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Kontra Ferenc

A RÓMAI KATONA

„Apám ott állt e vándorló áramok közepette, fájdal
mas mosollyal, megrendülve a dadogó artikuláció
tól, ettől az egyszer s mindenkorra bezárt és kiúttalan 
balvégzettől, mely rokkant fél szótagokkal ad mono
ton jeleket a fel nem szabadult mélységekből.”

(Brúnó Schulz)

Apám szerette a sebességet, azért nem akart autót venni. Motorral robogtunk át a 
hegyen, am erre a szánok jártak télen, m ert arra a legrövidebb az út. Sűrű sárga por
felhő eredt a nyomunkba, ahogy haladtunk a löszbe vájt szurdokon. Római pénzeket 
találtak egy vízmosásban a hegy túloldalán, azért kellett odasietnünk, nehogy valaki 
megelőzzön bennünket. Apám szerint igazi ritkaságnak számítottak a kétalakos ezüs
tök. Pedig inkább elvékonyodott alátétekre emlékeztettek alig kivehető betűkkel és 
számjelekkel az egyik oldalukon. Apám felvilágosított, hogy nem az idő rágta a szélü
ket rojtosra, hanem  ilyen volt a pénzverde, és ha fogkrémmel megtisztítjuk, akkor 
újra ragyognak, az utolsó római katona sem fényesítené ki őket jobban. Csak az alku 
volt hátra, és én tudtam  előre, hogy otthon megint családi veszekedésbe fullad a gyűj
temény szellemi értéke körüli érvelés. Anyám költséges és káros szenvedélynek tar
totta a régi pénzek gyűjtését.

Apámban pedig túltengett a szakmai ártalom, talán éppen a megszállottsága miatt 
lett földrajz-történelem szakos tanár, hogy utánajárjon családi legendáknak, melyek 
addig csak szájhagyomány útján m aradtak fenn. Vörösmarton a várhegyi szőlőnk te
lepítésekor a nagyapám több jellegzetes római téglát talált. A lösz, a sárga föld egy 
hajdanvolt aranykor jelképének számított, ahol a praefectura szőleje terem. Sokszor 
ismételtették velem a hegyoldalba vájt hosszú pincében a félrészegek patetikus túlzá
sával egészen kis koromtól kezdve, hogy én vagyok sorrendben az ötödik, akinek 
ugyanaz a neve, mintha legalábbis fejedelmek hosszú sorának utódja volnék, pedig 
csak egy legendát örököltem. Apám levéltárakban és dohos anyakönyvekben búvár
kodott, hogy a nyomára jusson a hiteles adatoknak. Szekrényében egy zárható részt 
tartott fenn magának, mintha aranyat rejtegetne, pedig csak fénymásolatokat és fel
jegyzéseket őriztek az irattartói. Szívós kutakodásával igazolta, ami nemzedékeken át 
tényként hagyományozódott nálunk, Vörösmarton: ez pedig a római származás. Az 
impérium széthullása után a császárok a légiók katonáit meghagyták továbbra is azo
kon a területeken, ahol szolgálati idejüket letöltötték. Nevük felbukkan családnévként 
a századokkal későbbi adóösszeírásokban is, különösen a törökök voltak alaposak ab
ban, hogy éppen ezen a vidéken részletes jegyzékeket állítsanak össze a lakosságról. 
M inden családot egyetlen névvel és számmal jegyeztek, és még C-vel írtak bennünket, 
heten voltunk akkor Vörösmarton gyerekek és ifelnőttek összesen.

