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Valaha, barátságunk kezdetén, gyanakodva kérdeztelek, vagy inkább kérte
lek: ne az intellektusom legyen fontos neked, ne a tudományos ismeret-anya
gom, inkább az "emberi tapasztalatom", amit humanitásnak nevezek. Te akkor
válaszul - s tán épp azok a legigazibb válaszok, amelyek nem töltik Iti pon
tosan a kérdés kontúrjaít, inkább a válaszadó megfogalmazását, variánsát adják
a kérdező témájára -, azt mondtad: te a másik emberben "izgalmaJt" keresel 
milyen fiatal vagy, milyen szívszorítóan fiatal! - a "teljesség" az, ami vonz. A
másik ember teljessége: nem azonos a "tbkéletességgel" - hisz benne vannak
a hibák, a diszharmóniák is! - s megintcsak szívszorító a ráismerés, amikor
Apám hajdani görögországi naplóját olvasom: a "teljesség" és a "tökéletesség" fo
galmával birkózik ő is, amikor először jár, és akkor is, amikor nem először, Hellas
tájain.

Nem programszerű, inkább antitézis ez az én útínaplórn, mert nem az; tu
datlanságom, ismereteim fogyatékosságának belső elfogadása a kiindulópont, mert
nem lehet más: s mert nekem, Apám-Anyám lányának, s mint aki "magam is
klasszika-filológus volnék", nagyon sokat kellene tudnom, nem lenne szabad
dilettánsként. az antikvitás parvenűjeként ezt a földet járnom: beismerem, elöl
járóban, hogy nem készülhettem föl, csak nagyon is tökéletlenül, erre az eleve hé
zagos, teljességtelen utazásra.

Utamat Anyámmal teszem meg, Apám a svájci szanatóriumból még csak ta
nácsait sem küldheti ; nem közvetlenül járom nyomait, "nem akarom befolyá
soltatni magam", mondhatnám ; s az izgalom ingerét - hátha tudok még fiatal
lenni? - talán növelern a distancíámmal. Anyám negyvenkét év után látja vi
szont "szellemi szülőfőldjét", én pedig az elmúlt huszonöt év alatt nagyon más
felé kanyarodtam "szakmailag", a görög könyvek refrénként térnek víssza csak.
öt-tízévenként, életembe; most hát hadd legyek anti-sznob - idézze fel a tu
datmélyí rétegekbe lesüllyedtet a frissen-látott -, én, aki három-négyéves ko
romban a vendégek örömére a görög ábécét szavaltam, és a családi krónika sze
rint Poseidönt "vízi Jézusnak" neveztem ... elég az exhibicionizmusból? ha le
vél ez, amit írok, elbírja a műfaj, s különben is, szükségszerűen személyesebb
önvallomás lesz, hisz Hellas nekem eredet (ha másért nem volna: már Apámért
és Anyámért is), s míndegyre megvalósítandó feladat, ha azt mondom: az euró
pai kultúra bölcsőjénél járok - ezért kell Krétára is elmennem -, s ha épp
ez az, amit azzal a bizonyos humanizmus-eszménnyel el szeretnénk érni - mi
ért ne használjuk így a szót, azzal a nemes töltetével. amit épp a mí József
Attilánk avatott ranggá, éspedig Thomas Mann ürügyén -, elérni, megőrizni és
továbbadni: az európaíságot?

Az Akropolison az első, ami meglep: a pipacsok. Világosak és vidámak, akár
a Parthenóri márványa, s emberibbé teszik, élőbbé: a romokat. Jó szó-e a rom?
Szeretem, hogy így állnak, az oszlopok, a töredékek, hogy nem színezték őket újra,
nem korszerűsít és nem rekonstruál i,tt a tudomány propaganda-apparátusa. Athéna
istennőt sosem szerettem túlságosan, az Arachné-eset csak egy volt a feszélyező

