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Turcsány Péter

Megállhatunk, de nem pihenhetünk!

Árpád (Árpha khán) fejedelmünknek – e tisztségben az első magyarnak! – két nagy 
jelentőségű mozdulatára kell minden történelmi korszakunkban – ma is – emlékez-
nünk: a Vereckei hágón átkelő vezér előre mutató karjára – Rajta, hajrá! És a mai pilisi 
dombok magaslataira ért honfoglaló kantárt visszafogó kézmozdulatára – 
Megállhatunk, de nem pihenhetünk!

A Pomázon július 7-én felavatásra kerülő Tóth Dávid-bronzszobornak ezt a nemzet-
mentő és nemzetújjáteremtő pillanatát véssük bele a Kárpát-medencei magyar nemzet 
lelkébe, sőt a ma is Szkülla és Kharübdisz veszélyei között navigáló Európa elméjébe: a 
fölfelé, az Ég Ura felé pillantó, a Tőle áldást kérő tekintet nyugodtságát, hitét és 
reményét.

Ó, mi, lovas-nomád őseinkkel is együtt lélegzők, animisztikus egységben 
látók, ló és lovasa egymásra utaltságában is, szinte valószerűtlenül, az ugratás, 
a vágta helyett, az ima és várakozás esélyeit latolgatva, nézzünk együtt jövőnk 
elé!

Hogy mi, magyarok kik vagyunk és kikké lehetünk, azt eleink példája segítse 
kiolvasni a Nagy Sors életteli lapjaiból. Hogyne volna így, ha a nemzet legelső 
fejedelmének, az egyenlők közt is kiemelt vezetőnek, a honfoglaló Árpádnak 
állítunk emlékhelyet és látomásos szoboremléket.

Lapozván a századok kódexeit, ma is élőnek érezzük az ő alakját. A déduno-
ka Tormás (Termatzu) herceg 948-ban Konstantin császárnak indokolta a hét 
(később nyolcra kiegészült) törzs nagy fontosságú döntését, a vélemény mögött 
még érezzük a népes törzsszövetség vezetőinek szívdobogtató döntését: „A 
turkok (magyarok) úgy ítélték, hogy jobb lesz Árpádot megtenni fejedelmöknek, 
mint atyját, Szalmutzeszt (Álmost), mert méltóbb volt arra, bölcs tanácsú és gon-
dolkozású, kiválóan vitéz és az uralomra alkalmas.”

S ugyancsak ő legitimálja Árpád leszármazottainak későbbi dinasztikus joga-
it: „Ez előtt az Árpád előtt a türköknek más fejedelmük sohasem volt, s ettől fogva 
mindmáig ennek a nemzetségéből lett Turkia fejedelme.”

Az idézett részlet különös szépségét az adja, hogy az elbeszéltek szerint a 
sztyeppei nomád törzsszövetség korabeli első embere, az etelközi Levéd aján-
lotta második embere, Álmos kündü fiát vezérül, a szövetséget kötő kazár biro-
dalom kagánjával tanácskozva.

Isteni jelek kísérték már Álmos uralkodását is, besenyő és bolgár vezetők 
álnok tőrbecsalása elől kellett mentenie hadban edzett népét, át a Kárpátok 
kelet-nyugati karéján, de éppen a tervezésben, az egyensúlyra törekvésben is 
élen járó fiatal vezérre bízatott a korszakos tett végrehajtása.

Nemzedékek egymásra figyelő erőmegosztása, háborúzás és béke keleti 
egyensúlya jellemezte már Európába való érkezése (sokak szerint: visszaérkezé-
se) pillanatában is a magyart.
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Itt, ahol e szobor állni fog, szimbolikusan is a Nyugatot Kelettel összekötő első 
nagy híd, a mai Szentendrénél egykor átvezető Trajánus császár hídja közelében és 
a bibliai ihletettséggel megnevezett Noé-hegy (Kőhegy) szemközti nyeregvidékén, 
az Árpád völgyeként is becézhető Pilis- és Dera-tájon kell arra gondolnunk, hogy 
megteszünk-e mindent a népek és régiók NAGY KIEGYENLÍTŐDÉSE és a nagy-
szerű NEMZETÉPÍTÉS sikeres előmozdításáért? A keleti léleknek a nyugatinál 
távlatosabb elkötelezettségéért, sőt a hajdani monarchikus formában is a szövetségi 
forma demokratizmusát megújító egymásra utaltságáért?!

Reformkori szabadságharcunk előestéjén már Garay János is példának állítot-
ta a párducos Árpádot és az Árpád-fiakat, s elsőnek a magyar költők közül 
versciklust ajánlott emlékükre. De tudta már azt is, amit mai gondjaink között, 
öncélúnak tetsző politikai agyarkodásaink között sem szabad feledni:

„A nyert hazát megtartani
Lesz szívünk aggodalma:
Erő, egység, közértelem,
Nagy nemzetünk hatalma!
Elég a harcz, elég a vér,
Nem dicstelen, ha pihenünk,  –
A munka végbevíve már,
Most halljon hálát Istenünk!”

Milyen jó érzés mai pomáziakként beállni abba a lelki körforgásba, amely elein-
ket megidézve már arra hivatott, hogy holnapi gyermekeink és unokáink böl-
csőjét ringassa... Abba a körforgásba, amely példaként kívánja életét alakítani és 
ugyanakkor példázatra buzdító emlékhelyeket emel. Hogy a kar, mely fegyvert 
ragadott, most végre óvni, áldani és áldást kérni is megtanuljon!

A tervezett Árpád-szobor makettje,

 fotó: Herpai Sándor
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Papp Dénes

Mocskos csönd
Nagyapának odaátra

Néha előfordult, hogy nem vitt  magával.
Ez most pont olyan.
Ilyenkor azt próbáltam kitalálni,
vajon miben ügyködik éppen.
Valamit betesz az autóba,
valamit kivesz az autóból,
meglesi, mit lőtt  a vadász,
kigombolja ingét a nyári forróságban,
bekap egy fröccsöt,
elcserél egy körfűrészlapot két liter pálinkáért,
süteményt visz a kurvájának,
lefi zeti a rendőrt,
félrecsapja műbőr kalapját,
leparkol a kocsma előtt ,
megcirógatja a korosodó pultos asszonyt,
kikér egy kört a fi úknak,
majd megérkezik, kicsit részeg,
nagyit megcsókolja, viccesen fenekébe csíp,
egyútt al a lába közé nyúl,
mindkett en nevetnek és én velük nevetek.

Aztán felül a biciklire és elhajt,
visszafelé már tolja, majd lehajítja az udvar közepén,
káromkodik, tajtékzó részeg,
nagyi is rohadt rondán beszél,
itt  pofon vágja, ott  visszaüt,
nagyi sír egy kicsit nekem,
miközben ő a lugas alá tántorog hörögve,
és nagy hasával, nyitott  ingével az asztalra fekszik,
egyszerre énekel és bőg, ahogy a torkán kifér,
az alvilágnak nincs romantikája, az alvilágban nincsen szerelem,
majd bugyborékolva elalszik a szúnyogzendülésben,
nagyi az ablakhoz hív, szeme még könnyes,
de hangja már kuncog, ahogy fülembe súgja,
nézd, olyan aranyos.
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Borbála balladája
Azt beszélik, Borbála dédanyám
egyszer randevút adott  egy villámnak.
Nyár végi betakarításkor a falu határában
poroszkált családja szénás szekere
a családtagokkal együtt .
A villám egy pillanatra szorosan
mellé telepedett , talán még át is karolta,
de a lányok és asszonyok sikítása,
a fi úk és férfi ak kiáltása azonmód
elriasztott a onnan.

Az orvos megállapított a, hogy ők
akkor ott  egymás szemébe néztek,
és a múló ragyogás nem engedi
látni az örök fényességet.
Ezért Borbálát fél évig éjsötét
szobába zárták, hogy látása újra
emberi léptéket öltsön.
Szeme világát sikerült a föld színére
visszacsalni, sokat nézelődött  még
hosszúra szabott  életében.

Azóta, így mondják, égiháború idején,
amikor a villámok legjobban cikáznak,
egy emberöltőnyi sötétségben
a párok egymásra találnak.

P
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Lisztóczky László

A diktatúra bukása után is fertőz
Hogyan lehet a „titkosszolgálati” iratokkal ma is manipulálni?

VÁLASZ EGY RÁGALOMRA
Cs.-nek

Igen, „ügynök” voltam:

Ügynöke hazának,
ügynöke az Égnek, 

ügynöke a jónak,
ügynöke a szépnek.

Ügynöke igaznak.
Imádkozom érted,

hogy a Mindenható
megbocsássa vétked.

S bocsássa meg ezt is:
vétlenségem gőgjét,
testvérembe metsző,

éles, hegyes tőrét.

A közelmúltban személyemet érintő kutatásra kértem az Államvédelmi Szol-
gálatok Történeti Levéltárát. Néhány hét múlva telefonon hívott  föl az ügyfél-
szolgálati osztály vezetője, s közölte velem, hogy a megfi gyelők között  nem, 
de a megfi gyeltek között  találtak rám vonatkozó iratokat. Mivel kevéssel előtt e 
vesztett em el a Feleségem, s az érte viselt gyász kizökkentett  lelki egyensúlyom-
ból, szerett em volna megóvni magam az újabb csalódásoktól: akkor még nem 
akartam látni a velem kapcsolatos ügynöki jelentéseket, csupán a vizsgálódások 
végeredményéről kértem értesítést. Ezt csakhamar meg is kaptam. Hónapok tel-
tek el, amíg a teljes iratanyagot kézbe tudtam venni.

A tisztánlátás szándéka és a mindannyiunkban ott  rejtőző kíváncsiság már 
régóta csábított  ennek a lépésnek a megtételére. Ez által is szerett em volna bete-
kintést nyerni a diktatúra működésébe, s a saját múltammal való szembenézés 
igénye is foglalkoztatott .

Éltem a vidéki értelmiségi, egy ideáktól és illúzióktól sem mentes, hivatását 
szenvedélyes hitt el és szeretett el végző tanár és irodalmár megszokott  életét. Te-
vékenységem centrumában a tanári hivatás és az irodalom népszerűsítése állt. 
E téren nyitott  voltam, készen álltam az együtt működésre minden irányban. Ta-
nárként eleve nem lehett em elfogult és kirekesztő egyetlen politikai, ideológi-
ai és művészeti irányzatt al szemben sem, az egész létezés csodájába szerett em 
volna beavatni, a választás, válogatás képességére előkészíteni tanítványaimat. 
Tévelyegtem sokat, de elvtelen kompromisszumokat soha nem kötött em. A Bib-
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liából, a zsidó-keresztény hagyományból táplálkozó erkölcsi nézeteimet soha föl 
nem adtam. Nem „látszani”, hanem „lenni” akartam, átélni – Einsteint idézve 
– a legszebbet, a dolgok titokzatosságát. Erre az ember meggyőződésem szerint 
csak tiszta lelkiismerett el képes, ezért féltve óvtam lelkem legmélyének, Isten 
szálláshelyének érintetlenségét, makulátlanságát.

Eszembe sem jutott , hogy – Kosztolányit idézve – engem is beírnak „minden-
féle könyvbe”, „minden módon számon tartanak”, és – József Att ila szavaival 
– még azt is „aktákba írják, miről álmodoztam”.

A rendelkezésemre bocsátott  dokumentumok első iratcsomója debreceni 
egyetemista koromba, az 1964–65-ös tanévbe vezet vissza. Az ügynöki megfi -
gyelések és jelentések közvetlen célja nem is én voltam, hanem az egyik csoport-
társam, Fülöp László, a későbbi jeles irodalomtörténész és egyetemi tanár. 1964 
őszén ugyanis az aktuális helyzet megvitatására politikai nagygyűlést szervez-
tek a Kossuthon, hozzászólásokra is lehetőség kínálkozott . Az egyik felszólaló 
épp Fülöp László volt. Megemlített e, hogy a közelmúltban Hruscsov, a szovjet 
kommunista párt akkori első titkára egy kiállításon a rá jellemző stílusban meg-
dorgálta a szovjet képzőművészeket formalizmusuk és dekadenciájuk miatt . 
Mondanivalóját azzal zárta, hogy művészeti kérdésekben az ítéletalkotás nem a 
politika illetékességi körébe tartozik.

Ebből az ártatlan megjegyzésből kreálták az úgynevezett  „Fülöp László-
ügyet”. Nemcsak magát a „bűnöst”, hanem annak baráti körét is gondosan 
föltérképezték és megfi gyelték. Büszkén konstatálhatom, hogy a mi évfolya-
munkon nem találtak arra alkalmas személyt, ezért a megalázó feladatot egy 
tőlünk fi atalabb egyetemista társunkra bízták, akinek „Hengerész” volt a fe-
dőneve. Mivel a megfi gyelt legközelebbi barátai közé tartoztam, a titkos meg-
bízott  engem is szemmel tartott . A tartótiszt 1964. október 28-án keltezett  uta-
sítása kifejezett en a „célszemély” hozzám fűződő viszonyának kifürkészésére 
buzdított : „Állapítsa meg, hogy Fülöp László V. éves egyetemista milyen kap-
csolatot tart fenn Lisztóczky László egyetemi hallgatóval. Milyen magatartást 
tanúsít, hogyan nyilatkozik a SZU-ban történt személyi változásról.” Egy 1964. 
november 12-én írt ügynöki jelentés „hosszas megfi gyelés alapján” arra a kö-
vetkeztetésre jutott , hogy „Fülöp László elsősorban szobatársaival érintkezik, 
velük szokott  bizalmasan elbeszélgetni, sőt az egyetemen, menzán, villamoson 
is többször együtt  látni őket.” Majd fölsorolta a szűkebb baráti kör tagjait, élén 
az én nevemmel.

Az idézett  jelentés is azt sugallja, hogy „Hengerész” csak ímmel-ámmal, ko-
rántsem ártó szándékkal tett  eleget megbízatásának. A jól értesültség és az ügy-
buzgóság látszatát keltve, gyermeteg semmiségekről tájékoztatt a, voltaképpen 
orránál fogva vezett e tartótisztjét. 1965. január 28-án kelt jelentését például így 
kezdte: „1965. január 28-án a menzai vacsoránál odament Fülöp Lászlóhoz és 
Lisztóczky Lászlóhoz az egyetem egyik novellistája, és megkérdezte, hogy ol-
vasták-e az írását. – Nem – volt a válasz. Annyiféle véleményt lehet hallani, hogy 
már nem tudom, mit higgyek…”
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Ennél lényegesen többet és fontosabbat egyik általam ismert jelentés sem tar-
talmaz. Feladójukat feltehetően zsarolás révén szervezték be az ügynökhálózatba.

„Hengerésznél” lényegesen több rosszindulatt al írta jelentéseit az az egri 
ügynök, aki akkor a „Stimecz”, korábban pedig – még Budapesten – a „Sár-
di” fedőnevet használta. A fedőnév azonosításával Szőnyei Tamás Titkos írás: 
Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet 1956–1990 című kétkötetes művében is 
találkozhatunk. Sándor Andrásról, a Rákosi-korszak ünnepelt írójáról van szó, 
aki 1956-ot követő meghurcoltatása után – miközben hírhedt ügynöki jelentéseit 
írta – a nemzeti radikálisok táborához csatlakozott . Kett ős szerepvállalását nem 
kívánom minősíteni.

Idézendő beszámolójának előzményeihez tartozik, hogy 1973-ban, mint osz-
tályfőnök, az egri Dobó István Gimnázium egyik osztályát Erdélybe vitt em 
kirándulni. Élményeim annyira elbűvöltek, hogy ezt követően az 1990-es évek 
közepéig minden évben legalább egyszer fölkerestem a valaha Tündérkertnek 
becézett  országrészt. Különösön sűrűn, évente három-négy alkalommal jártam 
ott  az 1980-as években, amikor az erdélyi magyarság sorsa egyre keservesebbé 
vált.

1978-ban történt, hogy Korondról hazatérőben az Eger felé tartó vonaton ta-
lálkoztam Sándor Andrással. Beszélgetésbe elegyedtem vele, s azt tapasztaltam, 
hogy úti élményeimet rendkívüli érdeklődéssel hallgatja. Ennek a beszélgetés-
nek az eltorzított , megdöbbentő rosszindulatról tanúskodó változata köszön 
vissza beszámolójában, amelyet kapcsolatt artójának adott  elő:

„A tmb. (vagyis: a titkos megbízott ) felhívta fi gyelmünket egy Lisztóczky 
nevű egri középiskolai tanárra, aki a Dobó István Gimnáziumban magyart ta-
nít. Erősen nacionalista beállított ságú személy, kb. 35–36 éves. Jó kapcsolatban 
van Csoóri Sándorral. Rendszeresen jár Erdélybe az ott ani viszonyok tanulmá-
nyozása céljából. Legutóbb Korondon járt, és onnan hazatérve elítélően nyilat-
kozott  a román állam vezetőiről. Tragikusnak és elviselhetetlennek nevezte az 
ott ani magyarok helyzetét. Egész előadását a románok elleni gyűlölet hatott a 
át. A magyarok nehéz, kilátástalan helyzetéről beszél baráti társaságban és az 
iskolában is. (A tmb. feltételezése szerint még az is elképzelhető, hogy a gye-
rekek előtt  az órákon is.)” A beszámoló alatt  „Intézkedés” címszóval ez a meg-
jegyzés olvasható: „a Lisztóczkyra vonatkozó részt átadjuk az ifj úságvédelmi 
vonalra.”

Az idézett  sorokhoz csupán egyetlen megjegyzést szeretnék hozzáfűzni: akik 
ismernek, jól tudják, hogy soha nem gyaláztam más népeket, így román testvé-
reinket sem. A magyart igen, de azt is csak Ady Endre módjára, a szenvedélyes 
és önmarcangoló szeretet jogán. Illyés Gyula-i értelemben szerett em volna patri-
óta lenni: jogot védtem, egyetlen nép méltóságát sem sértett em.

Fölbukkant tehát velem kapcsolatban is a Szőnyei-könyvben szintén gyakran 
visszatérő, első számú ellenzéki szitokszó: a nacionalizmus. Ilia Mihály ezzel 
kapcsolatban Szőnyei Tamás művéről szóló recenziójában a következőket írja: 
„Föltűnő, hogy ebben a hatalmas kutatómunkában milyen sűrűn szerepel a 
szervek minősítő megjegyzése a megfi gyelt személy cselekedetéről: nacionalista. 
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Szinte alig van valami ügy, ahol ne ez a minősítés szerepelne. Úgy látszik, hogy 
ez volt a legveszedelmesebb irodalmi ellenzéki tulajdonság.”

A legszomorúbb pedig az, hogy az „ős patkány”, a „meg nem gondolt gondo-
lat” régi szószólói napjainkban is igen könnyen rásütik a nacionalizmus bélye-
gét a „másként gondolkodókra”.

A következőkben egy „szigorúan titkos és különösen fontos” dokumentu-
mot idézek, melynek előzményei Svájc nevezetes városába, Genfb e vezetnek. 
Az 1970-es években Feleségemmel többször fölkerestük ott  élő sógoromat, hogy 
segítségét kérjük beteg kislányunk kivizsgálásához és gyógyításához. Akkor 
kerültek a kezembe az 1956-os forradalom és szabadságharc huszadik évfor-
dulóján megalakult, zürichi székhelyű Svájci Magyar Irodalom- és Könyvba-
rátok Köre (1981-től: Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör, röviden: 
SMIKK) működésének dokumentumai. Fölvett em a kapcsolatot az irodalmi 
egyesület elnökével, Saáry Évával is. Tevékenységükről én írtam az első hazai 
ismertetést, mely a Nyelvünk és Kultúránk 1985. évi 59. számában jelent meg A 
nyugati magyar irodalom svájci műhelye címmel. Ennek köszönhett em, hogy elő-
adóként meghívást kaptam a legendás Luganói Tanulmányi Napok 1985. évi 
tanácskozására.

Az idézendő dokumentum ezzel a konferenciával kapcsolatos. A Belügymi-
nisztérium III/I. Csoportfőnökségén íródott  Budapesten, 1985. október 17-én:

„Berni nagykövetségünk jelentett e a KÜM-nek (külügyminisztériumnak), 
hogy a Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre 1985. október 16–21. 
között  Luganóban rendezi meg a »Gesta Hungarorum« előadássorozat har-
madik részét »Erővonalak a két világháború között i magyar szellemi életben« 
címmel.

A fenti jobboldali beállított ságú, zürichi székhelyű emigrációs szervezet, 
amelynek vezetője B. Szabó Péter és Saáry Éva, évente tart hasonló rendezvé-
nyeket, amelyekre magyarországi ellenzéki személyeket is meghívnak.

Az októberi rendezvény vendégei és előadásaik címe:
1.) Szíj Rezső: »Magyar jellegre törekvés a képzőművészetben«
»Könyvkiadás – könyvművészet«
2.) Szállási Árpád: »Kassák Lajos és a magyar avantgarde«
3.) Lisztóczky László: »Gulyás Pál és a 30-as évek szellemi élete«
Intézkedés:
Tájékoztatjuk a BM III/III. Csoportfőnökséget.”
Tehát a magyar nagykövetségeket is megbízták titkosszolgálati feladatokkal. 

Még irodalmi és művészeti kérdésekben is.
Az ügynöki tevékenység újabb módszerébe avatja be az érdeklődőket a követ-

kező történet. Ilia Mihály az 1980-as évek közepén – amikor már az egri Tanár-
képző Főiskola Irodalomtudományi Tanszékének tanára voltam – bevont egy, a 
két világháború között i erdélyi magyar irodalmat kutató munkacsoportba. Erre 
valahonnan anyagi támogatást is kapott . Szerződést kötött ünk. Ilia levelei, a ta-
nulmányért kapott  honoráriummal együtt , többnyire a főiskola irodalmi tanszé-
kére érkeztek. Akkor írtam meg a Benedek Elek és a romániai magyar irodalom kez-
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detei című tanulmányomat. Az egész vállalkozásban semmiféle konspiráció nem 
volt, Ilia sem kért meg titoktartásra. A román–magyar viszony akkor már nem 
volt felhőtlen, a határon túli magyar irodalom kutatása sem számított  tabunak. 
Az „operatív hálózat” azonban mit sem törődött  a hangulat- és hangsúlyvál-
tozással, továbbra is a régi refl exek szerint, a rá jellemző „éberséggel” végezte 
munkáját.

A fölkérést megtisztelőnek tartott am, büszkélkedtem is vele néhány mun-
katársamnak és barátomnak. Levélben tájékoztatt am róla például egyik Ta-
tán élő barátomat, akivel erdélyi útjaimon, Székelyudvarhelyen ismerkedtem 
meg. Ezt a levelet azonban egy postán dolgozó ügynök fölbontott a, és Tata-
bányára, a Komárom megyei Rendőrfőkapitányság III/III. Osztályára továb-
bított a. Onnan a következő, 1985. március 1-jén kelt levélben értesített ék a 
Szegeden székelő (közismert, hogy Ilia Mihály a szegedi tudományegyetem 
tanára volt) Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság III/III-as Osztályának 
vezetőjét:

„Értesítem Vezető Elvtársat, hogy »K« ellenőrzési adataink keletkeztek arról, 
miszerint Ilia Mihály vezetésével munkacsoport alakult a két világháború kö-
zött i erdélyi irodalom tanulmányozására. Ilia e munkába bevonta Lisztóczky 
László egri lakost, a Tanárképző Főiskola tanárát is.

A fentiekről Lisztóczky tájékoztatt a hálózatunkat.
A Heves megyei RFK. III/III. Osztályát értesített ük.”
Első olvasáskor a levél utolsó előtt i mondata szíven ütött . Az Állambiztonsági 

Szolgálatok Történeti Levéltára egyik munkatársától némi iróniával meg is kér-
deztem, miként lehett em én „besúgó” Tatabányán, amikor Egerben sem voltam 
az. Erre ő kezembe adott  egy tájékoztatót „a leggyakrabban előforduló állam-
biztonsági szakkifejezésekről, rövidítésekről és kódokról”. A jegyzék a levél első 
mondatában előforduló „K-ellenőrzés” jelentését a következőképpen fejti meg: 
„Postai küldemények operatív ellenőrzése, melynek során az állambiztonsági 
szervek a bizalmas nyomozás alatt  álló személy postai küldeményeit felbon-
tott ák, illetve esetenként elkobozták”. A rafi nált szóhasználat tehát – a III/III-as 
osztályok ügyvezetésében kialakult általános gyakorlat szerint – csupán egy il-
legális és törvénytelen eljárás, a postai levélbontás leplezésére, az első mondat 
tartalmának kiegészítésére és pontosítására szolgált. Az említett  adatokhoz a lo-
gika törvényei szerint is csak úgy juthatt ak hozzá „K-ellenőrzés” révén és tőlem, 
ha az „elfogott ” levélnek én voltam a feladója.

Az utolsó mondatból az is kiderül, hogy nemcsak Szegedre, hanem Egerbe is 
küldtek értesítést a történtekről. A levelezés természetesen titkosszolgálati mód-
szerekkel, a hátam mögött , tudtomon kívül zajlott .

Most olyan zavaros vizekre kell eveznem, amelyeket talán a legjobb lenne 
kikerülnöm.

Nem kevés tanulságot rejtő történet, hogy az Ilia-ügy kapcsán egyik egri kol-
légám teljesen megalapozatlanul és kellő ellenőrzés nélkül ügynökséggel vádolt 
meg engem. Kiindulópontjául az imént idézett  levél, pontosabban annak ink-
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riminált mondata szolgált. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
csak ezt az egy személyemet érintő iratot találta az említett  ügy dokumentumai 
között .

A levélhez még hozzá kell fűznöm, hogy ha valóban ügynök lett em volna – s 
ha egyáltalán lett  volna miről –, akkor fedőnéven magam küldtem volna jelen-
tést a „hálózat”-nak, s nem bíztam volna a dolgot a merő véletlenre. Általam írt 
ügynöki jelentést azonban soha, sehol, senki nem talált és nem is fog találni.

Jobb sorsra érdemes kollégám koholmányához a véletlenek összjátéka mellett  
az ő rosszindulata és elvakultsága is kellett . Ez kiváltképpen akkor vált nyilván-
valóvá, amikor át akartam nyújtani neki az Állambiztonsági Szolgálatok Tör-
téneti Levéltárától kapott  levelet, amely félreérthetetlenül rögzíti, hogy „a há-
lózati személyek nyilvántartásában” nem találtak rólam kompromitt áló adatot. 
Közeledésemet durván elutasított a, és meg sem nézve az arra egyedül illetékes 
intézmény igazoló levelét, cáfolataként kihúzott  egy papírt a táskájából, amit 
úgy emelt a magasba, mint egy vadász a győztes trófeát. Ráadásul, s ezt sokan 
látt ák is a jelenlévők közül, karomnál fogva tuszkolt kifelé – egy közintézmény-
ből. Nem az igazság kiderítése a célja, hanem az én besározásom. Azóta még 
dühödtebben terjeszti rólam válogatott  és képtelen vádjait.

Vakon és süketen hajszolja vélt igazát, amelynek, ha megtalálná is, semmi 
hasznát nem venné. Elkezdenie sem kellett  volna ezt a rágalomhadjáratot, mert 
aki le akarja győzni embertársát, szükségképpen bemocskolódik maga is. A ha-
rang mindannyiunkért szól. Att ól tartok, rögeszméjén az sem fog változtatni, 
hogy Szőnyei Tamás idézett  műve is ártatlanságomat igazolja. Az Állambiz-
tonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vizsgálati eredménye és a Szőnyei-
könyv tanúságtétele után egyáltalán miről beszélünk még?

A táskájában hordozott  és diadallal felmutatott  „dokumentum”-nak semmi 
köze az ügynöki tevékenységhez. Nem az Állambiztonsági Szolgálatok Törté-
neti Levéltárából való, hiányzik róla az intézmény neve, amely átlós irányban 
minden onnan származó iraton látható. Ha kételkedik a szavaimban, kérjen vé-
leményt egy hasonló ügyekben járatos szakembertől! Az enyhén szólva bizony-
talan eredetű és semmit sem bizonyító „dokumentum”-ot nem én írtam, kéz-
jegyem sincs rajta, nevemen (tehát nem fedőnéven) szerepeltet, tartalma pedig 
nem több szalmacséplésnél. Nevemmel éppúgy visszaél, mint a fentiekben szó 
szerint citált levél. Feltehetően kapcsolatban is áll vele.

Félreértés ne essék: nem tartom magam sem hősnek, sem mártírnak, csupán 
szerencsés embernek, nem kellett  ellenállnom semmiféle önfeladásra kénysze-
rítő zsarolásnak és kísértésnek. Öt elvesztett  gyermekem életéért a tűzbe ug-
rott am volna. Kevés a részem abban, hogy – Hamlet szavaival – „meglehetős 
becsületes” maradhatt am, ami persze csak Arany János leleményes jelzőjével és 
folytatásával együtt  érvényes.

Van valami ĳ esztő és szívszorító abban a következetességben, ahogyan kollé-
gám egy nem létező ügynök elleni kíméletlen, gyűlölet diktálta harcát folytatja. 
Úgy vélem, nagyobb haszna származna abból, ha a mások lejáratását is igénybe 
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vevő karrierépítés helyett  arra fordítana több időt és energiát, amire született : az 
irodalomkutatásra. A mások fölött i ítélkezést pedig bízza Istenre!

 Talán azon is érdemes volna töprengenie, hogy keresztény hitét, amelyet oly 
kenetes pátosszal szokott  kinyilatkoztatni, sikerült-e maradéktalanul összehan-
golnia mindennapi életével és magatartásával. Az igazi keresztény nem gyűlöli 
az ügynököket sem, harag helyett  inkább részvétet érez irántuk.

Amit a kollégám tett  – és ahogyan tett e –, akkor is rett enetes, ha netán a vádja 
igaz. Így viszont aligha lehet szavakat találni rá. Viselkedése a legelemibb ta-
pintatot és kollegialitást is nélkülözte. Magára vessen, ha most személyi jogaim 
és emberi méltóságom védelmében a nyilvánossághoz fordulok. Gondolhatt a 
volna, hogy előbb-utóbb minden hazugság lelepleződik, s azt is, hogy amikor 
gyermekeim és Feleségem halála után olyan egyedül maradtam, mint az utolsó 
levél a fán, nem fogom engedni, hogy elrabolja tőlem a legfőbb kapaszkodóimat: 
becsületemet és a tanítványaim, barátaim bizalmát és szeretetét.

Néhány következtetés. A mögött ünk hagyott  rendszerben a titkosszolgálatok 
hatalmas apparátust alkott ak, behálózták az egész magyar társadalmat, annak 
valamennyi szegmentumát, ideértve a magánélet szféráját is. Csápjaik a magyar 
nagykövetségek révén a határon túlra is átnyúltak. Fenntartásuk óriási összege-
ket emésztett  föl.

Rólam is tudtak mindent, ami az ő szemszögükből lényegbevágónak tekint-
hető. Tudtak erdélyi útjaimról, a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti 
Körhöz fűződő viszonyomról, Fülöp Lászlóval, Ilia Mihállyal és másokkal létre-
jött  „veszélyes” kapcsolataimról. Működésük során nem riadtak vissza jogtalan 
eszközök használatától: a postai levélbontástól, a magyar nagykövetségek bevo-
násától sem.

Igen sok múlott  azonban a beszervezett  ügynökök hozzáállásától. Két ügy-
nök: „Hengerész” és „Stimecz” két végletes magatartást tanúsított . Az előbbi 
inkább enyhített , az utóbbi pedig súlyosbított  a megfi gyelt személyek megítélé-
sén. Az ügynököket – bár etikai vétségük kétségbevonhatatlan – elvont sémák 
és sztereotípiák szerint megítélni nem szabad. A legtöbbjük nem önként, hanem 
zsarolások, fi zikai és lelki kényszerek hatására vált – Illyés Gyula híres verséből 
kölcsönözve a szavakat – „szemmé a láncban”. Tevékenységüket – ezt „Henge-
rész” példája is igazolja – sokszor csak alibi módon, alakoskodó és fontoskodó 
mellébeszéléssel, nem pedig ártó szándékkal végezték. Az utólagos leleplezések 
révén azonban másodszor is ők ülnek a szégyenpadra, miközben a beszervezők, 
a tartótisztek, a terror és a félelem légkörének tényleges megteremtői és fenn-
tartói a markukba röhögnek. Sokszor nem is az „operatív” hálózat közvetlen 
szereplői, hanem a pilátusi magatartás képviselői, a bólogató Jánosok működtek 
együtt  igazán hatékonyan a rendszerrel. Szükség lenne a nagy rutinnal és sátáni 
logikával fölépített  mechanizmus átfogó, elmélyült szakmai és lélektani elem-
zésére, amely a résztvevők megítélését az eddig tapasztaltnál árnyalatosabbá, 
hitelesebbé és indulatoktól mentesebbé tenné.

Az én megrágalmazásom is arra int, hogy a fölmerülő etikai problémák elem-
zésével és tudatosításával végre közzé kellene tenni az ügynöklistát, nem hall-
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gatva el, sőt hangsúlyozva az apparátust létrehozók és irányítók elsődleges fele-
lősségét. Így talán meg lehetne előzni ártatlan emberek további megbélyegzését. 
Meg kell akadályozni, hogy az újra és újra megismétlődő, egyszer igaznak, más-
kor hazugnak bizonyuló „leleplezések” politikai játszmák és személyes bosszúk 
eszközévé silányuljanak.

Végül: nem szabad engedni, hogy a bukott  társadalmi rendszerrel kapcsolatos 
nosztalgiák, illúziók tovább erősödjenek, és fertőzzék a magyar közéletet. A megva-
lósult szocializmus a legkevésbé sem a szabadság és a demokrácia birodalma volt.

Jaj, csak att ól óvjon meg az Isten, hogy a rendszerváltozás után áldozataivá 
váljunk egy még láthatatlanabb, körmönfontabb és ellenállhatatlanabb manipu-
lációnak!

Videcz Ferenc

Archeológia
Antik idők töredékeit ássa, kutatja az ember;
     Megszólalnak a múlt árnyai; értsd szavukat!
Mit lel a régész majd, ki korunk szemetét veszi sorra?
     Meddő rügy küretét, magvat ölő rögöket. 

Mozaikcserepek
(Jéki László barátom emlékére*)

Emlékek kusza hálóját bogozom suta kézzel.
Évtizedek Styxén evezek Charónhoz a mélyben,
Könyveiben denevérszárnyú, laza gondolatoknak
Böngészném, elevenné hogy válhatnak a holtak.
Testt elen árnyalakod kutatom, kármád, aki voltál,
Néma betűk titkáról nem fecseg áldozat-oltár.
Pár mozaik-darabot variálva, belőlük idézlek,
Bár tudom, össze sosem csiszolódhat a kör meg a négyzet;
Dőre doboz csak a szó, amiből, kiszökött  a valóság,
Mégis mint bicegő vándort, engedj be ma hozzád!

*

*   Dr. Jéki László, közelmúltban bekövetkezett  haláláig a MTA KFKI Részecske- és Magfi zikai 
Kutatóintézetének professzora volt. Tudományos munkássága mellett  foglalkozott  szépirodalommal 
is. Szívügyének tekintett e, hogy a tudományos ismeretek olvasmányos, közérthető formában jussanak 
el az egyszerű emberekhez. Erről számos közéleti folyóiratban megjelent cikke tanúskodik. Említett  
írásait nemrég két kötetben gyűjtött e össze, de megjelenésüket már nem érhett e meg. A szerk.
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Pécs-Vasasunk, ezeréves fészek, amelybe születt ünk,
Vasbányászok földje patakvájt völgy tenyerében.
Kandi gyerekkor, pótóvodánk, sajt (messzi USA-ból,
Harcok közt született  gyerekeknek mennyei ízek!)
Iskolaköz; hányszor koptatt uk bányasalakját!
Zongoraszó, hegedű, Huba János bácsi vezényelt;
Duzzasztó, Cserkészpark, gombalelős Kopasz-Óvár,
Dervenden gyűjtött  édesgyökerek, tea-ízként,
Erdei Mária-kép, Zengői zarándok-utunkon,
Templomi csengő, tűz-eleven, két helyre ministráns,
Confi teor, hiba nélkül: elámul a pécsi apát úr,
Önképzőkör: a még döcögő versek melegágya;
Lelkesedő költőcske-palánták lombja kisarjadt.
Lám, a „szonett ” szót is tőled hallott am először,
S mára közel száz versem e köntöst vett e magára.
Bélatelep: Samu bácsi, a hajdani tábori esték,
Füst tekereg, King néni, szakácsnőnk jó vacsorát főz;
Gémek hangjain úsznak az álmok, szunnyad a nádas,
Érc telihold fésülgeti tó tarajos frizuráját;
Kispipa vendéglő, kamaszórák, sörpikolóval,
Lányok hímezték tarkává terv-szövetünket;
Téged a nagyváros vonzott , egyetem, kutatások,
Engem a Természet s zene hívott  iskolapadba.
Parnasszust a katedrán állva se hagytuk enyészni:
Évtizedek multával az írás lett  kötelékünk,
Régi barátság újra kisarjadt, pécsi Hetedhét-
S gondolatok szántott a papíron, ezernyi –határban.

*

Próbáltuk kerekét béklyózni napok szekerének,
Hívtál, gyűjtsük a magvakat egybe, ne vesszen a lényeg;
Mennék már, sietőn, nehezült léptem szaporázva, de
Koccintás, adomázó kedv beleomlik a gyászba:
Rég várt víg csevegést gáncsolt el sánta halálod;
Ébrenlét kapuján mind elmenekültek az álmok.
Eb féljen! Nem adom fel, vár még bő kegyelem, hogy
Elmúlassuk időnk, ami ott  fönn el sohasem fogy.
Vén Lucifer csempész pár korsó sört is a mennybe,
S Péter Atyánk rád bízza a kulcsot, e szókat üzenve:
„Fogjad a kormányt; Földet, a bolygókat te irányítsd,
Pár órára pihenni megyek, tartsd szemmel a bázist!
Mindent tudsz; ha tovább odalent élsz, semmi se gátol,
Megfejted genezis titkát. Légy itt  navigátor!”
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Fél szemmel hunyorítva a sörre, simítja szakállát:
„Ennyit Urunk elnézhet, bár Ő mindenen átlát…”
Búcsút nem mondok, szövetét kár nyűni a szónak.
Foglalj törzsasztalt, gyűjts egybe barát bejutókat!
Viszlát, drága Lacim, jövök egy nap, kései vándor,
S hogy ne unatkozz – rám fér –, korrepetálj fi zikából!

„Itt  nincs mit átélni”
Erdélyi György mesél a Szuvenír című drámáról

Az életben, talán sorsszerűen, találkozunk olyan emberekkel, akikkel rokonsá-
got érzünk. Ilyen volt számomra Szabados György, akitől nagyon sokat tanul-
tam, és aki végigkísérte egész életemet. Rengeteget köszönhetek neki. Terelgetett  
a pályámon, ráirányított a a szememet számos olyan dologra, amely éppen akkor 
nem volt benne a levegőben, amiért komoly lépéseket kellett  tenni, hiszen hiva-
talosan soha meg sem történt. Az ő révén ismertem meg a Szuvenír című könyv 
íróját, Benedikty Horváth Tamást, akinek nem ez volt az első műve. A szegedi 
egyetem joghallgatója volt, amikor ’56-os tevékenységéért letartóztatt ák, vizs-
gálati fogságban töltött  nagyon hosszú időt. Közben többször úgy megverték, 
hogy végül félig megvakult, elveszített e a hallását, szóval nem bántak vele kesz-
tyűs kézzel. Két évig menekült az országban, hogy megpróbáljon elbújni. Állást 
sokáig nem kapott . Azt nem tudom, hogy az egyetemet elvégezte-e, ilyesmiről 
nem beszélgett ünk. Gyakorlatilag a ’60-as évek közepétől szabadfoglalkozású 
író. Írásainak, verseinek, esszéinek, kisregényeinek és a Szuvenírnek is mind-
mind – így vagy úgy – témája az ’56-os forradalom. Az a nagy nemzeti huncut-
ság, ami itt  ’89-ig történt ’56 ügyében, látt att a meg velem, mi történik ebben az 
országban, és szép lassan eljutott am ahhoz, amit kezdetben ösztönösen, később 
egyre tudatosabban, de lényegét tekintve mind a mai napig képviselek.

1956-ban 13 éves voltam. Szerencsém volt. Az, hogy én például nem mentem 
el október 25-én a Kossuth térre, amiatt  volt, mert apám megfenyegetett , hogy 
agyonver, ha kiteszem a lábam a házból. Nem biztos, hogy túlélem, ha odame-
gyek. 28-án a Joszif Sztálin tank lövését – amely romba döntött e lakásunkat – is 
túléltem. Amikor először tett em ki a lábam az utcára, a Kálvin téri szökőkútban, 
amely most az Erzsébet téren áll, annyi hullát látt am belepakolva, hogy az őrü-
let. Az első, akit meglátt am, egy osztálytársam volt. És látt am a várost is, ami az 
ostrom alatt  élők elmondása szerint rosszabbul nézett  ki, mint ’45-ben. Körül-
belül hat éves korom óta tudom, hogy ki, mit és mikor hazudik. Akkor sokkal 
könnyebb volt ezt tudni, mint ma.

Végeztem a munkámat, csináltam a színházat, a versmondást, de sok esélyem 
nem volt arra, hogy ’89-ig érdemben foglalkozhassak ’56-tal. ’89 után az első 
’56-os dokumentum-darabot az azóta halott  rendező barátommal, Jeli Ferenc-
cel együtt  csináltuk, és a Honvéd Együtt es mutatt a be. Az akkori ’56-os Szövet-
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ség elnöke, Krassó 
Gyuri, aki ott  volt a 
premieren, teljesen 
meg volt döbbenve, 
honnan szereztünk 
ennyi anyagot. Mert 
anyagunk az volt, 
csak hát mi azt hit-
tük, hogy ezt majd 
mind akkor, ha… és 
lám, a ha eljött .

