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Molnos Ferenc 
 

Rodostó felé 

V. 

 
XIV. Az emlékezés kopjafája 

 

Rodostótól nyolc kilométerre, a Muratli út mellé állítunk emlékoszlopot. A 

közelbe, az út melletti hajlat mélyén szerénykedő iszapfürdőre jártak egykor a 

magyar bujdosók. Betegségükre kerestek enyhet. „A’ való, hogy a természet igen 

közönséges orvosságot adott, gondolom, hogy a jeruzsálemi piscina tisztább volt, 

még akkor is, mikor az angyal felzavarta, mert a’ nem egyéb valóságos sárnál. 

Énnekem is bé kelletett mennem a herceggel, nem tudom belől, de azt tudom, 

hogy úgy jöttünk ki, mint az olyan állatok, kik makkot esznek. Kell lenni valami 

hasznának, mivel a föld népe három- vagy négynapi járóföldről jő ide” — írta 

Mikes Kelemen a 84. levelében. 

Még egy helyet akartunk megjelölni, ahol életük zajlott. A törökök korábban 

megöntötték a beton alapot, s az általunk otthonról hozott kopjafát tegnap vagy 

tegnapelőtt ráerősítették. Én napokkal korábban a buszunk csomagtartójában 

láttam a csomagolópapírból kivillanó fáját, a szervezők azóta idevarázsolták. 

Mire mi ünneplő közösségként a helyszínre érünk, ő már lepelbe bugyolálva áll, 

és várja az ünnepélyes pillanatot, hogy megmutathassa magát. Tudja, hogy 

utána nehéz időszak következik: állni a mindennapok megpróbáltatásaiban, 

tűrni az esőt és az égető napsütést, lesni, hogy az autóút forgatagából lesz-e, aki 

megáll s megnézi őt, elolvassa a rávésett írást, megbámulja a belé rótt jeleket, 

próbálván megfejteni azokat, várni, hogy a messzi Székelyföldről téved-e ide va-

laki, aki hírt hozhat az otthoniakról, a Kárpátok tövén még saját talpukon álló 

társaira úgy gondolni, hogy tudja, nincs többé viszontlátás.  

A vendégek és az eseményre jött török hivatalosságok a bujdosókról beszél-

nek, zászlók lobognak és a székelyruhások ünnepi műsort adnak, aztán lehúz-

zák róla a leplet. Innen tovább semmi sem fogja takarni, védeni. Egymagában 

kell állnia a sarat hosszú, forró nyarakon és ködös, nyirkos teleken. Néhány 

percre még mellé áll az ember, Kelemen Dénes gelencei nyugdíjas tanító, aki 

szép formáját a Zágon mellett nőtt cserében megtalálta. Ő adott nevet is neki. 

Most is így szólítja: az emlékezés kopjafája. Úgy néz rá, mint gyermekére szo-

kott a szülő. Kezét alulról fölfelé gyöngéden végighúzza rajta és sorolja a rajta 

lévő életjeleket. Ez itt a föld, a kerekded forma, az alapot, gyökeret adó föld. Ez 

meg a víz. A hullámos vonalak jelzik. Most jönnek a fények, előbb a hold, utána 

a nap. Itt meg a tűz, ami erőt, energiát termel. És legfelül a jövő csíráját magá-

ban hordó makk. 

Elvonulunk megnézni a hajdani iszapfürdő helyét. Napraforgótáblák között 

gyalogolunk le a dombok közötti hajlatba. A magas fűben megtaláljuk azt a vi-

zes részt, ahol még ma is disznó módra össze tudnók sározni magunkat. 
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Visszafelé jövet még egy tekintetet vetünk az emlékezés kopjafájára és bú-

csúzunk. Neki immár tiszte, hogy emlékezzen és emlékeztessen. Meghatódottan 

válok el tőle. 

— Kitartást! — mondom bátorítóan, és elfordulok, hogy ne lássa a szemem. 

Megígérem neki, hogy én is emlékezni fogok. 

