltűnt. Egyszerűen nyoma veszett. Áthajózott az 
Újvilágba, mondtuk magunkban.

Amikor városunkban megszűnt a teniszklub, mint afféle kapi
talista csökevény (ilyképpen minősítették a területi sportszövet

OSZTÁLYTÁRSAK

várost jól ismerem.
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ség ülésén), magamat így nyugtatgattam: nem baj, a mi Jánosunk 
bizonyára most valamelyik gyönyörű pázsitos téren heverészik, 
és nézi a fehér ruhás teniszező lányokat. Legalább ő...

Ha áramszünet volt -  nem baj, Jánosnak bizonyára nincse
nek ilyen gondjai, neki nem kell lámpást gyújtania.

Később aztán Bognártól azt kellett hallanom, hogy Vitait 
Felsőhegyen látta -  kubikolt! Vitai János, te semmirekellő gaz
ember, a fene egyen meg, mondtam én ekkor hangosan. Te 
engem becsaptál, rútul rászedtél. Minek kellett neked itthon 
maradnod?

Gábor ettől valamelyest eltérő eset.
Egy másik iskolából vezényelték át hozzánk. Híre megelőzte: 

rossz tanuló. Ezt később teljességgel alátámasztotta. Világosan 
emlékszem az arcára, amikor először lépett be a tanterembe: 
zavartan, üresen mosolygott, mint egy hamis dísztárgy, amely 
a véletlen folytán került egy jelentős kiállítás előtéri polcára. 
Kényelmetlenül izgett-mozgott.

-  Ő az új diáktársatok, fogadjátok be magatok közé! -  mond
ta az osztályfőnök, s ezzel aztán Gábor is gyorsan leült a hátsó 
üres padok egyikébe.

Ha felelni szólították, rendszerint némán felállt, bámult ki 
az ablakon, általában nem szólt egy szót sem, ha mégis, azzal 
csak közderültséget váltott ki. Egyszer az egyik tanár durván 
nekitámadt:

-  Az általános iskola kötelező, a középiskola nem, akinek itt 
nem tetszik, iratkozzon ki, és ne zavarja a többieket!

Ha meggondolom, a tanár állítása lényegében helyénvaló
nak mutatkozott, egy tételében azonban nem fedte a valóságot. 
Gábor ugyanis nem zavart senkit, nesztelenül ülte végig az órá
kat, nem is rendetlenkedett, és -  amint mondtam -  még felelés
kor is csöndben maradt. Ha dolgozatot írtunk, füzetét üresen 
adta át. Gábor jelenléte tehát szinte elenyészőnek minősült. 
Viszont barátkozó természetűnek mutatkozott, segítőkésznek, 
szolgálatkésznek, meg jól tornázott, ügyesen focizott -  gyorsan 
megkedveltük. S a tanárok is idővel rájöttek, ezt a fiút igazán kár
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zaklatni: az osztályban Gábort valamilyen szánalommal vegyes 
megértő, baráti hangulat övezte, s ebben a süppedő, aranyló 
nyugalmi derűben üldögélt ő a hátsó padok egyikében, míg
nem -  a reménytelen és egyöntetű osztályzatok miatt -  a tanév 
vége előtt kiiratkozott.

Legutóbb a tengerparton találkoztam vele. Gábor ugyanis 
útépítő munkás lett, valameddig még a városunkban dolgozott, 
azután néhány évvel ezelőtt vállalata egy tengerparti nyaraló
helyen kapott megbízást. Ő is odakerült, megismerkedett egy 
lánnyal, megnősült, ott maradt. Komor, őszi napon vetődtem 
ebbe a városba, turisták nélkül üresség és fénytelen kopárság 
honolt mindenütt. A főutcán munkások árkot ástak, ott pil
lantottam meg Gábort. Gyorsan kiugrott a gödörből. Kezet 
ráztunk, kissé zavartan mosolygott, mint annak idején. Abban 
állapodtunk meg, hogy este találkozunk az egyik italozóban. 
Ott aztán megittunk néhány pohár bort, de többnyire szótlanul 
ültünk egymással szemben.

-  Elvezetlek abba a városrészbe, ahol a rosszlányok lak
nak! -  mondta Gábor hirtelen, mintha szórakoztatásomról 
kényszerülne gondoskodni.

-  Hát menjünk! -  egyeztem bele. Sétáltunk, botorkáltunk 
egyre céltalanabbul a mind keskenyebb utcákban, rosszlányok 
azonban sehol, közben az eső is megeredt, fázósan húztuk össze 
magunkon a kabátot.

-  Gábor, én holnap korán reggel elutazom, még pihennem 
kell, talán induljunk vissza! -  mondtam.

-  Rendben -  válaszolta -, a feleségem mostanában külön
ben is mérges és ideges, ha elmaradozok.

A hotel előtt kezet ráztunk, és szívélyesen azt mondtuk egy
másnak: viszontlátásra! Közben pedig csak duzzogtam magam
ban: Gábor, te osztályszégyene, egyen meg a fene téged is, menj 
a víz alá azzal az üresen mosolygós képeddel, ne lássalak többé 
ebben az életben! És -  biztos, ami biztos -  még megvártam, 
hogy elhaladva leforduljon az első utcasarkon.
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A TEKNŐS

Anaf, az egyetem biológia szakos professzora magabiztosan, 
fásult szenvtelenséggel, kimért léptekkel haladt az utcán. 

Nevetni, de még mosolyogni sem látták soha.
-  Jó napot! -  csatlakozott hozzá Tamás.
-  Üdvözlöm -  mondta Anaf. -  Ön a diákom?
-  Igen. Elsőéves vagyok.
-  Nem ismerem a diákjaimat. A nagy amfiteátrumban csak 

imbolygó alakokat látok.
-  Miért választotta a biológiát? -  kérdezte hirtelen Tamás, 

maga is meglepődve bizalmaskodó bátorságán.
Anaf menet közben megtörölte a szemüvegét, oldalról egy 

pillantást vetett a mellette haladó diákra. Nem válaszolt.
-  A biológia igen érdekes terület -  próbált visszakozni Ta

más. -  A természettudományok korszakát éljük -  tette hozzá.
Lassan lépdeltek. Az orvosi egyetem bejáratától betonutak 

vezettek a fák között meghúzódó épületek felé. Rögtön a vasrá
csos kapu mögött egy kisebb, szoba nagyságú helyiségben régi 
tankönyveket lehetett vásárolni. Itt mindig lézengett néhány 
diák, az épület előtt többen cigarettáztak. Tamásnak most jó 
alkalma nyílt elköszönni, de valahogy nem tudta megtenni. 
A tanár közben mintha meg is feledkezett volna róla. Egyked
vűen ballagott, hosszú kabátját lobogtatta a szél, merev arccal 
csak maga elé nézett a semmibe. Volt benne valami robotszerű. 
A katedrán szinte mozdulatlanul magyarázott, mindig egyféle
képpen fordult a tábla felé és vissza. Óráit időre fejezte be, majd 
némán távozott. Diákjai soha nem szólították meg, kérdéseket 
sem tettek fel neki. Kezdetben néhány fiatal lány mosolyogva 
ellibegett előtte, de Anaf rájuk sem hederített.

-  Még negyed óra az előadás kezdetéig -  mondta Tamás.
-  Önt hogy hívják?
-  Tamás vagyok.
-  Idegenül hangzik a neve.
-  Meglehet.
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-  S miért érdekli éppen a biológia?
-  Szükséges tantárgy az egyetemen -  mondta szépítés nélkül 

Tamás.
-  Nekem is az. Szükséges tantárgy -  válaszolta Anaf. -  Most 

jöjjön be velem a szertárba! -  tette hozzá kisvártatva.
Tamás meglepődött, de a tanárral tartott.
A polcokon könyvek, a falakon ábrák, rajzok, az állványo

kon kitömött madarak, állatok. Az asztalon néhány döglött 
patkány és egér, a következő óra elengedhetetlen szemléltető 
kellékeiként.

-  Hát milyen lehet itt az ember, egerek és patkányok kö
zött? -  kérdezte Anaf, s először volt némi indulat a hangjában. 
Szélesre tárta az ablakokat, félrehúzta a függönyöket is. Langyos 
tavaszi levegő hömpölygött be a szobába.

-  Patkányok és egerek -  mormogta Anaf. -  Izmok, idegek, 
véredények, csontok...

Tamás hallgatott. Majd a felfüggesztett képeket nézegette, 
mintegy lefoglalva magát.

-  Azon az emberi állkapocs történeti fejlődését láthatja 
-  magyarázta ernyedten Anaf. De az állkapocs nem azért van, 
mert történetileg kifejlődött, hanem azért, hogy az ember 
egyen, igyon, beszéljen. Van egy kis pálinkám. Kér?

-  Igen -  mondta Tamás. Fesztelenséget próbált magára eről
tetni, de hangjából érződött az aggodalom.

-  Ne erőlködjék, fiam! -  szólt oda Anaf, miközben töltött, 
majd az egyik poharat Tamás kezébe nyomta. -  Hogy is hívják?

-  Tamás.
-  Na, igyon, Tamás!
-  Mindjárt kezdődik az órája -  szólt a diák.
-  Nem tesz semmit! Három évtizede nem késtem egy alka

lommal sem. Nem voltam soha betegszabadságon. Az óráimat 
mindig rendre megtartottam, pontosan a tanmenet szerint. No, 
igyék még egy pohárral!

-  Igen, köszönöm! -  mondta Tamás.
Tudja, apámnak galambjai voltak -  folytatta Anaf. -  Na

gyon sok galambot tartott az öreg. Többféle fajtát. És volt egy
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teknősünk. Az már igazán érdekelt, tanulmányoztam is. Hogy 
úgy mondjam, kísérleteket végeztem vele. Lényegében ezzel a 
teknőssel kúsztam én be a biológiába. No, igyék még, fiam...!

A tanteremben feszült várakozás. Anaf még soha nem ké
sett. Elmaradna az órája? -  találgatták többen is.

Ekkor érkezve sietősen a katedrára lépett.
-  Elnézést kérek! -  fordult a hallgatóság felé. Azután oda

sétált az első sorhoz, és megállt egy csinos diáklány előtt. -  Mi 
a neve? -  kérdezte nyugodtan.

-  Olga vagyok -  felelte az megszeppenve.
-  Látott már teknőst?
-  Nem. Azaz filmben.
-Nos?
-  Meg talán egyszer, az állatkertben.
-  Az állatkertben?
-  Igen. Talán. Nem vagyok benne biztos.
Anaf visszasétált a tábla elé.
-  A tantervtől eltérően ma a teknősökről tartok elő

adást -  mondta jókedvűen. -  Akit nem érdekel, elmehet. Aki 
akar, maradhat.

Nem mozdult senki.
Néhány perc múlva már aranypáncélú teknősök úsztak a 

levegőben, a padok között. Anaf pedig délcegen állt a tábla előtt, 
mint egy karnevál főrendezője.
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NÖVÉNYHATÁROZÓ

Az udvar, amelyben felnőttem, mindig kövekkel volt tele. Az 
elárvult műhelytermek falain még mindig az időben átfe

lejtett tervrajzok, sírkő-kompozíciók, kallódó mérőeszközök, 
amott emelők, vésők, csiszolókövek meg a nagyobb kövek el
mozdításához és „gurigázásához” használatos fahengerek. Sab
lonok, formázódeszkák. A kiképzett falpadkán fakalapácsok 
sorakoznak meg dörzskorongok.

A köveket név szerint is ismertem, tulajdonságaikat hason
lóképpen; tudtam, honnan érkeztek, melyik a keményebb, ezért 
másfajta vésőt igényel, melyik a puhább, érzékenyebb, melyik 
törik könnyebben. Mindegyiket más és más módon kellett vág
ni, csiszolni.

Kevésbé ismertem a növényeket. Az utcai front felől két 
sávban rózsa, beljebb néhány gyümölcsfa, a hátsó udvarban a 
kőhányások közül itt-ott előtörő bodza, leghátul néhány mál
nabokor bozontja.

Aztán történt egy napon, hogy a teák és fűszerek tünedezni 
kezdtek a pultokról. Pedig akkor már éppen különféle konyhák 
ízeit kezdtük próbálgatni, a régmúltból előbukkanó és ismét di
vatossá váló magyar fűszereket, a francia konyha pikantériáját, 
a spanyolok túlzsúfolt vadságát, a finnek hűvös tisztaságát... 
És a teák sokféleségét. A felfedezés és az otthonkeresés játékai.

A boltok azonban, mint mondtam, vészesen kiürültek. Ek
kor irányult érdeklődésünk, miként másoké is, afelé: mi találha
tó a város határában. Például a pánai részen túl, a Körösztösben.

Kerékpárral indulunk, a lezárt Zsidó temető mellett leeresz
kedve, a téren túl az árok mentén szedhető a kamilla. Keskeny 
betonút vezet tovább, autó elvétve, a szelídülő tájban lovak
kal vontatott szekerek, parasztkocsik. A hereföldeken, majd 
a Körösztösben érdemes utánanézni a szegfűgombának és a 
csiperkének, itt-ott előbukkanhat a duzzadt-puffancs pöfe- 
teggomba. Bodzát a múltkor szedtünk, vízben leáztatva, jég
szekrényben lehűtve nyáridőben a legkitűnőbb hűsítő. Lassan
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nyílik a hárs, az meg jó lesz télire. Bokrokban a menta, bármely 
teakeverékhez használható, amott nyílik a zsálya, toroköblítő s 
kellemes fűszernövény, derékfájásra viszont a zsurló az igazán 
kiváló. Megtalálható már a molyok ellensége, a levendula, s a 
hangya- meg egyéb rovarirtó gilisztaűző varádics. Zöldell a 
tárkony, sárgállik a körömvirág, már szedhető a köhögés elleni 
pemetefű. És állandóan virágzik a vérehulló fecskefű, attól a 
pillanattól kezdve, ahogy a fecskék megérkeznek, s mindaddig, 
amíg el nem repülnek. Elvirágzott, de még található gyermek
láncfű, begyűjthető a pásztortáska, továbbá a rozmaring és a 
citromfű, a cickafark és a kakukkfű. Ez utóbbi a francia konyha 
elengedhetetlen, kifelejthetetlen kelléke.

Hát eddig jutottam.
HerbiSy non verbis -  növényekkel, nem szavakkal gyógyítani 

a betegségeket -  mondták a rómaiak. Ámbár erről nem vagyok 
teljesen meggyőződve. Lapozgatom ismét Lénárd Sándor köny
vét: egy magyar író-orvos teljes dél-amerikai magányában, a 
buja őserdő kellős közepén. „Akkor volnék boldog -  írja - , 
ha gesztenyefák állnának a házam körül, platánfasor vezetne 
fel, és akácosomba hívhatnám a környék méheit. Irigylem a 
diófa-tulajdonosokat és az argentinokat, akiknek ribiszkéjük 
van. Vigasztalni csak erdei eprem vigasztal...” Vagy éppen egy 
tányérnyi borsóleves. Lénárd addig levelezik, amíg öt- vagy 
tízezer kilométer távolságból kap kétmaroknyi vetőborsót. El
ülteti, lesi, jön-e felhő megöntözni, éjjel is odamegy, valamely 
korhely tücsök nem lopja-e el a palántát, nézi, lesz-e olyan fehér 
a virága, mint az otthoni lepkéé. Aztán egy szép nap -  ez na
gyon szép nap -  van kétmaroknyi zöldborsója! „Ezekből nem
csak leves lesz: gőzükből felszáll egy elveszett világ, az első és 
az utolsó kanál között enged a honvágy, feloldódik a vándor 
szorongása...”

Rejtőzködő honvágyaim után kutatok magam is, de ez 
valami más, inkább amolyan pótvizsga. Meg egyfajta pótlék, 
akárhogyan is nézzük.

Gőzölögve párolódik azért a hús a fazékban, ízesítője a sze
dett kakukkfű. A maradékból meg holnap teát főzök.
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ZUHANÁS

em figyeltem eddig eléggé a madarakra. Nem is értek
hozzájuk. Amit meg tudok különböztetni: fecske, veréb, 

galamb, gólya. És természetesen a varjak. Röstellem, de így van. 
Ha egyszer benne lennék egy tananyag-összeállító bizottság
ban, mindenképpen javasolnám, szánjanak néhány órát arra, 
hogy a diákokat körülvezessék az adott településen, meséljék 
el: egy-egy utca, tér vagy épület miért fontos, mi a története. 
Hasonlóképpen -  persze, csak szép időben -  sétáljanak ki a 
határba, s mutassák meg, mi micsoda. A fákat, a növényeket. 
A madarakat is. Városi gyerek lévén s a tanterv már említett 
hiányossága folytán nem részesültem szükséges előképzésben. 
Pótolni meg nem pótoltam. Számomra a madár -  az, amelyik

Igen ám, de hogyan repül?
A madár mindenfelé repül, többek között az autók által 

használt utak felett is. És bárhol leszállhat. Az úttestre például. 
Kiszóródott magokért, eső után a mélyedésekben összegyü- 
lemlett vízért. A gépkocsi közeledtére pedig időben felröppen, 
így volt ez mind ez idáig. Néhány hónapja figyeltem fel, hogy 
valami megváltozott. Nem tudnám pontosan megfogalmazni, 
de valahogy lustábbak lettek. Enerváltak. Meglehetősen sokáig 
kivárnak a felrepüléssel, s annak ívével is baj van.

Kezdetben fel sem tűnt ez a változás, gondoltam, egyedi 
esetekről van szó, véletlenről, amelyre szükségtelen magyará
zatot keresnem.

De aztán mégis tudatosítani kellett magamban, hogy az 
utakon vágtató autók számának csökkenésével a kókadozó, 
bágyadt madarak száma mindinkább növekszik. Már oly
kor-olykor lassítanom kellett, hogy legyen idejük az elmene
külésre. Segíteni igyekeztem: úttesten madárrajt látva azonnal 
levettem a sebességet. Néhány hete azonban egy mégis neki
ütődött a szélvédőnek, és halk puffanás után lezuhant. Mi van 
a reflexeitekkel, kérdeztem dühösen magamban. Hogyan vál

repül.
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tatok ilyen puhánnyá? Mi bennetek ez a lassú szédület? Ebben 
az elvadult tájban legalább ti vigyáznátok magatokra...!

S valóban. Miért, hogy ólomnehezékűek a szárnycsapások?
Aztán az én kocsim is kényszerpihenőre vonult. Ráuntam 

törődni a benzinjegyekkel, megelégeltem a sorban állást meg 
az útszéli benzinárusokat. Majd buszozok megint. Éppen eleget 
utaztam így huszonöt éven át, gyakorlott vagyok ebben, nem 
esik nehezemre. Valahol Becse tájékán történhetett, egy hatal
mas madár néhány pillanatra szinte teljesen elfödte a kilátást 
a buszsofőr előtt, szétterült az üvegen, majd lassan lecsúszott a 
kerekek alá. Nem tudom, milyen madár lehetett. De nagy volt.

A napokban külföldi barátaimmal haladtunk gépkocsijukon 
Szenttamástól Üjvidék felé, amikor egy veréb a szélvédőhöz 
pattant. A gépkocsi vezetője nem számolhatott a madár fásult 
bágyadtságával, s hogy eltompult az érzéke sebesség és távolság 
megítélésében.

Még emlékszem, gyermekkoromban a lovak mindig meg
ijedtek a motoros járműtől...

EGY EMBER, AKI MOSOLYOG

Szakadozott drótkerítés, az udvarban szárkúpok, szalmaka
zal, a kút mellett bádoglavór, mellette töredezett faládák, 

amott, a falba vert szögön szakadozott, elnyűtt kabát, és meg
annyi kacat mindenütt, vasrudak, a fészerben szerszámok, egy 
daráló, zsákok.

Barátságosan betessékel bennünket a szobába, vizes rongy- 
gyal gyorsan letörli az asztalról a reggeli maradványait.

-  Néhány éve egyedül élek -  mondja szabadkozva.
Banyakemence, két dívány, néhány szék, a falakon képek: 

egy családtörténet dokumentumai. Az első feleség, a tőle szár
mazó három gyerek, majd a második feleség, aki négy éve távo
zott az élők sorából. A helyiség mélyén állványon tévékészülék.
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Rajta homokóra. A homokszemcsék egy óra alatt peregnek le 
az elvékonyult nyíláson az egyik öblös részből a másikba. Be
szélgetőtársunk hatvanhét éves.

Az ablak előtt két szomorúfűz lengedez. Kissé távolabb a 
nemzetközi út. A másik oldalon, a kapunyílásból: az erdő kez
detéig legelőrész.

-  Életemben mindössze három pofont kaptam, azt is egy
más után, a Jónástól. A helybeli termelőszövetkezet elnökétől. 
Mindez még valamikor az ötvenes évek elején történt. A disz
nóim kiszabadultak az ólból, és rámentek a Jónás földjére. De 
nagyobb baj nem történhetett, hiszen tél volt, február. Éppen 
hajtanám őket vissza, amikor Jónás megérkezik.

-  Mit keresnek a disznóid az én földemen? -  kérdi.
-  Én sem tudom, most akarom visszaterelni őket -  vála

szoltam nyugodtan.
-  Nem tudod? -  horkant fel fenyegetően, s már csattant is 

az első pofon.
-  Nem tettek kárt a földedben, Jónás! -  mondom halkan.
-  Nem-e?! -  ordított, s adott még kettőt.
Nyilván én voltam az erősebb, de csak bajom származik az 

egészből, ha nekiállok veszekedni, ezért hátráltam néhány lépés
nyit, s mikor már a saját földemen álltam, csak ennyit mondtam 
neki:

-  No, ezt köszönöm neked, Jónás, az ember el is várja egy 
vezetőtől, hogy így dolgozzon!

Többet aztán az életben nem szóltunk egymáshoz egy szót sem. 
Mindezt csak azért mesélem el, mert ez az eset az én életemben 
valóban kivételes. Nem bántok senkit, mindenkinek köszönök, 
s másoknak sincs bajuk velem. A Jónás volt az egyetlen kivétel.

Tölt a poharakba. Mosolyog.
-  Tudják, én voltam a családban az első fiúgyerek, apám igen 

gyorsan magával vitt a földre dolgozni, megtanultam a paraszti 
munkát. Később már gyakran egyedül maradtam a mezőn, apám
nak több ízben ügyes-bajos dolgait kellett intéznie a városban. Egy 
alkalommal is kint vagyok így, egyedül, hát látom, hogy erősen 
borulni kezd. Ha nagyon igyekeznék, még hazaérnék az eső előtt.
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De én maradtam. Dolgoztam tovább, és rázendítettem egy dalra. 
Mondták is aztán a hazaérkező parasztok az apámnak, hogy a fiad 
kint maradt a határban, és énekelve dolgozik az esőben. De ilyen 
voltam én azután is: ha sütött, ha fújt -  a jókedvemet megőriztem.

Egy kis harapnivalót tesz az asztalra. Jóféle házikolbászt, 
érett túrót meg kenyeret. Nem engedhetem el magukat úgy, 
hogy meg ne vendégeljem, mondja. Közben kint eláll a szél, a 
fűzfák ágai között megjelenik a nap, a szoba mélyén csillogni 
kezd a homokóra.

-  Jó lenne, ha a gyerekeim gyakrabban meglátogatnának. 
De tudom, elfoglalt emberek ők is. Ma mindenki siet. Egyéb
ként megvan mindenem. Jobbat nem is kívánhatok. Úgy élek 
itt, mint a paradicsomban. Minden megterem, minden kéznél 
van. Ha akarom, ha úgy tetszik, hetekig ki sem kell mozdulnom 
a tanyáról...

Elmenőben még meglendítjük a homokórát: hadd peregje
nek tovább az aranyló homokszemek.

A DÍJ

A fatelepen keressen meg -  mondta - , ott nyugodtan 
beszélgethetünk. Elmesélem majd magának az életemet 

töviről hegyire, semmit sem kifelejtve.
Nyugodtan hátradőlt a székén. A zenészek szemmel látha

tólag jól ismerték, ajánlkoztak, de most elhárította őket. Fá
radt volt, mégis derűs, a megérdemelt elégedettség feszültségét 
azonban nem akarta túl korán a mulatozással feloldani.

-  Kapunk egy-egy „kéket” a szemünk alá? -  kérdezte incsel
kedő mosollyal a prímás.

-  Majd később -  szólt Géza határozottan.
-  Természetesen, igenis -  húzódott hátra a prímás tovább 

mosolyogva, mint aki nagyon jól tudja, hogy most még valóban 
várni kell. -  Majd jövünk később, Gézám. Jól van, Gézám...
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Sokan ültek az asztal körül. A falusi vendégszeretet marasz
talta az amatőr művelődési szemle szervezőit és a bírálóbizott
ság tagjait, meg hát ott voltak néhányan a díjazottak közül, 
például ez a Géza is, a női kórus vezetője.

-  Ha felhívja a fatelepet, csak mondja, hogy a Gézát keresi, 
ott mindenki tud rólam -  fordult ismét felém. -  Persze, ismer
nek a faluban is. Egy kicsit furcsa embernek tartanak. Mások 
munkaidő után rohannak a földjükre dolgozni vagy napszámba, 
én meg sietek haza, de még az asszonynak is alig segítek, pöröl 
is emiatt, no és veszem a kezembe a hegedűmet, próbálkozom, 
egymás után játszom a szólamokat, figyelem, milyen az össze- 
csengésük, a végén már minden szólamot egyszerre külön és 
együtt is hallom, így megyek este a próbára, ahol várnak rám. 
Tudja, van nekem két középiskolás lányom, a városban tanul
nak, ott is laknak, de a próbákra hazautaznak. Ez nekem na
gyon sokat jelent. És természetesen a többiek odaadása is példás. 
A nehéz napi munka után este bejárni, teli tüdővel énekelni, bizony 
nem könnyű. Már évek óta csináljuk, inkább csak úgy, a magunk 
szórakoztatására, igaz, versenyeken is felléptünk. De első helyen 
még soha nem végeztünk. Egy kicsit féltettem is őket, meddig 
lehet a lelkesedést tartani, nem esik-e szét egy napon az együttes. 
Most azonban sikerült. Mindenki határtalanul örül. Bevallom, 
én is. Hogy tanultam-e én ezt? Hogy engem ki tanított a zenére? 
Nézze, voltam néhány tanfolyamon, szemináriumon, nagyjából 
meg is értettem, amit előadtak, de sok hasznát nem vettem neki. 
A muzsikával az öreg nyugdíjas tanító bácsi ismertetett meg. 
Ő nevelte fel szinte az egész falut. Látta, hogy nekem ehhez ked
vem lenne, hát elhívott magához, többször is, elmagyarázta a 
hangjegyeket, a kottát, ő adta a hegedűt is. Egyszer megmutatta, 
hogy zenét is szerzett, egyik dalát talán még a cigányok is ját
szották errefelé. De mindez nagyon régen volt. Aztán, amikor 
szó volt a faluban arról, hogy kórust kellene alakítani, hát én 
vállaltam. Félve, utólag bevallhatom. De ki akartam próbálni, 
hogy mire vagyok képes. Most már rájöttem, talán épp ma leg
inkább, hogy a zenében túl sokat nem érhetek el. Ugye furcsa, 
hogy éppen most mondom ezt, amikor első díjasok lettünk.
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De éppen ezért. Én ennél többet nem tudok produkálni. Ez 
az első díj a legtöbb, ettől feljebb már nem vezet út. Viszont az 
embereket képes vagyok összetartani, s erre is most jöttem rá. 
Vezethetnék én tekecsapatot vagy bélyeggyűjtő klubot, az em
berek velem maradnának, mert egyben tartom őket, el tudom 
simítani a problematikus ügyeket, megbékéltetni az összezör- 
dülőket, s valami célt tudok nekik fölmutatni, amiért érdemes 
összejönni és gyakorolni. Most látom, hogy a legnagyobb 
díjunk az, hogy össze tudunk jönni. Ezt persze nem árulom el 
nekik. Majd azzal állok elő, hogy az elkövetkező egy évben azért 
kell dolgoznunk, hogy ezt az első helyet megtartsuk. Ezt most 
már a falu is elvárja tőlünk. Hát így van ez. Ezért mondom, 
hogy hívjon majd nyugodtan a fatelepen, itt a telefonszámom, 
csak mondja azt, hogy a Gézát keresi. Akkor részletesen elme
sélem magának az egészet. Most pedig, ha megengedi, szólok 
a zenészeknek...

IDŐS HÖLGY A STRANDON

Olcsó és ízléses, aprócska szálloda, tengerre néző zsalu- 
gáteres ablakokkal. Falait dús, húsos, eleven zöld színű 

folyondár borítja, a teraszon pálmafák, színes napernyők az 
asztalok fölött. Egészen közel a kikötő, hajó naponta egyszer 
horgonyozikle a szigeten, ezzel érkeznek fáradtan az új turisták, 
őket a már itt nyaralók az őslakosok nyugodt derűjével figyelik 
a kávézókból. Ami a hotel vendégeit illeti, a hajó érkezése nem 
számít túl nagy eseménynek, az újságolvasók viszont tudják, az 
aznapi lapokat fél órán belül kézhez kaphatják.

Az említett hotel közvetlenül a tengerparton épült, mindösz- 
sze a szigetet mindenütt körülkerülő, kőlapokkal kirakott járda 
választja el a víztől. Kicsiny, húsz-harminc négyzetméternyi 
magánstrandjára lépcsőn lehet lemenni; néhány nap alatt az 
emberek akarva-akaratlanul megismerik egymást, köszönni,
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majd beszélgetni kezdenek, s igazán illetlenségnek minősül, 
ha valaki ebből ki akarná vonni magát.

A már-már családiasnak mondható hangulat fő megterem
tője és éltetője az idős hölgy, aki állítása szerint színésznő, éne
kesnő volt egykoron, az újságok is írtak róla. Számtalan férje 
mind elhalt mellőle, húsz esztendeje egyedül él kiapadhatatlan 
és elfogyhatatlan emlékeivel. Azóta a nyarat minden évben 
ebben a hotelban tölti, ami bizonyos előjogokhoz juttatja. Az 
ebédjét korábban kapja, a kisegítő pincér -  ha kissé mogor
ván is -  utánahozza a strandra a nyugágyát, majd a betonba 
helyezett vascsőbe illeszti a napernyőt. Az idős hölgy egyéb
ként a strand első látogatója. Rögtön a reggeli után érkezik, 
teátrálisan a vízbe veti magát, lassú, kimért tempóval úszik 
egyet, majd a parton módszeresen megtörülközik, fényvédő 
olajat kenve magára elnyúlik a nyugágyon. Várja a később ér
kezőket. Tőle megszabadulni kizárt. Hogy van, hogy aludt, 
ízlett-e a reggeli? -  kérdezgeti az emberektől, akik rendszerint 
válaszolnak, s ezzel már besétáltak a hálójába: utána már be
szélgetni kell, illetve az idős hölgyet beszélni hagyni, egykori 
zajos sikereiről. Egy magányos, harmincöt év körüli nő látszott 
a legmegbízhatóbb, legodaadóbb hallgatójának, maga is egye
dül lévén legalább úgy érezhette, tartozik valakihez. Tartott 
ez mindaddig, amíg meg nem érkezett Miso, egy dalmát fia
talember, aki természetesen nyomban rendkívül udvariasan 
viszonyult az idős hölgyhöz, viszont szemmel láthatóan egyre 
inkább a fiatalabb nő kegyeit kereste, akit mellesleg Terezának 
hívtak, s aki -  ez a lubickolok és a napon sütkérezők számára 
gyorsan nyilvánvalóvá vált -  szívesen fogadta Miso közele
dését.

Ezzel egycsapásra megváltoztak a strandon az erőviszonyok. 
Eddig az idős hölgy uralta a terepet, s ehhez korábban Tereza 
is asszisztált. Most azonban Tereza önállósította magát, időről 
időre eltűnt, legtöbbször Misóval, s ki tudja, merre jártak, eset
leg éppen a hotelszobába siettek fel. Egyszóval az idős hölgy 
elvesztette a talajt a lába alól, valamint Tereza újfajta viselke
dése folytán mintha a többiek is kerülni kezdték volna. Az idős
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hölgy természetesen ellensúlyozni akarta valahogy a dolgot, 
hűsítőt hozatott le magának a strandra, cukorkát osztogatott a 
gyerekek között. Helyzete azonban visszavonhatatlanul megin
gott, mágneses tere megszűnt, voltaképpen szánalmas figurává 
vált. Mígnem egy nap korosabb, őszes férfiú érkezett a hotel
ba, s az idős hölgy természetesen az első adandó alkalommal 
megszólította. -  Hogy ön nyugdíjas vasutas? -  hadarta lelken
dezve. -  Hiszen az én apám is vasutas volt, még a Monarchia 
idején, ó, mennyit utaztunk akkoriban vonaton...

A strandon helyreállt a rend. Miso és Tereza rögtön a lép
csőlejáró mellé terítették le törülközőiket, kissé arrább ült az 
idős hölgy a vasutassal, a többiek pedig a szokott helyükön. Sőt, 
Tereza és az idős hölgy között is rendeződni látszott a kapcso
lat, Tereza segített neki kinyitni a napernyőt, Miso pedig friss 
gyümölccsel kínálta.

Hajó pedig ezentúl is naponta egyszer futott be a kikötőbe. 
Más egyéb nem történt a szigeten.

ARCVILLANÁSOK

A PRÁGAI FOTÓS hét éven át várt egy rendkívül fontos 
pillanatra. Az óváros egy keskeny és görbülő utcácskájának 

lakói figyelmeztették: minden év januárjában, egy meghatáro
zott nap meghatározott órájában a beívelő fénysugarak szinte 
lángra lobbantják a középső kandelábert. De hol a fényképe
zőgép nem kattant el időben, hol borús volt az idő, esetleg a 
villamosa késett, vagy betegség miatt nem juthatott el a szín
helyre -  a hetedik esztendőben végre sikerült lencsevégre kap
nia a tobzódó csodát.

Brezsán Gyula egy régi fotója előttem az asztalon. Amúgy a 
Magyar Szó hőskorszakát is idézhetné ez a téli felvétel: Újvidék, 
egy utca valahol a Katolikus Porta mögött. És szintén ívlám
pa, amely sugaraival beözönli az emeletes házak kontúrjait.
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Sehol egy járókelő, csak tél és hó és csönd. A fegyelmezettebb 
évekből...