Később kiderült, 
hogy a „majd ak-
kor, ha” nem iga-
zán működik, mert 
hiába volt ’89, az 
’56-osokat még az 
MDF is úgy eltüntet-
te, ahogy kellett . ’56 
túlélői nyomorog-
tak, mindenfajta emberi megalázásban részesültek, és igazából még ma sincse-
nek a helyükön. A darab, melyet ekkor készített ünk, egy dokumentum-összeál-
lítás volt, irodalmi részletek, versek, prózarészletek, dalok. Óriásit szólt az első 
szabad október 23-án, a nagy állami ünnepségen, a Budapest Sportcsarnokban, 
ahol két részben játszott uk, közel 20.000 ember előtt . Vitt ük a darabot körbe-kör-
be az országban, miközben egyfolytában drámában gondolkodtam, amit többre 
tartok, mint a dokumentum-összeállítást; a színházat, az igazi élő színházat én 
sokkal többre becsülöm. A színház számomra egészen mást jelent, mint általá-
ban Magyarországon. Mert van itt  egyfajta színházi stílus – még jó, ha realista 
– kőszínházi játék. De már a Színművészeti Főiskolán sem tudnak olyanokat 
tanítani, amire ma lenne szükség, mert hát a művészet mindig is úgy műkö-
dik, hogy ahogy az idő múlik, a művészet úgy változik. Száz évvel Mozart után 
nem lehet újra Mozart-zenét írni. Más a világ, másról szól a világ, másképpen 
szól másról a világ. Mi pedig itt hon beleültünk ebbe a langyos tejfölbe. Állítom, 
hogy Magyarországon nagyon sok tehetséges ember van, de nincs tehetséges 
színház. Azok a műhelyek, amelyek a jövő megalapozói lehett ek volna, szinte 
kivétel nélkül elmúltak, mert vagy nem támogatt ák őket, vagy szinte semmilyen 
megélhetési forrásunk sem volt – szinte lebegtek a levegőben. A kőszínházak 
mindeközben egyre bántóbb stíluszavarban játszanak, mert ha mondjuk tíz em-
ber van a színpadon, az legalább ötféle stílust játszik. Ugyanakkor Shakespeare-t 
nem játszanak. Mert att ól nem lesz korszerű, hogy ló helyett  autó van a színen. 
Az a kevés experimentális színház pedig, amely megpróbál a világgal lépést tar-
tani, szinte az éhhalál szélén vegetál, mindenféle ügyeskedéseket kell kitalálnia, 
hogy egyáltalán megmaradjon.
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Horváth Tamás műveit én mind ismerem. Annakidején egyik kisregényét – 
amely még a Mozgó Világban jelent meg, és az 1973-as nagy, szétvert márci-
us tizenötödikéről szólt – megcsináltam színpadon. Nyertünk is vele országos 
versenyt a tanítványaimmal egy fesztiválon. A Szuvenírt is már régen ismertem. 
Részleteket mondtam belőle a Duna Televízióban, a Tamásról készült portrémű-
sorban, meg különféle 56-os rendezvényeken, ahová meghívtak, de ezek csak 
kisebb részletek voltak. Feltűnt, hogy mindig rendkívüli módon megütött e az 
embereket. Vannak dolgok, amelyek elolvasva így vagy úgy hatnak. De ha ezt 
egyes szám első személyben, szemtől szembe elmondod, annak a hatása sokkal 
megrázóbb, mélyebb az olvasott  szónál. Nem véletlen, hogy az élőszót tiltják be 
először minden olyan rendszerben, ahol az élőszónak van valami olyan moz-
gósító ereje, energiája, amely összehasonlíthatatlanul erősebb mindenfajta írott  
szövegnél.

Tamásnak van egy másik regénye, a Szamurájok. Nagyon jó könyv. Módfelett  
érdekesen játszik az idővel, ide-oda járkál benne, és tulajdonképpen neked kell 
egyrészt összeraknod, másrészt kiegészítened. Aktív fi gyelemre kényszerít. A 
Szamurájokban egy japán harcos meg akarja védeni az urát, és készül a halálra, 
mert tudja, hogy azt élete árán sem fogja tudni megmenteni. Aztán egyszer csak 
ott  harcol az ’56-os utcán Pesten, majd ismét a régi Japánban találjuk. E kett ő 
szövete olyan fi nom együtt játék, amit kevés írásnál tapasztaltam. Mint könyvet, 
talán jobban szeretem a Szuvenírnél, de akkoriban úgy éreztem, ehhez én már 
öreg vagyok, egyszerűen nincs olyan fi zikai készenlétem, amivel meg tudnám 
csinálni. Tévedtem. A Szuvenír még nehezebb lett , és sikerült. A könyv két ki-
adásban is megvan nekem, pedig hivatalosan egyszer sem jelent meg. Legutol-
jára 2006-ban, az 50 éves évfordulón nem adták ki, amikor pedig pályázatot is 
nyert, és amely pályázaton az akkori baloldali kormányzat a teljes, díjat nyert 
’56-os sorozatot – ami 14 díjazott  könyvet jelentett  – egyik napról a másikra el-
tűntett e. Megvolt a bemutató, megvoltak a reprezentatív laudációk, a szerzők 
is mind ott  voltak, Tamás is. A több mint 10 évvel előbb megjelent, két kötetben 
kiadott  könyv soha nem került a boltokba. Most, 2006-ban már nemcsak az ő 
könyve, de a többi 14 díjazott  kötet sem. És nem a szerzők kapták a díjat, hanem 
a Könyvkiadó. E kinyomtatott  könyvekről – pedig meghívtak televíziót, újságot, 
írott  és képi médiát – egy szó sem hangzott  el; a mai napig nem jelentek meg.

Nekem ez előtt  a cirkusz előtt  tíz nappal volt a bemutatóm. Nem tudom, med-
dig kell még elmennem naivitásban, de akkor azt hitt em, hogy az ’56-os forrada-
lom ötvenedik évfordulóján legalább egy kicsit segítenek. De hiába pályáztam, 
nem is válaszoltak. Amit én a darabra fordított am, az az összes megtakarított  
pénzem volt. Azon csináltam a látványt, a hangfelvételeket, a bábút, mindent-
mindent. És a vajúdó hegyek egeret szültek, 2006-tól 2008-ig mindössze hat elő-
adást sikerült tető alá hoznom. Egyszerűen a kutyát sem érdekelte, senkit. Aztán 
leromlott  az egészségi állapotom, több mint három év teljesen kimaradt az éle-
temből, később jött  az operációm. Azóta egyre többet foglalkozom a Szuvenírrel.

Egy szabadságharcos csapat fi atal vezetője, amikor már teljesen reményte-
lenné válik az ellenállás, az utolsók között  hagyja el társaival a terepet – úgy 
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november 10-e körül. El akarnak tűnni, mert pontosan tudják, hogy innentől 
kezdve az életük egy fabatkát sem ér. De a fi atal srác elhatározza, hogy ő nem 
szökik el csak úgy – pedig hát azt kellett  volna tennie –, hanem hazamegy és el-
búcsúzik a szüleitől. Már visszafelé megy a barátaihoz, amikor az éjszakai utcán 
a járdaszegély mellé kiszórt töltényeket talál, felvesz egyet és zsebreteszi, elviszi 
magával, hogy legalább valami emléke maradjon erről a három hétről. Öt percre 
rá egy orosz patruj elkapja, kikutatják, megtalálják a töltényt, agyba-főbe verik, 
berugdossák a Ludovikába az orosz rögtönítélő bíróság elé, elveszik a ruháit, 
mindenét, és végül a kertben egy kiskatona kétszer egymás után főbe lövi, de 
egyszer sem jól. A lövések nem törnek csigolyát, nem ütik át a nyaki ereket, nem 
fúródnak be az agyba, súlyos, életveszélyes sérülést okoznak, de nem halált. A 
srác bezuhan a hullagödörbe, ahol egy idő után magához tér. Ilyen állapotban, 
élet és halál küszöbén az ember úgy jön-megy gondolatban az időben, mint a 
bolygó hollandi. A könyv ugyanazt az időjátékot alkalmazza, mint amiről a Sza-
murájok című regénnyel kapcsolatban beszéltem, és nem szól másról, mint a fi ú 
lelövése pillanatától addig a pillanatig terjedő időszakról, amíg eljut a szinte 
a szomszédban lévő, a Ludovika túlsó oldalán álló klinika bejáratáig. A törté-
net közel ezer oldal, egy hatalmas családregény, ami hol a fi ú gyermekkorában, 
szüleire, barátaira, iskoláira való visszaemlékezésekből áll – hogy aztán hirtelen 
megint ott  találjuk magunkat a tömegsírban, aztán egyszer csak a szabadság-
harc közepén –, hol ismét a szülőknél, majd megint a Ludovika-kertben, és így 
tovább. Így pulzál az időben előre-hátra.

Hogy hogyan jutott  eszembe az én drámám, nem tudom megmondani. 
Nagyon régóta az egyik kedvenc előadási formám az ősi japán bábszínház, a 
bunraku, ahol az egy-másfél méteres bábukat egyenként három ember mozgat-
ja, de úgy, hogy az emberek igazából nem is látszanak. A bábuk viszont mindent 
tudnak, amit tudni lehet. A látvány fantasztikus. Egy idő után egyre pontosab-
ban tudtam, hogy annak a bábunak ott  kell lennie velem a színpadon. Hogy 
annak a Sanyinak, akit két fejlövéssel belelőtt ek a sírgödörbe annak ott  kell len-
nie. A Madách Színháznak van egy dramaturgja, ma híres ezoterikus író, Müller 
Péter, akit ’56-ban lelőtt ek, keresztüllőtt ék egy géppisztolysorozatt al. Ő megélte 
azt, hogy a lelke elhagyta a testét: Müller Péter a levegőből látt a Müller Pétert 
a földön holtan feküdni. És nem értett e. Másvalakik, akik a klinikai halál álla-
potába kerültek, de túlélték, történeteket mondanak el, hogy ők igazából nem 
odaát voltak, meg a sötétségben voltak, hanem mérhetetlen pontos érzékelésről 
adtak tanúbizonyságot. Végül is arra gondoltam, hogy ez a Sanyi nem egy, ha-
nem kett ő. A test meg az a bizonyos másik: lélek? akarat? energia? – nem tudom. 
A szöveg végig Horváth Tamás szövege, én mindössze néhány mondatot írtam 
bele, de azt bele kellett  írni – nekem, aki a darabban a lelket játszom, aki már 
kiszabadultam a test börtönéből, aki már elindultam abba a tartományba, ami 
már nem anyagi. És akkor egyszer csak visszafordítanak, hogy menj vissza, mert 
vissza kell menned, ez még nem az az idő. Nagyjából erről szól a darab, de az, 
amit én 2006-ban azon a néhány előadáson eljátszott am, valami ki nem mondott  
hiányérzett el töltött  el. Akkor nem tudtam, hogy mi az. Ami mindezt megértett e 
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velem, az a több mint három éves kényszerszünetem, az operációm, a rehabilitá-
cióm volt. Az, hogy ez velem mind megtörtént és túléltem, nem múlt el bennem 
nyomtalanul. Azt mondják, ha az embert elaltatják, akkor lemerül. Mindaz, amit 
az operációval kapcsolatban átéltem, mindaz, amiről eddig szinte senkinek sem 
beszéltem: nem igaz, hogy az ember lemerül valami sötétbe. Mert én akkor időn-
ként képeket látt am, és állítólag beszéltem; azt persze nem sikerült megtudnom, 
hogy miről. Az egyik operáló orvosom később látt a a Szuvenírt. Amikor legköze-
lebb bementem a kórházba, elkapott , és egy órán keresztül beszélgett ünk. Több 
volt, mint lelkes. Mondott  egy mondatot: „Tudja, maga az eleven bizonysága an-
nak, hogy értelme van a mi munkánknak”. Ő volt az első, akinek elmondtam az 
altatásban átélt időjátékot. Hogy engem nem tudtak kikapcsolni. Hogy hol vol-
tam, hol jártam, azt nem tudom, de működtem. És már ott  bent a kórházi ágyon 
elkezdtem azon gondolkodni, hogy volt valami, amiről eddig nem tudtam, de 
most már tudok, és ezt a tudást használni kellene. Én eddig csak a Sanyiról be-
széltem, a testről, a test történetéről. De hiszen ebben a történetben ott  van valaki 
más is, a lélek-Sanyi, aki egyszer csak ott  találja magát test nélkül, pedig már 
elindult a lélek-hazába, de akkor visszafordítják. Ez a lélek most a teste nélkül 
visszakényszerül a való világba, amelyet egyáltalán nem ismer, fogalma sincs 
semmiről, mintegy újszülött , teli van rémülett el, nem ismeri a játékszabályokat, 
semmit sem tud. Jobban fél, mint ahogy élő, eleven ember egyáltalán félhet. Így 
ez már két dráma, nem is egy.

Mondják, a színház élő-eleven valami. De mi? Mitől olyan? Mi történik a 
színpadon? Mitől unják a fi atalok a hagyományos színházat? – Mert imitáció. 
Mozartot be lehetett  tenni a tömegsírba, annyira nem szerett ük, és Beethovent 
kiröhögtük, és Bartókot kifütyültük, és Mahlernek több ellensége volt, mint 
hajszál a fején. Miért is? Mert alkotók voltak. Mert nem elégedtek meg azok-
kal a műfaji att ribútumokkal, amelyek a világot addig éltett ék, mert túl kellett  
lépniök rajtuk, és az ilyen művészt valahogy mindig megölik. Mert erről szól 
a világ. Meg arról, hogy miért is jön a gótika a románból? Miért? Nem jó a ro-
mán? És miért kell reneszánszt csinálni, amikor a gótika… Miért? És a barokk 
után miért jön vissza a klasszicizmus? Mi az, ami ezeket a dolgokat mozgatja? 
És miért nem lehet ma komoly színházi előadást létrehozni, ha többet akarunk, 
mint imitálni? Miért kell Nagy Jóskának Párizsba kimenni, hogy világhírű le-
gyen, holott  szinte mindent itt  tanult? És miért nem támogatja a magyar kul-
túrpolitika őt? És miért kell külföldön világhírűnek lenni ahhoz, hogy nagy 
néha itt  is elfogadják az embert?

Amikor az első előadást csináltam, az általam játszott  Sanyi például sokkal 
közelebb volt valami emberszerűséghez. És ez az, amit aztán nem akartam. Rá 
kellett  jönnöm egy csomó mindenre, például arra, hogy egy asztráltest – szem-
ben egy valóságos emberrel – hogyan mozoghat. Milyen refl exei vannak? A két 
Szuvenír között  nagyon sok különbség van, pedig az első sem volt hagyományos 
színház. Csak hát ez egyrészt feltételez egy, a pályája csúcsán lévő harminc éves 
atlétát, mert ez az egész egy iszonyatosan nehéz fi zikai munka, másrészt egy 
csomó felismerést, ami nem tapasztalat, mert nem élet. Kitalálni hülyeségeket 
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lehet, de ezt nem. Mint ahogyan az embert sem lehet kitalálni. Az a színész, 
aki azt mondja, hogy ő kitalálta a szerepet, az nem mond igazat. Mert a színész 
lop. És ha jól lop, akkor csakis az életből lophat. Például Chaplin is megírta: 
világhírű fi gurája két londoni koldusból van összegyúrva, nem ő találta ki, csak 
beépített e magába, továbbfejlesztett e, és az lett , aminek ismerjük. Nem ő találta 
ki. Mert az embert nem lehet kitalálni. Hát még ezt…

Aki többször látott  színpadon, és jó a szeme, az meg tudja ismerni a gesztusa-
im lényegét, ugyanezt a Sanyinál nem tudja senki. Mert Sanyi gesztusai nem az 
enyémek. Egy csomót közülük például elmegyógyintézetekben látt am, ahol ját-
szott am. Az egészet igazából azért vállaltam el, hogy lássam, azok az emberek, 
akik itt  élnek, miféle rendszerben élnek? És ezeket a rendszereket lekott áztam. 
És lekott áztam még sok minden mást is. Ha tetszik, én is loptam. Mert az ember 
abból él, amiből tud. De aki azt mondja, ezt ő találta ki, az hazudik.

Tehát: lélek-Sanyi. Csak hát ezeken, amiket itt  elmondtam, mind túl kell len-
ni ahhoz, hogy végül eljussak hozzá. Itt  nincs mit átélni. Van egy fényképem a 
Márai-darabomról. Ha van arc a földön, ami olyan távol áll az én arcomtól, mint 
Makó Jeruzsálemtől, akkor az a Máraié. És ezen a képen ott  ülök egy íróasztal 
mögött , de az nem én vagyok, hanem Márai ül ott  az asztalnál. Ne kérdezd, hogy 
ez hogy van! Fogalmam sincs róla. Horváth Tamás mondta, aki a Szuvenír összes 
előadását látt a, hogy az számára egyszerűen felfoghatatlan, hogy bár minden 
előadáson elejétől a végéig Sanyi van a színpadon, de egyik előadásban sem 
hasonlít a másikra. Hogy történik ez a kőszínházban? A színészek ott  dolgoz-
nak a rendező irányítása alatt  a próbákon, mindent kidolgoznak, és a premiertől 
kezdve akár száz előadáson keresztül nem történik más, csak imitáció. Hiszen 
újra meg újra ugyanaz az előadás megy le. A kőszínház olvasópróbát tart, utána 
rendelkező próbát, aztán mindenki hazamegy szöveget tanulni, miközben sem-
miről sem tudnak, mert a szöveg igazából dialógus, a dialógusban reagálnod 
kell, de ugyan mire, ha még azt sem tudod, hogy te mit csinálsz, hát még azt, 
mit fog a másik? Ett ől van, hogy a kőszínpadon – talán egész nagy színészeket 
kivéve – a szereplők általában elbeszélnek egymás mellett .

Én soha nem tanulok rögtön szöveget. Játszom a szöveggel, mindenféle hü-
lyeséget csinálok a szöveggel. Kipróbálom így vagy úgy. Ha engem próbán lát 
valaki, joggal hihetné, hogy megbolondultam. A legidétlenebb sületlenségeket 
csinálom, ami semmi másról, mint a szöveg lehetőségeiről szól. Olyan lehető-
ségekről, amikre nagyon sokszor csak akkor jövök rá, amikor hirtelen szíven 
üt egy mondat nem várt jelentése. És egy másik valami: soha nem a szöveget 
tanulom, hanem a szövegkörnyezetet. Például azt mondom a Szuvenírben: „…
és aztán ott  állt a házuk előtt , nézte az udvart, ami olyan volt, mint ritkán ösz-
szejövő kísértetek gyülekező helye, pedig igazán csak kóbor macskák játszótere 
volt”. Pontosan el tudom neked mondani, hogy is néz ki ez a tér, hány pad van 
rajta, milyenek, hol áll a hintaállvány, milyen fák, bokrok vannak ott , miközben 
a szövegben minderről egy büdös szó nincs. Ha ezt a teret le kéne írnom, akkor 
egy fél óráig tudnék róla beszélni. Pedig amit mondok, nem több, mint két fél-
mondat. És ugyanígy látok mindent a színpadon. Amikor az ott honi konyhát 
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mondom, pontosan látom, hogy mi hol van. Merre nyílik az ajtó, milyen színű. 
Ahogy Sanyi megy keresztül a Rezső téren, én látom a templom körül lévő há-
zakat. Ezeket nem kellett  kitalálni, többször elmentem megnézni őket. Amikor a 
Dugonits utcában megy, vele vagyok, vele megyek végig. Én nem azt a szöveget 
mondom, amit Tamás leírt, én azt mondom, amit odabent látok. És mellesleg 
addig játszom a szöveggel, amíg nagyjából megtanulom.

Ezt Pilinszkytől tanultam. Ő leír négy sort, amely négy sornak nem sok köze 
van egymáshoz. Nekem még legalább húsz sort kell hozzátennem – tovább gon-
dolva, tovább víve az ő négy sorát. Aki elfogadja a négy sort, az semmit sem 
kapott  Pilinszkytől. Mert igazából nem kapcsolódik. Akkor kapcsolódik, ha te 
kapcsolod. A zene sem hangok összessége, hanem hangok és a csönd váltako-
zása. Az igazi költészet: szavak meg csöndek váltakozása. És a csönd az tovább 
mondja a szavakat. És nemcsak a következő mondatig! Beindít egy csomó olyan 
dolgot, ami igazából bent sincs a versben, mint ahogy nekem sincs benne a drá-
mai szövegben, de ha nem tudok róla és nem érzékeltetem, akkor a néző sem fog 
tudni róla semmit. Valaki egyszer azt mondta, hogy amikor hazament a Szuve-
nírről, három napon keresztül egyfolytában vele foglalkozott , és végigélte a saját 
egész életét. Szóval azt csinálta, amit én, amikor verset vagy darabot tanulok. Ez 
a néző a Szuvenírrel újraélte az életét. Azt hiszem, ez a legtöbb, amit egy színda-
rabbal el lehet érni. 

Több mint egy fél éve írogatom egy füzetbe a gondolataimat – stílusról, eti-
káról, művészetről és főleg arról, ami jelen sincs az életünkben. Pedig megvan a 
világban, csak mi nem tudunk róla, mert zártak vagyunk, és nem vagyunk elég 
bátrak ahhoz, hogy szárnyra kapjunk. Talán egyszer érdekesek lesznek ezek a 
jegyzetek, ahol a sorok le vannak írva, de a sorköz én vagyok. Mint Pilinszky 
verseiben... A sorok, a dráma le van írva, a költemény elhangzik, és ha egyszer 
valakinek feltűnik, hogy elhangzott  valami, ami „hogy van ez? mi ez? micso-
da?”, akkor talán egyszer ezt el is fogom tudni mondani, ha valaki majd valóban 
megkérdezi.

Magyari Barna

Dér öltözteti a derűt
nyitva van a percek könyve
minket olvas a pillanat
bizsergünk a múlás ködben
a ráncok összetartanak

a gyönyör fénye messze süt
még a betű is zúzmarás
dér öltözteti a derűt
vers-zsebemben fagy kotorász

de lakájos mondatomba
a líra bármit beszerel
most az „entert” a hó nyomja
a tél netezik ezerrel
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Gyűlnek 
a pokoli vatt ák
reped az éj ezerfelé
a csillag is cserepes
odaállok a tó mellé
a holdfény bekeretez

vajon az élet nyomában
most épp hány ábránd üget
s a szívnek hívott  kazánban
hányan gyújtanak tüzet

a kor testén megint rák van
már lelkünk is átszabták
létklinikán a kukában
gyűlnek pokoli vatt ák

magunk lassan adagoljuk
fecskendezzük az érbe
bőrünk alatt  van már sok lyuk
ahol a jó megélne

gépemnél a csönd dolgozik
feltölt egy új honlapot
utat mutat a sokkokig
s a képeken ott  vagyok

Sejtek 
harangoznak

ömlik az élet akár az eső
stressz-buborékot vet a pillanat
sebek csónakján sok jaj jön elő
a káoszból mely hosszan itt  ragad

idő-damillal a múlás rángat
a boldogságon tátongó rések
hány fásli kell egy zúzott  ábrándnak
hogy rögzítse bokáját a lényeg

a lélek-rezervátumban mégsem
álom minden ami könnyen röppen
most a mondat monitorán nézem
ész járkál az emberszürke ködben

a báj plakátját múzsám ragasztja
míg én az ihletre rátalálok
elmémben élményekké olvasztva
fénylenek az asszonyi karátok

tükörtermes gondolatba zártan
a költészet betűbajuszt pödör
s mellkasom reneszánsz templomában
pár sejt harangoz ha jön a gyönyör

Szeretet a lélek zsoldja
ma nem hergel engem a haszon
hisz’ szeretet a lélek zsoldja
számítók közt megvívom harcom
szóezred áll agyamban sorba

az érv rajtam mindent begombol
emberségem betűk éltetik
csőre töltött  magyarságomból
hangsúly lóg egész a térdemig

pótolni mindazt mi hiányzik
fény-makett  vibrál a szememben
verstüllön átragyog a másik
világ mi itt  most lehetetlen 

költő munkál a test vigaszán
de a szöveg elmarad végül
mert én ott  kezdődöm igazán
hol sejt s sejtelem összebékül
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EGYÜTT JOBB! 
MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK 

ETNOKULTURÁLIS ROVATA 
XII. RÉSZ

Konrad Sutarski

Bevezető a „Nemzetiségi írói portrék” 
című sorozathoz

Egy évvel ezelőtt  indított uk el a magyarországi nemzetiségi irodalmakat be-
mutató „Együtt  jobb” rovatot. A sorozat még nem fejeződött  be. Eddig kilenc 
összeállítást mutatt unk be, további négy maradt hátra. Időközben – ebben a 
számban – újabb sorozatot indítunk „Nemzetiségi írói portrék” címmel, amely-
ben a leginkább ismert és tekintélyt szerzett  írókat kívánjuk bemutatni, újból fi -
gyelembe véve mind a tizenhárom magyarországi nemzetiséget. A prezentációk 
mindegyike tartalmaz az adott  íróval kapcsolatos műelemzést, nagyobb számú 
rá jellemző irodalmi művet és életrajzi adatokat – ezáltal mélyebb bepillantást 
engedve az illető irodalmi munkásságába.

Miként az antológia jellegű nemzetiségi irodalom új történelmi-irodalmi mi-
nőséget hoz létre, melynek segítségével rövidesen teljes és eddig még nem ismert 
képet kaphatunk a nemzetiségi  irodalmi Magyarországról, hasonlóképpen az 
irodalmi portrésorozat – az erős írói egyéniségek együtt es esztétikai hatásával 
– lehetővé teszi majd annak észlelését, milyen szembeötlő, színes és érdekes Ma-
gyarország nemzetiségi irodalmi palett ája.

Habár itt  nemzetiségi irodalmakról van szó és nemzetiségi írókról, mégis te-
kintett el vagyunk arra a körülményre, hogy ezek a összeállítások nem jöhett ek 
volna létre a magyar hatalmi szféra és a magyar társadalom támogató hozzáál-
lása és anyagi segítségnyújtása nélkül.

(Sutarski Szabolcs fordítása)

Rostás-Farkas György

A cigányok mesevilága
Valamikor nagyon régen, ott , nagyon 
messze, és mélyen, csak meséltek az 
emberek, és szerett ek. Az emberek 
egymásra voltak utalva, úgy segített ék 
egymást, ahogy tudták. Nagy megfi -
gyelők és nagy túlélők voltak. Vándo-

roltak, vándorcigányok voltak. Mint a 
sas madarak, olyan szabadok. Olyan 
szabadok, amilyenek ma már nem mer-
nek lenni. És olyan nomádok, amilyen 
csak én tudok lenni. Egy szabad ván-
dor nép, menekülő nép lett , üldözött . 
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Miért tartom fontosnak ezt elmondani? 
Hát, csak fi gyeljetek!

Mit jelent az álom, az álomfejtés? Ez 
utóbbi emberemlékezet óta él, van, léte-
zik. Tenyérből, kártyából, a nap állásá-
ból megmondták a sorsot. Ezek voltak 
a nagy elődök, a nagy ősök, a legendás 
mesemondók, ezek voltak az álomfej-
tők, az igazmondók, a mágusok. Tör-
vény volt amit ők kimondtak! Törvény, 
amit senkinek nem állt jogában nem 
betartani. Törvény volt, kőbe vésett , ha 
néha fájdalmas is volt, de törvény volt. 
És törvénytisztelő emberek éltek nagy 
tömegekben, karavánokban, egymásra 
utalva, egymásba karolva, egymásba 
ölelkezve. És törvény volt az életükbe 
vésve a napfelkeltéktől a napnyugtáig, 
nem tehett ek mást, csak az ősi törvé-
nyek szerint élni, viselkedni, és sze-
retni. Törvény volt az egymás iránti 
tisztelet, az igazmondásra kötelezte 
mindannyiukat, az emberfi át. Minden-
nél előbbre tartott ák – mert semmĳ ük 
nem volt az évszázados vándorlások 
ideje alatt  – a szeretetet.

Egy pici kitérővel folytatnám. Pász-
tor, természetben élő ember – kény-
telen az időjáráshoz alkalmazkodni. 
Az állataival, a segítőivel együtt  élt. 
Családtagnak számított  a ló, a kutya. 
Előkelő helyet foglalt el, mert a mene-
külésben, ami nagyon sűrűn előfordul-
hatott , a ló segített e őket. Ezért tehát a 
mai napig nagy becsben tartják a lovat, 
és a cigányoknál a ló iránti tisztelet és 
szeretet napjainkig előkelő helyet fog-
lal el. És mit ért volna a nagy, vándor-
lásoktól-menekülésektől meggyötört 
kompánia a kutyák nélkül? Hiszen 
tudjuk, a Berezna története óta, hogy 
elátkozott  az a ház, amelyiknek nincsen 
füle! Gyermekkorom nagy vándorlása, 
kompániák bolyongása, egyik faluból a 

másikba, mélyen belém vésődtek azok-
nak a nagy karavánoknak a jövetele-
menetele, végén kullogó-cammogó 
kutyák serege. Ők is társul szegődtek 
a cigányok mellé. Tudjuk, Pali öcsém 
meséiből, történeteiből: a Bobi kutyá-
val az esetet. Ha nem, hát elmesélem!

De ez a következő mesém történetei 
közé fog tartozni.

Törvény, csoda, és mindig kegyel-
mi pillanatnak számított  az egymással 
való találkozás. Hajnalokba tartóan 
szájtátva fi gyeltük édesapám meséit 
az én gyermekkoromban. Oly sokszor 
említett e azokat a nagy találkozásokat; 
ezek legendák balladák és eposzok, 
hogy mit jelentett  mindannyiuk életé-
ben a találkozás! Ma már szinte hihe-
tetlennek is tűnhetne, ha én nem írnám 
most le, nem vetném papírra, hogy ez 
volt, van, létezik, és amíg cigány élni 
fog a földön, addig  lesz is ez, mert a ci-
gány szív így rendeltetett . Mert – ez egy 
másik kitérő, de erről is mesélnem kell 
– tudnotok kell minden ősi legendát, 
amit én azért írok le, hogy ti ismerjétek, 
őrizzétek, és majd adjátok tovább!

Mert az úgy volt, tudjátok, hogy az 
Isten teremtett e a világot; persze azt 
anélkül is tudjátok, meg különben is 
már nagyon sokszor elmondtam, meg 
anélkül is teremtett e, ha nem mondtam 
volna el, és benne a cigányokat. Ezt 
még talán nem mondtam, de ett ől még 
teremtett e őket! Tehát, mint a mesékből 
is kiderül, vagy ebből a rövid történet-
ből, élnek a cigányok, mert az Isten 
teremtett e őket! Egy belső hang súgja 
most nekem, hogy az a kérdés merül 
fel: miért? Hát, akkor elmondom, amit 
megfejtett em, mert a kódot megfejtet-
tem. Azért, hogy szeressétek őket, mert 
ők is szeretnek benneteket, mert ők 
olyan szegények, hogy isten csak sze-
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retetet adott  nekik, és ők tudják, hogy 
csak abból adhatnak, amĳ ük van. De 
abból adnak! Mert ami az embernek 
nincs – ezt még talán nem mondtam –, 
abból nem adhat. De ezt talán ismeri-
tek egy másik mesémből!

Tehát ezt a kis kitérőt szántam nektek 
útravalónak, és most vissza fogok ka-
nyarodni oda, ahol abbahagytam előbb 
a mesémet. A találkozásnál tartott unk, 
őszinte szívvel örültünk egymásnak. 
Ezekből a találkozásokból születhett ek 
meg a gyerekek, meg azok a mondák, 
hogy „csókolom a szívedet”, meg az, 
hogy „testvérem”. Minden cigány test-
vér! Igen, mert egy tőről fakad. Soha 
nem tett ek különbséget. Befogadták, 
étellel-itallal kínálták a vándort, nem 
tett ek különbséget gazdag és szegény 
között . És most kanyarodom vissza, 
ahogy már tett em rá említést. Nap-
felkelte, nap, szél, hold, napnyugta… 
A nap felkel, vagy ahogy a szüleim, 
nagyszüleim mondták: felébred. És 
úton találta őket. Így tehát társak vol-
tak a vándorlásban. Talán ismerős a 
történet, a Nap gyermekei című kötetből. 
Szólt a Nap: mindig úton talállak tite-
ket, így hát gyermekeimmé fogadlak 
benneteket.

Hogy mért lett ek a cigányok ilyen 
gyönyörűségesen – majdnem azt mond-
tam, hogy fájdalmasan – bronzbarnák? 
Hallgassátok meg, mit tett  Isten ve-
lük, mikor a világot megteremtett e, 
és benne az embereket. Ha már meg-
teremtett e a világot, az erdőt, a napot, 
a holdat, a sziklákat, a virágokat, az 
állatokat, így tehát az embert is magát 
meg kellett  álmodnia, teremtenie. És 
teremtett e az Isten a cigányokat. Hogy 
milyen kedve lehetett ? Tudom, hogy 
erre kíváncsiak lehett ek, hát hallgassá-
tok a mesémet!

Igen, valóban jókedvében! Csak 
képzeljétek el! A nagy-nagy szenve-
dések, nagy-nagy járványok, betegsé-
gek idején is dalra fakadtak. majdnem 
azt mondtam, hogy kifakadt belőlük a 
dal, életre kelt, mint a rügyből a virág. 
Igen, igen. Dal. Szárnyalt a daluk, han-
gos lett  az erdő, a mező, amerre csak 
vonult a karaván, dallal telt meg a vi-
lág, az erdő, a mező, így köszöntött ék 
a napot, amikor rájuk mosolygott , a 
hajnalok hajnalán, mert ők korán kel-
tek, az ébredő nappal. Elindult az élet, 
pezsgett , énekelt, zaj volt, gyermekri-
csaj, gyermekkacagás, mosoly, neve-
tés, és dal. Dal fakadt minden szívből, 
örült apraja nagyja, örültek egymás-
nak, a világnak, a napnak, az életnek, 
a szabadságnak.

Hát, csak hogy tudjátok, ezért szere-
tett , szeret bennünket, és fogadott  gyer-
mekeinek a nap is. Mert mindig úton 
talált bennünket, mindig vidámak vol-
tunk, cifra ruhákba, dalolva vonultunk.

Tehát az ember a saját szívével sze-
ret, a saját agyával gondolkodik, a saját 
szemével néz, és a saját fülével hallja 
meg azokat, amit a más fülével nem 
hallhat. Tehát így van ez, ha másképp 
nem lehet, mert a narancs az nem kör-
te, a citrom meg nem füge. Tehát saját 
szemünkkel vagyunk kénytelenek lát-
ni, ha tetszik, ha nem, úgy a tengert, 
mint a síkságot, vagy magát a rónasá-
got. De milyen jó is lenne, ha az ember 
néha szívet, lelket cserélne! Úgy ölelné 
át a világot, ahogy a nagy elődök tet-
ték, ahogy tehett ék, ahogy szerett ek, 
ahogy reméltek, és ahogy meséltek.

Csak azt mondhatom el, amit tudok. 
Amit nem, azt nem. De fi gyeljetek! El-
mondom a nagy titkot, amit megfejt-
hett ek. Ami nincs, azt hiába keresitek. 
De ami van, azzal éljetek, mert élnetek 
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kell, mert mást úgysem tehett ek. Ez így 
rendeltetett . Megszabják, befolyásolják 
egész életünket a csillagok állásai, van, 
aki a hajnalokat szereti, van, aki a nap-
lementéket. Van, aki a madarakat, van, 
aki a halakat. Valamikor nagyon régen, 
még az előző életem előtt i életemben 
úgy hallott am a nagy elődöktől, ősök-
től, ahogy most elmesélem:

A napot szerett ék, mert minden reg-
gel követt e őket egész vándorlásuk 
ideje alatt . Az esőt szerett ék, mert meg-
simogatt a arcukat. Megáztatt a a földet, 
új termés fakadt. A nap, a szél, a víz, 
jó társuk volt egész életükben, vándor-
lásuk ideje alatt . Akadt között ük, aki 
napimádó lett . Volt, aki az esőre eskü-
dött , volt, aki a hajnalokra, volt, aki a 
naplementékre. És volt, aki az összesre. 
Mind-mind meghatározta, befolyásol-
ta életüket, pirkadatt ól alkonyatig.

Vissza kell kanyarodnom ahhoz a 
meséhez, amit édesanyám mesélt az 
én nagyapámról, és az őáltala elmesélt 
történethez: a víz, az erdő, a naple-
mente. Hogy jön ez mind ide? Nagyon 
egyszerűen. Mindegyik sokat, úgy is 
mondhatnám: az életet jelentett e szá-
mukra, a több száz vagy több ezer éves 
vándorlásuk alatt . Megálltak a folyó-
parton, csönd volt, béke és nyugalom. 
És a cigányok dolgozni kezdtek. Volt, 
aki a gyolcsot mosta a folyóba, volt, aki 
a lovakat etett e, és volt, aki étket készí-
tett  a nagy, népes családnak. Szívesen 
tett ék, mert ők így születt ek, ilyennek, 
és így élték életüket. A gyermekkacaj 
ugyanúgy hozzá tartozott  az életük-
höz, az életritmusukhoz, mint azok a 
gyönyörűséges napfelkelték, vagy nap-
lementék.

Tehát sütött ek, főztek, nevett ek és 
szerett ek. Igen, igen. Szerett ek. Nem 
volt más amit adhatt ak volna egymás-

nak, és amit kaphatt ak volna, csak ez. 
De hiszen az ember csak azt adhatja, 
amĳ e van. Amĳ e nincs, abból nem tud 
adni. Majdnem azt mondtam, hogy 
a szeretet az mindig kéznél van, de 
nem ezt akartam mondani. Hanem azt, 
hogy abból bőven adtak, bőségesen, 
mert semmĳ ük nem volt a szereteten 
kívül.

Egyszer csak elcsukló, egyútt al szép, 
megrázó hangon megszólalt valaki a 
népes kompániában:

– Miféle szeretetről beszél ez a drá-
ga, szeretve tisztelt Papó, ha az Isten 
úton-futóvá, örök vándorrá tett  ben-
nünket? Mért nem maradtunk ott  a 
gyönyörűséges szép hazánkban, ahol 
minden bokrot és fát ismertünk, ahol 
szent volt a folyó?

Nagy döbbenet támadt. Pár másod-
perc múlva megszólal Papó:

– Hát, ha a szeretetről mesélnem kell, 
és nem érzitek minden ébredéskor és 
lefekvéskor, hogy csak ez tarthat ben-
nünket össze, akkor nincs mit tennem! 
Elindulok, és megkeresem a szeretetet, 
hogy adjak annak, akinek nincsen!

A kimondott  szó hallatán, valami 
kimondhatatlan érzés kerített  hatalmá-
ba. Úgy éreztem ezt a szakrális helyet, 
mint ha Isten házában lett em volna. 
Nem tudok erről most beszélni, annyi-
ra mélyen megérintett , hogy nem értet-
ték, ami a teljes szívemből fakad. Pedig 
ez az én kompániám. Égig érő, érzelem 
és színvilággal is bír.

Mindannyiótokat úgy szeretlek, 
mint saját gyermekeimet. Békét, har-
móniát és nagy nyugalmat szeretnék. 
Tudom, ez az átélés szédítően magas és 
mély világokat nyit az ember lelkében. 
De nincs méltóbb hely arra, ami most 
bennem van, és ki kell mondanom nek-
tek, hogy soha ne feledjétek!
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Hálásnak kell lennünk a mi Iste-
nünknek, hogy velünk van a vándor-
lásunk alatt , és minden nap megsegít 
bennünket, hogy azt túléljük. Nagyon 
messzire nyúlnak a gyökerek, melyek-
ről most mesélni szeretnék nektek. 
Messzire és mélyre, Indiába.

India az az ország, az az őshaza, me-
lyet magunk mögött  hagytunk talán 
mindörökre. India az az ország, ahova 
visszavezethető a mi kultúránk. Tho-
mas Mann egyik döbbenetes mondata 
jut eszembe, mely szerint „mélységes 
mély a múltnak kútja”. Kötelez ben-
nünket, hogy értékeinket ápoljuk, őriz-
zük, és továbbadjuk a következő gene-
rációknak, akik ezekből fognak majd 
ránk emlékezni.

Mert tudjátok, édeskéim, galam-
bocskáim, az úgy van, hogy mindent el 
lehet felejteni, de a meséinkben élünk 
tovább. Mert amit én elmesélek nektek, 
az több száz évvel ezelőtt  az én őseim is 
elmesélték, amikor ugyanolyan vándo-
rok voltak, mint mi, az utak vándorai, 

az utolsó nomádok. Kerestük-kutatt uk 
helyünket és az új hazánkat, ha már 
egyszer elhagytuk az óhazát, Indiát. 
Hogy honnan tudták ezeket a törté-
neteket? Hát elmesélem nektek! Mert-
hogy ők sokat látt ak, sokat tudtak; so-
kat megélt, sokat szenvedett  emberek 
voltak.

Hosszú volt az út, de még mekkora 
áll előtt ünk?! Annak Isten a megmond-
hatója. Mert végre már nagyon jó lenne 
ott honra lelni és hazára, az isten szent 
ege alatt . Keressük a hazánkat, de amíg 
megleljük, addig bujdosók vagyunk, 
vagy nem?! Merthogy vándorok va-
gyunk, az országutak vándorai, de sza-
badok, mint a sas madarak!

Igen, szabadok, mint a sas madarak, 
de végre letelepedni lenne jó, és nem 
menekülni, merthogy vándorok va-
gyunk, az tény. De hogy menekülnünk 
is kelljen, azt az Isten csak arra a népre 
mérte, aki nagy bűnt követett  el a népe, 
a hazája, vagy a nemzete ellen. Mi nem 
vétkeztünk, ha csak az nem számít an-
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nak, hogy ott hagytuk őseink honát, In-
diát.

