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Szilágyi Andor

DON MIGUEL FŰSZÁLAI

Don Miguel Fernando y Ortega szeretett, mit szeretett! Don Miguel Fernando y Or
tega lételeme volt a homályos fogalmazás, és mégis hosszú éveknek kellett eltelniük 
az életemből, mígnem aztán egy szép napon ráébredhettem a kemény igazságra: Don 
Miguel Fernando y Ortega, Bölcs Ferdinándnak, Las Navas de Tolosa hercegének, 
VI. vagy Merész Alfonz hispán király cousinjának és titkos tanácsosának egyenes ági 
leszármazottja, Don Fernando Juan y Ortega infáns fia, nemzőatyja után Madrid Re
ménye, Sevilla Megszabadítója, Córdoba fénysugara, a Cádizi-öböl Hőse, Kasztília, 
Navarra és Aragónia helytartója, a Toledói Történelmi Társaság Örökös Elnöke, szü
lőanyja, Granadai Katalin után San Lorenzo, avagy az Escorial Rózsája, a barátom, 
bizony nem is lenne Don Miguel Fernando y Ortega, Bölcs Ferdinándnak, Las Navas 
de Tolosa hercegének, VI. vagy Merész Alfonz hispán király cousinjának és titkos ta
nácsosának egyenes ági leszármazottja, Don Fernando Juan y Ortega infáns fia, nem
zőatyja után Madrid Reménye, Sevilla Megszabadítója, Córdoba fénysugara, a Cádi- 
zi-öböl Hőse, Kasztília, Navarra és Aragónia helytartója, a Toledói Történelmi Tár
saság Örökös Elnöke, szülőanyja, Granadai Katalin után San Lorenzo, avagy az Es
corial Rózsája, nem is lenne önmaga azok nélkül a világunkról, dolgaink halmazáról, 
viszonyulásainkról alkotott és hamarjában isteni sugallatra meg is fogalmazott (sőt 
azonmód melegében előadott!) homályos gondolatok nélkül, amelyeknél én világo
sabb és tisztább homályos gondolatokat nem hallottam előtte, és nem volt szerencsém 
hallani azóta sem.

Már nem emlékszem pontosan, a sors szele hol is sodort Don Miguel elé, abban azon
ban immár többéves ismeretségünk és, bízvást mondhatom, barátságunk (!) tükrében 
bizonyos lehetek, hogy a legelső homályos gondolat, amelyet talán találkozásunk leg
első percében közölt -  vagy ha tetszik, megosztott velem - ,  mind a mai napig elkísért 
utamon. Amikor valaki, aki mindkettőnknek jó  ismerőse lehetett -  hogy kicsoda, arra 
már nem emlékszem -, bemutatott minket egymásnak -  a régi Párizsban vagy talán 
Madridban? -  a helyszínt már nem tudom magam elé idézni pontosan, de hogy va
lahol a kontinensen történhetett, annyi bizonyos, ahogy az is bizonyos, miszerint még 
jóval a nagy háború előtt kellett megesnie, mert így visszatekintve az időben elég fia
talnak látom mindkettőnk ábrázatát. (Annak utána történhetett mindez, hogy Gavrilo 
Princip Szarajevóban meghúzta volna a ravaszt, de még annak előtte, hogy a köztár
saságiak novíciákat gyalázhattak volna meg Don Miguel földjén, és Franco tábornok 
szanitécei hosszú időkre megmérgezhették volna Hispánia kútjait.)

Ott állt előttem a két méter magas férfi, az európai arisztokráciára azokban az időkben 
oly jellemző büszke testtartással, merész sasorral, piperkőc módjára fényesre beretvált 
kreol arccal, mosolytalan, már-már a kegyetlenségig éles vonalú szájjal. Kezet fogtunk.