történetek közül, míért vette annyira komolyan önmagát? Mégis az ó városa,
ne legyek hát elfogult ellene: ez az egész, a teljes harmónia körülöttem, a
sokszerűségében, az élő-rózsaszínű oszlopok, a kék ég és a fehéren kiboml6, ter
jeszkedő város alant és amerre csak ellát a szem, a hegyek körben és amott
a tenger is, színte bagatellízáltan, a távolban: mindez okosan van így, s hogy
az egész világ turistái? Az öreg amerikai nénik (az "öreg" és a "fiatal" dialek
tikája vonzhatja őket: hisz az öreg itt, ami a legfiatalabb) s a németek, rnínt.
mindenütt? De athéni iskoláslányok is, tanulmányi kirándulás, hát persze, mo
soly: de jó, hogy épp itt vannak, az akropolisi múzeumban, az archaikus szob-o
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rok, a mosolyukkal! A nagyképűség, a fontoskodás ellen: ne száműzzétek a mű

vészetből a humort - a bürokrácia átka? A szép nem bürokratizálható !
A perzsa háborúkíg, magyarázza Anyám, az archaikus mosoly, azután tűnt

el (az én "archaikus mosolyom" nem Auschwitz után tűnt el, ahhoz más, nem
közösségi, csak-nekem szóló kínlódás kellett, "kínlódás, kis szünetekkel", neuro
zísok) - de megmaradtak a színek, a színek örökkévalók, s a mai görögök is
mosolyognak, a negyedik évezred derűje? Igéret, biztatás, nekünk? Ami ma lát
szik és nem látszik: a folytonosság a jelenvaló, a megszakítottságok elmosódnak,
csak az ész próbálja meghúzni a vonalat, a törésekkel együtt. Az ész, mely fo
galmakkal dolgozik, pedig ez nem a fogalmak világa. De elbírja csikorgás nél
kül a fogalmakat: ó görög filozófia! ilyen talajon könnyedebb voltál, hogy is
ne szerettetted volna meg magadat, ezen a hegyen? ilyen agorán ?

A pipacsok a lengyel katonák dalát idézik: Monte Cassíno pipacsait, s ez
megkönnyebbülés, mert hiányoznak itt a lengyelek, nekem, még itt is rájuk gon
dolok, s nem hallok, hacsak én nem mondom, lengyel beszédet: bár Slowacki
hamarosan "bejön", a lengyel romantika, a verses utazása, Nápolyból a Szent
földre, Görögországon át, 1836-ban; őt fogom ídézgetní, bár nem itt, az Akropo
llson; a pipacsok után a földön, a kövek közott kúszó kamillák Miront "hozzák
be" nekem, a varsói felkelésről írott könyvéből, ahogy az Óváros macskakö
vei közt, még mielőtt rom romra, amikor még kő kövön volt, s a macskaköve
ken gyerekek játszottak, negyvennégy augusztusában: ilyen kami1lák, s azutá-i
jöttek a megmosolyoghatatlan romok -

"Rom, rom és rom. S úgy érleli magát rommá a ház, a város, a világ, ahogy
gyümölccsé érik a virág" - kevesen ismerik ezt az Illyés-verset, Teleki Pál ön
gyilkossága után írta; lehet a rom szép és attól még rom marad, s Athéna fen
sége után Ienézni aPlaka háztetőire. egy, nem, tucatnyi Szentendre, fölülről,

felnagyítva, a távolságok is: két fehér galamb, hirtelen, a szúrós agavék fölött
majdnem-fölrepülnek, Aphrodité, az "édes" Aphrodité madarai - a Plaka élete.
pedig itt is volt, háború, de mennyi, és azért mégis mosolyoghatunk, és szépek itt
a töredékek, itt fent, és lent a múzeumban ils, a talpazathoz tapadt Lábfejek, de
jó: nem idéznek már iszonyt, az iszonyat is leülepedett, és "Athén virágzöbb.
mint valaha" ...