Istennek mindig volt gondja ránk, 
és mindig is vigyázni fog ránk. Őrzi 
álmainkat és beteljesíti azokat! Mert az 
álmaink, azok meg vannak írva, mert 
az égben kött etnek, és ott  íródnak meg 
azok a nagy dolgok, melyek utána itt  
a földön megvalósulnak. Tehát csak 
azt akarom nektek mondani, hogy vi-
gyázzatok erre az egyetlen kincsünkre, 
mert ha ezt elveszítjük, soha többé nem 
találjuk meg. És tudjátok, az úgy van, 
hogy ami az égben kött etett  meg, azt 
a földön nincs ember, aki át tudja írni 
vagy megmásítani, mert az istenek ezt 
ajándékba adják a földi halandónak. 
És ez akkora ajándék, hogy ez bele van 
írva a lelkünkbe, a szívünkbe, és innen 

nem tud soha kiíródni. Ez úgy beleíró-
dik az emberbe, mint a Romani Kris, 
ami meghatározza egész életünket, 
napfelkeltétől, napnyugtáig.

Sok népre, amelyik elveszített e kul-
túráját, nyelvét, hagyományait, a ki-
pusztulás, a megsemmisülés vár. Olyan, 
mintha az átok sújtaná. De most vissza 
kell kanyarodnom a mondandóm leg-
elejére. Mert tudjátok, az úgy volt min-
dig és úgy is marad, amíg ember lesz a 
földön: az igazsághoz csak igazságos 
úton lehet eljutni. A népet a nép nélkül 
nem lehet szolgálni. És mindig a nép 
választ maga közül vezetőt, aki mutat-
ja az irányt. Csillagot, aki úgy vará-
zsolja elénk ide a földre az utat, mint 
az égre varázsolta valaha a Teremtő a 
tejutat.

mesélek néked
kisfi am
nyisd meg a szívedet
s hallgasd
az ősök történetét
balladás álmokat
hoz feléd a szél
és egyre üszkösödő
jelenünkre
a múlt
pernyéje száll
hol az éltető parázs
amely tüzet lobbant
mert van itt 
nyársra húzható remény
bott al agyonvert
vágy
és nyüszítő kín
amelynek ajkát
befogta a kétségbeesés
mesélek néked

kisfi am
bátor cigányokról
akik megnyúzták az eget
s a fejük fölé
emelték a vérző
Napot
s a csillagok könnyeit
a kötényébe
gyűjtött e össze nagyanyád
s a nagyapád kalapjára
tűzte a Holdat
úgy ment be a sarki
kocsmába
mesélek néked
kisfi am
a tízemeletes
betonkalodákról
ahol az emberek
nem néznek egymás szemébe
mert att ól félnek
hogy a másik megfejti

Balladás álmok
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Időtlen éhség
Újból markolom
kötényed szélét anyám,
és azt álmodom,
hogy ennivalót hoztál.

Mert időtlen
éhség mardossa gyomrom.
Hiába élek bőségben,
nélkülöző gyermekkorom
szomorú arcát látom,
amint az utat kémleli,
s a várakozás megérleli
a vacsora ízeit.

Van egy álmom
Van egy örökké
visszatérő álmom
éhező roma gyermekek
arcát látom
amint beszédes tekintett el
kenyeret kérnek

Az apa lehajtja fejét
az anya kitárja kezét
ajkukba folyik a könny
éhség tántorog a küszöbön

Van egy örökké
visszatérő álmom
ahol nincsenek
éhező roma gyerekek
mert a társadalom
asztalán van már kenyér

a titkot
melyet rejtegetni akar
a sarokba szorított 
lelkiismeret
mert menteni szeretné
az emberi méltóság
föl-fölvillanó

öntudatát
mesélek néked
kisfi am
de előbb ki kell venni
a számból a zablát
mert nagyon fáj
a rabság

Pató Selam

 Rostás-Farkas György arcai
A népművelő-író

Rostás-Farkas György a hazai roma kultúra elvitathatatlanul legjelentősebb 
alakja, de világviszonylatban is azok közé tartozik, akik a legtöbb és legértéke-
sebb munkát végezték a romaság történetének, tradícióinak, nyelvének és kul-
turális értékeinek fennmaradásáért.

„Rostás-Farkas György 1949-ben Újkígyóson (Békés megye) született oláh 
cigány család sokadik gyermekeként. Családja és közössége ragaszkodott hagyo-
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mányaihoz, nyelvi kultúrájához és annak ápolásához, megőrzéséhez. A költő is 
ennek szenteli életét. A kilencvenes évek elejétől sorra jelennek meg művei. 
Találunk köztük magyar nyelven írt versesköteteket, műfordításokat, néprajzi 
munkákat. Közös vonásuk, hogy segítenek bepillantani a cigányság történetébe, 
érzés- és gondolatvilágába. Nem titkoltan azzal a szándékkal íródtak, hogy segít-
sék a cigányság identitástudatának megőrzését a cigány nyelv ápolása és megőr-
zése mellett. Rostás-Farkas György így vall minderről: „Úgy gondolom, elérke-
zett az idő, hogy népünk, saját sorsunk irányítását ne bízzuk másokra, hogy 
nélkülünk döntsenek rólunk. Kultúránk kezd feledésbe merülni, márpedig ez 
nyelvünk kihalását is jelentené. Ha eddig sikerült átmentenünk évszázadokon át, 
és megőriztük, akkor most már kötelességünk ápolni is.

Rostás-Farkas György műveit olvasva szembetűnő, hogy a cigányság egészé-
hez és egészéről szól. Nem különíti el az egyes csoportokat, hanem az összetarto-
zás-tudatot és az identifikációt segítve a közös vonásokat hangsúlyozza. Mindezt 
a Cigányságom vállalom című könyvében a következőképpen fogalmazta meg: 
„Üzenem a cigány testvéreimnek, hogy nincs cigány és cigány között különbség 
e bolygón. Mi egy TŐRŐL fakadunk.”

A cigányság kultúrájának szintetizálására tett törekvés során, mint már emlí-
tettem, a három, elkülönülő cigány csoport kultúrájában, múltjában, sorsában 
fellelhető közös pontokat, egységesítő elemeket kell megtalálni, és számba venni. 
A cigányság múltja szóbeliségben őrződött meg, nincsen írott történelmük, rész-
ben a vándorló életmód és az írásbeliség hiánya miatt, részben azért, mert nem 
volt szükségük arra, hogy a nemzettudat formálása céljából történelmet alkossa-
nak maguknak. Azonban ahhoz, hogy a cigányság különböző csoportjainak kul-
túrája szintetizálható, összeszerkeszthető legyen, véleményem szerint szükség 
van közösen megélt múltra, olyan eseményekre, melyek a közös emlékezetbe 
beépülve az identitásépítésben is jelentős szerepet játszanak.” (Részlet Békési 
Katalin A cigányság összetartozás-tudatának, megteremtését szolgáló ele-
mek Rostás-Farkas György költészetében c. tanulmányából)

Húszéves kutatómunkájának gyümölcse a ma Magyarországon legelterjed-
tebb Cigány–magyar/magyar–cigány szótár. Emellett a cigány nép múltját, koráb-
ban leíratlan történelmét, hagyományait, hiedelmeit, szokásait, ősi mesterségeit 
dokumentáló tudományos igényű ismeretterjesztő kötetek, tankönyvek tucatjá-
nak szerzője is. 1995-ben az MTA Kiváló Ismeretterjesztő Díjjal ismerte el mun-
kásságát. A Magyar Írószövetség tagja, 1984-ben Móricz Zsigmond Irodalmi 
Díjjal tüntették ki.

A költő-műfordító
Rostás-Farkas György számos saját verseskötettel ajándékozta meg olvasókö-
zönségét, úgy magyar, mint lovári nyelven. Ahogyan egyik versválogatásának 
címe (Aranyhídon) is magába foglalja költészete legnagyobb küldetését, az 
emberi-kulturális híd szerepét, úgy vall erről más helyütt is: „Én vallom, hogy 
nem falakat kell húzni, hanem hidakat verni, mert nekem nagyon fontos, hogy 
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átjárhatóvá tegyük az emberek közti távolságokat. Én nem tudom, mi lett 
volna belőlem, mikor felkerültem negyven évvel ezelőtt Budapestre vidékről, 
ha akkor nem találkozom Mezei Andrással, Fodor Andrással, Kalász Mártonnal, 
Ranner Gizellával, Csajka Gábor Cypriánnal, akinek közeli halála óriási veszt-
ség a cigányságnak is. Ők hidak voltak a számomra, testvéreim, barátaim. 
Ilyen volt Gyurkovics Tibor is, mindig eljött közénk, látva, hogy milyen skizof-
rén az állapotunk lelkesített, vigasztalt bennünket. Azt szokta mondani: 
Tudod Gyuri, nincs másság, csak mienkség van. Ő felvállalt minket. Egyik 
könyvem előszavában ír így: 

Szeretem a cigányokat. Égig érő hegedűiket, boldog hetvenkedésüket, nyomo-
rúságos nagy álmaikat. Azt sem tudom, honnan szeretem őket, de szeretem. Így 
ezt a költőt, Rostás-Farkas Györgyöt is. Nagyralátó és szorongó emberhatalmát, 
cigányhatalmát, mese-szájú csuklását a temető sarkában, anyja sírjánál, apja 
ezüst hajú kékes bölcsességét, ahogy levett kalappal várja fia születését, a nyársra 
tűzött húsok nomád illatát. Horizontba vesző útjait, megsértett öntudatát, 
kudarc-hamuk alól kivillanó férfi-tüzét, galamb-lelkű álmait, újkígyósi szekerei-
nek nyikorgását, a Sisák-sarok és az Öreg utca düledező házsorait. Vadlovak 
sörényének lobogását, denevér-szárnyú estjét, fogai közt sziszegő amputált jajait, 
nyitott ingű felnőttkorát, mezítlábas gyermekkorát…

„Hullok szavak bársonyára – hullok népem imádatára…”

Életrajzi adatok
ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY (Újkigyós, 1949–), 

prózaíró, költő, műfordító, ezen kívül újság-

író, népművelő, a cigányság hagyományainak 

és nyelveinek kutatója. 1970–1988 között a 

Lapkiadónál szerkesztő, felelős szerkesz-

tő, főmunkatárs, 1990-től a Magyarországi 

Cigányok Érdekszövetségének, 1989-től a 

Cigány Tudományos. és Művészeti  Társa-

ság elnöke. 1995–1999 között a budapesti 

roma kisebbségi önkormányzat elnöke, az 

Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

elnökségi tagja. 1993-tól a Khetano Drom 

(Közös út) folyóirat főszerkesztője. 1994-

től a Magyar Újságírók Országos Szövetsége cigány szakosztályának elnöke. A Magyar 

Írószövetség tagja. FONTOSABB MŰVEI: Megváltásért (1989, 1991), Cigányságom vállalom 

(1992), Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (műfordítás, 1994), A békesség zarán-
dokai (1997), Balladás álmok (válogatott versek, 2003), Európa utolsó vándorai (2006), 

Kertész Imre: Sorstalanság (műfordítás, 2006), Cigányok hagyomány- és hiedelemvilága 

(2007), Az Utolsó Nomád (interjúk-riportok, 2010), Indiától Hazáig (hangos könyv, 2011). 

Fontosabb díjai: A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (1994), József Attila-díj 

(2005), A Magyar Köztársaság Babérkoszorú Díja (2011).
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Szeretem ezt a cigánysorsot. A sose-belenyugvót, mindig álmodót és fölívelőt. 
Nem hiszek a másságban – városi ficsúrok találják ki maguk andalítására. A 
cigány – cigány, ugyanolyan. A mienk. A mifajta. Nincs másság. Mienkség van. 
Ezek a versek. Ez Rostás-Farkas György. Nem folklór, nemcsak tanítói hév, hanem 
öntörvény. Péli Hilda meséi vannak, Ruva-Farkas Pál indulatai – a többi, ahogy 
a Biblia mondja: hozzáadatik nektek. Persze, a mi emberi segedelmünkkel, meg 
azoknak az örök cigány-anyáknak az égig érő sóhajaival, akik dajkálták ezeket a 
szomorú, de sose-nyugvó férfiakat, mint Rostás-Farkas György és társai, a kubi-
kolókat éppúgy, mint a meseköltőket, idehazai fekete tekintetű magyarokat. (rész-
let Az Utolsó Nomád című antológiából)

Rostás-Farkas György életében elvitathatatlanul nagy jelentősége volt és van 
azoknak a bensőséges kapcsolatoknak, melyek a híd szerepét képesek betölteni 
úgy ember és ember, mint nép és nép, kultúra és kultúra közt. Ugyanez a moti-
váltsága tükröződhet műfordítói munkásságában is, melyből Exupéry Kis herce-
gének és Kertész Imre Sorstalanságának lovári nyelvű fordításai emelkednek ki. 
Így vallott József Attila díja átvételének kapcsán 2005-ben, a Veres Emesének 
adott interjújában:

Köszönöm a sorsnak, hogy a József Attiláról elnevezett díjat átvehettem. Ez 
öröm és fájdalom is egyúttal. József Attila most lenne száz éves, és ő volt az első 
meghatározó mesterem az életemben. Persze az írás úgy van az emberben, hogy 
kívánkozik valami belső parancs által vezéreltetve. De azt hiszem, hogy ő is olyan 
sorsot élt, amilyet én a cigánytelepen. ő a szegénynegyedben élte azt át, és azért 
is megható, hogy a róla elnevezett díjat átvehetem ezen a szép napon.

– Miért említette a fájdalmat, ezért a közös sorsért talán?
– Igen, több közös is van talán bennünk. Az egyik az, hogy ő a szegények között 

is a legszegényebb volt, és én is azt hiszem, hogy ahol tizenegy gyermek néz a 
lábas aljába, ott nem lehet jólétről beszélni. Én is ilyen szegény sorsból, a cigány-
telepről jöttem, és három évtizedes munkásságom elismeréseként vehetem át ezt a 
díjat. Egy kis fájdalom is van bennem, mert nem érhette meg édesanyám, meg 
édesapám.

– De azt hiszem, hogy kárpótolja az, hogy mától a cigányság, bár eddig is 
ismerte és elismerte az Ön képességeit, mégis különösen fel fog nézni Önre.

– Én a munkámat végzem. Ezzel se több, sem kevesebb nem vagyok. Legfeljebb 
egy picit más. De hát az írás olyan, mint a dal. Nem ismer határokat. Mindenkihez 
szeretnék szólni. Verseimben talán kicsendül ez a fájdalmas érzés ami bennem 
van, hogy a népem sorsát vagyok erkölcsileg kötelezett továbbvinni. [...] Az a 
megtiszteltetés ért, hogy a Sorstalanságot fiammal együtt lefordítottuk lovári 
nyelvre. Ebbe oroszlánrészt vállalt a fiam, én csak segítettem neki. De a Kis her-
ceg, ami, azt hiszem, hogy mindannyiunk közös értéke, azt is lefordítottam, és 
sorolhatnám tovább. A Kisherceg azért is él ilyen elevenen bennem, mert azt 
mondja a kis róka, hogy aki megszelídíti, felelősséggel tartozik érte. (Részlet Az 
Utolsó Nomád című antológiából.)
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Ez a felelősségtudatos költői alapállás ott tükröződik Rostás-Farkas György 
egész poétai munkásságában, melynek megkoronázásaként 2011-ben a Magyar 
Köztársaság Babérkoszorú Díjat adományozott a költőnek, kinek vezércsillaga, 
ihlető forrása egykor Petőfi volt. Sokszor leírta, elmesélte ezt, beszélgetések, 
író–olvasó találkozók alkalmával. Még kisgyermekként kapta meg édesanyjától 
a nagy szabadságharcos költő verseskötetét, akinek alakja és költészete remény-
sugarat és erőt adott neki küzdelmes-gyönyörű életútja bejárásához. A sors 
külön ajándéka, hogy ezt a szép kitüntetést éppen a vezércsillagáról elnevezett 
múzeumban vehette át, éppen március 15-én! (Ahogyan egykor az írói-költői 
munkássága másik meghatározóan nagy alakjának, József Attilának a róla elne-
vezett díját, éppen a halhatatlan nagy költő századik születésnapján!) „Nincsenek 
véletlenek” – mondja meggyőződéssel; s én hozzáteszem: ez is szép példája a 
tudatosan vállalt küldetés kiérlelődésének, kiteljesedésének. (Részlet: Pató Selam: 
Kettős aranypánt, www.kethanodrom.hu)

Negyedszáz könyve s a fenti elismerések mellett munkásságát méltatja: a 
Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (1994), a Budapestért Díj (1994), a 
Kisebbségekért Díj (1998), a Békés Megyei Kisebbségi Díj (2009).

Az újságíró-szerkesztő
1970–1988 között a Lapkiadónál szerkesztő, felelős szerkesztő, főmunkatárs. 
1993-tól a napjainkban, huszadik éve töretlenül megjelenő Közös Út – Kethano 
Drom alapító főszerkesztője. 1994-től a MÚOSZ (Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége) cigány szakosztályának elnöke. 2012-ben a MÚOSZ életmű-díjával, 
az Aranytoll Díjjal tüntették ki.

Rostás-Farkas György publicista munkásságában két meghatározó irányvo-
nal fedezhető fel: pályája első évtizedeiben döntő hangsúllyal racionális alapel-
vek szerint közelítette meg és elemezte a hazai és európai romaság helyzetét, 
kereste és felvázolta a hosszan elnyúló krízisből kivezető utakat, módszereket. 
A kiadás előtt álló, „Összeölelkezett sorsunk” című válogatás 20 év átfogó 
kulturális-szociális-politikai korképét adja a magyarországi „roma-kérdés” tör-
ténetének.

Az utóbbi évtized tendenciája ettől eltér, amennyiben a nagyfokú racionalitás 
helyébe ez idő tájt nagyobb erővel lép az emberi, emocionális, intellektuális, 
empátiára és bensőséges közösségtudatra épülő humán-centrikus alapállás. 
Ezen publikációiban, írásműveiben lírába hajlóan filozofikus gondolatsorokkal 
találkozhatunk, melyek a tudat sokkal mélyebb rétegeiben hatnak az olvasóra, 
mint az észérvek rendszere.

Vallom, hiszem és hirdetem egész földi átutazásom alatt: az embert, ha szere-
tetben fogant és szerelem hívta életre, az az éltető erő is a szeretetből fakad, amely 
életben tartja. Egyetlen földünk van. Ezen az egyetlen Föld nevű bolygón élő 
embereknek más és más a bőrszínük, életformájuk, nyelvük. Ez így természetes, 
ezt így kellene tudomásul vennünk – elfogadnunk. De nem így van. Fájdalmas 
érzés tölt el. Amit az eszemmel tudok, a szívemmel nem fogadom el. Látni igazán 
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– csak a szívünkkel lehet. A szív csak azt nem feledheti el, amit nem lát. A szí-
vünk a hangszerünk és az akarva-akaratlan megszólal. Egymásra vagyunk utal-
va, az emberiség legnemesebb küldetése: egymás segítése. Cigánynak születtem. 
Hol a helyem cigányként, magyarként, íróként, emberként? Beleszülettem a 
konfliktusok zűrzavarába. Mit jelent ez nekem? Megérkezésem múltamból a 
jelenbe. Elevenen kell éljen a múlt, ez ad erőt és ez tesz képessé megújulni.

A múlt rezdül minden változásban és így teremt szintézist a mindenséggel. A 
belső kényszer szabja meg a lélek finom lebbenéseit, a mélyből feltörő érzelemgaz-
dagság irányítja és befolyásolja cselekvéseinket. Minden ember szabadnak szüle-
tik. Az emberi szabadságnak, az emberi méltóságnak sérthetetlennek kellene len-
nie. De – széttekintve a Földön, sehol sem találjuk a kisherceg bolygóját. 
Afrikában, Indiában, Európában a fegyverek nyomán pusztít az értelmetlen halál. 
Miért? Életre kelt, életre hívták titokzatos erők az emberiséget. Életben maradá-
sunkhoz, a tovább- és túléléshez dédelgetnünk, óvnunk kell magunk és mások 
számára a mindent megtartó szeretetet. Minden ember érzéseit saját életfilozófi-
ája határozza meg. Az én értékrendszerem nem lenne teljes szeretet nélkül, mert 
az segít át mindennapi küzdelmeimen. Ember vagyok. ROM SOM.

Mindig is foglalkoztatott, mostanság még inkább izgat a kérdés, a válasz, mi adott 
ilyen erőt, mély emberi tartást a romáknak, hogy életben maradjanak, hogy egyálta-
lán – romák maradjanak. Őserő? Tiszta forrás? A romani kris tisztelete és betartása 
tarthatta őket életben? Az egymásra utaltság, az összefonódás, a gyökerekhez ragasz-
kodás tartja életben a tüzet és ad erőt a tűz őrzéséhez? A szeretetből merítjük az erőt, 
hogy széppé tegyük vele életünket? És mi a szeretet ellentéte? Félelem? Gyűlölet? 
Szenvedés? Közöny? Elképzelhető, hogy mindez egy tőről fakad?

Természet adta tulajdonságainkat jobban kellene ismernünk. Ha ráeszmélnénk 
teljes önmagunkra, több dimenzióban is képesek lennénk élni! Hosszú az út, tér-
ben és időben. Életünk végéig gondosan kell ügyelnünk egymásra. Lelkünk sza-
badságának záloga, hűségünk életben tartásának alapja és a szépség hordozója a 
szeretet. Ez tart össze embereket, közösségeket. Elengedhetetlen a szeretet ahhoz, 
hogy a lélek feszültségmentessé váljon. A szeretet az az erő, amely segít megőriz-
ni és átmenteni hagyományainkat, kultúránkat. Azt a szellemi örökséget, amelyet 
évszázadok óta féltett ereklyeként őrzünk… őrzünk, rettegünk, menekülünk tőle 
és keresünk. E nép, e kultúra keresi helyét a Földön. De nem találja! Hol a cigá-
nyok bolygója? Megteremtette Isten a cigányokat és megfeledkezett róluk? 
Eleddig Isten egyik választott népének hittem a cigányt.

Talán az ellenkezője az igaz? A világ vándorai vagyunk. Szétszórtan, számki-
vetve éljük életünket a világ peremén. A világ mostohagyermekei vagyunk. 
Milyenné válhat egy évszázadokon át megalázott, üldözött nép? Nincs bolygó, 
mely számunkra is otthont, menedéket, hazát jelent? Ezért lehettünk évszázado-
kon át üldözöttek, megalázottak. A körülöttünk élő népek formáltak minket olyan-
ná, amilyenné lettünk? Az üldözött, megsebzett vad veszélyes, könnyen válhat 
belőle támadó. Mikor nyílik új fejezet az emberiség krónikájában arról, hogy a 
roma a közös hazában nem vendég? Vajon érdekli-e a bolygónkon együtt élő embe-
reket, hogy kik is azok a cigányok? Kik azok – és hol vannak –, akik kishercegi 
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tiszta szívvel szerettek volna bennünket megismerni? Miért nem értik az emberek 
másságunkat? A másságban az idegent vélik fölfedezni. Idegengyűlölet emberem-
lékezet óta van a Földön. Mitől idegen az idegen? Ha egyáltalán idegen, s nem 
csak más. Ha meg más, mitől más? A bőre színe, szokásai, vallása miatt? Ki 
kíváncsi ránk, hogy megfejtsen minket, felfedezze, megfejtse belső értékeinket? 
Mindig nyitott könyv voltunk. (Részlet az „Összeölelkezett sorsunk”-ból; Hol 
a Kisherceg bolygója? c. szöveg.)

A politikai-közéleti Ember
Rostás-Farkas György 1995–1999 között az első Fővárosi Roma Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke, s az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökségi 
tagja volt. 1990-től a Magyarországi Cigányok Érdekszövetségének, majd 1989-től 
a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság elnöke. A máig is eredményesen 
működő társaság fennállásának két évtizede során a hazánkban megjelent roma-
tárgyú kiadványok legalább felének volt a kiadója. Ahogy a múltból hozott kap-
csolatokat, illetve emlékeket legdrágább kincsei közt őrzi és ápolja a költő, úgy 
építkezik a jövő felé is, az értékeket továbbvivő generáció felé nyitva kaput és utat.

Amit számára Tőkés László, Duray Miklós, Jókai Anna, Szabad György, 
Halák László és Béres Ilona barátsága, vagy a már eltávozott Péli Tamás, Lakatos 
Menyhért, Farkas Kálmán vagy Bánffy György emléke képvisel, ugyanazt a 
kincset: az összetartozás értékét, fontosságát szeretné átörökíteni a későbbi 
nemzedéknek. A nagy elődökhöz hasonlóan felkutatja és felkarolja mindazokat 
a fiatalokat, akikben ott rejlik annak a vágya-képessége, hogy tovább építsék az 
emberek között egymás megértésének, és a szeretetnek hídját.

Ennek szellemében 
alapította meg 2012. 
februárjában az indulá-
sának 20. évfordulóját 
ünneplő Közös Út – 
Kethano Drom Baráti 
Kört is, fórumot teremt-
ve a fiatal roma tehetsé-
gek bemutatkozásá-
nak. De ez a cél vezérli 
akkor is, amikor fáradt-
ságot nem ismerve ma 
is felkeresi az iskolákat, 
sőt a legeldugottabb 
cigánytelepeket is, 
hogy a cigány kultúra 
értékeiről, egyedülálló 
szépségeiről meséljen.

A ciklus folytatása következik
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Rainer Maria Rilke

A régi házban
Im alten Hause

Tandori Dezső fordításai

A régi házban; itt  előtt em

A régi házban; itt  előtt em
egész Prága, széles körön,
mélyen, mélyült alkonyidőn,
halkan lépdel, egyet se szökken.

Üveg túlján elúszva: város.
Csak a Sankt Nikolas kupakja
toronylik, mint óriás, magasba,
sisakja zöldrozsda-világos.

Itt -ott  már fény villan a fúlt
város zaján. És szinte hallom,
ahogy tisztán, mit sem morajlón,
vén házban „Ámen” kél. – S lehullt.

Nemesház

Nemesház, széles rámpa, hajlón:
szürkesége szép, lüktető.
A járda hitvány kockakő,
s borús zsírfény-lámpa a sarkon.

Ablakmélyedésben süket;
biccent – áthullna függönyén?
Boltív, oduk, fecskéik – én?
Bűvölném – s hogy tehetném? – röptüket.

A Kisoldalon

Ódon házak, ormosak,
tornyok összecsendülése –
szűk udvarba látogat,
rendre, az ég, fényre – félre.

És a lépcsőfordulókon,
nyűtt  mosollyal – amorett ek
a tetők barokkja ódon,
vázák rózsalánca reszket.

Pókhálóbefont porta.
Lopva betűzi a nap
a kicsorbult kőmadonna
alatt  a szó-titkokat.

A Szent Vitus székesegyház
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A Hradzsin

De szívesen is nézegetem
a vén udvarvár homlokát;
már gyermeki tekintetem
járt fel, oda, át.

És a Hradzsin alatt  a Moldva
hullámait, gyors zöldjüket.
A hídról tárulnak, komolyra,
szent-tekintetek.

S néznek a tornyok, az újabbak,
mind a Vitus-magasára,
mint gyermekek, kik úgy adnak
az Atya szavára.

A Szt. Vitusnál

Jó állnom a vén dóm előtt ;
doh száll ott , fulladt fonnyadat.
S ablakokat, oszlopokat
hallok, szólnak, mint ős idők.

Dúsan ékített  ház, kuporgó:
ott . Rokokó-erotika.
Szomszédja rideg gótika.
két keze: szikár ima, forgó.

Casus rei – most oly világos!
Bármi korokból vett  hasonlat;
roi soleil, hölgye, ki holtabb?
ha így simul abbé urához…

A dómban

Mint ha kőből, mint ha ércből, 
falak messze íve villog;
s egy szent, fojott  gyertya-villog
barna jelén meddig és föl?
Kör falazta mennyezetek
angyalfejű lebegése!
Fehér ezüst csepp, ne késse,
örök fényecskét libegtet.

S a sarkon, arany üvegben:
függés, ám lent más tapad
koldusgyermek, rongyokat
tárva, zárva – meg se rebben.

Fényből szikra-csöppnyi áldás,
annyi se hull kebelébe.
Mocskos kezét nyújtja kérve:
„Proszím” Fulladó kiáltás.

A Szt. vencel kápolnában

Mind a csarnok falait
díszkő öleli; ki látott 
ilyet: ametiszt van itt ;
hegyikristályok; füstt opázok.

Csoda várázsfényein
táncol a tér, tétova
tabernákulum szerint,
lenn, ott  – Szent Vencel pora.

Kupolaüreg – tele;
fénnyel, mely metsz és tarol.
Arany hívság hidege.
Teljén sárga karneol.
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Lugaus

Tornyokat látok itt , s akár a makkok,
amazok karcsú ívbe futva: körték;
s ott  a város; ezer homlok – gyötörték
esték, halk hízelgéssel összehajlók.

Sötét testét messze nyújtja. De hátul:
Szt. Mária kett ős tornya villan épp.
Nem így? Bemártja két szívóhegyét
az ég tintájába, két ibolyául?

Építészet (1)

Modern építési sablon:
nem illik hozzám. E régi
kő ház, gazdag tér-telérnyi,
dús terasszal tud beérni,
titka véle mennyi balkon!

És a gazdag, boltos ívek!
Hangok hű akusztikája;
nézz kis falfülkék sorára
tárultak, szintén e hívek.

Fal mind: szélesség, erő.
Kváderkő, bízvást valódi –
vagy borzalmak tanulói,
lennénk, ily kamatra óvni
létünk: erkély szökj elő!

A kis szobában (2)

Meghitt , ha lopva süvít
a kandallón át a szél,
ily szobán; szelídje kél
barokk tik-takknak, regél
óránk oszlop-közön, itt .

S ott , a kicsiny árny-alak
hordja régi fürt divatját,
ablakba tárja a szoknyát,
elhagyott  spinét a hangját
pergi: gyakorlatokat.

A postilla – egyre, még;
lélek – szellemén üdülne.
Ifj ú, vén – asztalhoz, s hogy üdvre.
„Teljes akaratod…” – ég.

Varázs (3)

Hogy a titkos szoba mint elevenedik,
falak élénken mesélnek;
kedves lány, gyermek még, mint emelik
a Madonnáig ujjai – ének.

Derék ifj ú, apja mellett  áll,
a ház java véle szorozva.
Esti imát rebeg ajkuk már,
anya int, lepihenne a rokka.

Nézd csak! Még keretében is
könny fut a madonna szemébe.
Fülelek: basszusa nem hamis,
az apa zeng: „Ámen”. Béke.
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Másik (4)

Lép a fi ú nagy nehezen
apja elébe, de néma…!
„Kis menyasszony, te, kölyök, még ma
mutasd, ide nekem!”

S a lány, elsőre, most ott  áll.
irulva, pirulva még.
Törli az apa a szemüvegét:
„Fiú! Te jól választott ál!”

És öleli, karjában a lánytest.
A két érintés más-más.
Hanem ez a csók csak áldás.
…A vén ház tud sok mást. S ezt.

Még egy (5)

Ott  állt a szőke gyermek,
erdei-tó tiszta szíve
alkony-sejtelmek íve;
boldogságok? gyötrelmek?

Anyja hagyta a rokkát.
„Kicsikém, mi ez a bánat?”
Könnye patakzott  a lánynak;
és mind a kett en tudták.

S hamar: kopogás hallatszott .
ifj ú úr. – „Szabad,” – Szünet, csend.
Senki se kérdezte azt ott .
A vén ház meg se rebbent.

S az utolsó (6)

Ma a szoba – csend. És mészfehér
a kis asszonyarc. Csupa
könny kedveszegett  szeme; elér
még oda, hol apja ravatal.

Oldalán férje. De nem vigasz;
mit ő! Bódult kezet
szorít, de csak közönyös jég az,
kérést arc visszavet.

„Mamikám, ezt a csokrot, vedd!”
Az ajtóból kicsi fi ú.
Síráson át mosoly – így már lehet.
S a vén ház se oly szomorú.

A kiszögellőszobácska (7)

Ne lássam a mindennapokat!
A nyüzsgést! Strucc, én,
megbúvok a vén ház öblén,
s nézek csak, bármi jött én, 
ólom-vak ablakokat.

Egyszerűség, ó, apai vetés,
gyümölcse az igazi öröm;
álmodván járok az óra-körön,
karszékben, s így kiülöm,
mi új és tévedés.
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A novembernap

Hideg ősz, felpeckeli a napot,
szája néma, nem ujjong így, dadogva.
Halálharangban áll a dómtoronyba,
novemberi köd vacog.

Nyiroktetőkön bágyadtan hever
fehér tejfény; és jégkezű vihar
pereg sirató oktávjaival,
kandalló torkán fúlva, fel, meg el.

Utcai kápolnácska

Fény ég a Szt. Lorett ónál,
az utcai kápolnácska
képe előtt . És ott  kószál
a bádogvirágon az árnya.

A tarka kelyhek felett  szentek.
Fanyalognak; a rossz fi ú szél
mit tisztel! Lorett ói fényt nyelhet?
Mit bánja, sabbat-alkony mint kél.

A kolostor

Az alkonyi dzsungelbe
szétomlik már a város.
Apácák háza világos;
a karmeliták rendje.

Szökdel azt est lefelé,
el a tűztáncok mellett ,
ezer színen vág rendet,
hull ablakok közé.

Díszíti a komor házat,
mi haszna, fény-borúra;
és frissen megkoszorúzza
köveit mind a halálnak.

A kapucinusoknál

Íme, a gárdián atya kínál
kolostori pálinkával.
E bíbor vörösre rá vall,
holtba is élet-kín áll.

A páter tálat keres, kicsit,
hol a zsákvászon csücske kéklik;
és hozza így a kincset, a régit,
ereklyésen rejtegetik.

S hogy tölt, nevet húsosan:
„A csontok porrá válnak,
de ez egy, ami – így! – megállhat,
a Szellem! Mert lelke van!

Este

Maga, a végső ház mögött ,
a vörös nap aludni tér.
És komoly végoktávot kisér,
napét, mely csenddé költözött .

Futó fények iramlanak
még a tetőélek körébe.
És gyémántok hullnak az éjbe,
kék távolok alatt .

A kapucinus templom és kolostor épülete
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Vladimir Nabokov

A huszadik század egyik legkiválóbb prózaírója 1899-ben született  Szentpéterváron. 
Francia és orosz irodalmat tanult a cambridge-i Trinity College-ban, aztán Berlinben és 
Párizsban élt, innen indult ragyogó irodalmi pályafutása. 1940-ben az Amerikai Egye-
sült Államokba költözött . Regényíróként, költőként, kritikusként és műfordítóként egy-
aránt hírnevet szerzett  magának. 1961-ben a svájci Montreaux-ba költözött , itt  halt meg 
1977-ben. 1974-ben írott , utolsó regénye, a Nézd a harlekineket! ironikus játék fi kció 
és valóság összefonódásáról. A könyv a kiváló orosz-amerikai író, Vadim Vadimovics N. 
önéletrajza, akinek élete titokzatos hasonlóságot mutat Vladimir Nabokov sorsával, noha 
a kett őt – a szerző szerint legalábbis – el kell különíteni. Míg a történet élete legfontosabb 
szereplőire koncentrál – négy feleségére, könyveire, és múzsájára, Dementiára –, az olva-
só lassacskán gyanút fog, hogy a fi kció áthágta az életmű és az élet között i határvonalat, 
s a valóság és az irodalmi invenció egyre szétválaszthatatlanabbá válik… (A regény a 
közeljövőben lát napvilágot az Európa Könyvkiadónál.)

Nézd a harlekineket!
(részlet)

Első rész

9
Túl izgatott  voltam a megszokott  sziesztához, így a délután java részében egy 
szerelmes versen dolgoztam (ez az utolsó bejegyzés 1922-es zsebnaptáramban – 
pontosan egy hónappal Carnavaux-ba érkezésem után íródott ). Akkortájt, úgy 
tűnik, két múzsám volt: a nélkülözhetetlen, hisztérikus, valódi múzsa, aki csa-
lóka szókép-foszlányokkal gyötört, és kezét tördelte, amikor képtelen voltam 
magamévá tenni a felajánlott  bűvöletet és őrületet; és famulusa, próbababája és 
dublőze, a kis logikamester, aki az úrnője által feltépett  réseket értelmező, vers-
láb-igazító hézagpótlóval tömte be, s ezek száma annál jobban szaporodott , mi-
nél inkább eltávolodtam az eredeti, elenyésző, barbár tökéletességtől. Az orosz 
ritmusok álnok zenéje megtévesztően sietett  megmentésemre, akárcsak azok 
a démonok, amelyek a görög poéták és történelem előtt i madarak utánzásával 
megtörik egy művész poklának fekete csöndjét. Újabb, végső megtévesztést je-
lentett  a letisztázás: a kalligráfi a, a pergamen és a tus rövid időre megszépített  
egy halott  klapanciát. Még elgondolni is rossz, hogy közel öt éven át egyre csak 
próbálkoztam, és újra meg újra csapdába estem – míg el nem bocsátott am azt a 
festett , vemhes, jámbor, szörnyű kis famulust!

Felöltöztem, és lementem a földszintre. Az erkélyre néző franciaablak nyitva 
állt. Az öreg Maurice, Iris és Ivor martinit kortyolgatva egy csodálatos naple-
mente zenekari árkában ültek. Ivor bizarr hanghordozással és szélsőséges moz-
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dulatokkal éppen utánozott  valakit. A csodálatos naplemente nemcsak egy sors-
fordító este díszlete lett ; talán ez állt az angol kiadómnak sok évvel később tett  
ajánlatom hátt erében is: javasoltam, hogy adjanak ki egy kávézóasztalra való, a 
napkelték és napnyugták minden lehetséges árny-változatát ábrázoló albumot, 
egy olyan gyűjteményt, amelynek tudományos értéke is lehet, ha rábírnak né-
hány tudós celesztiológust, hogy megtárgyalják a különböző országok jellemző 
mintapéldányait, és elemezzék az este és a hajnal színsémáinak hatását, a koráb-
ban soha nem vizsgált és szembeszökő különbségeket. Az album végül megje-
lent, sokba került, a képi világa tűrhető volt; a szöveget azonban egy szerencsét-
len nő állított a elő, aki szépelgő prózájával és másoktól kölcsönvett  költészetével 
elfuserálta a könyvet (Allan és Overton, London, 1949).

Néhány pillanatig ott  álltam, s miközben fél füllel hallgatt am Ivor harsány 
előadását, a hatalmas napnyugtát néztem. Klasszikus, világos narancsszín ár-
nyalatait rézsútos, kékes-fekete cápa keresztezte. A látványt zsarátnokként 
ragyogó felhőcskék sora magasztosított a fel: tépett en, sisakosan vonultak el a 
sakkbáb- vagy korlátbáb-formájú vörös nap felett . „Íme, a boszorkányszombat 
banyái!” – kiáltott am fel szinte, amikor Iris felállt és megszólalt:

– Elég lesz, Ives. Maurice sosem találkozott  az illetővel, felesleges erre szót 
vesztegetni.

– Egyáltalán nem felesleges – vágott  vissza a bátyja –, azonnal találkozik vele 
és felismeri (az ige egy művész acsarkodása volt), ez a lényeg!

Iris a kerti lépcsőkön lesétált az erkélyről, Ivor pedig nem folytatt a a paródiát, 
amelyet a tudatomba robbanó gyors visszajátszás most hangom és modorom 
okos burleszkjeként azonosított . Különös érzésem támadt, mintha kiszakított ák 
volna lényem egy darabját, hogy átdobják a hajókorláton, mintha elszakított ak 
volna önmagamtól, mintha repülnék előre, miközben elfordulok. Az ellenhatás 
győzött : azonnal csatlakoztam a magyaltölgynél álló Irishez.

A tücskök ciripeltek, a medencét megtöltött e az alkony, két parkoló autón 
megcsillant az utcai lámpa fénye. Megcsókoltam az ajkát, a nyakát, a nyakláncát, 
a nyakát, az ajkát. Válasza eloszlatt a rossz hangulatomat; de mielőtt  visszafutott  
volna az ünnepélyesen kivilágított  villába, elmondtam, mi a véleményem erről 
az idiótáról.

Ivor személyesen hozta fel a vacsorámat, és letett e az éjjeliszekrényre, rosszul 
palástolva abbéli döbbenetét, hogy művészete jutalma meghiúsult, elbűvölő bo-
csánatkérésekkel, amiért megbántott , aztán „kifogytam a pizsamákból?”, s én 
erre azt feleltem, hogy éppen ellenkezőleg, hízelgőnek tartom az előadást, és 
nyáron tulajdonképpen mindig meztelenül alszom, de nem volt kedvem lemen-
ni, att ól tartva, hogy enyhe fejfájásom meggátolná, hogy méltó legyek a nagy-
szerű alakításhoz.

Nyugtalanul aludtam, s csak éjfél után sikerült mélyebb bűvöletbe merülnöm 
(melyet teljességgel indokolatlanul egy gyümölcsöskert füvén fekvő első kis 
kedvesem képe ékesített  fel); az álomból egy motor köpködő hangja riasztott  
fel durván. Magamra kaptam az ingem, és kihajoltam az ablakon, felriasztva az 
első emeletig felnyújtózkodó jázminbokor buja lombjából egy suhogó fecskecsa-
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patot; kéjes borzongással látt am, hogy Ivor egy bőröndöt és egy horgászbotot 
pakol autójába, amely burrogva áll a kertben. Vasárnap volt, s én arra számítot-
tam, hogy egész nap itt  őgyeleg majd, de íme, beugrott  a kormánykerék mögé, 
és becsapta maga mögött  az ajtót. A kertész két kézzel hadonászva irányított a, 
mellett e állt szép kicsi fi a, kezében egy sárga-kék tollportörlővel. Aztán meghal-
lott am Iris kedves angol hangját, jó mulatást kívánt a bátyjának. Kicsit jobban ki 
kellett  hajolnom, hogy lássam is őt, mezítláb, meztelen vádlival, bő ujjú köntös-
ben állt a hűvös, tiszta pázsit egy foltján, és megismételte vidám istenhozzádját, 
amelyet a bátyja már nem hallott .

A folyosó túloldalán lévő vécébe rohantam. Néhány pillanat múlva, miután 
elhagytam gurgulázó, nyeldeklő menedékhelyemet, észrevett em őt átellenben, 
a lépcsőház tetején. Éppen benyitott  a szobámba. Trikóm, egy nagyon rövid, la-
zacszínű ruhadarab nem rejthett e el kiszögellő türelmetlenségemet.