Egyéves voltam, amikor apám  a tizennyolc kilométerre fekvő Laskón kapott tanári 
állást, és ez a téma még rendszeresebben m erült fel, hiszen a rómaiság ott dobogott 
naponta a fülünk hallatára, apám szakmunkákat publikált a rómaiak Dráva menti éle
téről, az eszéki múzeum pedig meglehetősen gazdag tárgyi emlékekkel rendelkezett.
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Apám folyton azon zsörtölődött, hogy tanulmányai során sohasem volt alkalma rá, 
hogy latinul megtanuljon, a mi anyanyelvűnkön, ahogy számtalanszor mondta, hiába 
lapozgatta a grammatikakönyvet, akkor már nem volt türelme hozzá, hogy a nyelvet 
legalább kutatói szinten elsajátítsa, és a hajdani dokum entumokat eredetiben tanul
mányozhassa, így egy zágrábi régész fordította le neki a Notitia Dignitatumnak azt a 
részét, amelynek topográfiai tekintetben a legnagyobb hasznát vette, m ert az auxili- 
ariusok közül a lovas csapatokat földrajzi sorrendben tekinti át, és apám itt akadt ős
apánk nyomára. De majd én megtanulok latinul, mutatott rám, és végigjárom azt az 
utat, amit neki nem sikerült, folyton ezt ismételgette az íróasztala körül keringve, m e
lyen ebéd után mindig egy domborzati térképet tanulmányozott, úgy csapongott a 
Római Birodalom határai körül, m int egy esetlen, óriás rovar a lámpa fényében, mint 
akinek az a küldetése, hogy felderítse eredetünket; ezért döntött úgy, hogy a pécsi 
gimnázium lesz a legjobb hely, ahol a tanulmányaimat folytathatnám.

A kutatásai rendszerint olyankor vettek újabb lendületet, amikor a téli tanítási szü
net idejére a történelem és földrajz szakos általános iskolai tanárokat kéthetes kötelező 
kurzusok végighallgatására hívták be Eszékre. Gyerekfejjel is megértettem, hogy a 
Belgrádból érkezett előadók korántsem a régmúltról, hanem inkább a jelenről érte
keztek. Ezt követően apám hosszú szótlan délutánokra a jegyzeteibe temetkezett ott
hon, mintha igazolnia kellene önmagát, és menekülnie kellene, lehetőleg legalább 
időben minél messzebbre, erre emlékeztette tám pontként a házunk fölé magasodó 
református templom, melyet az egykori castellum alapjaira emeltek, átalakították az 
építészek, ahogyan a szabók a régi ruhákat. Egy m editerrán jellegű kőív díszítette a 
templom hátsó bejáratát, egy Diocletianus idejéből származó tiszti eskükövet pedig a 
falba építettek. Apám az után nyomozott, hogy a birodalom bukása után miért őriztek 
meg babonásan m inden emléket, ellentétben a limes más vidékeivel, ahol az alapokat 
zömmel széthordták, a temetőket felszámolták, a Drávaszögben viszont évezredre 
visszanyúló legendáját őrizték a rómaiaknak, és itt m aradt fenn a legtöbb tárgyi és 
szellemi emlék. A templom környékén, a dörömbön néhány ásónyom után rend
szerint csontok és fegyvermaradványok kerültek elő, még az én gyerekkoromban is 
folyton beomlott valahol a katakomba egy-egy szakasza, amelyek úgy kúsztak szét az 
erődítmény alatt, ahogyan a vakondok várfolyosói, valószínűleg sugárirányban, de 
sohasem derítették fel a régészek, valójában milyen elv szerint kapcsolódtak össze a 
folyosók. Annyi azonban bizonyos volt, hogy a déli Holt-Dunára és az északi mező
ségre vezettek kijáratok. A laskóiak nem a közeli Kopácsi-rét vezérhaláról vagy a ba- 
tinai Vörös Márta és Mátyás király esetéről regéltek, hanem  az egyszer s mindenkorra 
bezárt katonáról, így m inden gyerek tudta, hogy az utolsó római katonát a katakom
bákban hagyták az elvonuló seregek, az életéért könyörgött, és megkegyelmeztek ne
ki, különben árulásért felnégyelték volna, miatta esett el a vár, ezért azzal büntették, 
hogy az ingével az aranyakat fényesítse, amíg csak vissza nem térnek, akár az idők 
végezetéig; bármilyen meseszerűnek tartottam is az utolsó római katona történetét, 
mégis elképzeltem, ahogyan ott ül a vaspántos láda tetején a mélyben, és rettegve fé
nyesíti a császár Konstantinápolyban vert aranyait, m ert addig tart a birodalom di
csősége, amíg keze nyomán fényesednek, amíg az inge utolsó darabja szét nem foszlik; 
akkor természetesen azt gondoltam, hogy az a Dalmáciából származó lovas katona 
még mindig él, és álltam csendben a vízmosás felett, hátha meghallom, ahogy az eső
cseppek visszhangjával monoton jeleket ad a mélységből. De hiába találnánk rá, hiába m e
sélnénk neki végig, mi történt azóta, egy szavunkat sem értené, m ert az ő nyelve azóta
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elfogyott. Aztán arra gondoltam évekkel később, ha a partoldalban felhőszakadáskor 
ismét megnyílik a járat, talán le lehetne menni, és akkor rátalálhatnánk a csontvázára, 
a hűség és szolgálat mintaképe lenne, akire nem létező hazája is büszke. Ilyennek kép
zeltem a mi ősapánkat, aki makacsul gondoskodott róla, hogy nevét és származását 
ne temesse be örökre a sárga lösz.