*

Nem szereted, ha "moralizálok", azt akartam javasolni egyszer, mi lenne, ha
a "jó" és "rossz" helyett mindig "szépet" és "csúnyát" mondanánk? De itt most
le is konf'liktusba kerülnél : hisz minden csak nem lehet szép ? Kosztolányi egy
szerűen azt mondta: "jaj, mínden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a kol
dusgúnya is" és azután ezt időnként rossz néven vettük tőle; más itt a hiba: a
szép megintcsak - dehogyis "érdek nélkül tetszik"! - emocionális kategória,
mert például az a csúnya bérház Krétán, Iraklion velencei kikötőjével szemben,
akár terézvárost is lehetne! Ha szép a rom, ha szép a töredék, s a teljesség
ben benne van néha a sivár, a kietlen is, mi csúnya akkor? Kiderül-e ez is,
mire az utazásom végére érek?

*

A folytonosság: szavak és nevek. A szavaknál: az eredeti jelentés megmara
dása visszamosolyog absztraháló kultúrtudatunkra, a görögországi utazók ujjon
gó felfedezései, hogy a Patvolatot katharzísnak hívják és a Tefut metaforának,
kétfelől "ütnek vissza" ránk: hisz a "Patyolat" meg a "Tefu" is absztrahálás, nem
csak fenséges görögnevű fogalmaink! A neveknél : a "történeti", irodalmi és mi
tológíaí rétegek teljes harmóniája, három évezred tudatának összemosódása, az
egyenjogúság szelíd igényét támasztva sznobisztikusan csak-antik felé forduló
átlagműveltségünkkel szemben: igen, Apollón utca és Hermés utca, Athéna és
Aíolos utca, Eurípidés és Sophoklés, Miltíadés és Thernístoklés, Harmodíos és
Aristogeítón utcája, de: Kolokotrónis és Venizélos utca is, ezekről mít tudok, tu
dok-e egyáltalán? És megintcsak Slowacki, a romantikus lengyel költő helléniz
musának megejtő "teljessége", - igaz, jókor is született, 1809-ben, így hát amikor
gyermekként Hektárt siratta és elhatározta, hogy a dicsőséggel jegyzi el magát
- a háttérben: az irodalomtörténész apa, s az első, gyermeki szerelem lángo
lása és csalódása -, az Ilias hőseivel egyszerre ismerte meg Kanarís, Miaulis,
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Botzaris nevét, tudatában egymás mellé került Thermopylai és Missolungi '" Ne
kem? Byron - Chatakvéla - Szentírrnaí Rudolf, Jókai. És a mai görög beszéd?
Slowacki is tudott görögül pszómít és kraszit, kenyeret és bort kérni, s nyilván
többet is; Apám nemcsak szóbaáll a görögökkel. meg is érti, amit mondanak
neki, az ország bármely vidékén; nekem nem az első egyetemi évem nyelv
leckéit idézi, inkább az első alkalmazást: auschwitzi görög barátnőímet, Vaszót
és Katinát, Olgát és Evtichiát... Huszonegyen voltak, görög politikaiak, nők, a
brzezinkai táborban, tizenhatan Szalonikiből, kommunisták, és öten Kritíből, Kré
táról, "anglofilia" miatt; Vaszóval rögtön ősszebarátkoztam. költő volt és egye
temi hallgató, akárcsak én, és számomra hozzáférhető nyelven mesélt a gesta
pó-kíhallgatásáról, s később szeptemberben, amikor kérdeztem, hol a szemüvege?
hogy eltört, mert nem tudott jól aratni és a "germ.anos" pof'onvágta; amíg egy
blokkon laktunk, esténként .Jcalíntktával'' búcsúztunk egymástól - és csókkal
is? nem tudom, Istenem, elfelejtettem, hogy megcsókoltuk-e egymást minden
este! - és megtanultam a lakcímét, "örökre", Tnessaloniki, Tzimiski 59, beleír
ta a versébe is, amit rólam, rólunk írt, elküldte később, tán 47-ben, azóta se
tudok róla... És Olga, a mindig biztató, nagyszerű latrina-híreivel, a félig-görög.
félig-orosz Olga, ahogy rákezdte: polemos glichora telon echí, hamarosan vége
lesz a háborúnak ...