– Nem szeretem azt a kába kifejezést, ami kiül egy óra képére, amikor meg-
áll – mondta, miközben gyönge barna karjával a polc felé nyújtózkodott , ahova 
egy szabályos ébresztőóráért elcserélt öreg homokórát száműztem. Bő ruhaujja 
hátracsúszott , és én megcsókoltam a sötét, illatos karmélyedést, amelyet az első 
átnapozott  óra óta megcsókolni vágytam.

Az ajtózár nem működik, jól tudtam; mégis megpróbálkoztam vele, és a meg-
torlás a semmit sem záró, ismétlődő katt anások ostoba hasonlósága volt. Kinek 
a lépteit, kinek a buta, ifj onti köhögését hallom a lépcsőházból? Persze, Jacquot 
az, a kertész fi a, aki minden reggel leporolja és kifényesíti a tárgyakat. Benyithat, 
mondtam, de már alig tudtam beszélni. Hogy átdörzsölje például azt a gyertya-
tartót. Ó, mit számít, sutt ogta Iris, csak egy lelkiismeretes gyerek, szegény kis 
lelenc, akárcsak a kutyánk vagy a papagájunk. A hasid, mondta, még mindig 
ugyanolyan rózsaszín, mint az inged. És kérlek, drágám, ne felejts el visszavo-
nulni, mielőtt  késő volna.

Oly távoli már, oly ragyogó, az örökkévalóság mit sem változtatott  rajta, s 
az idő hogy eltorzított a! Az ágy tele volt morzsákkal, sőt, egy darab narancs-
héjat is találtam. Az ifj ú köhögés elnémult, de tisztán hallott am a nyikorgást, 
a visszafojtott  lépteket, az ajtóra szorított  fülben a zsongást. Tizenegy-tizenkét 
éves lehett em, amikor nagy-nagybátyám unokaöccse meglátogatt a a moszkvai 
kúriát, ahol azt a forró és förtelmes nyarat töltött em. Magával hozta szenvedé-
lyes menyasszonyát is – egyenesen az esküvői mulatságról. Másnap szieszta 
idején, egy kíváncsiság- és fantáziaroham titkos helyre vitt , az első emeleti ven-
dégszoba ablaka alá, ahol a kertész létrája már-már gyökeret vert a jázminok 
őserdejében. A létra a földszinti zárt zsaluk tetejéig ért fel, és noha megvetett em 
a lábamat a zsaluk fölött  egy díszítőelemen, csak a félig nyitott  ablak párkányát 
tudtam megragadni; az ablakon át kusza hangok szűrődtek ki. Felismertem az 
ágyrugók nyikorgását, és a padlóra helyezett  tányéron a gyümölcskés ritmikus 
csörömpölését; nyakamat a végletekig nyújtva az egyik ágylábat is látt am; de 
legjobban az ágy láthatatlan részéről hallatszó emberi nyöszörgés nyűgözött  le. 
Emberfölött i erőfeszítéssel megpillantott am a szék hátt ámláján egy lazacszínű 
inget. Ő, a révült vadállat, aki arra ítéltetett , hogy egyszer majd halálát lelje, mint 
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oly sokan, most a lány nevét ismételgett e egyre gyorsabb iramban, és amikor a 
lábam megcsúszott , már torkaszakadtából ordított , elnyomva a reccsenő ágak és 
a szirmok hó-zuhataga közé hirtelen lezuhanó testem zaját.

10
Közvetlenül azelőtt , hogy Ivor hazatért volna a horgászkirándulásról, átköltöz-
tem a Victoriába, ahol Iris naponta meglátogatott . Mi több, Ivor ősszel kivándo-
rolt Los Angelesbe, hogy féltestvéréhez csatlakozva igazgassa az Amenic fi lm-
társaságot (harminc évvel később, jóval azután, hogy Ivor meghalt Dovernél, 
számukra írtam meg akkoriban nagyon népszerű, de korántsem legjobb regé-
nyem, A Paraszt ledönti a Királynőt forgatókönyvét), és mi visszatértünk szeretett  
villánkba a tényleg nagyon szép kék Icarusba, amely Ivor fi gyelmes nászaján-
déka volt.

Jótevőm, aki már a méltóságteljes szenilitás utolsó fázisában volt, mint min-
den évben, ez év októberében is ellátogatott  Mentone-ba, és Iris és én előzetes 
bejelentés nélkül beugrott unk hozzá. A villája összehasonlíthatatlanul nagyobb 
volt, mint a miénk. Jótevőm feltápászkodott , viaszsápadt tenyerébe vett e Iris 
kezét, és vizenyős kék szemével legalább öt másodpercig valamiféle rituális 
csendben bámulta őt (társadalmi szempontból ez egy kisebb örökkévalóságnak 
számít), aztán átölelt, és a borzalmas orosz hagyománynak megfelelően lassú 
hármas csókot adott  a két orcámra.

– A mátkád – jelentett e ki, a szót a „fi ancée” értelemben használva, tudom (an-
golságát Iris később úgy jellemezte, hogy pontosan olyan volt, mint az enyém 
Ivor felejthetetlen változatában) – éppen olyan szép, mint amilyen a feleséged 
lesz!

Gyorsan felvilágosított am – oroszul –, hogy egy hónappal ezelőtt  a cannice-i 
maire egy gyors szertartás keretében összeesketett  minket. Nyikifor Nyi ko gyi-
mo vics újra megbámulta Irist, és végül kezet csókolt neki, miközben ő, boldogan 
látt am, megfelelő módon nyújtott a csókra a kezét (semmi kétség, Ivor készített e 
fel, aki minden alkalmat megragadott , hogy a húgát fogdossa).

– Félreértett em a pletykákat – mondta Nyikifor Nyikogyimovics – de minden-
képpen örülök, hogy megismerhett em egy ilyen bűbájos ifj ú hölgyet. És könyör-
gök, hol, milyen templomban fogják megszentelni az esküt?

– Abban a templomban, amelyet mi építünk, uram – felelte Iris, szerintem 
némiképp szemtelenül.

Sztarov gróf „megnyalta az ajkát”, ahogy az orosz regények öregurai szokták. 
Miss Vrogye-Vorogyin, az idős kuzin, aki a gróf háztartását vezett e, jó időzítés-
sel színre lépett , és elvezett e Irist egy szomszédos szobába (amelyet bevilágított  
Szerov 1896-os, a hírhedt szépséget, Mme De Blagidzét kaukázusi öltözékben 
ábrázoló tündöklő portréja) egy jó csésze teára. A gróf üzleti ügyeket akart ve-
lem megbeszélni, és csak tíz perce volt, „amíg beinjekcióznak”.

Mi a feleségem leánykori neve?
Megmondtam. Elgondolkodott , és megrázta a fejét. Hogy hívták Iris anyját?
Ezt is megmondtam. Ugyanaz a válasz. És anyagilag hogy áll ez a házasság?
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Azt mondtam, Irisnek van egy háza, egy papagája, egy autója, és valamicske 
jövedelme – hogy pontosan mennyi, nem tudom.

Egy percig újra elgondolkodott , majd megkérdezte, hogy szeretnék-e állandó 
állást a Fehér Keresztben. Ennek semmi köze Svájchoz. Ez egy olyan szervezet, 
amely az orosz keresztényeket segíti világszerte. Az állás utazással jár, érdekes 
kapcsolatokkal, fontos előléptetésekkel.

Olyan nyomatékosan utasított am vissza, hogy elejtett e a kezében tartott  ezüst 
gyógyszeres dobozt, az ártatlan rágótablett ák szétgurultak az asztalon, amin kö-
nyökölt. Zsémbes, elbocsátó mozdulatt al lesöpörte őket a szőnyegre.

Mivel szándékozom tehát foglalkozni?
Azt mondtam, hogy követni kívánom irodalmi álmaimat és rémálmaimat. Az 

év java részét Párizsban töltenénk. Párizs az emigráns kultúra és emigráns ínség 
központjává kezd válni. 

Mit gondolok, mennyit kereshetek?
Nos, mint ezt N. N. is tudja, az infl áció örvényében a pénznemek ön azo-

nos sága már jelentőségét vesztett e, de a kiváló szerző, Borisz Morozov, akinek 
híre megelőzte a száműzetését, néhány felvilágosító „egzisztenciális példával” 
szolgált, amikor nemrégiben találkoztunk Cannice-ban, ahol a helyi lityeraturnĳ  
körnek tartott  előadást Baratinszkĳ ről. Az ő esetében négy verssor egy bifsteck 
pommes-ot ér, míg a Novosztyi emigracii-ban megjelenő két esszé már biztosítja 
egy olcsó chambre garnie havi bérét. Aztán évente legalább kétszer nagy előadó-
termi felolvasásokat tart, ezek alkalmanként körülbelül száz dollárnak megfele-
lő összeget hoznak számára.

Jótevőm végiggondolta mindezt, majd azt mondta, hogy amíg él, eme összeg 
feléről minden hó elsején kapok majd egy csekket, és a végrendeletében is ha-
gyományoz rám egy bizonyos összeget. Megnevezte: olyannyira silány összeg 
volt, hogy hátrahőköltem. Ez volt az ízelítő a csalódást keltő előlegekhez, ame-
lyeket később, egy-egy hosszú, ígéretes tollforgató szünet után a kiadók ajánlot-
tak nekem.

Kétszobás lakást béreltünk a 16. arrondissement-ban, rue Despréaux 23. A szo-
bákat összekötő folyosóból egy fürdőszoba és egy konyhafülke nyílt. Elveim és 
természetem miatt  magányos alvó lévén átengedtem a franciaágyat Irisnek, és 
a társalgóban aludtam a kanapén. A házmester lánya feljárt takarítani és főz-
ni. Kulináris képességei korlátozott ak voltak, úgyhogy a zöldséglevesek és főtt  
húsok monotóniáját gyakran törtük meg azzal, hogy egy orosz resztorancsikban 
étkeztünk. Végül hét telet töltött ünk abban a kis lakásban.

A megfelelő fertályokban nagy befolyással rendelkező régi vágású kozmo-
polita gyámolítóm és jótevőm (1850?–1927) gondoskodásának köszönhetően 
házas ság kö tésem idején már egy kellemes idegen ország állampolgára voltam, 
így megkíméltett em a nanszenszkĳ  paszport (egy igazi koldusigazolvány) meg-
aláz tatásaitól, valamint az „iratok” otromba rögeszméjétől, amely oly gonosz 
ujjongást váltott  ki a bolsevik vezetők körében, akik valamiféle hasonlóságot ér-
zékeltek a vörös paszomány és a vörös uralom között , és valamiféle ro kon ságot 
egy bicegő száműzött  civil helyzete és a szovjet rabszolga politikai megbénítása 
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között . Így tehát a világ bármelyik üdülőhelyére elvihett em a feleségemet anél-
kül, hogy hetekig vízumra vártunk volna, aztán pedig értékes és megvetendő 
irataink valamiféle hiányossága miatt  esetleg elutasított ák volna a visszatérési 
kérelmet véletlenszerű tartózkodási helyünkre, mely ez esetben Franciaország 
volt. Még ma is (1970-ben), amikor brit útlevelemet egy nem kevésbé hatékony 
amerikai útlevélre cseréltem, őrizgetem azt az 1922-es fényképet a hajdani, rej-
télyesen mosolygó szemű, csíkos nyakkendőt viselő, hullámos hajú, titokzatos 
fi atalemberről. Emlékszem tavaszi túráinkra Máltára és Andalúziába; és min-
den nyáron július elseje körül leautóztunk Carnavaux-ba, ahol egy-két hónapot 
töltött ünk. A papagáj 1925-ben halt meg, az inas 1927-ben tűnt el. Ivor kétszer 
meglátogatott  Párizsban, és azt hiszem, Iris találkozott  vele Londonban is, ahova 
évente legalább egyszer elutazott , hogy néhány napot a „barátokkal” töltsön, 
akiket nem ismertem, de akik ártalmatlannak tűntek – legalábbis bizonyos mér-
tékig.

Boldogabbnak kellett  volna lennem. Úgy terveztem, hogy boldogabb leszek. 
Egészségi állapotom továbbra is ingatag volt, a foltok lenge szegélyein baljóslatú 
árnyak sejlett ek át. Munkámba vetett  hitem viszont sosem ingott  meg, de Iris, 
bár meghatóan törekedett  részt venni benne, kívülálló maradt, és minél jobbak 
lett ek az írásaim, annál idegenebbé váltak számára. Időnként orosz nyelvkurzu-
sokba vetett e magát, ezeket rendszeresen és hosszú időszakokra megszakítot-
ta, míg végül tompa, megrögzött  ellenszenvvel kezdett  viszonyulni e nyelvhez. 
Hamarosan észrevett em, hogy már nem is próbál fi gyelmesnek és értőnek mu-
tatkozni, amikor oroszul és csakis oroszul beszélnek a jelenlétében (miután a 
mulatság első egy-két percében valamiféle kezdetleges francia társalgással pró-
bálták udvariasan elnézni hiányosságát).

Mindez a legjobb esetben bosszantó volt, a legrosszabb esetben szívfacsaró; ez 
mégsem hatott  olyan módon egészségi állapotomra, mint egy másik fenyegető 
jelenség.

A féltékenység, a koraifj úságom léha aff érjaiban sosem látott  álarcos óriás 
most összefont karral jött  szembe velem minden utcasarkon. Úgy éreztem, hogy 
édes, engedelmes, gyöngéd Irisem kis szexuális fogásai, szeretkezésének mo-
dulációi, hozzáértő dédelgetése, a könnyed szabatosság, amellyel minden szen-
vedélymintához rugalmasan alkalmazkodott  a tapasztalatok bőségét feltételezi. 
Mielőtt  elkezdtem volna a jelenére gyanakodni, kénytelen voltam beérni azzal, 
hogy a múltját gyanúsított am meg. Vizsgálódásaim alkalmával – legrosszabb 
éjszakáimon faggatt am őt – korábbi románcait mint jelentéktelen eseteket elhes-
segett e magától, és nem ismerte fel, hogy szűkszavúsága többet bízott  képzele-
temre, mint ha szenzációhajhász módon felnagyított a volna az igazságot.

Három kamaszkori szerelme (a számot Puskin őrült kártyajátékosának kitar-
tásával, ám még az övénél is kisebb szerencsével húztam ki Irisből) névtelen, 
így kísértetszerű maradt; minden egyéni vonás híján egyformák voltak. A corps 
de ballet legalacsonyabb tagjaiként, hevenyészett  lépésekkel inkább szenvelgő 
tornagyakorlatot végeztek, mintsem táncoltak Iris magányos szólójának hátt e-
rében, és világos volt, hogy egyikük sem válhat a társulat férfi sztárjává. Ezzel 
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szemben ő, a balerina, tompa fényű gyémánt volt, tehetsége minden kristálylap-
ja ragyogni kívánt, ám a környezet ostobaságának nyomására egyelőre kényte-
len volt lépéseit és mozdulatait hideg kokett álásra, fl örtölő hárításra korlátozni 
– várva a ragyogó trikójú, márványcombú atléta hatalmas szökkenésére, aki az 
illedelmes előjáték után előtör az oldalszárnyból. Azt hitt ük, hogy e szerepre én 
választatt am ki, de tévedtünk.

Csak úgy tudtam elviselhetővé tenni a kísértetekre összpontosító érzéki félté-
kenység kínjait, hogy e stilizált képeket kivetített em elmém vetítővásznára. Még-
is, gyakorta engedtem az érzésnek. Az Iris Villában dolgozószobám franciaabla-
ka egy piros tetős erkélyre nézett , akárcsak a feleségem szomszédos hálószobája, 
és a félig nyitott  ablak üvegében bizonyos szögben két látvány olvadt egymásba. 
A két szobát összekötő kolostori árkádsoron keresztül ferdén látszott  Iris ágya 
és részben ő maga – a haja, a válla, amit egyébként a régimódi írópultt ól, ahol 
dolgoztam, nem láthatt am; de az üvegben kéznyújtásnyira megjelent a kert zöld 
valósága is, a kőkerítés mentén vonuló ciprusokkal. Szóval félig az ágyban, félig 
a forró, sápadt égen Iris hátradőlve írta a levelet, amelyet második legjobb sakk-
táblámra feszített . Tudtam, ha rákérdeznék, az lenne a válasz, hogy „ó, egy régi 
iskolatársamnak”, vagy „Ivornak” vagy „az öreg Miss Kupalovnak”, és azt is 
tudtam, hogy valamilyen úton-módon a levél úgy ér a platánsorral szegélyezett  
sétány végén álló postahivatalba, hogy nem látom a borítékra írt nevet. Mégis 
hagytam, hogy írjon, párnája mentőövében kellemesen ringatózva a ciprusok 
és a kőkerítés fölött , miközben én azt latolgatt am – kíméletlenül és vakmerőn –, 
hogy a sötét bőrfesték milyen mélységeibe hatolnak le a fájdalom csápjai.

11
Iris oroszórái javarészt abból álltak, hogy fogta egy versemet vagy esszémet, és 
elvitt e az egyik orosz hölgyhöz, Miss Kupalovhoz vagy Mrs. Lapukovhoz (egyi-
kük sem tudott  jól angolul), és szóban lefordítt att a velük valamiféle hevenyé-
szett  volapük nyelvre. Miután kifejtett em Irisnek, hogy csak az idejét vesztegeti 
ezzel a „vak vezet világtalant”-módszerrel, valamiféle alkímiai fogást próbált ta-
lálni, amely képessé tenné arra, hogy elolvasson mindent, amit írtam. Akkoriban 
(1925-ben) kezdtem bele első regényembe (Tamara), ő pedig rávett , hogy adjam 
oda neki az éppen legépelt első fejezet másolatát. Ezt elvitt e egy ügynökségre, 
amely haszonelvű szövegeket fordított  franciára, az orosz menekültek különféle 
patkányoknak és különféle kommisszariatok patkánylyukainak írott  folyamodvá-
nyait és kérelmeit. Az illető, aki elvállalta, hogy leszállítja Irisnek az „irodalmi 
változatot”, amelyért a feleségem valutában fi zetett , két hónapig ült a kéziraton, 
majd amikor átadta Irisnek, felhívta rá a fi gyelmét, hogy „cikkem” szinte át-
hághatatlan nehézségeket okozott , hiszen „az egyszerű olvasótól teljesen idegen 
fordulatokkal és stílusban íródott .” Így lett  a kopott , zsúfolt, csörömpölő irodá-
ban ülő névtelen félkegyelmű első kritikusom és első fordítóm.

Én mit sem tudtam az ügyletről, míg egy nap Irist barna fürtjeivel a fogalma-
zópapír lapjaira hajolva találtam, a lapokat szinte átlyuggatt ák az erőszakos lila 
betűk, amelyek a margót fi gyelmen kívül hagyva elborított ák. Akkoriban naiv 
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ellenkezéssel viszonyultam mindenféle fordításhoz, részben azért, mert rémítő 
felháborodásba és őrjítő fejfájásba torkollott  minden kísérletem, hogy két-há-
rom kezdeti költeményemet lefordítsam angolra. Iris öklére támasztott  arccal 
és lankadt kételkedést sugárzó szemmel, megzavarodva, ám a humor azon csil-
lanásával nézett  fel rám, amely a leglehetetlenebb és leginkább embert próbáló 
körülmények között  sem hagyta el. Az első sorban egy baklövést találtam, a kö-
vetkezőben egy lehurrogást, és anélkül, hogy tovább olvastam volna, szétt éptem 
az egészet – egy semleges sóhajt leszámítva, ez semmiféle reakciót nem váltott  
ki megzavart drágámból.

Iris, miután írásaimtól megfosztatott , azzal kárpótolta magát, hogy elhatá-
rozta, ő maga is író lesz. A húszas évek derekán kezdte, s rövid, tékozló, sze-
rencsétlen élete végéig egy krimin dolgozott , két, három, négy egymást követő 
változatot hozott  létre, amelyek cselekménye, szereplői, helyszíne, minden fo-
lyamatosan változott  a viharos kihúzások rémítő rohamaiban – minden, kivéve 
a neveket (melyek közül egyre sem emlékszem).

Iris nemcsak híján volt minden irodalmi tehetségnek, de az a fortély is hi-
ányzott  belőle, hogy utánozza a detektívregények sikeres, ám tiszavirág-életű 
szállítói között  fellelhető kisszámú tehetséges szerzőt, bár e regényeket egy min-
tarab mindenevő gyönyörűségével fogyasztott a. Honnan tudta hát mégis, hogy 
ezt meg kell változtatni, azt el kell vetni? Miféle zseniális ösztön késztett e arra, 
hogy teljes vázlatkupacát elpusztítsa hirtelen halála előestéjén, gyakorlatilag 
aznap este? Az egyetlen dolog, amit ez a furcsa lány elképesztő tisztán látott  
maga előtt , az a végső, tökéletes könyv puha, bíborvörös borítója volt, amelyen 
a gazfi ckó szőrös ökle pisztoly formájú öngyújtót irányít az olvasóra – aki csak 
akkor jön rá, hogy ez valójában egy pisztoly, amikor a könyvben már mindenki 
meghalt.

Hadd emeljek ki néhány látnoki részletet, amelyet akkoriban okosan elfátyo-
lozott  hét telünk szövevénye.

Egy nagyszerű hangverseny szünetében – nem sikerült egymás mellett i szé-
keket szereznünk – észrevett em, hogy Iris buzgón köszönt egy búskomor, szür-
kés hajú és vékony ajkú hölgyet; biztos voltam benne, hogy találkoztam már 
vele, nem is régen, de jelentéktelen megjelenése miatt  nem próbáltam előkutatni 
a homályos emléket, és sosem kérdeztem meg Irist felőle. Úgy alakult, hogy ő 
lett  feleségem utolsó tanára.

Első könyve megjelenésekor minden szerző azt hiszi, hogy mindazok, akik 
tetszéssel fogadják a művet, személyes barátai vagy személytelen fi gyelői, míg a 
könyvet becsmérlők csakis irigy gazemberek és senkiháziak lehetnek. Bizonyára 
nekem is voltak eff ajta illúzióim a párizsi, berlini, prágai, rigai és egyéb városok 
orosz nyelvű folyóiratainak a Tamarát szemléző cikkeiről, de akkoriban már le-
kötött  második regényem, A Paraszt ledönti a Királynőt, és az első könyv csipetnyi 
színes porrá enyészett  elmémben.

A Patria szerkesztője – ez volt az az emigráns havilap, ahol A Paraszt ledönti 
a Királynőt fejezetenként kezdett  megjelenni – meghívott  egy irodalmi szamo-
várestre „Irida Oszipovnával” együtt . Ezt csak azért említem meg, mert egyike 
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volt ama ritka fogadásoknak, amelyeket zárkózott ságom méltóztatott  felkeresni. 
Iris a szendvicseknél segített . Pipáztam, és megfi gyeltem két fon tos és három 
jelentéktelenebb regényíró, egy fontos és öt jelentéktelenebb, mindkét nemhez 
tartozó költő, egy fontos (Damjan Basziljevszkĳ ) és kilenc jelentéktelenebb kriti-
kus étkezési szokásait – ez utóbbiak között  volt az utánozhatatlan „Prosztakov-
Szkotyinyin”, akinek vígjátéki nevét („tökfi lkó-barom”) ősriválisa, Hrisztofor 
Bojarszkĳ  aggatt a rá.

Borisz Morozovot, a jelentős költőt, aki egy nyájas medvére hasonlított , meg-
kérdezték, hogy sikerült a berlini felolvasása, és ő azt válaszolta: „Nyicsevo” 
(„meglehetősen jól”-ként értendő „közepesen”), aztán elmesélt egy mulatsá-
gos, de nem különösebben emlékezetes történetet a Németországi Emigráns 
Írók Szövetségének új elnökéről. A mellett em ülő hölgy arról tájékoztatott , hogy 
imádta a férjről szóló álnok beszélgetést a Paraszt és a Királynő között ; s va-
jon valóban defenesztrálni fogják a szegény sakkozót? Igen, feleltem, de nem a 
következő fejezetben, és nem véglegesen: lejátszott  játékaiban és az eljövendő 
kommentátorok sokszoros felkiáltójeleiben a sakkozó mindörökké élni fog. Köz-
ben megütött e a fülemet – a hallásom szinte ugyanolyan éles, mint a látásom – 
az általános csevej egy magyarázó mondata: „angol hölgy”, amelyet egy tenyér 
mögött  mormolt oda egy vendég a másiknak öt székkel a hátam mögött .

Mindez olyannyira semmitmondó volt, hogy csak azért jegyeztem meg, mert 
ez volt minden eff ajta száműzött -találkozó megszokott  hátt ere; e hátt ér előtt , 
a szakzsargonok és csevegés moraján emlékeztetőül időnként átt ört Tyutcsev 
vagy Blok egy futólag felidézett  sora, amely meghitt  hódolatt al övezett  örökké-
való jelenlétével és a művészet titkos tökélyével egy mennyei máshol-létből jött  
váratlan kádenciával, dicsfénnyel, édességgel díszített e fel e szomorú életeket, a 
falra vetülő szivárvány töredéke volt – s a fényt sugárzó kristály papírnehezéket 
nem találjuk. Ebből maradt ki Iris.

Térjünk vissza az apróságokhoz: emlékszem, a társaságot a Tamara „for dí-
tá sában” észrevett  egyik vaskos baklövéssel szórakoztatt am: a vidnyelosz nye-
szkol ko barok (számtalan dereglye tűnt fel) la vue était assez baroque1 lett . A jeles 
kritikus, Basziljevszkĳ , gyűrött  barna öltönyt viselő zömök, szőke öregúr egész 
alteste rázkódott  a mulatságtól – de aztán arcán feltűnt a gyanú és nemtetszés 
kifejezése. Tea után megszólított , és mogorván állított a, hogy én találtam ki a 
félrefordítás e példáját. Emlékszem, azt feleltem, hogy ennyi erőfeszítéssel őt 
magát is kitalálhatt am volna.

Hazafelé sétálva Iris elsiránkozta, hogy soha nem fogja megtanulni, hogyan 
kell egy kiskanál émelyítő málnalekvárral zavarosra kavarni egy pohár teát. 
Azt feleltem, hogy állok elébe eme különcködésnek –, de könyörögtem, hogy 
ne jelentse ki à la ronde: „Ugyan, ne is fi gyeljenek rám: imádom az orosz nyelv 
hangzását.” Ez sértés, olyan, mint azt mondani egy szerzőnek, hogy a könyve 
olvashatatlan, de csodálatos a borítója.

– Ezen segíthetünk – mondta vidáman. – Soha nem volt megfelelő nyelv ta-
nárom, mindig azt hitt em, hogy csakis te tudnál tanítani – de te nem vagy haj-
landó erre, mert túlságosan elfoglalt vagy, mert fáradt vagy, mert untat, mert 
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nem tesz jót az idegeidnek. Végre találtam valakit, aki anyanyelvi szinten beszéli 
mindkét nyelvet, a tiedet és az enyémet is, és nála összeérnek a szálak. Nágya 
Sztarovra gondolok. Tulajdonképpen ő javasolta.

Nagyezsda Gordonovna Sztarov bizonyos lejtyenant Sztarov (a keresztneve 
nem érdekes) felesége volt, a férj Wrangel generális alatt  szolgált, és most vala-
miféle irodai munkát végzett  a Fehér Keresztben. Nemrégiben Londonban talál-
koztam vele, a koporsót vitt e az öreg gróf temetésén, akinek állítólag ő volt az 
egyik fatt ya vagy „fogadott  unokaöccse” (bármit jelentsen is ez). Sötét szemű, 
sötét bőrű férfi  volt, három-négy évvel idősebb nálam; úgy gondoltam, jóképű 
a maga borongós, titokzatos módján. A polgárháborúban szerzett  fejsérülése ré-
misztő arcrángásokat okozott , arca időnként hirtelen úgy eltorzult, mint amikor 
egy láthatatlan kéz összegyűr egy papírtasakot. Nagyezsda Sztarov, a csöndes, 
egyszerű, és kissé kvékerszerű asszony valamiért, bizonyára orvosi okokból, 
mérte a rángások között i szüneteket, hiszen a férfi  nem volt tudatában „tűzĳ áté-
kainak”, hacsak nem látt a magát a tükörben. A lejtyenantnak kísérteties humor-
érzéke volt, szép keze és bársonyos hangja.

Most rájött em, hogy Nagyezsda Gordonovna volt az, akivel Iris a hang ver-
seny te rem ben beszélgetett . Nem emlékszem pontosan, mikor kezdődtek a 
nyelv órák, és meddig tartott  ez a szeszély; legfeljebb egy vagy két hónapig. Az 
órákat általában Mrs. Sztarov lakásán tartott ák, vagy a hölgyek által látogatott  
orosz teaházak egyikében. Volt egy kis listám telefonszámokkal, hogy Iris min-
dig elérhető legyen, ha meg kell bizonyosodnom a hollétéről, mert, teszem azt, 
az eszméletvesztés határán állok, vagy ha azt szeretném, hogy hazafelé vásárol-
jon nekem egy dobozzal kedvenc Brown Prune dohányomból. Iris viszont nem 
tudta, hogy soha nem mertem volna felhívni, mert ha nincs a mondott  helyszí-
nen, akkor olyan gyötrelmeket kellene kiállnom, amelyeket egyetlen percig sem 
tudnék elviselni.

Valamikor 1929 karácsonya táján Iris futólag megemlített e, hogy már jó ideje 
nem jár Mrs. Sztarovhoz. Az asszony Angliába utazott , és azt pletykálják, hogy 
nem tér vissza a férjéhez. A hadnagy, úgy tűnt, világfi  volt a javából.

12
Az utolsó párizsi tél vége felé egy titokzatos pillanatban valami a kapcsolatunk-
ban jobb lett . Az újfajta melegség, új bizalom, új gyöngédség hulláma elöntött e 
és elsöpörte a szerelmünket megzavaró távolságtartás téveszméjét – a perpat-
varokat, csöndeket, a gyanakvást, az önimádat elefántcsontt ornyába való be-
zárkózást –, amelyért kizárólag én voltam felelős. Szeretetreméltóbb, vidámabb 
társat nem is kívánhatt am volna. A kedveskedések, szerelmi becézések (nálam 
oroszosan) visszatértek a mindennapjainkba. Megtörtem a szerzetesi munka-
rendet Polnolunyĳ e (Telihold) című verses kisregényem alkotása közben, hogy 
kilovagoljunk a Bois-ba, vagy hogy kötelességtudóan kínos divatbemutatókra 
és avantgárd szélhámosok kiállításaira kísérjem Irist. Felülkerekedtem a „ko-
moly” fi lmszínház (szívfacsaró problémák bemutatása politikai fordulatokkal) 
iránti megvetésemen; Iris ezt előnyben részesített e az amerikai komédiázással és 
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a német horrorfi lmek ravasz fényképezésével szemben. Még egy beszámolót is 
tartott am cambridge-i napjaimról a meglehetősen szánalmas Angol Nők Klubjá-
ban, amelynek Iris tagja volt. És mindennek tetejébe elmeséltem neki következő 
regényem (a Camera Lucida) cselekményét.

Egy délután, 1930 márciusában vagy talán április elején Iris belesett  a szo-
bámba, és miután bebocsátást nyert, átnyújtott a egy gépelt papírlap másod-
példányát, a 444. oldalt. Mint mondta, ez egy kísérleti epizód a végeérhetetlen 
történetből, amelynek leirata lassacskán több kihúzást, mint beszúrást mutat. 
Elakadt, mondta. Diana Vane, egy mellékszereplő, no de elég kedves lány, átme-
netileg Párizsban tartózkodik, és a lovaglóiskolában megismerkedett  egy furcsa 
franciával, aki korzikai vagy talán algériai származású, szenvedélyes, vad és ki-
egyensúlyozatlan. A férfi  azt hiszi, hogy Diana nem más, mint hajdani szerelme, 
aki szintén angol volt, és akit évek óta nem látott  – és a lány derűs tiltakozása 
ellenére ragaszkodik félreértéséhez. Itt , mondta a szerző, valamiféle hallucináció 
jelenik meg, egy rögeszmés fantáziakép, amelyet az erős humorérzékkel rendel-
kező kacér Diana mintegy húsz lovaglóórán keresztül ráhagy Jules-re; de ami-
kor a férfi  vágyai valószerűbbé válnak, megszakítja vele a kapcsolatot. Semmi 
nem történt között ük, a férfi  mégis tántoríthatatlanul hiszi, hogy Diana az a lány, 
aki valaha az övé volt, vagy legalábbis akiről azt hitt e, hogy az övé, hiszen lehet, 
hogy az a lány is mindössze egy korábbi románc vagy felidézett  delírium emlék-
képe volt. Nagyon bizarr helyzet.

Ez az oldal itt  az utolsó baljós levél lesz, a francia írta rossz angolsággal Di-
anának. Olvassam ezt úgy, mint egy valódi levelet és tapasztalt íróként adjak 
tanácsot, hogy miféle fordulat vagy szerencsétlenség követheti.

Drágám!

Képtelen vagyok elképzelni magamnak, hogy valóban óhajtsz minden kapcsot szakítni 
énvelem. Isten látja, én jobban szeretlek, mint az életet – jobban, mint két életet, a tiedet 
és az enyémet, együtt  vesszenek el! Nem vagy beteg? Vagy talán mást találtál? Egy 
másik szerelmet, ugye? Vonzalmad újabb áldozatát? Nem, nem, ez a gondolat túl borzal-
mas, túl megalázó mindkett őnk számára.

Könyörgésem szerény és valódi. Csak egy találkozást adj énnekem! Egy találkozást! 
Kész vagyok találkozni veled, nem számít hol – az úton, valami kávéházban, a Boulogne-i 
Erdőségben – de látnom kell téged, beszélnem kell veled, és feltárnom előtt ed sok titkot 
mielőtt  meghalok. Ó, ez nem fenyegetés! Esküszöm, ha a találkozásunk jó eredménnyel 
éri végét, vagyis ha megengeded nekem, hogy reméljek, csak reméljek, akkor hajlandó va-
gyok várni egy kevést. De válaszolnod kell késlekedés nélkül, kegyetlen, ostoba, imádott  
lánykám!

A te Jules-od

– Van itt  valami – mondtam, miközben gondosan összehajtott am és későbbi 
tanulmányozás céljából zsebre tett em a papírlapot –, van itt  valami, amit a kis-
lánynak tudnia kell. Ez nem egy romantikus korzikai crime passionnel levele; ez 
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egy orosz zsaroló, aki csak arra képes, hogy elcsépelt orosz frázisokat angolra for-
dítson. Engem viszont az izgat, hogy te, azzal a három-négy orosz szóval, amit 
ismersz – kak pozsityivajetye és do szvidanyĳ a –, szóval neked, a szerzőnek, hogyan 
sikerült kigondolni ezeket a ravasz fordulatokat, utánozni a csakis oroszok által 
elkövetett  angol hibákat? Az utánzás, tudom, családi vonásotok, de mégis…

Iris azt felelte (azzal a mulatságos álokoskodással, amellyel az Ardis hősnőjét 
ruháztam fel negyven évvel később), hogy igen, valóban igazam van, valószí-
nűleg a sok zavaros orosz nyelvlecke az oka, természetesen kĳ avítja ezt a furcsa 
hatású levelet, egyszerűen franciául írja meg – de, mint megtudta, történetesen 
az orosz nyelv is számos fordulatot a franciából vett  át.

– Ez azonban mellékes – tett e hozzá. – Hát nem érted, a lényeg az, hogy mi 
történik ezután – úgy értem, logikailag? Mihez kezdjen szegény lány ezzel a 
rámenős, vad fi ckóval? Zavarban van, elképedt, megrémült. Bohózat vagy tra-
gédia vár rá?

– A szemetes kosár – sutt ogtam, és megszakított am a munkát, hogy kicsiny 
alakját az ölembe vonjam, mint akkoriban, 1930 végzetes tavaszán – áldott  le-
gyen az Úr neve! – oly sokszor.

– Add vissza a cédulámat – kért gyöngéden, miközben próbált hálóköntösöm 
zsebébe nyúlni, de én megráztam a fejemet, és szorosan átöleltem.

Szunnyadó féltékenységemet tűzhányó dübörgéséig szított a volna a feltevés, 
hogy feleségem egy valódi levelet írt át – amelyet, teszem azt, valamelyik simá-
ra vikszolt hajú és sokatmondóan nedves tekintetű, hitvány, mosdatlan emig-
ráns költőcskétől kapott , akikkel a száműzött ek fogadásain találkozott . De aztán 
megvizsgáltam az ügyet, és úgy döntött em, hogy ez mégiscsak saját szerzemé-
nye lehet, a szándékos hibák egy részét a franciából kölcsönözte (supplication, 
sans tarder), a többi pedig tudatalatt i visszhangja az orosztanáraitól és a csiricsá-
ré nyelvkönyvek két- vagy háromnyelvű gyakorlataiból elsajátított  volapüknek. 
Így hát nem vesztem bele a gonosz feltételezések őserdejébe; ám az Irisre oly-
annyira jellemző módon egyenetlenül megvonalazott  margójú, vékony papírla-
pot megőriztem az előtt em fekvő, fakó, repedezett  utazótáskában, más emlékek, 
más halálok között .

13
1930 április 23-dika reggelén éppen a fürdővizembe léptem volna, amikor har-
sányan megcsendült az előszobai telefon.

Ivor! Most érkezett  New Yorkból Párizsba egy fontos konferenciára, egész 
délután foglalt, holnap már elutazik, és szeretne…

Itt  közbejött  a meztelen Iris, aki fi noman, ráérősen, ragyogó mosollyal eltu-
lajdonított a a monologizáló kagylót. Alig egy perccel később (a bátyja, minden 
hibája mellett , könyörületesen szűkszavú telefonáló volt), még mindig ragyogva 
átölelt, és bevonultunk a hálószobájába az utolsó „fairelamourir”-ra2, ahogy ezt 
gyöngéden eltévelyedett  franciaságával nevezte.

Ivornak este hétkor kellett  értünk jönnie. Már felvett em a régi szmokingomat; 
Iris oldalvást állt az előszobában a lakás legjobb, legragyogóbb tükre előtt , és 
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óvatos fordulatokkal próbálta megnézni selymes, sötét bubifrizurája hátoldalát 
a kézitükörben, amelyet fejmagasságban tartott .

– Ha elkészültél – mondta –, szeretnék vásárolni egy kis olajbogyót. Ivor ide-
jön vacsora után, és szereti az olajbogyót a búcsú-brandyhez.

Így hát lementem, átvágtam az utcán, remegtem (nyers, örömtelen éjszaka 
volt), és benyitott am a szemközti csemegeüzletbe, a hátam mögött  egy férfi  ha-
tározott  mozdulatt al megragadta a nyitott  ajtót. Viharkabátot és svájcisapkát vi-
selt, sötét arca rángatózott . Felismertem Sztarov hadnagyot.

– Nahát! – mondta. – Nem találkoztunk száz éve.
Leheletfelhője különös vegyi szagot árasztott . Egyszer szippantott am kokaint 

(amelytől mindössze csak hánytam egyet), de ez valami más kábítószer volt.
Lehúzta fekete kesztyűjét, hogy kezet fogjunk azon a körülményes módon, 

ahogyan a honfi társaim szeretnek minden belépésnél és távozásnál köszönni, és 
a felszabadult ajtó lapockán vágta.

– Kellemes meglepetés! – folytatt a furcsa angolsággal (nem hivalkodásból, 
ahogy ez akkor tűnhetett  volna, hanem öntudatlanul asszociálva). – Látom, 
szmokingban van. Bankett  lesz?

Megvásároltam az olajbogyókat, s közben oroszul válaszoltam: igen, vacso-
rázni megyünk a feleségemmel. Aztán kihasználva, hogy az eladólány a követ-
kező ügylet miatt  odafordult hozzá, megúsztam a búcsúkézfogást.

– Ó, de kár! – kiáltott  fel Iris. – Fekete olajbogyót akartam, nem zöldet!
Azt feleltem, hogy nem vagyok hajlandó visszamenni a boltba, mert nem aka-

rok ismét összefutni Sztarovval.
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– Utálatos ember – mondta Iris. – Most biztosan meg fog látogatni valami 
vodacska reményében. Sajnálom, hogy szóba álltál vele.

Kitárta az ablakot és kihajolt, éppen amikor Ivor kiszállt a taxiból. Iris túlára-
dó csókot intett  neki, és magyarázó mozdulatokkal kiabálta, hogy lemegyünk.

– Milyen szép lenne – mondta, amint lefelé siett ünk –, ha volna estélyi kö-
penyed. Mindkett en belebújhatnánk, mint a sziámi ikrek a történetedben. Sies-
sünk!

Ivor karjába vetett e magát, s a következő pillanatban már a biztonságos taxi-
ban ült.

– Paon d’Or – utasított a Ivor a sofőrt. – Jó látni téged, öregfi ú – fordult hoz-
zám határozott  amerikai hanglejtéssel (amelyet szégyenlősen utánoztam vacso-
ra közben, míg ő azt morogta: „Nagyon vicces”).

A Paon d’Or3 már nem létezik. Nem volt éppen fényűző étt erem, de tiszta, 
kedves hely volt, az amerikai turisták kedvence, ők „Pandúrnak” vagy „Pan-
dorának” nevezték, és mindig „patés sólét” kértek, azt hiszem, mi is azt ett ünk. 
Tisztábban emlékszem a mázas dobozra, ami az asztalunk mellett  függött  az 
aranyozott  mintás falon: benne négy azúrlepke, két hatalmas példány, amely 
egyformán ragyogott , de a formájuk különbözött , és alatt uk két kisebb, a bal 
oldali pillangó lágy kék volt, fehér csíkokkal, a jobb oldali csillogott , akár az 
ezüstös szatén. A főpincér szerint egy fegyenc fogta őket Dél-Amerikában.

– És hogy van az én Mata Hari barátom? – kérdezte Ivor, szétt erjesztett  tenye-
re az asztalon maradt, ahogy visszafordult, miután megnézte a szóban forgó 
„bogarakat”.

Elmeséltük neki, hogy a szegény arapapagáj megbetegedett , és el kellett  altat-
ni. És mi van az autójával, működik még? Bizonyára jól tartja magát…

– Tulajdonképpen – vágott  a szavába Iris, megérintve a csuklómat – úgy ha-
tároztunk, hogy holnap lemegyünk Cannice-ba. Kár, hogy nem tartasz velünk, 
Ives, talán később csatlakozhatnál.

