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Az első üdvözlet Rómából 

Az első dolog, amit Rómában láttam, a villám volt. 
Késő éjjeli sötétben érkeztem ide. A bécsi köd és a római zivatar miatt 
késett a gép. A villámok vöröslőn és komoran világították meg a repülő
térre vivő út menti bozótot és az árkokat. 

Aztán egyszerre felbukkant a Colosseum, s a villámok ugyanúgy vilá
gították meg, mint az imént a bozótot és az árkokat. 

Meglehet, hogy kinek-kinek megvan Rómáról a maga titkos elképzelé
se: én egész életemben komor, vöröses tűzfényben képzeltem el, s az tör
tént, hogy pont ilyennek láttam meg előszörre. 

Egyébként nem azért hajtottunk el a Colosseum mellett, hogy teátrá-
lisabb legyen a dolog, hanem azért, mert i t t vezetett a legegyenesebb út 
ahhoz az ideiglenes óvárosi lakáshoz, amelyben jelenleg ülök és leírom, 
hogyan világította meg a villám a Colosseumot. 

Lámpafénynél írok, bár odakinn fényes nappal van, süt a nap. A lakás 
Róma egyik legkeskenyebb utcájában van, a Via dei Coronarin, amelyet 
ugyan tiszafák, babérfák és a Szűzanya képei díszítenek, de a nap nem sü
tött be azóta, hogy felépítették ezeket a házakat. Több száz éve. 

Nem tudom, mások mit látnak és gondolnak Rómában, meg mi törté
nik velük, csak arról tudok beszélni, amit én látok és gondolok. Azt most 
még nem tudom, milyennek látom Rómát egy év múlva. 

Ma még az a szó, hogy Róma, továbbra is azt az ötvenes évekbeli olcsó 
színesceruza-dobozt juttatja eszembe, amelyen Spartacus képe volt lát
ható. Időbe telik még, míg a régi kép a mai várossá változik. Vagy életté, 
mint minden hely, ahol élt az ember. 

Itt minden el van rejtve. A házak homlokzata nem árulja el, mi van ott 
mögötte. Olykor egy-egy foltos kőfalnál szökőkút csobogását lehet hallani 
meg tücsökciripelést, s ebből sejtheti az ember, hogy valahol a közelben 
van egy oázis. Egy zárt udvar. Egy kertecske borostyánnal, egy márvány-
fiúval és kőpaddal. 

Fenn a tetőn olyan oázisok vannak, amilyeneket lenn az utcán el se 
tudsz képzelni. Pálmalombok az éggel a háttérben, kaktuszok, babérfák, 
közülük ki-kibukkan egy-egy kéz vagy fej. 

Mikor esténként meggyújtják a szobákban a lámpákat, láthatóvá vál-



nak a mennyezetek. A pirossal és arannyal borított gerendák, öreg, középkori barna 
gerendák, díszítésekkel, faragásokkal. Úgy tűnik, hogy ez a város olyan biztos magá
ban, hogy nincs kedve senkinek semmit megmutatni. Nincs gondban amiatt, hogy 
tetszik-e. Telides-teli van szép és csúnya dolgokkal. A szép dolgok a legeslegszebbek 
azok közül, amit valaha láttam, s a csúnyák pedig... Azt akartam írni, hogy a csúnyák 
meg a legcsúnyábbak, de ez nem igaz. Nem csúnyábbak, mint Észtországban, nagyjá
ból ugyanolyanok. 

Az az érzése az embernek, hogy itt belülről minden más, mint amilyennek kívülről lát
szik. A kis bolthelyiség mögött gyakran van még egy másik helyiség, amögött meg a 
helyiségek egész labirintusa. Bizonyára így áll a dolog az emberekkel is, bár azokkal 
mindenütt így áll. 

Ha éppen nincs autóbűz, érezni lehet az óvárosban a templomok illatát, mintha 
valamilyen sajátságosan csendes, jámbor illat ivódott volna be mindenbe. Az antikvá
riumok és a fafaragó műhelyek ajtaján árad ki , s a templomokból szivárog. 

Lehet, hogy a város más részein másként van. Azokat még nem ismerem. Ez, amiről 
beszélek, az óvárosnak a Pantheon és a Piazza Navona közötti része. 

Korábban elfelejtettem mondani, hogy egyik nap kigyulladt az olasz külügyminisz
térium, meg azt, hogy október 16-án ünnepelték a Szent Péter-bazilika előtt Karol 
Wojtyla pápává választásának, azaz a lengyelekkel esett csodának a huszadik évfordu
lóját. Ezen az estén láttam, hogyan mászik ki a Teveréből egy hód, s mit sem törődve a 
sokaság nevetésével és gúnyolódásával, elindul a Vatikán felé. Fura vízi állat a kőpaloták 
között, az emberek lába alatt. 

Itt Rómában folyton eszembejutnak Isaac Bashevis Singer* visszaemlékezései, ame
lyekről már korábban is szót ejtettem. Tulajdonképpen két könyvről van szó. Az egyik 
a szerző varsói gyerekkorát, a másik az első amerikai éveit beszéli el. Az utóbbi kötet 
egy fényt sosem látó New York-i bérlakásról mesél, s közben pontosan azt az érzést 
fejezi ki , amely egy olyan embert fog el, akinek egyszerre csak nincs takarója, párnája 
meg cipője, mivel nem tudja, hogy van idegen nyelven a takaró neve, a párna neve... 
Hiszen azoktól a mondatoktól, amelyek segítségével újságot vagy ásványvizes palackot 
vásárol, millió kilométer a távolság az igazi nyelvig. 