ÖTPERCENKÉNT HÚZNAK EL a harci repülőgépek. Hal
lóérzéked megszokta. Más tájakon járva szinte már hiányzik. 
Néhány levelet viszel magaddal, erőforrásként. Bár nem tudod, 
illő-e visszafelé haladó sorrendben újraolvasni őket. De mégis, 
legyenek nálad.

Most utazunk. Engedéllyel. Átlépjük a határt. Buszunkban 
hat férfi, a többiek mind nők és gyerekek. Tudom, az ünnep 
közeledtén azokhoz igyekeznek látogatóba, akik az országot, 
otthonaikat ideiglenesen elhagyva kényszerűen másutt élnek. 
Ezek a nők és gyerekek most, mint valami postaküldemény. 
Nem kell hozzájuk boríték, bélyeg, sem kézbesítő. Élő levelek.

BÚCSÚESTET SZERVEZTÜNK számára Újvidéken a Fó
rum-klubban. Amikor nagykövet lett. Aztán hallottuk Fehér 
Kálmánt a távolból, telefonon, a honvágytól reszelős hangján. 
Most Csókán találkoztunk. A kertjéből szedett gyümölccsel 
kínált, kissé nehézkesen, kialvatlan éveit vonszolva. És meg
idéztük Budán azt a csöndes kerthelyiséget a felfutó indákkal, 
a hangokat egybemosó, lágyan zümmögő szökőkúttal. Majd 
megajándékoz a legújabb könyvével. Még nem olvastam bele; az 
ember olykor haladékot kér a szembesüléstől. Megvárja, hogy 
elmúljék a nehezülő lélegzetvétel. Mert mindennek eljő az ideje. 
Kötetének címe egyébként: Szentkút.

SÉTÁLUNK A TISZAI RAKPART gesztenyefái alatt. 
A nyolcvan felé közeledő akadémikus, irodalmunk nyugal
mazott egyetemi professzora, akiért rajongtak diákjai az újvi
déki magyar tanszéken, minden negyedik-ötödik lépés után 
meg-megáll, botjára támaszkodva kémleli a mozdulatlan folyót; 
elmúlt nyarak képeit élesíti az emlékezet. Majd fél fordulattal 
az utcasort veszi szemügyre: az ott a Gyetvai-ház, magyarázza, 
mellettük laktak a Tripolskyék, a következő a Szlavnics családé, 
abban a kicsinyke házikóban halkimérde volt, a sarkon pedig
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a Zöld Fa kocsma állt. Haladgatunk tovább, a szikrázóan szép 
őszkezdetben sok a sétáló, egykori tanítványai felismerik, kö
szöntik. Valaha ő volt e bácskai kisváros gimnáziumának leg
fiatalabb igazgatója. Ezúttal -  lévén díszvendég a város ünne
pén -  dr. Szeli Istvánt a tanári kar meginvitálta, ismét belépett 
hát a régi tantermekbe, immár legidősebbként. -  Még előadást 
is kellett tartanom -  mondja -, s én hirtelenében arról próbál
tam értekezni, hogy kik is a kortársaink. Mert igazgatóságom 
idején az akkori magyartanárunk még Juhász Gyulával ült egy 
padban az egyetemen, aki pedig e katedráról az oroszt adta elő, 
kisgyerekkorában családjának Csehov volt az orvosa. Velünk 
pedig, Pesten tanuló diákokkal, lekezelt Szekfű és Hóman. Kik
nek is vagyunk tehát a kortársai?

TUDJA, GYÖNGE A SZEMEM. Elmentem az orvoshoz, s 
az mindjárt azt kérdezte, Lotti néni, hány éves? Mondom, ezt 
az egyet soha emberfiának el nem árultam, főleg mostanában. 
A lakásban mindent zárok, bizonyára észrevette, a falakon min
denütt kulcsok vannak felaggatva, kitapogatom őket, tudom, 
melyik mit nyit. De inkább mást mesélek magának. Szóval volt 
itt egy zongorista, az egyik közeli szálloda bárjában játszott a 
zenekarával. Akkor még le bírtam járni a negyedik emeletről, s 
nyaralóvendégeimmel gyakran elmentünk oda zenét hallgatni. 
Ott ismerkedtünk össze. Pontosabban, csak néhány szót váltot
tunk. Akkor, később is. De akármikor, ha beléptünk este ebbe 
a bárhelyiségbe, leállította a zenekarát, s azt kezdte el játszani, 
hogy: Kislány, hallod a muzsikát...

Egyszer, szilveszter napján, ülök otthon egyedül, és felcseng 
a telefon. Beleszólok, de nincs válasz, csak valami kattogás, s 
aztán a zongorán felcsendül a dal: Kislány, hallod a muzsikát... 
Nem tudom, honnan hívhatott, soha nem kérdeztem. Ő valahol 
Bácskában tölti a telet, csak nyáron muzsikál itt, Abbáziában. 
A következő szilveszterkor megismétlődött az eset. A harmadik 
alkalommal már „készültem”, kikészítettem a magnetofont, és 
felvettem a darabot. Ezt szoktam hallgatni, ha unatkozom.
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KÜLTELKI HÁZIKÓJÁBAN minden reggel illendően fel
öltözködik, majd elbotorkál a küszöbtől a hevenyészett módon 
földbe süllyesztett, mozgó, lötyögő téglákon át a kiskapuig, az
tán irány újságot venni a Városháza alatti kioszkban. Olykor 
betér a rokonokhoz is, ekkor kerülnek szóba a belgrádi évek: 
esténként előadások a Munkásotthonban, szakszervezeti moz
galmak, bérviták. Asztalos volt. Még láttam dolgozni. Szerszám, 
anyag és kéz összenőve. Méretek arányában és pontosságban 
szilárd egyensúly.

Társaságban néha leül a zongora mellé. Zeneiskolába soha 
nem járt, a kottát sem ismeri, a billentyűk azonban valamilyen 
varázslatos módon mégis igazodnak az ujjaihoz (mint a gyalu, 
a véső meg a fűrész). Jobb kézzel kutatja a dallamot, belső lo
gikájú, személyes ritmusban, a bal pedig rákapcsolódik, höm
pölyögve, mint egy előre-hátra kúszó, gomolygó hóförgeteg. 
Ezeket hallom ma is, a furcsa ívelésű, szaggatottan kanyargós 
dalokat, a megérkező mély hangok kíséretében. Hiánytalan tel
jesség -  akár az élete.

SOK HELYEN MUZSIKÁLTAM. Törökbecsén, Zentán, 
Újvidéken, Szarajevóban, Zágrábban, Palicson (tíz évig a Víg 
Juhászban), majd Péter révén, Becsén -  ki tudná mind felsorol
ni. Most meg itt, Kanizsán. Egyedül. A cimbalommal kitűnően 
lehet kísérni, szólóban viszont érdekesebb. Jobban tudom ma
gam kifejezni, meg több dal is jut az eszembe. Hogy mennyit 
ismerek? Talán nyolcszázat is... Ez a hangszer két éve van ná
lam, egyébként negyvenéves.

Nekem a zene az életem. Ha betiltanák, otthon muzsikálnék. 
Ha pedig elvennék tőlem a cimbalmot, akkor gondolatban ütö- 
getném a húrjait. Elképzelném a hangszeremet magam előtt, s 
játszanék rajta...
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KÉT AMERIKAI A STEFÁNIÁN

Eborongós délutánon egy pádon ültem a Stefánia úton, vár
va, hátha végighajt rajta egy fiáker, de csak berregő gép

kocsik igyekeztek fel s alá. Aztán az ég sötétszürkére váltott, 
egyik pillanatról a másikra orkánerejű szél érkezett a Városliget 
irányából, felkavarva port és papírhulladékot, majd nehéz csöp- 
pekben eleredt az eső. Mindössze néhány lépésnyire a klub, ahol 
kezdődik az előadás, igaz, csak egy óra múlva, de talán nyitva 
a bejárati rész. S valóban, így aztán behúzódtam a szobányi 
„előcsarnokba”. Kisvártatva érkezett egy ötven év körüli magas, 
vékony férfi, gyér, de lobogó hajzattal, sötét öltönyben, kihajtott 
inggallérral. -  Szintén az előadásra? -  kérdeztem. Igenlően vá
laszolt, ám ezzel el is akadt a beszélgetés. Néhány perc elteltével 
rokonszenves pár tért be az eső elől, nem hivalkodó, de ízléses 
öltözékben, a férfi valamivel hatvan fölött, a nő kissé fiatalabb. 
Ők hárman szóba elegyedtek. A lobogó hajú indulatosan azt 
hajtogatta, Magyarországnak még nem kellett volna belép
nie az unióba. A hatvanon túli láthatóan fegyelmezte magát, 
majd halkan úgy fogalmazott, hogy azért mégis jobb így, va
lamint: ily módon örök időkre elkerülve annak veszélye, hogy 
az ország még egyszer keleti, azaz orosz befolyás alá kerüljön. 
A „pesti”, a lobogó hajú ekkor minden átmenet nélkül Tria
nonról kezdett szónokolni, önmagát hevítve egyre magasabb 
hőfokra. Amikor végre rövid szünetet tartott, az idősebb férfi 
csendben megjegyezte: a sebek egyaránt fájnak, de túllépve 
a múlton, talán most arra kellene összpontosítani, a nemzet 
adottságai a jövőben hogyan hasznosíthatóak.

Ekkor léptem hozzájuk, s valami ösztön folytán kérdeztem 
meg a házaspárt, honnan érkeztek. -  Mi 56-os magyarok va
gyunk -  mondta a férfi - , két évvel ezelőtt költöztünk vissza 
az Egyesült Államokból, a gyerekeinkkel együtt. -  Mi aztán 
megtapasztaltuk a kisebbségi sorsot -  tette még hozzá, inkább 
önmagához szólva. -  Könnyű volt maguknak kisebbséginek 
lenni Amerikában! -  csattant fel a pesti, s a haja még inkább
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lobogott. -  Én is kisebbségi vagyok, vajdasági -  mondtam feléje 
fordulva egy árnyalattal emeltebb hangon. -  És ön kipróbálta 
már ezt a létformát?

A gondnok közben átrendezte a nagytermet, kattant a zár, 
bemehettünk. A lobogó hajú a pódium előtti asztalt választotta, 
az „amerikai” pár szemközt, az ablak mellett foglalt helyet, én a 
bejárathoz közel maradtam. Egy perc múltán a házaspár átinvi
tált az asztalukhoz. Bemutatkoztunk. Rövidesen kiderült, anyai 
ágon a nőnek Zentán élnek távoli rokonai, így még oldottabbá 
vált -  már „csak” hármasban -  a beszélgetés. S volt is rá bőven 
idő, hiszen még fél óra az előadás kezdetéig. A férfi arról beszélt, 
hogy abban a városban, ahol évtizedeken át laktak, kevés ma
gyar élt, de hacsak tehették, összejöttek a vasárnapi mise után 
vagy társasesteken, különféle rendezvényeken. Nem mindenben 
gondolkodtak azonos módon, érdekeik gyakran különböztek, 
mégis összetartottak. Egyikőjük mondása szinte szállóigévé vált: 
„Nekünk fogcsikorgatva is szeretnünk kell egymást.” Ezt viszont 
nem tapasztalják a mai Magyarországon. -  És mi az, amit tapasz
talnak? -  kérdeztem. -  A durvaságot -  válaszolja a férfi. -  Igaz, 
szinte kizárólag Budapesten, vidéken ez nem jellemző. A minap 
villamoson utaztam -  folytatja - , egy fiatal suhanc hátizsákjával 
akarattal mindenkit félrelökött, megpróbáltam rendreutasítani, 
s amikor már veszedelmes pillantásokat lövellt felém, egyszerű
en csak ennyit mondtam: -  Vigyázat, fiatalember, a jólneveltség 
még ragadós lehet! Erre megnyugodott...

A fiuk most fejezi be az egyetemet Debrecenben, lányuk a 
fővárosban helyezkedett el, kozmetikusként. -  S nekik nem oko
zott gondot az itteni beilleszkedés? -  érdeklődöm. -  Nem -  fe
leli azonnal a feleség -, otthon mindig magyarul beszéltünk, s 
a visszaköltözés előtti esztendőkben gyakorta hazalátogattunk, 
itt is szereztek barátokat, egyszóval kifejezték óhajukat, velünk 
tartanak. Hozzáfűzik: a gyerekeket kiskoruktól fogva kitartásra 
nevelték. Megfigyelték ugyanis mind Németországban (rövid ide
ig éltek ott is), mind Amerikában, hogy a magyar tehetségnek, 
ügyességnek és találékonyságnak sosincs híján, de gyakran nincs 
ereje vagy kellő határozottsága végigcsinálni azt, amit eltervezett,
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így igen sokszor a cél közvetlen közelben akad el. Némettel, ame
rikaival ilyesmi nem fordulhat elő. A külföldi évek erre tanították 
meg őket, s igyekeztek okulni is ebből. Már éppen bogoztuk volna 
e furcsa jelenség okait, mármint hogy a magyar miért ilyen, ami
lyen, amikor a kisteremből vonulni kezdtek az előadók a pódium 
felé. A műsorvezető csendet kért, és kezdődhetett az előadás...

A KIMONDATLAN SÁG CSENDJEI

Nem tudom, Bácska felett mit jeleztek akkor a csillagok. 
Mi iskolába jártunk, emlékezetem szerint a késői nyár 

melege még tartotta magát, apám kőfaragóüzemében a min
denszentek előtti szokásos hajrá. Egy napon aztán mozgolódás, 
mind gyakrabban bekapcsolva az udvarvégen elhelyezett rádió 
(nekünk már volt), ismeretlenek jönnek be az utcáról, meg
hallgatják a legújabb híreket, majd kalapemeléssel távoznak. 
Vöröses szemű, kialvatlan emberek, bizalmas suttogások, késő 
éjjel a Szabad Európa lüktető hanghullámzása. Kitapinthatóan 
növekvő feszültség, a várakozás izgalma. A nagyobb diákok 
(unokanővérem már gimnazista) valamiféle szervezkedésen 
törik a fejüket, csapatokat alakítva segítséget nyújtani, de tíz
évesen én ebből nem sokat értek. Igazából még néhány hétre rá 
sem fogom fel a történteket, amikor a zentai városháza előtt na
gyobb embercsoport álldogál kofferekkel, csomagokkal. Hideg 
és ködös reggel volt, a toronyóra gomolygó vattafoszlányokban, 
ők fegyelmezett sorokban várakoznak.

Egy-két nap elteltével a tanító néni egy kislányt vezetett be 
kézen fogva az osztályba: -  Budapestről érkezett, veletek fog 
tanulni. Ildikónak hívják, szép, hosszú, szőke haja van, nevetős 
tekintetű. S mint kiderül: szorgalmas is, mindig tudja a leckét. 
A IV. c gyorsan befogadja.

Múlt az idő, már tavaszodott, egy alkalommal az órák közötti 
szünetben Ildikóval együtt voltunk teremvigyázó „hetesek”; az
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emeleti ablakból szemléltük, a váratlanul érkező verőfényes nap
sütésben miként hullanak alá a szemközti bádogeresz izmos-vas
tag jégcsapjai. Aztán egy nap már nem jött tovább az iskolába. 
Szüleivel együtt Olaszországba kerültek, menekülttáborba, majd 
onnan Nyugatra mennek tovább -  ennyi volt felőle a híradás. 
(Jóval később tudtam meg, hogy ismét Budapestre került, a te
lefonszámát is megszereztem, de még soha nem hívtam fel.)

A történet immár nem ezzel folytatódik. Néhány évvel ez
előtt a budapesti Műegyetem aulájában október 23-án tábla
avató megemlékezés. Jelen vagyok én is, az újvidéki Magyar Szó 
című napilap budapesti tudósítójaként. Beszédek, szavalatok, vi
rágok. Az emléktáblán néhány név, egykori egyetemistáké, akik 
a forradalom első napjaiban vesztették életüket. Elöl (szemmel 
láthatóan a kiemelt vendégek sorában) egy idős, vézna, törődött 
asszony, kezében szerény virágcsokor. Az ünnepi szózatok alatt 
alig tekint a táblára, maga elé néz, elrugaszkodva a jelen időtől. 
S amikor vége a főhajtásos ceremóniának, amikor már minden
ki a terem más részei felé vonul (csak én maradok a közelben, 
egy oszlop mögött), akkor egyenesedik ki, megteszi azt a néhány 
lépést, s megsimítja a táblán az egyik bearanyozott nevet (a fia 
lehetett?), a virágcsokrot lehelyezi a földre, valahogy észrevétle
nül, a „hivatalos”, nagy méretű koszorúk közé, majd visszahátrál 
az előbbi helyére. Most az emléktáblát nézi. És már nem mozdul.

Apám jut eszembe, kőfaragóudvarunk meghittsége, meg 
Ildikó (talán majd mégis felhívom), s vele a tavasszal szilán
kokra hulló jégcsapok. És én sem mozdulok sokáig a takaró 
oszlopok mögül.

A SZÍNÉSZRŐL, AKI UTCÁT KAPOTT

A  hetvenes évek legelején „cseregyerekként” néhány napot a 
budapesti Népszava szerkesztőségében tölthettem. A ven

dégeskedést természetesen elsősorban anyaggyűjtésre használ
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tam fel, s az egyik interjúalanyom Sinkovits Imre, a népszerű 
színész volt. Kár lenne tagadni, hogy ebben a névrokonság is 
szerepet játszott, pontosabban bíztam abban, hogy fiatal újság
íróként nem lesz irányomban elutasító. Mindenekelőtt azonban 
azt a hatalmas színészi tehetséget és erőt becsültem benne, ame
lyet filmek és tévéjátékok egész sorában felmutatott.

Egy budai kiskocsmában volt a randevúnk. Pontosan ér
kezett, s már az első pillanatokban olyan közvetlenül és ba
rátságosan viselkedett, mintha időtlen idők óta ismernénk 
egymást. Törzsvendég lehetett, a pincér azonnal felszolgálta az 
általa nyilván kedvelt bort, egy kancsóval, Imre töltött mind
kettőnknek, még néhány ismerkedő-érdeklődő mondat, s az
tán rátértünk a „hivatalos” beszélgetésre. Akkor már komoly 
volt. S mindvégig. Látszott, válaszait átgondolja, s igyekszik 
azokat a legtömörebben, legérzékletesebben előadni. Nem bi
zalmaskodott, nem szólt úgy, hogy „ezt csak neked mondom”, 
vagy: „ezt azért majd hagyd ki”; a legérzékenyebb témákról is 
világosan beszélt. Az interjút befejezvén megajándékozott egy 
kiadvánnyal, amely addigi pályájáról szólt, megannyi jó fotóval. 
És dedikálta. Utána ismét fesztelen beszélgetés, s nem pillantott 
egyszer sem az órájára. A délutánja nekem volt szánva. Sugár
zott, mosolygott, szinte átölelt a szavaival. És még ő volt hálás, 
hogy a lapom rá is gondolt.

Az interjú egy teljes oldalon jelent meg a Dolgozók hetilap 
hasábjain, több képpel. Megküldtem neki -  levélben köszönte 
meg.

Hosszú évek múltak el, a Magyar írószövetség klubjában 
találkoztunk ismét, egy irodalmi esten. Nem lépett fel, egyszerű 
nézőként érkezett. Amikor meglátott, azonnal odaült hozzám, 
a rá jellemző széles-derűs mosollyal, érdeklődött honi dolgaink 
iránt -  s mellettem maradt a rendezvény végéig. Aztán Sza
badkán lépett fel egy alkalommal a Városháza nagytermében, 
majd a Magyarok Világszövetsége által szervezett találkozón 
futottunk össze, a szó szoros értelmében, akkor igen feszült volt, 
valakit nagyon keresett, a szemével idegesen pásztázott a tömeg
ben, el is veszítettük egymást. Ez volt az utolsó találkozásunk.
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Ezt megelőzően azonban történt még valami: megjelent az 
új verseskötetem, borítékba téve elvittem számára a Nemze
ti Színházba, leadtam a portán. Rövidesen érkezett tőle egy 
képeslap, ezzel a szöveggel: „Kedves Péter!, köszönöm a szo
morú-szép, ám nívósán igaz kötetet. Rokoni öleléssel, barát
sággal -  Sinkovits Imre.” S egyik versemből is idézett három 
sort: „Hírmondó szavad pedig / szálljon, lengjen valamerre / 
örökkön - örökké! ”

A róla nemrégiben elnevezett utca Óbudán található, ez Bu
dapest III. kerülete. A kerületi önkormányzat az Óbuda-Bé- 
kásmegyer nevet használja. Központja a Flórián tér és a Fő tér 
körzete. Itt helyezkedett el a Római Birodalom idejében az i. sz. 
I. századtól a IV. századig Aquincum, amely fejlett katonai és 
polgári negyeddel meg két amfiteátrummal is rendelkezett. Szá
mos villa tartozott hozzá, a Hajógyári-szigeten a római hely
tartónak is volt palotája.

Halálának tizedik évfordulóján Sinkovits Imre Kossuth-dí- 
jas színművésznek, a Nemzet Színészének Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata emléktáblát állíttatott egykori lakóhelyén. Eb
ből a lakásból indult diákként nap mint nap az Árpád Gimná
ziumba, majd színészként a Belvárosi, az Ifjúsági, később a volt 
Nemzeti Színházba. S hogy ne feledjük: 1956. október 23-án a 
Petőfi-szobornál, tízezres néma tömeg előtt, hangosítás nélkül 
ő szavalta el a Nemzeti dalt

A névváltozások révén ebben a kerületben kapott utcát a 
színésztárs, Dómján Edit is, valamint az aranycsapat két lab
darúgója: Hidegkúti Nándor és Kocsis Sándor.

Sinkovits Imre pedig visszatért, hazatért a kiindulópont 
színhelyére; sírköve is ott van a közelben, a békés óbudai te
metőben.
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BOLTÍVEK

Hogy időnként felfelé is nézzünk -  már-már szokatlan. 
A legtöbben elosonóban oldalra tekintenek, mások hátra. 

A révedezőkről adatunk kevés.
Csillagok dolgában teljesen járatlan vagyok, nyugtázott 

öröm, ha jószerével a Göncölszekeret megtalálom. Alakzatok, 
mértani összefüggések és pályamozgások -  mindez számomra 
rejtély. A rend azonban megnyugtat: itt láthatóan semmi dol
gom, megy minden magától, még rontani sem tudnék rajta. 
Pedig a rejtjel, a működés kódja valahol felíratott, az időrenge
tegből meghívható, a háttérből ez irányíthat mindent, ámbár az 
is lehetséges, hogy ez a mögöttes idea, a mindenség vezérlőelve 
éppenséggel a szemünk előtt, csak nem érzékeljük, mert elva
kít a mindent beborító csillogás. Esetleg vélt tudásunk csaló
ka árnyleple, amely nyilván elfedi a kezdőhang hullámzását 
is, amely a ráütéses időpontban átsuhant a végtelen káoszán, 
mozgásba hozva a szunnyadó részecskéket s az érintésre váró 
súlyos tömböket, majd elhaladt valami mögé, melynek helyét 
és nevét nem tudhatjuk, még kevésbé, ami még mögötte van. 
Csak a megszilárdult csillagpor látható. De nekünk ez egyelőre 
tökéletesen elég, hiszen kalandozásunk még a legelején.

Ám megtörténik-e valahol messze, másutt ugyanaz, ami 
itt -  egy szinkrón tükörképeként? Avagy: csak az megy vég
be, amit a megiramló képzelet már idejekorán előjegyez? Még 
inkább: érez-e fájdalmat egy megsérülő galaxis? És persze jó 
lenne tudni azt is, van-e a világmindenségnek bal válla. Mert 
ha igen, akkor a tájékozódás már jóval egyszerűbb. így csak 
nézelődhetünk (a Föld valahol a pupillában?), ámuldozhatunk. 
És tervezgethetünk. Hiszen semmi sem lezárt, aztán sem és 
még utána sem. Ennyi minden bizonyosságunk.

Hanyatt fekszem. Szép, nyugodt nyári est, a parázsló-izzó 
farönkök mellett néhányan kedvükre dalolnak, mások beszél
getnek. Ha most néhány szót kimondanék a csillagok irányá
ba, az meddig jutna el? A gyülekezetekből felhangzó ének még
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messzebbre? És meddig a fohász... Mi célja volt az első köz
lésnek, utólag hogyan lekottázni, áthangszerelni, megidézni, 
rezgésszámát behatárolni...

Reteszek nem nyílnak, a kőtáblák széttöredezve, papirusz
tekercseken az írás elmosódva. Egy jutalomjáték szövegkönyve 
kallódik valahol.



IDŐKRISTÁLY



ÉLES PILLANATFELVÉTELEK

ok szót ismerek, de közülük keveset használok” -  ta
lálkozunk már a könyv elején szerzőnk vallomásszerű

közlésével, azaz pontosságra törekvő szigorúságával. A közép
kori ötvösművészek bizonyára szívesen alkalmazták volna őt 
írásban is megörökíteni finom rajzolatú munkáikat. Mert kö
rültekintő. Jó megfigyelő. Ügyel a nyitómondatokra is, amelyek 
olyan élesen rögzítenek egy-egy képet, mint a markáns feke
te-fehér fotók. „A férfi és a nő egy gyorsvonat fülkéjében ülnek.” 
Vagy: „Tegnap megpillantottam a széken egy hangyát.” De már 
figyelemfelkeltő is: „Sámuel egész este hallgat, és amikor végre 
megszólal, mindannyian meglepődnek.” Vagy éppen lendületbe 
hozó: „Legjobban szerettem, mondja a nő, egyedül táncolni.” 

A jól megválasztott szavakból összeáll tehát a mondat, amely 
amúgy nem más, mint „az elnyújtózó gondolat a kezdettől a 
pontig”. Rövid prózáiban azonban Dávid Albahari a monda
tokkal is csínján bánik, talán az apjához hasonlóan, aki -  egy 
szövegrészből megtudhatóan -  minden helyről, ahol megfor
dult, küldött egy képeslapot, de azokon mindig csak öt mondat 
szerepelt. A szemlélődő megfigyelései nyomán ezek a miniatűr 
egypercesek történetnélküliségükben mégis rendre a teljességet 
villantják fel, s ez már az író trükkje: a „fotón” rögzített álla
potból kibontani a valódiságot, egy rezdülésből megérinteni az 
egészet. így aztán Albahari karcsú kötetét elolvashatjuk akár 
egy szuszra, mondjuk két óra alatt, de aki másként bánhat az 
idővel, s naponta csak egyet választ, az tovább szőheti-építhe- 
ti a mondatvarázs képzeletvilágát. Merthogy -  bármily külö
nös -  a képzelet szoros rokonságban áll ezekkel a pedánsan 
rögzített, dokumentáló erejű mikroszövegekkel. Akárha a több
nyire Kanadában élő írónk esetében is. Calgaryban létezik egy 
tér -  mesélte a zEtna 2012 novemberében megtartott irodalmi 
fesztiválján -, egy jól megbúvó tér, ahol gyakran és hossza
san álldogál, mert gondolatban onnan a zimonyi Karadorde 
térre tud jutni. (Zárójeles visszaemlékezés: Dávid Albahari a
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többnapos rendezvénysorozat minden előadását figyelmesen 
végigülte, pedig azok zömmel magyar nyelven folytak.) A zen- 
tai közönség előtt a vele való beszélgetésben azt is elmondta, 
volt egy olyan regénykezdeménye, amit harminc oldal után 
félretett, mert annyira jól sikerült, hogy nem merte folytatni. 
Arra gondolt, ha most megírja az ideális, a tökéletes regényét, 
akkor mit fog utána csinálni? így félbehagyta.

Albahari népszerű író, munkáit számos nyelvre átültették. 
A Napkút Kiadó által megjelentetett Különös történetek című 
kötetét (eredeti címe: Neobicne price) Sándor Zoltán értő, au
tentikusan illeszkedő tolmácsolásában olvashatjuk. Albahari 
tehát közelebb került a magyar olvasókhoz is (bár ezt egy cente
náriumi dátum mintha amúgy is előlegezte volna: 1948. márci
us 15-én született). A magyar közönség számára ugyan -  folyó
iratokban, antológiákban megjelent munkái révén -  eddig sem 
volt egészen ismeretlen, de a kiemelkedő kortárs szerb író rövid 
történeteire való átfogóbb rálátást e kötet teszi igazán lehetővé.

MÚZEUMREGÉNY

Történt tehát -  a mód kissé meglepő - , hogy az adorjáni 
tanítót, az akkor mindössze huszonhat esztendős (amúgy 

zentai származású) fiatalembert 1952-ben berendelik Zentára, 
a múzeum élére. Igaz ugyan, hogy alig kamaszként elbűvöli őt 
Belgrádban a Hadtörténeti Múzeum, Pesten meg a Nemze
ti Múzeum, s tény továbbá az is, hogy az adorjáni diákokkal 
cserepeket gyűjt, amit kivet magából a föld, a petróleumlápa 
fényénél pedig az avarokról és a szarmatákról olvasgat mindent, 
ami hozzáférhető. Párosuló előzmény továbbá, hogy Zentán 
a korábbi évtizedekben és századokban is mindig akadtak 
olyanok, akik becsben tartották a megtalált vagy felkínált tár
gyakat, létrejöttek értékes magángyűjtemények is (például a 
Vujic-gyűjtemény). A múzeumalapítás gondolata tehát már
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igen korán megérlelődött -  és gyakorta felelevenítődött. Mint 
mondjuk 1937-ben, Dudás Andor révén. A tényleges megala
kítással azonban 1947-ig kellett várni. Tripolsky Géza élete így 
rövidesen összemosódik az intézmény sorsával, és együtt halad 
vele, szinte mindvégig.

E sorok írójának megadatott, hogy hosszú hónapokon át va
sárnaponként délelőtt látogatást tegyen a Tripolsky családnál. 
Kávé, némi pálinka vagy bor -  és a történetek. Mert az akkor már 
nyugdíjas Géza bátyánk igazi nagy mesélő volt, ízes szavakkal, 
leleményes mondatfűzésekkel. S általában az egészen személyes 
jellegű históriák is rendre a múzeum meg a művésztelep köré 
csoportosultak. Ezek azonban -  bőséges információforrásuk 
ellenére -  inkább fragmentumok voltak; ezt most tapasztalom 
igazán, hogy az ismét előkerült (s nyilván a kiadásra jogosul
tan váró) kéziratát lapozgatom. Amely a múzeumról szól. De 
minősülhetne akár önéletrajzi regénynek is. S bár nem kifeje
zetten szakdolgozat, elébünk tárul a Tiszához kötődő Zenta és 
környékének helytörténete, néprajza, letűnt korok életmódja és 
megannyi foglalkozása, valamint a gyűjtemények sorsa. És port
rékat rajzol azokról az emberekről is, akik így vagy úgy az ügy 
mellé álltak (a teljesség igénye nélkül, inkább csak ízelítőként: 
Lazar Kragujevic, Vukov Nestor, Katona Pál, Ács József, Benes 
József, Fábri Jenő, Kulcsár Veronika, Szekeres László). Lezajlik 
előttünk a múzeum helykeresése, többszörös költözködéssel, 
aztán az átszervezések sora (például 1963-ban egyesítették a 
múzeumot, a képtárat és a művésztelepet). Ugyanakkor a kézirat 
korrajz is a mögöttünk lévő korszak kultúrpolitikájáról, vezetési 
és döntési módszereiről -  mindezek például a névváltozásokban 
is lecsapódnak: Városi Múzeum, Népmúzeum, Zentai Múzeum. 
Ami pedig a stílust illeti, Tripolskyból minduntalan előbukkan 
a szépíró, aki a dokumentumértéken túlmenően színes olvas
mányt is kínál. Közben persze nyomatékosítja a lényeget: Zen
ta lakosságát mindig érdekelte a történelmi múlt, lelkes gyűj
tőknél halmozódtak a különféle -  rendszerezésre és kiállításra 
váró -  tárgyak, s midőn Zenta mindinkább városi jelleget öltött, 
az igény életre hívta a múzeumot is.
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Még valahol a kézirat elején szerzőnk vall munkastílusáról 
is, az álmatlan éjszakáiról, pontosabban: az „ébren álmodozás
ról”. Amikor mindent alaposan végig lehet gondolni, s másnap 
már a realizálás következhet. Évtizedeken át tartó módszere 
volt ez. És rendre bejött. Lám, életre kelt a megálmodott in
tézmény is...

KILINCSEK

Rendkívüli hidegre ébredtünk ezen a vasárnapon. Szá
mításba sem jöhetett, hogy megpróbálkozzam az öreg 

autómmal, inkább taxit rendeltem, bár az is nehézkesen alakult, 
a sofőrnek segítséget kellett hívni a begyújtásához, de ahogy 
megígérte, 11 előtt néhány perccel már itt volt, így pontosan 
érkeztünk a kórház elé. Kálmán azonban sehol, ami nála eléggé 
szokatlan, a mobilja pedig kicsöng, nem veszi fel. Fehér Kál
mán ekkor már két órája és negyven perce halott. A portás 
nem enged be bennünket, karantén az influenzajárvány miatt. 
Valami közbejöhetett neki, gondolom, visszafordultunk, majd 
délután újra próbálkozom. Azért persze valami mégis zavar: 
egykoron a szavunk eljutott hozzá a messzi Bangladesbe, hangja 
pedig szépen visszaérkezett az újvidéki szerkesztőségünkbe. 
A technika most mond csődöt, amikor a táv -  kórházkapun 
innen és túl -  mindössze néhány tíz méter? Ezt fejtegetem Be
szédes Pistának is, aki közben megérkezett hozzánk, a családi 
házunkba, hóna alatt a verseskötetre vonatkozó szerződéssel, 
Kálmánnak most kellene aláírnia, még az ebéd előtt. Istvánnal 
természetesen az irodalomról beszélgetünk, eltűnődve, a vaj
dasági magyar szerzők hányszor és mennyiféleképpen írtak a 
tengerről. A tengerről, amely maga a teljes szabadság, s talán 
már Kálmán lelke kalauzol bennünket, akit ebéd után, a kora 
délutáni órákban hívok majd ismét, nem tudván, hogy végleg 
szabad, s nem akadályozza immár a feszülten önfegyelmező
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abroncs. Talán csak egyszer, Budán láttam őt igazán e konokul 
figyelő zsilipek nélkül. Egy kerthelyiségbe invitált, állítólag ott 
lehet igazán jó báránysültet fogyasztani. A Kosztolányi tér felől 
bandukoltunk jó darabig, aztán betérve az utcáról és áthaladva 
egy keskeny folyosón valóban előttünk az éden: finom szellővel 
bolyhos nyár végi tündöklés hangulatfokozó színes lampionok
kal (talán készülőben egy eddig titkolt ünnepi ceremónia?), az 
oldalsó tűzfalat pompás futónövényzet borítja, szemcsés ösvé
nyek vezetnek a komótosan elhelyezett asztalok felé, középen 
diszkrét szökőkút, halkan csobogó zizegéssel, mint a tenger, esti 
séták alkalmával. És az ő arca akkor megenyhült.