Nem akartam tiltakozni, bár először hallott am erről az elhatározásról.
Ivor azt mondta, hogy ha valaha el akarnánk adni az Iris Villát, van egy is-

merőse, aki azonnal lecsapna rá. Iris, mondta, szintén ismeri: David Geller, a 
színész az.

– Ő volt – fordult felém – Iris első lovagja, mielőtt  betoppantál volna. Valahol 
meg kell lennie a tíz évvel ezelőtt i Troilus és Cressida-fényképnek, ami minket 
ábrázol. David volt trójai Heléna, én Cressida.

– Hazugság, hazugság – mormolta Iris.
Ivor leírta, milyen saját Los Angeles-i háza. Felvetett e, hogy vacsora után be-

széljünk arról, hogy szeretne tőlem egy forgatókönyvet Gogol Revizorából (visz-
sza  a kezdetekhez, hogy úgy mondjam). Iris újfent segítséget kért az étel kivá-
lasztásához.

– Belehalsz – mondta Ivor. – Iszonyatosan bőséges adagokat adnak. Em lé kezz 
vissza, mit mondogatott  Miss Grunt (korábbi nevelőnőjük, akinek Ivor hátbor-
zongató mondásokat tulajdonított ): „A fehér férgek csak a haspókra várnak.”

– Ezért szeretném, ha a halálom után elégetnének – felelte Iris.
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Ivor kért egy második vagy harmadik üveggel a közömbös fehér borból, ame-
lyet udvarias gyöngeségemben megdicsértem. Az utolsó fi lmjére itt unk – elfe-
lejtett em a címét –, amelyet másnap mutatnak be Londonban és remélhetőleg 
később Párizsban is.

Ivor nem nézett  ki jól, és nem tűnt boldognak; jócskán megkopaszodott , tar-
foltja szeplős volt. Korábban nem vett em észre, hogy súlyos a szemhéja, és a 
szempillái durvák és sápadtak. A mellett ünk ülő három virgonc, felhevült, han-
gos és ártalmatlan amerikai talán nem volt a legkellemesebb szomszéd, de sem 
Iris, sem én nem éreztük helyénvalónak Ivor fenyegetőzését, miszerint „mindjárt 
visszavesznek azok a bronxiak a magukéból”, miután ő maga is meglehetősen 
harsány hangnemet használt. Én alig vártam a vacsora végét és az ott honi kávét, 
Iris azonban, éppen ellenkezőleg, úgy tűnt, hogy minden morzsát és kortyot ki 
akar élvezni. Nagyon nyitott , szénfekete ruhát viselt és a hosszú ónix fülbevalót, 
amit egyszer én ajándékoztam neki. Orcája és karja, amelyet nem barnított  még 
le a nyári nap, tompán fehérlett ; e fehérséget – talán túl nagylelkűen is – szét-
osztogatt am későbbi könyveim lánykái között . Ivor beszéd közben is vándorló 
tekintete Iris meztelen vállait méltatt a, de egy-egy közbevetett  kérdés egyszerű 
furfangjával sikerült pillantása röppályáját megzavarnom.

Végül a megpróbáltatás végéhez közeledett . Iris azt mondta, egy perc, és visz-
szajön; a bátyja azt javasolta, „dobjunk mi is egy sárgát”. Visszautasított am az 
ajánlatot, nem mintha nem kellett  volna – kellett  –, de tapasztalatból tudtam, 
hogy egy beszédes szomszéd és a közeli vizeletsugár látványa elkerülhetetlen 
húgyúti impotenciát okoz nálam. Dohányozva ültem az étt erem halljában, és 
azon tűnődtem, hogy bölcs dolog-e hirtelen új környezetbe, egy másik íróasz-
talhoz, más fényviszonyok közé helyezni, a külvilág új kihívásainak, új illatai-
nak alávetni a munkarendet, amelyet a Camera Lucida kapcsán kialakított am – s 
látt am, amint oldalaim és jegyzeteim elsuhannak, akár a gyorsvonat ragyogó 
ablakai, miközben én lemaradtam a járatról. Éppen eldöntött em, hogy lebeszé-
lem Irist a tervről, amikor báty és húg egymásra ragyogva megjelentek a szín két 
oldalán. Már tizenöt perc sem volt hátra az életéből.

A rue Despréaux-n nem egyértelmű a házak számozása, és a taxisofőr két épü-
lett el eltévesztett e a homlokzatot. Azt mondta, hogy visszafordul, de a türelmet-
len Iris már kiszállt, én utána csusszantam, Ivorra hagyva a fi zetést. Iris gyorsan 
szétnézett ; aztán olyan sietősen indult a ház felé, hogy alig tudtam lépést tartani 
vele. Éppen megfogtam volna a könyökét, amikor hátul felharsant Ivor hangja, 
szólt, hogy nincs elég aprója. Ott hagytam Irist, visszaszaladtam Ivorhoz; a két 
tenyérjóshoz értem, amikor Iris hangosan és bátran kiáltott  valamit, mintha csak 
egy őrjöngő kutyát akart volna elzavarni. Az utcai lámpák fényében feltűnt egy 
viharkabátos férfi  alakja, a szemközti járdáról hatalmas léptekkel indult Iris felé, 
és olyan közelről tüzelt rá, hogy szinte megtaszított a hatalmas pisztolyával. A 
taxisofőrünk, nyomában Ivorral és velem, most már elég közel volt ahhoz, hogy 
lássa, amint a gyilkos belebotlik Iris megroskadt, összecsuklott  testébe. De nem 
próbált elmenekülni. Letérdelt, levett e svájcisapkáját, hátrafeszített e a vállát, és 
a hátborzongatóan groteszk testhelyzetben borotvált fejéhez emelte a pisztolyt.
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A rendőrségi nyomozás után – Ivorral sikerült alaposan félrevezetnünk a ha-
tóságot – a párizsi napilapok faits-divers4 rovataiban megjelenő történet a kö-
vetkezőket összegezte – lefordítom: egy fehérorosz, Vlagyimir Blagidze, alias 
Sztarov, őrülete egy rohamában ámokfutást rendezett  péntek este egy csöndes 
utca kellős közepén, vaktában lövöldözött , és miután egy pisztollyal lelőtt e az 
épp arra járó angol turistát, Mrs. (elferdített  név)-et, saját agyát is szétloccsantot-
ta. Valójában Sztarov nem halt meg ott  és akkor, rendkívül kemény koponyája 
megőrizte az öntudat szilánkjait, eltengődött  májusig, amely szokatlanul meleg 
volt abban az évben. Valamiféle elferdült, álomszerű kíváncsiság által vezérel-
tetve Ivor meglátogatt a őt a híres Dr. Lazarev igen sajátságos kórházában, egy 
nagyon kerek, kíméletlenül kerek épületben egy hegytetőn, amelyet vastagon 
borított  a vadgesztenye, a vadrózsa és egyéb szúrós növények. Blagidze kilyu-
kadt elméjéből minden újabb keletű emlék elszállt; ámde a páciens (egy orosz 
ápoló szerint, aki értett  a megkínzott ak történeteinek megfejtéséhez) tisztán em-
lékezett  arra, hogy hatévesen elvitt ék egy olasz vidámparkba, ahol egy miniatűr 
vonat – három nyitott  kocsi, minden ülésén hat hallgatag gyermek, elemmel mű-
ködő zöld mozdony, amely valósághű időközönként műfüstfelhőket bocsát ki 
– futott a körkörös pályáját egy festői, szederbokros rémálom-berekben, amely-
nek szédült virágai folyamatosan helyeselve bólogatt ak a gyermekkor és a pokol 
összes rémségéhez.

Nagyezsda Gordonovna egy klerikális barátt al csak a férje halála után érke-
zett  Párizsba, valahonnan az Orkney-szigetekről. Hamis kötelességérzett ől fűtve 
az asszony próbált felkeresni, hogy „mindenről beszámoljon nekem”. Sikerült 
kitérnem előle, de ő megtalálta Londonban Ivort, mielőtt  visszautazott  az Álla-
mokba. Soha nem kérdeztem erről, és a drága, jó kedélyű fi ckó soha nem tárta 
fel előtt em, mi volt az a „minden”; nem vagyok hajlandó elhinni, hogy jelentősé-
ge lett  volna – egyébként is, eleget tudtam. Természetemnél fogva nem vagyok 
bosszúálló; mégis szeretem felidézni képzeletben a kis zöld vonat képét: egyre 
futja körkörös pályáját, körbe-körbe, mindörökre.

Pap Vera-Ágnes fordítása

Jegyzetek:

1 A látvány eléggé barokk volt. (francia – a szerk.)
2  Lefordíthatatlan szójáték: a „szerelmeskedni” szó kifacsart változata, amelyben a „meghalni” szó is szere-

pel. (francia – a szerk.)
3 Aranypáva (francia – a szerk.)
4 Napi hírek (francia – a szerk.)
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Koncz Károly

Familiáris stúdiumok
Nagybátyám már élemedett korú aggastyán; magányosan él, vidéki elvonult-
ságban. Évek múlnak el, hogy találkoznánk, s minden alkalommal újra és újra 
elcsodálkozom, amikor anyám hosszas unszolására (mondjuk, fiatal felnőtt 
korom óta már nem nagyon kellett unszolnia) végre meglátogatom, hogy 
mennyire nem talál fogást rajta az idő; mindig ugyanolyannak látom, mint – 
teszem azt – három évvel azelőtt, amikor utoljára nála jártam. Mindannyiszor 
egyenes tartással, lendületes járással, szellemileg frissen, a világra kíváncsi, 
fürkésző s átható tekintettel fogad. Évtizedekig az úgynevezett „klerikális 
reakció” bomlasztó és kártevő munkáját folytatta, „mely klerikális reakció – 
mint köztudott – az imperialisták ötödik hadoszlopának legfontosabb támasza, 
s ebbéli minőségének megfelelően hivatott aknamunkájával aláásni a dolgozó 
nép egységét, munkakedvét, fegyelmét, hogy megrendítse Pártunk és 
Kormányunk iránti bizalmát, és ily módon segítse az imperialista háborús 
uszítók terveit”. E besorolásnak nagybátyám formailag teljes mértékben meg-
felelt, lévén latin nyelvet és irodalmat oktató szerzetes tanár (akárcsak neves 
elődje: Jedlik Ányos); ellene sohasem tiltakozott, szót nem emelt; a hatósági 
zaklatásokból eredő megpróbáltatásait föl nem emlegette; ha pontos akarok 
lenni: mindezeket szóra se méltatta. Amennyiben a nevét most ideírnám, 
sokaknak inkább irodalmárként lenne ismerős – ha egyáltalán.

Minden nála tett látogatásom mondhatni pontról-pontra azonos forgató-
könyv szerint zajlott. Érkezés szigorúan a délelőtt folyamán, lehetőleg 11 óra 
körül; ebéd pontban 12-kor; utána csendes pihenő (nagybátyám visszavonul 
egy uszkve másfél órára szunyókálni, ritkább esetben, amikor nem nyomja el 
annyira az ebéd utáni „buzgóság”, herbáriumát rendezgetni). Délután három-
tól séta (ős öreg fák alatt kanyargó ösvényeken) a kertben, függetlenül az 
évszaktól, s amely programot csak szélsőséges időjárási körülmények módosít-
hatják; fél ötkor (nem ötkor!) tea, utána szivar, kvaterkázás a sötét tónusú, 
recsegő parkettás, faburkolatú könyvtárszobában vacsoráig. Vacsora hatkor. 
Ezt követően szabadfoglalkozás, kötetlen időbeosztással, ami évek tapasztalata 
szerint mindig is a délután elkezdett diskurzus folytatását jelenti.

Azonban a hangsúlyozottan szoros napirend, és minden egyéb formaság 
csak körítésül szolgált a kora délutántól késő éjszakába nyúló, olykor hajnalig 
tartó beszélgetéseinkhez. Beszélgetést mondok, holott én jobbára csak (egysze-
mélyes) hallgatósága voltam nagybátyám lenyűgöző művelődéstörténeti anya-
got mozgató, széleskörű olvasottságról és elmélyült, rendszeres tudásról 
tanúskodó monológjainak. Gondolatai leggyakrabban a könyvek, az irodalom 
körül forogtak, felemlegetve elmúlt korok feledésbe merült tanítómestereit és 
műveit, amely műveket már elvétve, csak kevesek, leginkább a hasonszőrű 
beavatottak (továbbá: megszállottak, sznobok és kékharisnyák) olvassák. Egy-
egy ilyen látogatásom szellemi hozadéka felért akár egy egyetemi szintű böl-
csész kurzussal. Akárhányszor felidézem valamelyik nála töltött hétvégémet, s 
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e látogatások alkalmával megmutatkozó szeretetreméltó alakját, megnyerő 
személyiségét, hajlékony és egyáltalán nem „papos”, főleg nem „kenetteljes” 
szellemiségét s habitusát, mindannyiszor óhatatlanul arra a következtetésre 
jutok: sokkal inkább karakteres és jellegzetesen világi szellemmel megáldott 
ember ő, inkább is hangsúlyozottan világias életszemlélettel, mintsem hivatá-
sából ez – a bevett, megszokott elvárásoknak megfelelően – következnék, vagy 
evidensen (?) elvárható volna. Könnyen elgondolható, hogy néhány évszázada 
ilyen egyéni világszemléletű, a kanonikus eszmeiséget negligáló (itt vegyük 
most vallási-teológiai értelemben is ezt), majdhogynem eretnek gondolatokért 
mihamar máglyán végezhette volna. De hallgassuk inkább őt magát:

„Mint arról számos esetben meggyőződhettél, könyvtárszobám falait jórészt 
olyan könyvespolcok foglalják el, melyeken latin munkák sorakoznak, olyan írók 
művei, akiket az egyetemi oktatás hivatalosan deklarált, kanonizált értékrendje 
szerint dekadenseknek, esetleg másodvonalbelieknek szoktak nevezni. Az a latin 
nyelv, melyet e nagytiszteletű egyetemi tanár kollégák előszeretettel és megátal-
kodott csökönyösséggel a nagy század latinságának szoktak volt nevezni, meg-
vallom, kevéssé izgat, igen ritka esetben csigázza szellememet. Nem ajzza fel, 
úgymond nyelvi gurmandságomat és érzékenységemet az olyan összezsugoro-
dott, összeszáradt idióma, mely előre kiszámított, sohase változtatható fordula-
tokra épít, a nyelvtanában semmi kecsesség, színei és árnyalatai fakók és szegé-
nyesek. Ezen a nyelven, melyet agyoncsiszoltak, finomra simítgattak, s amely-
nek megnyesegették azokat a darabos, nyers, de gyakran élénk kifejezéseit, 
melyek az előző korokból származtak, legföljebb fennkölt általánosságokat, tétova 
közhelyeket lehet mondani, melyet unos-untalan hajtogattak már a szónokok és 
a költők, s oly érdektelenséget sugároz magából, olyan halálos unalmat, hogy a 
nyelvészet terén egészen a XVII. század második feléhez (XIV. Lajos századának 
francia stílusához) kellett elérkezni, hogy egy ugyanolyan szándékolt férfiatlan-
ságot, ugyanolyan ünnepélyesen elbágyadt, enervált és szürke stílust lelhessen 
a kutató, de akár (és nyilván ugyanígy) az értő olvasó is.

Vegyük példának a lágy Vergiliust, akit dicső és érdemdús professzoraink a 
mantuai hattyúként szoktak aposztrofálni, ami persze orbitális tévedés, egy maka-
csul berögződött koholmány, mert hiszen Vergilius nem is Mantuában, hanem a 
várostól 4 kilométerre, délre található, ókori nevén Andes faluban született. Ő az 
én szememben a legszörnyűbb fennhéjázó, ki módfelett előkelősködőnek mutatko-
zik, finomkodóan modorosnak, a legbaljóslatúbb és legunalmasabb figurának, akit 
az ókor csak életre hívott. Kétségbeesésbe kergetnek kényeskedő, kimosdatott, fel-
piperézett pásztorai, kik mérhetetlen mennyiségben árasztják ránk a hosszadal-
mas és jeges verssorokat; Orpheusa, kit a költő a könnyező fülemüléhez hasonlít, 
Aristeusa, ki a méhek miatt pityereg, Aeneasa, ez a mulya és kenetteljes személyi-
ség, ki mint valami árnyékfigura andalog, nehézkes mozdulatokkal a gyengén 
összeszerkesztett, elégtelenül megolajzott költeményben. Azok az unalmas sület-
lenségek, melyeket e vértelen marionett bábfigurák egymás között beszélnek a 
színfalak mögött, még hagyján is. Elfogadnám még azokat a Homéroszból, 
Theokritoszból, Enniusból, Lucretiusból szemérmetlenül elcsent részleteket, azt a 
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közönséges és arcátlan irodalmi plágiumot is, az Aeneis második énekét, amely 
– Macrobius felfedezése szerint – csaknem szóról szóra le van másolva Pisander 
egyik költeményéből, és akceptálnám a sok-sok ének egyéb, szinte hihetetlen és 
elmondhatatlan ürességét is. De valósággal lúdbőrözik a hátam a hexameterektől, 
melyek úgy kopognak, mint esőben a bádogtető, mint valami vastag falú, pálcával 
ütögetett üres alumíniumkanna, ahogyan az aggályos, száraz verstan változha-
tatlan törvényei szerint rám zúduló súlyos szavak tömkelegétől is. Meg kell 
mondjam, irtózom a nyikorgó és modoros versek szövevényétől, melyek mindig 
hivatalos hangon szólalnak meg, s túlontúl tisztelik a nyelvtant, fázom a gépiesen 
ütemező, elszabdalt versektől, melyeket az elmaradhatatlan sormetszet nyír ketté, 
végül unos-untalan ugyanazon fogás mintájára fejelődnek meg.

Valósággal kínpadra feszít, amikor hallom ezt az egyhangú verselést, mely 
valaha Catullus pompás hámorában edződött meg, de már nincs benne se képze-
let, se virtus, se irgalmasság, ellenben tele van tömködve henye szavakkal, vers-
töltelékkel, mindig egyforma és előre kiszámítható, az újdonság erejét hírből sem 
ismerő sorpótlékokkal. A nyomorult »homéroszi jelző« pedig untalanul vissza-
visszatér, anélkül, hogy egyáltalán jelezne, vagy láttatna valamit, s visszatér a 
zeneietlen és lapos szókészlet is, amely szókincsről külön szegénységi bizonyít-
ványt lehetne kiállítani.”

Mint az eddigiekből kiviláglik, nagybátyám Vergilius iránti bámulata, 
mondhatni, meglehetősen mérsékelt volt, ám ha lehet folytatni a sort, s szóba 
hozni további auktorokat, még kevésbé vonzódott Ovidius – állítása szerint – 
„félreérthetetlen disznóságai” iránt, és zsigerből utálta Horatius „bumfordi 
báját”, „kétségbeejtő, mafla fecsegését”, aki „egy élemedett bohóc talmi sikam-
lósságában tetszeleg magának”.

Hasonlóképpen nem volt elragadtatva (innentől mellőzöm az idézőjeleket!) 
az öreg Bagolyborsó Cicero (cicertől nevezve a bagolyborsó [voltaképpen: 
‚Cicer arietinum’] ültetéséért. Plin. n. h. 18, 3) mozgalmas, igékkel bőségesen 
telepakolt prózájától, üres hasonlataitól és hiú, badar elkalandozásaitól. 
Egyáltalán nem tetszettek neki hányaveti és hencegő megszólításai, hazafiasko-
dó idétlenségeinek áradata, pufogó szónoklatainak dagálya, húsos, jól táplált, 
de elhízott, csont és velő nélküli stílusának súlyos tömege, valamint a monda-
tot nyitó hosszú határozószók elviselhetetlen salakja. A hosszadalmas körmon-
datok unalmas formulája, melyeket csak üggyel-bajjal tudott összekapcsolni 
egy-egy – olykor nem is a leggondosabban megválasztott, s ebből kifolyólag 
nyilván nem is a leghelyénvalóbb – kötőszóval. Végül éppúgy nem kedvelte 
fárasztó tautológiáit, mondandója kifejtésének redundáns módját sem. De leg-
alább így utálta Caesart, aki tömörségéről és szűkszavúságáról híres. Ki nem 
állhatta, mert az ellenkező végletet (mármint a dagályosság és szószaporítás 
fordítottját) szintén sivárnak és undoknak találta, mely nézete szerint csak az 
emlékezet hiányos működéséből, valami hihetetlen és illetlen szellemi székre-
kedésből fakadhat.

Mindent egybevéve, nem talált szellemi kielégülést sem ezekben az írókban, 
sem azokban, kikben az általa álirodalmároknak és önhitt fölkenteknek minő-



PoLíSz

60

sített személyek örömüket lelik: Senecában, aki fennhéjázó és betegesen sápadt, 
Titus Liviusban, aki szenvelgő és mesterkélt, mindazonáltal fejedelminek akar 
látszani, Sallustiusban, aki mégis színesebb, mint a többiek. Továbbá 
Suetoniusban sem, aki mirigyes, sűrűvérű és heves, se Tacitusban, aki szűksza-
vúságában a legingerültebb, a legfanyarabb, és (jó: ezt írjuk a javára) mindegyi-
kük között a legacélosabb.

A verseket illetően Juvenalis – bár volt néhány szigorral megkomponált, 
összefogott költeménye – hidegen hagyta, Persius pedig ugyanígy nem hatott 
rá, pedig olykor néhány titokzatos célzása, sejtetése felvillanyozta. Nem olvas-
ta (egyszer, valamikor, ám esztétikai mérlegének serpenyőjében akkoron köny-
nyűnek találtattak, s emiatt azóta se) Tibullust, Terentiust, Propertiust, Staciust, 
Quintiliust, Martialist, a Pliniusokat, de még csak Plautust sem, akinek újdon-
ságoktól, meglepő fordulatoktól, összetett szavaktól és kicsinyítő képzőktől 
hemzsegő, s mégsem túltengő stílusa tetszett volna neki, ám a sikamlósnál 
durvább komikuma, vaskos és fűszeres bárdolatlansága visszariasztotta.

Nagybátyám – saját bevallása szerint – egy időben Lucanus nyelve iránt 
kezdett érdeklődni, mert ez a nyelv már áradó volt, kifejező és kevésbé elkény-
szeredett. Ez a megmunkált fegyverzet, ezek a veretes, zománcozott és éksze-
rekkel kirakott versek már rabul ejtették őt is. Mindazonáltal a formának kizá-
rólagos fontossága, a csengő-bongó hangzatosságok, az érces zengzetek még-
sem tudták jótékonyan elfedni, hogy az írónak nincs egyetlen figyelemreméltó 
gondolata sem, és hogy a Pharsalia egy merő bombasztikus dagály, pátosz és 
fellengzősség.

Az az auktor, akit igazán becsben tartott, aki végérvényesen elhódította őt 
Lucanus hangzatos művei mellől, nos, ez a kivételezett, ez a valaki Petronius 
volt.

Petronius – ahogy nagybátyám látta (és láttatta) őt – mesterkéletlenül kifino-
mult, éles megfigyelő és elemző, csodálatra méltóan választékos és érzéklete-
sen festői. Nyugodt zavartalansággal, ellenszenv és gyűlölködés nélkül írja le 
Róma mindennapi életét, meséli el a Satyricon kis vígságos fejezeteiben a kor 
szokásait. Rendre feljegyzi a tényeket, határozott formában eleveníti meg és 
ezáltal mintegy a szemünk előtt pergeti le a nép egyszerű és igénytelen életét, 
mindennapi történeteit, megmutatkozó vadállatias vágyait, üzekedő szenvedé-
lyét. Itt vonaglik a kor társadalma a bordélynak is beillő patríciusi villákban, 
melyekben orcátlan a fényűzés, őrült a gazdagság, a bűn, és ugyanez a fertő 
zajlik a szegényes fogadókban, vendégházakban, melyekben poloskás és dúlt 
ágyak díszletezik a bestialitást. Itt vannak ezek az alávaló imposztorok, mint 
például Eumolpus és Ascyltus, akik éppen valami nagy szerencsét orrontanak; 
a vén kéjencek, illetlenül feltűrt ruhában, fehér ólomfestékkel sápasztott vagy 
paprikapirosra pingált arccal; a serdült ifjoncok, kik romlottan pufókak és kifé-
sültek; a hisztérikus görcsökben fetrengő nők; az örökség után futkosók, kik 
felajánlják szép és makulátlannak tetsző (hazudott) fiaikat és leányaikat az 
örökhagyók parázna céljaira. Mindannyian megmutatkoznak a könyv lapjain, 
vitatkoznak a sikátorokban, utcákon és fórumokon; fürdőkbe járnak és verek-
szenek, mint valami bábszínházban.
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Mindezeket furcsa, kevert jassznyelven meséli el a szerző, mely nyelvnek 
használatában kibillenthetetlenül biztos, s a stílus magában foglalja az összes 
nyelvjárásokat. Kölcsönvesz kifejezéseket, szólásokat, szokásmondásokat min-
den nyelvtől, mely ekkor Rómában hömpölyög, miközben figyelmen kívül 
hagy minden határt, levetkőzi az úgynevezett „nagy” század összes béklyóit és 
mindenkit a tulajdon nyelvén beszéltet. A nevelésben nem részesült rabszolga 
a csőcselék latinságát, az utca tolvajnyelvét; az idegenek az afrikai, a szír és a 
görög nyelvtől elkorcsosult barbár tájszólást beszélik; a megátalkodott pedán-
sok, a könyvmolyok a talmi, utánzott szavak zagyvalékát. Ezeket az embereket 
egyetlenegy, jól megválasztott vonással jellemzi a költő – amint az asztalra 
tehénkednek, részegen összevissza fecsegnek mindenféle ízetlenséget, agyalá-
gyult életbölcsességeket, nem helyénvaló kijelentéseket tesznek, és eltorzult 
pofázmányukat Trimalchio felé fordítják. Trimalchio elmélyülten piszkálja a 
fogát, éjjeliedényt ajánlgat a társaságnak; a gyomor és a belek egészségéről 
locsog, s eltúlzott, széles gesztusokkal szólítja fel túlhevült, avagy az italtól már 
elbágyadt, kókadozó vendégeit, hogy ők se igen zavartassák magukat az evést 
és ürítkezést illetően.

Ez a realisztikus mű megragadta nagybátyám képzeletét, mert az eleven 
római életből eléje tárult egy darab. Úgy értelmezte, a szerző nem akart művé-
vel se reformálni, sem pedig szatírát írni. Nincs kimondott célja és nincs dekla-
rált erkölcsisége, vagy úgynevezett erkölcsi üzenete sem. Ez a bonyodalom és 
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határozott célú cselekmény nélküli történet a szodomai akasztófavirágok 
kalandjait tárja szemünk elé. Nyugodt finomsággal boncolja a szerelmespárok 
örömeit és fájdalmait, festi egy elaggott műveltség, egy meghasadt birodalom 
bűneit, tündöklő ékszeres nyelven, anélkül, hogy valami magyarázatot fűzne 
hozzá, anélkül, hogy helyeselné vagy gáncsolná alakjainak cselekedetét és gon-
dolatait. Nagybátyám a stílus árnyalt finomságában, a megfigyelés élességé-
ben, a módszer és megvalósítás biztonságában és biztosságában (ami nem 
ugyanaz!) bizonyos közeledést és érdekes hasonlóságot vélt felfedezni azokkal 
a premodern, modern (ám semmiképp sem posztmodern!) alkotókkal, akiket 
kiváltképp kedvelt.

Emlékszem, minden látogatásomkor szóba került Petronius kapcsán, meny-
nyire sajnálja az Eustiont és az Albutiát, a szerző e két munkáját, melyeket 
Planciadus Fulgencius említ, s amelyek örökre elvesztek. Ilyenkor általában 
kézbe vette a Satyricon egy 1731-es, Lipcsében kiadott példányát; eltűnődve, 
áhítattal belelapozott, szemezgetett a sorok között, mintha a benne lakó biblio-
fil vigasztalná a literátort.

Petronius után latin könyvgyűjteménye a keresztény időszak második szá-
zadába lépett, átugorva a szónokló Frontont, aki avatag, gyengén szerkesztett 
és hanyagul megválogatott kifejezéseivel akart hatni, figyelmen kívül hagyva 
Aulus Gelliust, az Attika éjszakáinak szerzőjét, aki Fronton tanítványa és barát-
ja, amellett pedig eleven eszű, mozgékony, vizslató szellemű, émelyítő stílusú 
író volt. Azután a könyvgyűjtemény megállapodott Apuleiusnál, akinek egy 
1624-es amszterdami kiadását őrizte.

Ez az afrikai gyönyörködtette. Metamorphosisaiban a latin nyelv a legmaga-
sabb oromra hágott. A nyelv masszív anyagot sodort magával, különböző vize-
ket (minden hordalékukkal), melyek a latin tartományokból egy mederbe 
folytak és elkeveredtek, elvegyültek egymással valami furcsa és különös, majd-
nem új színben. A modorosságok, a latin társadalom új titkai Afrika római 
szögletében új szavakban nyilvánultak meg, melyet a társalgás tett szükséges-
sé. Aztán mulattatta őt ennek a – feltételezése szerint – kövér embernek a kedé-
lyessége és délszaki túlsága is. Úgy tetszett, ez az író egy évődő és vidám 
nagypapa, aki meglehetős bölcsességre is szert tett a keresztény hitvitázók 
mellett, akik ugyanabban a században éltek, mint például az álmosítóan unal-
mas Minucius Felix, ez az álklasszikus, aki Octaviusában még Cicero-szerű 
vaskos áradatokkal él, vagy Tertullianus is, akit inkább ritka kiadása miatt 
tartott a könyvtárában, mint szellemi értékeiért.

Jóllehet, eléggé járatos volt a teológiában, a montanistáknak a Katolikus 
Egyház ellen való vitái, valamint a Gnózisról szóló polémiák hidegen hagyták. 
Hasonlóan hidegen hagyta Tertullianus is, bár a stílusa érdekes, a nyelve 
tömör, tele van fordulatokkal és melléknévi igenevekkel, ellentétek zaklatják, 
szójátékok, csattanók tűzdelik s a jogi tudomány köréből és a görög egyház-
atyák nyelvéből kiszemezgetett szavak cifrázzák. De azért alig-alig, csak nagy-
ritkán nyitotta fel az Apologeticát és a Türelemről való értekezést. Legföljebb pár 
oldalt olvasott a De cultu feminarum című munkájából, ahol Tertullianus dorgál-
ja a nőket, hogy ne hordjanak ékszereket és drága kelméket, főleg ne értéktelen 
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csecsebecséket; megtiltja nekik a szépítőszerek használatát, mert velük akarják 
úgymond javítani, botor módon mintegy kiegészíteni és szebbé tenni a termé-
szetet.

Ezek az eszmék, melyek homlokegyenest ellenkeztek az övéivel, mosolyra 
fakasztották. Aztán Tertullianusnak a karthágói érsekségen való szereplése 
bizonyos édes álmodozásba ringatta. Az ember jobban érdekelte, mint a mun-
kái.

Az egyházatya háborgó időkben élt, melyeket szörnyűséges zavarok ráztak, 
Caracalla, Macrin alatt, mikor a híres főpap, Heliogabalus tobzódott. 
Tertullianus nyugodtan készítgette szónoklatait, hitágazati iratait, védőbeszé-
deit, erkölcsi prédikációit, míg a római birodalom alapjaiban rázkódott, és 
Ázsia őrülete, a pogányság mocska dúsan hömpölygött. Ekkor – mindezek 
árnyékában, semmitől sem zavartatva – csodálatos hidegvérrel ajánlja a testi 
megtartóztatást, az egyszerű eledeleket, a fényűzéstől mentes ruházkodást. 
Ezenközben, tőle nem messze, Heliogabalus (igazi nevén Varius Avitus 
Bassianus) ezüstporban és aranyfövényben járkál, fejét pápai koronával ékesíti, 
súlyos drágakövek és ékszerek díszítik („…Sok nehéz aranyhím terheli…”) 
ruháját, heréltek veszik körül, női kézimunkákkal van elfoglalva, császárnőnek 
(?) nevezteti magát, este pedig császárt választ magának – legszívesebben a 
borbélyok, a kukták és a cirkuszi kocsi hajtók közül.

Ez az ellentét elbájolta. A latin nyelv pedig, mely Petronius alatt elérte lehető 
teljes érettségét, lassanként bomladozni kezdett. Helyet kért benne a keresz-
tény uralom, mely új eszméket, új szavakat, eddig nem használt szerkezeteket, 
ismeretlen igéket, lombikban kotyvasztott jelzőket, elvont és különleges kifeje-
zéseket használt; Tertullianus volt az, aki első ízben használta mindezeket. 
Ellenben mikor ezt a szétfolyó nyelvet tovább művelték – Tertullian után – 
tanítványai (Cyprianus, Arnobius és a nehézkes Lactantius), elvesztette min-
den varázsát. Tökéletlen és tompa lett, ügyetlenül visszatért a cicerói körmon-
datokhoz, ezeknek pedig nem volt meg az a sajátos zamata, melyet a keresz-
ténység illata ád a IV. és a rákövetkező századokban a pogány nyelvnek, mely 
széthull, mint az elhamvadt, kihűlt parázs, és ugyanakkor morzsálódik el, 
amikor a régi világ műveltsége, ugyanakkor dől össze, amikor a barbárok betö-
rése miatt a századok során megrothadt birodalmak is összeomlanak.

A III. századot egyetlenegy keresztény költő képviselte, a Gazából származó 
Commodius. A Carmen apologeticum, melyet 259-ben írt, az utasításoknak afféle 
foglalata, melyeket akrosztichonokkal cifrázott és népszerű hexameterekben 
fogalmazott meg. A sorok metszete pontosan megvan, mint a hősi versekben, a 
költő ellenben nem törődött se a szótagok számával, se a hiátusokkal, s gyak-
ran rímekben csendítette össze a sorokat, mint ahogy ez az egyházi latinságban 
később is meglehetősen gyakran előfordult.

Ezek a feszes, sötét, vad versek, melyek hemzsegtek az utcai nyelv kifejezé-
seitől – azoktól a szavaktól, melyeket eredeti értelmükből kivetkőztetett –, 
lekötötték nagybátyám figyelmét, még talán jobban érdekelték, mint Ammianus 
Marcellius és Aurelius Victor történetíróknak már elkásásodott és elcsibészese-
dett dikciója, valamint Symmachusnak, a levélírónak és Macrobiusnak, a 
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compilatornak (de nem kompilátornak!) és nyelvésznek a munkája. Ezeket a 
verseket többre becsülte az igazi mértékes verseknél, s ama cifrázott és fölséges 
nyelvnél is, melyen Claudius, Rutilius és Ausonius írt.
Ők voltak akkoriban a művészet ismert és elismert mesterei. A haldokló 

római birodalmat ők töltötték be sóhajukkal és kiáltásukkal. Ausonius az ő 
Cento Nuptiulisával és a Mosella című dús és ékes költeményével, Rutilius a 
Rómának szentelt himnuszával és a zsidók, valamint a papok ellen írt átkaival 
s az Itáliából Galliába szóló útikönyvével, ahol már bizonyos, az utazás során 
megtapasztalt élményeket, benyomásokat sikerült megrögzítenie, mint például 
a tétova tájakat, melyek a vízben tükröződnek, a párák játékát és a hegyeket 
sejtelmesen (és talán misztikusan is) koszorúzó ködöt.

Claudius afféle második Lucanus, aki az egész negyedik században uralko-
dik. Verseinek rettenetes trombitahangjával feleleveníti az ókori gestát, 
gesztikát és költészetet. Ez a költő dördülő és zengzetes hexametereit kovácsol-
ja, egyetlen ütéssel kalapálja ki – szikrák koszorújában – a jelzőt, s művét hatal-
mas lendülettel, a beleélés maximumán lendíti magasba. (Nagybátyám elősze-
retettel adta elő mondandóját – mintha valóban előadást tartana szeppent és 
lenyűgözve ámuló hallgatóságának – kicsit emelt, orátori hangon és szemléle-
tes nyelven, ám olykor előfordult, hogy a szituáció hevében túlzásokba esett.)

De vissza Claudiushoz! A rongyokká szétfoszló Nyugatrómai Birodalomban, 
a meg-megismétlődő vérengzések csávájában, a barbárok örökös fenyegetései 
közepette – akik most csapatosan nyüzsögnek a birodalom recsegő kapui előtt 
– Proserpina elszöktetéséről énekel, élénk színeket lehel verseire, aztán minden 
fellobbanó tűzével együtt belesüpped abba a sötétségbe, amely elnyeli a vilá-
got.

A pogányság feléled benne, újra megszólaltatja utolsó harsonáját, felemeli 
utolsó nagy költőit a kereszténység felé, mely ezután teljesen birtokba veszi a 
nyelvet, és mindörökre a művészet elfogadott, megkérdőjelezhetetlen és egye-
dülálló mesterévé lesz. Paulinusszal, Ausonius tanítványával, Juvencusszal, a 
spanyol pappal, ki versekbe írja át az evangéliumokat, Victoriussal, a 
Maccabeusok szerzőjével, Sanctus Burdigalensisszel, aki egy Vergiliust utánzó 
pásztorkölteményében Egon és Buculus pásztorokkal elpanaszoltatja a nyájak 
betegségét. És a többi szentekkel, a poitiers-i Hilariusszal, az emészthetetlen 
prédikációk szerzőjével, ezzel az unalmas keresztény Ciceróval, Damascusszal, 
a tömör epigrammák gyárosával, Jeromossal, a Vulgata fordítójával és ellenfelé-
vel, Vigilantusszal, ki megtámadja a szentek kultuszát, a csodákkal, a böjtökkel 
való visszaélést, s már prédikál a szerzetesi fogadalmak és a papok nőtlensége 
ellen, oly érveket használva, melyeket az elkövetkezendő korok ismételten elő-
elővesznek.

Végre az ötödik században Ágoston következik, Hippo püspöke. Szent 
Ágostont nagybátyám nagyon jól ismerte, hiszen ő volt az Egyház leghíresebb 
írója, az őskereszténység megalapítója, kit a katolikusok fő-fő tekintélynek tar-
tanak, fölényes mestert tisztelnek benne. Őt se nagyon forgatta már, bár meg-
énekelte a Vallomásaiban a földtől való undort, és sóhajos irgalma az Isten város-
ában igyekezett elcsitítani a század szörnyűséges szomorúságát, azzal, hogy 
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egy jobb sors csillapító ígéretét helyezte kilátásba. Abban az időben, amikor 
nagybátyám megújuló szándékkal újra a teológiával kezdett behatóbban fog-
lalkozni, és ismét tanulmányozni kezdte Szent Ágoston munkáit, már jócskán 
benne járt a korban, fáradt volt és megcsömörlött Augustinus prédikációitól, a 
sirámaitól, az eleve elrendeltetésről és a kegyről szóló elméleteitől s azoktól a 
harcoktól, melyeket a szakadárok ellen folytatott.

Jobban szerette lapozgatni Prudencius Psychomachiáját, azt az írót, aki az 
allegorikus költeményt feltalálta és aki a középkorban korlátlanul uralkodik 
majd. Kedvelte azonkívül Sidonius Apollinarius munkáit is, kinek ötletekkel, 
csattanókkal, archaizmusokkal, rejtélyekkel megspékelt levelezése valósággal 
elbűvölte. Szívesen olvasta újra azokat a dicshimnuszokat, amelyekben ez a 
püspök nagy hangon idézgeti a pogányság isteneit; nem vetette meg e szak-
mányban gyártott költészet kényeskedését és hátsó gondolatait, melyet egy 
ügyes gépész irányít – gondozva a masinát, olajozva a kerekeit, ki-kitalálva 
olykor valami bonyolult és ritka furcsaságot is.

Sidonius után Merobaudesius himnuszköltőt is olvasgatta. Aztán Seduliust, 
a rímes költemények és A. B. C. himnuszok szerzőjét, kinek munkáiból bizo-
nyos részleteket átvett az egyház is – az istentisztelet számára. Marius Victort, 
akinek Az erkölcsök elfajzásáról szóló értekezése hellyel-közzel foszfor- vagy 
inkább talán magnéziumszerűen fellángoló versektől világlik, majd a pellai 
Paulinust, az Eucharisticon költőjét, végül Orientiust, Auch püspökét, aki Intő 
leveleinek disztichonjaiban megrója a nők kikapósságát, és azt állítja, hogy a női 
ábrázatok veszejtik el az emberiséget.

Nagybátyám szerfölött érdeklődött az ekkori latinság iránt is, mikor a nyelv 
teljesen megrothadt, cafatokban csüngött, elvesztette tagjait, a test foszlado-
zott, úgy, hogy alig maradt valami szilárd alkotóeleme, apró részecskéje, 
melyet a keresztények aztán lemetéltek és bepácoltak új stílusuk sós levébe. 
(Ezt a passzust igyekeztem nagybátyám elmondásának híven megfelelve fel-
idézni, mindazonáltal a továbbiakban hagyom inkább kommentálatlanul.)

Az ötödik század második fele következik, amikor szörnyű megrázkódtatá-
sok forgatják fel a világot. A barbárok végigdúlják Galliát; Róma, melyet a 
vizigótok fosztogatnak, megbénul. A birodalom ekkor úgy érezte, az élet meg-
fagy benne; látta nyugatot és keletet – a két végletet –, amint vérben vergődnek, 
s napról napra jobban elernyednek.

Ebben az általános felosztásban, a mindig meg-megismétlődő császárgyil-
kosságokban, a vérengzések zajában – melyektől Európa egyik sarkától a mási-
kig iszamós – borzalmas hurrá harsan fel, elfojtva a kicsinyes lármát, elnémítva 
minden hangot. A Duna partjain sokmillió ember kocog kistermetű, igénytelen 
kinézetű lován, patkánybőrből összeöltögetett köpenyében, jönnek a förtelmes 
tatárok, óriás fejükkel, tömpe orrukkal, sebhelyektől és forradásoktól összeka-
ristolt állukkal, csupasz, sárgaságos arcukkal, s fürgén, hasmánt kúsznak előre, 
valóságos forgószelet árasztva az egész birodalomra. (Félreértés ne essék, ez 
még nem a Dzsingisz kán, Batu kán vezette, a XIII. század első felében Ázsia 
belsejéből elindult népáradat, amely mongolok és tatárok keveréke volt, a 
„kutyafejű tatár”, mint ismeretes, s akiknek Muhi utáni lemészárlásunkat és 
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szétszóratásunkat, a Duna vonaláig, majd tovább történő előnyomulásuk során 
oly igen keserültük.)