Ildikó tanárnő a latint azzal próbálta közelebb hozni, hogy először máig élő szólá
sokat gyűjtetett, persze hamarosan felfedeztük az Idegen szavak szótárát m int forrás
művet, aztán olyan klasszikusok szövegeit fordítottuk, akiket még nem fordítottak le. 
A második év végéig eljutottunk odáig, hogy átültettünk egy magyar népdalt és egy 
slágert is, aztán elénekeltük latinul, még a rímekre is ügyeltünk: Vinum rubrum  bibi 
nocte, valahogy így kezdődött a Vörösbort ittam az este.

Aztán Ildikó tanárnő szülési szabadságra ment, mi pedig választhattunk, hogy har
madiktól Szendénénél folytatjuk-e a latint, és tanuljuk érettségiig, vagy a vas-fémes 
csapathoz csatlakozunk, és leköltözünk az alvilágnak nevezett alagsori pinceműhelybe 
könyvespolcot és virágállványt fabrikálni. Természetesen kötelességemnek éreztem, 
hogy a kisebb létszámú, jó  előmenetelűnek számító csapathoz csatlakozzam, hiszen 
büszke származásom is erre kötelezett, amit akkor még mindig nagyon komolyan vet
tem, és Krisztina is ebbe a csoportba jelentkezett, akit akkor szintén nagyon komolyan 
vettem.

Szeptemberben az első órákon kiderült, hogy Szendéné tolmácsolásában a latin va
lóban halott nyelv, ennél ridegebb nem is lehetne, semmi dalolás borról és szerelem
ről, hanem csupa categoricus imperativus, csupa megoldandó táblázat és osztályozan
dó házi feladat. A tanárnő folyamatosan ismerkedett a csoporttal, meglehetősen sze
szélyesen mindenkitől azt kérdezte, ami éppen eszébe jutott, hogy kik a szülei, vagy 
hogy kinek mennyi a testsúlya, aminek a lányok egyáltalán nem örültek, tucatnyian 
voltunk mindössze, ham ar sorra kerültem, m indjárt a harm adik latinórán, beatleses 
fekete garbót húztam aznap a kék egyenköpeny alá, melynek mellső zsebén ott arány
lóit az intézmény címere, tényleg semmi különös, említésre sem érdemes, mégis ép
pen ebbe kötött bele.

Nahát, éppen úgy nézel ki, mint egy kis pap, te mindig így öltözködsz?
Nem is tudtam  hamarjában, mit válaszoljak erre a furcsa artikulációval kísért kér

désre. A fekete nem piszkolódik olyan könnyen, motyogtam.
Te vagy az a jugó gyerek, ugye? Hova való vagy?
Laskói vagyok, a rómaiak Albanónak hívták, ugyanabban az időben, amikor Pécs 

Sopianae volt, próbáltam a beszélgetést a számomra megfelelőbb m ederbe terelni, de 
nem sikerült meghatnom.