A másik Singer-história egy alma, egy észt aranyranett okán jutott eszembe, ame
lyet második római napomon találtam a zsebemben a Pantheon előtti téren. 

Singernek egy rövid kocsányú, apró levelű kis játékalma az egész élő természetet 
testesítette meg gyerekkorában, a napot, a holdat meg a csillagokat, mind együtt. 
Mikor kisfiúként a zsebébe dugta ezt a játékalmát, mindene megvolt. 

Egy évtizeddel később Amerikában csodálkozott, hogy még megvan ez az alma a 
csillagokkal együtt. 

Ettől elnevette magát. Azt mondja, hogy ez a nevetés mentette meg. 

1998. október 30. 

* Nobel-díjas amerikai író (1904-1991) . 
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A második üdvözlet Rómából 

Időszámításunk szerint 156-ban így panaszkodik Juvenalis Rómára: 
„Még a legvigasztalanabb zugolyban is jobban élnek, mint itt , a főváros vad tülekedé
sében, ezernyi veszélynek kitéve a házak összedőlésétől a tűzvészig... 

Drága a silány lakás, drága a silány koszt, s ajaj, milyen drága a rabszolgatartás. 
A zajtól nem tud aludni az ember, környeskörül mindenki beteg. A betegséget a 

nehéz táplálék okozza, amely úgy nyomja a gyomrot, hogy... 
Éjjel-nappal nehéz szekerek dübörögnek a szűk utcákon, ahonnan káromkodás és 

átkozódás hallatszik." 
Ugyanebben a 156. esztendőben egy másik szerző az égig magasztalja Róma városát: 
„Mindenütt stadionok, szökőkutak, márványpaloták, templomok, műhelyek, isko

lák. Mindenféle mutatványosok és versenyek vég nélkül." 
Ezt a két ellentétes véleményt máig hallani Rómáról. Ha nem teszik, akkor véglete

sen nem tetszik. Ellenszenves lesz. Ha meg igen, akkor ától cettig. 
Az első egy-két hét során nem is fogtam fel igazából, hogy tetszik-e nekem vagy 

nem. Aztán jártam Milánóban, s miután megjöttem, világossá vált számomra, hogy 
nagyon kedves nekem Róma. Tekintet nélkül arra, hogy mit érez benne nyűgnek az 
ember, miből van elege. 

Ha emelkedetten akarom magam kifejezni, Milánó a hús, Róma a lélek. Sajátságosan 
esztelen és eszeveszett. Nagyjából olyan, mint Berlin a négyzeten vagy a köbön. De 
annyira különbözik Berlintől, amennyire csak lehetséges. Ha másban nem, hát abban, 
hogy i t t egy jó hírű házban is lehet skorpiót találni a fürdőszobában. 

Tegnap összeszámoltam a római telefonkönyvben az összes templomot. 626 van 
belőlük. Ebből a telefonkönyv megfogalmazása szerint 23 „más kultuszok szentélye". 

Ha ilyen sok a templom, nem csoda, ha az óvárosban olykor tömjén- és gyertyailla
tot lehet érezni mise idején. 

Kezdetben nem fogtam fel, mi van ezzel a Rómával, mi van i t t másként, mint más 
városokban. 

Aztán rájöttem, hogy i t t egyáltalán nincsenek neonreklámok, se csupasz fenekű 
képek. Hiányzik a reklám. Vagy ha van, akkor a 30-as évek szellemében. Kicsi és barna. 
Valójában nem is barna, inkább olyanformán világos színű, mint azok a megfakult 
fehér kövek, karók és kagylóhéjdarabok, amelyeket partra vet a tenger. 

Este régimódi sötétségbe borul ez a szemhatártól szemhatárig nyúló város. Csak az 
utcai lámpák és a kirakatok világítanak, más fény nincs. Nagyjából ilyen volt Tallinn 
belvárosa az orosz időkben. 

Ezért nézték olyan megindultan a külföldiek ezt az egykori Tallinnt, s ezért óvták 
olyan nyomatékosan az észteket a neontól és a csupasz fenekektől! 

Az észt közömbösen meghallgatta az óvásokat, nézte a földet, s nem mondott el
lent, de szíve csücskében azt remélte, hogy egyszer majd csak eljön a neonok és a fe
nekek ideje. 

Ez jut időnként eszembe a sötétség leszálltakor. Bizonyára hamarosan nem jut, mert 
más városok római szemmel nézve furának, másmilyennek tűnnek. 



I t t éjszakánként izzanak a csillagok. Jól láthatóak. Mint az erdőben. Amelyek egy 
helyben állnak, azok a csillagok, amelyek mozognak, a repülők. 

Most, késő ősszel Róma sötét. Napról napra sötétebb. A sötétségét csak kiemeli a 
kövezet, amelyet fekete bazaltból raktak. A födött bejárókból homály árad. A zsalugá
terek be vannak csukva. Az örökzöld fák az őszi megvilágításban feketék, nem zöldek. 