Akadémia Platónos, Platón akadémiája: a 62-es busz büszkén viseli ezt a
végállomás-nevet, filozófusnevű külvárosi utcákon kanyarog velünk a távolsági
autóbusz-pályaudvarig. Az akadémiának nem találjuk nyomát, viszont megvehet
jük a jegyet a peloponnésosi [áratokra, például Mykénébe. De másnap, reggel
nyolckor, mégis valami askolaféleség: fiatalemberek mennek föl az új állomás
épület emeletére, kezükben nagyalakú füzet. Sikerül megfejtenem a rövidítést.
ELTA-szakiskola, Ellenika Tachydrornía : postasok tanulnak itt - megint valami
atavisztikus, nekem: postás-gének, mondaná Apu, anagyapámat, dédapárnat em
legetné: hogy nem véletlen ez sem ...

Olvasom Apám 1935-ben írt peloponriésosí útinaplóját. most, utólag olvasom,
s megintcsak összeszorul a szívem, ahogy kinyílik a baedeckere, és az utazó bú
csús parasztasszonyok kinevetik, a préselt virágaiért. Önkéntelenül követem Aput,
a virágtépő mozdulataim spontánul jöttek, mindenütt. Az első: ez a két vörös
pipacs, bíborvörös volt, nem világos, Mykéné rideg kősivatagában; a füzetem lap
jai közt azóta Iilává, csaknem feketévé patmásodtak. Nem tehetek róla, min
danképp kiontott vérről beszélnek, Agamemnón és Klytaimnestra vére, s ez a
táj, köröskörül, a riasztó kopárság és tágasság is, a messzí hegyek sem zárják le
a perspektívát, s a kövek már rég hasonultak, alig ismerni föl: mi az, amit a
természet lökött ki magából, és mí többezeréves épület orriladéka. Itt minden
képp Slowacki mondja a verset bennem, Agamemnon sírját, Lator fordításában
is: "Az Atreidák vére e szomorú hely falaira száradt ..." "Kő alatt búvó tücsök
dala szól itt ... Cirpelő zene, szava síri mélynek, csend-szülte himnusz, jelenéses
ének ..." Azután megejtő, ide nem illőn lágy alliterációk:

Igy hát a sorsom: ülni horpadt halmon,
Törékeny, lenge bánatokra várván,
Trónt ülni csendes álombirodalmon,
S csak holtak hallják hangnélküli hárfám ...

De a Iegínkább megis a természeti környezet hasonlósága és különbsége, s az is
merős, spontán mozdulat:

Fenn a sír ormán lomb borul a kőre,

Egy kicsi tölgyfát nevel a sír dombja,
Veréb vagy galamb volt az ültetője,

Sűrű a fácska haragoszöld lombja:
Nem tűz a sírba egy szemernui fény sem.
Egyik kis ágról egy levelet téptem ...

Most nem nő kicsi tölgyfa a felső kő-háromszögből, s nekem tücsök se cir
pelt, bár égve tűzött le a nap; de a madarak csirípeltek, be-berepültek a sír-
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bolt avagy kincsesház hűsébe, meg-megültek a bejáratot szegélyző bokrok galy
lyain, s hiába kérdeztem a szakszerűerr magyarázó őrt: míféle madarak? vere
bek, fecskék?

A tücskök a knossosí palotában, avagy labirintusban cirpeltek, egy kultú
rával régebben, - itt, Mykénében a patinás, Schliemann Henrik-látta "Belle
Helene étterem (szemben az Elektra-bár, meg az Orestés-camping) s valamivel
följebb: a "Petit Prince" panzió.

A kopárságori nem sokat frissítenek a narancsligetek : afféle porlepte gyü
mölcsösök, kétoldalt szegélyzik az utat Argosig, 'I'irynsdg, Nafplionig, előttük kint
ül a tulajdonos és árul. Argos főtere akár Myslenice Rynekje is lehetne, csak fönt
a vár, lejjebb a kolostor, Szerit Illés és Héra Akraia... egyáltalán, a várak,
várromok, mindenütt: meglepetés, ezeket nem képzeltem bele a görög tájba, a
középkor és kora-újkor hazaivá színező rom-jelenlétét.