Egyszóval sajnáltam, hogy e didergő vasárnapon Kálmán 
nincs itt az ebéden, egy kolumbiai íróról is szerettem volna 
mesélni neki, vagyis a regényéről, annak főszereplője éppen 
aranyásáson töri a fejét, szak- és kézikönyveket vásárol tárnák
ról, szerszámokról, mert úgy gondoljuk, szerencsénket tudo
mányosan kell megalapozni, legalábbis begyűjtve az alapisme
reteket. Mindazonáltal az arany pedig boldoggá tesz, holott ha 
az embernek van néhány jó barátja, az már untig elegendő -  ez 
így persze nagyon irodalmiatlan megfogalmazás, barátnőjeként 
Dóra Estela is egészen másként világosítja fel minderről az Ár
bocmestert; szóval erről is beszélni akartam Kálmánnal, külö
nösen, hogy néhány nappal korábbi találkozásunk alkalmával 
egy fényképet lobogtatott házuk réges-régi, méretes kilincséről, 
amely egyfajta jelképként (akár címoldali fotóként is) szolgál
hatna a leendő kötethez; mármint talán olyképpen, ahogyan 
az ember előtt egyszer megnyílik a világ, aztán meg bezárul, s 
amikor ez utóbbi felé közeledünk, kinek-kinek illő elkészíte
nie saját testamentumát, végső akarata megnyilvánulásaként. 
Persze, gyanút foghattam volna már néhány nappal ezelőtt, bár 
pontatlan emlékezetem ráadásul megbicsaklik: nos, Kálmán 
akkor felém fordulva mintha azt mondta volna, szomorúan, 
színtelen tekintettel, hogy nincs kedve tovább élni. Lehet, hogy 
az egészet csak most találtam ki, a nagyobb hatás kedvéért, el
játszadozva a még valószerűtlen testamentum szó jelentésével 
is, mindenesetre Kálmán ezen állítólagos mondatát (amelyről
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azóta sem tudjuk, elhangzott-e egyáltalán) már nem vicceltem 
el, nem is próbáltam őt vigasztalni, ez végképp stílustalan lett 
volna, egyszóval komoly maradtam tehát, ez a mondat pedig 
így elszállt magától, szertefoszlott, mint nyáron a bárányfelhő. 
A következő percben már egész más témáról beszélgettünk.

Az ember megérzi, ha rossz hírt akarnak vele közölni, 
ezért tolja maga előtt az időt. Délután aztán mégis nekidurál- 
tam magam. Hívtam Kálmánt a mobilján, nem jelentkezett. 
Akkor tárcsáztam a kórházat. A kapott információ már meg 
sem lepett. -  Nem volt semmi előjele -  mondta tárgyilagosan a 
nővér a telefonba, hangjában mégis némi részvéttel. -  Hirtelen 
történt -  tette hozzá.

Egyébként úgy terveztem, ebéd után felolvasok még Kál
mánnak egy részletet ennek a kolumbiai írónak a könyvéből. 
Amely arról szól, hogy az aranyásók voltaképpen nem akarnak 
mást, mint behatolni egy számukra ismeretlen világba. „Az 
ilyesfajta kihívások segítenek ma is a túlélésben, hogy ne akar
jak rossz ajtón kimenni.” Utólag biztos vagyok benne, a végső 
kijárathoz Kálmán a megfelelő kilincset fogta meg. A képen is 
láthatót. És most már csoboghat örökké a kerthelyiség szökő- 
kút-zuhataga.

A PARLAG VIRÁGAI

Ú GY GONDOLOM, elbűvölhették őt Bosznia felhőket 
szurkáló hatalmas hegyei, zegzugos kővárosai, s a Csont- 

váry által megfestett, jelképpé váló hídjával maga Mostar is, 
ahol néhány évet töltött a kertészeti főiskola diákjaként. De 
visszatért, másképpen nem is történhetett. Rövid kitérő után 
újságíró lett, az Újvidéken megjelenő Magyar Szó című napi
lap Tiszavidék mellékletének terepi riportere. Szándékosan vált 
krónikásává annak a „szülőtájnak”, amely „ölelés helyett öl”; 
egyre magányosabban, ám nem feladva a konok küzdelmet.
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Egyik verseskötetének címoldalán ez áll: Sóvirág. S már az elő
szóból kiderül, szerzőnk ezt a lila virágú növényt nem a színéért 
szereti, hanem a szívóssága miatt. Az irodalom mellett meg
annyi mást is felvállal, sokasodnak a tájat meg annak embereit 
bemutató tárcák és színes írások, de szociográfia és helytörténet 
is kikerül a keze alól. Közben rengeteg ismeretanyagot hint el. 
Olykor leleményesen, művészi fondorlatossággal szólítja meg a 
gyakran sivár környezetet. íme egy példa: valamely tavasziaso- 
dó február végi napon szerzőnk nekivág gyalogosan a Csóka és 
a Tisza közötti füves térségnek. Lévén ez a világ egyik legunal
masabb helye, tágítani kezdi azt, dúdolván a Tavaszi szél vizet 
áraszt... kezdetű dalt, amely akár a Káma vidékére is elvezethet, 
majd a múltba révedve hirtelen Thököly is felbukkan seregével, 
amint a zentai csata végkifejletét figyeli. Végül elhalad a Kre- 
menyák, a nagy kopasz halomnak keresztelt földhát mellett is, 
ahol a századelőn Móra Ferenc végzett ásatásokat, most pedig 
„a tócsákat kerülgetve úgy éreztem, mintha a kezemet fogva 
vezetett volna”. A társaság is bővül: Mórán kívül megidéződik 
Kálmány Lajos, a kiváló néprajzkutató, Csóka egykori káplánja, 
majd Borbély Mihály is, a nagy mesemondó. Cs. Simon István 
nincs egyedül... És különben is: kiszakított magának egy vi
lágot, Észak-Bánát és némileg Észak-Bácska kisebb-nagyobb 
településeit, tanyamaradékát. Csak egy igen hézagos felsorolás: 
Hodics, Rábé, Verbica, Csóka, Tornyos, Szanád, Hódegyháza, 
Jázova, Pádé, Macahalma, Tiszaszentmiklós, Monostor, Fility, 
Majdán, Oroszlámos, Erzsébetlak, Felsőhegy meg a Gyöpsor, 
valamint a Haranga-sor a tizenkét döngölt házával, és persze 
a Martonosra vezető Eperfás út. Átböngészve ismét tizenvala- 
hány könyvét, elhatalmasodik bennünk az érzés, a környéken 
nincs utca, ahol István barátunk ne járt volna, nem akad ház, 
ahová nem tért be, s nincs ember, akit ne ismerne. A döbbene
tes, hogy ez nincs is messze az igazságtól. Szembeszegülve rom
mal és omladékkal, menteni akart mindent és mindenkit, helyet 
keresve számukra a kollektív emlékezetben, „hogy ne irthassák 
ki génjeinkből / a maradék reményt”. Perlekedve, olykor akár 
a férfiasán viselt vereség jegyében rajzol így apró, finom lírai
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képeket vers-sóhajokban vagy rövid lélegzetű prózában, ám 
az elárverezett és a „röghöz simuló” szülőfalujának, a sokszor 
megénekelt Terjánnak sötétlő árnyképe állandóan visszatérő
ben. Leszűkülő térben és időben tovább komorulnak verssorai, 
avagy vakablakba hiába helyez valaki rozsdás dobozban virá
got, amott „kénes kút csordogál / végképp magára hagyatva”, 
végül: „lesben állva / vár rád / a faludat is fölfaló / elmúlás”.

Persze, őt azért a derű sem kerülte el, időnként huncutságra 
is kapható volt. Megfejthetetlen viszont számomra, hogy ez a 
zömök, hatalmas izmokkal és félelmetes lapátkézzel rendelkező 
írónk (más időkben cirkuszi erőművész is lehetett volna) ren
dezvényen fellépve hogyan és miért váltotta fel harsány hang
ját sejtelmes suttogásra -  a közönségnek nagyon oda kellett 
figyelnie, hogy értsen valamit az elmondott versből, tárcából. 
Talány továbbá, hogy a napilapot bemutató úgynevezett élőúj
ságok befejezte után a falun szinte elmaradhatatlan vendéglátás 
alkalmával honnan tűntek elő hirtelenében a zenészek. Már 
amikor Pista is velünk volt. (A híre megelőzte volna?) Ellenke
ző esetben a muzsikusok általában elmaradtak. Ha viszont ér
keztek, azonnal költőnkhöz tódultak, mint valami mágneshez. 
Ő előbb röviden tesztelte őket, miféle dalokat ismernek, hányat, 
megtalálta a kellő szóhasználatot a prímással -  s aztán rázendí
tett. Néha -  pálinkáspoharát intőn magasba tartván -  hirtelen 
félbeszakította a megilletődött muzsikusokat, új dalra váltva. 
Idézet az egyik tárcájából: „Én meg legalább duhajkodtam 
néha, s olyankor fél éjszakán át úgy éreztem, hogy nemcsak az 
alvég, hanem a fölvég is az enyém.”

BEJÁRÓDOTT MENETREND SZERINT, a hét meghatáro
zott napján Cs. Simon, valamint Fodor István (szintén a Magyar 
Szó újságírója) gépkocsival terepre indultak. Egy időben én is 
(egy hetilapnál dolgozva) rendszeresen csatlakoztam hozzájuk. 
Általában az adott falu helyi irodája volt az első célpont, aztán -  a 
témákat egymást között felosztva -  következett a művelődési ház 
mindenese, majd az évszaktól függően egy-egy földműves vagy 
kisiparos, valamilyen érdekes személy stb. Mindezzel végezvén
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Cs. Simon ilyenkor -  nyilván előre kigondolt -  indítvánnyal állt 
elő: „Piroska nénivel régen találkoztunk, illő lenne megnézni.” 
Vagy: „Hazafelé menet beugorhatnánk Ferenc bátyánkhoz a 
tanyájára.” Ezek a látogatások általában falatozással kezdődtek, s 
idővel némi ital is lecsúszott a torkunkon. Figyeltem egyébként, 
ahogyan Cs. Simon dolgozott. Feltette a kérdést, majd azonnal 
sorolni kezdte a választ. Szóhoz jutott persze kisvártatva az alany 
is, de ekkor, szinte azonnal, már következett a második kérdés, 
és ismét az újságírónk adta meg a kezdőhangot. Legnagyobb 
meglepetésemre ez történt a felvidéki Királyhelmecen is, ahol a 
kilencvenes évek elején az éppen induló Városi Egyetem divatos 
téma volt. Fogadtak bennünket, Cs. Simon kérdezett, majd rög
tön folytatta is: „Ugye valós a tény, hogy ennyi és ennyi diákkal 
kezdik a tanévet, s hogy Magyarországról is járnak át vendég- 
előadók...?” Mindebből leszűrhető, hogy István barátunk ké
szült, akár a közeli Tornyosra látogatott, akár Királyhelmecre. 
Vagy éppen Lendvára. Ahol egy százkét éves bácsit választott 
interjúalanyként, bizonyára tőle várta hallani a leghitelesebb 
történeteket. Ezt mellesleg azért is fontos említenünk, mert a 
köztudatban az rögzült, vidéki magányosként Cs. Simon alig 
hagyta el Csókát és annak szűk környékét. Tárcáit újraolvasva 
szembetűnik, végigbarangolta bizony Baranyát és Szlavóniát, 
beutazta Szlovénia magyarlakta településeit, járt úgyszintén 
Erdélyben. Mi több, egy alkalommal -  vállalva a csoportos bu
szozás bonyodalmait -  a Nagyságos Fejedelem kedvéért eljutott 
Rodostóba is. Néhány évre rá, felvidéki előadókörutunk révén 
(Bogdán József és Fehér Kálmán volt még az útitárs) Borsiban 
landoltunk a kastély előtt, ahol II. Rákóczi Ferenc született, az
tán néhány nap múlva a kassai dóm altemplomában ott álltunk 
a fejedelem örök nyugvóhelyénél -  ekkor néhány könnycsepp 
hullott Cs. Simon szeméből a kripta kövezetére.

SZLOVÁKIAI KIRUCCANÁSUNKBÓL VISSZATÉRŐBEN 
volt még egy előre szervezett megálló: Ádánd. Kis település a 
Balatonhoz közel. Korai hó szállingózott november derekán, 
amikor a korosodó Yugo 45-ös autómmal (és nyári gumikkal)
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a tó felől jövet többszöri kérdezősködés után befutottunk a tele
pülésre. Este beszélgetés az iskola diákjaival, majd marasztalnak 
bennünket, másnap a helyi népdalkör tartja ugyanis szokásos 
heti összejövetelét. „Az asztalok megteltek az asszonyok által 
hozott süteménnyel, sokféle kaláccsal (amiből útravalóul is 
kaptunk) és a férfiak által hozott itallal, majd megkezdődött 
a foglalkozás...” -  emlékezik vissza szerzőnk Az ádándi oázis 
című írásában. Tegyük hozzá, valamennyi idő kellett azért az 
ismerkedéshez, de a poharazgatás meg az egymás dalainak 
éneklése utóbb kitűnő feszültségoldónak bizonyult. És kiderült 
közben az is, hogy a népdalkör középkorú, csinos vezetőnőjét 
nem kell félteni, a népdalok világában legalább annyira tájéko
zott, mint az erről legendásan híres István barátunk. Este tíz 
óra körül kísérőnk a fülembe súgta, máskor ilyentájt már nincs 
itt senki, most még mindenki a helyén. A dalpárbaj pedig csak 
most kezdődött. A társaság elcsöndesült, mi hárman is hátrébb 
húzódtunk -  csak ők ketten maradtak a porondon. Meg a fel
hangzó, eddig soha nem hallott káprázatos dalok. „Ezt isme
ri-e?” -  kérdezte István. Mire a nő: „Ne bolondozzon már ilyen 
elemista dolgokkal! No de ezt tudná-e folytatni?” Valahol már 
éjfél lehetett, midőn leakadtak egy kuruc éneknél. „A kilencedik 
versszakot ugorjuk át -  javasolta Cs. Simon -, az nem annyira 
érdekes, meg a tizedik sem, viszont a tizenegyedik...” Időnként 
csöndben töltögetünk a poharainkba, kinn lassan ereszkednek 
alá a hatalmas hópelyhek, bolyhos teniszlabdákként vilióznak 
az ívlámpa fényénél. „Nekem a negyvenhatodik strófa a ked
vencem” -  mondja a dalárda vezetőnője, ezt éneklik közösen. 
Ekkor egy kis szünet áll be, Cs. Simon kimérten, de lendülettel 
kortyolgat a poharából, majd megszólal: „Most pedig legyen 
végül egy bosnyák dal, amit Mostarban tanultam.” És felhangzik 
a hegyek ormairól ideszálló ének, mindenki csendben. Utána is, 
percekig. „Akkor hallgassák meg azt az éneket is, amit én meg 
Erdélyben hallottam egy idős nénitől” -  így a dalkör vezetőnője. 
Elkezdi, de amit a tisztások üzeneteként énekel, annak a dallama 
szinte teljesen ugyanaz, mint amit az előbb Istvántól hallottunk. 
Csak persze a szövege szól más nyelven.
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Elköszönve újdonsült ismerőseinktől, szedelőzködünk, s az 
időből kiszakadva, a suhogó hóesésben lassan megindultunk 
szálláshelyünk felé.

A MEGKERÜLT INTERJÚ

A z arcára emlékszem a cigarettafüst-gomolyagban, barát
ságos mosolyára, amely egyaránt közelített bátorítóan és 

érdeklődőén. Amúgy esős, szürke novemberi délután volt, va
lahol még a múlt század hetvenes éveiben. A helyszín egy pesti 
presszó félhomályos, meghitt sarka. Kardos G. György várt rám 
ott, az Avraham Bogatir hét napja címet viselő, különös (szá
momra akkortájt nagyon fontos) könyv írója. Első kiadott mű
veként a regény 1968-ban jelent meg, azonnal hatalmas sikert 
aratva. Izgatottan készültem tehát a szerzővel való találkozásra. 
Az interjú szövegét aztán Újvidéken tisztáztam le, majd átad
tam egyik folyóiratunk főszerkesztőjének. Valami módosítást, 
pótlást javasolt, talán fotókat is kért, egyszóval elhúzódott a do
log, magam is mindinkább mással voltam elfoglalva, az egész 
tehát -  jobb napokra halasztódva -  felejtődött. És a kézirat is 
eltűnt. Egyik költözködésem után próbáltam a nyomára buk
kanni, igaz, nem túl nagy lendülettel -  sehol. Kardos G. közben 
még egyszer visszaköszönt, ő írta Lénárd Sándor könyvének 
remek előszavát, s ekkor megint ott éreztem biztató mosolyát, 
kissé hanyagul világfias mozdulatát, midőn lezserül hátradőlve 
kisegíti a beszélgetésből némiképp kizökkent fiatal újságírót. Az 
időben ugorva utólag persze látom, lapom pesti tudósítójaként 
Pesten még felkereshettem volna, hiszen 1997-ben halt meg. 
(Hetvenkét évesen.) Ám akkor engem már inkább a napi felada
tok kötöttek le, róla pedig -  ez is egyike a visszahozhatatlan, már 
nem pótolható mulasztásaimnak -  egyszerűen megfeledkeztem.

De nem csak az interjú kézirata tűnt el. Néhány hónapja 
egyik kötetét kölcsönözni szerettem volna egy kedves isme
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rősömnek, felforgattam tehát a házat, de Kardos G. könyveit 
a föld nyelte el. Pedig tudván tudom, hogy A történet vége 
című regénye a trilógiában is megvan meg külön kötetként is. 
Nos, ez már komoly intés volt. Nem is üzenet, hanem egye
nesen feddés. Mígnem aztán a napokban -  bizonyára némi 
engesztelésként -  egyfajta csoda történt. Az egykori udvari 
műhelyben, amely most raktárként használatos, előkerült hat 
hatalmas dosszié, pedánsan felsorakoztatott régi írásaimmal. 
Halványzöld papírosra gépelve így -  hozzávetőlegesen negyven 
évre rá -  az interjú is... Amely persze eredeti formájában (és 
tizenegy flekkes terjedelmében) talán már nem kötné le az ol
vasó figyelmét, egyes részletek azonban könnyen átmenthetőek. 
S ez nyilván kötelességem is.

Akkori beszélgetésünk kezdete a második világháborúba 
vezetett vissza. -  Apám baloldali újságíró volt, 44-ben hurcolták 
el -  mondta. -  Én akkor fejeztem be a gimnáziumot, és vittek 
engem is. A bori rézbányába kerültem, egy lágerrel odébb, mint 
Radnóti. Vele így nem találkoztam. Ő a Heidenau-lágerbe ke
rült, az enyémet Westfalennek hívták. Egyébként rengeteg láger 
volt ott. Radnótiék, mint köztudott, az első lépcsőben mentek 
el, zömében ők haltak meg. Az erőltetett menetből mi csak 
másfél napot tettünk meg, az indulásunk másnapján felszaba
dítottak bennünket a partizánok. Hegyi szerpentinen történt, 
egy útfordulónál, fogalmunk sem volt arról, hogy mi történik 
velünk. A hátam mögött még hallottam a tábori csendőr üvöl
tözését, ám a menet nagyobbik része ekkor már befordult egy 
kanyarnál. Egy szerb katona állt ott, csillagos sapkával a fején, ő 
irányított bennünket, ekkor figyeltünk fel rá. Továbbhaladtunk, 
ott már állt a menet. A hegyoldal feketéllett a partizánoktól...

Magyarországon Szálasi volt hatalmon, húzni kellett az időt, 
egy csoporthoz csatlakozva Nisbe került, onnan Szófiába, majd 
bolgár gyerekeket kísérve Palesztinába. Toborzáskor tagja lett 
az ott szolgálatot teljesítő angol hadseregnek, majd a mezőgaz
daságban dolgozott, s kitanulta a kőműves szakmát is. Munka
könyvében otthon is hosszú időn át még ez állt: kőművessegéd. 
De most még Palesztinánál tartunk, amelynek -  Izrael létrejötte
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előtt -  éppen a végnapjai telnek. Arabok, drúzok, beduinok, 
cserkeszek, örmények és zsidók látszólagos békében élnek, ám 
mindinkább felszínre kerülnek a sötét indulatok. -  Számomra 
érthetetlen mindenféle elfogultság, nemzeti gyűlölet -  állítja 
határozottan interjúalanyom. -  Egyszerűen érzéketlen vagyok 
a színnel és fajjal jelölhető problémákra, szemben állok min
dennel, ami elválasztja az embereket. De látjuk, mi történt. 
Mindez amorálisan hat. Háborút minden nép viselt, kegyet- 
lenkedett -  viszont hazugságokban nem lehet élni, s mindent 
összevissza mitizálni. -  Ekkor egy pillanatra megállt, majd így 
folytatta: -  Minden nép megteremt magának egy történelmet, 
egy nem létezőt. így tett Magyarország is: Jókai a millenniu
mi időkben kitalálta a magyar történelmet, ezt ismerjük mi is, 
ezt látjuk. A Jókai szemével. De ez még enyhe változat a Hor- 
thy-időszak történelemszemléletéhez képest: akkor még jobban 
kitalálták a történelmet, leventékkel, daliákkal, kacagánnyal...

Beszélgetésünk haladtával rákérdeztem, 1951-ben miért tért 
vissza. Válasza: -  Anyám egy magára maradt izraelita asszony 
volt, aki megtalálta a boldogságot a pártmunkában. Olyan leve
leket írt nekem, hogy Magyarország maga a paradicsom. S ezt én 
hajlamos is voltam elhinni. Hazajöttem tehát, a Rákosi-időszak 
kellős közepén, elhelyezkedési lehetőség sehol. -  Kőművesként 
egy ideig az építőiparban dolgozott, majd a rá következő évben 
régi barátjaként a győri színház főrendezője meghívja drama
turgnak. Utána pályája már közismert: munkatársa a Magyar 
Rádiónak, dolgozik számos színházban meg a Filmgyárban, 
aztán a Magvető Könyvkiadónál, újságíró, a kritikai rovat szer
kesztője az Élet és Irodalom című hetilapnál. Közben sorra je
lennek meg kötetei -  s az elismerések, a díjak sem maradnak el.

Ezt követően az írói módszerekre, a műhelyproblémákra 
terelődött a szó.

Mindenekelőtt arra figyelmeztetett, hogy az író ne játsszon 
szerepet, ne ideologizáljon, és ne nevezze ki magát apostolnak, 
mert abban a pillanatban megszűnik írónak lenni. Aztán: az 
író nem oldhatja meg a világ kérdéseit, legfeljebb csak jeleket 
táplálhat egy komputerbe -  a számítást az olvasó végzi el. Ily
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módon pusztán az a fontos, hogy legalább azok a fiktív kom
puterbe betáplált jelek jól kiválasztottak és pontosak legye
nek. Ugyanakkor szerinte a jelen kor írójának nagyon nehéz a 
feladata: a társművészetek és a kommunikáció ugyanis olyan 
információtömeget zúdít a világra, amellyel szinte lehetetlen 
konkurálni. -  Én csak egyetlen dolgot tudok adni, amit az előb
biek nem képesek nyújtani: önmagamat, a rajtam átszűrődött, 
saját szempontú világomat -  mondta. Majd a regényírók azon 
tapasztalását említette, miszerint a képzeletbeli dróthálón már 
minden ott áll: a cselekmény, a személyek (jellemek), ám ez 
utóbbiak kibontakozva élni kezdenek, saját öntörvényű logi
kájukat követve, az író pedig mindezt engedi. Ezért történhet 
meg, hogy a mű sokszor okosabb, mint maga az író. Mennyi 
buta író van, és milyen jó könyveket írnak!

-  Egyik gyöngém, hogy meséket nem tudok kiagyalni, még 
olyan sorstörténeteket sem, amilyenek tucatszám jelennek meg 
a Nők Lapjában -  fejtegette végül. -  Regényeim epizódokból 
állnak össze, lényegében novellafüzérek. Tehát az átéltség a fon
tos, nem a történet. De hát ezt (csak) én mondom, mert kép
telen vagyok történeteket kitalálni. Kandinszkij nem tudott jól 
rajzolni, ezért nem a rajzközpontú festészetet művelte... Szóval 
hiába próbálkoznék a Joseph Conrad-féle nagyepikával, más 
az alkatom. Visszatérve a szereplőimre, én azt tudom csinálni, 
hogy valaki bejön, mond egy mondatot, amely lebegni kezd, 
és én hozzáadok valamit a hangulatához.

Hát ennyi. Most használhatnám akár a teherletétel kifeje
zést, de nem fedné teljesen az érzéseimet. És bármennyire is 
helytálló ugyanakkor a megfigyelés, miszerint idővel minden 
a helyére huppan -  szintén nem jutunk előbbre. Inkább a jel
zés szó lenne az ideillő, vagy a -  kétféle -  pótlás. Az enyém 
immár megtörtént. Ám egyáltalán nem csodálkoznék, ha az 
elkövetkező hetekben egy magától kinyíló szekrényből kihul
lana valamelyik könyve. Talán ő is üzenne még egyet s mást, 
ami akkor kimaradt a beszélgetésünkből, szóval valamely re
génye egy részletéből még kiderülne valami fontos. Merthogy 
a lényeges dolgaink lezáratlanok.
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VISSZAVEZETŐ SZÁLAK

Véletlenek pedig nincsenek -  szokta volt mondogatni egyik 
kedves író barátom, s mindinkább hajlok elfogadni állí

tását. Merthogy Ferdinandy György első, Magyarországon 
(1988-ban) megjelent könyve, a Szerecsenségem története, ott a 
polcomon. S talán a hátsó borítón található nyúlfarknyi szöveg 
hívhatta fel rá annak idején a figyelmemet: budapesti születésű 
író, aki aztán egy Puerto Ricó-i egyetem tanára. Szintén ott egy 
másik könyve: A francia vőlegény; amely az író franciaországi 
éveinek tára. A sort folytathatnám, ám inkább ideillő: az idén 
Dalmáciában nyaralva a Szomorú szigetek című kölcsönzött 
könyve volt az olvasmányom, bár akkor még semmiféle jel 
nem mutatott arra, hogy a szerzőt Zentán vendégül láthatjuk. 
Visszafelé haladva az időben ne feledkezzünk meg a párizsi 
Magyar Műhely hozzánk a hatvanas és hetvenes években ritkán 
elkerülő izgalmas számairól sem, amelyekből friss szellemiség 
áradt; erről s az akkori személyes találkozásról tett említést Tol
nai Ottó is a zEtna irodalmi fesztiváljának záróestjén.

De most még egyelőre a zentai Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnázium nagytermében ülünk, harmadikos és negyedikes 
diákokkal. Elhangzanak a kezdőmondatok, majd Ferdinan
dy -  amikor rákerül a sor -  feláll, s leveti a zakóját: -  Ahol 
én tanítottam, azon a kis trópusi egyetemen, a Karib-tenger 
közepén, ott mindig zakóban jött be az ember az órára, s ami
kor megérkezett, akkor letette a székre. Ezt a szertartást én is 
betartottam harmincvalahány éven át. Erre azért volt szükség, 
hogy mindenki lássa: van zakó. Amelyre amúgy ott nem volt 
semmi szükség, ezen a kis demonstráción kívül semmi másra 
nem is használtam. Nekem is csak egy volt.

Fíuszonegy évesen távozott Magyarországról, 1956- 
ban. -  Mi úgy kerültünk Franciaországba, hogy nem tudtunk 
semmit az új művészetekről, a kísérletező irodalomról sem. 
Elkezdtünk tehát nyelvet tanulni, s szinte egyidejűleg habzsolni 
azt a rengeteg hatást, amely ott ért bennünket.
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Francia íróvá is válhatott volna, könyvei sorra jelentek meg, 
francia irodalmi díjakban részesült. -  A valódi siker az volt, 
hogy az igazán nagy írók a jegyzeteikben megemlítettek vagy 
írtak a könyveimről -  mondja. A megbecsülés azonban nem 
járt pénzzel, biztos anyagi háttér nélkül pedig az ember nem 
írhat prózát. így került sor az újabb váltásra. -  A Strasbourgi 
Egyetemen a doktorátusra készültem -  meséli - , sétáltam a fo
lyosón, s akkor vettem észre a tanári szoba ajtaján egy rajzszög
gel felerősített kockás papírlapot, amelyen az állt, hogy trópusi 
egyetem diplomás európai tanerőt keres. Ennyi. Rögtön letép
tem, nehogy valaki más is jelentkezzen, átsiettem a szemben 
lévő diákkocsmába, a terem sarkában állítólag akkor már húsz 
éve ott ült egy részeg spanyol, akit Ramónnak hívtak. Odaad
tam a papírlapot, s mondtam neki, én spanyolul nem tudok, 
írjon egy szép levelet, amelyben jelentkezem erre az állásra. Ra- 
món azonnal hozzáfogott, megírta, behelyeztük egy borítékba, 
feladtam. Gondoltam, ebből sem lesz semmi. Három hónapra 
rá megérkezett a válasz a Puerto Ricó-i egyetemről, amelyben 
értesítettek, hogy elfogadták a jelentkezésemet. Valamivel ké
sőbb pedig elküldték a hajójegyet is. -  Spanyolul tudott? -  kér
dezem. -  Nem -  válaszolja -, s erre nem is maradt sok időm. 
Francia feleségemmel és két gyerekünkkel lementünk Barcelo
nába, annak egy külvárosába, ahol olcsóbb volt a szállás. Lázas 
tanulásba kezdtem, aztán két hét után szólt valaki, hogy amit 
tanulok, az a katalán nyelv. Összecsomagoltunk, irány Valencia, 
háromszáz kilométerrel odébb, délre, egy hónapig maradtunk 
ott, mert aztán már indulni kellett a kikötőbe. így igen csekély 
spanyol nyelvtudással érkeztem meg a Puerto Ricó-i egyetemre.

Űjabb vallomás: -  Előzőleg tehát francia író akartam lenni, 
egy kedves diáklány (húsz év alatt háromszor vettem el felesé
gül) javítgatta a szövegeimet, az újságok közölték is (karcolatok, 
novellák). Tizenkét könyvem látott napvilágot franciául. Puerto 
Ricóban azonban észrevettem, hogy a francia nyelv meginog, 
elbizonytalanodik. Felvetődött, hogy mit csináljak: írjak spa
nyolul? De micsoda kóklerkedés lenne ez? -  valahányszor egy 
másik országba megyek, egy újabb nyelven kezdjek el dolgoz
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ni... Ezt nem lehet! És akkor, ott kezdtem el újra tanulni ma
gyarul, fejleszteni, az alap megvolt hozzá, mert az anyanyelvét 
az ember nem felejti el, szemben egy tanult nyelvvel.

Ferdinandy hosszú éveken át folyamatosan megkapta az 
új magyarországi kiadványokat, azokról készített ismertető
ket, jegyzeteket a Szabad Európa Rádió számára. Meg magyar 
nyelvű szakszótárakat vásárolt, a nyelvkészletet gazdagítandó. 
Talán megérezte, hogy egy napon kimondja majd ezt a mon
datot: -  Igen, akkor el kellett menni -  aztán vissza kellett jönni!

A trópusokon egyébként nem volt kivel magyarul beszél
getnie...

EMIGRÁNSOK

Cs. Szabó László, az esszéíró nemzedék jeles tagja jegyzeteli 
a Római muzsika című könyvében, valahol a múlt század 

hatvanas éveinek elején: „Jövőre lesz negyven éve, hogy elő
ször jártam Rómában, s azóta mindig hazatalálok. Igazuk van, 
persze, hogy maradok. Hol a boros? -  rézsút szemközt, Cézár 
a neve; hol a fűszeres? -  a lépcső alján, Romulusnak hívják. 
Mellette a pék s a mosoda. Jó otthon.”

De hol legyen az ember vállalt otthona, s mikor vállal koc
kázatot azért, hogy saját életterét máshová telepítse? Ezekre a 
kérdésekre adhat választ a magyar emigráns írók könyvtárnyi 
irodalma: megannyi beszámoló a küszködések és küzdelmek, 
a bizonytalanságok és meggyőződések vonulás-sorozatairól. 
Meg a lét és a szólás elérhető szabadságának igényéről, amely 
bizonyos helyzetekben felülír minden más tényezőt. 1956 után 
különösen jelentőssé váltak a külföldön megjelenő (igaz, ne
hezen hozzáférhető) könyvek, lapok és folyóiratok, hiszen ily 
módon érkeztek el a másként, szabadon gondolkodók (őrtü
zek, világítótornyok) más megközelítésű és előjelű észrevéte
lei, tapasztalásai és bírálatai. Idővel a szorítás engedett, majd a
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rendszerváltás után ezek a művek már rendre Magyarországon 
is megjelenhettek, s olyan -  írókról, tudósokról, politikusokról, 
újságírókról szóló -  eligazító munkák is napvilágot láthattak, 
mint például Borbándi Gyula Emigránsok című kötete.