Nappal tizenkettő és négy között kihal a város. Az üzleteket bezárják, az étkezőhe
lyeken szünet van. Négy órakor újból megindul az élet, s este a sötétben mindenütt 
nyüzsög a nép. 

Az emberek nagyon kedvesek. Annak ellenére, hogy mindenhol szorongatják őket 
a motorkerékpárok, a motorollerek és az autók bőszült tömegei. Az átjárónál ki-ki a 
maga belátása szerint lavírozik át. Az emberek mégse szitkozódnak különösebben, s 
nem is tülekednek. Valahogy úgy siklanak el egymás mellett, hogy ne is érjenek a 
másikhoz. Mint az árnyak. Vagy a macskák. 

Durva ordítozást, összetört palackokat, dülengőző részegeket és verekedést i t t nem 
nagyon lát az ember. 

Vegyük például a berlini Zoo pályaudvart egy esti razzia idején, amikor a rendőrku
tyák ugatnak, bilincsek csörrennek, s teli torokból árad a szitok. Ilyenkor az az érzése 
az embernek, hogy a protestáns Európa sokkal brutálisabb, mint a katolikus Európa. 

Bár a katolikus Európában is ügyesen megkopaszthatják az embert, mindössze az a 
különbség, hogy i t t a tolvajnak eszébe se jut, hogy gúnyt űzzön az áldozatból. 

De végtére is mennyien vannak azok a protestánsok? Csak a hideg országokban ta
lálhatók. 

Egyszer közeli szemtanúja voltam i t t egy tolvajlásnak. 
A következőképpen zajlott le. Egy nagylány és egy kisfiú kiválasztották a járókelők 

közül a delikvenst. Egy olyat, akinek nem volt begombolva a zakója, s a pénztárcája ott 
volt a mellzsebében. A lány elállta az útját, sajnálandónak tettette magát (albán mene
kült vagy valami hasonló), s megvételre kínált egy újságot. A fiúnak az volt a feladata, 
hogy elvonja a delikvens figyelmét. Megfogta a férfi könyökét, s pénzt kunyorált, mint
ha semmi köze se lenne a lányhoz. 

Pontosan ki volt számítva, hogy amint a delikvens hátranéz, hogy lássa, k i ráncigál
ja ott, ki sápítozik, a lány ellopja a pénztárcát. 

A delikvens azonban ezúttal dörzsölt fickónak bizonyult. Elkapta a lány kezét, még 
mielőtt az elérte a mellzsebet. A lány elsikkantotta magát, s vigyorra húzta a száját. 
Olyan körmei voltak, mint a sasnak, s véresre voltak karmolva a csuklói. 

Amint kiszabadult, nyomban elkezdte árulni az újságját, a fiú meg tovább kunyerál
ta a pénzt, mintha mi sem történt volna. 

Egyébként ezt a lopási kísérletet akkor láttam, mikor először jártam a Colosseum
ban. Belül nincs semmi, csak kétezer éves téglából épült falak, az egyik oldalon ezek is 
részben le vannak bontva. 

De a Colosseum összes ablaknyílásából vakítóan kék ég látható. Pontosan úgy, 
ahogy kétezer évvel ezelőtt elgondolták. 

Valahol, talán valaki (de kicsoda?) visszaemlékezéseiben olvastam egyszer, hogy éjjel 



ellepik a Colosseumot a macskák, körben ülnek, s egy pontra bámulnak. Egyesek jön
nek, mások távoznak, de mindegyikük leüli a maga idejét a körben. 

Nem emlékszem, k i és mikor látta ezt, meglehet, hogy még a század elején, de ez a 
homályos, régi kép igen hihető volt a maga helyén. 

Macska, az volt most is bőven. Úgy heverésztek a napon, mint tarka kövek. 
A Colosseum olyan boszorkánykör, amelyből nem tud kiszabadulni a hajdankor. 

Ott van benn. Szinte látni lehet. 
Mindenesetre lehet onnan belülről látni önmozgó szekereket, vasmadarakat, s más 

égitestről való embereket. 
A Colosseumban úgy érzi az ember, hogy a mai nap megállíthatatlanul közeledett 

már akkor, kétezer évvel ezelőtt, s ez a nap úgy mosolygott az akkoriakra, mint ahogy 
egy jövőbeli nap mosolyog most ránk. 

1998. november 20. 

A harmadik üdvözlet Rómából 

Most, télvíz idején jobban szembeötlenek Rómában a romok, mint egyébként. Gunyo-
rosabban hatnak, mint egyébként. Közöttük bolyongva fel lehet tenni ugyanazt a kér
dést, amelyet Stig Dagerman* tett fel a Tysk höstben (Német ősz), amikor a Reich romjai 
még olyan frissek voltak, hogy a hamu füstölgött: 

- I am sorry, sir, de ezek a romok ugyanazok, mint amelyeket Hannoverben láttam. 
Újabbjaik nincsenek? 

- Van nálunk Herfordban egy favázas ház. Egy lebombázott favázas ház; az mégis egy 
kis változatosságot nyújt, sir - hangzott a válasz. 