 

 

XV. Isztambul 

 

Rodostóból hazafelé jövet egynapos látogatást teszünk az ellenkező irányban 

fekvő Isztambulba. Reggel hatkor indulunk. Igyekeznünk kell, hogy majd a bel-

városban a tervezett helyen parkolót találjunk. Mellettünk jobbról a Márvány-

tenger folyamatosan változik. Az imént még ezüstösen fehérlett, aztán vasszür-

kébe váltott, most éppen fátyolos ködbe merült. Mindez csak percekig tart, az-

tán alig észlelt átmenettel valami újra vált. Szemközt felkél a nap, betűz a szél-

védőn, s hogy sápatag fénye ne bántson, én behunyom szemem. Észrevétlen kó-

kadok el. Fejem előre ejtve bóbiskolok egy keveset, hogy a rövidre sikerült éj-

szakát ezzel kipótoljam. Nem sok sikerrel, mert a kényelmetlen testtartásban 

percek alatt elfáradok, s néhány kísérlet után úgy döntök, hogy inkább bámu-

lom a velünk szembefutó tájat. A tengert most hagyom, inkább a bal oldali dom-

bokat leltározom. Már az elsőn valami szokatlant észlelek. Várost telepítettek 

rá, furcsa, kísértetvárost. Csaknem egyforma épületek meredeznek az ég felé, s 

az életnek semmi jele. Azt hiszem, lakói akkor veszik birtokukba, amikor az 

utolsó csíkot is meghúzták az utolsó lépcsőházban a falra. 

A következőt más tervezte, a harmadikat megint más. Itt szűkében lehetnek 

a tervezőknek. Ha valamelyikük egy épületet megálmodik, egy egész városnyit 

építenek belőle. Ahány domb, annyi város és ugyanannyi építész. Csak az első 

volt lakatlan, a többiről messziről is látszik, hogy zsong az élet, de mégsem sze-

retném közelebbről látni őket. Nekem elég ez a madártávlat. Még örülök is, 

hogy a hömpölygő autóáradattal gyorsan sodródunk az országnyi lakosságú vá-

ros, Isztambul felé. 

Közeledünk, de nehéz bejutni a belvárosba. Elterelték a forgalmat, s most új 

utat kell találni a központ felé. Nem könnyű, mert mindenfelé építkezések ne-

hezítik a közlekedést. Isztambul bővül, változik, korszerűsödik. Szerencsére a 

belváros a régi. A hajdani Bizánc falait is immár csak az idő igazítja. Magasan, 

komoran emelkednek fölénk. Egykor a bent levőknek csaknem teljes biztonságot 

szolgáltattak. A töröknek sem volt könnyű bevenni azokat. A sikeres ostromhoz 

szükség volt az Erdélyből elszármazott Orbán mester faltörő ágyúira is. 1453-

ban a kor legnagyobb, tizenöt tonnás ágyúival lövette e falakat, a keresztény vi-

lág legnagyobb erődítményét. A hétkilométernyi várfalnak ezen az oldalán volt 

a drinápolyi kapu, amelyet, mérgesen hozzávágott buzogányával, jóval koráb-

ban már betört Botond vezér. Volt akkor riadalom a falak mögött. — Itt vannak 

a magyarok! — suttogták egymásnak rettegve. Hangoskodni sem mertek, ne-

hogy felbőszítsék buzogányos vezérünket. Elébe mentek és arannyal békítget-

ték, hogy csillapodjon dühe. 

Mi feltűnés nélkül érkezünk. Körülöttünk nincs ribillió és nincs békítésünkre 

szolgáló arany. Igaz, hogy nincs kaputörő buzogányunk sem, és messziről lát-
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szik, békés szándékkal érkeztünk. A Bajazid téren kapunk parkolóhelyet, innen 

villamossal utazunk tovább. A Galata-hídon túl szállunk le, onnan sietve gyalo-

golunk vissza az Aranyszarv-öböl fölött. Az öböl gyönyörű látványa sem tud raj-

ta tartani, menekülésre késztet engem az a tömény halszag, amely ott terjeng 

rajta. De van, akit nem zavar. A híd alsóbb szintjén a hely varázsát és a minden 

bizonnyal kitűnő menüt élvező vendégek zsúfolódnak a sorakozó vendéglők asz-

talainál. Hiába látszik innen az óváros minden jelentősebb pontja, díszelegnek 

előttünk a hét dombra épített templomok, görbül kifliszerűen az Aranyszarv-

öböl, sejlik a csillogó fényben a Boszporusz-szoros bejárata, a halszagtól a közeli 

parton is szenvedek, amíg beszállásra érkezik a kialkudott hajó. 