Később, midőn már mint meghitt barátok csatangoltunk Bretagne falvainak utcáin, 
vagy üldögéltünk Marseille kávéházainak teraszain, rá kellett jönnöm, hogy Don Mi-
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guel Fernando y Ortega csak nagy ritkán enged meg magának egy-egy mosolyt, és 
sokszor elgondolkodhattam azon, hogy igazán (sőt teljességgel!) nem kizárható annak 
az amúgy egyszerű, ám mégis nehezen hihető ténynek a lehetősége sem, hogy Don 
Miguel Fernando y Ortega egyáltalán nem is szokott mosolyogni sosem. Nem tudom, 
hogy neveltetése vagy örökölt génjei akadályozták meg benne, de hogy életében ne
vetni Don Miguel Fernando y Ortegát nem láthatta senki ember fia, arra kész vagyok 
mérget venni bármikor. (ANew York Times egyik y Ortega-interview-jában a riporternő 
nem mulasztotta el megkérdezni, miszerint, mondja csak, Don Miguel, miért nem hogy 
láthatja magát a világ nevetni sosem? Don Miguel Fernando y Ortega elegánsan belekor
tyolt poharába, majd rezzenéstelen arccal visszakérdezett: ha egyszer is elkezdeném, ahogy 
maga mondja, gondolná, hogy abba is tudnám hagyni valaha?)

„Mondja csak, monami, gondolt már arra, hogy amennyiben és amikor elfogadjuk, hogypozitíve 
két ember egymásnak bemutatkozhatik, akkor és ott negatíve mindazonáltal azt is elfogadjuk, 
hogy két ember ki is mutatkozhatik egymásból?” Don Miguel Fernando y Ortega hangja 
olyan volt, mintha csak Andalúzia összes mélyhegedűje szólalt volna meg egyidejűleg, 
magasan a fejem fölött.

Az érdeklődés, amely Don Miguel Fernando y Ortega és közöttem, ha nem is varázs
ütésre, de lassan mégiscsak megnyilvánult egymás személye iránt, az évek hosszú 
utazásai során olyan mély és őszinte barátsággá szilárdult, hogy joggal hihettem/hi- 
hettük, a fraternitásnak eme ritka fellegvárát, amelyet közösen emeltünk a megegyező 
ízlés, az azonos érdeklődés, valamint a közös kultúra szikláira, immár dinamittal sem 
lehet szétrobbantani. Mint barátok léptünk be a világ legjelentősebb múzeumainak 
kapuin, barangoltunk nagy könyvtárainak föld alatti termeiben, jelentünk meg fényes 
hölgykoszorútól övezve kiállításokon, operabálokon, színházi eseményeken, és egyál
talán minden olyan rendezvényen, amelyre a művelt világ sznobériája odafigyel. Am, 
ahogy az már ezerszer bebizonyosodott az emberi kapcsolatok történetében, miért ne 
bizonyosodott volna be ezeregyedszer is? Ahol a nyers erő felpuhul, ott a szelíd érze
lem úgy hatol át a dolgokon, mint kés a napon felejtett vajon. Amit erős férfikezek 
nem szakíthatnak el, azt az asszonyok vékony ujjai úgy tépik széjjel, mintha csak valami 
pók gyenge hálójába akadtak volna egy tamariszkuszbokor ágain.

Elisha. Ő választott el minket egymástól. Elisha Stern, a Moszkvai Nagy Orosz Balett 
üdvöskéje, akiért epedt a korabeli Európa. Elisha Stern, akinek útjait gyászba borult 
özvegyek és fiaikat sirató anyák megtört sorfala szegélyezte. Elisha Stern. Egy-egy fel
lépése után az épp aktuális helyszín férfitársadalmának köreiben mintha csak valami 
titokzatos földöntúli halálvágy kezdte volna meg életét (sic!). Elisha Stern. Méreg, kö
tél, pisztoly, tőr... Osztaüan közmegbecsülésnek örvendő, konszolidált és kiegyensú
lyozott családapák, tisztes polgárok, joviális arisztokraták, hordóhasú bankárok, szép- 
lelkek, amorózók, tanárok, diákok -  nem volt különbség. Úgy hullottak a férfiak, 
amerre csak a Moszkvai Nagy Orosz Balett és primadonnája, Elisha Stern megfordult, 
mint októberi napsütésben szülőfalum házainak faláról az aranyhátú legyek. Elisha. 
Elisha, Elisha Stern.