Helyi buszjáraton be Nafplionba, iskoláslányok mennek haza Argosból a
környékbeli falvakba, meg kiskatonák is, szombat van, be a garnizonba; van-e
férjem? kérdezi a mellettem ülő, nevetve válaszolom a mindenre jó "den kata
lavénó't-t, "nemértem"-et; Nafplion nemcsak a várak - három vár, kettő fönt
a dombokon, egy a tengerben -, hanem a szobrok városa is: itt találkozom elő

SZÖr szemtől-szembe a "hajógyújtogató" Kanarísszal, Kolokctrónís régi lovasszob
rával és Kapodístrtas új fehér emlékművével, a "törökfaló" Níkíta Nikitarasszal
és a fejkendős parasztasszony-Bubulinával. Nafplion főváros volt egy ideig, tu
datosttom magamban utólag, mi is volt akkor, amikor Slowacki Görögországban
járt? Épp az előző évben költözött Ottó király Athénbe, és Kanaris csak jóval
később vállaIt tárcát, 1831 után visszavonult (akkor ölték meg Kapodistríast),
így került abba a falusi házíkóba, "vályogházikó, mint Euander háza", ahol 810
wacki fölkereste. Egyszerű, létra-forma lépcsőn kapaszkodott fel az emeletre, hogy
föltegye "a lángok királyának" a sztereotíp lengyel kérdést: Ha majd eljő a né
pek feltámadása, mí módon lehet majd Lengyelország sírkövét elgördíteni?

Avisszaúton Korinthos előtt bedöglik a busz, a kalauz türelmesen, szinte
vidáman fekszik alája, azután bent, a városban, a Mercedes-szerviz előtt mind
nyájan kiszállunk és várjuk, míg megjavítják a tömítest. Csupán a távolból egy
pillantás "Archaios Korinthos" felé, - Korinthos: a vendégszerető Aphrodité
temploma, emlékeztet apám, nekem: Szent Pál, az első korinthusi levél 13. fe
jezete, "Szóljak bár az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szerétetem nincs,
olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom ..." Édes Aphrodité,
ha a szerelrnemben nincs szeretet, olyanná lettem, mint ... tudta Szent Pál, miért
épp a korinthusiaknak ...

Birkák, öszvérek. A fanyergen oldalazva ülő, bekötött fejű-ál.lú görög-bizán
ci Máriák.

A korinthosi csatorna után, a sztráda-sorompónál, szemben: Hungarocamion..
Ilyennel hoztam haza a házamat, Zakopanéból Dobogókőre. Fanyerges Mercedes.

A sztráda két szélén leánderek.

*
Ez a két égerfalevél. a bogyókkal : Livádiából. Léthé és Mnémosvné, a Fele

dés és az Emlékezés forrása ahol egybefoly. ott áll a két fa, terebélyesen. mínt
a platánok. Elmondhatnám itt is, hogy hol nem voltam: sem Trophónios jós
szentélyénél, sem Orchomenosban, ahol a Chartsok - latinul Gratiák -- lak
nak. " de hisz tudtam, hogy így lesz, a lemondás művészete, megint - ahol nem
voltam, ha mind felsorolnám! Kellett nekem, utazni? ez az újabb megismerés,
újabb ismerkedés eddig nem sejtett nosztalgíákkal? Hisz Thébaiba sem kanya
rodtunk be, társas autókárral induLtunk Delphíbe, reggeltől estig mit ismerhet
meg az ember, szervezett kényelemben? Apám lovon járt erre, s gyalog is; lova
golt Slowacki is 1836-ban, S tűnődve-rosszállva emlegette: majdan delizsánszon
mennek a Parnasszusra Európa költői ...