Róma szemléletes iskolapéldája annak, hogy egy világ sohase volt oly mértékben 
lerombolva, hogy ne lehetett volna egy ugyanolyan újat építeni a romjain, s egy sanya
rúság se volt olyan nagy, hogy el ne múlt volna. I t t , ebben a városban az emberek az 
idők során garmadával öldösték le egymást vagy dögvészben hullottak el, mint a le
gyek; de aztán megint annyira megszaporodott a nép, hogy egyik-másik utca (például 
a Via dei Corso és a Via Condotti) most így, ünnepek előtt olyan zsúfolt, hogy más 
európai városokban nem egykönnyen lát az ember hasonló képet. 

Felrémlenek a pekingi néptömegekről hallottak, s a moszkvai metróbeli emlékek, 
ahol a nagy sötét áradat mindent magával sodort. A k i ott megbotlott és elesett, azt 
menthetetlenül letaposták. 

Itt, a Via dei Corsón persze nem ennyire elkeserítő a helyzet, de ugyancsak elveszett 
ember az, aki mit sem sejtve belebonyolódik ebbe az emberáradatba. Mondjuk egy 
gyerek, aki elengedi az anyja kezét, egy pillanat alatt úgy eltűnhet, hogy ki tudja, hol 
és hogyan lehet ráakadni. 

Ebben a zűrzavarban a rendőrség is tehetetlen. 
Nem létezik olyan közlekedési eszköz, amellyel k i lehetne szabadulni ebből a ku

tyaszorítóból. Az autókból nem származik semmi haszon, nem száguldanak, hanem 

* Svéd író, tudós í tó (1906-1954) . Eml í te t t regényét több nyelvre lefordították. 



csak araszolnak, vagy egy helyben állnak, keresztül-kasul egymásba ékelődve. Nyáron 
megesik, hogy egyesek álló autójuk fogságában életüket vesztik a kipufogógázoktól és 
a hőségtől. 

Taxit se foghat az ember, mert hát mi mást tehet a taxi is, araszol vagy áll. Az autó 
Rómában a tudomány és a technika fölötti vigyor. 

Gyakran megtörténik, hogy a buszsztrájkok olyan váratlanul köszöntenek be, mint 
derült égből a villámcsapás, s akkor a buszoknak is lőttek. 

Metró van ugyan Rómában, de csak néhány irányban jár, nem lehet komolyan szá
molni vele. A metró kiépítését akadályozza a történelem. Azok a föld alatti romok, 
amelyeket tilos megbontani vagy fúrni közöttük. 

It t minden ember állandó gondja, hogyan tud reggel elmenni, s este hazajönni. 
Az ünnepek közeledtét onnan lehet észrevenni, hogy mindenütt ember ember há

tán. A tömegben ide-oda mászkálnak a zsebtolvajok. Ezúttal én voltam a kiszemelt 
alany. Körülbelül három perc alatt játszódott le, a Via Veneto metróállomáson. Három 
kislány, egyikük olyan hatéves, a másik nyolc, a harmadik meg talán tíz. Húzgálták a 
ruhaujjain, s pénzt kunyeráltak. Magától értetődően odalett a pénztárcám. Pénz nem 
sok volt benne, de ott voltak a kártyák, amelyek elvesztése nem éppen fenékig tejfel. 
Tanácstalanul néztem körül, s látom, hogy a legkisebb lány ott áll a pénztárcámmal a 
metróbejáratnál, körbenézeget és várja, hogy észreveszem-e. Visszaadta hiánytalanul 
a pénztárcát, és jutalmat kért. Ki sajnálja a jutalmat, ha visszakapja a holmiját! Úgy 
látszik, ezzel a ravaszsággal őrzik meg ezek a gyermekek a pozíciójukat. Ha sok panasz 
futna be, elkergetné őket a rendőrség. Ezzel a módszerrel egy sovány pénztárca helyett 
busás jutalomra tesznek szert. 

A lopás tetthelye villogó lámpácskákkal volt díszítve, s piros szalagokkal körülte
kert olaj- és babérfákkal kicsinosítva, bár i t t nem volt az a nagy karácsonyi vásárlásra 
biztató kampány, mint északon. 

A Piazza Navonán mégis megjelent egy farénszarvas, ágas-bogas szarvú, hátán gyap
jú szántakaró, de közvetlenül az orra előtt egy délszaki körhinta forog csupasz, dundi 
Cupidókkal, aranyozott gondolákkal, s álombeli fehér lovakkal, amelyeket a gyerekek 
félelemmel és kíváncsisággal szemlélnek. 

A körhinta fölött öt óráig süt a nap, aztán lenyugszik. 
A napot i t t nagyjából ugyanúgy szemlélik, mint a körhintát. Félelemmel és kíván

csisággal. A túl erős fény elvakítja az embert. Mindenkinek a nyár jár az eszében, ami
kor sötét szobában kell ülni, leeresztett függönyök mögött, mert kint olyan a nap, 
mint a háború. 

It t úgy lehet tekinteni a fényt, mint a köveket és a gerendákat. Mint az építőanya
got. Reggelenként úgy állnak a fényoszlopok és fényboltívek a fák között, mint az 
épületek. Itt nincs bennük semmi földöntúliság, bárki láthatja őket, mint a buszmeg
álló tábláját vagy a telefonfülkét. Olyan it t , mintha a fény bele lenne építve a tájba. 