Rá kellett jönnöm, hogy az én hajszálaim nem kifelé növekednek a fejem bőréből, hanem éppen 
hogy fordítva -  írta nekem szóló utolsó levelében Don Miguel Fernando y Ortega. Mint
egy mellékesen sok boldogságot (spanyolosán: sok férfierőt!) kívánt Elisha Sternnel
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kötött házasságomhoz, majd hangsúlyok nélkül, szintúgy mellékesen abbéli döntésé
ről tájékoztatott, miszerint szándékában áll záros terminuson belül ősei egy dél-ame
rikai birtokára visszavonulni, és belátható időintervallumban nem is szerepel további 
tervei között a külvilággal való kontaktálás, amely iránt jelenidejűleg „és most szorosan 
vett vizsgálatnak vetem alá szívemet”, írta, ha nem is teljes kiábrándultságot, de mély csa
lódottságot érez táplálni.

Az én hajszálaim felülről, csak az atyaúristen a megmondhatója, hogy honnan nőnek és gyöke
reznek bele a fejem bőrébe. Talán a Holdból, és egy-egy holdsugár mindahány -  írta utolsó 
levelében Don Miguel Fernando y Ortega nekem, és én akkor éreztem először, hogy 
avatott kezek miként helyeznek el mellkasomban egy zacskó frissen tört jeget.

Az elmúlt negyven esztendő során nem tudtam úgy újságot venni a kezembe, hogy 
szemem elsőként ne a társasági rovat híreit futotta volna át, hátha a nevére akadnék, 
ám Don Miguel Fernando y Ortega neve soha nem szerepelt a napilapokban. Az új 
könyveim bemutatóit megelőző napokat mindenkor csupán egyetlen lényeges kérdés 
töltötte ki: vajon ez alkalommal felbukkan-e? Mielőtt felgördült volna a függöny drá
máim premierje előtt, mindenkor ott leselkedtem az izgatott színháziak között. Azon
ban Don Miguel Fernando y Ortega, Bölcs Ferdinándnak, Las Navas de Tolosa her
cegének, VI. vagy Merész Alfonz hispán király cousinjának és titkos tanácsosának 
egyenes ági leszármazottja, Don Fernando Juan y Ortega infáns fia, nemzőatyja után 
Madrid Reménye, Sevilla Megszabadítója, Córdoba fénysugara, a Cádizi-öböl Hőse, 
Kasztília, Navarra és Aragónia helytartója, a Toledói Történelmi Társaság Örökös El
nöke, szülőanyja, Granadai Katalin után San Lorenzo, avagy az Escorial Rózsája, Don 
Miguel Fernando y Ortega, az én barátom, nem jött el sosem.

Hogy az elmúlt negyven év hasztalan várakozásainak gyötrelmes időszakaiban hány
szor jutott eszembe Don Miguel Fernando y Ortega percekről alkotott, talán máig 
legtalányosabb homályosa! Ha tudni akarod, hogy múlnak a percek, előbb még látnod kell, 
hogy hullnak el az angyalok szárnya tollai...

Hol van már a Moszkvai Nagy Orosz Balett, és hová tűntek életemből Elisha Stern 
gyönyörű szép szemei...

Egy Brazíliából hazatért jezsuita, aki, hajói emlékszem, a Páter Ignatio névre hallga
tott, és dagadt, kopasz üstökét úgy ingatta vékony vállán, ahogy a hosszú szárú mák 
lengeti csúcsán a gubót, egy alkalommal azt mesélte, hogy Don Miguel Fernando y 
Ortega valami mezőgazdasági kísérletbe vagy vállalkozásba fogott (hogy mibe is pon
tosan, azt Páter Ignatio nem tudta megmondani) egy isten háta mögötti farmon, va
lahol a dzsungel mélyén, távol minden civilizációtól, emberek lakta területtől, valahol 
az Amazonas vízgyűjtője mentén.