Ügetésük porában, a tűzvész füstjében minden eltűnt. Sötétség szállt a világ-
ra, és a megrökönyödött népek reszketve burkolóztak hallgatásba, amint 
végigvonult mennydörgős lármájával a rémületes forgatag. A hunok hordája 
elpusztította Európát, Galliára vetette magát, aztán összezúzódott Châlons 
síkjain, ahol Aetius szörnyű mérkőzésben gyűrte le a megveszekedett csürhét. 
A síkot egészen elöntötte a vér, mint valami bíbor tenger, úgy fodrozódott, 
kétszázezer hulla zárta el útját, törte meg lendületét annak az emberlavinának, 
mely útjából kitérülve, villámként csapott Itáliára, ahol az elpusztított városok 
úgy lobogtak az égre, mint éjszakában felgyújtott szénakazlak.

A nyugatrómai birodalom összeomlott a csapás alatt. Az a haldokló élet, 
melyet magával vonszolt bambán a szemétbe, kilobbant. Immáron úgy rémlett, 
közeledik a jövendőmondók és próféták által számtalanszor kilátásba helyezett 
világvége. Azokat a városokat, amelyekről Attila (Etele, hun uralkodó, ~406–
453), Isten ostora, világnak pörölye (Atilla, flagellum Dei, malleus orbis) meg-
feledkezett, az éhínség és a döghalál tizedelte meg. Azt kellett hinni, hogy a 
latin nyelv is elpusztult a világ romjai alatt.

Évek múltak el, míg a barbár tájszólások kristályosodni kezdtek, formát öltöt-
tek, igazi nyelvekké váltak. E világomlásból megmenekült a latin nyelv a kolosto-
rok által, és most a zárdákban, a plébániákon húzódott meg. Itt-ott néhány költő 
tűnt fel hébe-hóba, lagymatag és hideg költők: az afrikai Dracontius Hexameronjával, 
Claudius Mamertius szertartási költeményeivel, a bécsi Avitus, aztán az életrajz-
írók, mint Ennodius, ki elmondja az éles szemű és tisztelt diplomata, a becsületes 
és virrasztó pásztor, Szent Epiphanus csodáit. Eugippus Szent Severusnak párat-
lanul érdekfeszítő és lenyűgöző élettörténetét meséli el. Ő mint titokzatos remete, 
mint önsanyargató, alázatos hívő, mint az irgalom angyala jelent meg a síró nép-
nek, amely majd belebolondult már a fájdalomba és a jajveszékelésbe. Veranius 
értekezést készített az önmegtartóztatásról, Aurelianus és Ferreolus az egyházi 
törvényeket állította össze, Rotherius, a történetíró pedig a hunokról szóló 
művecskéjéről híres (?) – amely sajnos elveszett.

A következő századok munkái már jóval gyérebben képviseltették magukat 
nagybátyám könyvtárában. A hatodik századot Fortunatus képviselte, a 
portiers-i püspök, kinek elsősorban himnuszait és Vexilla regisét szerette meg 
– amelyet a latin nyelv régi teteméből vágott ki, azután egyházi aromákkal 
fűszerezett. De itt volt Boethius is, s az agg Gergely és Jornandes.

Aztán a VII. és VIII. században – Fredegaire és Pál diakónus latin krónikáin, 
valamint Bangor karénekeskönyvén kívül, melyben néha megnézte a Szent 
Comgill tiszteletére írott betűrendes és egyrímű himnuszt – az irodalom majd-
nem kizárólag szentek életrajzából állt, Szent Columban legendájából, melyet 
Jónás szerzetes írt, boldog Cuthbert legendájából, melyet egy lindisfarni névte-
len barát jegyzetei alapján Beda, a Tiszteletreméltó szerkesztett. Az unalom 
pillanataiban egyházi írók munkáit lapozgatta. Újra és újra böngészgette Szent 
Rustica és Szent Radegunda életrajzát: az előbbit Defensorius ligugéi pap, 
utóbbit pedig Baudonivia, egy szegény és gyermeteg poitiers-i apáca írta.
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De a latin és angolszász irodalom különös, ám a maguk módján izgalmas és 
érdekfeszítő munkái jobban vonzották: Adhelme-nek, Tatwine-nek, Eusebius-
nak, Symphosius e leszármazottjainak enigmái, különösen a Szent Bonifácius 
szerkesztette rejtvények, melyeket akrosztichonos szakokban írt, és amelyek-
nek megfejtését a verssorok kezdőbetűi adták.

E két század múltán érdeklődése megtorpant, majdhogynem kihunyt. 
Általában nem szerette a karolingi latin írók nehéz tömegét, az Alcuinokat és 
az Eginhardokat. Kedvelte ellenben a IX. század nyelvét, a szentgalli, frechulfi 
és reginói névtelenek krónikáit. Abbo le Courbének Párizs ostromáról írt költe-
ményét, a Hortulust, Walafrid Strabo bencés tanító költeményét, melynek a 
tökről – mint a termékenység jelképéről – szóló fejezete mindig jókedvre derí-
tette. Hasonlóan szívesen olvasta Ermold le Noir költeményét, mely Kegyes 
Lajos tetteit írja meg, rendes hexameterekben, komor, majdnem fekete stílben, 
megvasalt latinsággal, amelyet mintegy a monostorok szenteltvizében edzettek 
– itt-ott az érzelmek salakjával a kemény ércben. Aztán olvasgatta Macr 
Floridus versét is – De viribus herbarum –, mely különösen költői receptjeivel 
mulattatta, s azzal, hogy milyen furcsa, különleges képességeket tulajdonít 
egyes palántáknak és virágoknak. Például a gégevirágot ökörvérrel kell elke-
verni és a terhes nő hasaaljára helyezni, mire az rögtön fiúgyermeket szül; a 
borics főzetét meleg vízbe csöpögtetve szétpárolog az ebédlőben és felvidámít-
ja a háznépet, s csakúgy a vendégeket; a bazsarózsa összemorzsolt gyökere 
meggyógyítja a nyavalyatörést; az ánizs, ha egy nő mellére teszik, tisztítja a 
vizeletét és megindítja a havibaját.

Nem említem néhány különös, nem is osztályozható kötetét, a modernül 
rendhagyó vagy keltezéstelen, illetve a kiadó feltüntetése nélküli könyveket 
([S. l.] : [S. n.]), a kabbalisztikus, orvostudományi és növénytani munkákat. 
Migne különböző egyházi kiadványait, melyek ritka keresztény költeményeket 
és Wernsdorff kisebb latin költők műveiből készített összeállítását tartalmaz-
zák. Meursiust se említem, ahogyan Forberg klasszikus erotológia kézikönyvét 
s a gyóntatók használatára való moechialógiát és diaconalokat sem (de hát 
most látom, mégis fölemlítem majd’ mindegyiket!), melyeket csak nagyritkán 
porolt le, hogy ímmel-ámmal olykor mégis kézbe vegye őket. Nagy általános-
ságban: latin könyvtára csak a X. századig terjedt.

És a keresztény nyelvezet érdekessége, bonyolult gyermetegsége itt való-
ban megszűnt. A bölcselők és skolaszták dagályossága, a középkor 
logomachiája kapott lábra. Egyre gyarapodott és dalmahodott a krónikák és 
történeti könyvek léha és üres halmaza, az oklevelek garmadája, cikornyás 
irkafirkája; vége szakadt annak a dadogó szerzetesi bájnak és kedvesen pom-
pás ügyetlenségnek, amely az ókori költészet maradványaiból afféle jámbor 
vegyes felvágottat készített. Nem voltak többé ízesen finom igék, tömjén illatú 
főnevek, furcsa, különleges jelzők, melyeket mintha színaranyból (sárarany-
ból!) kanyarítottak volna – a gót ékszerek barbár és bájos stílusában. 
Megszűntek az ódon kiadások, melyeket nagybátyám olyannyira szeretett és 
ártatlan odaadással becézgetett. Áthidalva a múló korokat, egy ugrással 
keresztüllépve a századokat, könyvespolcain nyomban azok a könyvek kezd-
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tek sorakozni, melyek a jelen század (beleértve nyilván a múlt századot, sőt, 
engedtessék meg, még a „hosszú” XIX. század utolsó harmadának) magyar és 
világirodalmát képviselik.

Mindezen emlékezéseket csak azért bátorkodtam elősorolni (s belátom, az 
illendőnél kissé hosszasabban ecsetelni), mert a következő hétvégén, szíves 
invitálásának eleget téve, hosszú idő múltán újra meglátogatom nagybátyámat. 
Meggyőződésem, hogy ez alkalommal is részeltet majd gáláns vendéglátásá-
ban, s nem kevésbé abban a rá olyannyira jellemző epés és vitriolos, mindazon-
által pazarul sziporkázó szellemi traktában, amiért – mit tagadjam, buzgón, 
boldog és izgatott várakozásban számlálva a napokat – odamegyek.

Szigeti Lajos

Köztéri szobrok
Szobrok szólnak hozzám 
folyóméternyi könyv
talapzatán trónol Jókai,
mesél és övezi gyermeki rajongás.

Szemben az új versek költője, Ady
vívja megkésett  forradalmait,
viharkabátba csavart
lendülett el halad a ’halott ak élén’,
lázálma ’vér és arany’,
’ifj ú szívekben él’ még.

A közeli Zeneakadémia felől
zongorafutam viharzik –
szétveri itt  e hangzavart Liszt
Mefi sztó-keringője, magyar rapszódiája
és érzelmeire rájátszva ad lelkierőt
a ’Szerelmi álmok’ harmóniája.

S ki a ’város peremén’ élt,
itt  a ’véges végtelen’
énekese, ’…e kávéházi szegleten’
József Att ila ’nagyon fáj’
kényszerzubbonyos mellszobra
néz a semmibe borzongva –
minden elvégeztetett ,
mint a megváltó, értünk szenvedett .
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Krisky Gyula

Végtisztesség
Két öregember botorkál a lejtős rakparton. Az egyik sántikál. Emelt talpú cipőt 
hord. Ilyen helyre ez kell. Rézsűjáró. Gonosz vagyok? Lelketlen? A cipő talpa 
bordás, erezett . Az életvonalakat betapasztja az iszap, a sár. A másik öreg is nyo-
morék, hiányzik az egyik keze. Ép kezében nylon szatyor. Thor, a germán vihar-
isten csapkodja a folyót. A dombok felett  villámlik is.

Ne csináljuk inkább holnap? – kérdi a félkezű – Haragos a folyó. 
Majd megbékél a deltánál – feleli a sánta –, kiszélesedik, mint a korosodó nők 

csípője. Lelassítja a hordalék. 
Hord a lék. Horda lék. 
Ha nem akarod, hogy elkapjon a vihar – inti le a sánta –, akkor igyekezzél! 
Figyelj csak! Érzed ezt a szagot? Elfeledkeztünk a csatornáról, itt , a befolyás-

nál nagyon koszos a víz.
Mindenütt  koszos.
De nem ennyire.
Akkor menj fel a hídra! A folyó közepén sötétebb a víz. Látod? Odáig nem ér 

el a csatorna vize. 
Hogy a fenébe látnám, tudod, hogy rossz a szemem. Felkísérsz a hídra?
Eszemben sincs. Majd rád csörgetek, ha a közepére értél. 
Nem hívsz fel, én meg átmegyek a hídon, mint Petrovicsné a szobán.
Ne félj, szólni fogok.
Hívj fel most, és folyamatosan mondjad, hogy hol tartok.
A sánta fancsali képet vág. A félkezű félvak leteszi a szatyrát a földre, és elő-

halász belőle egy mobiltelefont.
Megteszed?
Egy vagyonba kerül – berzenkedik a társa. – Egy vagyonba. Mi vagyok én, 

vakvezető kutya?
Belső zsebéből ő is kivesz egy mobilt, a fény felé tartja, és nyomogatni kezdi a 

gombokat. A félkezű kezében cincogni kezd a Für Elise.
Halló, ki az?
No mégis, ki lehet az? A Für Elise. Hogy lehetsz ilyen eszement?
Miért, kereshetett  volna más is.
Ki a fene? Se nejed, se gyereked, se unokád, se…
A mobil cégtől is szoktak hívni.
Indulj már, mindjárt itt  a vihar!
Add fel a szatyromat!
Nem tudom feladni. Félek, hogy legurulok.
A félkezű nem szól semmit, lehajol a szatyráért, mutató ujját a szatyor fülébe 

dugva fölemeli, de közben a mobil kicsúszik a kezéből. Megállítja a lábával. Na-
gyot fúj. Leteszi a szatyrot, beleteszi a mobilt, kezét a szatyor fülébe dugja, és föl-
emeli. Amikor feljebb ér a karja, engedi, hogy a szatyor lecsússzon a karja hajlatáig.
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Vedd ki a mobilt, és add a kezembe! 
Társa elvégzi, amit mond, majd hátulról gyengéden megtaszajtja egy kicsit.
Előtt ed a lépcső.
Hány van?
Egy, kett ő, három… nyolc lépcső. Jó utat!
A félkezű elindul felfelé. Társa, mint egy mitfahrer, folyamatosan instruálja: 
Jól van, fenn vagy a parton… most balra, derékszögben… még egy kicsit… 

most előre… még… még… 
A félkezű eléri a hidat. A sánta felmegy a lépcsőn, hogy lássa. 
Balra a híd… úgy, most fogd meg a korlátot… Megvan?… akkor indulhatsz. 

Szólok, ha a közepére értél…
A félkezű megy, megy, időnként megkérdi:
Halló! Menjek még?
A sánta hümmög. Egy morzsát üldöz a nyelvével körbe-körbe, végre kĳ ött  a 

protézise alól.
Ott  jó lesz!
 A félkezű a korlátra teszi a mobilját. A szatyrot előrébb tessékeli a derekával, 

hogy meg tudja fogni, amikor sikerül, azt is a korlátra helyezi. Kivesz belőle egy 
dobozt, kinyitja, és leteszi a szatyor mellé. Füléhez emeli a mobilt.

Halló! Kezdhetem?
Előbb emeld fel a dobozt, mintha áldozatot hoznál.
Hogy emeljem fel, ha kezemben a mobil? 
Akkor hagyd nyitva a korláton! Egy fuvallat elrendezi a dolgot.
Azt mondta, hogy én szórjam bele.
Ott  egy járókelő, kérd meg, hogy segítsen!
Eszembe sincs! Azt mondta, hogy egyedül csináljam!
Akkor csináld egyedül!
Jól van, megoldom…
Ahogy akarod.
A félkezű a füléhez szorítja a mobilját a vállával, felveszi a dobozt a korlátról, 

és a magasba tartja, mint a fáklyát a new yorki Szabadság-szobor. 
Mehet? 
Várj csak! Lehet, hogy kisüt a nap, úgy ünnepélyesebb.
A félkezű az égre néz, a napot ő is észrevenné. Telnek a másodpercek.
Várjak még?
Képzeld azt, hogy druida pap vagy, és áldozatot hozol.
Szövegelni én is tudok… Tudod, mit, kezdjük elölről!… Félek, hogy közben 

kicsúszik a mobil. Leteszem a korlátra, és kiabálni fogok, hogy halljad, amit 
mondok.

Jó, csak igyekezz!
A félkezű leteszi a dobozt és a mobilt a korlátra, aztán ismét a magasba emeli 

dobozt. Közben folyamatosan kiabál a mobilja felé:
Halló!… Halló!… Ott  vagy még? Halló… én nem hallok semmit. Te hallasz? 

Halló… Mondom, hogy mit csinálok, jó? Ha akarsz valamit, kiabálj fel!… Most 
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hátraviszem a kezem… Olyan vagyok, mint 
íj, ha patt an… Miért pont a hidat akarta?… 
Rakhatt uk volna tutajra is, mint a hinduk 
a Gangeszen… estefelé… egy kis mécses-
sel… Nekem jobban tetszett  volna… Most 
olyan pózba állok, mint a görög diszkosz-
vető szobor… Megkordult a gyomrom, a 
fene egye meg! Nem bírtam reggelizni… 
Emlékszel, amikor kártyáztunk? … Milyen 
ráncos volt a keze… A szemüvegét kikerül-
te a bagófüst... Amikor nyertem, rám szólt: 
Mit ugrálsz, gilisztás vagy?… Egyszer azt 
mondtam neki, hogy gyerekkoromban sze-
rett em volna egy játékhajót… Másnap ho-
zott  nekem egy szép fehér műanyag hajót, 
alig fért el a kádban… A napokban látt am 
egy fi lmet, kett en álltak a parton… egyikük 
megkérdezte: Legális dolog a folyóba szór-
ni a hamvakat? Mire a másik azt mondta: 
Miért az legális, hogy egy ilyen jó embert 
elvett  az Isten?… Vihett em volna haza is… 
eltemett em volna a kert végében, a fenyő alatt … ott  sok a moha… olyan puha, 
ha rátérdel az ember… nem tett em volna rá semmi jelet… csak ápoltam volna… 
az emlékét. Te, hallod ezt?… Sziréna!… erre jön… 

A híd bejárata felől távoli kiáltás:
Szórjad már, te féleszű!
A félkezű előre lendíti a kezét, de nem engedi el a dobozt, csak rázogatja, 

mintha egy kendővel búcsút intene valakinek.

Oláh András

méregtelenítés
átlagos nap volt s áramszünet
valaki bent rekedt a lift ben
te is küldtél részvétt áviratot
mióta kivert Isten lett em

megértem: rám itt  semmi szükség 
önzésem értelmét veszíti
eldobjuk a kinőtt  szerepeket
de hiányodra nincs mit felírni

kinek az álmában
már semmi közöm hozzád

mégsem fordított am hátat amikor az éjszaka
derekán váratlanul átöleltél
talán ha lett  volna időm újra beléd szeretni
– csak ne akartál volna mindig jót nekem –
de folyton csiklandozott  a magány
azóta megvakult tükörből beszélek
ügyes testcsellel becsaplak
s nem tudom kinek az álmában ébredek

A Lőportotony
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Rőt Macska
Andreas

Részlet az Utazások régi életeimbe című, 
megjelenés előtt  álló regényből

Az idők hajnalán úgy gyilkolt az ember, mint ma, mikor lélegzetet vesz, eszik, 
szeretkezik. – „Ezzel vagy ezen!” – mondták néhány ezer éve a spártaiak, hogy 
legitimitást nyerjen az öldöklésük. Még régebb az embernek nem szabott  tör-
vény gátat, s a gyilkossághoz nem keresett  törvényben felmentést vagy bizta-
tást.

Férfi ak. Életeink pitymallatáról idesodort ősrégi típusok. Akiken börtön és 
fenyítés semmit nem fog, utána csak többet hallgatnak, s többet cselekszenek, 
mint mások. Mert megtapasztalták a lét végességét, s tudják, hogy a kiszabott  
életidő ajándék.

A két végén égő gyertya törvénye szerint sorsútjuk: élni. Semmi más, csak 
élni. A Teremtő kezéből vett  ajándékkal, az élett el élni. Minden áron élni. Mások 
élete árán is.

Ez is imádság (Vasi napló I.).

Ebbe ez életbe többször, több utazásom során is visszatértem. Amikor először 
mártóztam meg a múlt kútjában, ez az emlék bukkant fel elsőnek – meghatáro-
zón, dominánsan. S látt am magam immáron férfi ként inkarnálódva. Én lett em 
Andreas, a görög.

Elindulok. Előtt em a rét a nyírfával, megtelek ezüstös sugárral, mely feltölt, 
hogy erőm legyen a lélekutazáshoz. A távolság pillanatok műve. Leereszkedem.

Agora, huszonkilenc évszázad prizmája. Emelvényen előadást tartok, s a tu-
dós hallgatóság oly messze áll tőlem, hogy a tömeg kis csoportt á zsugorodik. 
Ujjam a napra mutat, erőm, tudásom tőle ered. Ha társ-számba kell vennem 
valakit, mutatóujjam az égitesteken: a fénylő Nap a társam. Nem az a veszeke-

Cs. Sándor Richárd

Utcalakók
Este van. Bármerre lépek
Mindenhol csak árnyak...
Üveges, egészen üres tekintetek
Merednek rám a járdaszegélyről
Ijedten és megalázva.

Gondolataik szinte állnak a
Levegőben, menekülnének,
De nincs hová. Valamilyen
Emberformában lesik a csodát,
Ha egyáltalán túlélik az utcát,
S nem válnak horizontt á.
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dő némber, aki most is valamilyen faedényből kókusztejet tölt a számba. Perel, 
hogy nem eszem, nem iszom, megbolondultam a tudománytól. Nagy szája, kék 
köténye maga a vibráló élet, te vagy a feleségem, istenem, de furcsák az embe-
rek, mi közöm hozzátok? (Utazásaim Rőt Macskával).

Mintegy háromezer éve jött em ismét a földre. Testvérem ismét közeli roko-
nom, egyből felismerem, mert senkihez annyira nem ragaszkodom az itt  élő 
emberek közül, mint az anyámhoz. Gyönyörű, kék szemű, fekete hajú asszony.

Ha sorrendbe akarom rakni itt -tartózkodásom képeit, az első mozaik a szü-
letésem. Látom, ahogy megszületek, anyám egy heverőn fekszik, kicsusszanok 
alul baloldalt. – Andreas – mondja áhítatt al, aztán sír, örül nekem. Szegény lány 
volt, én szilárdított am meg a társadalmi helyzetét.

Gazdag ember fi aként jött em a világra. Dereng apám alakja is: szakállas, erős 
testalkatú, hatalmas férfi . Szép nagy házban lakunk. Látom a házat, ami va-
lójában egy hatalmas kőtömeg: boltozatos ívekkel, számos teremmel, mozaik-
padlóval, padlófűtéssel, fürdőteremmel, vezetékes vízzel – meleg és ott honos 
volt hűvös napokon is. Együtt  lakunk a szülőkkel. Csupa lánytestvérem van: 
húgom, nővérem, szép, egészséges gyerekek. De egyedül anyámon csüggök – s 
ő énrajtam, mintha más gyereke nem is lenne. Én vagyok az élete értelme – na-
gyon szeretjük egymást.

Már kiskoromban becsvágyó vagyok: anyámért mindent megteszek. Minden-
ben az ő kedvét keresem, gyermekként is az ő óvó, féltő tekintete vett  körül, s én 
úgy sütkéreztem gondoskodásában, felém fordulásában, mint szellő a tavon, a 
nap melegében. Úgy szerett em volna, ha csak mi kett en vagyunk a világon, de 
olyan sok ember vett  körül minket…

Az iskolában jól tanultam, nevelőim elismeréssel beszéltek rólam. De mindez 
csak azért volt, hogy anyám kedvében járjak. Tudtam, hogy mindaz, amit te-
szek, minden cselekedetem anyám életét óvja, az ő hatáskörét szilárdítja meg. 
Érte mindent megtett em. Ha azt akarta, hogy tanuljak, tanultam, ha azt akarta, 
hogy tanuljak harcolni, megtett em, mindenben ki akartam tűnni, csak hogy örö-
me teljék bennem. Még azt is megtett em érte – bár kelletlenül –, hogy elvett em 
azt a lányt, akit apámék kiszemeltek nekem.

Nem tudom, miért épp őt, és miért épp nekem kellett  elvennem. A lány tizen-
öt éves volt, amikor, magam is fi atalon, feleségül vett em.

Csak egy kérésem volt: hadd lakjunk továbbra is a szüleimnél. Ennek a kérés-
nek helyt adtak, hiszen a palota örököse én voltam. Bár apám távolról sem tar-
tott  ott , és nem szorult támogatóra. Vagyonát és helytartói rangját én kaphatt am 
volna. De nem érdekelt egyáltalán az uralkodás, és sorsom is másképp fordult. 
Talán anyám idézte meg a párkákat, melyek egészen más sorsfonalat fontak 
aztán nekem, mint ami természetes és kívánatos lett  volna.

Mert anyámnak hivatása volt. Nem született  a papi rendbe, sem férfi nak, 
hogy tudós legyen, aki a csillagokból sorsokat olvas ki, de lénye mindig másfele 
járt, kívül e világon. Ezért volt bennem az ajnározó féltés, szinte féltékeny sze-
retet iránta, valahányszor éreztem, hogy nem e földön jár. Filozófus lélek volt, 
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a csillagokat fürkészte, s furcsa jóslatokat mondott , amelyeket aztán – állított a, 
hogy – elfelejtett , vagy csak nem akart megfejteni előtt ünk, nem akarta feltárni 
a jövőt. Valami szomorúság bujkált a szeme sarkában. Gyönyörű kék szeme 
színét világoskék fátyla erősített e. S mint fátyol telepedett  e szépségre egy szo-
morúság-felhő.

Anyám tudta, születésemtől fogva, hogy hosszú és nehéz út áll előtt em. Elkí-
sért, amíg csak tudott , utamon. Soha senkit nem szerett em ebben az életben, és 
senki nem szeretett  úgy, mint ő.

Apám rendkívüli ember volt: helyt adott  ennek a rajongásnak. Anyámnak 
nem tudott  ő sem ellenállni azóta, amióta meglátt a kislányként, amikor is magá-
hoz vett e, s feleségnek neveltett e. Anyám egy rabszolganőnek volt a lánya, apját 
nem ismerte. Amikor már apámnál élt, felnőve, házasságkötésük előtt  apám fel-
szabadított a, szabad nőként vett e el, de anyám úgy érezte, csak akkor érdemes 
erre a nagy jóságra, ha fi ú utódot hoz a világra.

Reményeit én váltott am valóra.
Úgy éltünk anyámmal ezen a világon, hogy egymás nélkül nem is létezhet-

tünk volna. A féltés ott  volt bennünk. Valahányszor háborúba vonultam, mindig 
fohászkodtam, áldoztam, hogy anyámat élve láthassam viszont. Tudtam, hogy 
az élet nem véges, s hogy mindig együtt  leszünk. De ezen a próbavilágon féltet-
tem őt, amikor szemét a csillagokon járatt a, lelke kilépett  innen, s oda felkíván-
kozott . Sem apám szerelme, sem az én ragaszkodásom nem tartott a itt  sóvárgó 
lelkét. Apám hagyta, megértett e; én aggódva, összeszorult szívvel fi gyeltem.

Huszonnégy éves koromban történt a baleset. Túl bátor és vakmerő voltam a 
harcban – ezért történt. Kopját szúrtak a keresztcsontomba.

Anyám szinte megnyugodott , amikor bekövetkezett  a balesetem. Mindenki 
más belehalt volna. Ám apám minden befolyását és vagyonát latba vetett e, hogy 
megmentsék az életem.

Kíméletlen harcos voltam. Kíméletlen az öldöklésben. Akkor is, abban a pár-
harc ban, amelybe belekeveredtem, győzelemre álltam. De ott  volt a közelben 
a feleségem, felfoghatatlan, hogyan került oda, s egy pillanatra elterelte a fi -
gyelmem. Mintha gonosz erők bújtak volna bele, sikoltozott , a nevem kiáltott a. 
Én a hang felé fordultam. Csak egy pillanat volt az egész, s ellenfelem kopjája 
hátulról a keresztcsontomba fúródott , ferdén lefelé, jobbra, s szinte leválasztott a 
a forgómat a helyéből. Úgy estem el a földön, hangtalanul, gyors eszméletvesz-
téssel, hogy aki látott  a hátamba fúródó s jobb csípőmbe hatoló dárdával, halott -
nak nézett . Apám emberei vitt ek el, én semmire nem emlékeztem.

A bódító szerekre, melyeket állítólag megitatt ak velem, ugyancsak nem. Ami-
kor eszméltem, már hiányzott  a jobb lábam. Anyám ült mellett em, révedező 
mosollyal, mintha egész életében erre a szerencsétlenségre várt volna, ami most 
bekövetkezett . Tudta ő a jelekből, hogy ezen át kell esnem. Szinte megkönnyeb-
bült, amikor bekövetkezetett : több évtizedes aggodalmát akaszthatt a szögre.

Kértem, hogy a feleségemet küldjék el a háztól. Anyám szótlanul rázta a fejét.
– Heléné az életed keretét alkotja, ősei híresek voltak. S tudod, hogy őt is 

szeretem – anyám szívébe még egy idegen asszony is belefért. – Különben hálás 
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lehetsz neki, nehéz sorsot vállalt – folytatt a. – Hiszen általa teljesedett  be rajtad 
a baljóslat, hogy egy életveszélyes esemény következtében hirtelen fordulatot 
vesz a pályád.

Nem adtam fel. Nem akartam hamarabb meghalni, mint az anyám. De a lá-
badozás, a fájdalom, melyet ő főzetekkel, gyógyhatású kenőcsökkel enyhített , 
elvett e az életkedvem. Tudtam, hogy harcba többet nem vonulhatok. Mitévő 
lehetek?

Kint kocsikáztam már kétkerekű lovas kocsin a majorban. A lovak érdekeltek 
gyermekkorom óta. S elhatároztam, hogy kocsihajtó leszek, versenyző. Gyako-
rolni kezdtem. Anyám óvott , de valamiféle megszállott ság lett  úrrá rajtam. A 
lovakkal egyre bensőségesebb viszonyba kerültem. Beszélgett em velük, kimen-
tem az istállóba hozzájuk, mankómat a jászol szélére fektett em, s tenyeremből 
adtam nekik enni. Ők segített ek a felépülésben. Apámat kértem, hogy verseny-
lovakat vegyen, kett őt, mert indulni akarok a stadionban.

Apám először megütközött , de ő sem támasztott  nehézséget. Csak annyit 
mondott : – Tudod, hogy milyen sok ott  a baleset, a kocsihajtók kizuhannak a 
kocsikból, s átgázolnak rajtuk a lovak. Meg aztán a kocsihajtók fi zetett  emberek 
– tett e hozzá, csendesen utalva arra, hogy főrendű ember nem alacsonyodik le 
ilyesmihez.

Kicsit gúnyosan néztem. Megértett e, hogy az élet számomra nem drága, a 
veszélytől eddig sem féltem, s az aggodalmat is csak anyám miatt  ismertem. A 
rang pedig nem érdekelt. Beleegyezett .

Hónapokig gyakoroltam, futt att am, kocsit hajtott am, még lóra is ültem, fel-
szíjaztatt am magam a lóhátra. A feleségem távolról nézett , a balesetem óta nem 
mert a közelembe jönni. Szomorú volt, hogy nem mondhatt a el, mert nem hall-
gatt am meg, hogyan is került a balesetem színhelyére, és miért kiáltozott . Szóba 
sem álltam vele.

Aztán egy napon, amikor szélsebességgel száguldott am a majorban, s ő elém 
hozta a két gyereket, megenyhültem iránta. Korlátolt nőnek érzékeltem, nem 
volt benne az a sokfelé és sokféle látás, az a mindentudás, ami anyámban meg-
volt. Gazdagnak született , nem kellett  törekednie semmire. De gyakorlatias nő 
volt, s ezt kedveltem. Megálltam, s a kisfi út magam mellé ültett em. A gyermek 
elragadtatva nézett , a kislány is kérlelt a szemével, s intett em. Heléna óvatosan 
az ölembe adta a kislányt, félve, nehogy fájdalmat okozzon nekem. De akkor 
már nem voltak fájdalmaim azokon az idegfájdalmakon kívül, melyek éjjelente 
és esős időben kínoztak, levágott  lábujjaim helye bizsergett , sérült csípőcsontom 
hasogatva fájt.

A gyerekek óvatosan, de büszkén és boldogan ültek a kocsiban. Heléna mo-
solygott , de mintha máshova nézne. Aznap éjjel magamhoz hívatt am. Akkor 
fogant a harmadik, utolsó gyermekünk. Heléna boldog volt. Fiatal, egészséges 
teremtés, a természet követelte a magáét.

Anyám szívébe belefért ő is, bár Heléna mindig féltékeny és irigy volt anyám-
ra. A nagy szíve miatt ? Vagy, mert tudta, hogy a mi kapcsolatunk bonthatatlan, 
abba másik személy nem fér? Sem nő, sem férfi . Igazából nem volt anya–fi a 
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kapcsolat. Egy síron túl is tartó szeretet, így éreztem én. Mindent megtett em 
volna a boldogságáért.

[Most ott  ül a lelátón, de nem rám néz: fehér selyem fátyol, kék szalag a fején, 
fekete haja hosszú, kék szeme az eget nézi, rézsútosan. Mintha a nappal társa-
logna az anyám.

Emberek vannak körülött em, s én mintha a felhők fölött  siklanék. Mintha 
vízisíznék, pára száll körülött em, vagy szörfdeszkán szállok? Majd hirtelen fel-
ismerés: lovas szekér! Gyeplőt fogok! – Nevetés, meleg borzongás: két barna ló 
száguld előtt em, szőke, fi atal férfi  vagyok, erős, izmos, harmincéves. Előtt em a 
pálya: kétkerekű harci szekéren száguldok. Versenyzek. A gladiátorok kora ez.

Nézek magam elé, a lábam saruban van, de csak a balt látom.
Hatan versenyzünk. Óriási tömeg körülött ünk. Feleségem is ott  van, Heléna, 

akit később megöltem. Felismerem, fanyalogva: a későbbi szőke férj, majd az 
első pillantásra elvetett  party – későbbi ellenségem. Heléna bőre világos. Balese-
tem is miatt a volt, tőből hiányzik a jobb lábam.

Heléna körül három gyerek, a mi gyerekeink. Egy lány és két fi ú. A harmadik 
már akkor fogant, amikor elvesztett em a lábam. Közönyös vagyok a feleségem, 
a gyerekek iránt.

Nem akarom a negyvenet megélni. Láb nélkül egy harcos mit sem ér. Egyet-
len szórakozásom a lóversenyzés. A szegényeknek is nehéz a napi küzdelem. 
Ha apám nem gazdag, én életben sem maradok. Ő kezeltetett , amíg felépültem. 
De a gazdagoknak nincs életcélja. Nincs utam a pályán kívül. Hiába vagyok 
gazdag, így az élet mit sem ér. Nem a helyezésért versenyzek. Ez életem értelme 
– ezt csinálom, muszáj.

Én mindig második vagyok. A jobb oldali egyik versenyző lassan előbbre 
húz, elhagy. A lovakat szeretem, nem korbácsolom őket. Az elsőnek megdöglött  
a lova, halálra hajszolta. Én ilyent nem teszek, inkább második maradok. Túl 
nőies lélek vagyok ahhoz, hogy kegyetlen legyek.

Hogy mégsem haltam meg negyvenévesen? Apám tanítt atott . Később tudós 
lett em, előadást tartott am az agorán – ez egy régebben átélt élményélet. Nyolc-
vanéves lehetek, a nappal beszélgetek.]

Állok az előadóteremben, s ökörnyálszerű gondolatfoszlányokat szedegetek 
elmém gombolyagáról. Kitekintek az ablakon, a hallgatóság tekintetével követ. 
Érzékletesen előadok, embertömeg fi gyel rám (Utazásaim Rőt Macskával).

A legkisebb gyerekünk elmúlt pár éves, s én nem hívtam többé Helénát. El-
foglaltam magam a tanulással, délelőtt önként tudósokkal, csillagászokkal tár-
salogtam. Heléna teljesen kiesett  a fi gyelmem köréből. Mit is tehetett ? Először 
kiköltözött  a nagy hálóteremből, majd többé nem is jött  be. Ám elfoglaltságom 
közepett e is feltűnt, hogy éjjelente kĳ ár a házból, meglestem: fátylat borított  a 
fejére, s nesztelen kisurrant az oszlopok között . Eleinte még örültem is, de a 
szolgálók közt híre ment, hogy az asszonyuk eljár a háztól. Nem volt mit sze-
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mére vetnem, mégis feldúlta nyugalmam a szóbeszéd. Valamit tennem kellett , 
holott  még arra sem voltam kíváncsi, ki az ágyasa.

Egy éjjel megvártam. Már harmatozott  a fű, s az olajfák lombjai súlyosan bó-
logatt ak a párás levegőben, amikor ugyanolyan nesztelenül, ahogy eltűnt, vissza 
akart osonni a palotába. Egy oszlop mögött  vártam, elkaptam a karját. Halálra 
rémült, belefagyott  a sikoly. Szótlanul belekaroltam, botomat hónom alá fogtam, 
s hagytam, hogy bevezessen a hálóterembe. Zavartan nézte a padlóköveket.

– Mit szeretnél? – kérdeztem.
A kérdés meglepte, nem tudott  válaszolni. – Semmit, semmit – rebegte.
– Váljunk külön?
– Nem, nem! Dehogy! – s hangja elhalt.
– Holnapig választ kérek: különválunk, a gyerekek itt  maradnak anyámmal. 

Te pedig szabad vagy. Vagy nem állok jót magamért.
A fenyegetésem úgy hangzott , mint egy baráti intelem. Heléna sírni kezdett .
– Nem akarok innen elmenni – s át akart ölelni. Elhárított am.
– Nem szeretlek, Heléna, tudod jól. Nincs hely számodra a szívemben. Hiába 

vagy fi atal és kívánatos, buta vagy, számomra üres. Neveld a gyerekeket, s járj 
egyenes úton, ha itt  akarsz maradni.

Felálltam, s a papirusztekercseim között  keresgéltem, jelezve, hogy nincs 
több mondanivalóm számára.

Három hétig nem járkált el. Aztán a hold teltével ismét eltűnt egy éjjel. A 
papiruszokkal dolgoztam, de fi gyelmem el-elkalandozott . A hálóterem alacso-
nyabban volt egy fél szintt el a bejáratnál. Nagy, egészben hasított  kőtömbökből 
kirakott  lépcső vezetett  le a heverőig. Ott  ültem, s egyre gyakrabban vonzott a a 
tekintetem a kőlépcső. Éjfél után vett em a botom, s odakopogtam a lépcsőhöz. 
A kőhasábokat vizsgálgatt am. Próbáltam megmozdítani a lépcsőfokokat. Az-
tán felmentem a lépcső tetejére. Egy késpengét vett em elő, s belefeszített em az 
egyik hézagba. A lépcsőfok lassan, nagyon lassan elmozdult. Lehetett  másfél 
mázsányi. Ám a tanulás az erőmet nem emésztett e fel. Lassan elcsúsztatt am a 
lépcsőfokot oldalra, majd az alatt a levőt lazított am meg, s húztam ki. Hajnali 
kett őre kiszedtem, és oldalra csúsztatt am mind a tizenkét lépcsőfokot.

Nem volt bennem különösebb elhatározás, sem harag, sem bosszúállás. Csak 
érzékeltetni akartam az üresfejű feleséggel, hogy ha elmegy a házból, nincs visz-
szaút. Hátha így megérti, ha bokáját zúzza. Kemény lecke. A lépcsőlejáró tete-
jéről sötét űr tátongott .

Az olajfák már harmatoztak a nyári hőség utáni hajnalon, amikor Heléna fá-
tyolos alakja síri csendben felbukkant a bejárat oszlopai között . Meghúzódtam 
a hálóteremben, amikor elfojtott  sikoly hallatszott , majd robaj, zúzódó test csa-
pódása, és csend. Halálos csend.

Vártam egy kicsit. Hónom alá kapott  mankómmal lassan megindultam a lép-
cső felé. Heléna ott  feküdt a hajnali derengésben a hátán, tarkója természetelle-
nesen hátracsavarodva. Szeme tágra nyitva, teste élett elen.

A szívem összeszorult. Nem, ezt nem akartam. Mégis valami megnyugvás 
töltött  el. Most már nyugtom lesz tőle. Bár nem tartott am felelősségre vonástól, 
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hiszen senki sem vitathatja el a megcsalt férj jogát, hogy bosszút álljon a felesé-
gén. Ám Helénát én hanyagoltam el asszonyi mivoltában. A gombóc a torkom-
ban nem engedett , egyre izgatott abb voltam, a szolgákért kiáltott am.

Jött ek is kisvártatva, semmit nem kérdeztek, egyikük anyámért szaladt. Ő 
sírva jött , engem sajnált. – Átkot vett él magadra, ez a lélek mindig visszatér 
majd hozzád.

Szótlanul ültem a hálóteremben, míg a holtt estet elvitt ék. Harmadnap mág-
lyás temetést rendeztünk. Heléna szülei a távolság és öregség miatt  nem jöhet-
tek el a temetésre, futár értesített e őket, hogy megadtuk lányuknak a végtisz-
tességet.

A sírhantot befedték, én mindvégig ott  álltam a fejénél. A gyerekek szótlanul 
anyám szárnyai alatt . S akkor, mint kis energianyaláb, úgy patt ant ki a földből 
valami, ami a mellkasomra telepedett , torkomat fojtogatt a. Heléna lelke nem 
távozott , rám telepedett .

Mint elátkozott , ástam magam egyre mélyebben a tudományba, enyhülés 
nélkül telt és fogyott  a hold, telt és fogyott , s vele együtt  én is elfogytam. Étvá-
gyam nem volt, s az a megszállott ság, mint amikor fogathajtó akartam lenni, 
ismét erőt vett  rajtam. Csak tanultam, olvastam, a csillagok járását tanulmá-
nyoztam, s így esett , hogy amikor már sokadszor is megtelt a hold, megke-
resett  az egyik sógorom, a legkisebb húgom férje. Erőszakkal magával vitt  a 
fürdőbe, mindenféléről fecsegett , s hetérákért küldött , akik olajjal kenték be a 
testünket. Hiába tiltakoztam, sógorom szóáradata eleinte zavart, majd anda-
lítóan hatott  rám. S a hetéra erős keze alatt  félálomba szenderültem. Egy idő 
után arra eszméltem, hogy az ágyékomon ül egy elképesztően furcsa, zavart 
tekintetű, testes asszony.