És milyen gyakran jársz haza?
Mondtam, hogy általában havonta, ami szemlátomást nagyon meglepte.
Akkor magadnak kell mosnod is a kollégiumban, nem?
H át részben igen, habogtam kényszeredetten.
Csak nem szállítod állandóan a szennyes ingeidet, alsóneműdet meg a zoknijaidat 

át a határon?
Pedig előfordul.
Mit szólnak hozzá a vámosok? Nem fordul fel a gyomruk, ha kinyitják a bőröndöt?
Kénytelen vagyok...
Miért, a kollégiumban lusta vagy kimosni a holmidat?
Kész cirkusz lenne, ha annyian...
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Hányán vagytok egy szobában?
Ekkor már gyöngyözött a homlokomon az izzadság, nem állt módomban figyel

meztetni, hogy felettébb kínos erről beszélnem az osztálytársaim előtt, akik szinte ki
zárólag jóm ódú polgári családok sarjai, hiszen a Nagy Lajos számított a város legeli
tebb gimnáziumának, és kárörvendő érdeklődéssel figyelték a közöttünk zajló párbe
szédet, tekintetük a tanárnő megemelt orra és az én leszegett tekintetem között ingá
zott; egészen addig fogalmuk sem volt arról, hogy a szomszédos Asztalos János Fiú- 
kollégiumban milyen körülmények között élünk, mit adnak táplálék gyanánt, milyen 
matracokon alszunk, m ert erről a saját érdekünkben sohasem beszéltünk; a bőrünkön 
éreztük, hogy kamasztársaink a fizikai és szellemi kegyetlenkedésben képesek a fel
nőtteken is túltenni, ráadásul a pécsiek hajlamosak voltak arra, hogy a vidékieket és 
a kollégistákat lesajnálják, és ha az előítéleteikhez még egy tanár is adalékokkal szol
gált, akkor azokon az órákon egyszeriben legitimitást nyert a kasztrendszer.

Továbbra is kérdőn tekintett rám, mint aki örömét leli abban, hogy lehetetlen hely
zetbe hoz a többiek előtt.

Mondtam neki, hogy tizennyolc embernek nincs lehetősége arra, hogy egyszerre 
mosson, teregessen, vasaljon, m ert egyszerűen nincs hol, és mi nem változtathatunk 
a feltételeken.

Micsoda disznóól lehet ott, állapította meg, majd krétával a kezében folytatta a ra 
gozást a tábla előtt, mintha csupán egy feledhető epizódot hagyott volna a háta mögött.

Nem írtam le belőle semmit a füzetembe, el kellett volna küldenem a pi..., a fenébe, 
dadogó fél szótagokkal követtem Krisztinát az óra utáni szünetben, azt m ondta suttogva 
a lépcsőfordulóban, hogy ne érzékenykedjek, semmi értelme szembeszállni vele, itt a 
hierarchia olyan, hogy befogom a számat, és mindig nekem kell megbocsátani. Csak
hogy Jézus Krisztus Szupersztár úgysem lesz belőlem, és elhatároztam, hogy ennek 
véget vetek. Tapasztaltam számtalanszor, milyen akuttá válhat, ha pikkelnek valakire, 
nekem pedig semmi biztosítékom arra, hogy nem szürcsölgeti képlékeny lelkemet kis- 
kanállal az elkövetkezőkben, mint citromfagyit a kehelyből, m ert frusztráltsága vala
milyen rejtélyes okból éppen ilyesfajta kielégülésre készteti; tehát leadom a latint ide
jekorán, hiszen még jóform án el sem kezdődött a tanév, és inkább a vas-fémes cso
porthoz csatlakozom. A titkárságon azt mondták, hogy az nem megy ilyen simán, hogy 
csak úgy meggondolom magam. Kérvényt kell írni az igazgató úrhoz, kérdőívet kell 
kitölteni, amelyet az egyik szülőnek, illetve családfenntartónak kell aláírnia. Leállítot
tam az osztályfőnököt a folyosón, és megkérdeztem tőle, ha ahhoz egyszerű kézfel- 
nyújtás elegendőnek számított, hogy ki melyik csoportba szándékozik tartozni még 
két évig, akkor most miért gördítenek elém ilyen adminisztratív akadályokat. Azt vá
laszolta, pontosan azért, hogy ne lehessen ide-oda sétafikálni év közben. Különösen 
a latin esetében, ahova már lasszóval fogdossák össze Szendéné tanítványait, miért 
nem láttál az orrodnál tovább, inkább kijelentette, mintsem kérdezte ezt az osztályfő
nök, és ráadásul figyelmeztetett, hogy eszembe ne jusson aláhamisítani az aláírást, 
m ert Szendéné lesz az első, aki ellenőrizteti. Pedig megfordult a fejemben, de a kö
rülményekre való tekintettel az egészet inkább megírtam apámnak, és expressz fel
adtam a nyomtatvánnyal együtt. Persze így is két hétbe telt, amíg a nyolcvan kilomé
terre levő Laskón kézbesítette levelem a postás. Apám ahelyett, hogy az aláírt kérdő
ívet borítékba tette és postafordultával visszajuttatta volna, másnap m otorra ült, hogy 
személyesen járjon utána a dolognak.