Amikor újra és egyben utoljára találkoztunk, már mindketten túl voltunk életünk 
nagy kérdésein. Don Miguel Fernando y Ortega, Bölcs Ferdinándnak, Las Navas de 
Tolosa hercegének, VI. vagy Merész Alfonz hispán király cousinjának és titkos taná
csosának egyenes ági leszármazottja, Don Fernando Juan y Ortega infáns fia, nem
zőatyja után Madrid Reménye, Sevilla Megszabadítója, Córdoba fénysugara, a Cádi-
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zi-öböl Hőse, Kasztília, Navarra és Aragónia helytartója, a Toledói Történelmi Tár
saság Örökös Elnöke, szülőanyja, Granadai Katalin után San Lorenzo, avagy az Es- 
corial Rózsája azonban alig változott valamit az eltelt évek során. Haja hófehérre őszült 
bár, de arca ugyanolyan elegáns és előkelő volt, mint annak előtte. Pillantása kevésbé 
szigorú, inkább szelíd, mégis ugyanolyan határozott, mint rég. Tartása pedig talán 
még egyenesebb, mint megismerkedésünkkor.

Mondja csak, mon ami, gondolt már arra, hogy amennyiben és amikor elfogadjuk, hogy po- 
zitíve két ember egymásnak bemutatkozhatik, akkor és ott negatíve mindazonáltal azt is elfogad
juk, hogy két ember ki is mutatkozhatik egymásból? -  idézte fel szóról szóra Don Miguel 
első találkozásunk emlékét, amikor kezet fogtunk az árnyékos verandán. Valahonnan 
Verdi Don Carlosának dallamai szűrődtek körénk. Az őserdő nyirkos lehelete körbe
lengte a tágas házat, és az alacsony tetőre ráhajló fák lombjai között sosem látott for
májú, álmos madarak igazgatták színes tollaikat. Don Miguel utánozhatatlan elegan
ciával intett az egyik nádfotel felé. Ha másról nem, hát erről a mozdulatról ráismer
hettem. Barátságunk aktív korszakában elégszer megcsodálhattam, ahogy barátom, 
Don Miguel Fernando y Ortega derékban épp csak meghajolva, királyi fejével alig 
észrevehetően biccentve és jobb karjával az általa kijelölt székre mutatva hellyel kínálta 
vendégeit. Számtalanszor megfigyeltem, és mindannyiszor arra az eredményre jutot
tam, hogy ebbe a számára oly egyszerű, hétköznapi gesztusba több száz, ha nem több 
ezer esztendő egymást követő generációinak kifinomult eleganciája, férfias bája, ritka, 
természetes szépsége ötvöződik. Körülnéztem, és azt kérdeztem: Ez lenne hát az a 
Paradicsom, amelybe az én barátom elmenekült? Don Miguel sokáig nem válaszolt. 
Hosszasan nézett a szemembe, majd csendesen csak ennyit mondott: Menekülés vagy 
támadás, barátom... Maga még igazán úgy hiszi, hogy van köztük különbség... Ha idáig lettek 
volna is, ettől a pillanattól kezdve végleg megszűnhettek a kétségeim. A férfi, aki meg
hívott magához, fedezve az utazással járó tetemes költségeimet, nem lehetett más, 
mint Bölcs Ferdinándnak, Las Navas de Tolosa hercegének, VI. vagy Merész Alfonz 
hispán király cousinjának és titkos tanácsosának egyenes ági leszármazottja, Don Fer
nando Juan y Ortega infáns fia, nemzőatyja után Madrid Reménye, Sevilla Megsza- 
badítója, Córdoba fénysugara, a Cádizi-öböl Hőse, Kasztília, Navarra és Aragónia 
helytartója, a Toledói Történelmi Társaság Örökös Elnöke, szülőanyja, Granadai Ka
talin után San Lorenzo, avagy az Escorial Rózsája, az én néhai barátom, Don Miguel 
Fernando y Ortega.