A Parnasszus turistaútjai ? Apám a Korkyrion barlangnál is fönt volt, és hány
helyütt még! De hiszen először, nem utoljára járok itt... hallgatjuk, hogyan
magyarázza az archaikusan szép csúnya-lány, a kirándulás vezetője: amott a
hármas keresztút, ahol Oidipus Lalost megölte, - találgatj uk, miféle ragadozó
madarak keringenek a kopár rétek birkanyájai felett, és a flórát nézem, per
sze, a tüskés cserjét, rnely sárgállőn borít be itt Parnasszusi, Helikont. meg a
ciprusokat és az aleppói fenyőket. ahogy Apám hívja őket; míért ismerjem a
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'Virágokat itt, a nevüket, hisz odahaza a saját kertem valamennyi virágát sem
ismerem név szerint l Mégis letépek néhány szálat, kéket, sárgát, Apollőn temp
lomában, Delphiben, és a múzeumra szánt időből csenek el Kasztaliának: a Mú
zsák forrásánal nem tudom, rnilyen rítust kövessek, iSZOln is belőle, arcomat is
megmosom, s megint ösztönös mozdulattal három kavicsot veszek föl, a vízből:

egv pirosat, egy fehéret, egy zőldet, s mibe tegyem? Egy fügefalevélbe ...
A múzeum termeiben: festőnövendékek, az itteni művésztelepről; másolnak.

arányosságót tanulnak, formát adni a vonallal; Je ott vannak á forrásnál is,
meg fönt, a színházban, az ifjúság nemzetközi külsejét viselve, csak egy fehér
fejleplű mohamedán rí ki közül ük, a karzatori fekszik, Ez a színház is, idefenn!
Szentély felett, szent út felett, forrás felett, a hegyek széttáruló vállai közt mesz
szeségbenézőn, - hogy tudtak térbe kornponální, a görögök! Ami az Akropolíson
oly evidens, megrendít Egínán : a sziget nyergén fent az Aphaía-templom, ten
genel kétfelől. S hát még Sunion ama szírtfokon Poseidón átvilágló oszlopai, 
Byron nevét keresem, Mam; 42 évvel ezelőtt megtaláltél, - s hozzá még vihar
is kerekedik, nemcsak a hagyományos vöröslő naplemente ... De nekem a hír
nök jár az eszemben, megjött-e Sunionból, ki kell-e már a méregpoharat innod,
Sókratés? Egészségedre kell kívánnunk: hiszed, hogy megegészségesülsz, akakast
azért kapja Asklépios, .

A színek: a sok fehér, meg a kékség, a fehér házakon kék zsalugáterek. meg
.a kupolák, a kápolnakon és ternplomokon, ugyancsak Eginán ragadott meg először,

úgyis mínt magyarázat: az a sok kék, a Ialfestrnényeken, a szebrokon és mozaiko
kon ! Hisz tengert, tengert láttak míndenütt, 6<; kék eget. S németek, Eginán,
ugyancsak: fiatal házaspár, eléggé tudatlanok, áhítattal hallgatják Anyámat, amin t
Aphaíát magyarázza nekik, - én meg örülök, hogy nincs "német-komplexusom"
·és Hem magyarázok. nem magyarázom meg nekik a karomon látható, ugyancsak
kék, tetovált ötiegyű számot.

Megveszem szerit Nektárius emlékérmét, Egina védőszentje, nagyon tetszik
nekem, az édes neve; tán itt kezdek először gondolkodni, az édességről, hogy
mennyíre szeretik, és miért, a görögök, vagy tán a déli népek mind? Mindent
.szeretnek, ami édes, lukumit, bort és süteményt, de legfőképpen a mézet, az
-édesség forrását. Az istenek ősibb eledele, az ambroszia e,lőtt, a méz volt, írta
Apám, s a korai kőkorszakban az emberek tápláléka is; mézet áldoztak az is
teneknek, s az ősibb istenek egyike, Kronos, méztől részegedett le, mert ak
kor, Dionysos születése előtt, még nem volt bor. Az édesség = boldogság, egy kré

-tai felirat megfejtése idézi fel Apámnál a gondolatsort : "a labirintus úrnőjénekmé
ze" . .. el kell mennem Krétára mindenképpen.