Michelangelo bizonyára alaposan tanulmányozta ezeket a fényépítményeket, kü
lönben nem sikerült volna neki az, ami sikerült. A Szent Péter-bazilika. Bele van építve 
a fény. Ezért ebbe a templomba nem érdemes első alkalommal borús időben menni, se 
esti sötétségben, mert mesterséges világításban egyszerűen egy nagy helyiség, ahol 



sok az arany és az aranyfüst. Csak a nap lehel bele életet. Ilyenkor egy szempillantás 
alatt nagy változás megy végbe a helyiségben. 

Ugyanilyen változást tapasztaltam egyik nap egy ember arcán. A buszablakon ke
resztül. A buszmegállóban egy idősecske hölgy várakozott. Közönséges kabátban, 
közönséges kézitáskával. Pont abban a pillanatban, mikor megláttam, észrevett a föl
dön egy nagy megsárgult falevelet. Nem tudni, miért, felvette, bár láthatóan nem volt 
neki könnyű lehajolnia. Kisimította, s úgy nézte, mint egy gyermeket vagy állatkölyköt 
vagy egy szeretett embert. 

Ritkán látni emberi arcon ilyen eleven, gyengéd kifejezést. De ha látsz ilyet, akkor 
legalább ez egyszer elhiszed, hogy az emberbe bele van építve a fény. 

Innen, az antik világ romjai közül karácsonyra írva haza, Stig Dagerman modorában 
szeretném megkérdezni: Hogy megy a sorotok? Olvasnak-e az emberek könyveket, és 
írnak-e könyveket, olvasnak-e kritikákat, írnak-e kritikákat? Ezt már én fel se tudom 
fogni. 

1999. december 30. 

A negyedik üdvözlet Rómából 

Mielőtt nem vett benne részt az ember, s nem látta saját szemével, nehéz elhinni, hogy 
Európa régi országaiban sokkal szűkebbre szabottan élik az emberek a maguk minden
napi életét, s sokkal szomorúbban, mint ahogy az északra fellátszik. 

Oda északra, ahol időről időre megáll valaki az ablak alatt, nézi a havat, a latyakot, s 
arra gondol, hogy minden olyan kicsi és szűk, máshol talán Új Szelek fújnak, Divatos 
Gondolatok járják, s fényesebb az élet. 

S időről időre ugyanaz derül ki : minden helynek megvan a maga szűkössége és szo
morúsága, ahol ember él. 

Rómának is. 
Úgy tűnik, mintha az emberek a hazájuk történelmében megesett fényérzékeny 

dolgokat úgy hurcolnák magukkal nemzedékről nemzedékre, mint a ragályt. Az észt 
nemzedékről nemzedékre attól fél, hogy megvádolják, letartóztatják és elhurcolják, itt, 
Róma táján meg időről időre eluralkodott a hatalom és a vagyon elvesztése, a szörnyű 
titok napfényre kerülése miatt érzett félelem. Itt könnyedén és teketória nélkül ontot
tak vért, s ontanak mind a mai napig. 

Ez év első kilenc napján kilenc embert öltek meg Milánóban, egy szicíliai bárban meg 
ötöt. Ezekért a bűntettekért a törvényeket hibáztatják, a felsőbbséget, a külső körül
ményeket, ahogy ez lenni szokott, s nem ismerik el, hogy a bűntény csíráját ki-ki 
külön-külön magában hordozza. Ettől bizonyára könnyebb lenne megszabadulni nem 
a múltnak, hanem a jövőnek élve, ha tudni lehetne, hogyan kell a jövőnek élni. Ez 
azonban nemcsak Olaszország s nemcsak Észtország baja, hanem valami általános, 
minden emberben parázsló határozatlan baj vagy zsákutcaérzés, amely mindig akkor 
keletkezik, ha az ember még nem képes új módon élni, régi módra meg nem akar. 

Itt, Európa egykori szívében, ahol e század folyamán látszólag oly sok minden válto
zott, valójában nem változott semmi. 



Nincs nagy különbség aközött, hogy hordszéken viteti valaki magát az ülésre, vagy 
Mercivel hajt oda, hogy mobillal telefonál-e valaki, vagy rabszolgával küld üzenetet, ha 
az ülés tárgya a hatalom és a vagyon és a szörnyű titok leplezése. 

Tulajdonképpen olyanok ezek a régi országok, mint az öregemberek, akik nagyon jól 
tudják, hogyan viselkedjenek, mit tegyenek, de minden figyelmük arra irányul, hogyan 
lessék ki legsikeresebben, nem nyitottak-e k i valahol egy ablakot, nem mászott-e be 
egy idegen, megvan-e épségben minden holmijuk. 

Ha pedig kiderül, hogy az ablak nyitva, s benn van az idegen, akkor sem hiszik el, 
mivel ez nem lehet igaz. Önmaguk bátorítására olyan arcot vágnak, mintha minden 
rendben lenne, s tovább piszmognak. Ha nagyon zavaró kezd lenni a világosság, át
mennek egy másik szobába, s ott piszmognak. 

Lehet, hogy az, amit fenn, északon bajnak, hibának tartanak, szerencsének és erény
nek bizonyul. Nem jobb-e fiatalnak és (szép jövőjű) szegénynek lenni, mint tisztes 
múltú, gazdag öregnek? 