Az őserdőből kilépve mintaszerűen művelt banánültetvényen haladtunk tovább. Avé- 
geláthatadan fasorok tövében, a keskeny gyalogösvény mellett tiszta vizű árkok hú
zódtak, kellemes klímát biztosítva a trópusi hőségben tömött fürtjeik súlya alatt ros
kadozó növényeknek. A teremtő gondviselés, isteni eredetével együtt minden körülmények kö
zött magába foglalja a perverzió és a pusztítás ördögét. Emlékszik, barátom? -  válaszolt gon
dosan ápolt gazdaságára és világtól elzárkózó életmódjára vonatkozó kérdésemre kér
déssel Don Miguel, egy csapásra felidézve előttem Elisha Stern és a Moszkvai Nagy 
Orosz Balett emlékét. A banánfák széles, összehajtó levelei alatt kellemes félhomály és 
hűvös uralkodott. Házigazdám egyenes derékkal lépkedett előttem, és csak akkor tor
pant meg, amikor egy meszelt terméskövekből emelt magas falhoz érkeztünk. Érteden 
pillantásom láttán mintha elmosolyodott volna, aztán kulcsot húzott elő a zsebéből, 
és rutínos mozdulattal kitárta az előlem liánokkal eltakart vaskaput. A fal mögül ki- 
ömlő fehéren izzó napsugarak elvakították szemem. A vadontól elkerített terület maga 
volt a terméketlen sivatag.



Szilágyi Andor: Don Miguel fűszálai • 1855

A kopár, holdbéli tájat homokba taposott, derékszögben találkozó egyszemélyes utak 
parcellázták. Sehol egy zöld folt, sehol egy apró bogár. Egymástól távol, rend- 
szertelenül szétszórva, alacsonyan a halottnak látszó talaj felett, vaspálcákra erősített 
zászlócskákat lebegtetett a felforrósodott levegő. Don Miguel Fernando y Ortegát, 
Bölcs Ferdinándnak, Las Navas de Tolosa hercegének, VI. vagy Merész Alfonz hispán 
király cousinjának és titkos tanácsosának egyenes ági leszármazottját, Don Fernando 
Juan y Ortega infáns fiát, nemzőatyja után Madrid Reményét, Sevilla Megszabadító- 
ját, Córdoba fénysugarát, a Cádizi-öböl Hősét, Kasztília, Navarra és Aragónia hely
tartóját, a Toledói Történelmi Társaság Örökös Elnökét, szülőanyja, Granadai Kata
lin után San Lorenzo, avagy az Escorial Rózsáját soha nem láttam még ennyire büsz
kének. „Itt senki sem nyúlhat semmihez. Itt mindent én csinálok” -  csukta be mögöttünk a 
tömör vaskaput, majd mintha csak szavait akarta volna igazolni, inge zsebéből csont
keretes szemüveget vett elő, lehajolt, és akkurátusán megvizsgált valami alig látható 
redőt a homoktenger felszínén.

Sivatag a földkerekség legcsapadékosabb őserdejének szívében? Magas fallal védett, 
óriási kiterjedésű homoksziget a féktelenül burjánzó természet közepén? A világnak 
ezen a fertályán, ahol minden az életet, a szaporodást, a termékenységet, a nedvek 
parttalan áradását hirdeti? Don Miguel Fernando y Ortega intett, és földre szegezett 
tekintettel elindult előttem a sivár parcellák között. Néha megállt, előrehajolt, hom
lokára tolt szemüvegét visszaejtette az orrára, és akárcsak előbb, aprólékosan szemre
vételezte a talaj felszínét. Nem minden esetben elégedett meg a homok külső, alaposan 
felhevült rétegének tüzetesebb revíziójával, ilyenkor mutatóujját is beléfúrta, és arcán 
megbocsátó, mennyei mosollyal érthetetlen szavakat mormolászott maga elé. Ahogy 
távolodtunk a kaputól, és egyre beljebb haladtunk a sivár ágyások között, a kezdetben 
világos színű zászlók sötétebbre váltottak, ugyanakkor vendéglátóm, valahai barátom, 
mind többet hajlongott, ezzel együtt egyre többet és hosszabban dünnyögte megfejt
hetetlen szavait. A bizarr kert legtávolabbi sarka felé közeledve Don Miguel Fernando 
y Ortega, Bölcs Ferdinándnak, Las Navas de Tolosa hercegének, VI. vagy Merész 
Alfonz hispán király cousinjának és titkos tanácsosának egyenes ági leszármazottja, 
Don Fernando Juan y Ortega infáns fia, nemzőatyja után Madrid Reménye, Sevilla 
Megszabadítója, Córdoba fénysugara, a Cádizi-öböl Hőse, Kasztília, Navarra és Ara
gónia helytartója, a Toledói Történelmi Társaság Örökös Elnöke, szülőanyja, Grana
dai Katalin után San Lorenzo, avagy az Escorial Rózsája rólam megfeledkezve már 
csak négykézláb, büszke orrával a homokot súrolva haladt előttem.