De kanyarodjunk vissza Cs. Szabó Lászlóhoz, pontosabban 
egy előadásához, amely a Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konfe
rencián hangzott el Norvégiában, 1960-ban, s amely autentiku
san láttatja, érzékelteti egy lassan távolodó korszak dilemmáit, 
bár azok közül több -  némileg megváltozott formában -  ma is 
jelenlevő. Tekintettel fiatalabb olvasóinkra Cs. Szabóról elöl
járóban talán annyit, hogy Budapesten született 1905-ben, de 
Kolozsvárt nőtt fel. Családja erdélyi volt, félig székely, félig szász. 
A magyar főváros közgazdasági egyetemén, majd a párizsi 
Sorbonne-on tanult, gazdaságtörténészi diplomáját 1931-ben 
kapta. Első írásai 1927-ben jelentek meg, a Nyugat munkatár
sa lett, 1935-től 1944-ig a Magyar Rádió irodalmi osztályának 
vezetője volt, majd a háború után művelődéstörténetet tanított 
a budapesti képzőművészeti főiskolán. 1948-ban féléves itáliai 
ösztöndíjat kapott, de -  a hazarendelést megtagadva -  kint ma
radt. 1951-ig Rómában és Firenzében, majd haláláig Angliában 
élt. 1972-ig a BBC magyar osztályának belső munkatársa volt, s 
mindeközben szervezte az emigráns magyar irodalmat. A ma
gyar nyelvet, melynek páratlan mestere volt, élete legnagyobb, 
halálos szerelmének nevezte. 1936-ban Baumgarten-díjat, 1990- 
ben posztumusz Kossuth-díjat kapott. 1984-ben hunyt el. Nos, 
a már említett előadásában (utóbb a Hűlő árnyékban nevet vi
selő kötetében jelent meg, Magyar író az emigrációban címmel) 
Cs. Szabó a külföldön élő magyar alkotók (egyáltalán: polgárok) 
vonatkozásában több reális veszélyt is szóvá tesz. Első helyen 
említi, hogy az októberi csodának belső tápereje külföldön el
fogy, lendítő láza elhalványul, majd sorban ezt követi annak 
ténye, hogy az amúgy is szétszóródó diaszpóra atomizálódik, 
„csökken az 1956-os menekültek összetapadása”. A harmadik 
válságtünet az asszimilálódás mértékének kérdésköre: hol kez
dődik, hol végződik a kettős kötöttség, kettős hűség és a két
nyelvűség. A hely és helyezkedés dilemmájáról ezt veti papírra:
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„Mennyire őrizzem és védjem magamban s gyermekeimben a 
magyarságot, remélve, hogy későbbi munkám javát mégis csak 
hazámban hasznosíthatom?” Ugyanakkor felfigyel két olyan le
selkedő lélektani süppedékre, amelyben a hazát cserélő könnye
dén elmerülhet, s amit ő holtsúlynak minősít. Amitől meg kell 
szabadulni, nevezetesen az érzelgős kisebbrendűségi érzéstől, 
valamint köldökzsinórjától, a panaszos önsajnálattól.

Mi ad mégis célt az emigráns létnek? Miért érdemes alkal
mazkodni más körülményekhez, népekhez, szokásrendhez, 
vállalva a beilleszkedés mindennemű zavarait? Az írók szem
pontjából Cs. Szabó válasza egyértelmű, s ezt több helyen és 
több ízben is hangsúlyozza. Zárómondatként idézet tőle: „Nyu
gaton élő magyarok egyik nagy intellektuális kiváltsága, hogy 
szabadon beszélnek és írnak a hazai rendszerről, elismerően 
vagy elnéző rosszallással vagy megsemmisítően, mindegy, ho
gyan, a lényeg a teljes szólásszabadság.”

NYOMKERESŐBEN

Nem tudom, ki hogyan áll a véletlennel, már ami az olvasást, 
a könyveket illeti. Hajlamosak vagyunk ugyanis feltéte

lezni, hogy a véletlenszerűség leggyakrabban csak álca, mögé
je nézni nem mindig tanácsos, talán felesleges is. Fogadjuk el 
inkább, hogy időnként olyan kiadványok kerülnek a kezünk
be, amelyek meghatározóakká válnak, s beilleszkednek abba a 
sorba, amely számunkra az igazán fontos. Egyszóval valamiféle 
homályos rejtélyek, titkos feljegyzők és feljegyzések haladnak 
mellettünk, egy láthatatlan fal mögött, mígnem valamelyikük 
átlép hozzánk a „semmiből”, egy általunk nem ismert törvény 
rugójára; a mögöttes világ furcsa, mégis fontos jelzései tapad
nak így ránk, nyilván pontosan az adott kijelölt időben.

így „rontott rám” Álvaro Mutis, ez a valóban remekül me
sélő kolumbiai író -  amúgy Márquez barátja -  az Árbocmester
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történeteivel (Maqroll az Árbocmester nekibuzdulásai és hányat
tatásai). Bevallom, csak ámultam, ahogyan előlépett -  viszony
lag későn, talán két éve sincs -  az eleddig névtelen rokonaim 
táborából, azonnal tegeződve. És fellebbentette a létezés újabb 
formáinak olyan tartományát, amely bizonytalanul és amorf 
módon terjeszkedve már itt körvonalazódott, s nyilván csak 
érkezte felkészült fogadtatására várt. Eddig ez rendben is lenne, 
mondhatnánk, ám a szerzőhöz további szálak vezettek. Ferdi- 
nandy György, a sokáig emigrációban élő író levelében arról 
tájékoztatott, hogy Álvaro Mutis kollégája volt a Puerto Ricó-i 
egyetemen, Sári László pedig, a tibetológus, minapi megismer
kedésünk alkalmával tette szóvá, hogy lánya hosszabb bekez
déseket fejből tud az Árbocmesterből. A teringettét! -  mindezt 
azért már mégsem lehet a véletlen számlájára írni...

Kissé más a helyzet Hermann Broch Vergilius halála című 
regényét illetően. Mondatai mint félálomban hempergő hatal
mas puhatestűek egy lejtős utca eső utáni síkos kockakövein, 
borongós hajnali órákban. Találomra íme egy szövegrész: 
„A dal vezérelt, de már nem sokáig; a bejárati csatorna két part
ja közti út hamarosan véget ért, és a dal elenyészett az általános 
nyugtalanságban, mely a fedélzeten támadt, amikor feltárult a 
kikötő öble, ólomszínű tükrével már feketén csillogva, és le
gyezőszerű félkörben a medence körül elterülő város rengeteg 
fény foltjával, az alkonyat ködében csillagos égbolt módjára ra
gyogva.” Engem mindenesetre átvezetett a költészetből a próza 
világába. Brochnak azonban mindeddig nem akadt folytatása, 
várom, mikor kerül elő valaki, aki szintén belül hordozza őt és 
szerteindázó mondatait.

De most voltaképpen Lénárd Sándorról szeretnék írni, ez
úttal azért, mert Világok vándora címmel a közelmúltban látott 
napvilágot az életútját felvázoló tanulmánykötet. Előrebocsá
tom, e könyvhöz vezető utam nem rövid, miként a neve módo
sult változatainak története sem az: a magyar irodalomban előbb 
Lenard néven szerepel, ebből lett a Lénard, majd végül a Lénárd.

Talán azzal kellene folytatnom, hogy annak idején egy hetet 
Pesten tölthettem, vendéglátóim biztosították a programomat,
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ennek keretében kértem a Kardos G. Györggyel való interjú 
megszervezését is. A találkozó létrejött. Lénárd Sándornak a 
Völgy a világ végén és más történetek című -  több részből álló, 
a korábbi megjelenéseket is összefoglaló -  kötetét valamivel 
később fedeztem fel. A kódoltan hívó szót, a garanciát Szerb 
Antalné jelenthette, a könyv anyagát ő válogatta és rendezte saj
tó alá. Meg addigra azért már tudtam, hogy Lénárd, a magyar 
származású orvos író hosszú bolyongás után Brazíliában álla
podott meg. Nyelvzseni volt, aki kétszer számított világszenzá
ciónak: egyszer, midőn latinra fordította a Micimackót, amely 
váratlanul óriási könyvsiker lett, másodjára pedig, amikor egy 
szélhámos benne, az őserdő szélén élő személyben vélte felfe
dezni Mengelét, az auschwitzi haláltábor hírhedt orvosát. Ez 
akkor persze rendkívüli eseménynek tűnt a világsajtó számára, 
néhány napig mindenképpen.

Már Lénárd regényének a felénél tartottam, inkább a szö
vegre koncentrálva, szándékosan átlapozva a csak zavarónak 
vélt előszót, ám egy délután a könyv -  magától -  mégis ott nyílt 
ki. Belenéztem, aztán érdeklődéssel továbbolvastam. Merthogy 
érdekes volt, szellemes, elegáns. Végül látnom kellett: az előszót 
Kardos G. György írta...

TANULJUNK BOTOKUDUL!

Á llítólag húszezer beszélő és egyetlen rádióadó elégséges 
ahhoz, hogy valamely nyelv fennmaradjon. Egy, a XVII. 

században még hatalmas népnek nincs ilyen szerencséje; az ide
gen hódítók kíméletlenül irtották a brazíliai bennszülötteket, a 
botokudokat is, számuk lassacskán néhány ezerre apadt, majd 
amikor Lénárd Sándor a múlt század hatvanas éveiben megis
merte őket a tőle néhány órányi járásra levő utolsó településü
kön, a számuk éppen csak elérte a háromszázat. S hogy mi lett 
a hajdan délceg népből? „Beszélnek egy kicsit portugálul, már
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tudnak koldulni Róma egyik leánynyelvén. Már vetnek kuko
ricát és babot. Már szuvasak a fogaik.” Ezek a „vadak” azonban 
mindeddig képesek voltak gondoskodni a családjukról, a szám
talan növény között kiválogatták az ehetőt, mezítláb jártak az 
úttalan bozótosban, erre európai ember még csizmában is alig 
vállalkozna. „Ők meg tudják tanulni betűinket, tudnak bánni 
eszközeinkkel. Mi a kész nyíllal sem tudnánk megtalálni az er
dőben napi táplálékunkat, hát még, ha magunknak kellene egy 
sziklából kővel pattintani egy nyílhegyet.” A nyelvüket azonban 
nem érti senki. „A botokudokkal való szóértés nagyon egyolda
lú volt -  jegyzeteli Lénárd, a kitűnő író és bámulatos nyelvzseni 
az Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában című könyvében 
a korábbi német telepesek szívesen fogadtak erdei gyerekeket a 
házukba, akik gyorsan és kiválóan megtanultak németül.” Egy 
botokud kislány segítségével egy német orvos megpróbálkozott 
ugyan szótár összeállításával, ennek sorsa azonban ismeretlen. 
A hódítók és betelepült idegenek általában nem fecsérelték 
az időt a bennszülött törzsek nyelveinek elsajátítására, minek 
folytán -  egy tanulmányból kiderül -  a világ három-négyezer 
nyelvének csak egytizede van „úgy-ahogy” leírva, „rendesen” 
pedig csupán egyszázada. Egyszerre irracionális és morbid, 
hogy külön nyelvészeti diszciplína kénytelen foglalkozni ezek
kel a kérdésekkel, amely megkülönbözteti a nyelvhalált, a nyelvi 
öngyilkosságot és a nyelvgyilkosságot. Becslések szerint min
den két hétben kihal egy nyelv, s ha ez így folytatódik, néhány 
évtized múltán várhatóan a nyelvek 95 százaléka el fog tűnni. 
Mindenesetre: a fehér uralom fél évezrede alatt a Brazíliában lé
tező nyelvek háromnegyede halt ki (a még beszélt száznyolcvan 
bennszülött nyelv között is csak egy olyan van, amelyet tízezer
nél többen beszélnek -  ez a guarani). „Brazília távoli erdeiben 
a halál teljes -  mondja Lénárd ahol örök a tavasz, a Baktérítő 
mentén, az erdő és a bozót minden emberi alkotásnak fölébe nő. 
Az emberek sírköveit moha és gyökerek repesztik meg. Ha egy 
kőből készült nyílhegy leesik a földre, eltemeti a lomb, a lián és 
a kidőlő fatörzsek, és egy évtized múlva könyéknyi mélyen lesz 
a földben. Ha itt elszáll egy hang, akkor az elszállt.”
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A botokudok iránt is hálátlan volt a sors. A nyelv enciklopédi
ája említi ugyan a nyelvüket, de nyelvi anyagot nem idéz belőle. 
Állítólag így hangzik náluk az első három számnév: potchik, 
grimpó, crotoup. Ennyi maradna?

„Szeretnék megtanulni botokudul!” -  írta le egy napon Lé- 
nárd Sándor, s feltételezzük, hogy komolyan is gondolta. Kü
lönösebb nehézséget sem okozott volna neki, hiszen tizenva- 
lahány nyelven értett már. Azonfelül tudta, hogy a fenyegetett 
európai nyelveknek van egy utolsó védelmi vonala: a nyomta
tott szó. Tovább élhetnek a könyvekben, ha már nem beszélik 
őket. A botokuddal azonban nem ez a helyzet. Nem tudjuk, 
tervéből mi valósult meg. Lénárd Sándor 1972-ben halt meg. 
Amikor tehát még élt háromszáz botokud. Talány, maradt-e 
azóta valaki is közülük, az meg szinte hihetetlen lenne, ha élne 
még a nyelvük is. Bár inkább sejtjük, benőtte azt is a lián, el
nyelte az őserdő.

LATINÓRA MICIMACKÓVAL

A  latin fontos szerepet játszott a magyar nyelv alakulásában, 
Bárczi Géza például egyenesen a magyarok „apanyelvé

nek” nevezte. De feltámasztható-e ma a latin nyelv? A Vati
kán például erre külön programot készített. Nos, ezzel már 
korábban is sokan próbálkoztak, Lénárd Sándor szintén. Aki 
indokoltan próbálja cáfolni azt az állítást, miszerint a latin kép
telen lenne lépést tartani a modern tudományokkal, mondván, 
ha sokan azzal érvelnének, hogy a latinból hiányoznak olyan 
szavak, mint a kerékpár, az autó és a cigaretta -  hát nem árt 
tudni, hogy ezek Goethe nyelvében sincsenek benne. Lénárd 
1952-ben költözött át Olaszországból Brazíliába, kezdetben egy 
őserdei ólombánya felcsere lett. Tisztes mellékjövedelmet bizto
sított számára, hogy egy odatelepült francia mérnök leánykáit 
angolra és latinra tanította. Az angolhoz Milne Micimackóját
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használta segédeszközként, meglehetős sikerrel. A latint viszont 
igencsak unták a kisasszonykák, „olyan szellemes, olyan lírai 
latin könyvet akarunk, amilyen a Micimackó”, mondták. Lé- 
nárd így kezdte latinra fordítani a könyvet, s néhány évre rá el 
is készült vele. Az óvatos kiadók azonban sorra fanyalogtak: 
„A gyerekek nem olvasnak latinul, a felnőttek viszont nem ol
vasnak gyerekkönyveket.” A visszautasításokból általában ez 
volt kiolvasható. Akadt azért ezek között szellemes is, idézet az 
egyik kiadó leveléből: „Tisztelt Professzor, megkaptuk kitüntető 
kéziratát, és készséggel ki is adtuk volna. Sajnos a munka ponto
san 1900 év késéssel érkezett hozzánk, a további időveszteséget 
is megakadályozandó, a kéziratát futárral küldjük vissza.” Száz 
példány nagy nehezen mégis elkészült, egy magyar nyomdász 
szedte ki, már fáradtan, szabad éjszakai óráiban, egy kis olasz 
újság gépén. Lénárd szétküldözgette, kapott belőle például 
Róbert Graves és Kerényi Károly. Úgyszintén három oxfordi 
és három cambridge-i könyvkereskedő. Az egyik tíz példányt 
rendelt, a másik húszat. Majd jelentkezett egy ügynökség is, s 
a baljóslatú kezdést követően hirtelenében megnövekedett az 
érdeklődés, vele párhuzamosan a könyvkereskedések igény
lése is. A könyv világsiker lett, két év alatt százötvenezer pél
dányt adtak el belőle. Hogy a felnőtteknek is legyen valami, 
Lénárd Sándor utóbb latinra fordítja Sagan Bonjour tristesse 
című könyvét is (magyarul: Jó reggelt, búbánat!) Tristitita sal- 
ve címmel, s végig hitt az újlatin (neolatin) életképességében. 
S amely akár (ismét) nemzetközi nyelvvé válhat, hiszen „az 
emberi elme legutolsó eredményeit is le lehet írni újlatin sza
vakkal”. A szakemberek azonban szkeptikusak, s az idő mind
inkább őket igazolja. S látnunk kell azt is, hogy az angollal az 
újlatin nem mérkőzhet. A szép intellektus játék azonban mégis 
őrizendő, nyugodt, meghitt perceinkben pedig elmélázhatunk 
azon, hogy a Csipkerózsikának megfelelője-e a puellula in silva 
sopita (az erdőben alvó lány), vagy kitalálható egy másik, még 
szebb kifejezés.
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LEVELEK AZ ŐSERDŐ SZÉLÉRŐL

Képzeljük el őt, amint reggel kilép a brazíliai őserdőhöz kar
nyújtásnyira felépült faházából, kertjében megszemléli a 

gondosan ápolt növényeit, aztán fogadja és gyógyítja a közeli 
falu bennszülöttjeit, később leveleket ír, majd esti magányában 
Bach-darabokat játszik a kalandos úton-módon megszerzett 
zongorán. Az egyik nap tehát olyan, mint a másik. Hogyan le
hetne mégis leírni? Lénárd Sándor erősködik: jelentős napjaink 
nincsenek, s ha valamelyik mégis érdekes vagy fontos lenne, 
az úgyis csak évtizedek múltán derül ki. Az ember azonban, 
különösen ha író, valahogyan dokumentálni szeretné a leper
gő időt. Ehhez kiváló forma a levél. Amely egyszerre közlés 
és kapcsolat, olyan időkben -  ezt ne feledjük - , amikor még 
nem létezik számítógép meg e-mail. Lénárd Sándor esetében a 
levélírás -  számos funkciójával egyetemben -  életmóddá válik. 
Amint a róla szóló, nemrégiben megjelent, rendkívül alapos 
és kitűnő monográfiában olvashatjuk, csak a második világ
háború utáni húsz esztendőben mintegy húszezerre tehető az 
általa megírt és elküldött levelek száma. Napi legalább kettő-há
rom -  ha jól számolom.

A monográfia szerzőpáros munkája. Egyikük az Egyesült 
Államokban élő irodalomtörténész, dr. Lénárt-Cheng Helga, 
amúgy Lénárd-kutató, a másikuk az Olaszországban élő mű
fordító és irodalomtörténész, Vajdovics Zsuzsa. Nem véletlenül 
külön fejezetben foglalkoznak a levélíró Lénárddal. Azzal az 
alkotóval, aki -  egyedüli jelenségként -  társtalan és rokontalan 
a magyar irodalomban. Más utat járt be, mint az emigráns írók 
többsége, s merőben különbözik az ismerős orvos íróinktól is 
(Benedek Istvántól, Csáth Gézától vagy Németh Lászlótól példá
ul). Levelei révén valójában önmagát alkotta meg, egyfelől ezek 
nyomán alakult ki a róla szóló legenda, az őserdei remete meg 
az anyanyelvét odaadással ápoló író képe. Annak idején kevesen 
értették, miért nem költözött vissza Magyarországra, amikor
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már tehette volna, hiszen nem kisebb egyéniségek csalogatták, 
mint mondjuk Weöres Sándor. Lénárd azonban tisztában volt 
azzal, hogy az ő fegyvere a távolság, nem szabad magát időhöz 
és helyhez kötnie, s ő tudja legjobban, mihez kezd a honvággyal 
és a létrejött, misztikumba hajló egzotikum hozadékával.

A szerzőpáros pedánsan közli a levelezőtársak listáját. Ezek 
szerint hetvenöt személlyel állt ily módon állandó kapcsolatban 
(az egyedi, ritkán előforduló személyek nincsenek beleszámít
va). A felénél valamivel többükkel magyar nyelven levelezett, 
másokkal meg az adott nyelven. Lénárd Sándor ugyanis poli- 
glott volt, anyanyelvi szinten beszélt és írt magyarul, németül, 
olaszul, franciául és angolul, kiválóan tudott portugálul, ismerte 
a latint és az ógörögöt, valamint olvasott norvégül, svédül, dá
nul és hollandul. Talán emiatt is levelezett például Lomb Kató
val, a neves szinkrontolmáccsal, aki huszonkét nyelvben volt 
otthonos. A „külföldiek” közül többek között Róbert Graves- 
szel került bizalmas kapcsolatba, a tudós angol íróval, az 
Én, Claudius és a Görög mítoszok szerzőjével. A latin nyelv révén. 
A több évtizeden át tartó levelezésükkel a szakma is nyert: Graves 
bevezetőt írt Lénárd Völgy a világ végén s más történetek című 
könyvéhez, Lénárd viszont latinra és németre fordítja Graves 
verseit. (A két neolatinista remete -  róluk a monográfiában ezt 
találjuk -  leveleikben legvégül bensőséges latinsággal ékelőd
tek nőkről, a világ hívságairól és saját öregedésükről.) És a ma
gyarok? A felsoroltak között ott látjuk mások mellett mondjuk 
Devecseri Gábor, Faludy György, Illyés Gyula, Karinthy Ferenc, 
Nemes Nagy Ágnes és Passuth László nevét, valójában azonban 
Szerb Antalné volt az, aki „magyar íróként” felfedezte, idővel 
ő vált a pártfogójává, magyarországi ügyintézőjévé. Az egész 
voltaképpen azzal kezdődött, hogy Lénárd -  lényegében még 
ismeretlenként -  megküldte Szerb Antal özvegyének az elhunyt 
író A királyné nyaklánca című regénye saját maga által készített 
fordítását. Ezt követően levélváltásuk egyre gyakoribbá vált, s 
aztán jórészt Szerb Antalné kapcsolatainak köszönhető, hogy a 
Magvetőnél 1967-ben megjelenhetett Lénárdnak a Völgy a világ 
végén és más történetek című kötete. Ezzel egy író „a világ vé
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géről” berobbant a magyar irodalomba. Hosszú esztendőkön át 
azonban inkább amolyan csodabogárként, polihisztorként, aki 
latinra fordítja a Micimackót, majd megírja szellemes kultúrhis- 
tóriaként A római konyha című szakácskönyvét... Erre -  mint 
már utaltunk rá -  valószínűleg maga Lénárd is rájátszott egy 
kissé. Viszont magyar nyelven további munkái jelenhettek meg, 
egyre szélesebb körben vált ismertté, s talán egyfajta kultusza is 
létrejött. Mindehhez illeszkedik most -  mintegy záróakkord
ként -  a pályaképét hitelesen megidéző monográfia. A szerzőpá
ros megannyi eddig ismeretlen adatot is felvonultat pesti, bécsi, 
római és brazíliai éveiről, külön foglalkoznak a prózájával, fordí
tásaival, költészetével, publicisztikájával, továbbá az orvossal és 
a nyelvtudóssal, a kötet végül terjedelmes bibliográfiával zárul. 
A legfontosabbnak mégis azt tartjuk, hogy a Világok vándora 
elnevezésű kötet végső, minden szálat egyesítő kicsengése: Lé
nárd Sándor (életútjának kuriózumait félretéve) valóban egy jó 
magyar író. Helye az élvonalban. Mert valahogy -  ha nem is 
mindig szándékosan -  mindvégig erre készült. Hogy magyar 
író legyen. A hétköznapjai is erre szerveződtek. Része ő közben 
persze más irodalmaknak is, verset például csak németül írt, 
terjedelmes prózai műveit rendre maga fordítja le angolra meg 
németre, mondván, ő ismeri legjobban az alkalmazható legmeg
felelőbb nyelvi fordulatokat. De mindenekelőtt magyar írónak 
tekintjük, s ő is annak vallotta magát. Akárha ezt az őserdő szélén 
is mondta ki, halkan, s nyilván csak önmagának -  hiszen hosszú 
éveken át senkivel sem válthatott szót magyarul. Feltételezhetően 
ezért íródhattak zömmel a levelek is. Legyőzni a távolságot.

EMLÉKEZŐMŰVÉSZEK

Ismereteink szerint a távoli csillagok fénye csak hosszú idő 
elteltével érkezik el hozzánk, tehát késve. Valahogy így len

nénk az emlékeinkkel is. Egyes múlt-képek villanófényként
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ugyan azonnal beugorhatnak, többnyire azonban várnunk 
kell, míg lassan aktiválódó emlékezőképességünk megnyitja 
memóriánk egy-egy rekeszét, ahol a tárolt dolgainkat őrizzük. 
De mire szolgál különleges adományként maga az emlékezet? 
Vagy könnyebb lenne nélküle? Jaume Cabré A Pamano zúgása 
című regényének egyik szereplője éppen ilyen tekintetben vias
kodott, midőn „abban a percben ki tudja hányadszor számlálta 
meg a tetőgerendákat a padláson, csak hogy az idő hasadékán át 
meg ne pillantsa a múltat, a jelent vagy azt a jövőt, amely nem 
adatott meg neki”. A kitűnő katalán író egy másik regényében 
(Az eunuch árnyéka) nekrológ íródik egy személyről, s a fiatal 
újságírónő faggatása nyomán az „adatközlő” elbeszélése alap
ján kezdődhet a múltban való -  mégis hitelt érdemlő -  intim 
barangolás. Nyolc éven át készült az Én vétkem című regénye, 
amely kifejezetten és leplezetlenül az emlékezetre alapozódik: 
a hatvanéves, korai Alzheimer-kórral diagnosztizált Adria 
Ardévol megvizsgálja az életét, mielőtt még egytől egyig elve
szítené emlékeit. A számos fontos irodalmi díjjal kitüntetett, 
húsznál több nyelvre lefordított mű szerzője az elmesélés és a 
visszaemlékezés bonyolultságáról szólva kifejti, hogy az emlé
kek fontosak ugyan, ő mégis az életről akart írni, az olvasóra 
bízva, hogy az egészből ő szedje ki azokat az elemeket, amelyek 
elgondolkodtatják.

Hatvankilenc évesen a francia Patrick Modiano a svéd Ki
rályi Akadémia indoklása szerint az „emlékezés művészetéért” 
kapta meg a Nobel-díjat. Korábban hazáján kívül szinte alig 
ismerték, holott mondjuk már 1972-ben a Francia Akadémia 
neki ítélte a legjobb regénynek járó irodalmi díját. Életrajza 
röviden összefoglalható: a gimnáziumi érettségi vizsga letétele 
után nem tanult tovább, csak az irodalom érdekelte, közel öt
ven esztendeje hivatásos regényíró. Mintegy harminc megjelent 
könyvvel. Magyar nyelvre néhány kötetét lefordították, 2014- 
ben (az irodalmi Nobel-díj átadásának évében) kettőt is, A Kis 
Bizsu és az Éjfű címűeket. Modiano mindkettőben az emlé
kek mesteri felkutatójaként mutatkozik meg, szinte a detektív 
szerepkörében. Ehhez illeszkedően nyelvezete is szűkszavúan
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tárgyilagos, a helyszín pedig rendre Párizs. A Kis Bizsu annak a 
magányos, fiatal lánynak az alakját rajzolja meg, aki a metróban 
megpillant egy sárga kabátos nőt, s az különös módon hason
lít évek óta eltűntnek hitt anyjára. Tudomása szerint meghalt 
Marokkóban, ám megtörténhet, hogy mindvégig itt élt valahol, 
álnéven, ugyanabban a városban, s pusztán a karrierje miatt 
szakadt el kislányától. Elkezdődik a nyomozás, a múlt árnyaival 
való viaskodás azonban lezáratlan marad. Modiano briliánsán 
mozgatja az idősíkokat. Megoldásai annál inkább izgalmasak, 
mert a pszichológiának régi felismerése ugyan, hogy az egy 
időben vagy közvetlenül egymás után fellépő érzékietek és em
lékképek kapcsolatba kerülnek egymással, szerzőnk azonban 
ezúttal arra tesz kísérletet, hogy az idő távolából visszavarázsolt 
érzések a jelen idejűekkel összeérjenek.

Az idő amúgy sokféleképpen eltölthető. Ismael Bartleboom 
professzor például leveleket ír egy sziget magányos fogadójának 
tengerre nyíló ablakán kitekintve. Azokat aztán szépen ösz- 
szehajtva -  egyelőre címzés nélkül -  egy mahagónidobozba 
helyezi, hogy majdan, egy fontos napon, amikor találkozik élete 
asszonyával, annak átadja. De a professzornak nem ez az egyet
len elfoglaltsága. Meggyőződése ugyanis, hogy „a természet 
azért tökéletes, mert korántsem végtelen”, azaz -  ha jól figye
lünk -  mindenütt észlelhetjük a határokat. Egy folyó is lehet 
például hosszú, de nem lehet végtelen. Ám mikor mondhatjuk 
ki teljes bizonyossággal, hogy ez valóban a nap végét jelentő 
alkonyat? Amelynek egyébként megvan a maga ideje, üteme 
és színe. Megannyi változatban. Minden részletre ügyelni kell, 
ily módon hetekbe tellett, míg elkészült az Alkonyat szócikkel, 
amely részét képezi majd a határok enciklopédiájának. A leen
dő kapitális mű teljes címe: A természetben fellelhető határok 
enciklopédiája, az emberi képességek határainak mellékletével. 
Kutatásai során a professzort -  amúgy az olasz Alessandro Ba- 
ricco Tengeróceán című regényének egyik alakját -  ott látjuk 
minden reggel a tengerparti fövenyen, magas csizmát és hosszú, 
vízhatlan halászköpenyt visel, hóna alatt rajzmappa, fején ka
lap. Kissé előrehajolva vizsgálódik, követve az érkező s azonnal
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visszasiető hullámok ide-oda ringását, elkapva (aztán lemérve 
és dokumentálva) a mozdulatlan állandóság egyetlen pillana
tát, midőn már minden kételyt kizárva, teljes meggyőződéssel 
kimondható: itt ér véget a tenger! Megtörténhet persze, egysze
rűen csak önmagát akarta fegyelmezni. A mahagónidobozban 
gyülemlő levelek egyikébe ugyanis bátran beírhatná: akiből 
hiányzik a rend igénye, az arra született, hogy repüljön.

AZ ÁRBOCMESTER UTAZÁSAI

Voltaképpen talány, hogyan és mikor kerül az ember kezébe 
egy-egy könyv. Olykor találomra érkezik, szinte rejtélyes 

módon, egy cím kelti fel talán a figyelmünket, esetleg életrajz
részlet vagy egy szövegfoszlány; beleolvastunk valahol, elsőre 
fel se tűnt, s csak később tudatosul, hogy azonnal megrendített, 
amire persze ma már oly kevés a példa. És akkor nyomozni kez
desz megfeszített emlékezettel. Mert hol is találkoztál például 
azzal, hogy egy távoli, félreeső kocsmát így hívnak: A Hómezők 
Admirálisa. Az elnevezés milyen titkokat rejthet? És ki lehet az 
írója a következő soroknak: „Arra is gondolok, hogy majd az 
életem utolsó pillanatában kristályosodik ki előttem az a másik 
élet, amely mindig is itt volt a közelemben, és csak fájdalmat 
éreztem, hogy valamit végleg elveszítek, és nem használok ki. 
Remélem, hogy nem ez a mostani, a valós életem, amelyre 
visszatekinteni sem érdemes, nem ez lesz az a látomás, amely 
megkönnyíti életem utolsó pillanatát.”

A meghatározó olvasmányélményeket kellene egyszer 
megírnunk, mindannyiunknak, találkozásainkat a számunkra 
fontos alkotókkal, akik úgy bújnak elő az évszázadok elmosó
dott zugaiból, mint életre kelt közeli rokonaink, ráilleszkedve 
gondolatainkra, érzésvilágunkra -  és segítve eligazodásunkat. 
Merthogy Álvaro Mutis is küszködött ám ezzel-azzal, ha már 
lendületből ilyen mondatok futottak ki a tolla alól: „Mintha
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hirtelen rájöttem volna, hogy a szerep, amit játszom, nem a 
sajátom. Nagyon rossz, ha az ember úgy éli le az egész élete egy 
részét, hogy olyan szerepet játszik, ami nem neki való. De az a 
legrosszabb, ha akkor jön rá, amikor már nincs ereje helyrehoz
ni a múltat, vagy megmenteni azt, ami elveszett.” Ez a kolumbiai 
író -  akinek műveit, mint utóbb megtudom, a szakirodalom 
Márquez és Borges írásaival emlegeti együtt -  végül arra a meg
állapításra jut, hogy a kaland az élet jutalma, ezért érdemes a 
különböző utakat kipróbálni. Ezt teszi a főhőse is. Álvaro Mutis: 
Maqroll, az Árbocmester nekibuzdulásai és hányattatásai -  ez 
az a könyv tehát, amelyet most olvasok. Villanó jelzést egy 
könyvismertető adott, annak is csupán rövidke részlete nem ha
gyott utólag nyugton, rövid nyomozással kiderítettem, a győri 
Műhely egy folyóiratszáma már foglalkozott ezzel a szerzővel. 
Keresgélés az interneten újabb és újabb adatok után, mígnem 
kérésemre Szegeden élő ismerősöm hetek múltán beállít a várva 
várt könyvvel. Mielőtt belelapozok, megpróbálok tovább tájé
kozódni. És szomorúan konstatálom, hogy nincs már az élők 
sorában. Távozott, kilencvenévesen. („Álvaro Mutis elvesztése 
az író milliónyi barátját és csodálóját rázta meg” -  fejezte ki 
akkor részvétét }uan Manuel Santos kolumbiai elnök.)

Mutis Bogotában született 1923-ban, gyermekkora nagy 
részét azonban Brüsszelben töltötte, egyszerre szívva magába 
az európai és a latin-amerikai kultúrát. 1956-ban Mexikóba uta
zott, és többé nem is hagyta el az országot. A nyolcvanas évek 
közepén vált igazán népszerűvé, a Maqroll révén, valahol in
nen számítódik barátsága Márquezszel. Található nála magyar 
vonal is (a regényciklus egyik részének címe: Ilona az esővel 
érkezik), még egészen fiatalon ismerkedett meg „egy zseniális 
magyarral, aki zenerajongó volt meg értő olvasó, s felejthetetlen 
baritonján sok magyar nótát énekelt nekünk, például azt, ame
lyik úgy kezdődik, hogy Piros, piros, piros”. A magyar irodalom 
pedig jobbára francia nyelvű fordításban jutott el hozzá (Zilahy, 
Szabó Dezső, Molnár Ferenc, Márai, Déry).