Először az európai part mellett húzunk el, bámuljuk a vízben tükröződő fehér 

paloták sorát, egy erődítmény magas bástyáit, hegyre kúszó kőfalát, s mielőtt az 

ázsiai oldalra kanyarodnánk, átbújunk a két kontinenst összekötő acélhíd alatt. 

Felnézek, és egy kicsit megborzongok attól, hogy mintegy másfélszáz méterrel 

fölöttem, a tenger és a végtelen ég között, azon a keskenynek látszó szalagon 

autók pöfögnek át egyik földrészről a másikra. Az ázsiai parton kiszállunk, ki-

pihenjük a hajózás fáradalmait egy fagyizóban, aztán mehetünk vissza az 

Aranyszarv-öbölbe. A szorosból kibújva még elnézünk balra, ahol a Márvány-

tengert magába olvasztotta a délutáni fény. Nagy tengerjáró hajók tűnnek el 

benne. Jó volna arra menni! Ha a hajómotor most leállna, tán oda sodorna az 

áramlat, ám kis kirándulóhajónk jól üzemel, és inkább visszatér a halszagú Ga-

lata-hídhoz. 

Újra szilárd talaj a talpam alatt. Élvezettel tapodom az aszfaltot, indulunk 

az Aja Szófiába, hogy a hatalmas belső térben apró gyermekként elveszítsem 

magam, s a magas kupola díszítéseit hosszasan szemlélgetve, felemelt fejjel gyö-

törjem tovább az utazással már megviselt gerincem. Justinianus császár 537-

ben keresztény templomnak építtette. A törökök dzsámivá alakították, ma mú-

zeum. Mintegy tízezer ember ötévi munkájával készült. Több színű márvány, 

porfír, arany és ezüst díszíti. Vallásos funkcióitól megfosztva, belső tere most 

csupasz, a sok-sok látogató sem tölti ki. Nemcsak vallásos áhítat nem érint, de 

nem is érzem jól magam benne. 

Isztambul sok nekem egyetlen napra. Elbódít, felkavar, mint mértéktelenül 

vedelt bor. Bármily finom, csak kellő beosztással szabad kóstolgatni. A szabadba 

vágyom, ki a szemközti park árnyas fái alá, hangulatos mellékutcák csendjébe, 

homlokomon szellőt akarok érezni, idegen ízeket kóstolni, szabadon választani 

meg utam, merre járjak s az utcai padot, ahol elüldögélhetek egy kicsit. Nyu-

godtan akarok szemlélődni, a hétköznapi várost szeretném látni s nem a turis-

tának letörölt, kifényesített képet. A Kék Mecsetet kihagyom. Nyomasztanak a 

szépséggel ily gazdagon megterhelt épületek. Fáraszt a sok látnivaló, boltívek 

végtelen sora, a falak hangyákként kavargó díszítései, szájtáti nézelődők ámuló 

sóhajai. Nem bírnék templomból templomba járni, múzeumból múzeumba, öm-

lesztve kapni meg mindent egyszerre. Képtelen lennék begyűjteni egyetlen na-

pon minden látnivalót, albumba helyezni a sok-sok képet, rekeszekbe elrakni 

annyi élményt, amennyit a város a kultúra jelszavával — ha nem vigyázok — a 

nyakamba zúdít. Csendet akarok és nyugalmat! 