De egyelőre, itt: a kék, s a tenger és a források, ez a kettő: köröskörül, il

'szárazföldön és szigeteken. A kezdet és a vég?
Argolisban a kiszáradt folyók, és másutt is, kiszáradt patakágyak ; mióta,

milyen gyakran szárazak? És a hegyek, Peloponnésoson, s másutt is, szerte: mióta
kopárak? Mert déliek? "A szabadság pestise pusztított erre, írtva embert, erdőt"

- írta Slowackí, a szabadsághar cok után. Azóta? Vagy: ezen az égövön cáfolni
kell, hogy minden, ami déld, mediterrán, buja s termékeny is? (Nem az egész
Peloponnésoson: Arkádía más. De én nem voltam Arkádiában.)

A színek: a színházban, Heródes Atticus Odeionjában, az Akropolis oldalán.
Diákok adják elő, az egyetem színművészetí tanszaka, Aíschylost, teliholdas este,
de a reflektorok elhomályosítják odafent Artemist-Selénét, Jó tarkaság: sok a
diák, a fiatal, otthonosan ismerősek a felmászó hajas-szakállas, vászontarísznyás
fiúk, de "civilek" is jönnek bőven, mindenféle korosztály: ahogy felnézek, a lép
csőzetes nézőtérre: breugheli színpompa, nagyon mozgalrnas és nagyon vidám kép,

.alant pedig a vízinövényként-polipként kígyózó Eumenisek kórusa. A koreográfia
-és a színkompozíció volt a fiatal rendező számára a legfontosabb: megtanulta az
.antik hagyományból. hogy a nőalakok fehérek, a férfiak vörösek, - Orestés vö
rös arca-teste-bőre kéktestésű, és mai kiejtéssel recitálják az ógörög szöveget.
s mai az antik zene, amivel aláfestik: mai, hogy mindig muzsíkálni, muzsílcálni
és énekelni kell.

Sok az énekes madár, mindenütt, kalttkában. És sok a sovány macska, kóbor
macskák az Akropolison.

*
Krétába legalább egy hétre menjen, mondja Apu barátja, Prevelákís, az író

költő, Kréta szülötte és megéneklője. az athéni márványlépcsős házban (a már-
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ványt bőven adja a Pentelikon-hegység, többezer év után is). Egy napra megyek :
reggel repülök oda és este vissza, Anyámat nem hagyhatom egyedül Athénban
éjszakára. Tehát megintcsak eleve: ízlelgetés, a minimumba besűríthető teljesség
anyag. Vagyis: nagyon figyelni, mindent megjegyezni, az apróságokat. S a ma
gam módján mászkálni, nagyon kötetlenül és nagyon tervszerűen.

Eginán érzékeltem először, hogy a szigeten-Iét elsősorban függetlenség, sza
badság, és nem kíszolgálcatottság. A repülőgépen iskoláskori emlék jut eszembe:
ahogy túlnyomórészt németbarát érzelmű osztályom a második világháború évei
ben nyugtalan reménységgel leste tanáraink megnyilvánulásait, akik mégiscsak
túlnyomórészt a szövetségesekkel szolidarízáltak, - s egyszer az algebraból fe
lelő a táblánál hiába kereste a krétát ; a tanár háttérnélküli szellemeskedése :
,.Nem vagyunk mí angolok, hogy elveszítsük Krétát" - és az osztály harsány
elégedett nevetése. Rögtön rá, megint, az auschwitzi görög lányok: Krétából öten,
anglofiliáért,

Iraklion : pálmák, színes vitorlások az öbölben, de rögtön mellettük kezdődik

a kopottság, a kis utcák elhanyagoltak, piszkos benyomást keltők. A .Joggia" és
ai: oroszlános kút alig illik ide, pedig valóságos Velencét idéz, a bazáros kör
nyezetben, mint a Mátyás királyé Visegrádon. Knossosba könnyen eljut az ember,
vúrosi busz jár ki, ötös; élmény-e Knossos? Az is, meg nem is; öröm, hogy sző