Az Árbocmester Szindbád-szerű kalandos utazásaival ez
úttal nem foglalkozunk, Mutis bámulatos mesélőkedvével és
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letisztult bölcseletével sem. Néhány mondatát azonban még 
idézném: „Sosem éltem az irodalomból, sosem dolgoztam 
rendszeresen se folyóiratnak, se napilapnak. A lehető legkü
lönbözőbb kenyérkereső állásokat vállaltam, dolgoztam biztosí
tónál, repülőtársaságnál, sörözőben, az olajiparban, készítettem 
tv- és mozihirdetéseket meg más reklámot is. Sosem éreztem 
magam ún. értelmiséginek, semmire sem tartom, utálom a po
litikát, sohasem akartam megmenteni az embert, se befolyá
solni a sorsát.” Meglehet, ez a kifakadás is csupán szerep. Nem 
tudom. Inkább olvasom tovább a könyvét...

SELEJTEZÉS

• •

O t-, tíz-, húszévenként elkerülhetetlen. Mármint a selejte
zés. Ami egyaránt önfegyelmet és kíméletlenséget igényel, 

hiszen szükségszerűen meg kell válni bizonyos dolgainktól. Ez 
rendszerint költözködéskor, lakásátalakításkor vagy meszelés
kor történik, midőn a bútorok átsétálnak a teherautó rakterébe 
vagy csupán az adott helyiség közepére, hogy a piktorok nyu
godtan dolgozhassanak. Ekkor tárul fel a múlt. Amelynek ré
szeit, tárgyi valóságát -  a spirituális tanok tudói szerint -  időn
ként el kell engedni, hogy a lélek is megtisztulhasson. Persze, 
van ennél egy praktikusabb szempont is: helyet találni az újon
nan vásárolt holmiknak. Mert azok is teret keresnek maguknak. 
Az ördög viszont tízpercenként közbeszól: „Ez még jó lehet 
valamire!” Vagy: „Ha lefogyok, ez még rám jön.” Másfelől pe
dig egyfajta belső hangként megkondul a kegyelet harangja is: 
a számunkra kedves személyekhez vagy alkalmakhoz fűződő 
emlékek. Legyen az éppen egy ruhadarab, egy ajándékba ka
pott -  időközben már megrepedt -  váza, egy szerszám, amelyet 
a szakma rég elfelejtett, esetleg egyszerűen egy képeslap vagy 
egy megfakult notesz a valaha fontos telefonszámokkal, a régen 
elhunyt hozzátartozó kézírásával. Múltunk felgyorsuló forgó
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színpada benépesül egykori személyekkel, s -  tartok tőle -  ko
rábbi életszakaszainkkal is, felvillanó eset-sorozatokkal, a mély
ből felbukkanó, most markánsan megvilágosodó érzéseinkkel. 
Egyszóval a szembesülés szigorúságáról lenne szó, a leleplező 
tükördarabokról. A jóindulatú megbocsátás és a kíméletlenség 
egyensúlyi párhuzamának létrejöttéről.

A földön egy könyv. Pontosabban az egykori udvari műhely 
előtti kicsinyke teraszon álló fonott asztal egyik lába alatt, azért 
tették oda, hogy ne mozogjanak a ráhelyezett kávéscsészék, 
ha szünetet tartanak a valamikor irodának is használt terem 
betonpadlóját felverő munkások. Könyvet egyébként nem szok
tam földön tartani, ez most kivétel, hiszen ezúttal a könyveket, 
folyóiratokat, régi újságkivágásokat is selejtezni kell. Mert ezek 
is utaznak, költözködnek, gazdájukkal együtt, másfelől időn
ként maguktól is szelektálódnak. Ide, a műhelybe (másik nevén: 
kiskonyha) szorultak így a Világjárók sorozat sötétkék kötetei, 
a gyermekkor legkedvesebb olvasmányai, a vajdasági magyar 
könyvek közül a másodpéldányok, aztán megszámlálhatatlan 
mennyiségben Mikszáth és Jókai. Garmadával a már elolvasott 
könyvek, meg azok, amelyekről tudjuk, soha nem vesszük őket 
kézbe. Egy régi beázás emlékét viselő meggörbült lexikonok tol
ják odébb Zola pirosán virító köteteit, szinte kitúrva a Herczeg 
Ferenc-összest, kartondobozban a legutóbbi költözködés óta 
kibontatlan könyvek, táskában a Felvidékről nemrégiben ka
pott ajándékkiadványok, egy rekeszben bakelit hanglemezek 
(mi légyen a sorsuk? -  ilyen régi lemezjátszó már nem kap
ható), majd a Valóság és a Kortárs című folyóiratok harminc 
évvel ezelőtti bekötött példányai, meg a Hídból jó néhány. Egy 
fiókban a régi Jugoszlávia autótérképei, amott Magyar Szó és 
Politika a hetvenes évekből.

A munkások küszködnek, hatalmas kalapáccsal meg feszítő
csákánnyal törik a padlót. S akkor előbukkan egy hatalmas gyö
kér, amely teljesen épen maradt a föld és a beton közé ékelődve 
(akkor még nem használtak szigetelő nejlont). E gyökérmúmia 
jelzi, a bő ötven évvel ezelőtt felhúzott épület helyén egykoron 
fa állt, amit utóbb törölt az emlékezet, illetve nem található már
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senki az élők sorában, aki megmondaná, milyen fa is volt az. 
A magát utoljára megmutató gyökér viszont annyira friss és 
„élő”, ha valahogyan átültethetném, talán szárba is szökken
ne -  dacolva mindennemű selejtezéssel.

A fenti lakásból évtizedekkel korában ide szállított szekré
nyek fából készültek, megemelni lehetetlen őket. A súlyt meg
könnyítendő a felső polcokról így a munkások a könyveket és a 
folyóiratokat (amelyek már rendszerezve voltak) nagy csomók
ban (amennyi a kezükben elfér) a hatalmas, régi, kétszemélyes 
ágyra dobálják. Oda kerül ily módon, összekeveredve, Mik
száth és Jókai, Szerb Antal irodalomtörténete, aztán Grendel, 
Dobos, Dupka, Balla D., Sütő és Kányádi, Cs. Szabó, a Híd és 
a Kortárs, meg a legutóbbi szlovéniai utazásunk során kapott 
néhány magyar kiadvány. Lám, mit hoz a házfelújítás és a se
lejtezés: a nejlonnal letakart ágy térséges matracán összeállt az 
egységes magyar irodalom!
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BUON GIORNO!

Tökéletesen elegendő ennyit mondani bárkinek Olaszor
szágban, s már mosolyognak is rád vissza. Jó napot! Az 

emberek vidámak, kiegyensúlyozottak. S ha zsúfoltan is zajlik 
az élet, az valahogyan a derű és a megállapodottság szilárdnak 
tűnő medrében. Amennyiben nem csal a megfigyelésem, ennek 
egyik lényeges pillére a telefon. Az olaszok rendületlenül mobi- 
loznak, utcán, étteremben, autóban, kocogás közben és kutyát 
sétáltatva; ez a szerkentyű mintha külön, de állandó testrészük 
lenne. Rómában az emeletes buszunk megáll a Colosseum kö
zelében, egy mellékutcában, szemben, a hatalmas kőfal mögött 
a kert hátsó részében meghúzódva egy háromemeletes kastély. 
A pázsiton székek, asztalok, sötét ruhában fehér gallérral egy fel
szolgálónő tálcán üdítővel halad el, majd -  közvetlenül az utcai 
front kerítéspárkányánál -  velem átellenben egy napbarnította 
negyvenes férfi tűnik fel, elegáns öltönyben, napszemüveggel 
(akárha egy maffiózókról készülő filmben), szemlélődve lassú 
sétát tesz, nyilvánvalóan ellenőrzi a terepet. És természetesen 
mobilozik. Kényelmi szempontokat szolgálnak továbbá az 
autók méretei is. Középformátumúnál nem is látni nagyobbat, 
annál népszerűbbek a kétszemélyes, hátul némi raktérrel ellá
tott smart típusú minigépkocsik, amelyekkel könnyű parkolni. 
Hasonló okok miatt igen sokan használnak motorkerékpárt.

De milyenek is az olaszok? Szabadkai származású idegen
vezetőnőnk, aki már négy éve Rómában él, egyből rávágja: 
színpadiasak. Jellemzése bizonyára találó, gondolatban any- 
nyit fűzök hozzá, hogy ehhez a „szabadtéri produkcióhoz” 
adottak a kulisszák is: szinte minden utca végében akad egy 
rom, múzeum, szobor, de legalább valamilyen diadalkapu 
vagy obeliszk. Még a színvilág sem hat zavarólag; a szokás
rend vagy a bölcs városrendészet révén a harsány, csiricsáré 
színek elkerülve, az uralkodó a barna, s annak minden árnya
lata, valamint a homokszín -  mindez persze még patinásab- 
bá, ódonabbá teszi az Örök Várost. A színezés változatosságát
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voltaképpen a turisták jelentik, akik ellepik a tágas tereket meg 
a szűk utcácskákat, amelyek még tömöttebbek a járdára kite
lepült kávézók, pizzériák meg a mozgó ajándékárusok miatt. 
Az örvénylő tömeghez illeszkedve már előttünk is a Trevi-kút, 
hiszen Róma egyik legnagyobb és világszinten legismertebb 
szökőkútja egyszerűen kihagyhatatlan. XII. Kelemen pápa 
megbízásából építették szűk háromszáz esztendeje, azóta tart 
Neptunus isten itteni diadalmenete, akinek kagylószekerét a 
tenger lovai húzzák. Itt forgatták az 1953-ban bemutatott Ró
mai vakáció című film egy részletét Gregory Peck és Audrey 
Hepburn főszereplésével, na és persze (mert ez volt az igazi 
világszám!) ebben a szökőkútban fürdött meg (szép emléke
zetünkben szintén) a Fellini által (is) kedvelt idomaival a kihí
vóan attraktív Anita Ekberg (Az édes élet). Nos, a Trevi-kúthoz 
kötődő monda szerint egyébként háttal állva, a bal vállon át 
jobb kézzel a vízbe dobott pénzérme szerencsét hoz, s az illető 
személy még biztosan visszatér Rómába. Erre a mutatványra 
azonban most nem nyílik lehetőség, több száz turista lepi el a 
lejáratot, így az ötvencentest kissé távolabbról, az övező úttest 
korlátja mögül hajítom célirányba. Az Itália iránti tiszteletből 
illik mindenképpen ellátogatni a II. Viktor Emánuel nevét vi
selő hatalmas emlékműhöz, amely már fehérségével is élesen 
kiemelkedik a Piazza Venezia hátteréből. Az olasz egység meg
teremtőjének lovas szobrához tágas lépcsősorok vezetnek fel, 
mögötte pedig az impozáns oszlopos csarnok tör az ég felé. 
Maga a király amúgy dús és méretes bajuszt viselt, a szobron 
ez kereken egy métert tesz ki. Monumentalitásban az olaszok 
nem spórolnak...

A hotelünk a központtól távol, egy kertvárosban. Sok még 
a szabadon hagyott terület. A vaskerítéssel elzárt lakóparkok 
földszintes házait leszámítva a lakóépületek rendre háromeme
letesek, mindenütt fák, gondosan nyírott sövények, a balkonok 
tele virággal. Az egyik fenti ablakból jókedvű női trécselés hal
latszik, majd edénycsörgés: bizonyára az ebédhez készülődnek. 
Röpke pillanatra felsír egy bambino. Nagy ritkán elsuhan hal
kan egy-egy autó. Idős férfi cigarettázik a balkonon. Hűvöst

93



találva egy macska elnyúlik. A hotelból két szobalány -  már 
átöltözködve -  vidáman csevegve távozik. Mintha vasárnap 
lenne.

DÉLSZAKI KALANDOK

Könnyű meg egyben nehéz is világos magyarázatot találni, 
miért az északibb részeken élő írók és művészek vonzódása 

Itáliához, mi az a hiányzó elem, amelyet ott, egyfajta ősi ösztöntől 
dél felé hajtva és „menekülve” -  kiegészítőként -  megtalálnak. 
Minden bizonnyal Goethe példája említendő kezdetként, akinek 
lelkében egy pillanatra sem halványodott el az olasz föld iránti 
vonzódás, s végtelen rajongással, az újjászületés örömének szé
dületével emlékezik meg naplójában benyomásairól. Verona, Pa- 
dova és Velence után szinte lihegő törtetéssel száguld Róma felé, 
hogy aztán eljusson Bolognába, Firenzébe, onnan Nápolyba uta
zik, majd keresztül-kasul bejárja Szicíliát. Itáliai utazása nyomán 
ismét kettőzött erővel alkot, helyreállt lelki egyensúlyának derűs 
fölényével, majd naplóját, levelezéseinek egy részét dolgozza fel 
az Italienische Reise című útirajzában, amelynek 1816-ban jelent 
meg első kötete. S társíthatjuk hozzá nyomban Rainer Maria 
Rilkét is: „reggel pedig indulna a hajóraj / sok evezővel, minden 
lobogóval / s fújná a fény, a végzet és a szél” -  bár a Késő ősz Ve
lencében című vers utolsó szakasza már a halálközelséget vetíti, 
a mediterrán derűnek szinte ellenpárjaként, egy párhuzamos, 
mégis másfajta vonulatként. így nyomban említendő Thomas 
Mann: lám, Gustav von Aschenbach a Lídón sétálva pillantja 
meg a tökéletes szépségű lengyel fiút, akit -  mint rövidesen ki
derül -  Tadziónak hívnak, ám a kapcsolat reménytelen, Tadzio és 
családja amúgy is elutaznak, Aschenbachot pedig eléri a végzet. 
„A Halál Velencében értette meg velem végérvényesen, hogy az 
irodalom feneketlen fölfordulás, a szívre mért kiheverhetetlen 
csapás, valami elementáris bátorság és bátorítás, és ugyanakkor
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mégis olyasvalami, mint a halálos betegség” -  írja utóbb Mann 
művéről Kertész Imre. A cölöpvárossal (hol „tenger az utca”) 
foglalkozik az amúgy nem túl könnyen érthető Róbert Brow
ning is, a Viktória-kor egyik legjelentősebb költője, aki szerint 
Velencében „kalmár volt király / s tengert jegyzett el a dózse”. 
Mégis ide jött meghalni: „Ha vége lesz, Velencében legyen, / 
ahol rab lelke, szabadulóban, / tündökölve a végtelen azúrban, / 
egyesül vele, végérvényesen.” E szép sorokat meg Bogdán László 
jegyzeteli, a Róbert Browning Velencébe megy meghalni című ver
sében. Browning egyébként talán kissé eszményképét, Shelley-t 
követte, akit az olasz partoknál nyeltek el a hullámok. Rómában 
temették el, a közelében Keats szintén olasz földben. (Sírfelirata: 
„Itt nyugszik valaki, akinek nevét vízre írták”)

Mindezek után jó lenne megtekinteni Pesten a Petőfi Iro
dalmi Múzeum nemrégiben nyílt kiállítását, amely Délszaki 
kalandok címmel idézi meg (1890 és 1950 között) a magyar írók 
Itália-élményét, valamint a magyar irodalom történetének a 
latin kultúrához való kötődését. A kiállítási térben Szerb Antal 
Utas és holdvilág című regényéből választott részletek vezetik 
végig a látogatót, aki aztán szembesülhet Babits Mihály Divi- 
na Commedia-fordításával, majd a Római Magyar Akadémia 
körüli magyar írói kirajzással, Fülep Lajos firenzei kötődései
vel, képzőművészeti vonatkozásban Gulácsy Lajos, Körösfői 
Kriesch Aladár vagy Aba-Novák Vilmos munkáival, aztán 
Cs. Szabóval, Máraival, minden bizonnyal Lénárd Sándorral is 
(Római történetek című naplóregényével például vagy A római 
konyha elnevezésű remek szakácskönyvével), mi pedig sem
miféleképpen sem feledkezhetünk meg ilyen vonatkozásban 
Szenteleky Isola Bella című kisregényéről.

Persze, semmi sincs előzmények nélkül, így okvetlenül em
lítsünk meg végül egy nevet, a több évtizede Rómában élő és 
tanító Sárközy Péter irodalomtörténészét, aki a Római La Sa- 
pienza Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom tanszéké
nek tanszékvezető professzoraként külön kötetet szentelt Róma 
magyar emlékeinek bemutatására. Ő állítja, hogy az Örök Város
ban könnyű otthon érezni magunkat, így voltak ezzel a magyar
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diákok már a XIII-XIV. században is, Bolognában és Padovában 
szintén, hasonlóképpen: „Rómában nem kell semmit sem ten
nünk, hagyni kell, hogy Róma történjék velünk” (Szerb Antal). 
És érkeztek később ide a többiek is: Csorba Győző, Károlyi Amy, 
Lengyel Balázs, Nemes Nagy Ágnes, Ottlik Géza, Pilinszky János, 
Vas István, Weöres Sándor... Szinte egy teljes nemzedék. Mert 
számukra szintén Itália volt (ha csak ideiglenesen is) a menedék.

VÁROS ÉS HATALOM

Egy kockás papíron teszem közzé a felhívásomat: szívesen 
találkoznék egy dózséval, itt Velencében -  ha már ide irá

nyított a sors -, a Szent Márk téren. Óvatosan ráragasztom az 
asztalra, éppen érkezik a pincér, figyelmesen melléhelyezi a 
kávét, félszemmel rásandít, de nem vesz róla tudomást. Tehát 
egy dózséval beszélgetnék el, amennyiben lehetséges, valahol a 
XIII. vagy a XIV. század környékéről, mert akkorra már mégis
csak kialakult itt valami, a népvándorlás zűrzavaros veszedel
mei elől a lagúnák szétszórt szigeteire menekülők létrehozzák 
saját világukat, megküzdve a tengerrel terjeszkednek, földet, 
követ hordanak, újabb és újabb cölöpökön építkeznek, a Ri- 
alto-szigeten megteremtődik a város magja, hajóik bejárják a 
fél világot, kereskednek. Gyarapodnak. Különösen a keresztes 
háborúk révén, Konstantinápolyi is meghódítva (kincseit meg 
elhozva). Gyarmataikat nehéz számontartani. Pontosabban: 
ez utóbbi is a dózse feladata, annyi más mellett. Merthogy 
mindent ő felügyel, mindenről maga dönt. Közös vezetőt 697- 
ben választanak első ízben a velenceiek, bizonyos Paolo Lucio 
Anafesto személyében, ő az első dózse -  s ezzel megkezdődött 
a köztársaság bő ezer éven át tartó külön élete. Ha külföldi 
küldöttség érkezik, a dózse fogadja őket, jogában áll továbbá 
összehívni a népgyűlést, kinevezni a katonai és bírói tribuno- 
kat, a fontosabb hivatali tisztségviselőket, szerződéseket ír alá,
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s kezében tartja a pénzügyeket is. Akit megválasztottak, az élete 
végéig gyakorolhatta eme jogokat. E rang elnyeréséhez kezdet
ben a bizánci császár jóváhagyása is szükségeltetett, utóbb ez 
formálissá vált, majd meg is szűnt.

Velence azonban már igen korán felmutatott valamit a de
mokráciából, hiszen a dózsék valójában soha nem válhattak 
teljhatalmú urakká, intézkedéseiket különféle összetételű ta
nácsok kísérték figyelemmel, s például már az 1200-as évek 
elején megszületett a döntés, miszerint a dózse hivatala nem 
örökölhető, a dózse fia tehát nem veheti át. A további hatalom - 
nyirbálás jegyében a kincstár élére is külön személyt neveznek 
ki, s mind több ügyben előzőleg a Nagytanács véleményét kö
telező kikérni.

Minden jelentős döntés a Dózse-palotában született, a 
személyes ügyekben hozott ítéletek szintén, s igen praktikus 
megoldásként a börtön közvetlenül a palota mellett (ennyire 
közel talán sehol másutt), az elítéltet csak a leginkább nagyobb 
szekrényhez hasonlatos átjárón, a Sóhajok hídján kellett át
vezetni leendő rideg cellájába. Megszökni csak Casanovának 
sikerült, de ma ezt a turisták bizonyára meghiúsítanák, azonnal 
leállítván őt autogramot kérve vagy egy közös fotó kedvéért. 
A nevezetes hellyel szemben a parti részen egyébként fotózni, 
mozogni is alig lehet, a nagy hírű hidat mindenki meg akarja 
örökíteni, szinte sorban állunk egy kattintásért.

-  Maga melyik dózsét választaná beszélgetőtársnak? -  kér
dezem végül a fiatal pincért. Őt kisegítendő a mellettünk lévő 
asztalnál ülő idős olasz úr megszólal: -  Én Marino Falierót aján
lanám. Tanácsa célba talál, meg talán ráérzett arra is, hogy a 
sajtó mindig szenzáció után kutatna. Merthogy a XIV. század 
egyik legbizarrabb, de mindenképpen igen sokak érdeklődését 
felkeltő eseménye köthető a nevezett személyhez, akit nyolcvan- 
évesen választottak meg Velence élére. Az előkelő családból 
származó Marino Faliero korábban is számos fontos tisztsé
get töltött be, ugyanakkor sikeres hadvezér és ügyes üzletem
ber volt, azonfelül rendkívüli munkabírású, birtokai voltak a 
padovai és a ferrarai területeken. Nos, Marino Faliero volt az
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egyetlen velencei dózse, akit államellenes összeesküvés miatt 
egy bírósági eljárás után halálra ítéltek és kivégeztek. Az ügy 
utólag is igen szövevényes: a dózse szerette volna megnyirbálni 
a nemesek jogait, azaz alapjaiban kívánta megváltoztatni a köz
társaságjogrendjét, azonfelül azt tervezte, hogy unokája követi 
őt majd a rangos tisztségben. Szándéka azonban kiszivárgott, 
a fiatal patríciusok egy csoportja előbb intrikát szőtt ellene, 
azt híresztelvén, hogy felesége megcsalja (a témát feldolgozó 
Donizetti-opera csak ezt a szálat bontja ki), majd államcsíny 
szervezésének vádjával perbe fogják. Az ítéletet 1355. április 
17-én hajtották végre a palota ugyanazon lépcsőjén, amelyen 
hét hónappal korábban megkoronázták. A holttestet egy napra 
közszemlére tették, majd gondolával elszállították. A Dózse-pa- 
lotában portréját leszedték a Nagy Tanácsteremben található 
arcképcsarnokból, helyére pedig egy fekete leplet tettek -  ma is 
ott látható -  a következő felirattal: „Itt a helye Marino Falieró- 
nak, akit bűnei miatt lefejeztek.” A dózse özvegyétől ugyanakkor 
tízezer dukát kártérítést koboztak el. S hogy a történet teljessé 
váljék, a Tízek Tanácsának utasítására a városban az összeeskü
vés elfojtását körmenettel ünnepelték meg. Ilyen alkalmakkor 
pedig, hogy ne feledjük, pénzt is illik szórni a nép közé.

MASZKOK ÉS MÁS BONYODALMAK

élután álarcot öltöttem és a megbeszélt órában beállí
tottam a grófnőhöz” -  írja egy helyen emlékirataiban

Giacomo Casanova. A folytatásból világosan kiderül: az álarc 
egyszerűen rejtőzködésre szolgált. Nem fedve fel kilétét, bárki 
nyugodtan közlekedhetett tehát a XVIII. századi cölöpvárosban, 
s érkeztek is a vendégek szerte Európából, különösen a karnevá
lok idején. „Itt, Velencében, ahol mindenki idegen -  én otthon 
vagyok” -  jegyzetelt akkortájt Alfréd de Musset, a hányatott 
sorsú francia költő, korán felismervén, hogy a halálközelséget és
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a mediterrán derűt egyaránt ötvöző város jókedvű közönyével 
menedéket (ugyanakkor bizarr szórakozást is) kínál bárki szá
mára. És jöttek aztán -  előbb vagy utóbb -  a híres idegenek is: 
Goethe, Byron, Browning, Stendhal, Sand, Wagner és a többiek. 
Mindenekelőtt azonban a kíváncsi utazók meg az unatkozó élet
művészek. Ez utóbbiak közé tartozott maga Casanova is, aki 
nyilván rögtön elutasította volna a „kalandor” minősítést, azt in
kább a „találékony” jelzőre cserélve, hiszen sorsa mindvégig erre 
alapozódott: a lehető legtöbbet kihozni az adott szituációból. 
Nem különösebben sértve a kor szokásrendjét, bár ez utóbbit 
illetően tett azért engedményeket: e század külön megejtő bája, 
hogy mindenki igyekezett szigorúan betartani az etikett és a 
társalgás szabályait, akkor is, ha a háttérben ármány, cselszövés 
vagy éppen árulás húzódott meg. Szinte divattá vált a másik 
rászedése -  de az illő színpadias keretek között! Mindehhez 
csatlakoztak a viharosan dúló érzelmek (szerelem, lovagiasság, 
önérzet), a megengedő erkölcsök furcsa párhuzamában. Bőség
gel virágzott így egykoron Velence -  a báli szezonok, különböző 
vigasságok, félhomályos játéktermek, vérre menő kártyacsaták, 
bűntanyák, a lobogó mécsessel közlekedő gondolákon titkos 
randevúkra sietők és a ragyogó kurtizánok ideje ez. S ha éppen 
elkerülhetetlen az inkognitó -  kéznél a maszk!

Velencében a karnevál ideje alatt még az apácáknak is meg
engedték ama ártatlan mulatságot, hogy a rács mögül tekint
hessék meg, miként táncol a meghívott közönség a társalgóban. 
Casanova erre az alkalomra Pierrot-maszkot öltött, mert „az 
rejti el leginkább a formákat és a mozdulatokat, azonkívül az 
az előnye, hogy egy széles karimájú kalap segítségével el lehet 
takarni a hajat, az arcra boruló fehér fátyol pedig lehetetlenné 
teszi, hogy a szem és a szemöldök színét felismerje valaki”.

Választék amúgy akadt bőven: sokan használták például 
az egész arcot elfedő, hagyományosnak mondható fehér vagy 
aranyozott velencei maszkot, viselete vörös köpennyel és há
romszögletű kalappal egészült ki. (Egy időben csak és kizárólag 
arisztokraták viselhették.) Némileg egyszerűbbnek minősült a 
fél arcot takaró maszk, azt arannyal, ezüsttel, kristályokkal meg

99



toliakkal gazdagon díszítették, és pálcával tartották az arc előtt. 
A legbizarrabbnak mindenesetre a hosszú csőrrel és szemüve
ges szemekkel ellátott álarc számított -  hagyományosan fekete 
kalap, fekete köpeny, fehér kesztyű és bot illett hozzá. Ezekből 
sok minden átmentődött, de a maiak is tudnak azért újat nyúj
tani. Erről Sediánszky Nóra ejt szót remek könyvében (Velence 
útvesztői), tehát a kimeríthetetlen fantáziájú velencei meste
rek munkáiról, a bohócjelmezekről vagy a falevelek erezeteibe 
rejtett arcvonásokról, nimfákról és az istenek által elvarázsolt 
ifjakról. „Néhány percig áhítattal bámulod ezeket a különösen 
szuggesztív arcokat -  írja - , a bőrré bűvölt fájdalmat, gőgöt, 
vagy éppen vágyakozó szerelmet, olyan az egész, mint egy aján
dékba kapott, furcsa kiállítás.”

De térjünk vissza az álruhás Casanovához, aki nem egészen 
véletlenül látogatott el a kolostor imént említett mulatságára. 
Merthogy az egyik csinos apácával beszélt meg találkát. Tit
kos helyen. Erre pedig a biztonságos búvóhelyek szolgáltak -  a 
casinók. Az emlékiratok fordítójaként ennek Szerb Antal is 
utánajárt, s egy jegyzetben részletezi: a casinók voltaképpen 
magánlakosztályok voltak, amelyeket a nemesek és a polgárok 
béreltek, hogy lakásukon kívül szabadon szórakozhassanak, 
kártyázhassanak és légyottjaikat lebonyolíthassák. Szűkebb 
értelemben a kéjlak lenne a (nem egészen pontos) jelentése. 
Casanova részletesen leír egy ilyen -  általa igénybe vett -  ca- 
sinót, azt az ötszobás házat, amelynek minden terme „a sze
relmet, a gyönyört és az ízletes lakmározást szolgálta”. Az ételt 
falba süllyesztett vakablakon át küldték fel, a személyzet tehát 
nem érintkezett a vendégekkel, a szalont pompás tükrök dí
szítették, fehér márványból a kandalló, a csempéken meztelen 
szerelmesek, szétdobálva kényelmes pamlagok. Innen nyílt egy 
alkóv, két titkos kijárattal, jobbra elegáns öltözőszoba, balra 
egy budoár, és végül egy fürdőmedence carrarai márványból...

Ide persze csak maszkban volt tanácsos érkezni. Mármint 
abban a kalandos, maszkabálos században. És szól még Róbert 
Browning dala is: „Mert Velence és népe csak virágzott, herva
dóit, / bolond ünnep volt gyümölcse, mit a földnek itt hagyott.”
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SÉTÁK NERUDÁVAL

Prágai lapoknál dolgozva írt önmaga számára egy fohászt: 
„Mindenható ég! Tompítsd ma gondolataim és tréfáim élét, 

hogy ne találkozzanak a világi hatalmasságok rosszallásával.” 
Aztán meg -  minderről szépen megfeledkezve -  nyakába vette 
a várost, mert látni akart, nyitott szemmel. Hogy ezt követően 
mosolyba öltöztesse mondandóját. A nagy palóchoz rokoní- 
tanám, akárha találkozhattak is: Mikszáth 1847-ben született, 
Ján Neruda valamivel korábban, 1834-ben. írói eszközként az 
élcelődés mindkettőjüknél szinte azonos, esetükben persze a 
humor nem azt jelenti, hogy könnyedén, félvállról vennék a 
dolgokat, ugyanakkor tudták, az éles látleletet illetően az olvasó 
befogadóbb a derűre, mint a feddő szigorra. A humor amúgy is 
egyfajta retesz, időnként meg egyenesen eszköz a túléléshez, s 
erre a cseheknek is szükségük volt hol német, hol orosz járom 
alatt.

Neruda tehát már kora reggel elindult útjára, bekukkantott 
egy furcsa alakhoz, akiben mintha önmagát mintázta volna 
meg. A Csirkefogó című tárca „hőse” ugyanis bukdácsol ta
nulmányai során, szülei német nyelvű iskolába adják, ahol 
kezdetben egy szót sem ért, ez a csirkefogó idővel újságokba 
kezd írni, s már ekkor megjósolták, hogy „hamarosan elzüllik”. 
Rendes állás híján nősülésre sem gondolhat... Lám, Neruda 
egyik szerelme más felesége lett, a következő kiszemelt pedig 
tüdőbajban meghal, szerzőnk társadalmi élete ezentúl csupán 
munkájára, szerkesztői teendőire és a barátaival való találko
zásokra korlátozódik. Megjelennek verseskötetei. És ontja a 
szatírákat, a tárcákat (harminc esztendő alatt kétezer-kétszáz- 
húszat), a Moldvaparti históriák című könyve valóban óriási 
közönségsiker.

Közben sétál tovább: együtt járőrözik a rendőrökkel, majd 
a vendéglőben a koldusokat kategorizálja (árva gyerekek aty
ja, vak nővér, akit a húga vezet, Mexikóból hazatért önkén
tes stb.), hogy aztán így sommázzon: „Sürgősen határozd el
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magad, a koldusok közé akarsz-e tartozni, vagy azok közé, 
akiktől koldulnak.” Megfordul ezt követően a zálogházban is, 
ahol -  főképp lakbérfizetés és ünnep előtt, valamint farsang 
tájékán -  mindent elfogadnak. Külön osztálya van az ékszerek
nek (idetartoznak a képek, kardok, pisztolyok, a fali-, álló- és 
zsebórák is), egy nagyobb teremben a ruhaneműt zálogosítják 
el (azzal egyetemben a varrógépeket, rézmozsarakat, üstöket, 
hangszereket). Az árverési csarnok a legkisebb, „de olyan élénk, 
akár a hangyaboly és olyan zajos, mint a zsibvásár”. Akad tehát 
látnivaló, tapasztalnivaló bőven, van mit megírni...

Neruda sokat utazott. Bejárta Bécset, Bukarestet, Konstan
tinápolyi, Athént, Jeruzsálemet, Kairót, Nápolyt, Belgrádot, 
Horvátországot. Fordította Vörösmarty! és Petőfit, 1869-ben 
Pestre is eljutott. Lelkendezik a gyorsan növekvő város láttán: 
„Akárcsak Amerika! Pest nő, az északi hegyvidék utolsó nyúl
ványaitól, a budai domboktól nekifutva úgy terjeszkedik, vág
tat kelet és dél felé, mintha keresztül akarna rohanni az egész 
prérin -  akarom mondani a magyar Alföldön”, szemrevételezi 
az új üzlethelyiségeket, melyek bérlete napról napra szédüle
tesen emelkedik, a hanyatt-homlok iramban épülő hatalmas 
bérházakat meg az egyszerű munkáslakásokat, s naponta el
sétál -  elvegyülve a kirakodók forgatagában -  a Lánchídtól a 
Ferencváros végéig, ahol „szünet nélkül áll az egész napi, egész 
évi pesti vásár”. És megfigyel. Vidéken is: „A magyar minden
ben következetes. A falusi házak úgy fel vannak díszítve, ki 
vannak zsinórozva arabeszkekkel, hogy hirtelen azt hihetnéd, 
most szálltak le a lóról. A városi kocsisok és szolgák nemzeti vi
seletben járnak, a palota előtt álló portásnak süveg van a fejébe 
nyomva, a vasúti kalauz kabátján vitézkötés, ajkán magyar szó.” 
Majd még egy mondat: „Bármerre is tekints Pesten, mindenütt 
az ország címerét és zászlaját látod.”