Ha férfi minőségem találkozik egy érzékeny férfi  nőiességével, harmónia illú-
ziója kél. Régebb is párom voltál (Utazásaim Rőt Macskával):

[Egy szőke testes nő van mellett em, Heléna eltűnt, az asszony gondoskodik 
rólam. Hogy melyik némber volt? Már nem emlékszem. Nincs társunk. Egyete-
mi tanárnak választott ak meg: a bolygókról beszélek, a világegyetemről.]

Most jött  vissza, egyből tudtam, hogy ismerem. Most épp ő volt a barátom, 
aki már az első öt percben összeveszett  velem és megsértődött , mert leszóltam 
a lakását, ahol vacsorával várt, hűtőszekrénye tele volt az én tiszteletemre. S 
amikor testünk egybeért, tudtam, hogy hazaérkeztem. Tűzláng, mely éget, s 
nyugtat. Társam voltál, gondoskodtál, s én semmibe vett elek. Meg is bűnhőd-
tem miatt ad. Mindig megbűnhődöm miatt ad.

– Azért jött em, hogy összekavarjam az életedet! – megtett e, nem is volt kaján. 
Az ő napjain másról sem szólt az életem, csak róla. De hiányában is jelen volt. 
Látt am őt, asztrálteste mosolyogva jött  felém a parkban. Segített  nekem átélni a 
legmélyebb, legmetszőbb fájdalmat, mely sokáig sajog, nehezen múlik. A szen-
vedélyt, az észveszejtő dühöt, fájdalmat, megelégedést, örömöt. Mit veszíthet-
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tem el vele egykor? Kit hagytam magára? Hol követt em el hibát? Kit hanyagol-
tam el, kit nem szerett em? Elmélyülő fájdalmam vétséget jelzett  (Lélekhangok).

S ezzel együtt  a nyakamba szakadt egy másik fajta élet. Mintha csak most 
kezdődne igazán az életem ezen a tanulóbolygón.

Még azt beszéli a boldogtalan, hogy azért jött  az életembe, hogy jól összeka-
varja. Na, már ha hagyom! Ha hagyom neki. El-elkergetem, bosszút áll rajtam, 
s vissza-visszajön. Annyi fájdalmat okozott  már, de hisz a lábam elvesztése óta 
így kell megtanulnom, hogy milyen a lélekfájdalom. Tudom, anyám nem él-
hetett  örökké. De hogy ennek a félnótás némbernek a kiszolgáltatott ja legyek! 
Maholnap kiugrom az emeletről. De még azt is megneszelné, s az utolsó pilla-
natban megakadályozná. Ismerem. Leselkedik rám, amikor írok elmélyülten. 
Ha rászólok, hogy jöjjön csak elő az oszlop mögül, még inkább elbújik. A fene a 
dolgát, csak nem szerelmes belém. Belém? Pont belém! Na hát. Hisz vénember 
vagyok, csonka lábú. Mi tetszik neki bennem, hogy játszik velem és gúnyt űz 
belőlem? Azt látom, hogy ragaszkodik hozzám. Azt akarja, hogy éljek. Persze, 
mert addig neki is jó sora van.

Hogy az éjjelek milyenek? Mint a hazaérkezés. Ez a nő a testem. Érdes, öre-
ges, helyenként már lött yedt a bőre, hiszen nem fi atal. Sok gyereket szült sok 
férfi nak élete során. Azt mondta, még megpróbálhatjuk. Mondtam, megfojtom, 
ha megpróbálja. Furcsa, de Helénával három gyereket nemzett em, s egyszer 
sem éreztem, hogy egy másik ember ennyire közel állna hozzám. Örömet lelek 
a testében, ott honosságérzést. Hogy ott hon vagyok ebben a világban. Anyámat 
szerett em, de amikor a közelében voltam, s látt am, ahogy a csillagokat fi gyeli, 
az én lelkem is vele röpült oda fel, egy másik szférába. Megmarkoltam volna, 
hogy itt  tartsam, de kicsusszant gondolataim hálójából. Anyám földi valóságos-
ságában teljesen más volt: távoli, számomra megfoghatatlan. De ez a némber 
olyan, mint az élet maga. Vidám, tréfálkozik, még rajtam is nevetni tud. Nem 
sért meg, ösztönösen megérzi, hol a határ. Ha elmegy, örülök is, hogy végre 
békén hagy, s máris hiányzik. Fészkelődöm a helyemen, fertályóránként lop-
va a homokórát fi gyelem. Ha meg itt  van, s készülnöm kell az előadásra, nem 
hagy. Bolondozik velem. Figyeli tekercseim, melyek szanaszét hevernek. Egy-
szer látt am, amint sepregetett  körülött ük, majd hirtelen ráfeküdt a heverőre, s a 
szívéhez szorított a az egyiket. Ott  feküdt, mellén a tekercs, melyet vaskos ujja-
ival átkulcsolt, s látt am, hogy mosolyog. Bolond asszony. Ez a kép megmaradt 
bennem, s valahányszor felidézem, megenyhülök iránta.

Lehetséges, hogy szeretem?

Hogy szerett elek-e? Kötődtem eltéphetetlenül, amikor ollóval vágtam át a 
szíveinket összefűző neonkék szálat, recsegett , mint törött  csirkecsont. Miért 
csak az idő havaz be süket tompasággal mindent? (Lélekhangok).

Én csak egyetlen embert tudtam szeretett el elfogadni. Anyámat. A gye re ke im 
iránt jobbára közönyös voltam. Olyanok voltak számomra, mint más ember: ide-
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gen. De ez a nő nem hagy hidegen. Tusakszik velem, nem hagy belemélyednem 
gondolataimba. Néha megőrjít, egész napom csak róla szól, csak vele foglalko-
zom. Azt mondja, ne legyek mogorva vénember, hisz itt  a tavasz, s kocsiba ül-
tet, kivisz a folyópartra. Ott  nem csinálunk egyebet, csak amit itt hon is teszünk, 
amikor rájön a bolondja. Mondtam neki, ha valaki meglát, oda a tekintélyem, ki 
nem állhatok többé a tanítványok elé, csak gúnyolódni fognak rajtam. Ott  egy 
tiszteletreméltó tudós, s lám, üzekedik egy némberrel a folyóparton. Ilyenkor 
semmit nem mond, hallgat nagyokat, laposakat pislant, s hirtelen faképnél hagy. 
Időként visszajön, mikor már-már elmélyültem a papírosok között , s rám rivall:

– Ne tagadd le, hogy neked is jól esett !
Értetlenül nézem, a csillagok járásával kapcsolatos gondolatmenetembe nem 

illik sem ez a hang, sem ez a mondat. Na ilyenkor tudnám csak megverni!
– Miért nem hagysz már békén? – kérdem.
– Te nem hagysz! – rivall rám. – Én itt  a konyhában csendben levest készítek, 

s be kell mennem, mert rám gondolsz.
– Hogy gondoljon rád a Hádész! Takarodj a fazekaid közé! – ordítok már én 

is, s felkapom a mankót, hogy utána dobjam.
Bolond asszony. És bolond szerelem.
Visszagondolva hosszú életemre: ez a pár év, amíg nálam volt, ez vidított  

fel. Bosszankodva gondolok a húgom férjére, aki elszegődtett e hozzám ezt az 
asszonyt. Bolondnál bolondabb emlékek jutnak eszembe, vénembernek. A ko-
csikázás a fűzek között , a folyóparton. Amikor hagytam a fogatot vezetni, s ő 
megállított a a sűrűben. S úgy kínálta testét, mint jófajta húst a piacon, s én, 
éhes ember, elvett em. Gyermekké tett , esztelenné, kicsinnyé, bolonddá. Utána 
köntösöm kerestem, de sehogy nem tudtam felölteni, mind csak az övét kanya-
rított am a nyakamba. Csak laposan nézett . S előtt e az izgalomtól megkordult a 
gyomra, hisz állandóan főzött  és csak evett , mint aki másnap már éhezni fog, 
s együtt lét közben elszellentett e magát. Rajtam feküdt, el sem menekülhett em, 
rám nehezedett  nyolcvan kilója, kis tömzsi asszony. Vaginája bejárata is ferde 
volt, ugyanúgy húzta oldalra valami, mint a szája jobb sarkát a nevetés, mely ott  
bujkált mindig gödrös-ráncos arcán.

Azt mondja, valamikor szép volt, kaptak rajta a férfi ak. Ahogy ma elnézem, 
szépsége romjai sem látszanak. De tud valamit, meg akar tanítani nekem vala-
mit, amit én nem tudtam, de sejtett em mindig, hogy ilyesmi is van a világon. 
Nem baj, ha már ennyit kell élnem, s ennyi mindent kell megélnem, jó ezt is 
megtapasztalni.

Azt mondta, tudja, hogy csak a lovaknak szokták a fogait dicsérni, de nekem 
szép fogaim vannak. Kérdeztem, miért hiányzik elől a foga, mondta, nem tehet 
róla, goromba volt az első gazdája. Azt mondta neki, csak így ért, szép szóból 
nem. Lehetett  valami igaza annak a gazdának. Én sokáig próbáltam oktatni, 
hogy egy-két dolgot megtanuljon a környezetemben. Mondta, nem fog az agya. 
Még a homokóra járását sem tudja követni. Borzalmas nő. Rákiabáltam, hogy 
eszetlen tyúk, az ilyen minek él! Minek szívja a levegőt! Nézett , elhúzta a szája 
sarkát, látt am, hogy mosoly bujkál rajta.



81

Merített szavak

– Csak kiabálj – mondta. – Tudom én a magamét. Te is tudod – még tegez is, 
ha csak kett en vagyunk. – Kellek neked, ne is tagadd, nem tudnál élni nélkülem.

Azt hitt em, agyoncsapom. – Eddig is megvoltam nélküled, ezután is megle-
szek, hogy vinnének el az alvilág kutyái!

– Eddig megvoltál, azt meghiszem, de mióta ismersz engem, már nem tudnál 
meglenni nélkülem.

Menny és pokol volt mellett e az életem. Igaza volt. Ha már egyszer megis-
mertem, s a testét elfogadtam, megváltozott  az életem. Vajh, ha fi atalok s szépek 
lett ünk volna?

Nem. Most jött  el az ideje, hogy mi összekerülhessünk. Fiatalon legfeljebb az 
örömházban találkozhatt am volna egy ilyen fajtával. De így, hogy a segítségére 
szorultam, s az a rett enetes sógorom ezt a nőt szerezte el mellém, mit tehett em?

– Neked mi az életcélod? – kérdeztem egyszer csendesen.
– Élni – mondta egyszerűen, meggyőződéssel. Hiába, mindent jobban tud, 

ami élet, s nem tudomány.
Akkortájt kezdtem hagyni, hogy meséljen. Már lemondtam arról, hogy bármi-

re is megtanítsam. Hagytam takarítani, ahogy szokta. Ha bejött , félbehagytam a 
foglalatosságaim, s néztem. Beszélt, mint mindig. Én néha kérdeztem. Az életé-
ről mesélt, amivel korábban mindig zaklatott , a kiszolgáltatott ságáról, a gyerme-
kei elvesztéséről, hogy hatéves korukban mindig elvett ék tőle, s eladták őket. S 
nekem fájt a szívem, de aztán rájött em, hogy nem kell érzelemmel részt vennem 
az életében. Ő is csak úgy mesélt ezekről a dolgokról, mint akinek mindez már 
nem fáj. Miközben tudtam, hogy vérzik a szíve. Eleinte rákiáltott am:

– Hova a pokolba kerültek a fatt yaid! Mondd, s kiváltom őket, ha annyira 
kellenek! Jöjjenek csak ide a nyakamra, biztos hatszor annyit fecsegnek, mint az 
a pokolfajzat anyjuk!

Csak nézett  szemrehányón.
– Az én fi aim gladiátorok lett ek! – nézett  rám pökhendin, orra a mennyezetet 

szúrta. – Velem azért nemzett ek a férfi ak szívesen gyermekeket, mert látt ák, mi-
lyen erős vagyok, és tudták, hogy erős és nagy testű gyermekeket fogok szülni!

Elfogott  a pulykaméreg.
– A lányaid meg fürdőházi szajhák lett ek, akik részegen a vendég orra alá 

szellentenek!
Papnők! Az apám engem is annak szánt! – jelentett e ki ellentmondást nem 

tűrően.
Aznap a piszkavasat dobtam utána, de megbántam, mert erőből és indulatból 

dobtam. A csípőjéhez vágódott , s ő sokáig jajgatott , szemrehányón, de valami-
fajta megelégedett séggel. A lelke mélyén örült, hogy indulatot váltott  ki belő-
lem, hogy kiforgathatott  önmagamból.

– Látod, én nem teszek veled ilyent, uram! – kezdte a szokásos bolondságát. 
– Pedig te vagy nekem kiszolgáltatva.

– Akkor ne gyötörj már a gyerekeiddel. Ha tehetek értük valamit, szólj, ha 
nem, hát hagyd azt, ami eltelt! – már bántam, hogy bántalmaztam. S ő hálás 
volt, hogy legalább a piszkavassal illetem.
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Neki nem azok a felnőtt ek kellett ek, akik a gyerekeiből azóta lett ek, ha ugyan 
megérték a felnőtt kort. Neki az kellett , hogy ezeket a régi történeteket újra és 
újra elmesélje, mindig újabb és újabb cikornyával, újabb részletekkel toldott a 
meg őket, s nem kellett  más, csak hogy én meghallgassam. Hallgatt am. Nem 
szóltam. S akkor elkezdett  a férfi akról is mesélni, akik az életében voltak. Ennyi 
esztelenséget, ennyi borzalmat elképzelni sem tudtam. Ez az, amikor az ember 
fölöslegesen kegyetlen. Mert a harc, az más. Ott  adunk s kapunk. De mikor 
az egyik kiszolgáltatott , és csak kap? Nem értett em. De azt mondta, ő kereste 
mindezt, minek is jött  erre a világra, miért nem lett  öngyilkos. Utána fáradt 
voltam, s nyomorékságom tudata kicsire zsugorodott  a szegények kiszolgálta-
tott sága hallatán.

Próbáltam utánanézni, mi lett  a gyerekeivel. Kérdezgett em a nevüket, de nem 
emlékezett  rájuk. Azt sem tudta, hová, kihez kerültek. A korukat persze hiába 
is kérdeztem volna, nem ismerte az időszámítást. Annyit mondott , hogy három 
fi at szült.

– S lányt? – kérdeztem.
Csak a fejét rázta.
– Nincsenek lányaim.
A volt gazdája után érdeklődtem, de a szálak messzire vezett ek. Amit meg-

tudtam: nemcsak egy gazdánál szolgált, s a gyerekei sem egyetlen férfi tól fo-
gantak. Két lányát maga dobta a folyóba, amikor megszülett ek, három fi a közül 
csak az egyik érte meg a felnőtt kort, s egy messzi tartományba vitt ék kereske-
dők. Ennyi bőven elég volt.

Utána csak annyit mondtam neki:
– Egy fi ad él, a lányaidat miért ölted meg?
Úgy válaszolt, mintha levegő lennék, erősen gondolkodva, magában beszélve:
– Kívánnál magadnak ilyen sorsot, uram? Mert ha magadnak nem, akkor a 

gyermekeidnek jótétemény, ha átsegíted a túlvilágra őket.
Többet nem beszéltünk a gyerekeiről. De mintha megbolondult volna, híze-

legni kezdett , kellett e magát, virágot tűzött  a hajába, nevetséges volt. Nevetett  
is magán. Úgy viselkedett , mint egy folyatóban levő tehén. Nem szóltam, értet-
tem. Hozatt am neki egy kis medvebocsot, azt dajkálgatt a, beszélt hozzá, kor-
holta, néha meg is pofozta, a kis bocs pedig egy idő után visszaadta a pofont. 
Nevetnem kellett  rajtuk. Azt hitt em, több nyugtom lesz tőle. De nem hagyott  
nyugodni, minduntalan be-behozta a kis dögöt, s illegett e, szeretgett e előtt em. 
Mutogatt a, mintha csak meg akarná szerett etni velem is. Ráhagytam, nem 
szóltam, csak mosolyogtam. Néhány hónap, s nem fogja többet emelgetni.

Felnőtt  a medve, iszonyú sokat evett , akárcsak ő. De ugyanolyan kezes volt, 
mint kiskorában. Csak visszafojtva morgott , amikor az asszony bott al ütött e. 
Féltem, szétmarcangolja egy nap. Már fontolgatt am, hogy eladom egy állat-
kereskedőnek. Az asszony várta ezt a pillanatot, s akkor észbe kaptam. Ezt a 
gyerekét nem vesszük el tőle. Csak azt sajnáltam, miért nem egy mosómedvét 
vett em. A barnamedve óriásira nőtt . Aztán két év múltán valamilyen kór végzett  
vele, ő megsiratt a, de hamar el is felejtett e. Én megkönnyebbültem.
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Mellett e tekintetem leemeltem az égről, s a földre sütött em. Szép volt veled, 
Iréne.

Ma is jó szívvel gondolok rád, arra az életre, amely a mienk volt.
Azt mondta, nem akar hamarabb meghalni, nem akar tehetetlenül magamra 

hagyni, de azt sem akarja, hogy én haljak meg hamarabb. Amikor éreztem halá-
lom, végrendelkeztem róla is. Házam – apai örökségem – a fi amé lett . De megta-
nácskoztam vele, hogy Irénének meg kell hagyni a kis szobát az oldalbejáratnál 
– amíg csak él. A fi am eleinte nem értett e: mit akarok a féleszű rabszolganővel? 
Aztán megsúgtam neki: Iréne volt életem öröme. Gondoskodnom kell róla. A 
fi amat kötelezem, hogy eltartsa, amíg él.

– De hiszen sokat eszik, rengeteget, mint három férfi ! – vetett e ellen a fi am, 
nem minden tapasztalat nélkül.

– Igen, sokat eszik. Nincs más öröme. Sokat éhezett . De sokat is dolgozik. S 
mikor már nem tud dolgozni, lefekszik, s meghal. Olyan egyszerű lesz a halála, 
amilyen egyszerű volt az élete.

[S belefáradva az életbe, magához szippant az ég, a nagy fekete száj, s én be-
lerepülök – érzelemmentesen, szenvtelenül

Labda vagyok, fénygolyó! Hangom, mint egy kisgyereké, örvendez. Labda-
ként patt ogok.]

Iréne nem sokkal élt túl. Halálom után nagyon elhízott , megbetegedett , néha 
sírt, néha a semmibe meredt. Nem ismerte már meg az embereket a végén, 
sokszor hívogatott  engem, máskor meg más férfi akat, a gyerekei apját, velük 
perlekedett . Ha nem rendelkezem róla, bizony rosszul végzi. Teher volt már 
mindenkinek.

Akkor egyszer visszatértem még, pedig odaát nyugodt volt a lelkem. Testvér-
anyám közelében lehett em. De Irénéért eljött em azon az éjjelen, amikor megkez-
dődött  csúnya, vergődő agóniája. Csak egy szolgáló volt a szomszéd szobában, 
aki italt vitt  neki, kábító főzetet, ami már semmit nem ért, s a cseléd türelmetle-
nül várta, mikor jelentheti, hogy elvégeztetett . S amikor már nem kiabált, nem 
perlekedett , csak szuszogott  beletörődéssel, mintha fémet reszelnének, sipítóan 
járt benne a levegő ki és be, mint egykor, szeretkezésünk közben, odaálltam a 
fejéhez. S intett em neki, hogy jöhet.

A fűzfák a folyóparton már új levelüket bontott ák.

_______

(A dőlt betűs részek részletek korábbi írásokból, a szögletes keretbe helyezett  
részek a meditációk során lejegyzett  emlékek. A Szerző.)
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Kerub-katonák
Talán lehetnél kicsit megengedőbb
Uram(!)

kizavarsz a Kertből
egy vacak alma miatt (!)
megyünk az ismeretlen felé
hátunk mögött  soványra rágott 
almacsutka ír nagy ívet
talpunk alatt  ropog a semmi

díszes kapuban kétélű
kardokat edzenek önkéntes
kerub-katonáid / intenének
de ökörnyál fogja szárnyuk

most még könnyűnek tűnik
a távolodás / hisz’ untuk már
a helyzetet / hogy tátott 
szánkba kéretlenül füge hullt

itt  lenn változatosabb(:)
időnként ecetet csorgatunk
szerett eink sziromként nyíló
sebébe / s hogy emlékezz ránk
üzenetet küldünk halott  anyánk
korom-kendőjében

Szivárvány
Talán lehetnél kicsit megengedőbb
Uram(!)

nekem is tetszenek az elzavart
felhőlovak helyét elfoglaló
színes hajpántok / az összefogott 
sörényekből kirajzó fények

szövetkezhetnénk / ha már
díszbe öltöztett él / és szivárványt
hajlított ál homlokomra / a sebhelyes
arcú holdnak tennénk a szépet

már ha a zivatar utáni szárazság
nem olvasztaná eggyé a színeket
és az ív nem szorítaná koponyámat

hagyhatnád / míg patt anásig feszül
megtörik a szín / foszlik / elszakad
a láthatatlan tartózsinór

mert az elmúláshoz néha elég a kivárás
hatalmi technikáján csiszolni / Uram
lehetnél kicsit megengedőbb

Ádám Tamás

Simek Valéria 

Csurran
A nyelv édes teje
csurran szádból.
A humánum megvakult
tükör, illatába fagyott  a
rózsa. A patak

halkabbra szelídül.
A kitaszított ság ágain,
a madár szárnya alól
kihull az éjszaka.
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Az idő talpa alatt 
A hullámzó júniusi
messzeségben virág-
tüzek lobognak.
Jegenyék zöld lángja
porlad, s a csordakút
gémje eltörött .
Fölszakad a múlt,
sok bűvös, régi pillanat…
Forró fürdőt ont a Nap,
majd arcunkon eső kopogtat.
Vezess át az úton, sárban
már ne csatangoljak!
Egymásra nézünk, ismerjük
a ki nem mondott  szavakat.
Az idő talpa alatt 
lépegetünk igéink
viharában.

Az ég hajló ágán
Délben az ég hajló ágán
gyümölcse csonthéjába
zárva édesedik a nyár.
A természet menetrendje,
földszagúan hihető.
A lég megtelik
fecskezuhanással,
nyárfazizegéssel.
A megszokott  ízek,
mozdulatok tapintható
bizonyossága. Virágporos,
reszkető nász. A kacagó
kedvű szél sem árulja
el, hogy itt  a Föld
himnusza zeng.

Körbejárod
Repedt tányérból kanalazod
a déli harangszót, s a
felszelt kenyér morzsáit
kotrogatod a magasan
járó Nap tenyerébe.
Körbejárod az ég kék
terítőjét, és eligazítod
fehér felhő-foltjait.
Kancsód párás üvegfala
poharadhoz koccan a
hőség gyöngyöző gyűrűjében.

Kimért időnk
Ablakrésnyi világom
résein beszivárog a Hold
fehéren. Pillanatonként
öregszem, keverem érzéseim,
hitem. Búzaszem hull az
utamra, kicsírázik.
Úgy jössz, mintha engesztelni
akarnál, hozzám hajolsz,
arcunk szinte összeér.
Leszivárog az este a
tetőn, fehér falon.
Óránk megáll, kéményünk
füstje száll. Látod, kimért
időnk így lobban el.
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Az út
Sárgult falak. Kínzó csend.
A rémült rovar kirepül, nem óhajt
zümmögni bent.
Az ablakon túl a megkopott  ősz, és
a bágyadt falevél, álmosan betekint,
majd aludni tér.
Egy élet pihen halovány arccal,
szemében lángol még a küzdelem,
hányszor, de hányszor vett  erőt, 
hogy övé legyen a végső győzelem.
Ám most egy más világ hívja, de
menni nem akar. Felszakad ezernyi
sóhaj: várjál, ne akarj!
A VÉG lopakodik. A fájdalom elsi-
mul. Az idő átfesti az eget, s 
lassacskán beborul.

Hajlék
Kormos, nyálkás, téli hajnal
Ködbe veszünk ólomarccal
Kanálisok fújják szennyünk
Az éjszakát kell elfelednünk
Tejeskocsik zacskó zajjal
Szemeznek az üvegfaggyal
A házak falán dermed álmunk
Ébrednénk, de nincsen ágyunk

Delírium
A megkopott  tudatküszöb szélén
Halott i tort ül a tömérdek élmény
Eltűnt a határ, s a múlt és jelen
Őrülten kavarog egy szabad éjjelen
Felajzott  csupasz emléktestek
Elfedett  vágyakat keresnek
És a szörnyű évek szemfedelén
Álomitt asan pihen a remény.

Spányik Miklós
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Barcsa Dániel

Brüniszkáld
(beszély, 10. folytatás)

Most ismét Lebeé László jószága pusztult. Míg várát 
vasabroncs szorította – Brüniszkáld még az egérlyu-
kak elé is őröket állított, s újra nagy erőket mozgó-
sított a titkos folyosó felkutatására –, addig a szá-
szok zsoldjába fogadott kunok vörös kakast ültettek 
a Zsomborhoz tartozó kilenc falu minden házának 
tetejére.

A székely gróf a mellvéden állva tehetetlenül 
nézte a pusztítást. Dühítette az igazság, hogy Brü-
nisz káld részéről az ostromgyűrű csak fölösleges 
erőfi togtatás, hisz neki még a falak puszta védelmére 
is alig maradt embere. Az ellenség elriasztására már 
csak egyetlen komolyan számba vehető fegyvere 
maradt, Fruzsina néne rút, ráncos képe – gondoljunk 
csak az orrhegyen éktelenkedő hatalmas, szőrös bi-
bircsókra!

A szászok és kunok barátsága kitartott. Kitartott 
addig, amíg a szászok pénze is kitartott. Hanem miu-
tán Hermann gróf úgy ítélte, Zsombor immár semmi 
veszélyt nem jelenthet övéire, hirtelen összehúzta a 
zsinórt a pénzes zacskóján, s egyik pillanatról a má-
sikra Brüniszkáld rádöbbent, nincs miből fi zetnie po-
gány zsoldosait. Ha nem akarta, hogy a féktelenségre 
hajló kunok a maguk módján gondoskodjanak ennen 
magukról, kénytelen volt a sajátjából kipengetni a 
kétheti elmaradt járandóságot Kötöny „bő” markába, 
hogy ossza szét az övéi között érdem, s elvetemült-
ség szerint.

A főkun orcáján némi csalódottság tükröződött, 
mikor megértette, hogy elbocsátották a kellemes és 
jövedelmező szolgálatból, de aztán hamar vigasztaló-
dott. Mivel hogy úgyis az ő kezére jutott az a gulya, 
amit még Félpufa zsákmányolt utolsó portyája elején 
– s eddig még nem vitte rá a lélek, hisz a szépet szeret-
te, hogy a szemrevaló, kövér marhákat haladéktalan 
visszaszármaztassa az eredeti tulajdonosaikhoz −, a 
gyakori impériumváltásba közönyösen beletörődött 
barom-népet elvitte magával lábon járó útravaló gya-
nánt.

*

Béke köszöntött a vidékre. Azt ugyan mindenki 
sejtette, hogy ez pusztán az újabb vihar előtti csönd, 
de a fegyvernyugvás áldásait ki-ki igyekezett minél 
jobban kihasználni.

Miután Brüniszkáld visszavonulót fújt Zsombor 
vára alól, Lebeé László elbúcsúzott asszonyától és 
kicsiny fi ától, s csekély kísérettel – hiszen a félkarú 
kapuson s egy csecsszopón kívül csak kellett még 
férfi embert hagynia a várban – Székelyföldre láto-
gatott.

A grófot igen meglepte az a meleg fogadtatás, 
amelyben fajtája részesítette. Amerre járt, az embe-
rek az útszélire tódultak, mindenki vivátot kiáltott, a 
süvegét dobálta, s nem volt porta, hová be ne akarták 
volna vonni erővel, hogy faljon egy kicsike túrót, 
szalonnát, s hajtson fel egy kupa italt a ház gazdájá-
val. Még a regnáló rabonbán is üzent titkon: ha arra 
jár, el ne kerülje udvarhelyi udvarát, de estve jöjjék, 
orozva, mint a tolvajok, hogy meg ne lássák, mert 
az erdélyi vajda előtt nem szívesen magyarázkodna, 
miért is lát vendégül egy országos hírű békebontót.

Hogy a maga szakállára háborúzó Lebeé Lász-
ló az egész székelység hősévé vált, abban nem volt 
semmi csoda, hiszen Csaba királyfi  népe a világbíró 
hunság bukása óta nemigen szívelhette a németet.

Köztudott, hogy Attila király halála után két fi a, 
Csaba és Aladár harcot indított egymás ellen: me-
lyikük legyen a hunok parancsolója. A jog szerint 
ugyan a trón Csabát illette, de testvérét nagyravágyó 
anyja, a germán Krimhilda feltüzelte, hogy nyújtsa 
ki kezét atyja örökéért. Csaba mögött sorakoztak fel 
a tiszta vérű hunok, Aladárt pedig a hunoknak hódolt 
segédnépek pártolták, kiknek java része frank, gót, 
szász, teuton, s minden efféle német nemzetség volt. 
A két sereg Sicambriánál csapott össze, s a véres vi-
adalban – amelyet neveztek Krimhilda csatájának is 
– Csaba súlyos vereséget szenvedett.

A dicső hun nemzetből mindössze háromezer har-
cos élte túl az ütközetet követő rettenetes mészárlást, 
s e maradék Csigla mezejére, onnan pedig Erdély 
megközelíthetetlen bércei közé húzódott vissza. Csa-
ba hunjai ezután óvatosságból székelyeknek kezdték 
nevezni önmagukat, s amíg meg nem erősödtek, 
nemigen vetették észre magukat. Ellenségeiktől tá-
vol őrizték szittya erényeiket, nyelvüket, s különös 
írásukkal rótták sorról-sorra énekeiket a nagy idők 
dicső hőseinek tetteiről, s a német faj álnokságáról.

Midőn Árpád népe átkelt a nagy hegyek hágóin, 
hogy karddal új hazát vívjon magának, a székelyek 
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örömmel siettek eléjük. Egyesültek a rokon nemzet-
tel, hogy kölcsönösen erősítsék egymást. S Krim-
hilda árulását és a sicambriai öldöklést soha nem 
feledve, a székelység mindig szívesen szállt harcba 
a magyarok oldalán, ha azok német vért kívántak 
ontani. Csaba maradéka is szablyát vont, amikor a 
kalandozó magyarok a svábok, bajorok, szászok 
földjét dúlták, de krónikáink szerint a mokány lovai-
kon száguldozó íjászaik védték egykor a közös haza 
nyugati végeit is.

Amikor András király nagyapjának uralkodása 
idején először szólt a fáma arról, hogy a király né-
meteket kíván behívni Erdélybe, nem volt egy szé-
kely se, aki hitelt adott volna e kósza híreknek. Ám 
egy idő után a mendemonda egyre inkább kezdte az 
igazság alakját magára ölteni. A rabonbán jónak látta 
lóra ülni, s Fehérvárra sietni, hogy magától a király-
tól kérjen kihallgatást.

A fejedelem kegyes volt. Soron kívül fogadta a 
keleti végek fejét, s megnyugtatta, ha ugyan gondolt 
valaha is a szászok betelepítésére, de döntésre az 
ügyben még nem jutott. Megígérte, mielőtt bármit 
lépne, a székelyek véleményét feltétlen kikéri, s aka-
ratuk ellenére nem is fog tenni semmit.

A rabonbán megnyugtatva tért haza övéihez. Ám 
a lovász még jóformán be se kötötte az istállóba a 
hosszú úton megfáradt paripáját, mikor Fehérvárról 
lóhalálában futár érkezett. Az ősz vezér megnyúlt 
arccal olvasta a pecsétes levelet, amelyben a király 
– szavát megmásítva – arra utasította a székelyeket, 
hogy szállásaikat adják fel, mert pont a helyükbe kí-
vánja betelepíteni az országba hívott németeket.

Csaba maradéka az Árpádnak tett egykori hűség-
esküjét nem feledve meghajolt ugyan a királyi aka-
rat előtt, s elfogadta a nem kívánt szomszédságot, 
de nem akadt székely, ki a jövevények közül akár 
egyet is a felebarátjának nevezett volna. S amikor 
a hun utódoknak azt is tapasztalniuk kellett, hogy a 
szászok az ő egykori országukat miként formálják át 
a maguk képére, s miként virágoztatják föl, az idege-
nek iránti ősi bizalmatlanságuk, sőt gyűlöletük újabb 
érzéssel, a féktelen irigységgel is gyarapodott.

A székelyek a német betelepülők minden jó tu-
lajdonságának csak a fonákját látták. Zsomboron 
túl a szászok áhítatos vallásosságát vakbuzgóság-
nak bélyegezték, takarékosságukat fösvénységnek 
mondták, békeszeretetüket pedig undok gyáva-
ságnak tartották. S még a szorgalmukról és mun-
kaszeretetükről is megvetően szóltak a Hargita két 
oldalán: a székelyek komolyan úgy vélték, hogy a 
szászok nem mások, mint nyomorult, oktalan, iga-
vonó barmok.

Így történt, ha Lebeé László a szászt abriktolta, 
minden székely úgy érezte, hogy az ő nevében is üt. 
Mikor Székelyföldön a zsombori nagyúr győzelme-
iről hallottak, egy emberként örvendezett mindenki, 
mikor kudarcáról érkezett hír, vele együtt szomorko-
dott a nép apraja-nagyja.

Lebeé gróf Székelyvásárhelyre igyekezett volna 
– mely települést lakói, tán érdemtelen, de városnak 
neveztek –, ám a nem várt diadalmenet alaposan meg-
nyújtotta az oda vezető utat. Zsombor ura a székelyek 
piachelyén Izsák fi át, Ábrahámot kereste. Ábrahám 
ősei közül aligha harcolt bármelyik is Krimhilda csa-
tájában, Lebeé László mégis nagy tisztelettel beszélt 
vele. S a tiszteletteljes magatartás meg is hálálta ma-
gát, mert mire a két férfi ú búcsút mondott egymás-
nak, a székely gróf tarsolyában máris kétszáz bizánci 
aranycsikó fi cánkolt. (Ábrahám kész örömmel köl-
csönzött Lebeé Lászlónak, hiszen a nagyúrnak bőség-
gel volt fedezete. A székely gróf Zsombor várán kívül 
szerte Erdélyben, de még széles Magyarországon is 
számos jószágot birtokolt. Az időben ugyanis ugyan-
csak szemfülesnek kellett lennie annak a főúrnak, aki 
el akarta kerülni, hogy a jó András király rá ne tukmál-
jon legalább egy-két falut.)

Miután volt immáron nála forgatható készpénz, 
kihirdette Székelyföld-szerte, hogy toborzásba fog: 
új emberek kellenek a zsombori vár őrségébe. Fel-
hívása futótűzként terjedt, s a kitűzött időben a meg-
hirdetett mustra színhelyén, az agyagfalvi réten – hol 
rendesen a székely nemzet tartja gyűléseit –, százak 
tolongtak, hogy tegyen velük próbát Lebeé László.

Volt futás, lóverseny, birkózás, vívás és íjászat 
is – gyalogosan és lovon. A mustra egész napon át 
tartott, s a gróf lankadatlan fi gyelemmel kísérte az 
eseményeket. Időnként lepillantott az ölébe, s egy vi-
aszos táblára a körülállók számára ismeretlen jeleket 
karcolt. (Székelyek akkoriban még nem ismerték se 
a „keresztény” betűket, se a viasz efféle használatát: 
ők fába vésték késükkel atyáik rovásjeleit.)

Aztán, még alkonyat előtt, kihirdette ítéletét. Ki-
választott a versengők közül félszázat, akikkel más-
nap meg is indult Zsombor vára felé.

A Lebeé Lászlóval tartó legények alig fértek a 
bőrükbe, ugratták egymást, tréfálkoztak, s a jövő 
zöldbe borul előttük. A gróf némán, szinte komoran 
lovagolt az élen. Tudta, ahhoz, hogy e gyermekem-
berekből igazi harcos váljék, pont az kell, amiben 
ugyancsak szűkében volt.

− Időre, időre lenne szükségem! – mormogta 
maga elé – S legfőképp szükségem lenne Félpufára…

(Folytatjuk)
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Tájoló

Miután verseit s a beléjük átmentett etikai alapállást 
megismertem, Nagy Gáspár lassanként a reformá-
tus egyetemen töltött esztendeim emblematikus, 
példaképi fi gurájává lett. A sors egyik különös 
ajándékának tekintem, hogy a Déryné cukrász-
dával szomszédos krisztinavárosi antikvárium 50 
forintos könyvei között egy nap ráakadtam arra a 
Szivárvány-számra (1988. VII. évf., 25. sz.), mely-
ben chicagói honfi társaink először olvashatták az 
Öröknyár című legendás költeményt. Később e so-
kat hurcolászott, mutogatott, kézről kézre adott lap-
szám más titkait is föltárta előttem. Csalog Zsoltról 
tervezett doktori disszertációm anyaggyűjtése köz-
ben derült ki például, hogy ugyanebben a számban, 
néhány lappal a Kibiztosított beszéd (1987) köl-
tőjének sorai után, a Doku 56 (1990) szerzőjének 
egy interjúrészlete olvasható. A két lelet azután 
– mintegy utólag – „értelmezni kezdte” egymást 
s a korszakot – annak irodalom-, politika- és em-
berfelfogását. Akik ugyanis Csalog Zsolt és Nagy 
Gáspár mellett e 25-ös Szivárványban szerepelnek 
(Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, Csurka Ist-
ván, Csengey Dénes, Petri György, Mózsi Ferenc, 
Faludy György, Mécs Imre és Györgyey Klára) 
mind egyetlen nagy családhoz – az emberi egzisz-
tencia etnikai, szellemi és vallási szabadságát vál-
laló és valló Mindenkori Ellenzékhez – tartoznak.

2012. május 17-én e legendás szerzői közösség 
etikai orientációjának örököseként, valamint Bertha 
Zoltán szívsajdító Emlékezéstöredékének (Agria, 
2007/1.) s Gáspár bátyám verseinek hajnalba nyú-
ló újraolvasásával a hátam mögött érkeztem meg 
a Petőfi  Irodalmi Múzeum és a Nagy Gáspár Ala-
pítvány által rendezett életmű-konferenciára. Hogy 
sokat vártam (többet, mint amennyit kaptam; mint 
amennyi egy „tudományos” tanácskozástól várha-
tó) – nem tagadom. De azt sem, hogy e szembesülés 
költőnk szellemi hagyatékának kortárs interpretáci-
ós tendenciáival – igen tanulságos volt. Persze én 
(az Elek Tibor-féle pluralizmus híve) szerettem vol-
na, ha az előadók mezőnye nem ennyire homogén; 
ha – függetlenedve (legalább erre az egy napra) a 
kánon megosztottságaitól – a hajdani Demokratikus 
Ellenzék tagjai közül is előad (vagy legalább jelen 

van) valaki (mondjuk Radnóti Sándor, Kenedi Já-
nos, esetleg Kőszeg Ferenc); hiszen a Nagy-életmű 
„törzsanyagának” születésekor, a pálya leghangsú-
lyosabb (s a Fűzfa Balázs által tematizált középfokú 
oktatás szempontjából ugyancsak a legfontosabb) 
periódusában ez a költészet még kétségtelenül az 
Egy Közös Ügyet szolgáló európai és nemzeti-kö-
zösségi univerzalizmus jegyében működött. (Lásd 
erről: ELEK Tibor, A létező magyar politikai költé-
szetről: Hozzászólás Bán Zoltán András és Radnóti 
Sándor levélváltásához = E. T., Állítások és kérdé-
sek, Bp., Kortárs Kiadó, 2012, 253–255.)

Ahogy most – a rendezvény másnapján – vé-
gigfutom a (műsorváltozásokat jelző) nyilak-
kal, valamint az egyes előadásokra vonatkozó 
margináliákkal sűrűn dekorált programot, úgy lá-
tom, az első blokk előadói az oeuvre eszmei-törté-
neti megalapozására tettek kísérletet – néhol kissé 
tágabb teret engedve a szubjektivitásnak, néhol a 
fi lológia tárgyszerűbb módszereit hívva segítsé-
gül. Az ülést Fekete György képzőművész nyitot-
ta meg, s azt hiszem, szavai ugyanazért érintettek 
(érinthettek) meg olyan mélyen, mert hátterükben 
– Orosz István vastapsot aratott intermediális elő-
adásához hasonlóan – nem egy irodalmár „szok-
ványos” premisszái húzódtak meg. Az már koránt-
sem ilyen meglepő, hogy Monostori Imre, Az Új 
Forrás vonzásában (1999) szerzője, az ominózus 
Öröknyarat publikáló folyóirat ex-főszerkesztője 
Nagy Gáspár Új Forrásbéli jelenlétéről beszélt, 
ahogyan az sem, hogy Kiss Gy. Csaba, a – csalogi 
– „k-európaiság” avatott szakértője a Zónaidő kö-
tet címadó metaforájából kiindulva a költő közép-
európai látókörét elemezte. S míg N. Pál József 
’68 eszmei hatását lokalizálta, majd ennek nyomán 
szégyen és szabadság egymást erősítő lelki köte-
lékeit kontextualizálta az életművön; Petrik Béla 
két fi lológiai lelet (egy – a ’85-ös írószövetségi 
közgyűlés nyomán keletkezett – Nagy Gáspár-le-
vél, illetve egy Király István-följegyzés) ügyén a 
költő hatalom általi, s a hatalom költő általi köl-
csönös megtör(et)ésének módszertanát tematizálta. 
Részint talán azért is, mert sietett, részint Vilcsek 
Béla betegsége és távolmaradása miatt, minden-

Soltész Márton

A szabadság kompetenciája
(Nagy Gáspár-emlékkonferencia, 

Petőfi  Irodalmi Múzeum, 2012. május 17.)
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esetre Jánosi Zoltán a harmadik szekcióból az első 
végére került. Békebeli tanáremberhez méltóan jól 
artikulált-retorizált előadása, versszavalatai lát-
hatóan lekötötték a hallgatóságot. Nagy László, 
Ratkó József, Szécsi Margit, Csoóri Sándor, Tor-
nai József, Kiss Anna és a népi-nemzeti érzelmű 
irodalom egészének patrónusa a tőle megszokott 
fogalmakkal és szempontok szerint méltatta Nagy 
Gáspár költészetét. Címszavakban: népdal, folk-
lórorientáció, bartóki modell, Nagy László-hatás, 
remitologizáció, archaikus antropológiai fordulat, 
a nyelvkritikus költészet kritikája, a latin-amerikai 
irodalommal vonható párhuzam stb.