Ifjú barátommal, a tolmáccsal kettesben vonulunk el. Szeretek vele beszél-

getni. Csöppet sem hivalkodva, kellemes társalgás közben oszt meg velem olyan 
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ismereteket, amelyeket többéves törökországi tartózkodása alatt szerzett. Kí-

váncsi lévén rá, megadatott számára a lehetőség, hogy itt tanuljon s megismerje 

ennek a népnek a nyelvét, kultúráját és a történetét, amely annyi szálon keresz-

tül kapcsolódik a mienkhez. Most menekülve a látnivalók terhétől, betérünk egy 

csendesebb mellékutcába. Ebédelni szeretnénk, valami kedvünkre való falatozót 

keresünk. Húsz métert sem haladunk, amikor három pincér fut ki elénk egy 

vendéglőből. Az étlapot mutatják és invitálnak, ebédeljünk náluk. Pechemre el-

fogadjuk az ajánlatot és letelepedünk az utca kövezetére kihelyezett asztalok 

egyikéhez. Mintha csak leadott rendeléssel vártak volna, fél perc sem telik, asz-

talunkon a kért menü. Máris sejtem, én már többé nem tudok odahaza vendég-

lőbe menni, félórákig lesni, hogy asztalomhoz jöjjön a pincér, aztán várni, hogy 

valahol egy baromfiudvarban elkapják és levágják azt a csirkét, amelyiknek a 

combját én kisütve kértem. Ezt sírom vissza, majd ehhez viszonyítok minden 

vendéglői étkezést, és el fog menni az étvágyam, ha nem ezt az udvariasságot, 

figyelmességet, gyors kiszolgálást kapom. 

Utána kószálunk az utcákon. Benézünk kirakatok üvegein, suta tekintettel 

átsiklunk különböző üzletek választékain. Nem érdekel az áru, semmit sem 

akarunk vásárolni, csak kell ez a céltalan mozgás és kell szemünknek valami 

„rágógumi”, hogy közben a nap élményei szívünkben, agyunkban kezdjenek üle-

pedni.  

 

 

XVI. Bezár a bazár 

 

Isztambulban járva nem lehet a bazárt kihagyni. Hiába kábult a vándor, tö-

rődött és unt, élményekkel teli zsákjába ezt még kénytelen belegyömöszölni. 

Annyiszor hallott már róla, meg kell néznie. Bizonyosan hiányérzete lenne, ha 

ezt kihagyná. Pedig nem vár tőle semmi különöset, semmi felemelőt. Tán még 

szégyelli is egy kicsit ezt a hirtelen rátört, megmagyarázhatatlan kíváncsiságát. 

Nem szeret különösebben vásárok, sokadalmak forgatagába járni. A rodostói pi-

ac helyett is a Márvány-tenger habjait választotta. Késő délutánra hagyja, utol-

só attrakciónak, ahol elköltheti utolsó török líráit, nehogy a zsebében maradja-

nak. Itt van a lehetőség, hogy az otthoniaknak valami apróságot, erre az útra 

emlékeztető ajándékot vegyen.  

Szilárddal, a tolmáccsal kettesben lépünk be a Nagy Bazár kapuján. Tulaj-

donképpen egy vásárcsarnok, a világ legnagyobb fedett piaca. Immár fél ezred-

éve működik. Azóta fejlődik, növekedik. Két raktárépületből indult, kis utcákba 

szerveződött. Ma már közel 60 utcácska mintegy 3000 boltja nyit reggelente és 

szolgálja ki a napi 250-400 ezer látogatót. Utcarendszere több kilométer hosszú. 

Első benyomásom a riadalom. Olyan, mintha egy labirintusba lépnék, ahon-

nan bizonytalan, hogy valaha kijuthatok. Már a kaputól három irányba futnak 

az utcák. A lejtőn levezető középsőt választjuk. Ez tűnik biztonságosabbnak, 

visszafelé majd tudjuk, hogy egyenesen a hegyre fel jövünk. Ám néhány méter 

után kereszteződéshez érünk. Jobbra és balra is utca, áruval megtömött boltok. 