Bohumil Hrabal a tanítómesterének tekintette, a Nobel-dí- 
jas chilei Pablo Neruda pedig az iránta való tiszteletből vette 
fel 1946-ban ezt a vezetéknevet.
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TÁNCISKOLA PODOLINBAN

Vártam látni ezt a várost. Krúdy révén, természetesen. És 
emlékei miatt, amelyek aztán vissza-visszatértek könyvei

ben (A podolini takácsné; A podolini kísértet). Füllesztő nyár
ban, késő délután közeledtünk a szepességi táj útjain, s alig 
volt hátra mindössze talán húsz kilométer, amikor megzördült 
az ég, már szakadt is az eső, látni sem lehetett, az ablaktörlők 
egyszerűen felmondták a szolgálatot. A kocsit le kellett állítani 
az első félreeső részen. Várakozás. A víz reménytelenül ömlik, 
ebből az „elvarázsolt” zuhatag-búrából kikémlelni esélytelen 
vállalkozás. Több mint egy óra telik el, míg kezd visszaszivárog
ni a külvilág, az úton tócsákban áll a víz, a fák komor ködben, 
a fenyegető égbolt estébe sötétlik, Podolin ázott és néptelen 
főutcájának görnyedt házai álmosan imbolyognak a lassuló, 
maradék szélben. Megérkeztünk. Másnap a reggel verőfényes, 
víznyom sehol, irány a piaristák épülettömbje a gimnáziummal, 
ahol Krúdy (1888-tól) három éven át tanult -  ezt a homlokza
ton óvatos magasságban elhelyezett emléktábla is jelzi. Majd 
egyedül lesétálok megtekinteni a Poprád-folyócskát, amelyből 
egykoron a pisztrángok „kidugták a fejüket, hogy körülnézze
nek”. Tiszai szemmértékkel: csupán nagyobbacska kanális. Né
hány tehén ácsorog a sekély vízben, amott egy nő ruhát mos. Bő 
háromezren laknak itt, többnyire szlovákok, valamint romák. 
A városka nem sokat gyarapodhatott az elmúlt évtizedekben, 
csupán az összetétele változott. Amikor Krúdy (tízévesen) ide
érkezett, Duchonék háza a főúton állt, boltíves árkád kötöt
te össze a szomszédos gyógyszertárral. A diák itt kapott egy 
szobácskát, tanulmányi előmenetelére a Duchon kisasszonyok 
ügyeltek. (Mint utóbb az irodalomtörténészek kiderítették: a 
három lány és az idegenben tanuló kisdiák más-más néven több 
novellában is felbukkan, például a Szindbád-történetekben.) 
A legényke be-benézett idővel a szövőműhelyekbe, átsétálhatott 
a molnárék udvarába, ha pedig este volt kedve bolyongani, ta
pasztalhatta, hogy a podolini házakból szinte mindenünnen ci-
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teramuzsika szűrődik ki. És őt minden érdekli, már ekkor -  ko
raéretten -  jó megfigyelő. S nem pusztán az új szálláshelyén, 
hanem az utazások során is. Előbb nagyanyja, majd az apja kí
séri el, utána már Nyíregyházán egyedül száll fel a Podolin felé 
tartó vonatra, amelyen szinte mindig akad valamilyen érdekes 
útitárs, vagy belehallgathat az adomázó, kedélyesen beszélgető 
társaságok történeteibe. A fiúra ekkor még kevesen figyelnek, az 
azonban első szempillantásra látszik, hogy ad magára, igyekszik 
mindig választékosán öltözködni, vigyáz, hogy ruhája mindig 
rendben legyen, csizmáján ne éktelenkedjen sárfolt. Modora is 
kellemes, módfelett előzékeny, ezt pedig igencsak értékelték a 
tánciskolába sereglő helybéli fruskák, így Fánika, a kocsmáros 
kislánya meg persze mindenekelőtt Wittkó Mariska, aki a leg
szebb volt mindegyikőjük közül; Krúdy csak vele járta a francia 
négyest, soha mással, s vele sétált a Poprád partján. Udvarlójá
ra -  már igen idős korában -  Wittkó asszonyság így emlékezik 
vissza: „kitűnő táncos, vonzó, csinos, hallgatag, udvarias fiú volt”.

Nagy hatást gyakorol rá az iskola, ahová egyébként a pi
arista rend a renitenskedő, „különcködő” szerzetes tanárait 
küldte, szinte büntetésből, azokat, akiket vallási, politikai vagy 
egyéb okok miatt nem tartott teljes mértékben megfelelőnek. 
A serdülő fiú azonban szerette -  ahogyan írta: „függetlenségi 
érzelmű” -  tanárait, akik közül például néhányan szakállt is nö
vesztettek, de nem a követendő császárszakállt, hanem a Kos- 
suthéhoz hasonlót. Amikor egyiküket emiatt kérdőre vonták, 
arra hivatkozott, hogy ily módon kívánja palástolni nyakán a 
papi gallér okozta horzsolásokat. Ezekről az éveiről írva Krú- 
dy egy ízben megjegyzi például: „Sehol Magyarországon nem 
szavalták bensőségesebb meggyőződéssel Vörösmarty és Petőfi 
költeményeit, mint a líceum önképzőkörében.”

Podolint amúgy egykoron határőrhelyként a németek ala
pították, 1642-ben itt nyitott Magyarországon először gimná
ziumot és itt telepedett le a piarista rend. Bő száz esztendőn át 
a tanintézmény nyelve a latin és a lengyel volt, lévén a városka 
a lengyel Lubomirszky herceg birtokaihoz tartozott. Életnagy
ságú képe ott függött az iskola folyosójának falán. Krúdy érdek
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lődésére egyik tanára elárulta, a herceg voltaképpen kényúr és 
igazi kéjenc volt, ha a magasból letekintene, ő mulatna legin
kább azt látván, hogy névünnepén a felvonuló diákság miként 
élteti és magasztalja. Krúdy, a későbbi író számára pedig ez a 
tapasztalás is nyilván egyfajta útravalóként szolgálhatott.

UGUSZTUS VOLT AKKOR IS, a nyár derűje fonta be a
gömöri tájat, tenyérnyi falvak villantak fel a dimbes-dom- 

bos kanyarulatokban. Kuntapolcáról már átkerekeztem Cset- 
nekre, házigazdáim mára Páskaházát ajánlják, ami éppen az 
ellenkező irányban. De nem pusztán a változatosság kedvé
ért -  merthogy él ott egy író. Telefonon már értesítették is a 
jövetelemről. Igaz, csak a nyarakat tölti az aprócska településen; 
e vidékről származva diákként Pozsonyba került, ott alapított 
családot is. Az Új Szó meg A Hét munkatársaként, szerkesztője
ként dolgozott évtizedeken át, prózai munkássága révén pedig 
a felvidéki magyarság sorskérdéseinek, kiszolgáltatottságának 
hiteles krónikásává vált. Mács Józsefről van szó, aki tehát vár.

A beszélgetés kissé döcögve indul, vagy csak nekem tűnik úgy, 
szokványos mondatokat váltunk, mígnem a szerkesztőségi mun
kára terelődik a szó. Akkor már szükségtelen bármiféle udvari
askodás -  közben a felesége is jóféle itókával kínál bennünket -, 
egyszóval a „témánál tartunk”, indulattal, szenvedéllyel. Előke
rülnek a féltve őrzött dokumentumok, fotók és újságkivágások 
is, megelevenednek a felvidéki napilap sötét és kevésbé sötét 
korszakai, ezernyi történettel. Belefeledkezünk a múltba, mond
hatnánk. Idővel az órámra nézek, házigazdáim ebédre várnak, 
jegyzem meg szerényen. -  Az ráér! -  jegyzi meg némi szigorral 
Józsi bácsi, feleségét utasítja, készítsen valami harapnivalót, mi 
pedig elindulunk a falu központja felé. Az utca szinte teljesen 
kihalt, közel a bolt, egy-egy üveg lehűtött sörrel kiülünk a kü

TALÁLKOZÁSOK
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szöbre. Harangoznak, kerékpáros férfi halad lassú tempóban, a 
templomot megkerülve, magányos gépkocsi suhan el Rozsnyó 
irányába. Most hallgatunk. Józsi bácsi felkászálódik, vált néhány 
szót a boltoslánnyal, majd újabb sörösüvegekkel érkezik.

A feleség paprikást készített, majd bort hoz. A pincéjük
ből. Lassan én kerülök sorra, mindenről kérdez, a háborúról, 
a Magyar Szóról, az Új Symposionról íróinkról, akiknek műveit 
ismeri. A részletek is érdeklik, igazi figyelő, pótkérdésekkel 
tisztázna mindent, ha kétely vagy hiányérzet merül fel benne. 
Alkonyodik. Megajándékoz a Temetőkapu című regényével, 
beír néhány kedves mondatot, végül feljegyzi találkozásunk 
dátumát is: 1993. augusztus 3-a.

Jócskán besötétedett, mire visszaértem. Azért még hősiesen 
elfogyasztom a részemre félretett ebédmaradékot...

IGEN JÓ PORTRÉFILMET láttam a minap Gál Sándorról, 
visszalopakodó emlékeimmel így a nyárból át kellene váltani a 
télbe. Igaz, még csak novemberben jártunk, de már esett a hó. 
Az időpont amúgy változatlan: a kilencvenes évek eleje. Mács 
József egyébként akkor valamivel túl a hatvanon (nemrégiben 
ünnepelték nyolcvanötödik születésnapját), Gál mindössze öt
venhat (lassan ő is a nyolcvanhoz közelít).

A történethez hozzátartozik, hogy a kopott Yugóba ösz- 
szezsúfolt társaságunk (Bogdán József, Cs. Simon István, Fehér 
Kálmán és én) előadói körútja során az idő tájt kalandozott 
a Felvidéken. Egy ködös, hószállingózó estén érkeztünk meg 
Kassára, a kvártély az egyik internátus négyágyas szobájában. 
Akkor jutott eszembe, hogy Gál Sándor -  akivel egy kaposvári 
irodalmi találkozón ismerkedtem össze -  itt él. (Volt lapszer
kesztő, dramaturg, a Keleti Napló főszerkesztője. József Atti- 
la-díjas író, harmincnál több kötet szerzője, írt verset, elbeszé
lést, regényt, szociográfiát, riportot, falumonográfiát. Aktívan 
részt vett a Csemadok meg az Anyanyelvi Konferencia tevé
kenységében. Mellesleg vadász is.)

A ránk szakadt ráérő idő diktálta az ötletet: nosza, hív
jam fel telefonon, hátha akad egy kis ideje. -  Fél óra múlva
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jövök! -  hangzott a rövid válasz. És jött is, egy üveg pálinkával. 
Az órámra néztem: háromnegyed kilencet jelzett a mutató.

A beszélgetés gyorsan beindult. A hely(zet) ideális: mi 
mindannyian félig heverészve a keskeny diákszoba rozoga 
vaságyain, középen, a kis asztalkán a pálinka, poharakkal, a 
negyedik emeleti ablakból alig körvonalazódnak a komor vá
rosnegyed homályos épületóriásai, az ívlámpák feltörő fényei
ben hókavargás. Gál járatos a dolgainkban, egyébként is derűs, 
közvetlen beszélgetőtárs -  nem kell keresni a szavakat, fésülni a 
gondolatokat. Nos, utóbb láttam, amint a riportfilmben bemu
tatja szülőhelyét: füves térségen romos épület. Nem emlékszem, 
Pista barátunk felemlítette-e Terjánt, mindenképpen ideillő lett 
volna. Erre azonban már nem lesz alkalom. Ami mégis visszaté
rő és adomány: a beszélgetés őszinte, azonnal baráti hangneme, 
fesztelen hangulata.

Már majdnem éjfél volt, amikor Gál Sándor hirtelen fel- 
emelkedett. -  Most megyek! -  mondta határozottan. -  A fele
ségem ünnepi vacsorával vár. Ma van a házassági évfordulónk.

A KÉRDEZŐ

A  magyar művelődésen belül érdemes-e megbolygatni az 
úgynevezett felvidékiség kérdését? -  veti fel a problémát 

Madách kapcsán Cselényi László, hiszen, mint mondja, az er- 
délyiségnek nevezhető jelenség létezik. S valóban, ha például 
erdélyi írókat említünk, szinte azonnal összeáll egy névsor. Ma- 
dáchot viszont általában nem szokás felvidéki írónak nevezni. 
A dilemmák számát bővítendő folytathatnánk azzal, hogy a 
születési hely, annak elhelyezkedése, rajzolata, tájélménye va
jon rányomja-e utóbb bélyegét egy-egy alkotói életműre. Nos, 
a dimbes-dombos Alsósztregova (magával a Madách-kastély- 
lyal) amolyan görögös táj: hátulról, a méretes dombhát felől 
szinte az író nyakába csörgött az égbolt, előtte komótosan völgy
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húzódik alá. A vibráló minden és mindenség elegye. Ezzel szem
ben mondjuk az ugrásnyira levő Szklabonyán Mikszáthék háza 
(a temetővel szemben) maga a sík megállapodottság és nyuga
lom, a talajközelség szilárdsága. A Kassákhoz köthető Érsekújvár 
(Pozsonytól száz, Budapesttől százhúsz kilométernyire) közép- 
nagyságú mezőváros, Márai Kassája viszont a büszke, magabiz
tos és tehetős, komoly tartású, feltörekvő polgárság nagyvárosa.

Első látogatásom alkalmával az amúgy impozáns Ma- 
dách-kastély még szinte romokban, tetőszerkezete megrogy- 
gyanva, falai omladékosak, hulló vakolattal, az üres termekben 
mindössze egy töredezett, szebb időkre emlékeztető kandal
ló. Meg egy lehangolódott zongora (kipróbálom, talán csak 
charleston tánchoz alkalmazható). Az épületet lassan-lassan 
helyrehozták, zarándoklatként azonban inkább a tőle mintegy 
háromszáz méternyire lévő sírhely szolgál, a kastélykertben, 
a monumentális Ádám-szoborral. Ennek is külön története 
van: Madách 1864-ben hunyt el, s a családi sírboltba helyezték, 
amely jószerével is inkább egy út menti présházra hasonlított. 
Csáky Károly írásából tudjuk, hogy bő tíz esztendő múltával a 
Nógrádi Lapok hasábjain jelentek meg egyre-másra „a kegye- 
letes tartozás lerovására” buzdító írások (emlékügyi bizottság 
is alakult), de azok végül hatástalanok maradtak, miként az 
író születésének centenáriumán (1923-ban) megújuló kezde
ményezések is. Végül a múlt század harmincas éveinek elején 
mozdult meg valami, mindenekelőtt a Kisfaludy Társaság ré
vén, majd bekapcsolódott az ügyintézésbe az MTA is, így végül 
1936-ban elkészült az új sírbolt, betonból, a hatalmas emlékmű, 
valamint Rigele Alajos pozsonyi szobrászművész Ádám-szobrát 
is leleplezhették.

Az ember tragédiájának szegedi, szabadtéri előadását a mi
nap láthattuk a Duna Televízió jóvoltából. Felvidéki írók mun
káit lapoztam fel másnap, választ keresve arra a kérdésre, hogy a 
darab számomra ma miért legalább annyira élő, mint korábban. 
A rejtély nyitja leginkább Tóth László tanulmányából bogoz
ható ki (Közelítések Madáchhoz és Az ember tragédiájához), 
gondolatmenetét szerzőnk Madách „aggodalmas elégedetlen
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ségére” építi fel, s arra, hogy az ember időről időre rákérdez 
önmagára és a világra. Mindez nyitottságot és személyességet 
feltételez, nem kevésbé a középszertől való elrugaszkodást. 
„Légy meleg, vagy hideg, ha langyos vagy, kiköplek” -  jegyze
telte egykoron Madách maga is, szemléltetve, hogy szerénység 
és becsvágy nem zárja ki egymást. Nem vitás, hogy -  miként 
Cselényi állítja -  a Tragédia az egyetemes emberiség sorsáról 
szóló világdráma, egyben a magyar irodalom talán leginkább 
világirodalmi színezetű remeke. Ugyanakkor Madách -  Tóth 
László értelmezésében -  nem kevesebbet szeretne, mint egész 
korának tudását átfogni, ám eközben nem a részletekre figyel, 
nem analizál, hanem a szertehulló egészet óhajtja összerakni. 
Avagy szintetizál. (Tegyük hozzá: talán emiatt volt szüksége 
az idegen nyelvek ismeretére is: jól tudott németül, franciá
ul, angolul, szlovákul, a lista a latinnal és az ógöröggel zárul.) 
Ezenfelül a darabban Madách nem tanít, nem kijelent, hanem: 
kérdez. Tóth László külön is hangsúlyozza: tulajdonképpen ép
pen e kérdező jellege révén válik Az ember tragédiája nyitottá, 
minden térben és időben mindenki számára megközelíthetővé. 
A bölcsesség szempontjából pedig nem is annyira a kihívásokra 
adott válaszok a fontosak, inkább a kérdések: „Az igazi bölcses
ség, nagyság mindig a kérdésekben, a kérdezőben van.”

Amúgy hajlamosak vagyunk azt hinni, a Tragédia egy bölcs 
aggastyán munkája. Viszont: Madách, amikor hozzáfogott a mű 
megírásához, éppen csak betöltötte harminchatodik életévét. 
S negyvenkét éves sincs, amikor már halott.

ELŐFUTÁROK

Voltaképpen egyenesen elbűvölő, másfelől meg irigylésre 
méltó, hogy a civilizáció hajnalán korai elődeink már kísér

letet tettek megválaszolni az úgymond végső kérdéseket. Szabad 
volt a pálya, friss ötletekből készülhettek a különféle elméletek és
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rendszerek, de már ekkor, tehát a kezdet kezdetén a gondolko
dóknak szinte mindegyike a tudásban kereste a lét biztos alap
ját. Úgy vélték, a valóságnak a gondolat által való letérképezése 
szembeszegülhet a sorszerűséggel, így a görög filozófusok előtt 
„az érzéki valóságból az igazság, a szóból a jelentés, a képzet
ből a fogalom, a célból az érték, az alak szemléletéből pedig 
az idea emelkedik ki” (Halasy-Nagy József). Ezt megelőzően 
valami hasonló figyelhető meg már az egyiptomiaknál is, ők 
külön szerepet szántak a földi ügyek és kozmikus folyamatok 
felett őrködő Maát istennőnek, az Igazságnak, aki ugyanakkor 
Thothnak, a bölcsesség istenének volt a felesége. Maga Thoth 
többféleképpen nyilvánul meg: „a könyvek fejedelme”, az „isten 
szavainak ura” meg „tudós a mágiában”. Teremtő princípium
ként a szó és a gondolat mindenesetre többször is előfordul a 
régi egyiptomi vallásos szövegekben, s bár egységes filozófiai 
rendszerek még nem jöttek létre, ezekből az elképzelésekből az 
első görög filozófusok sokat merítettek. Különösen, ha helyet 
adunk annak a tézisnek, hogy az igazság a valóság előfutára. 
Mert ez esetben nem az igazság alkalmazkodik a változó világ
hoz -  akkor maga az igazság is változó volna - , hanem fordítva. 
Persze, jó lenne tudni, Maát és Thoth vitatkoztak-e egymással, 
s ha igen, akkor miről. Úgyszintén nyugodtabbak lennénk bő
vebb információk birtokában arra vonatkozóan, hogy a görögök 
nagy része valóban nem annyira derűs, inkább szenvedélyes, 
boldogtalan és önmagával békéden személyiség volt-e, miként 
Bertrand Russell gondolja, azaz más irányba vitte őket intel
lektusuk, és megint más irányba a szenvedélyeik, hacsak nem 
éppen e kettősség emelte őket naggyá. Ez esetben az is érthetővé 
válna, miért védte mindegyikük akkora hévvel saját teóriáját. 
Miként például Parmenidész is, aki szerint az egyetlen igazi lé
tező „az Egy”, mely végtelen és oszthatatlan. A létezőt pedig ön
magából kell megismerni, miközben a lét maga „moccanatlan”. 
A mintegy két és félezer évvel ezelőtt élő gondolkodó lerövidített 
jelszava így hangozna: „ítélj értelmeddel!” Röviden visszanyúl 
még ő is az egyiptomiakhoz, amikor az úgynevezett igazság 
felé vezető úton mindenekelőtt az igazságosságot, a meggon-
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doltságot és a tudást tekinti szemlélni érdemesnek, fellépése 
idején ugyanakkor -  mivel csökkenőben a múltbéli értékek
hez való ragaszkodás -  már elkezdődik az átmenet a mítoszból 
a logosz felé. Ám a filozófia nyelve még nem alakult ki. Erre 
nemrégiben megjelent kötetében Végh Attila is felhívja a figyel
met, aki amúgy elsőként vállalkozott Parmenidész töredékben 
fennmaradt tankölteményének eredeti (tehát hexameterekben 
való) fordítására. Merthogy különbség van -  állítja -  például 
a „valamivé válik” és a „létezik” között, hasonlóképpen nem 
ugyanazt jelenti a „létező” és a „létezés”. Végh Attila szerint is 
Parmenidész inkább nevezhető természettudósnak, mint köl
tőnek, „nem dalol, hanem érvel és bizonyít”, ennek ellenére a 
költői fordítás mégis többletlendületet kölcsönöz a szövegnek, 
igazolván, hogy a logikán alapuló metafizika hexameterekben 
is élvezhető. És ismét csak eltűnődhetünk például a következő 
sorokon: „Ennek okáért semmi, a létben félbehagyott nincs, / 
semmi hiány. Ha lehetne, hiányos volna minden.” De hogy jelen 
írásunk se legyen félbehagyott, zárjuk Bertrand Russellnek Par- 
menidészt értékelő egyik mondatával: „A filozófiatörténetben 
ez az első példa arra, hogy valaki a gondolkodásból és a nyelvből 
von le következtetést a világ egészére vonatkozóan.”

ÉS A SEMMI FÁTYLA MÖGÖTT?

Egy érdekes mondatot olvasok, amit -  a felszólító meghagyás 
szerint -  tizenkét személynek kellene továbbítanom: „Kapni 

olyan valamit, ami sosem volt neked -  azért olyan dolgot kell csi
nálnod, amit sosem csináltál!” A magyarázat szerint, ha elvettek 
tőled bármit, amihez nagyon ragaszkodtál, azt nem büntetésként 
kell felfogni, hanem lehetőségként, hogy helyette sokkal jobbat 
kapj. Mindez számomra, bár időben előremutató, mégis inkább 
puszta vigasztalásnak tűnik, mert hiányzik belőle az idea, az 
emberi tervezés. Persze, azt is mondhatnánk, az idézett mondat
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egyszerűen késztetés, az ember döntse el, maradék létében mihez 
kezd a talentumával, a veszteségeit pedig igyekezzen úgy elköny
velni, hogy azok voltaképpen az épülését, fejlődését szolgálják. 
De mitévők legyünk, amennyiben felötlik bennünk a kétely a 
haladást illetően? Különösen, ha éppen Schopenhauert lapozgat
juk, aki szerint a világ lényege valamilyen irracionális, hatalomra 
törekvő akarat. Avagy: az ember nem gondolkodó lény, hanem a 
vak akarat eszköze. Annak hiányában pedig a szenvedés jelenik 
meg a színen (az egzisztencialisták inkább a szorongás kifeje
zést használják), felette csak a hit arathat győzelmet. Amely még 
harmóniát teremthet a lét és a megsemmisüléstől való félelem 
között, Heidegger szerint legalábbis ez lenne az alapszorongás. 
Mások meg szégyent emlegetnek. Akár így, akár úgy, küszködés 
ez megint a semmi fátylával. Mert rákérdezhetnénk újfent: lé- 
tezik-e egyáltalán valamilyen egyirányú haladás. Székely János 
azt fejtegeti, hogy a világmindenségnek nincs tudata, így jövő
képzete sem, ezért célja sincs, ami felé törekedne. Egyszóval a 
gondolkodásban lehet ugyan, de a világban nincsen „előre”. Mert 
az még nem következett be. Az „elöl” csak a fejünkben van. Egy 
vitatkozásra hajlamos személy persze azonnal felvethetné, ha 
egy katasztrófa következtében az emberiség (mint az egyetlen 
civilizáció fenntartója) kihalna, akkor világmindenség csak úgy 
önmagában létezne-e anélkül, hogy bárki tudna róla? Ebben az 
esetben bármiféle világcél, világszellem, esetleg lineáris társadal
mi haladás, vagy hogy egyáltalán tartunk valamerre -  pusztán 
fikció. Illúzió. Ekkor már az idő is megszűnik, hiszen az csak 
valamely struktúrában működhet. E képtelen helyzetben a spi
rituális tanok lépnek a filozófia helyébe, amelyek azt sugallnák, 
hogy a felhalmozott tudás-rezgések energiája mégis kialakíthat 
valamilyen -  a világmindenséget befolyásoló -  irányító tudatot. 
Némi megengedhető cinizmussal úgy is fogalmazhatnánk te
hát, hogy a játékos kedvű, egyébiránt unatkozó világmindenség 
előbb-utóbb ismét létrehoz értelmes lényeket.

Azt azonban Székely János is elismeri, ha „előre” nincs is, 
„hátul” viszont csakugyan van: mindaz, ami megtörtént. Ezért a 
világ hátulról, a saját múltjából épül, előzményeiből összegződik.
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De hogyan néz ez ki az ember vonatkozásában? Freud szerint az 
európai civilizáció akkor kezdődött, amikor az ősember féktelen 
dühében üvöltözött ugyan a másikkal, hadonászott a bunkójá
val -  de nem csapta fejbe. (A tolerancia első megnyilvánulása, 
mondhatnánk mai szóhasználattal, szép csendben.) Tény, hogy 
mára sokkal könnyebbé vált a „hátulról” való építkezés, hiszen 
az emberiség időközben a külső emlékezethordozók számos 
válfajával gyarapodott (írás, számítógép stb.), ezáltal évezredek 
tudása áll rendelkezésre. A múltról való ismereteink tehát soka
sodnak. Maga az egyirányú történelmi haladás elképzelése azon
ban bibliai gondolat, a fejlődés koncepciója meg csak valahol az 
1600-1700-as évek tájékától eredeztethető, amikor az európaiak 
új kultúrákat, új társadalmakat fedeztek fel, ez pedig már különfé
le összehasonlításokat tett lehetővé. Megszilárdult a képlet, mely 
szerint az egyes ember halandó, de a kultúra maradandó. Ebben 
nincs is okunk kételkedni, ám ingoványos talajra lépnénk, ha 
végül azt kérdeznénk, az utóbb eltelt, mondjuk, négyszáz év alatt 
érzelmeink gazdagsága vagy erkölcsünk pallérozottsága terén 
tapasztalható-e bizonyos előrelépés. Egyszerűbben: jobbá vált-e 
az ember? Nem tudjuk. A tudósok szerint a társadalmi evolúció 
rendkívül gyors, biológiailag viszont az ember csak rendkívül 
lassan változik, néhány tízezer éve például genetikai módosulás 
gyakorlatilag nem történt. Ennek tudatában kellene tehát kihoz
nunk magunkból, képességeinkből a legtöbbet. A világ meg, úgy 
egyáltalán, feltehetően se jobb, se rosszabb, mint korábban.

IGAZSÁGKERESŐK

Egy játékos gondolat: mi van, ha a világmindenség maga 
hoz létre egy nyelvet? Ez mindenképpen megnyugtatná a 

filozófusok sokaságát, mert a tiszta fogalmakkal már hibátlanul 
lehetne megragadni a valóságot. A világmindenség azonban 
önmagával nem beszélgethet, ezért nincs szüksége kommu
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nikációra. Hacsak nem létezik egy másik világmindenség is, 
akár egy harmadik -  amelyekről nincs tudomásunk. De ha már 
ezekről nem tudunk, maradjunk a meglévőnél, s megismerésé
nek dilemmáinál. Merthogy páratlanul izgalmas végigkísérni 
az évezredek óta felvetülő teóriákat és aggályokat.

Mindenképpen elfogadható a tétel, mely szerint az igazság 
tudomásul vétele az ismeret formájában megy végbe, s ennek 
két szereplője van: az alany (aki megismer) és a tárgy (ame
lyet megismer). A gondok azzal kezdődnek, hogy az ember 
általában fogalmakkal azonosítja a tárgyat, a kettő azonban 
nem szükségképpen ugyanaz, adott esetben így az eltorzult 
fogalom hibás ismeretet eredményez. Avagy: nem a tárgy, ha
nem a tárgy (pontatlan) „jelentése” és „képe” válik az alany 
birtokává. Halasy-Nagy József szerint a gondolkodó ember 
hamar tisztába jött azzal, hogy a világ nem egészen az, aminek 
az érzékek adatain keresztül „látszik”. Egyszerű példa: a vízbe 
mártott bot „megtörik”, ám a téves „látszat” azonnal ellenőriz
hető. Kézzelfoghatóbb, megbízhatóbb támaszték után kutatva 
aztán újabb tétel születik: a világ nem olyan, amilyenek látom, 
hanem amilyennek gondolom. Az igazság megismerésének 
kérdésében pedig sokan színre léptek, például az agnoszticiz- 
mus képviselői, szerintük a feladat lehetetlen, mert a valóság 
egyes részei számunkra mindvégig ismeretlenek maradnak. Az 
abszolútról, a magábanvalóról esetleg mindössze az állapítható 
meg, hogy van, de hogy lényegében micsoda, azt már képtele
nek vagyunk megfejteni, legfeljebb a valószínűségét. Az ember 
azonban csökönyös, nem adja fel egykönnyen, hiszen az önér
telmezés különféle szakaszaiban mindvégig egyneműségre és 
összhangra törekedve a világ megtapasztalásában a változatlan
nak vélt információkból mindig szilárd világképet akart építeni. 
S ha nem ment a ráció segítségével, akkor úgy vélekedett, hogy 
amennyiben az ész számára a tárgy már elérhetetlen (mert az 
„túl van” az észen), akkor transzcendens módon át kell lépni 
abba a szférába, ahol megszűnnek a válaszfalak alany és tárgy 
között. A misztikusok és intuitív gondolkodók helyét aztán el
foglalták a racionalisták, mondván, az igazság megismerhető,
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mert a valóság az igazság megvalósulása. A filozófia bölcsőjét 
így egy ideig az ész nagyszerűségének hite ringatta, mígnem 
valahol Kant úgy fogalmazott, hogy az ész csak azoknak a tör
vényeknek engedelmeskedik, amelyeket önmaga szabott meg. 
Nem maradt más hátra, minden korábbi elképzelést részben 
elfogadva, részben keményen bírálva visszajutottunk majdnem 
a kezdetekhez, avagy: ismeretnek és létnek azonos elvei vannak. 
Ugyanakkor változatlan a kérdés: fogalmakat tároló nyelvünk 
mennyire alkalmas a világmindenség „megragadására”, vala
mint a valóságról való ismereteink közlésére.

A pálya széléről nézve persze sok mindenről megengedőb
ben vélekedünk, mert a nyelv és gondolat összefüggéseit kutató 
gondolkodók esetében már nem is annyira a tézisek helytálló
sága látszik lényegesnek, hanem a megannyi egyéni szín, amely 
révén mindegyikük az egyetemes kultúránk részévé vált. Ilyen 
vonatkozásban egyre megy, hogy logika vagy intuíció, szubjek
tív vagy objektív kritérium, s azt sem kell elfogadnunk, hogy 
„ez a világ a lehető világok legjobbika” (Leibniz). Viszont fon
tos, hogy a filozófiában szünet nélkül tartson továbbra is az elvi 
kritika, mert mégis a kétely minden igaz módszerek sarkköve. 
S a kitaposott út az újabb kalandok felé.

BALGASÁG AZ ÉLET FŰSZERE

Boldogtalanná válhat-e egy pompás paripa, mert nem tanult 
grammatikát? És szerencsétlen-e egy bika amiatt, mert kép

telen tornászni? E felvetett kérdésekkel évődött évszázadokkal 
ezelőtt Rotterdami Erasmus, hogy aztán gondolkodásra kény
szerítse olvasóit: az ember miért akar mindenképpen -  örök 
elégedetlen, tévelygő módjára -  elszakadni természetes kör
nyezetétől. Szerinte ugyanis az aranykor együgyű népe nem 
volt felszerelkezve tudománnyal, csak természetes ösztönét kö
vette. („Mert a természet semmi tekintetben sem fogyatékos”)
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Most más idők járják, ám az emberiségnek azért mindenkor 
kezet nyújt a balgaság, a zsivajgó karneváli hadban pedig ott 
találjuk segítőként többek között Mámorkát, Tudatlankát, Hí
zelgőkét és Magamatszeretemkét is.

Persze, nem kell okvetlenül mindent szó szerint venni, oly
kor éppen a felállított tétel ellenkezője az igaz, mindenesetre 
Erasmus láthatóan jókat derült maga is, amikor -  maró szatírá
val -  megírta könyvét, A Balgaság dicséretét, méghozzá rend
kívül szórakoztató módon. Ezen írásfélét igazolandó szóvá is 
teszi egy helyen: „Mégiscsak igazságtalanság, hogy minden 
foglalkozási ágban engedélyezett a tréfa, egyedül a tudomány
ból rekesztjük ki.” Pedig hát a németalföldi Erasmus tudós volt 
a javából, az európai humanizmus kiemelkedő alakja, a görög 
nyelv és a hellén hagyomány újbóli népszerűsítője, azonfelül 
modern típusú író, az elegancia és a szellemes stílus embere. És 
világias műveltségű, holott kényszerűen pap volt, e tekintetben 
viszont a kereszténység tiszta ősforrásaihoz akart visszatérni 
(fő műve a saját latin fordítása kíséretében megjelentetett görög 
nyelvű Újszövetség). Mindez persze számos komoly konfliktus
hoz vezetett, hiszen voltaképpen ő készítette elő Luther színre 
lépését is. Lévén mindenkor ráadásul kételkedő, beállt hát a 
szatíraírók sorába, időben a görög Lukianosz után következve, 
megelőzve viszont a francia Voltaire-t. Az éppen akkortájt be
induló könyvnyomtatás révén gyorsan ismertté vált, széles körű 
népszerűsége és tekintélye dacára azonban -  nyilván félelmetes 
intelligenciája és humora miatt is -  idegen maradt a saját idejé
ben. Korát messze megelőzte -  bennünket mindenesetre utolért.

De térjünk vissza a balgasághoz, a könyv valódi témájához, s 
azonnal láthatjuk, Erasmus elsősorban a filozófusokra neheztel. 
Merthogy a híres bölcsek nyomorban élnek, sokan megvetik, 
lenézik őket, ezzel szemben a balgákhoz ömlik a pénz, dúskál
nak, s rendre ők vesznek részt az állam kormányzásában is. „Ha 
meg valaki egyházi rangra és vagyonra áhítozik, hamarább eléri 
azt a szamár vagy a bivaly, mint valami bölcs.” Platón elméletére 
rácáfolva Erasmus egyenesen úgy véli: „a történelem tanúsá
ga szerint soha vészesebb időszakok nem voltak, mint amikor
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holmi filozófusok vagy irodalmárok ölébe hullott a hatalom”. 
De milyen erő is kovácsolta össze az egykori faragatlan, durva 
embereket egyetlen állammá? -  teszi fel kérdést, s a választ is 
azonnal megadja: a hízelgés. így aztán lesújtóan szól az udva
roncokról szintén, akiknél nincs szolgalelkűbb, meghunyász- 
kodóbb és elvetemültebb, „de egy dologban igen szerények: 
megelégszenek vele, ha az aranyat, drágaköveket, bíbort meg 
az erénynek és bölcsességnek egyéb jeleit csupán külsőleg ag
gasztják magukra, magára az erényekre való törekvést azon
ban átengedik másoknak”. Talán csak a kereskedőkről volt még 
rosszabb véleménnyel, mert övék a legpiszkosabb üzérkedés, 
hiszen széltében-hosszában hazudoznak, hamisan esküdöznek, 
csalnak, rászednek, mégis a legkülönbnek tartják magukat.