A gimnázium titkárságán megtudta, hogy már kivittek bennünket társadalmi m un
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kára szüretelni a homokpusztára, százhúsz kilométerre Pécstől, ahol fabarakkokban 
laktunk. Velünk volt az igazgató is, aki tsz-lakásban lakott a közelben. Késő délután 
lett, mire apám odaért testes, régi motorjával a sárga homokkal borított szőlővidékre. 
Az igazgató eléggé türelmetlenül hallgatta végig, hogy miért zaklatják most ilyesmivel, 
mi volna, ha m inden szülő akkor jönne a problémáival, amikor kedve támad, a lehető 
leglehetetlenebb helyeken és időkben.

Ezt küldte a fiam.
Csak ezért jö tt, hogy a kérdőívet elhozza? Miért ilyen sürgős ez?
Magam is pedagógus vagyok, azért jöttem , hogy megbeszéljük a dolgot.
Mit?
Apám kétségbeesett kísérletet tett annak bizonygatására, hogy a latin műveltség 

mennyire fontos, mivel bennünket a családi hagyományok egyébként is erre kötelez
nek, nekem továbbra is latint kell tanulnom.

Akkor nem írja alá ezt a kérdőívet?!
De, dehogynem írom alá, adta fel az apám, és úgy érezte, hogy ezzel csatát vesztett, 

m ert abban a pillanatban ugyanolyan értetlenül állt a homokpuszta közepén, mint én 
az utolsó latinórán. Búcsúzóul az igazgató kezébe nyomta a Cézár konyakot, amit aján
dékba hozott neki. Mindez négyszemközt zajlott, csak később mesélte el otthon a je 
lenetet, m ert akkor nem is akart velem találkozni, saját balvégzetének tartotta a hiába 
megtett utat: ráadásul egész éjszaka hajtott, másnap tanítania kellett. A vámos meg
kérdezte tőle az udvari határátkelőnél, hogy hol já r t  maga, a sivatagban, m ert olyan 
vastagon rakódott rá a motorjára, az arcára, a kabátjára a sárga homok. Még csak meg 
sem m ondták másnap, hogy ott já r t  az apám. Nem beszéltünk róla többet otthon, pe
dig egészen addig rendszeresen faggatott, hogy feleltem-e történelemből, hányasra 
állok földrajzból, és milyen szerencsés vagyok, hogy ott tanulhatok, abban a római 
városban. Még két év volt hátra, de bizonyítványokról, osztályzatokról és tanárokról 
nem beszéltünk. Attól kezdve nem kérdezett róluk semmit.

VÁLASZ A HOLMI KÖRKÉRDÉSÉRE

Tisztelt Szerkesztőség!
Köszönöm felkéréseteket. Azért késlekedtem annyit a válasszal, túl a szokásos elfog
laltságokon, m ert a kérdés első pillantásra egyszerűnek tűnik, valójában igen nehéz, 
hiszen egyszerre kellene kanonizációs problémákat teoretikusan újragondolni a mai 
kánonvitákra is tekintettel, ugyanakkor pragmatikus, a kritikai m unkát illető válasz
féléket produkálni. Ezúttal inkább a második lehetőséget választom, oly módon, hogy 
tovább kérdezek, elsősorban magamtól. Mert igaz ugyan, hogy például Ottlik, Mándy, 
Pilinszky, Nemes Nagy nevét állandóan emlegeti az irodalmi sajtó, s tény, hogy néhá- 
nyuk csak pár éve távozott el, ezért is jobban benne vannak a köztudatban, túl nagy
ságrendjükön. Ámde. Nem úgy áll-e, hogy ezek a hivatkozások hovatovább kiüresedő 
kanonikus imamalommá, zsolozsmázássá szelídülnek, amelyek egyre kevesebbet hoz