Ha most elkanyarodunk valamerre, aztán még néhányszor irányt váltunk, fel-

mentő csapatokat kell küldjenek a megkeresésünkre, mert magunktól ki nem 

találunk. A boltok csoportokba rendeződnek. Amerre járunk, főként arany ék-
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szerek, antik tárgyak és bőr holmi a kínálatuk. Óriási a forgalom. Nézelődő em-

berek tömegei sokkarú polipként tekergőznek mindenfelé.  

Egy ékszerüzlet előtti üvegpultnál megállunk. Szilárd kedves ismerősének 

vásárolni szeretne. A láncokat vesszük sorra, aztán valami hozzáillő szép me-

dált keres a segítségemmel. Két fiatal férfi, harmincas éveiben járó árus az üz-

letben. Amint minket meglátnak, az egyikük kijön, diszkrét távolságból követi 

tanakodásunkat, és csak akkor szólal meg, mikor barátom a kiválasztott ékszer 

áráról érdeklődik. Ezzel indul a beszélgetésünk. Már hallotta, hogy magyarok 

vagyunk, s ugyanúgy lelkesedik értünk, mint bármelyik török, aki a napokban 

identitásunkról valamiképpen értesült. A vásár most mellékes, kíváncsi ránk és 

kérdez. Belemelegedünk a beszélgetésbe. Kik vagyunk, mik vagyunk, mivel fog-

lalkozunk s mi járatban török földön? Ha II. Mohamed szultán 1453 tavaszán 

elmulasztotta volna, ő most a törökök nevében köszönetét fejezi ki, hogy a ma-

gyar Orbán mester ágyúival jelentősen hozzájárult ennek a városnak a bevételé-

hez. 

— Nélküle nem is sikerült volna Bizánc ostroma — vélekedik ő. 

Hálája jeléül, hoz is nekünk egy-egy lezárt műanyag pohárba csomagolva 

forgalmazott finom hűsítő vizet, amely otthoni erdőszéli forrásvizekre emlékez-

tet, s igazán jólesik ebben a hőségben. A tolmácstól megtudja, hogy a penna és 

az ecset szerelmese vagyok, s szeretné látni, hogy mit festettem. Bevezet a 

szemközti ékszerüzletbe, amelyről kiderül, hogy szintén az övék, s amíg én egy 

laptopon előkeresem a festményeimről készült fotókat, átvonulnak a túloldalra, 

hogy nyélbe üssék a vásárt. Jó öt percig felém sem néznek, én meg szorongok a 

rengeteg ékszer között, mozdulni sem merek. Aztán jönnek, újabb pohár vizek-

kel isszuk meg az áldomást, megnézzük a képeket. Tetszenek neki. Talál köz-

tünk a törökből magyarra, magyarból törökre fordított szó. Hosszasan elbeszél-

getünk. Ott ér a záróra. Ma talán korábban zárnak, hiszen holnap kezdődik a 

ramadán, az iszlám világ szent hónapja, az önmegtartóztatás és vallásos elmé-

lyülés ideje. Váratlanul ér, hogy ily hirtelen bezár a bazár. Szívesen nézelőd-

tünk volna még egy keveset, hisz alig láttunk belőle valamit. Azt hittem, az es-

tét itt tölthetjük. 

A török sajnálattal mutatja, hogy a szomszédos üzletek bezáráshoz készülőd-

nek. Búcsúzóul egy városomról készült kis képeskönyvet ajándékozok neki, 

hadd lássa, milyen vidékről jöttünk. Beletekint, fellapozza, aztán egy kis láncra 

függesztett üveggyönggyel viszonozza. Rajta szemre emlékeztető díszítés. Na-

gyon népszerű a törököknél, otthonukban, környezetükben mindenhová kifüg-

gesztik, ékszerként is viselik. Amulettként használják szemmel verés ellen. Az 

idegenek Allah szemének nevezik. Kapunk egy-egy névjegyet is, a hátán a Nagy 

Bazár utcahálózatának térképrészletével, amely alapján visszatalálhatunk a be-

járathoz. 