Szerzőnk szerint a balgaság az élet igazi fűszere, hiszen míg a 
bölcsek ráállnak arra, hogy az ész vezérelje cselekedeteiket, ad
dig a balgák utat engednek a szenvedélyeknek, márpedig azok 
képezik az öröm és boldogság forrásait. A balgaság (vele együtt 
a kölcsönös ámítgatás és hízelkedés) édes méze nélkül nem 
tűrné el hosszabb ideig nép a fejedelmét, úr a szolgáját, tanító 
a tanítványát, barát a barátját, asszony a férjét, asztaltársát a 
lakomázó és gazda a bérlőt.

Erasmus A Balgaság dicséretét Morus Tamás vendégeként 
írta Angliában, 1509-ben. Két évre rá jelent meg nyomtatásban, 
tehát kereken ötszáz esztendeje. Mi pedig ma csak elmélázha
tunk, változott-e időközben valamit is az emberi lét minősége 
és természete, illetve: tart-e még a humanizmus időszaka. Vagy 
már régen befejeződött.

MEGANNYI RENESZÁNSZ

Szondi Lipót, a Nyitrán született idegorvos és pszichiáter (a 
róla elnevezett teszt megalkotója) állította egy alkalommal, 

hogy az ember sorsa alakítható, megváltoztatható. „Cserélhető,
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mint a fehérnemű.” A mélylélektan tudósa ezzel voltaképpen re
ményt kínált az egyes ember számára, a megújulás lehetőségének 
hitét. Amely megvalósulhat olykor folyamatként vagy akárha egy 
pillanat tört része alatt is (lásd: Csontváry). De miként fordul
hat elő mindez nagyobb embercsoport esetében? Melyek azok 
a mozgatórugók, amelyek rábírják az emberek sokaságát egy 
új világrend elfogadására? Persze, azonnal felmerül egy másik 
kérdés is, azaz az újnak létezik-e egyáltalán értéke, avagy beszél- 
hetünk-e fejlődésről meg annak esetleges irányáról. Kecsegtető 
elfogadni a képletet, mely szerint a kereszténység megjelenésével 
a történelem kisimul és lineárissá válik, hiszen valóban tartós ér
tékként jegyezhetjük az Isten előtti egyenlőség, majd a jog előtti 
egyenlőség meg az esélyek egyenlőségének eszményét. Ennek 
pedig az „emberi változatosság” a mindenkori alapja, az állandó 
„készenléti helyzet”: alkalmazkodni a kiszámíthatatlan új felté
telekhez, időnként dacolva a tekintélyelvűség rögzült nehezékei
vel. Eleink valaha körkörös mozgásnak érzékelték a történelem 
folyamát, ezt váltotta fel (valahol a XVI. századtól) az elképze
lés, hogy a fejlődésnek mégis (haladási) iránya van, valamint 
a meggyőződés, hogy az ember jobbá válhat. Ám még mindig 
marad a kérdés, hogyan lépünk az egyik lépcsőfokról a másikra. 
Különösen, ha szem előtt tartjuk Popper Péter megállapítását, 
miszerint az emberek csak a felszínen különböznek egymástól, 
a lélek mélyén már a kollektív tudattalan húzódik meg; közös 
archetípusok, azonos lelki struktúrák találhatók. Ha pedig ez 
így van, márpedig így kellene lennie, akkor még izgalmasabbá 
válik a talány, mi által válik lehetségessé a kollektív sorsfordítás, 
az új hullámhosszra való közös ráhangolódás. Avagy miért válik 
egy pillanatban már teherré a hagyományos életmód... És miért 
ébredezik például Brahma a hosszan tartó mély álmából? Hogy 
körülnézzen és újrateremtse a világot?

Kézenfekvőnek látszik az egyik megoldás, amelynek lénye
ge, hogy változtatásra törekedve az ember előbb (művészetek
ben, filozófiában gyakori eset) egy korábbi minta felé fordul. 
Régi bölcsőt keres tehát a friss eszmeáramlathoz -  hogy aztán 
hozzáadja a maga (már módosított) többletét. Az újszerű mi
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nőség megjelenése pedig olykor -  bár ritkán -  pontos időhöz 
is köthető. És helyhez. Különösebb gond nélkül állítható tehát, 
hogy a reneszánsz szülőhelye a firenzei Dóm tér. De ennek is 
megvan a maga előzménye. Balázs Sándor erdélyi gondolkodó 
szerint (lásd: Itáliai úti filozófia) „a reneszánsz a maga egészé
ben az ókori művészettel, gondolkodásmóddal való azonosulást 
jelentette, de mint minden egybeesés, egyben szembefordulás 
is, ellentétes ezzel az antik kultúrával: megtagadta, magasabb 
szintre emelte azt”. Az azonosság és a mégsem-azonosság ket
tősségét figyelhetjük meg tehát, a másoláson való túllépés elke
rülhetetlenségét. Nyilván a művészet öntörvényű törekvése ez, 
rátapint erre Amrita Sher-Gil is, a magyar származású indiai 
festőművésznő (édesanyja Baktay Ervin testvére volt, apja pe
dig egy szikh arisztokrata család sarja), midőn ezt állítja: „Az 
utánzás restséghez vezet.”

Visszatérve a reneszánszra, annak kezdeteit időben másutt 
(de csak némileg közelebb) is kereshetnénk. A számunkra 
amúgy igen rokonszenves II. Szilveszter (a történelem első fran
cia pápája), aki az antik bölcsekben is talált enyhülést, ő tehát 
valahol már ezer esztendővel ezelőtt felismerte, hogy csekély a 
tudás és híg az emlékezet, újfajta „európai tudat” is szükségel
tetik, s e szellemiség kisugárzása nyomán kezdődött el az antik 
szerzők írásainak gyűjtése a kolostorok padlásairól és elfeledett 
polcairól. Ez az út pedig -  talán mondanunk sem kell -  szintén 
Firenze felé vezetett.

IMPROVIZÁCIÓ

Zenész ismerősöm méltatlankodik. Elismeri ugyan, hogy 
a filozófia mozgatóereje a kétely, az abszolút kételkedés 

azonban zsákutca. Mert mihez kezdjünk például Székely János 
elméletével (lásd A valódi világ című könyvét), mely szerint 
fogalmaink (szavaink) rendre megbízhatatlanok, így megálla

119



pításaink sem tekinthetők érvényeseknek. Avagy: vegyük tu
domásul, hogy a világ csak a gondolatainkban létezik, amely 
nem azonos a világgal.

Dühös vagyok, vagy legalábbis melankolikus, folytatja zenész 
társam, hiszen ha elfogadjuk az erdélyi gondolkodó ezen tételét, 
akkor akár azonnal pontot is tehetnénk az ügy végére; minden 
további erőfeszítés felesleges, a világmindenség szerkezetének 
és működésének megismerését célzó bármely újabb teória nem 
más, mint eleve selejt. Mert a világmindenséget emberszabásúvá 
lényegítenénk át, miközben valódi tulajdonságaihoz nincs mó
dunkban közel férkőznünk. „Pokolba az illúziókkal!” -  Székely 
szinte felkiált egy helyen a szövegében, s szándékában ekkor 
egészen közel áll Nietzschéhez, aki úgy vélte, az emberiség
nek a nihilizmustól és az illúziótól kellene mentesülnie. Szé
kely szerint tehát a gondolkodás törvényei nem alkalmasak a 
természet megismerésére, a nyelv szintén -  hamisan -  emberi 
vonásokkal ruházza fel a világot, hasonlóképpen a „tiszta ész” 
sohasem döntheti el, hogy a világ természetére vonatkozó két 
ellentmondó ítélet közül melyik a helyes. S megtoldja: „A való
ságnak tényleg nincs definíciója, annak csak neve van.”

De tegyük félre ezt az egészet -  mondta ekkor a dzsesszt 
kedvelő és művelő kolléga - , mert mi van akkor, ha a fogal
maink és a szavaink mégis tárgyilagos tükröződések, a világ
mindenség viszont puszta improvizáció! Vak üstökösök szá
guldanak, csillagok születnek és robbannak folyton-folyvást, 
ismeretlen eredetű anyagszerkezetek modulálják a végtelen 
tereket különféle variánsokkal próbálkozva, s ebben az irányi - 
tatlanságban a döntő és egyetlen kritérium a véletlen. Persze, 
jó lenne tudni -  folytatta - , milyen az űr hangja? Tonális-e 
például vagy pedig a végtelen zörejek összessége. És van-e 
mondjuk ritmusa? Nyilván a fizikusokat kellene kérdezni a 
rezgésszámokról meg ilyesmikről, ám -  Székely János axió
májához visszatérve -  megint csak oda jutnánk, hogy ezek a 
mérések is bizonytalanok, azok eredménye, valamint az ar
ról való közlés pedig a hézagosán képzett fogalmaink révén 
megint csak kérdőjeles.
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Szótlanul ültünk egy darabig, aztán ismét beszélni kez
dett: -  Ha viszont a világmindenséget alakítani szeretnénk, 
Bach fúgáit kellene az űrbe sugároznunk. Hogy végre rend 
legyen. Mert a tökéletességre az elhagyatott és önmagában 
való csillagtenger képtelen. És állítom, hogy Louis Armstrong 
trombitaszólója is magasabb rendű, mint két bolygó összeüt
közésének valószínűsége vagy valószínűtlensége. De legalább
is egyenértékű. Bízzunk inkább abban, hogy az igazság nem 
néma, miként azt a régi görögök közül is sokan gondolták, az 
igazság (a valóság) tehát nincs örökké rejtve előttünk, legfeljebb 
a megismerése tévedésekkel van egybekötve. Csupán az állítá
sainkban kételkedjünk tehát. Megkockáztatnám: minden állítás 
akkor téves, ha végleges. A lezárt gondolat nem jó gondolat.

-  Akkor mi a jó gondolat? -  kérdeztem, de ekkor már a gi
tárja után nyúlt, megsimogatta, bűvölte, s csak utána ért hozzá 
a húrokhoz. Egy alapakkordot keresett, majd valamilyen dalla
mot próbált ki, többféleképpen, egyre bonyolítva, eltávolodva 
teljesen az alapmotívumtól, egyre sebesebben, egyre tombolób- 
ban, majd váratlanul lehalkult, ritmust váltva a mind mélyebb 
hangok felé tolta az eredeti dallamot, leállt, majd egy disszonáns 
akkorddal zárta a „véletlen” produkciót. -  A jó gondolat? -  tű
nődött hosszasan. -  Talán a gitárból az egyszeriségében és meg- 
ismételhetetlenségében előhívott hang, amely a végtelen térbe 
elillanva valahol rezonál. Aztán „csak” az érkező választ kellene 
megfejteni. Hogy honnan érkezik és mit üzen.
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RANDEVÚ 
A JÖVŐVEL



KÖNYVKÍSÉRŐ

Akadnak titokzatos dolgok az életben, amelyeket egysze
rűen el kell fogadnunk, logikus magyarázat nem lévén. 

Mellettem tehát ez a megfakult, valamelyest nagyobb mére
tű, bordó-barna fedőlapú könyv, amúgy kitűnő állapotban. 
Holott még valahol a XIX. század második felében készült, 
bizonyos Molnár Mihály budapesti könyvkötészetében, azzal 
a régi fűzőtechnikával: még véletlenül se hullana ki egyik lapja 
sem. Egy szakajtónyi könyv társaságában érkezett réges-rég, 
jutányos vásárlás volt, valaki magánkönyvtárát számolták fel 
éppen. Ebben a könyvben a szövegrész mellett néhány rajz is 
található meg táblázatok, merthogy a történelem előtti időkről 
szól, hasonlóképpen az újabb kori vad népek életmódjáról és 
szokásairól. Már vételekor korszerűtlennek bizonyult: az újabb 
felfedezések révén avataggá vált, ugyanakkor nem volt annyira 
régi sem, hogy külön becsben kellett volna tartani. Mindezek 
ellenére helyet szorított magának a szekrény polcán az előkelő 
kiadványok sorában, nem egészen világos indoklással. Egyet
lenegyszer használtam, a gimnázium befejezésekor, a záróvizs
gához készült dolgozatban idéztem belőle, de magát a könyvet 
soha nem olvastam el elejétől a végéig, s nyilván a maradék 
időmben sem fogom megtenni. Most is csak belelapozok, azon 
tűnődve, miért vészelte át ez a kötet a hurcolkodások sorát, 
miközben annyi féltve őrzött kiadványnak nyomát sem lelem. 
Egyáltalán: vittem-e magammal, vagy „csupán” hűségesen be
várt? S miért volt valahogyan mindig előtérben, kéznyújtás- 
nyira, könnyedén rátalálhatóan; mi volt a trükkje? Merthogy 
volt, az bizonyos! Vagy tartalmaz valamiféle szövegrészt, amit 
kifejezetten a számomra tartogat, csak még nem bukkantam 
rá, nem véve a fáradságot az alaposabb böngészésre? Lehet
séges, hogy ennek még most sem érkezett el az ideje? Esetleg 
a kaland, a kalandozás lehet a rejtély nyitja, hiszen a könyv 
nem más, mint távoli, akkor még alig meghódított földrészek 
felkutatásának furcsa naplója. S íróját mi vonzotta a felfedező
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utakra? Mit keresett Tahitin, majd az észak-amerikai indiánok 
vagy az eszkimók között? Vagy helyettem járta be ezeket a 
vidékeket?

A szerző felől is csak most kutakodom (soha nem néztem 
utána a lexikonokban), így tudom meg, hogy angol üzletember 
volt, azonfelül politikus, író, régész és társadalomtörténész, 
a brit antropológia egyik klasszikusa. 1870-től tagja az alsó
háznak, 1900-ban pedig sikerei elismeréseképpen az Avebury 
bárója címet is elnyerte. Antropológiai, régészeti meg őstör
téneti kérdésekkel autodidaktaként, kedvtelésből kezdett el 
foglalkozni, és írásaival nagy népszerűséget szerzett. A korai 
társadalmak emberi életkörülményeit és az ezt kísérő szellemi 
viszonyokat a tárgyi emlékek alapján igyekezett rekonstruál
ni. Szakaszolása szerint pedig a legkorábbi állapot a vallás
nélküliség stádiuma, ezt a fetisizmus és a totemizmus követi, 
majd a mágikus sámánizmus és a bálványimádó, mitologikus 
politeizmus, az utolsó állomás pedig az etikai monoteizmus 
felbukkanása. Nézetei heves szakmai vitákat váltottak ki, abban 
azonban mindenki egyetért, hogy ő a valóban tudományos 
angol etnológia megteremtője. Ez utóbbi megállapítás azon
ban elgondolkodtat. A gimnázium negyedik osztályában az 
iskolaév vége felé az egyik tanárunk megkérdezte, ki milyen 
pályára készül. Többen még nem tudták vagy nem döntötték 
el, néhányan azonban már egyértelmű választ adtak. A leg
határozottabb egy osztálytársnőnk volt, aki csak ennyit mon
dott: etnológia. (Ez akkor igen elegánsan, mi több: misztikusan 
hangzott.) És el is végezte, sikeres pályát futott be. A napokban 
találkoztam vele, egy tárlatmegnyitón. Etnológia. Neki kéne 
ezt a könyvet megmutatnom? Végleg odaadni azonban még
sem -  ha már eddig megőriztem.
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TÁRSALKODÓK

Kissé elcsodálkoztam, amikor -  még Pesten -  egy kolléga 
azzal hozakodott elő, hogy ő már megtervezte, mit csinál, 

ha elbocsátanák a laptól. Felcsap profi társalkodónak. Aztán 
rájöttem, ez nem is olyan elvetendő ötlet, ebben az óriási vá
rosban rengeteg a magányos ember, sokan szívesen váltanának 
néhány mondatot bárkivel, aki meghallgatja őket, egyáltalán: 
szólni szeretnének valakihez. Tehát van ebben az elképzelésben 
ráció, hagytam rá végül.

No de kivel beszélgessen el, úgy általában, az ember, ha 
éppen beszélgethetnékje van? Mert ez sem olyan egyszerű, 
mint ahogyan első pillantásra tűnik. Bizonyára mindenekelőtt 
olyan partnert keresünk, aki figyelmes, másfelől pedig nem 
kotyogja ki azon nyomban a tőlünk hallottakat. Előzőleg azon
ban némi önvizsgálattal mindenképpen el kellene döntenünk, 
eléggé erényesek vagyunk-e, s az a másik, akit barátunknak 
tartanánk, megfelel-e szintén ennek az elvárásnak. Merthogy 
például Voltaire, a barátságról szólva, a következőket jegyzeteli: 
„A gonoszoknak csak cinkosai vannak, a kéjenceknek bujál- 
kodó cimborái, a haszonlesőknek üzlettársaik, a politikusok 
pártütőket toboroznak, a közönséges henyélőknek csupán 
kapcsolataik vannak, az uralkodóknak udvaroncaik; egyedül 
az erényes embernek vannak barátai.” Ha eddig eljutottunk, 
hátravan még a felosztás: barátaink közül kik a vidámak, de
rűsek, s kik azok, akikből minduntalan csak panasz árad. Nos, 
a napokban hallottam egy érdekes fejtegetést egy új magyar 
szóról: energiavámpír. Korábban, mindeddig úgy mondtuk: 
negatív kisugárzású egyén. Jól ismerjük persze ezt a típust, aki 
minduntalan hátrányt szenved, mindenütt átejtik, becsapják, a 
világ összeesküdött ellene, ha nekünk a kutyaházunk égett le, 
neki a fáskamrája, ha nálunk csöpög a csap, nála a komplett víz
vezetéket kellett cserélni. S nincs olyan betegségünk, amelyen ő 
már át ne esett volna. Ha vele beszélgetnénk el, készüljünk fel a 
panaszáradatra, valamint hogy részünkről bármiféle vigasztalás
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pusztába kiáltott szó. Mégis, ez esetben még kialakulhat valami
féle párbeszéd, ám ez kizárt egy másik típus esetében. Ezt is jól 
ismerjük: társaságban azonnal magához ragadja a szót, azon
felül mindenről határozott véleménye van, bármire terelődne 
a téma, ő azonnal hosszas fejtegetésbe kezd. Ha „beszélgetés” 
közben hallgatni szeretnénk, okvetlenül őt válasszuk.

Egyik ismerősöm panaszkodik, a munkahelyén (és általában 
az életben) nincs kivel beszélgetnie: az emberek alig figyelnek rá, 
jobb esetben mindjárt magukról kezdenek regélni, ötleteit nem 
hallgatják végig, segítő szándékát rendre elutasítják. Tegyem 
hozzá, ismerősöm értékes személy, beszédmódjában azonban 
olykor túlteng a pátosz és az emelkedettség. Köztudott, hogy 
egyformán árt, akár megvetnek bennünket, akár felnéznek 
ránk -  mégsem akartam bevallott szomorúságát egyszerűen e 
tétellel elintézni. Próbálkoztam tehát elmagyarázni, pontosab
ban levélben elmondani, hogy -  legalábbis a választékos és kissé 
ünnepélyes beszédmodora miatt -  eleve számolni kell az átlag
emberek idegenkedésével, akik ráadásul nem igazán akarnak 
változni, még kevésbé új elképzelésekről hallani. És zavarja őket, 
ha más meg tele van ötletekkel. Soroltam volna tovább a felesle
ges kommunikációról inkább lebeszélő tanácsaimat, ám aztán 
valahol félbemaradt az egész. Ráfutottam ugyanis időközben 
egy szakkönyvre, amely többek között arra is rávilágít, hogy az 
ember, társas lényként, elementárisán fél az egyedülléttől, ilyen 
vonatkozásban erős a kapaszkodási reflexe, ezért inkább vállalja 
időnként az unalmas, semmitmondó beszélgetést is annak illú
ziójaként, hogy mégis tartozik valakihez, valakikhez. Gyakran a 
saját igazi énjének feladása árán is. Holott -  írja ez a pszicholó
gus -  egyes személyek utóbb rájönnek, jobb egyedül lenni, mint 
bizonyos emberekkel, míg mások inkább vannak akárkivel, csak 
ne legyenek egyedül. Kemény harc az egyik oldalon, a megha- 
sonlás veszélye a másikon. Ki tudna ebben eligazodni? Mert ha 
nagy rés támad például az idealizált és a valódi énünk között, 
az súlyos deformációkhoz vezethet. Furcsamód a szerző egyik 
lehetséges ellenszerként a szófogadást ajánlja, mondván: amikor 
valaki szót fogad valakinek, abban a pillanatban már nincs egye-
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dűl. Önként? -  kérdezném, merthogy néhány sorral később a 
szorongásról értekezve meg azt állítja: soha nem szorong az, aki 
nem játszik színházasdit. Tehát ha igazi önmaga marad. Majd 
szinte cinikusan hozzáteszi: vagy játsszon mást! Én viszont tar
tok tőle, lassan elkalandoztam a beszélgetés témájától, már egy 
hivatásos társalkodónőt is összezavarnék.

KÖZÉPOSZTÁLY

Vendégház egy dalmáciai szigeten. Amolyan közösségi hely 
nyitott terasszal az oldalán, az asztaloknál jómódú ma

gyarországi családok. Vállalkozók (bár ez a fogalom igencsak 
széles). A férfiak jó harmincasok, rövidre nyírott hajjal vagy 
kopaszon, már kisebb pocakkal, a feleségek mutatósak. S kö
telezően családonként a két gyerek. A beszédben ritkán harsá
nyak, illendően köszönnek, szükség esetén segítőkészek. Eddig 
rendben is lenne, többet ne is várjon az ember, ám mégis meg
lepő az általuk felvetett témák igénytelensége, az érdeklődési 
kör szűkössége, beszélgetésben a sablonmondatok tömkelegé. 
Este meg úgy bámulják az egyik pesti kereskedelmi adó kvíz
műsorát, mintha az életük függne tőle. Az új középosztály...

Fotóalbum egy Tisza menti városkáról. Az egyik fényké
pen férfiak ülnek egy hatalmas asztal körül, mindannyian jól 
öltözöttek, legtöbbjük öltönyben, nyakkendővel -  a felvétel 
valahol a múlt század harmincas éveiben készült. Előbb azt 
hihetnénk, tisztviselők. A képaláírás azonban másfelé terel: ci
pészek. Mesteremberek. Akik adtak magukra. Merthogy egy
koron az iparosság képezte a középosztályt: gyarapodó családi 
könyvtárak, újságok járatása, aztán a különféle egyletek, amatőr 
előadások, táncmulatságok -  a közösségi létforma kialakítása 
és fenntartása. Ekkortájt -  s még évtizedekkel később is -  a 
pontosság, a becsület, a jól végzett munka öröme, a szakma 
tisztelete képezték az alapvető fogalmakat, erre épült minden.
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A fiatal mesteremberek pedig megindultak mindenfelé (olykor 
gyalogosan) szerte Európában, hogy a tanulóévek alatt elsajátít
sák azokat a fortélyokat, amiket másutt már tudtak, hogy aztán 
itthon hasznosítsák őket. S ebből az alakuló középosztályból 
emelkedtek ki aztán sorra a tudósok, kutatók, művészek és az 
oktatók, magasabb szinten képviselve a köz érdekeit. Mert a 
köz érdeke elsőbbséget élvezett, a személyes jóléten túlmutató 
célt képezett, társadalmi vonatkozásban ez adta a lendületet.

Nincs kedvem utánanézni a tudományos munkákban, mi a 
középosztály pontos meghatározása. Szerintem egyszerűen az 
tartozik ebbe a rétegbe, aki nem szegény, de nem is túl gazdag. 
Egy társadalom (ország) ereje, stabilitása pedig attól függ, hogy 
mennyire széles ez a réteg. Meg attól is, hogy a döntésekben 
milyen arányban vesz részt a politikum, s milyen arányban a 
civil szféra. De maradjunk meg inkább a témánknál, érzékelve 
a minduntalan felbukkanó veszélyeket is. Nos, a családi felemel
kedés annak idején is bizonyos mértékben egy adott mintához 
igazodott (lakberendezés, divat, beszédmód stb.), ma azonban 
a pénzen alapuló utánzás az egyedüli domináns. A becsület 
helyébe lépett a siker és az ismertség, a minőséget kitörölte a 
hatékonyság, a szorgalmi többletet az igénytelenség, a méltá
nyosságot az agresszivitás. Vagyis hát egyre inkább errefelé tar
tunk. A műveltség ma már ritkán eladható árucikk. A médiában 
sem igazán népszerű -  harmadrangú énekesnők pajzán históriái 
például mindenképpen előbbre valóak. Az értékrendben ez a 
megbicsaklás tapasztalható tehát, s emellett nem kellene váll
rándítással elhaladni. Hiszen az állampolgárok többségéről van 
szó mégis, a műveltség pedig az egyik fontos tényező. A felvidéki 
Grendel Lajos sem véletlenül használja a művelt szót, kifejezést, 
amikor ezt a témakört boncolgatja: „A középosztályt számomra 
azok a művelt, több nyelven beszélő, az irodalomban, filozófiá
ban, történelemben, de a természettudományokban is tájékozott 
állampolgárok alkotják, akik, függetlenül származásuktól, világ
nézeti vagy felekezeti hovatartozásuktól, a társadalmi szamár
létrán elfoglalt helyüktől, szellemi értékek befogadói, hordozói, 
átörökítői, alkalmasint teremtői is. Középosztály nélkül nincs
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nemzet, se haladás.” Ezért lenne fontos különbséget tenni igé
nyesség és igénytelenség között, mert a dolog korántsem olyan 
ártalmatlan, mint ahogyan első szempillantásra látszik. Gon
dolatmenetét Grendel egyébként a következőképpen teljesíti 
ki: „Ha elpusztítani vagy asszimilálni akarok egy nemzetet, s 
gázkamra vagy kitelepítés nem jöhet már számításba, első lé
pésként a középosztálytól kell megfosztanom.”

MOBILOZUNK

Elöljáróban azonnal és igen határozottan le kell szögeznem: 
feltétlen, töretlen híve vagyok mindennemű műszaki újítás

nak. Ne tévesszen meg senkit, ha olykor késedelemmel veszem 
őket igénybe, így a komputer esetében is -  pusztán óvatosság
ból -  megvártam, míg a környezetemben már mindenki ezt az 
újfajta masinát alkalmazta. Az első számítógépemet egyébként 
ajándékba kaptam, a barátom barátjától, az adott intézetben 
ugyanis már leselejtezték. írni lehetett vele (akárcsak az írógé
pen), a szöveget pedig segítségével kinyomtatni. Ennyi. Utóbb 
rimánkodó gyűjtők érdeklődtek iránta.

A mobillal már más a helyzet, s ebben a váratlanság is nyo
matékkai közrejátszott. Országos értekezletét tartotta az egyik 
magyarországi párt, valahol a kilencvenes évek közepén, Bu
dán, a kongresszusi központban. A szünetben irány a férfivécé, 
s akkor látom, hogy az egyik küldött vizelés közben nyugodtan 
mobilozik. Voltaképpen az döbbentett le, hogy ezt mindenki 
simán tudomásul vette, inkább engem méricskéltek gyanak
vóan és bizalmatlanul, aki, lecövekelve, még mindig a bejárati 
ajtónál álltam. Az illető kongresszusi küldött közben befejezte 
a műveletet, majd tovább mobilozva fesztelenül kisétált, mint 
ahogy mifelénk valaki átmegy a parkon. Én persze azonnal 
ráéreztem, íme, nagyot fordult a világ, új kor hajnala érkezett 
el. Ezt követően már megspóroltam a berzenkedést azon túlék-
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szerezett férfiak látványától, akik az utcasarkon a falnak támasz
kodva tízháznyira is pontosan kivehető szövegeket üvöltöznek 
a maroktelefonjukba.

Egyszóval a technikai haladás megállíthatatlan, gondoltam 
magamat vigasztalva, s mindezek nyomán a közelmúltban va
lóban együttérzően hallgattam meg egyik írótársam panaszát: 
az igen bonyolult és korszerű készüléke megsérült, a mesterek 
majd egy héten át próbálkoztak a helyrehozatalával, de mind
össze annyit sikerült elérniük, hogy telefonálni lehet vele, SMS-t 
küldeni is, de minden másra alkalmatlan. Az okostelefonomból 
buta telefon lett -  mondta szomorúan a barátom. Ez bizony ko
moly leépülés, konstatáltam, ám magamban hozzátettem, ennél 
azért az én réges-rég, születésnapomra kapott, de mindmáig 
megőrzött mobilom is többet tud.

A mobil azonban olykor zavart is okozhat: íme egy kedves 
hölgyismerősöm esete. Különösen vonzódott a zeneszerzők
höz, így cseppet sem csodálkoztam, hogy a csemetéje is zenei 
pályára került. A boldog édesanya -  úgy két évtized elteltével 
találkoztunk ismét -  meghívott a fia vizsgahangversenyére, 
lévén, befejezte Budapesten a Liszt Ferenc Zeneakadémiát. 
A széksorok megtelve a díszes koncertteremben, a délceg ifjú 
(egészen kisgyermekkorában láttam még annak idején) elegán
san meghajol, majd elhelyezkedik a zongoránál, s kisvártatva 
felcsendülnek az első akkordok. A még ma is rendkívül csi
nos és mutatós édesanyával mi a leghátsó sorban ülünk, mint 
mondja, a háttérben szeretne maradni, még a koncert utáni 
fogadásra sem megy el. Áhítat a teremben. És ebben a pilla
natban a táskájában megszólal a mobil. Hangosan, rikácsolva. 
Kapkodás, hosszúnak tűnő másodpercek múlnak el így, míg 
a szokásosan mindenféle kacattól terhes női táskából sikerül 
kihalászni és elnémítani a fránya készüléket. A hallgatóságból 
többen méltatlankodva -  felénk nézve -  hátrafordulnak. Lefor- 
rázottan ül mellettem, létezhetetlen lelket verni beléje, „hogy 
éppen én, hogy éppen én”, suttogja minduntalan, elvörösödve.

Ezt meséltem el a minap egy korosabb hölgynek, alkalmi 
széktársamnak, midőn véletlenül besodródtam egy termékbe
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mutató rendezvényre. Bevezetőjében a fiatal előadó természete
sen felszólította a jelenlévőket, hogy kapcsolják ki a mobiljaikat. 
Az ott sündörgő személyzet közül néhányan segítettek is az 
idősebbeknek, hogyan kell lehalkítani vagy lezárni a készülé
ket. -  Velem is történt valami hasonló -  szólalt meg kisvártatva, 
visszakanyarodva a témához a mellettem ülő nő (vélhetően la
tolgatta, elmondja-e vagy ne) -, éppen gyóntam, a templomban 
még lézengtek néhányan, s egészen a kezdetnél tartottam, ami
kor a táskámban megszólalt a mobilom; szinte dübörgött, de 
mindenképpen fülsértőén visszhangzott a hatalmas hodályban. 
Fogtam magam, és kirohantam a templomból, faképnél hagyva 
a papot is. -  Talán a mobilja is gyónni akart -  mondtam erre 
féloldalvást feléje fordulva, de erre már nem érkezett válasz.

NÉZZÜNK KRIMIT!

Szeretem a krimifilmeket. Mint más a keresztrejtvényfejtést 
vagy a horgászást. Viszont ezeket az amerikai bűnügyi so

rozatokat nézve soha nem tudtam igazából megfejteni, miért 
kapnak hajba az illetékességen a különféle nyomozó szervek: 
ha bűntény történik, annak felfedését szinte egymás kezéből 
ragadnák ki. Helyszínelne az FBI, a CLA, esetenként az NCIS, 
no meg persze a helyi rendőrség is. Netán teljesítményre dol
goznának? Ezt a gondolatot szinte azonnal elvetettem. Akkor 
viszont marad a presztízs. Egy rövidke körkérdésem is ezt a 
választ eredményezte: mindegyikük a dicsőségre törekszik. 
No lám -  ebből valami mégis átmenthető. Sőt, egyenesen meg
szívlelendő! Képzeljük csak el: Piroska néni gyümölcsöskert
jét ismeretlen tettesek megdézsmálják. Szinte lekopasztják a 
szilvafáit. Perceken belül megérkezik a vizsgálóbíró, de már 
ott toporognak a rendőrök, mondván, az ügy rájuk tartozik, 
a csendőrök a jobb felszereltségükkel érvelnek, a leghango
sabb pedig a Biztonsági Információs Ügynökség (mondjuk
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egyszerűbben így: az állambiztonság) képviselője, aki már le 
is szedett néhány maradék szilvát, vegyi elemzésre elküldendő 
a laboratóriumba. -  DNS-minta után mi kutatunk! -  hangos
kodik az egyik tagbaszakadt rendőr. -  No mán, no, gyerekeim, 
össze ne vesszetek rajtam! -  mondja ekkor csitítóan Piroska 
néni, aki ekkor figyel fel a kerítésen túlról feléje integető Józsi
ra. Az illegalitásba szoruló helyi polgárőrség vezetője imigyen 
fűzi szavait: -  Piros nena, ha kell, mi is besegítünk! -  Jól van, 
Józsikám, jól van, szólok majd! -  nyugtatja Piroska néni, aki
nek már néhány fényképet is mutatnak a lehetséges elköve
tőkről. -  Fáradjon be velünk az őrsre -  mondja illemtudóan 
az egyik ügybuzgó egyenruhás - , s lefuttatjuk a teljes képdo
kumentációnkat.