Itt a helyiségek tele vannak ódon bútorokkal, ósdi függönyökkel, régi, vastag porral, 
szürke bogarakkal és százlábúakkal, a kriptákban sárgállanak a csontok, egy hónap, 
sőt másfél is beletelhet, mire a levelek átjönnek az Alpokon, az ebédidő szent és há
rom-négy órán át tart. Délidőben nem ill ik telefonálni, látogatni, születni és meghalni. 

Aki a szolgák fajtájából származik, szolga marad, aki a koldusokéból, az koldus ma
rad. Ki-ki ami volt, az marad nemzedékeken keresztül. 

Az egyik társadalmi rétegből a másikba való emelkedés vagy süllyedés jelentőségét 
egy északi ember sohasem fogja teljesen megérteni. 

Rómához képest Észtország még puszta telek, fundamentumnak való üres hely - ha 
nincs a múlt félelme. 

Ezekről a régi dolgokról azért beszélek ma annyit, mivel három hónap során többet 
láttam őket, mint máskor három év alatt. Itt mindent szeretnek, ami nehéz és barna. 
Szeretik az óriási, emeletes faliszekrényeket, a mennyezet alatti polcokra úgy elrejtett 
holmikat, hogy soha nem tudhatja az ember, mi kerül onnan elő. Ezeknek a holmik
nak a leszedéséhez külön fogót árulnak az üzletekben, amely egy kefenyélszerű pózná
hoz van erősítve. 

Ahol egy kis lehetőség van rá, ott függönyök, redőnyök lógnak, bent bársonyból, 
kint fából és vasból. 

Az újabb holmik az 50-es évekből valók. Az ennél is újabbakra ferde szemmel néz
nek. Azok a régi rokokó meg barokk meg empire meg biedermeier meg jugend meg art-
deco székek valahogy teoretikusan szépek. A gyakorlatban nyomasztóak, mintha nem 
hagynának helyet egyetlen könnyed, szárnyaló gondolatnak se. 

Addig, amíg az emberek ragaszkodnak ezeknek a régi holmiknak a tömeges haszná
latához, az elmúlt századok uralkodnak. 

Időnként az a benyomása az embernek, hogy az újabb régi Európa iparművészete és 
divatja a régi holmik nyomása és ostroma következtében született meg, úgy, amint a 
háborúk hoznak létre új típusú fegyvereket. 

1999. február 11. 



Az ötödik üdvözlet Rómából 

Talán sehol sem nyög úgy a természet a tél markában, mint itt , a meleg hazájában. Úgy 
tűnik, hogy délen fa és bokor, madár és négylábú, hajléktalan és koldus nem emlék
szik arra, hogy mi a tél. Mintha csak a ma született ártatlanságával semmi rosszat sem 
sejtve kerülnének a tél kezére, minden évben először életükben. 

Innen különös világossággal ötlik szembe, hogy ott fenn, északon minden a tavasz 
nevében, a tavaszra várva él. Ősszel még el se bújik a nap, már visszavárják. Akik átvé
szelik a telet, azok jövő tavasszal találkoznak. A telet egyaránt túl akarja élni mind az 
almafa a kertben, mind a cinke az erdőben, mind a kukában guberáló apóka, mind az 
iszákos gyereke. Északon minden tudja, hogy jövő tavasz előtt jön a tél. 

I t t ezt nem tudják. 
Itt olyan a tél, mint a világvége. Senki se emlékszik rá, hogy ezután még jön valami. 

Ilyen sötét sötétséget, ilyen megdermedt természetet előszörre látnak az életben, s a 
buszmegállóban didergő emberek olyanok, mint szegény menekültek, annak ellenére, 
hogy ebben a városban van nekik bőségesen mit magukra venni, lábukra húzni, a fe
jükre tenni, s élnek is velük. 

Az egész város hideg sötétségbe merül, porfelhők gomolyognak, a pálmák állnak, a 
levelek komoran lekonyulnak, mint régi, pléh temetési koszorúk. A hajléktalanoknak 
nem jut eszébe, hogy a hideg ellen védeni kell magukat, s a hidegnek nem sok fárad
ságába kerül, hogy elveszejtse őket. Elegendő egy mínusz öt fokos éjjeli fagy. 

A télről nem sokat beszélnek. Olyan i t t a tél, mint egy emlékezetkiesés vagy a szé
gyen. A tavasz meg nem élethossziglani várakozás, hanem évszak. A nyelvet jobban 
tudó emberek azt mondják, hogy az olaszból hiányzik a vágyakozás szó. Pedig én éppen 
Olaszországban, mégpedig a téli Olaszországban láttam jártomban-keltemben egy 
jelenetet, amelynek a címe ez lehetett volna: Vágyakozik. 

A komor, dermedt nap alatt egy kis téren állt egy repedezett kőkávájú piszkos szökő
kút, amelyben úgy csillogott a víz, mint a jég. Emberek nem jártak, túl hideg volt, s a 
hely túl félreeső egy templom árnyékában. Bár a nap még fenn volt, a kapualjakból 
tömény sötét áradt. Ilyen lehetett a tél pestis idején, éhség idején. A tér azonban még
sem volt teljesen üres. Tiszta fuvolahang töltötte be, amely a fél óvárost bejárta. A 
szökőkút peremén kísértet gyanánt ült egy fiú, aki belefújt mindent ebbe a téli napba, 
ami emlékezetében járt a tavaszról. 