Elköszönünk. Török barátunk utánunk int. A kiáramló tömeggel megyünk, 

amely egyre sűrűsödik. A kapu környékén hömpölyög. Már nyugodtak vagyunk, 

hiszen semmi baj nem érhet. El nem tévedhetünk. Rontás ellen pedig védettek 

vagyunk. Innen tovább már vigyáz ránk Allah szeme. 

 

 

 



62  

XVII. Tanár úr 

 

Éjféltájt indulunk haza. Eljött a pillanat, amikor az utazó egyetlen vágya, 

hogy minél hamarább hazaérjen. Elég volt a látnivalókból, elég az élményekből. 

Már semmi más nem érdekli. Ha tehetné, a gondolat sebességével térne meg 

otthonába, hogy saját ágyában pihenhesse ki az út fáradalmait.  

A buszban csendesek vagyunk. A török-bolgár határig már nem számítunk 

semmi érdekesre, az átkelés is csak annyiban érdekel, hogy az éppen szolgálat-

ban lévő túlbuzgó, netán teljesen érdektelen tisztviselők vajon ezúttal mennyire 

teszik próbára a türelmünket? Bóbiskol a társaság. Mindenki próbál a lehető 

legkényelmesebben elhelyezkedni az ülőhelyén. Már gondolatunkkal sem ka-

paszkodunk az itteni tájba, nem kémleljük, hagyjuk, hogy fusson a busz mellett 

sebesen visszafelé. És fusson vele az éjszaka! 

A Tanár úr nem alszik. Magába mélyedve ül. Fáradt tekintetén látom, hogy 

ezúttal nem tervez semmit, csak hagyja, hogy kedvükre kóvályogjanak a gondo-

latai. Most először nem figyel a környezetére. Az önmaga számára kitűzött fel-

adatot elvégezte. Végéhez közeledik a negyedik Mikes-zarándoklat. Már csak az 

hiányzik, hogy a zarándokok megtérjenek otthonaikba. Az út jól sikerült. Végig-

jártuk a bujdosók útvonalát, a korábban megjelölt emlékhelyeket megkoszorúz-

tuk, állítottunk egy új kopjafát, megbeszéléseket tartottunk helyi hatóságokkal, 

ápoltuk elődeink emlékét, erősítettük magunkban a nemzettudatot, régi klisé-

ket bontogattunk le és rokonszenvet találtunk egy másik nép iránt, amelyik 

testvérének tud minket. Ennyi elég is egyelőre. Az élmények feldolgozása még 

ráér. Csak érjünk haza szerencsésen!  

Ősz üstöke világít az éjszakában. Mágnesként vonzza a tekintetem. Azt 

mondják, immár hetvenet töltött. Ahogy itt fáradtan ül, már elhiszem. De 

mindaddig, amíg dolga volt velünk — tervezett, szervezett, irányított és oktatott 

—, nem látszott rajta ennyi év terhe. Meggyőzően határozott volt és fiatalos. 

Úgy járt előttünk Rodostó vagy Isztambul utcáin, hogy csaknem futásra kény-

szerült, aki követni próbálta. Csodáltuk szellemi és testi frissességét. 

— A méz az oka — magyarázta korábban valamelyikünk megjegyzésére a za-

rándoklaton résztvevő felesége. — A méz és a tej. Ez a kettő a fő tápláléka. 

Ettől volna ennyire fitt? Ennyire meghatározó lenne az egészséges táplálko-

zás? Kell ehhez még valami más is: cél és akarat. Terveket szőni, és azokat 

megvalósítani. Felelősséggel gondolni egy közösség sorsára, életére, és számára 

hasznosnak lenni.  

Most rám néz. Ha tudná, hogy éppen őt figyelem, elemzem! Mosolyogva bic-

cent felém a fejével. Mintha azt mondaná: „ezt megcsináltuk”. Fáradt az arca, 

de elégedettnek tűnik. Tekintetében bajtársi cinkosságot vélek felfedezni. Vis--

szabólintok neki: „igen, ezt meg”.  

 

 