Ekkor jelentik, hogy a faluban még egy bűneset történt: a 
szomszédos utca egyik gazdasági udvarából eltűnt egy traktor. 
A hír futótűzként terjedt el, a szóbeszéd szerint pedig voltakép
pen traktornak álcázott tankról van szó. Néhányan maradtak 
Piroska néninél, újabb tárgyi bizonyítékokat gyűjtve, meg hogy 
egymást is szemmel tartsák, a többiek pedig átvonultak a másik 
helyszínre. De az udvarban már ott szorgoskodott a nyomozó 
hatóság embere, rövidre rá pedig befutott -  elegáns öltözékben, 
fess férfiként -  a katonai kémelhárítás képviselője is. Szintén 
parázs vita alakult ki az illetékességről, kinek a hatáskörébe 
tartozik a nyomozás lefolytatása és a helyszín biztosítása, ettől 
függetlenül néhányan már ujjlenyomatok után keresgélnek, 
mások a keréknyomokat vizsgálják, ketten pedig a szomszéd
ságban a lehetséges szemtanúkat hallgatják ki.

Nem tudunk olyan sebesen írni, s a kedves Olvasó sem képes 
olyan szaporán olvasni, hogy a történésekkel párhuzamban ma
radjunk, ugyanis minden rendkívüli gyorsasággal zajlik. Amíg 
cikkünk első mondataival bajlódtunk, a bűnüldöző szervek 
máris a helyszínen, a felderítés szakszerű és zökkenőmentes, 
s mire írásunkban eddig eljutottunk, a tettesek csuklóján már 
kattan a bilincs. Hja, a dicsőség mindenekelőtt! Piroska nénihez 
közben műanyag vödrökben visszaszállítják az eltulajdonított 
szilvát, készülhet a lekvár, amott, az udvarból pedig kigördül a
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traktor, hátul az ekével, merthogy végső ideje: szántani kellene. 
A faluban megnyugvás honol, a kocsmában borozgató férfiak 
megállapítják: -  Ezek mégis a mi embereink. A tejátvevő állo
máson néhány nőszemély traccsol. -  És hogy milyen gyorsak 
voltak, meg sem tudtuk nézni őket jobban! -  szólal meg az 
egyik. -  Tedd ki a hajszárítót a gangra, este majd nyomát ve- 
szejtem, hátha kijönnek megint! -  így a másik. -  Neked biztos 
az a kémelhárító tetszett -  kuncog a harmadik.

Közben Józsi még mindig ott áll a kerítés mögött, s mivel 
a nap már kissé magasabbra tornászta magát, izzadó homlo
kát törölgeti. -  Na, kerüljön beljebb, Józsikám, kap tőlem egy 
lekváros kenyeret -  invitálja barátságosan Piroska néni. A falu 
csendes, az ég tiszta és derűs, csak némi porfelhő gomolyog 
még a határban a távozó nyomozók gépkocsijai után.

IDŐPARKOLÓ FOTÓSOK

Előttem egy arc a fotón. Nem ismerem fel. Pedig a személyt 
naponta látom, de alkalmasint „csak” a hétköznapi arcát. 

Ez most más. A „póz” tenné? Vagy a személyiség rejtező alsó 
régióiból olyan jegyek bukkannak elő, amelyek az egyén szá
mára is meglepetést okoznak?

A fotó mégis a dokumentált jelen, a valóság egy rögzített 
szelete. A megállított idő. Ezért szeretem ma is inkább a fe
kete-fehér felvételeket, a színek maszatolása nem visz mellék
ösvényre. Csapdából marad amúgy is elegendő. Művészfotó 
esetében például mindenekelőtt a téglalap kerete, amely négy 
oldalról zárja le a megörökítendő valóságot. Mit kiválasztani 
tehát? Leselkedőművészként a fotós előzőleg szemügyre vehet 
tájat, tárgyat, személyt, „berendezhet” vagy hagyhat mindent 
változatlanul. De aztán kattint -  s utóbb már nem korrigálhat. 
A festő, a szobrász később még alakíthat, változtathat, kiegé
szíthet. A fotósnak nincs lehetősége a módosításra. Talán ép-
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pen ebben a felvétel ereje. A megismételhetetlenségben. Mert 
a másolat mindenképpen hiteles. A pillanatot letétbe helyező 
mű viszont ezentúl már önállósul, függetlenül az időtől, szinte 
kiszakad az időfolyamból. Évek múltával érvényessége pedig 
csak növekszik. Önállósága szintén. Az adott személytől is. 
Aki akkor bizonyára valaminek/valakinek „látszani” akart. Ez 
variációk sorozatát indítja el. Már külsőleg is: egy férfi mást 
és mást mutat szmokingban vagy mondjuk rabruhában. Más
felől: az illető tudja-e, hogy fényképezik, vagy nem. Ha tudja, 
az már akaratlanul kissé pózolás. Megfelelés az önmagunk el
várásainak. Hacsak nem folyamatos a felvételezés, a „modell” 
pedig átlényegül „témává”, felrobbantja a tudatalatti gátját, s a 
legbensőbb énjét előhíva maga is rácsodálkozik személyiségé
nek sokszínű voltára. A valóságból kizökkenve rádöbben, hogy 
lehet mesterlövész vagy áldozat, hűséges vagy hűtlen, pénzsó- 
vár vagy koldus. Ez akkor olyan, mint a pszichoanalízis. De a 
variációk bármelyik megörökített változata hiteles, minthogy 
énünk minden darabkája szintén az. Mindaz, amit egyébként 
a tradícióhoz való igazodás, a szokásrend és az önfegyelem 
eltakar. Ezek a fotók -  a rétegekről leválóak -  a fölfedés és a 
fölfedezés jegyében készülnek. Izgalmas kísérletként. Árulko
dó ilyenkor a testbeszéd is (a mozdulat kiszámíthatatlansága): 
egy mosolyrezdülés, egy laza elhárító kézmozdulat, az oldalra 
figyelő tekintet.

Az átmentett töredék diadala, mondhatnánk végül. Ezt érez
hették az első dagerrotípiák elkészítői is közel kétszáz évvel ez
előtt, hogy aztán a kapcsolódó -  már kissé tépelődő -  gondolat 
Egyed Emese Dagerrotípia című versében is felbukkanjon: „el
késett lovak legelésznek, / az úton holdfény bandukol / ki érti, ki 
őrzi a képet? / előhívható valahol?” A műszaki újítások nyomán 
elindult aztán a képszerkezetet dominánsan kidomborító, feke
te-fehér technikával készült felvételek egész sora, tájékunkon is 
(Orbán Balázs, Moholy-Nagy László, Brassai, Korniss Péter és a 
többiek). A dagerrotípiákról még ismert alkotók és ismeretlen 
házaspárok tekintenek ránk, hogy aztán a fotózás a tudatos do
kumentálás meg a művészi lehetőségek kiaknázása felé mozdul -
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jón el. Közben pedig tapasztalnunk kellett, hogy a fotó fogalmi 
úton nehezen megközelíthető. Akkor mégis hogyan? S azonnal 
kérdezhetnénk továbbá, hogy a fényképfelvétel egésze fog meg 
bennünket vagy inkább a részletek. Előbbi esetben a kompo
zíció tűnik markánsabbnak, a másodikban pedig a súlypontok 
sokasága. Például az árnyék esetében. Egy régi utcarészletben 
ez is megejthet bennünket, hiszen időközben nemcsak a látott 
épületek változhattak meg, de a nap sem áll úgy soha többé, 
hogy a fényesés azonos árnyékot eredményezzen. A pillanat 
átadatott az örökkévalóságnak...

KOCKÁZATOK HÁLÓJÁBAN

A zonnal töredelmesen be kell vallanom, soha nem vonzott a 
hegymászás. Akkor se, ha netán erős drótkötélbe lehet 

fogódzkodni. Midőn utamat váratlanul sziklafal torlaszolta el, 
másik ösvényt kerestem. Hasonlóképpen a fizika sem tartozott 
kedvenc tantárgyaim közé, így ma sem érdekel különösebben 
témaként a kozmológiai állandó, holott állítólag ez szabályozza 
például a világegyetem tágulásának menetét. Értelemszerűen hi
degen hagy szintén, mi történne, ha módosulna a kvarkok tömege 
vagy a fény sebessége, avagy megváltozna az atommagokat össze
kötő kölcsönhatás. Pedig az ehhez értők szerint csakis így -  ilyen 
paraméterek alapján -  jöhetett létre az élet. Amelyre -  mármint 
a legegyszerűbb sejtek megjelenésére -  amúgy éppen annyi az 
esély, mint arra, hogy „egy szeméttelepen átsodródó forgószél 
a kacatokból összerak egy Boeing-747-est” (az idézet Sir Fred 
Hoyle brit kozmológustól való). A játékos kedvű univerzum ezt 
mégis megtette, fogadjuk el. Egyes állítások szerint egyébként 
megtörténhet, hogy számos párhuzamos világegyetem létezik -  e 
talány megoldására már tényleg kár időt fecsérelni.

A halhatatlanság azonban érdekesnek tűnik. Egyelőre ott 
tartunk, hogy bizonyos trükkös megoldások révén elérhető
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a posztbiológiai állapot, avagy „lefagyasztva” várakozhatunk 
néhány évszázadot a „feltámadásra”, esetleg elménk pontosan 
másolt mását idővel egy robotba szerelik. Bizonyos James Bed- 
ford pszichológiaprofesszort még 1967-ben hűtötték le, ötszáz 
év múltán akár találkozhatnánk is. Bár nem egyeztettünk idő
pontot.

Noé nem igényelte az ilyen hókuszpókuszokat, a vízözön 
idején állítólag már hatszáz esztendős volt, amit utóbb megtol
dott még háromszázötvennel. Ezt tizenkilenc évvel túlhaladva 
Matuzsálem a rekordtartó. Nem egészen leellenőrizhető ada
tok szerint több kínai meg indiai személy is kétszáz éven felüli 
életkorral büszkélkedhet. Egyiküknek például egy folyó menti 
rozoga faépítmény képezte magányos otthonát; úszott, medi
tált, gyógynövényeket gyűjtögetett, alig evett valamit, egyszóval 
napjai -  ezért csak korholás járna -  meglehetősen unalmasan, 
eseménytelenül teltek. Aki teremtette, nyilván megfeledkez
hetett róla...

Lévén, hogy az ilyenfajta feledékenység mégis ritkaságszám
ba megy, a korrigált létet célzó kísérletezőkedv mostanság si
keres pályára juttatta a plasztikai műtétet. A szépségiparban 
szoftveresen modellezhető az áhított kinézet, sikerszakma az 
arc- és csontsebészet meg a fogszabályozás. A tudomány köz
ben más területeken is új eredményeket mutat fel, beigazolódni 
látszik például a feltételezés, hogy a placebohatásnak talán ge
netikai háttere (is) van, avagy a szervezet öngyógyító képessége 
a kezelés látszatával is mozgósítható.

A legtöbben étkezésüket szeretnék megreformálni, az 
újabbnál újabb divatok erre megannyi mintát kínálnak. Persze, 
az egészségvédelmi szempontok sem megkerülhetőek, riasztó 
hírek pedig naponta érkeznek, mindezek nyomán az emberek 
lassan-lassan inkább félve, lelkiismeret-furdalások közepette 
fogyasztják el (mérlegen dekára kimért) ebédjüket, mintsem 
jóízűen. Ez idő tájt éppen a vörös húsok kerültek gyanúba, a 
feldolgozott, tartósított, füstölt húsok veszélyes csoportjába ke
rülve, de a pulyka- és csirkemell fogyasztása is megfontolandó, 
purintartalma a köszvényesek számára komoly rizikófaktor.
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Várjuk, mikor kerül a hal is tiltólistára, lévén a tengerek egy
re szennyezettebbek, és folyóink sem jóval tisztábbak. A gyü
mölcsökről, főzelékfélékről meg jobb nem beszélni, ki tudja, 
milyen mennyiségű rovarirtó, gombaölő és gyomirtó segítette 
növekedésüket. Azt pedig minden józan ember tudja (aki per
sze kerüli az égetett szeszt), hogy a grillezés vagy más, magas 
hőmérsékletű kezelés közben rákkeltő anyagok keletkeznek.

Valljuk be, nem könnyű. Az étlapok készítőinek sem. Né
hol fantázianeveket kreálnak, azokon viszont nehéz eligazodni. 
Korábban ilyesmivel alig foglalkoztak, hisz mindenki tudta, 
milyen a Jókai-bableves vagy a Dobos Józsefről elnevezett torta. 
Ma aztán több helyen egy-egy étel esetében feltüntetik, hogy 
„házias”. Vagy: „kemencében sült” -  bár ez gyakran megkér
dőjelezhető. Felüdülés egy csepeli étterem nosztalgiára rájátszó 
próbálkozása, ott Rejtő Jenő figurái „adják el” a választékot. így 
például Rongy Elek rostélyosa is kapható.

em tudom, miért nem jutott már valakinek eszébe robo
tokat alkalmazni temetések alkalmával. Az egyik (a bag- 

geres) ásná a sírt, a másik (az írnok) rendezné az adminisztrá
ciót. A gyászszertartást a harmadik (a szónok) vezetné, zengő 
hangon adva elő a gondosan megválasztott szöveget, a negyedik 
(a disc-jockey) az alkalomhoz illő zenét biztosítaná. A kopor
sót -  a legszűkebb családtagok mellett -  a barátokat és a kedves 
szomszédokat helyettesítő, zokogva gyászoló robotok állnák 
körül. Üjabb -  erre szakosodott -  gépcsodák egyengetnék el 
a sírt s helyeznék el a koszorúkat. Száz év múltán persze ezen 
már csak mosolyog az utókor, akkorra mindez szükségtelenné 
válik, virtuális temetőben lesz a végső nyughelyünk; az időn
kénti szoftverfrissítés mégiscsak olcsóbb a gödörásásnál meg 
a sírhely újbóli megváltásánál.

CSOKOR A ROBOTNAK

138



Egyes prognózisok szerint talán húsz év sem kell ahhoz, 
hogy a munkahelyek közel felét a gépek vegyék át. A robotika 
tehát már a küszöbön, s csak reménykedhetünk abban, hogy 
ezek a mesterséges intelligenciával is felruházott személyek 
megtartják ama törvényt, miszerint „a robotnak nem szabad 
kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy embe
ri lény bármilyen kárt szenvedjen”. Jóslatok megkockáztatják, 
ezek a gépek okosabbak lesznek az embernél, sőt „humán mód
ra viccelődnek, flörtölnek is”. Nyilván sorra születnek majd a 
tanácsadó könyvek: Hogyan udvaroljunk egy robotnak?

Ami azt illeti, témájában a legutóbbi Velencei Biennálé is a 
felsejlő jövő körül forgott, elhajolva az erő kultusza és a brutalitás 
felé. Akadtak ott tüzérségi ágyúhoz vezető gyilkos vaseszközök
ből hegesztett tárgyak, terepszínű katonai ruhák maradványaiból 
összefércelt ijesztő maszkok, a plafonról leereszkedő vérvörös 
fonalháló térszerkezetéből lelógó rozsdás kulcsok, az első világ
háborút megidéző fotográfiák, de laptopok és tabletek fölé hajoló 
szerzetesfigura-domborművek is. A gépvilág idegen életérzését 
felvillantó esztétikai próbálkozások ugyanakkor a válaszút kér
dőjeleit is felsorakoztatták, bár a víziók még nem azonosak a 
várható, bekövetkező jövővel. A kép mindenesetre eléggé riasztó.

Egyesek azért másként (is) gondolkodnak. Például orvosi 
jövőkutatóként Meskó Bertalan, aki így vall: „Az én világomban 
az a végcél, hogy az orvostudomány addig fejlődjön, amíg sen
kinek sem kell betegségekkel, de akár a halállal sem küzdenie.” 
Ismét mások -  az emberi teljesítmény példaképei -  a jelenhez 
igazodva igyekeznek megoldást találni. Mondjuk, a műlábbal 
ismét kosarazó, határtalan akaraterejű Natasa Kovacevic. De 
említhetjük a negyvenkét esztendős Nagy Bendegúzt is, aki 
huszonhárom éve kerekesszékhez kötött, mégis befejezte az 
építészeti egyetemet, elsajátított nyolc nyelvet, valamint átkere
kezett Európán, Amerikán, Délkelet-Ázsián és Nyugat-Afrikán. 
Harmonikusan él a párjával. „Igazán nincs szükségünk semmi
re, csak emberi kapcsolatokra” -  állítja. És itt vannak az idősek 
is. Fahidi Éva például, akinek szinte mindenkije odaveszett egy 
koncentrációs táborban. Ő túlélte. Húszévesen. Aztán tanult,
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dolgozott, tornázott, könyvet írt, egy megemlékezésen Angéla 
Merkel előtt szólalt fel. Kilencvenévesen pedig a pesti Vígszín
ház Sóvirág című darabjában mesél önmagáról, s fiatal táncosnő 
partnerével különleges duettet is előadnak. Életvidám, akivel 
folyton történik valami. Ez vonatkozik a kertészmérnök Bálint 
Györgyre is, aki már nyugdíjas volt, amikor a Magyar Televízió 
Ablak című műsorában Bálint gazdaként mindenki megismer
hette. A kitartás és akaraterő megtestesítőjeként -  jóval a kilenc- 
venen felül -  továbbra is gyakran utazik vidékre, előadásokat 
tartani. „Még teszem, amit tudok” -  mondja. És udvarukban 
egy öreg kajszibarackfát nézeget naponta, s az -  mily hason
lóság -  tele van sebekkel, csonkokkal, elhalt kéregdarabokkal. 
De még mindig terem gyümölcsöt...

A VÁLASZ

Szívesen élnék-e száz év múlva? Egy pesti újságíró kolléga 
kérdezte a minap egy zentai vendéglőben. Bevallja, mosta

nában körkérdést végez ez ügyben, igazából ez szórakoztatja, 
izgatja, s engem sem akar ebből kihagyni. -  Hibernálnának, 
majd felélesztenének -  tette még hozzá, majd kíváncsian várta 
a véleményemet. Nyomban rá is vágtam: nem! Kissé meghök
kent, s mint utóbb kiderült, én voltam az egyetlen az eddig 
megkérdezettek között, aki nemleges választ adott. -  És mi
ért? -  faggatott tovább, midőn a küszöböt átlépve már kint 
voltunk az utcán. -  Kit ismerhetnék én akkor... -  mondtam 
csendesen.

Azért néhány napon át még foglalkoztatott az ötlete, s azon 
gondolkodtam, ha nem sietve kell válaszolnom, esetleg más
ként reagálok? De abban bizonyos vagyok -  mindenféle ereden
dő kíváncsiságomat félretéve -, hogy az a világ már nem az én 
világom lenne. S akkor mi keresnivalóm? Feltételezhetően tele 
lesz megannyi műszaki újdonsággal, ám a technika soha nem
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volt erős oldalam. Hovatovább az a valóság, amellyel évszázadra 
rá szembesülnénk, nem szűkítené-e éppen képzeletünk szár
nyalását? Továbbá ilyenkor, az év végén esedékes összeírni is
merőseinket: kit hívunk fel, kinek küldünk képeslapot és kinek 
e-mailezünk. (Ha már miattuk -  pontosabban: értük -  „ragad
tunk le” a jelenben.) Száz év múlva kinek jelentkezhetek majd?

Közelíthetünk azonban más úton-módon is. Tehát: derűs 
reggel egy pesti szerkesztőségben, a korán érkező titkárnő ép
pen kávét főz, szellőztet, majd belép egy férfi, kamaszos-cinkos 
mosollyal, lekezelünk, bemutatkozunk. Erdélyből telepedett át 
családjával a magyar fővárosba, most egy rovatot vezet. Gyor
san összebarátkozunk. A közelben tenyérnyi söröző, a szer
kesztőség tagjai közül jó néhányan munka után oda térnek be. 
A tulaj is erdélyi, kérdezés nélkül tölti az italokat, mindenkinek 
a szokásosat. Ott is sokat beszélgetünk. Évek múltán könyvének 
bemutatójára (már nyugdíjasként) Vajdaságba és hozzánk is 
ellátogatott. Miután távol kerültünk egymástól, maradt a le
velezés s az időnkénti telefonálás. Egy alkalommal azonban 
a lánya írt helyette. Közölte: apja állapota hirtelen ijesztő mó
don leromlott, s talán már soha nem lesz képes levelezni. Az 
elmúlt hetekben orvostól orvosig jártak, s kiderült, hogy két 
infarktusa volt, a neurológus agysorvadást állapított meg nála, 
ezenfelül -  egy korábbi operáció ellenére -  a szürke hályog is 
kiújult. Nehezen és keveset olvas, és nem is ír. A levél folytató
dik: „Lektorálásra kérték fel, de azt mondta, nem tudja vállalni, 
mert zsong az agya és nem érti, mit olvas. Az írásképe teljesen 
szétesett, betűket hagy ki vagy szúr be fölöslegesen. Erősen 
sérült a beszédközpontja is. Az orvosok kitérő választ adnak, 
sikerülhet-e egyáltalán a kezelés.” Erőt vettem magamon, né
hány hét múlva felhívtam. Ő maga jelentkezett, vidáman, tisz
tán beszélve; írni ugyan még nem ír, de a tévét nézi, naponta 
intézi a bevásárlást. A feleségével pedig éppen színházba ké
szülődnek...

S ez csak egy személy. Egy történet. A megannyiból.
Jó nekem ez a már volt XX. és a jelen XXI. század!
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AZ ELSŐ SZÓTÓL AZ UTOLSÓIG

Egy török közmondás így szól: „Nyelvednek féke fejed 
mentsége .” Hasonló magyar párja akad, nem is egy. Olykor 

azonban éppen a bő és gyakori beszéd lenne az üdvös, például 
egy belső-ázsiai törzs esetében, ahol mindössze tizennyolcán 
maradtak olyanok, akik ugyanazt a nyelvet beszélik. Egyi
kük -  nem egészen pontosan tudni, milyen sugallattól vezérel
ve -  elkészítette legfontosabb szavaiknak, valamint azok angol 
megfelelőinek szótárát. Gyanítom, kevesen leveleznek majd 
közülük angolul, de a cél nyilván nem is ez volt: néhány rövid 
évtized múltán ez a nyelv végérvényesen megszűnik, egyedül e 
szótár őrzi majd emlékét, s dokumentálja, hogy éltek egykoron 
emberek, akik ezen a nyelven értették meg egymást.

Szavak. Eljátszhatunk a gondolattal: melyik volt az első? 
Erre több szép történet is van. Az egyik szerint, mikor a Ki
rály akarata hatni kezdett, jeleket vésett az isteni aurába, majd 
azon egy robbanástól felviláglott egy rejtett, magasságos pont, 
amelyen túl semmi sem tudható, semmi sem ismerhető meg. 
Neve ezért Résit, avagy a „Kezdet”. Amely a teremtés első szava.

Ehhez kötődött, kapcsolódott aztán a többi szó (és fogalom), 
mindebből állt össze az anyanyelv. S hogy az mi légyen? Erről 
bizonyos Úri Asaf (születésének helye Haifa, jelenleg Buda
pesten él) így vall: „Ha nincs fedél a fejem felett, az anyanyelv 
is elég, mely egyszerre billeg és szilárd, mint a lámpafény. Ki- 
hordatlan magzat, szürke biztonság a szám szélén. Körvonal a 
levegőben, még elúszna a sötét vízen.” Ez lenne tehát az anya
nyelv, amely olyan, akárha egy szöveglelet. Rátalálható (habár 
adott), formálható, bontható és bővíthető. Azontúl, írók ese
tében: sokféleképpen felhasználható. így is meg úgy is. Papp 
Tibor, a párizsi Magyar Műhely alapítója és szerkesztője például 
azt mondja: „Avantgárd költő is vagyok, és az avantgárd azt is 
megengedheti magának, hogy klasszikus művet írjon.” A nyelv 
ugyanakkor idősíkban is eltolható, így vált lehetségessé, hogy 
Zalán Tibor (egy szép vers erejéig) Berzsenyi bőrébe bújjon.
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íme egy versszak a hosszabb költeményből: „Őszi estvén éji 
bogár ha zúg és / friss must lének illata fölszivárog / vén diófám 
árnyai közt megbontom / friss rokolyáját.”

S hogy ma egy-egy nyelvet mennyien beszélnek? Ebben a 
rangsorban a magyar negyven-valahányadikként benn az első 
ötvenben. Nem is rossz helyezés. Kicsit távol ugyan az első 
tizenkettőtől, amelyeknek (egyenként) több mint százmillió 
használója van (kínai, angol, hindi, spanyol, orosz, arab, bengá- 
li, portugál, maláj-indonéz, japán, német és francia) -  de azért 
vagyunk. Minden baljós jóslat ellenére. Ha elfogadjuk a megál
lapítást, miszerint a földkerekségen jelenleg mintegy háromezer 
nyelv létezik, akkor a negyvenharmadik-negyvennegyedik hely 
akár előkelőnek is mondható. De talán nem is ez a leglényege
sebb; Pomogáts Béla említi egy helyen, hogy arról is beszélnünk 
kellene, irodalmunk alkotó szellemei milyen helyet töltenek be 
a nemzet emlékezetében, és tanításaikat vajon ismeri, vállal
ja, követi-e a mai magyarság. Majd mindezt nyomatékosítja: 
„Igen, a vallatóbb és izgatóbb kérdés nem úgy hangzik, hogy 
nyelvünk milyen helyet tölt be a világban, hanem így: milyen 
helyet tölt be a mai magyarság életében, gondolkodásában és 
kultúrájában.”

Egészen más dilemmát vet fel -  már a futurológia területére 
kalandozva -, hogy mi lesz majd idővel. Mondjuk 2300-ban. 
Merthogy egy állítólagos CIA-jelentés arról szól, hogy akkor 
már mindenki kínaiul fog beszélni. És mi lesz tízezer év múlva? 
Az évszám nem véletlen, a hasadó anyagok akkor bomlanak le. 
Olvasom, hogy az Egyesült Államokban jelentős költségvetési 
tétellel egy kutatócsoportot bíztak meg a feladattal: hozzanak 
létre olyan egyértelmű jelrendszert, amely a legnagyobb atomte
metők környékén figyelmezteti majd az akkor emberét. (Persze, 
ha lesz még egyáltalán civilizáció.) A munka azonban akadozik, 
a társaság elbizonytalanodott, mert ha kirakják a sugárveszély 
mai jelét, akkor késői utódaink esetleg azt gondolhatják, hogy 
„ott egy pipacsmező volt egy régi kultúrában”. Mi meg végül 
csak arra a felvetésre vetemedhetünk, hogy amennyiben az első 
szavunk a kezdet szó volt, az utolsó nyilván a veszély szó lesz.

143



RÓZSA A TÉLBEN

Téliesre fordult az idő, azaz dehogy fordult, egyszerűen éle
sen váltott: tegnap még élvezni lehetett a fáradt napfényt 

a fedett uszoda előtti padok egyikén, mára a komor felhőkből 
bolyhos teniszlabdákként hullottak alá sűrűn a hópelyhek. De 
így megy ez már évek óta. Egykoron márciusban a nagykabá
tot fokozatosan cseréltük át kiskabátra, majd következhetett az 
ujjatlan pulóver. A nyári hónapokban nyár volt, szeptembertől 
beköszöntött az ősz -  az ember tudta magát mihez tartani.

Az ablakon át kibámulva az összetorlódott háztetők tehát 
már jócskán fehérlettek. Ebben a kifordult emberidőben, ami
kor a földszinti érzelmek kihunynak, és a látomások láncolata 
is immár a horizonton túl, tehát a rend eme fogyatékos szim
metriájában keresnénk átjárót egy másfajta övezetbe, ahol nem 
része vagy a szerkezetnek, hanem irányítója. Vagy egyszerűen 
társra vágysz. Mint az a szál rózsa is a kertünkben, amelyet 
igencsak rászedett az időjárás szeszélye, vagy csak későn érő 
típus, mint ismerőseim közül jó néhányan, alátámasztva ezen 
interferencia veszélyes voltát. Gyűrött újságlapokat, száraz fale
veleket, letört ágcsonkokat sodort éjjel-nappal a viharos szél, a 
rózsa pirosa pedig mindinkább elütött aztán az érkező hózu- 
hatag által lassan mindent betemető fehértől, példázva újfent 
az elkülönülő magatartás végzetszerűségét.

A rózsa még napokon át tartotta magát. Talán a nyárelőt 
idézte, midőn a nők retesz nélküli pillantásában hirtelen zöld 
mezők jelennek meg, vagy a zeneiskola ablakából érzelmes 
zongoramuzsika kúszik elő hullámokban; megigazítja okulá
réj át az idős tanárnő, akit itt marasztalt a véletlen a régi világ
nál is régebbi világból, olyan vékony arcbőrrel, amelyhez ha 
véletlenül zsilettet érintenénk, fiatal orvostanhallgatók máris 
tanulmányozhatnák, mi rejlik a bőr alatt (esetében bizonyosan 
nem pénz). Szól a dal, miként halkan, a távolból Huxley Nyár 
a kastélyban című regényének egy ábrándosán idilli részleté
ben is: holdfény, ifjú pár andalog a tóparti sétányon, közben a
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bokrok mögött megbújva huncut-incselkedő nimfák terelgetik 
fenn a csillagokat. Huxley kerüli a díszítést, képe így nem válik 
banálissá, virtuálissá: a hold az hold, a fényében csillámló tó 
is egyszerűen tó. „Milyen jól érezhetnénk magunkat, ha nem 
kellene egyfolytában a boldogságra gondolnunk!” -  állapítja 
meg kesernyésen az író. Mert ő ezt már tudja. A fiú és a lány 
még nem. Azért boldogok.

A rózsa egyelőre dacol -  bár mindinkább az éjszakába vá
gyik. Szirmai sötétülnek, fonnyadnak, visszavonhatatlanul fe
kete színek rajzolatába borulnak, láthatatlan kezek pedig máris 
készítik a lezáró dátumot, miként vésnökéi a sírkövön. Egy na
pon az ónos eső végzett vele -  a ráfagyott nehéz cseppek révén 
órákig még jégkirálynő lehetett, majd ez a csillogás is letépődött 
róla. De még mindig a helyén. Már csak a dac tartja. S még látja, 
hogy az összetorlódott háztetőkről leolvad a hó.
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BETONGYÖKÉR

Lépkedsz az utcán. Az utcában, ahol születtél. Minden tenyér
nyi hely ismert, a járdaerezet még mindig a legismerősebb 

térkép a számodra: múlt-őrző, múlt-figyelmeztető vonalrenge
teg. Tenyérlevonat. Eső mosta vájat-halmaz. Közeli rokon, akit 
titokban tartasz. Mással megoszthatatlan lét-közösség. Évek 
rovátkái: benned és rajta. Mert az utca lakói változnak, szinte 
húszévente cserélődnek. Ha nem vagy ott állandóan, már alig 
ismersz valakit. Annak idején pontosan tudtad, melyik ház
ban ki lakik. Ott, szemben, a Kozár bácsiék. A szálfaegyenes 
öreg hatalmas narancsokat hozott neked. -  Palesztinából érke
zett! -  mondta nyomatékkal. Erős dohányos volt, aztán egyik 
napról a másikra abbahagyta. Felemelték a cigaretta árát -  ak
kor még ritkaságszámba ment az ilyesmi - , s a kikészített pénz 
nem volt elegendő a megszokott dobozra. -  Engem az állam 
erről nem kérdezett -  jegyezte meg kesernyésen. És Vámo
sék. Gyermektelen házaspár, mindig jókedvűen. És elegánsan 
öltözve, bár „ez a rendszer tönkretette, megalázta őket”. így 
mondták. Később kimentek Amerikába, onnan érkezett halál
hírük. És a tanító néni, akinek az iskolába menet mondtad el 
a leckét, így sokszor nem is kellett az osztályban felelned. Akit 
megsimogattak, amint a padsorok között sétálva mesélt. Aki
nek az osztály legrosszabb, legfegyelmezetlenebb (habár igen jó 
eszű) tanulója Kanadából virágcsokrot küldött. És ezen a járdán 
csoszogott a kopasz Bóka bácsi, aki mindennap beadta hoz
zánk az újságot. A sarkon cukrász (később vegytisztító), ahova 
nyaranként tejeskandlival küldtek fagylaltért, ha nagyobb tár
saság jött össze, mellette az Urbán-féle hentesüzlet -  mennyit 
álltái itt sorban, tolakodtál, mert a gyerekeknek ezt elnézték. 
A szalonna, a zsír olcsó, a szalámi ünnep volt. Az utca túlsó 
végén, a Lieber-sarkon vegyeskereskedés. Az üvegtartókban 
cukorkák, az apró fiókokban megannyi fűszer. És a hatalmas 
vasmonstrum mákdaráló. Karácsony tájékán sort kellett várni. 
Félhomály, szombatonként felolajozták a deszkapadlót. S a téli

147



esték. A házak előtt hókerítés. Tejért mentél. Hatalmas tartály
ban érkezett, alumíniumedényekbe öntötték: vártad a sort, s 
aztán haza, a meghitt, gyér fényű ablakok párkányösvényén, a 
tányéros lámpás fa villanykarók égő körtéje körül kavargó hó
lepedők suhogáságában. És megint tavasz lett: a bádogereszről 
nagy robajjal lezuhantak a hatalmas, olvadó jégcsapok, s szőke, 
copfos kislányok indultak az iskola felé.

A múló idő metszi árkait. Mint véső után a kőben, úgy hú
zódnak az egyre mélyülő vonalak a házfalak felől a járda szélé
nek irányába. A megannyiszor lezúduló eső vékony patak-vo
nalai. Egy helyen azonban a vonal-halmaz-folyam visszafelé 
törekszik, a járda külső pereme ugyanis megemeledik, az egész 
befelé lejt: egy fa hatalmas gyökere tör utat magának felfelé, 
mint a vízmélyből lassan felbukkanó tengeralattjáró -  koráb
ban csak néhány összefüggő rücskös dudor jelezte a tektonikus 
mozgásokat, majd zászlórúd vastagságú és hosszú alakzatban 
gyűrte ki magát, most pedig már úgy kell rajta átlépni, mint 
valamiféle lépcsőn. S csak tör, törekszik felfelé, betonrepesztő 
erővel. Szinte mozogni látszik a formájához idomuló kemény 
burkolat alatt. Egy nyári éjjel, tudom, kettéhasad majd felette a 
beton, a kavics-koporsó-törmeléket lerázva magáról megfürdik 
a meleg, bamba-sáros holdfényben, és szétnéz, először, titok
fejtő kíváncsisággal.
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