Lehet, hogy valamilyen másról, nem az olasz tavaszról. Egy olyanról, ahol az az szó: 
„Itália", élethosszig tartó vágyakozásként cseng, s ahol valaki összeszedi magát, meg
veszi a méregdrága repülőjegyet csak azért, hogy lekuporodjon valahol egy szökőkút 
peremére, s emlékezetből fölidézze a tavaszt. 

Néha ez vagy az megkérdezi, miért nem mesélek a kiállításokról, hangversenyekről, 
nem történik tán semmi érdekes Róma kulturális életében? 

A kiállítások olyanok, mint szoktak lenni, a hangversenyek úgyszintén. It t , mint 
bárhol máshol, olyanok akarnak lenni az emberek, mint az a fuvolás fiú, de csak na
gyon keveseknek sikerül, mert a fuvolázni tudásnak nem sok értelme van, ha nem jut 
eszébe valakinek a tavasz. 



Úgyhogy a kiállítások és a hangversenyek helyett hadd szóljak még két emberről, a 
szerzetesről és a kis öregről. 

A szerzetes az 52-es buszon utazott, amely a Piazza San Silvestro és a Monti Parioli 
között közlekedik. Az ajtó mellett állt. Mintha egyenesen a pestis idejéből lépett volna 
elő. Báránybőrbarna csuhája volt és kötélöve. Olyan nyolcvanéves lehetett, de lehet, 
hogy már a kilencvenen is túl volt. Olyan szelíd arca volt, mint valami szentnek. Én 
még nem láttam eddig ilyen szelíd arcot. Ez a város egyébként nyüzsög a szerzetesektől 
és az apácáktól, de mind karrierszerzetesnek és karrierapácának néznek k i . 

Ez a szerzetes biztosan tudott varrni és főzni, ápolni és vigasztalni, s bizonyára in
kább megköszönni, mint kérni valamit. Mikor a Via Venetónál leszállt, az egész busz 
utánanézett. 

A kis öregember televíziót javít, s gépeket bütyköl. Ha a csöveket kell javítani, vagy 
elromlott a mosógép, a kis öregembert kell hívni. Fürgén kocog, fénylik és ragyog, 
ideje meg óceánnyi. O nem akármilyen öreg, hanem ennek a földnek az öregje, ahol 
sok olyasmire emlékeznek, ami még időszámításunk előtt történt. A sürgetésre csak 
elbazsalyodik és ezt mondja: Piano, piano! - ami az ő szájából azt jelenti, csak lassacs
kán, csak lassacskán. Ez i t t könnyen ráragad az emberre, hamarosan már nem is hiszi, 
hogy amott, túl az Alpokon izgága új népek élnek. 

1999. március 11. 



Török költők versei 
Mányoki János fordításában 

Melih Cevdet Anday (1915, Isztambul - 2002, Isztambul) a 20. századi török irodalom egyik 
legkiemelkedőbb képviselője. Mind a próza, mind a dráma terén jelentőset alkotott, elsősorban 
azonban lírai verseivel vált ismertté. Anday költészete az idők folyamán egész sor tartalmi és for
mai változáson ment át, végül olyan összetett és terjedelmes életművé alakult, hogy még vázlatos 
bemutatására sem vállalkozhatunk. A költő kezdetben főként a városi kisember mindennapjait 
szólaltatta meg rövid, gyakran ironikus szabadverseiben. Elete delén azonban már többrészes, 
hosszú, kötött strófaszerkezetű mitológiai költeményt írt, amelyben a lét, az emberi sors örök 
kérdései kaptak helyet. 

Az alábbi kis csokor Anday rövid szabadverseiből készült. Nagyon szűkre szabott válogatás, 
de a költői hang koronkénti változását - legalább jelzésszerűen - érzékelteti. A csoportosításkor 
mégsem az időrendet követtem, ehhez sajnos nem találtam elegendő támpontot. így a sorrend a 
téma és a hangvétel közti egyensúlyozásból állt össze. A versek eredeti címe: Cok güzel sey, 
Ölü, Ölmüs bir arkadastan mektup, Sokaga cikiyorum, SJir yazmak, Kades savast, 
Defne ormani, Bu kirlangiclar gitmemisler miydi?, Sona erdi her sey. A versek kiválasz
tásakor a világhálón talált Anday-válogatásokra támaszkodtam. 

NAGYON SZÉP 

Élni szép dolog valóban, 
Főleg, ha az idő is szép, 
Erőd-izmod mind helyén van, 
S kezedben a kenyér biztos; 
Mikor hótiszta a szíved, 
Ártatlanság homlokodon, 
S nem kell félned önmagádtól, 
De mástól sem e világon. 
Ha megbízol barátodban, 
Ha várod a jobb napokat, 
Ha hiszed jobb napok jöttét, 
S főleg, ha az idő is szép: 
Élni szép dolog 
Nagyon szép dolog valóban. 



A HALOTT 

Most egyedül van. 
Anyátlan, apátlan, 
Sapkátlan, ruhátlan. 
Mindent hátrahagyott. 
Nincs kihez szóljon, barátja, 
Nincs mit olvasson, könyve. 
Egyedül van, 
Egészen egyedül. 