A teremtő gondviselés, isteni eredetével együtt, minden körülmények között magába foglalja a 
perverzió és a pusztítás ördögét -  emelte fel tekintetét később Don Miguel. Szép homloka 
verítékben úszott.

A fekete zászlócskák tövében végezetül megláthattam, hogy mi az, amin Don Miguel 
oly kitartással és töretlen energiával fáradozott. A fekete zászlócskákkal megjelölt par
cellákban már kibújni látszott néhány fűszál. Don Miguel Fernando y Ortega ezekre 
vadászott. Ezeket a vékonyka, fényes hátú növényeket igyekezett elpusztítani, amikor 
homokba döfött mutatóujjával vagy körmeinek csippentésével leszakította friss hajtá
sukat. Ezzel foglalatoskodott hát, amióta nem láttam. Amióta csak itt él, a világ zajától 
elzárkózva, itt, elvonulva, távol minden földi hívságtól, minden felesleges káprázattól,
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itt, egyedül, az isten háta mögött. Don Miguel Fernando y Ortega, Bölcs Ferdinánd- 
nak, Las Navas de Tolosa hercegének, VI. vagy Merész Alfonz hispán király cousin- 
jának és titkos tanácsosának egyenes ági leszármazottja, Don Fernando Juan y Ortega 
infáns fia, nemzőatyja után Madrid Reménye, Sevilla Megszabadítója, Córdoba fény
sugara, a Cádizi-öböl Hőse, Kasztília, Navarra és Aragónia helytartója, a Toledói Tör
ténelmi Társaság Örökös Elnöke, szülőanyja, Granadai Katalin után San Lorenzo, 
avagy az Escorial Rózsája az elmúlt negyven év minden napját, minden óráját, minden 
percét, másodpercét azzal töltötte tehát, hogy egy régi, általam homályosnak minősí
tett kijelentését igazolja isten és önmaga színe előtt. A teremtő gondviselés, isteni eredetével 
együtt, minden körülmények között magába foglalja a perverzió és a pusztítás ördögét. Elhiszi 
végre, barátom? -  kérdezte Don Miguel Fernando y Ortega. Hangja fáradt volt, mégis 
elégedett, sőt büszke. Meggyötört arca verítékben úszott. Bólintottam. Első és szá
momra immár legfontosabb homályos kérdése já rt a fejemben: „Mondja csak, mon ami, 
gondolt már arra, hogy amennyiben és amikor elfogadjuk, hogy pozitíve két ember egymásnak 
bemutatkozhatik, akkor és ott negatíve mindazonáltal azt is elfogadjuk, hogy két ember ki is mu- 
tatkozhatik egymásból?”

Utassy József

ÚTON

És megy az ember, bandukol, dúdol 
végig ezen a vérmocskos úton, 
kalapján agonizál a virág, 
gyalázza Istent, keresi fiát,

és megy az ember, mendegél, ballag, 
szeme vizében fürdik egy csillag.

A SZÍRIUSZHOZ

Ó, fényeskedj csak, 
szentséges Szinuszom! 
Mi vár rád? Tudom. 
Én már halálomat is 
unom, unom és unom.