Míg Vári Fábián László személyes felütésű em-
lékező írásában a pályatárs szólalt meg, Szakolczay 
Lajos személyében a katolikus költészet megújítá-
sát, erkölcs és esztétikum viszonyának újraértel-
mezését diagnosztizáló kritikus. Ezt a sort folytatja 
Fűzfa Balázs, a gyakorló pedagógus és a felelős 
tankönyvszerző (kissé terjengős, viszont nem föl-
olvasott, s így – a szemkontaktus révén – üdítően 
közvetlen) előadása. Hogyan lehetne a mai fi atal-
ságnak („google és mobil fi ainak”) átadni azt a 
kultúrkincset, amely nélkül nem élhető meg – még 
a XXI. században sem! – az a felelős állampolgári-
ság, amely a demokrácia fönntartásához elengedhe-
tetlenül szükséges – ezt a kérdést exponálta a tanár 
úr; majd feleletképpen az általa írt középiskolai iro-
dalomtankönyvek borítóit, illetve azok Nagy Gás-
pár-képét mutatta be és értelmezte.

A délutáni program első előadója Gróh Gáspár 
volt, aki – mint fölütésében utalt rá – debreceni 
egyetemista volt, amikor az Alföld folyóirat „tö-
megével” kezdte közölni költőnk verseit. „Nagy 
Gáspár nem szervezett csoportot maga köré, ver-
seinek mégis csoportképző ereje volt” – vallotta 
Gróh. Jó kérdés – persze provokatív és igazságta-
lan is, de azért mégiscsak fölteszem –, van-e ma 
ilyen jelentőségű versíró (vagy bármilyen műfaj-
ban alkotó szépíró) e határoktól független, szellemi 
hazában? Már Gróh előkészítette az Agria főszer-
kesztőjének, Ködöböcz Gábornak a poeta doctus 
humán alkatával, s így az alázat, a szeretet, a pél-
damutatás, az érzelmi intelligencia és az erkölcsi 
érzék evangéliumi princípiumaival foglalkozó 
előadását. Őt követte Orosz István, aki – utalva rá, 
hogy Kormos István már költőnk első kötete kap-
csán hangsúlyozta a látvány szemantikájának fon-
tosságát – a látás metaforái felől közelítette meg 
az életművet, majd a Nagy Gáspárral kapcsolatba 
került (az általa megverselt, a könyveit illusztráló, 
valamint a verseit adaptáló) képzőművészek mű-

veit vetítette ki és kommentálta – élvezetes Power 
Point-prezentáció formájában.

A rövid kávészünet után a tanácskozás utolsó 
etapja következett; a szűkszavú elnök: Pécsi Györ-
gyi. Sajnos, szükség is volt már ekkor a szűkszavú-
ságra, mert a közönség elfáradt, s időközben meg 
is fogyatkozott. Épp jókor lépett tehát színre a dél-
előtti programból kimaradt Vasy Géza, e csillámló 
humorú, kivételesen nagy tudású előadó, aki – mint 
utóbb kiderült – a délelőtti órákban Jósika-díjat ve-
hetett át (ezúton is szívből gratulálok hozzá!). Az 
Írószövetség egykori elnöke – rövid recepciótörté-
neti áttekintés után – a Csak nézem Olga Korbutot 
című verset elemezte. Vasy után Ekler Andrea lé-
pett a pulpitushoz, majd emlékezet és szabadság 
összefüggéseiről kezdett beszélni. Később kitért 
Nagy Gáspár teremtés- és halászatmetaforáira is, 
melyeket azután az őt követő Nagy Balázs fektetett 
szentírási alapokra. Végül a nyíregyházi fi atalem-
bernek a Nagy Gáspár-i versírás kegyelmi állapot 
voltáról, tanúságtétel-jellegéről megosztott gondo-
latait – s magát a programot is – Nagy Zsuka sza-
valatai zárták.

Beszámolóm végén csupán egyetlen gondo-
latot ajánlanék megfontolásra – egy régi kérdést 
tulajdonképpen. Vajon rajtunk függ-e, hogy rabok 
leszünk vagy szabadok? – töprengek el mostaná-
ban, s néha igazán nem tudom... De hogy képesek 
maradunk-e egyáltalán a szabadságra, nos, ez bi-
zonyosan a mi felelősségünk. Az én szememben 
éppen ezt az ősi kompetenciát őrzi Nagy Gáspár 
életműve „a betlehemi jászolból való utolsó – és a 
menthetetlent is mentő – szalmaszál adta remény-
séggel” (Bertha Zoltán). Ezért is remélem, hogy e 
konferencia fi lm-, kép- és szöveganyaga egy nap 
hozzáférhetővé válik; ígérem, hogy kiadói és fo-
lyóirat-szerkesztőként magam is mindent el fogok 
követni ennek érdekében. Talán, ha ez a korpusz 
közkinccsé lesz, az hozzájárul majd, hogy Nagy 
Gáspár lélekharangjának szava eljusson a fogyasz-
tói társadalom legújabb kori – minden bizonnyal a 
költő egzisztenciáját emésztő réginél is gonoszabb 
– diktatúrájában sínylődő kortársakig. Ez esetben 
legbelül még szabadok lehetnénk – nagy dolog! –, 
s így legalább az esélyünk megmaradna az auto-
nómiára.

(A szöveg Elek Tibor, a Bárka folyóirat főszer-
kesztőjének fölkérésére született, s először a www.
barkaonline.hu felületén jelent meg 2012. május 
8-án.)
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Madarász Imre

Olasz bal-jobb
A pártállami korszak történet- és újságírásának pártos-hivatalos egyoldalúságai és történelemhamisításai, 
valamint a jelenkori tömegtájékoztatás hiányos és felszínes információi miatt a magyar olvasók túlnyomó 
többségének képe Olaszország közelmúltjáról és jelenéről hézagos és torz. Nagy szükség van tehát olyan 
könyvekre, melyek a tegnap politikájának és a ma történelmének hiteles krónikáját kínálják. Az alábbiak-
ban bemutatandó két új kiadvány példája azonban arról győz meg, hogy ez a feladat korántsem egyszerű.

Pankovits József vitathatatlan történészi felkészültsége ellenére, nyilvánvaló és nyíltan vállalt bal-
oldali elkötelezettsége és az előző rendszerhez való ideológiai kötődése okán aligha a legalkalmasabb 
történetíró a revízió munkájának és a tárgyilagos Itália-krónika megírásának elvégzésére. Az olasz bal-
oldal Antonio Gramscitól a Demokratikus Pártig című, a L’Harmattan Kiadónál 2010-ben megjelent 
könyvének szimpátiája az Olasz Kommunista Párt, illetve „Gramsci és Togliatti utódai” (8.) iránt kiáltó. 
Historiográfi ai összefoglalása aktuális problémákat, kérdéseket vet föl, időszerű tanulságokra fi gyelmez-
tet. „Az egyik legfőbb dilemma – írja – talán éppen az: visszaszerezheti-e és mikorra az olasz baloldal 
a régi életerejét, ezzel együtt esélyét a társadalmi és politikai viszonyok lényegi befolyásolására, végső 
soron megváltoztatásukra.” (9.) Vajon egy történésznek ilyen aktuálpolitikai aspirációk megfogalmazása 
a feladata? A múlt kutatójának a jövőt kell fi rtatnia? Az „élet tanítómesterétől” tanulni persze helyénvaló. 
Ha hiteles a múltkép. Csakhogy a Pankovits-könyv szemlélete megrekedt valahol a hetvenes években. 
Sőt, egyes megfogalmazásai mintha az ötvenes évtizedet támasztanák fel: „Bármiképp vélekedjünk is 
a ’rövid évszázad’ forradalmairól és a forradalmak megrázkódtatásairól, a társadalmi változásokról, az 
ezek sorát bevezető 1917-ről, az oroszországi Október visszavonhatatlanul bebizonyította a szocialista 
irányú forradalom megvívásának lehetőségét, azt, hogy a kapitalista világrend láncának eltépése nem 
lehetetlen, hogy a kizsákmányolás, a népnyúzás nem örökkévaló.” (34.) Volt-e kapitalista vagy akár fe-
udális kizsákmányolás, amely népnyúzás dolgában felülmúlta, vagy akár csak megközelítette volna a 
kommunista zsarnokságokét, a sztálinit, a maoit, a Pol Pot-félét? Pankovits elhallgatja Togliatti legsú-
lyosabb bűneit, azt, hogy micsoda mértékben volt bűnrészes a sztálinista rémuralom gyilkosságaiban. 
Szakirodalomként Giorgio Bocca apologisztikus és elavult életrajzára támaszkodik, mellőzi Giancarlo 
Lehner és Francesco Bigazzi leleplező-tényfeltáró monográfi áját (La tragedia dei comunisti italiani: Le 
vittime del Pci in Unione Sovietica, Milano, Mondadori, 2007. lásd: MADARÁSZ Imre, Sztálin legjobb 
olasz tanítványa, Klió 2008/4., 142–144.). Miközben idealizálja-megszépíti az 1956-os magyar forrada-
lom vérbefojtását támogató és ünneplő Togliettit, a kommunizmusból kiábrándult, a „budapesti lecké-
ből” tanulni tudó, Togliettiékkal szakító és a magyar október mellett kiálló jeles íróról, Ignazio Silonéról 
olyat képes leírni, hogy „szélsőséges, de Saragattal egyenlőre nem azonosuló jobboldali pozíciót vá-
lasztott” (112.). Silone „szélsőséges” volt, Togliatti nem? Miféle fejre állítása ez az igazságnak? (Vö. 
MADARÁSZ Imre, A „budapesti lecke” 1956-ban: Magyar forradalom – olasz irodalom = M. I., Kul-
tusz, vita, feledés, Bp., Hungarovox, 2008, 197–212.). Pankovits felemás módon, önellentmondásosan 
dicsőíti Enrico Berlinguert, akinek „eurokommunizmusa” a togliattizmussal való szakítást jelentette, a 
pluralista demokrácia normái – morális minimumnak számító – elfogadásával, ezért hát alig foglalkozik 
„eurokommunista” eretnekségével. Natalia Ginzburggal egyetértve és együtt érezve siratja el az Olasz 
Kommunista Pártot, bírálva az azt ideológiájában és nevében megváltoztató 1989–90-es „revíziós han-
gulatot” és a szociáldemokrata átállást levezénylő Achille Occhettót, akit egyenesen „Craxi és propagan-
distái érchangú kórusába” sorol be (242–247.). Az „ideológiai revízió” (253.) bírálata mögött nem nehéz 
felismerni a régi „szép” időkből ismert „revizionizmus elleni harcot”.

Pankovits József műve előszavában lefegyverzően önkritikus őszinteséggel, hogy ne mondjuk, önle-
fokozó naivitással ismeri be: „Monográfi ámat a téma elsődleges megmunkálásából fakadó ideiglenesség 
kiforratlanság jellemzi…” (9.) Mint láttuk, az értekezés fő fogyatékossága nem a „kiforratlanság”, hanem 
a szemellenzősség.

A baloldali pártok közelmúltja után az olasz jobboldal mai vezetőjéről szól Magyar Péter Berlusconi: Pénz, 
hatalom, botrányok című, a HVG Könyvek kiadásában, 2011-ben napvilágot látott életrajza. Magyar Péter nem 
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történész, hanem újságíró, ezért szakirodalmi isme-
rethiányai és szemléletbeli elfogultságai kevésbé ért-
hetetlenek. Azért az így is mellbevágó, hogy ki meri 
jelenteni: „Silvio Berlusconi életéről a legtöbbet egy 
propagandakiadványból tudjuk meg. Ez a 2001-es 
választási kampány során készült” (16.), miközben 
nem vesz tudomást (egyebek között) Charles Higgins 
vaskos Silvio Berlusconi című életrajzáról, amely an-
golul és olaszul is olvasható (Roma, Zorro Editore, 
2010). Pankovits és Magyar könyvét együtt érdemes 
elolvasni, mert – tematikai és módszertani különböző-
ségeikkel és bizonyos nézetazonosságukkal – mintegy 
kiegészítik egymást. Pankovitstól tudjuk meg – már 
amennyire –, mi ellen lépett a közéleti porondra az 
üzletcézár Berlusconi. Sajnos egyik munkából sem de-
rül ki hitelesen, hogy erkölcsileg mennyire megalapo-
zottan ítélik el és támadják „a Lovagot (il Cavaliere)” 
azok, akik pár évtizede még maoisták voltak, netán ma 
is a leninizmus utóvédharcosai. Magyar Péter – mint 
könyve alcíméből is kiviláglik – Berlusconi pályafutá-
sát ámokfutásnak, életútját egyetlen szakadatlan – ha-
bár változatos – morális, jogi és politikai botránysoro-
zatnak látja és láttatja. A médiamágnás televíziós hó-
dításszériáját „kulturális forradalomnak” nevezi (46.), 
ugyanakkor nem világít rá, hogy cégei (a Fininvest, a 
Mediaset) bombasikereiket nem kis mértékben éppen 
annak köszönhették, hogy a tévénézőknek elegük lett 
a valódi, a vörös kulturális forradalom híveinek, nosz-
talgikusainak televíziós túltengéséből, a sztárriporteri 
rivaldafénytől (Gad Lerner, Michele Santoro) a műsor- 
és csatornaigazgatói székekig (Sandro Curzi). Magyar 
Péter olyannyira elfogult „az olasz vállalkozók között 
a leggazdagabb” (91.) kárára, annyira nem leplezi, 
nem fogja vissza Berlusconi-ellenességét, hogy még 
a „médiacsászár”-államférfi  (9.) legdurvább hibáit, 
vétkeit, ízlésfi camait, visszaéléseit sem tudja hitelesen 
tálalni, arra pedig végképpen képtelennek bizonyul, 
hogy megmagyarázza, ha Berlusconi csak és kizáró-
lag egy gátlástalan, erkölcstelen törvénysértő, „me-

galomániás öntömjénező” (15.), „antidemokratikus” 
vezér (287.), hogyan vezethette az Olasz Köztársaság 
legstabilabb kormányait, miként szerezhetett négyszer 
is demokratikus választásokon többséget, legutóbb 
páratlanul nagyot, hogyan válhatott a „Második Köz-
társaság” politikájának főszereplőjévé és legnagyobb 
visszatérőjévé. A populizmus (149.), a tévéidiotizmus 
(149.) és a reklámpolitizálás (135.) ugyanis elégtelen, 
nem meggyőző magyarázatok.

Végképp szerencsétlenek a magyar párhuza-
mok, a célozgatások az „egész pályás letámadás-
ra” (79.), a „söralátéten benyújtható adóbevallás-
ra” (143.) és hasonlókra. Külföldi politikusportré 
keretében hazai politizálást művelni műfajilag és 
erkölcsileg egyaránt kifogásolható „kavarás”. A 
jogos, megalapozott kritikákat is hiteltelenítik a 
közéjük kevert valótlan állítások. A radikális-ba-
los Dario Fo például sosem volt „liberális” (192.). 
Nem igaz, hogy az olasz köztelevízió, a RAI „le-
feküdt” volna Berlusconinak, „kemény cenzúrát” 
foganatosítva (181.); ellenkezőleg: több műsorá-
ban élesen támadta őt. Az sem áll, hogy a nyom-
tatott sajtó zöme Berlusconi kormányzása idején 
„általában inkább kormánypártinak volt mondha-
tó” (187.): aki ismeri, olvasta az olasz napilapo-
kat, az az ellenkezőjét tapasztalhatta. A könyves-
boltokban pedig minden Berlusconi-párti könyvre 
tíz Berlusconi-ellenes kiadvány jut. A külföldi saj-
tóorgánumok túlnyomó részének Berlusconi-fóbi-
ája szintúgy közismert. A „lehengerlő”, „elsöprő” 
Berlusconi valójában gyakran védekezni kény-
szerült – akár támadva is. A nem éppen szerény 
„Cavaliere” hasonlította már magát Napóleonhoz. 
Alessandro Manzoni Napóleon-ódájából idéz-
ve őt is „kiirthatatlan gyűlölet és legyőzhetetlen 
szeretet” veszi körül, teszi korszak-meghatározó 
fi gurává. Győzelmei titkának megfejtése a jövő 
történetíróira és életrajzíróira vár. Magyar Péter 
könyvportréja után marad a kérdőjel.

Vajda Kornél

„Ez légyen ostorod…”*
Lukáts János regényéről kell szólanom a program szerint. Nem tétovázok hát, hanem – in medias res – 

belevágok a dolgok kellős közepébe. Vagyis felolvasok Önöknek egy Szabolcska Mihály-verset:
„Nem a Tisza partján fekszik ez a csárda, / Benne halavány sör, nem piros bor járja. / A nagy asztal mellett 

sváb legények ülnek, / Egy verklis valami nótát köszörülget. / Folyik a sör, a szó, mígnem összevesznek, / 
Szerető, vetélytárs egymásra ismernek, / Egymásra ismernek, de tenni nem mernek, / Vidám verkliszónál 

*  Elhangzott a könyv bemutatóján, 2012. június 6-án a Rátkai Klubban.
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csak úgy veszekednek. / Ha ez a csárda a Tisza partján volna: / Arról a leányról kevesebb szó folyna, / Az is, 
ami folyna, tudom, másként folyna, / S idebent azóta – csak egy legény volna!”

Tudjuk, Ady Endre Költőcske Mihálynak nevezte Szabolcskát, Karinthy Frigyes pedig talán leggyilko-
sabb paródiáját írta volt róla. De azt is tudjuk, hogy a magyar líra talán legnagyobb értője, Horváth János fö-
lötte kedvelte imént elhangzott versét. Magam nem szólnék e mű esztétikai értékéről, csupán arra hívnám fel 
a fi gyelmet, hogy a vers – roppant következetesen, szinte minden szintagmára kiterjedően – igen határozottan 
és roppant erővel egy olyan modell mellett „érvel”, amely modellt én a magyar kultúra egyik legfőbb rákfe-
néjének tartom. A dolgokat nem megbeszélni kell, hanem erővel elintézni. Nem kommunikálunk egymással, 
hanem megverekszünk. Aligha tévedek, ha hallgatóimnak – legalább, amíg a verset olvastam – nem a sváb 
legények, hanem a Tisza-parti csárda legényei imponáltak.

És ezt a szörnyű beidegzést, ezt a kommunikációellenes és „kard ki kard!”-attitűdöt felmutathatjuk a 
magyar történelemről való átlagos gondolkodásban éppúgy, mint a magyar irodalom történetében. Hadd ne 
soroljam a példákat! Kivált a kurucokkal kapcsolatos mítoszok mutatják e vonást. Rákóczi hadnagyai, a 
vágtázó, hajrázó kurucok… 

A győztes csaták! Szűcs Jenő, a nagy történész írta volt: „Mi ötlik fel manapság is elsősorban a köztu-
datban, ha a régi századok kapcsán e fogalom elhangzik: nemzeti hagyományok? A harcok. Elsősorban és 
mindenekelőtt a harcok. A szüntelen küzdelem a török ellen, a Habsburgok ellen, főként a 16–17. század 
permanens háborúja a szatmári békéig… Legyünk már végre józanok! Mátyás király hadjáratai óta a magyar 
történelem számos győztes csatát ismer, de nem ismer egyetlen győztes háborút sem. 1485 óta csak vesztett 
háborúink vannak…”

Nos, az olyanféle embert, mint e kiselőadás tartója, végtelenül zavarja, hogy még egy olyan, igazán elitér-
telmiségi, latin és francia munkái révén nemcsak a magyar, de a világirodalom első vonalába tartozó embert 
is, mint II. Rákóczi Ferencet a köztudat ezeknek a harcos, hajrázó, győztes csatákat vívó kurucoknak a vezé-
reként ismeri, és talán azt is véli, hogy maga is lóra pattant és karddal küzdött… természetesen a szabadsá-
gért. Nos, Lukáts János regényének hatalmas – hogy úgy mondjam: történetfi lozófi ai – hozadéka, hogy radi-
kálisan szakít minden ilyesféle közvélekedéssel. Bámulatos realizmussal, sokszor szinte mikro-realizmussal, 
a La Durie-féle mikro-történelem szépirodalmi eszköztárával mutatja be a nagy, de nem a hajrázás miatt 
nagy fejedelmet. Lukáts témaválasztása maga is paradigmatikus, sőt, egyenesen szimbolikus jelentőségű. 
Regényének egyik hőse, talán az igazi hőse az a Mikes Kelemen, aki a magyar irodalom legnagyobb nem-
hajrázója, legnagyobb nem-kuruc lovasa. Pedig… Pedig ki volt hűbb, kongeniálisabb híve Rákóczinak? És ki 
volt csendesebb, kuructalanabb, igazi értelmiségi, kommunikatív elméje, szelleme a kornak? Mit a kornak! 
Az egész magyar irodalomnak. Lukáts János szavazata, állásfoglalása félreérthetetlen.

De nemcsak erről van szó. Ki nem ismeri, és ki nem helyesli – ma is – a legismertebb régi szólást: Extra 
Hungariam non est vita… Nos, Lukáts regénye nem Magyarországon játszódik. Innen indul, de csak indul. 
Terepei Konstantinápoly és Velence. Nem térnék ki annak boncolására, hogy mennyire hű, életes, minden 
vonásában megragadóan hiteles képét, képeit mutatja e két igazán nem Hungária jellegű helyszínnek. De 
hogy az idézett mondásnak „visszavonása”, átírása, átértelmezése szinte minden sora, arra szeretném felhívni 
a fi gyelmet. Annál is inkább, mert minden hűség, hitelesség, életesség ellenére – vagy éppen azért – e helyszí-
neken magyar, de mennyire magyar szereplők – ki valóban, ki virtusból – tesznek-vesznek, élnek.

A regény Mikes Kelemen Törökországi leveleinek párdarabja. Mint köztudott, Mikes egy fi ktív „édes 
nénjéhez” írta leveleit. Nos, Lukáts hajmeresztő bátorsággal, a blaszfémiát súroló merészséggel ennek az 
„édes nénének” a leveleit közli Mikeshez. Három dolgot is érdemes itt megfontolnunk. Az egyik az, hogy mi-
ként bújhatott Lukáts egy ízig-vérig valódi nő bőrébe. Kolozsvári Grandpierre Emil, nem tudom már melyik 
Németh László-regény olvastán (mint tudjuk, a legtöbb Németh László regény hőse, sőt elbeszélője is nő) azt 
mondotta volt: „ez a Laci nyilván már menstruál is”. Nos, Lukáts már csak életkora okán sem menstruálhat. 
De hogy bele tud bújni egy nő, méghozzá igazi, és erotikusan is igazi nő bőrébe, az bizonyos. Hogyan teszi, 
miként csinálja, nem tudom. De tudja csinálni.

A másik kérdés, ami felmerülhet, inkább fi lológiai jellegű. Amikor – a kritikai kiadásban – megjelen-
tek Mikes misszilis, vagyis valóban elküldött levelei, többen is kérdezték: mivel a misszilis levelek stílusa, 
nyelve, prózaművészete semmiben sem áll a nem misszilis, a Törökországi levelek „csorgatott méz” stílusa 
mögött, ugyan, miben áll a különbség. Az adekvát válasz nyilván azé volt, aki kiemelte, hogy a Törökországi 
levelek nem egyes darabok, hanem egy hatalmas koncepció részei, és sajátos szálak, motívumok, archetípu-
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Lőrinc kezdettől kerülgette a fáskamrát, fantáziáját 
megmozgatta a szörnyűséges, rozoga építmény. A 
világból kiutasított tárgyak gyűjtőhelye volt ez, desz-
kafalán eső, szél, napfény ki-bejárt, padlásán macska-
anyák hozták világra nagyszámú kölykeiket. De volt 
valami más is a kamrában, ami Lőrincet megragadta 
és nem eresztette: a hiány. Hiánya pohár- és kanál-
csörgésnek, zenélő géphangoknak, diadalordításnak 
alkalmi sportviadalok idején. Nem volt benne továbbá 
se kényelem, se luxus, talpalatnyi hely is alig. Bicegő 
mosdóállvány, egérrágta matrac, megrokkant kony-
haasztal lakott a kamrában, valamint a kertművelés 
néhány kelléke, név szerint kasza és gereblye, balta és 
vágótönk, végül egy sajátos vaseszköz, amiről Lőrinc 
idővel megtudta, hogy saraboló névre hallgat.

Az asztal bicegő lába alá egy fölfordított fazekat 
tuszkolt, az asztal mögé görgette a vágótönköt, a tönk-
re ráült, az asztalra rákönyökölt. A pókhálók széjjel-

szabdalták a napsugarat. Lőrinc elégedett volt. – Ha 
itt nem készül el, akkor sehol! – dünnyögte, és tenye-
rével az asztalra csapott.

Legfőbb ideje volt! Több mint egy hónapja olvasta 
a regénypályázatot, több mint egy hónapja közeledett 
szenvtelenül a határidő. Lőrinc összeolvasott egész 
polcnyi irományt Rákóczi fejedelemről, a törökökről, 
a kalmár velenceiekről, a bujdosókról és a száműzöt-
tekről, a levélkörmölő Mikes Kelemenről és a harcias 
Bercsényiről. Behunyt szemmel ismerte Isztambul 
utcahálózatát, és azt is tudta már, mikor repülnek ke-
resztül a délre költöző fecskék a Boszporusz fölött. 
De, hajh, mindez hiába, még egyetlen sort nem írt le 
kavargó gondolatai közül, amelyek pedig már az olda-
lát furdalták. Próbált dolgozni nagykönyvtárban, ott a 
könyvtárnokok halk osonása zavarta, a kerületi fi ók-
könyvtárban, ott a vihogó könyvtáros lányok. Otthon 
a csönd, a cinke pár meg a pörlekedő szomszédasz-

sok, emblémák sokasága köti össze őket, teszi az „egészet” egy nagy művé, igazi műalkotássá. Nos, Lukáts 
levelei, mit az ő, az „édes néne” levelei még sokkal inkább egy nagy, szerves egészet, egy igazi történetet 
revelálnak. Levélregény a mű, de legalább annyira regény, mint amennyire levelek gyűjteménye.

A harmadik kérdést szinte már csak érintőlegesen hozom elő. Mennyire kvadrálnak egymással, mennyire 
felelnek meg egymásnak a Mikes-levelek és az „édes nénééi”? Nos, az utóbbi levelek sokkal többről tanús-
kodnak, sokkal többet tartalmaznak, mint Mikeséi. Sokkal gazdagabb Lukáts regénye, mint a törökországi 
„regény”. Ám ellentmondás a kettő között egyáltalán nincs. Lukáts tán fejből tudta Mikes szövegeit, a néne 
soha nem mond, ír olyat, ami ne illene – válaszként – az eredeti törökországi levelekre. Bravúr, nagy bravúr 
ez, de nem ebben áll a regény, a Lukáts-regény legfőbb érdeme.

Hanem miben? Néhány dolgot már felsoroltam. De nem a leglényegesebbeket. Mert lehet, sőt bizonyosan 
igaz az, hogy ez a regény radikálisan szakít egy szörnyű, szörnyen rossz magyar hagyománnyal, mitológiával. 
Mert lehet, sőt bizonyos, hogy ez a regény nem szűk magyar szempontok szerint ítélkezik, sőt világszem-
pontjai (Konstantinápoly, Velence, Bécs) vannak. Ez a regény értelmez és – hitelesen – átértelmez egy nagy 
magyar hagyományt. Ez a regény újra fölfedezi és bemutatja az egyik legnagyobb magyart, Rákóczi Feren-
cet. Ez a regény újra fölfedezi és bemutatja az egyik legnagyobb magyar írót, Mikes Kelement. Ez a regény 
– részben, de nagyon érzékletesen – átírja a magyar hadtörténetet. Mondhatnám még. De rátérek a lényegre. 
Ez a regény egy nagy, egy igazi nagy regény. Említettem fent egy blaszfémiát. Most rádupláznék. Aligha van 
valaki ebben a teremben, aki annyira tisztelné Mikes Kelement, mint én. És mégis, sőt éppen azért azt kell 
mondanom: Lukáts könyve, regénye még több, mint a Törökországi levelek.

De ezt a blaszfémiát mindjárt vissza is vonom. Katona Bánk bánja óta tudjuk, hogy nagy mű pályázaton 
nem nyerhet. Lukáts könyve első díjat nyert. Bizonyos tehát, hogy nem lehet nagy mű, nagy regény. Győ-
ződjenek meg róla!

(Lukáts János: „Ez légyen ostorod...”. P-E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfi nak. Bp. Hungarovox, 2012.)

Lukáts János

Fejedelem a fáskamrában*

*  A szerző a Vajda Kornél által elemzett  regényének könyvbemutatója után megkönnyebbülten dőlt hátra 
íróasztala karszékében, s ekkor ajánlott a eme novelláját a PolíSz olvasóinak. – A szerk.
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Tájoló

szony. Meg az a büdös telefon, amit már napok óta 
nem vett föl.

Most végre megtalálta a nagyszerű helyszínt, a 
csendes „Sub rosa” termet a fejedelmi diplomáciához, 
a korhű berendezést a bujdosók elképzelt szálláshe-
lyéhez. Lőrinc örömében énekelni kezdett: – Török 
bársony süvegem, most élem gyöngyéletem! – de csak 
halkan, magának, ha meghallották odakinn, azonnal 
rohantak hozzá: – Lőrinc nem dolgozik, hanem éne-
kel! Gyere pingpongozni, gyere mókust lesni, most 
kéne krumplit hámozni ebédhez! – Na, nem! – Lőrinc 
inkább az ujjaival ütötte a taktust.

Szegény fejedelem, negyvenen voltak összesen a 
bujdosók. Negyven ember, ha velük kell visszafog-
lalni egy országot, kínosan kevés, ha naponta kell 
etetni őket, kínosan sok. A szultán vendégségbe hívta 
a vezéreket, a generálisokat, a többiek irigykedtek. 
Meg dünnyögtek, „nem-igazságot” emlegettek. Mi-
kes Kelemen azt leste, hogyan hajtja a török a tóba a 
bivalyokat, a bivalyok fölkavarják az iszapot, a halak 
nem látnak az iszaptól, a török kézzel fogja ki a tóból 
a halat, aztán hazahajtja a halászó bivalyokat. Mikes 
vett halat a bujdosóknak – egyszer-egyszer. Mikes 
Kelemen utálta a halat. Mikes Kelemen a puliszkát 
szerette, mint Erdélyben – Rodostóban nem volt pu-
liszka. Szegény Mikes, szegény fejedelem. Hogy le-
het ezt megírni, mi van ezen nevetnivaló, mi van ezek 
sírnivaló!? Szegény Lőrinc.

Megírta, összegyűrte, eldobta. Aztán némelyiket 
visszavette és kisimította. Délelőtt nyugalmas, jó por-
szag volt a kamrában, ilyenkor lehetett dicsérni Rákó-
czi bölcsességét, korholni a „Napkirály” fondorkodá-
sát. Délután koppanva hullott a dió, ilyenkor fölidézte 
Lőrinc az ütközeteket, a rútul elveszített trencsénit, a 
majdnem sikeres nagyszombatit, és a nem eléggé ki-
használt romhányit. A szomszéd kertben suhogtak a 
fenyők, Lőrinc hátán a hideg borzongott, a deszkare-
pedésben őrjáratot tartott egy keresztes pók.

Lőrinc elutazott Romhányba. Meglesni a csatateret 
– három évszázad multán, lejátszani újra az ütközetet, 
hátha most megnyerjük, Rákóczi fejedelmi bőrébe 
bújva vezényelni a brigádokat, a nyargoncokat, az or-
donáncokat? Hát persze! Mozduljon meg a csatatér, 
előre dandárok, „Rajta, kuruc!” – aztán leheveredni a 
Rákóczi fája alá, és pergetni a könnyeit. Testolvasz-
tó és lélekernyesztő meleg volt aznap Romhányban, 
Rákóczi háromszáz éve január 22-én vívta a csatát, 
délután, a csata alig félóráig tartott. Nagyságos feje-
delem! Ki harcol januárban, ebéd után, hát még ebéd 
helyett!?! A mindenre kész lelkesedés, a vérontás, a 
remény halk elpergése volt az a félóra. Aztán Rákóczi 
Varsóba utazott, az orosz cárhoz, a kurucok haza, lo-

vat vakarni, Lőrinc pedig az üres lakásba, az íróasztal 
mellé. Eredmény sehol.

Most itt, Somogylencséden aztán szarván fogta a 
szerencsét. Beterelte és bezárta saját magát a fáskam-
rába, a könyveket elszortírozta a fejében, vásárolt hét 
darab golyóstollat (kiszámította, annyi fog kelleni a 
regényhez), és nekiült „dolgozni”. Vett egy üveg bort 
is, vöröset, hiszen csatákról ír, de eddig nem nyúlt 
hozzá, a kamrán kívül rekedteknek szigorú napipa-
rancsba adta, hogy ha a bor fogyni kezdene, pótolják. 
Egyelőre nem pótolják, mert nem fogy. Hajh, szegény 
Lőrinc!

Rákóczinak napi gondja van tatárral, örménnyel, 
beglerbéggel, kajmakánnal, Lőrincnek a billegő asz-
tallal maga előtt, az imbolygó vágótuskóval maga 
alatt, a mestergerendával, amelyben sandán munkál-
kodik egy szú.

Pedig milyen szépen indult! Volt remény, ígéret, 
biztatás, lelkesedés, eskü és hitegetés, de mennyi. És 
csodák! Csodák mindig vannak, egy-egy csoda min-
dig van, az aztán élteti a reményt, az ígéretet meg a 
többit. Aztán valahogy elszárad minden, mint a dió 
ága őszidőben. Termés nincs, ami lehull – férges, ami 
nem hull le – nem éred el, póznával sem. Miért kell 
egy ilyen nagy embernek udvarolni menni francia 
királyhoz, zsolozsmázni néma barátok kolostorában, 
az igazáért miért kell eltántorogni Európa határszélé-
re, ahol már se nyelv, se hit, se szó, ahol már a fecs-
ke is csak átrepül. Rákóczi töpreng, Mikes levelet ír 
– magának írja, ki másnak írná. Azt mondja, „édes 
nénjének” írja, dehogy van annak „édes nénje”, sen-
kije sincs a világon. De tegyünk úgy, mintha volna, 
tegyünk úgy, mintha volna remény, mintha akármi-
kor visszamehetnénk Párizsországba, Bécsországba, 
Erdélyországba. Rákóczi, Bercsényi, Mikes, „édes 
néném”, a bujdosók negyvenen, emelt fővel, hajóval, 
díszes fogattal, „tiszta fehér mind a hat ló…”

Lőrinc eldobja a tollat, üres, kiadta a lelkét, kiadta 
a tintáját, sorokká, szavakká változtatta. Lőrinc örül, 
Lőrinc kitekeri az első üveg bor nyakát. A kertbeliek 
örvendeznek, hívják Lőrincet pingpongozni, rőzsét 
szedni tábortűzhöz, van a közelben egy Szentkút, ami 
jót tesz a szemnek. – Hogy tisztán lássál! – mondják, 
és szúrósan a szemébe néznek. Lőrinc fölajánl tizen-
hét papírgalacsint a tűzgyújtáshoz, ezek már biztosan 
nem kellenek, ezeket már megírta. Ott ég, repked és 
kígyózik a papír, rajta a tintafonal, valami gondolat 
lehetett, valami ötlet, csepeg rá a szalonna zsírja. Tá-
bortüzet rakni jó, szalonnát sütni jó, a kurucok hogy 
örültek Romhány alatt, ha januári estében volt tűzhöz 
való rönkfa vagy gally legalább, ha volt szalonna, 
vagy gömböc, disznónak bendője.
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A WASS ALBERT MESESOROZAT REJTVÉNYÉNEK NYERTESEI
A Wass Albert Mesesorozatokban meghirdetett  rejtvény helyes 
megfejtői közül februárban az alábbi nyerteseket sorsoltuk ki:
Bobkó Gyula - Sajóhídvég
Kis Emma - Pomáz
Kühne Merse, Mikes és Hunor - Budapest
Gratulálunk! A nyertesek könyvjutalmát postán küldjük el.

Hajnalban kitartóan csepereg a bánatos somogy-
lencsédi eső. Lőrinc rohan a fáskamrába, jaj, elázik a 
kézirat, csatakos lesz az asztal, nyirkos a vágótönk. A 
kamra száraz, de egy macska behúzódott a sarokba, 
ostoba állat, odaült a kasza hegyéhez. Lőrinc óvatosan 
lép, hogy el ne ijessze. Most egy szép velencei kirucca-
nást csihol ki agyából, napsugaras karnevált, maszkok-
kal és gondolával, mandolinnal, gazdag európai keres-
kedő polgárokkal, akik beutazzák és megvásárolják a 
világot. Rákócziék ezalatt otthon ülnek, Rodostóban. A 
szultán parancsba adja, támadják meg a bécsi császárt. 
A bécsi császár országa a Délvidéken kezdődik, erdé-
lyi magyar falvakkal, ezek ellen vonuljon Rákóczi, a 
generálisok? Majd kaptok janicsárt, eleget – biztatja 
Rákóczit a szultán – azok majd ölnek, ti csak irányítsa-
tok, nagy bátorságú fejedelem. Mikes a tollát széttörné 
leginkább, Lőrinc is. Nem kerül sor a vállalkozásra. 
Jóságos a szultán, csókoljatok neki kezet, gyaurok. Mi-
kes most már leginkább a saját kezét törné le. Lőrinc 
inkább kiáll az esőre. A macska nézi – ez az ember bo-
lond! Csak regényt ír, történelmi regényt, háromszáz 
év előttről, rég volt, tudod, négylábú.

Mire visszatér a fáskamrába, nyirkos rajta az ing, 
a cipő, a macska el is húzódik fi nnyásan a közeléből. 
Mikes levelet ír a fi atal királynőnek, kegyelmet kér, 
visszatérést remél, ő csak szerette a fejedelmet, ez a 
bűne, ha ez bűn. Kelletlenül teszi Mikes, dohog is egy 
sort „édes nénjének”. Tapogatná Lőrinc a háta hűvös 
közepét, ha elérné. Megborzong, miközben ír. Hallga-
tag esőben könnyebb írni, mint madárfüttyös napsü-
tésben. De hiszen az írás – szenvedés, ugye Kelemen, 
ugye, Lőrinc. Aztán odaidézed Velencét, Bécset és 
Konstantinápolyt, megszólaltatod a szultánt, a ve-
lencei ékszerészt, magát a fejedelmet. A te szavaidat 
szólják, ott, a fáskamrában. De hiszen az írás – gyö-
nyörűség, ugye, Kelemen, ugye, Lőrinc.

Elállt az eső, rigó jelzi a diófán. Lőrinc egy hete 
húzódott silány fedezékébe, Lőrinc két hete tusako-
dik sztambuli adószedővel, bécsi beamterrel, izgága 
csempésszel, ördögadta népekkel az Adria környékén. 
Sóhajtozó szépasszonyokkal, elröppenő fecskema-
darakkal. Lőrinc harmadik hete számolja a kurucok 

kihulló vérét – két pogány közt egy hazáért, eltemeti 
Rákóczi fejedelmet a jezsuiták templomában a jobbol-
dali kápolna oldalfalába. Lőrinc egy hónapja sarkalja 
Mikest a folyamodvány megírására, de az húzódozik. 
– Te, Kelemen, kifutunk az időből! – korholja teremt-
ményét Lőrinc. A macska eltűnt a kamrából, a móku-
sok, ha elejtik a diót, leszaladnak érte a földre, a foguk 
közé kapják és visszafutnak a fára. A társaság közben 
reggelizik, ebédel, uzsonnázik a kerti asztalnál, és 
ámul a mókusok bátorságán. Lőrinc a kamrából néha 
kikiabál: – Abból a jó illatúból nekem is! – Gyere ki 
érte! – hallatszik a válasz. – Nem megyek! – makacs-
kodik Lőrinc. – Akkor halj éhen, bujdosó!

A hatodik héten az egész paksaméta eltűnik a 
kamrából. Lőrinc tombol, fenyegetőzik, valameny-
nyi körmét megrágcsálja haragjában. „Édes néném” 
sóhajtozik, Kelemen mereng és borong, a királynő 
kérlelhetetlen: Törökországból nincsen visszatérés! 
– mondja latinul. Lőrinc üvölt: – Felgyújtom ezt az 
átkozott kamrát! – ijedt mocorgás felel a megnöve-
kedett hangerőre. Aztán Lőrinc mégsem gyújtja fel a 
kamrát, valaki a nagykosarat bélelte ki a szent kézirat 
lapjaival, aztán belegyűjtött vagy háromszáz szem 
diót. A bujdosók lassan elfogynak, már csak Kelemen 
őrködik a lelkeken, az emlékeken.

Szeptember végére kiszárad a hetedik golyóstoll, 
Lőrinc ül a vágótönkön, a rokkant asztal lapjára kö-
nyököl, csak néz maga elé. Mikes Kelemen íróműhe-
lye visszaváltozik fáskamrává. Lőrinc föltápászkodik, 
ellenőrizni kellene, mi volt az a mocorgás a múlt 
héten. Felkapaszkodik a mestergerendára, szeme a 
padlás sötétjében kutat. Egy nagy, tarka gombolyagot 
lát, meg négy aprót. A nagy gombolyag nyalogatja a 
kis gombolyagokat. Lőrinc mosolyog a sötétben, és 
hangtalanul visszamászik a fáskamrába. Magához 
öleli a kéziratot, megvárja, amíg a papír átveszi a teste 
melegét. Aztán a tuskót az asztal alá gördíti, és kilép 
a kamrából. Benn a házban a többiek, mint rég látott 
vendéget köszöntik. – Na, mi újság? – Lőrinc a vállát 
vonogatja: – Megszületett! – válaszolja végül. – A re-
gényed?! – és ugranak a nyakába. – A négy kismacska 
– pontosít Lőrinc. – Ja, és a regényem is!
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