HALOTT BARÁTOM LEVELE 

Szokásom szerint élek: 
Sétálva, gondolkodva. 
Csak most jegy nélkül utazom vonaton, hajón, 
És alkudozás nélkül vásárolok. 

Éjszakánként otthon vagyok, a hálószobámban. 
(Úgy ablakot tárnék, mikor fülledt a levegő.) 
És... fejet vakarni, virágot szakítani, 
Kezet szorítani akarok... időnként. 

A Z UTCÁN MEGYEK 

Az utcára mint párbeszéd, megyek. 
Nem törődöm az éjszakával: az éj 
A holnapé, mint az Isten. 
Istennel sem törődöm. 
Időnként szeretek (Szeretni ott a fa, 
Mit a madár egy percre elhagyott) 
S a magány piros leveleken 
Megzendülő varázsát érezem. Ej, bátorság, 
Mindig töltsd meg poharam. A szeretet s remény 
Egy, a magány és bátorság egy. 



VERSÍRÁS 

Időnként egyetlen árva szóból indulok, 
Kiéhezett, szépséges farkas az; 

Időnként egy gondolatból, 
Vak rózsaként helyben forog; 

Dervis-türelemmé válok, 
Vigasztalan éjszaka 

A KADESI CSATA 

Az Orontészen innen Muvatalli 
Őrködik, katonái között, 
Szeme a távolban, rezzenetlen. 
A folyó túlpartján a fáraó, 
Ramszesz, harci kocsijába száll, 
Tekintete átellenbe feszül. 
Ez minden, amit tudunk. 
Bár a történelem hosszan-hosszan mesél, 
Csupán e szembenézés az, mi megmarad. 

ABABERERDO 

A rabszolgák urait nem gyötörte a kenyérgond, 
Hát filozófiát teremtettek, hisz 
Kenyerüket a szolgák eléjük adták; 
A rabszolgákat sem gyötörte a kenyérgond, 
Hát filozófiát nem teremtettek, hisz kenyerüket 
Uraik eléjük adták. 
És összeomlott, eltűnt Lűkia. 

A rabszolgákat nem gyötörte a filozófia, 
hát kenyeret teremtettek, hisz 
filozófiájukat uraik eléjük adták. 
A filozófus urakat nem gyötörte a szolgák gondja, 
Hát kenyeret nem teremtettek, hisz szolgáikat 
A filozófia eléjük adta. 
És összeomlott, eltűnt Lűkia. 



T O R O K K O L T O K MÜVEI 

A filozófiának kenyere nem volt, a kenyérnek 
filozófiája. És a gazdátlan filozófia 
kenyerét a gazdátlan kenyér filozófiája megette. 
A kenyér gazdátlan filozófiáját 
A filozófia gazdátlan kenyere. 
És összeomlott, eltűnt Lűkia 
Ma is zöldellő babérerdő alatt. 

EZEK A FECSKÉK ITT MARADTAK? 

Közel s távol senki. Csupán egy reszketés: 
Mozdulatlan nárcisz fölött a méh 
Hangvillaként remeg. A fecske 
Múlt nélkül van. Emlékezetem kihagy a tengeren. 
A sirály most csak szárny, most csak hang. 
Reggel és dél, hajós és viharfelhő, 
Zápor és napfény ingatag egyensúlyban. 
A teli űrt kiüríteni, s meg kell tölteni folyton 
Halottal, jácinttal, éjszakákkal. 

VÉGET ÉRT MINDEN 

Rávésted egy kőre nevedet 

Míg a kő meg nem hal 
Senki meg nem hal 

A levegőben lábnyomok 

A halál itt elfogy 
A hó is elfogy 

Végtelenbe szállnak a madarak 

Furcsa volt a hold s a föld színe 
Vágyban ijesztő szembenézés 



Behcet Necatigil (1916, Isztambul -1979, Isztambul) ma is népszerű és nagyra becsült költő 
hazájában. Kiváló formaművész volt, általában rímes verseket írt. Az alábbi fordítás ugyan 
nélkülözi a rímet, de az eredeti vers hangulatát talán érzékelteti. A költemény szinte a slágersze
rűségig közérthető, vagy éppen közhelyes; bensőségét, költői hangját azonban annyira megsze
rettem, hogy - aránytalansággal, következetlenséggel nem törődve - egyedüli darabként is ide
helyeztem. A török cím: Yildizlar. 

A CSILLAGOK 

Sötétedéskor fektetnek, 
Hiszen félsz az éjszakától. 
Kikandikálsz az ablakon 
És meglapulsz kis ágyadban. 

Én mindig a régi helyemen vagyok, tudod. 
S mikor fénylik az éjszaka, 
Nézel engem, örvendezel. 

Mi történne, ha én is, 
Amint látszódom neked, 
Bejönnék a szobádba, 
S mint a jánosbogárkák, 
Pici kis tenyeredben 
Világolnék, kihunynék. 

Az évek jönnek, szállnak, megnősz. 
Lesz egy nap, minden véget ér. 
Sok izgalom, gyermek szomorúságod, 
Mind véget ér, 
Fénybe borul tőled az éjszaka, 
Napnak látszol. 

Csak türelem, kicsiny gyerek, csak türelem. 
De Isten-szabta útjukon 
A csillagok, örök magányban. 