lőborította dombok, több lombos fa és árnyasabb fenyők, hogy ennyire otthonos
a mi pannón tapasztalatunk számára. Hogy itt volt, ami volt; mert a rekonst
rukciót nem tudom igazán megszeretní, a falfestmények üvegalatti másolatait.
a színesre - piros, fekete, terrakotta - festett oszlopokat. De a trón igazi az
egyik trónteremben. megpróbálom lefényképezni, siralmas eredménnyel. Rengeteg
csoportos kirándulás, percenkint más-más vezető szövegrészletét kapja el fü
lem, angolul, németül, franciául; a hatalmas korsók, a pithoí, a királyoknak és
az isteneknek szánt adományok, a megfejtett feliratokon át, a tanújelek: hogy is
ida Apám? "hogy a legrégibb Európa e legmesszebb délkeletre fekvő sziget- és
hegyvidéki tájain kultúra- és vallástörténetünk elkezdődött már Homéros előtt ..."

A kultúra szószerínt művelés, s ezek a legősibb művelések, gondolom: a
szőlő, méz és olaj, s amikor egy romrészben sikerül egy kicsit eltévednem. me
gint csak: el ne felejtsek Bálint Pistiéknek lapot írni, valóban labirintus', és a
falfestmények kék alapszínére jól ráfelel, hogy éppen kék virágok burjánzanak
a kövek közt, letépek belőlük: talán vad hortenzia? Nem-emberi erők ölében
otthonosan, de ugyanakkor kiszolgáltatottan : a mínosí kor embere, végül is a
földrengések elháríthatatlan döntései után, a keze művében épp így maradt ránk:
talánynak, de megteithetőnelc, A labirintus: tánc és alvilág, a kiíndulópontnoz
visszatérő, szőgletes spirális vonal; a szögletesség az emberi mű, a sziget vonalai
lágyak míndenütt, És a mai emberek?

Iraklionban a múzeumra marad még délután idő, azért eleve beterveztem egy
teljességgel magánjellegű kirándulást. Egy városkába, avagy faluba, melynek a
térképen csak neve van, de nem áll mellette a turistákat és kültöldíeket csa
Iogató jelek közül egy sem: nincs ásatása, középkorí, bizánci műernléke, barlangja,
őrháza, kolostora, strandja, carnpingje, szállodaja sem. A térképemen a neve fo
gott meg rögtön: Agios Miron, Szent Miron; vagyis az én Míron barátom pat
rónusa. a püspök, aki véletlenül benne volt, Szerit Jacekkel együtt, a naptárban
épp abban az évben, amikor ő Varsóban született, így lett névadója: itt "lakik",
Krétán, a Ida-hegy közelében. Föl kell keresnem, ez lesz a "ráadásom" a krétai
úthoz. Hogy egy lapot küldhessek onnan, Varsóba. Hogy amit megismerek, auten
tikus legyen, másféleképp. magamhoz és Krétához mérve.

Hol van a távolsági buszvégállomás. ahonnan Agíos Mironba lehet menni?
A megszólított mosolyog az utcán, Iraklionban. A helyi busz (itt egy drachma,
Athénben kettő ötven) kalauza ugyancsak mosolyogva Igéri, szólní fog. Nagy,
poros tér, a városfalakon túl. Tapolca. Sok üres busz. A váró-irodában franci
ául beszélek, megtudom. hogy félegykor megy, s háromkor jön vissza; addig
egy kicsit olcsavargok a bazár-utcában, nézelődöm. Itt még drágább a műanyag

a valódinál. Magyar színes-vécék, fürdőkádak. A szölőművelő vidék ismerős árui:
dernizsonok, Iopótökök, Megint Tapolca. Emitt nagy kosárban három drachmáért
kanalak. cinkanalak. Jó volna egy kelát inni. A kávézóban csizmás, bajuszos
parasztbácsik, inkább sötétszőkék, mint feketék. Egy öregebb passzíanszot rak,
zöldposztós asztalon. A sarokban négyen kártyáznak.

A váróban egy hatvan év körüli bácsíkára bíz a forgalmista, az is Szent
Mironba megy, s tud franciául. De görög szókészletem szegényessége hallgatásra
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indít. A külsőm eléggé nemzetközi, farmernadrág, tornacipő, frotírblúz, s azt hi
szem, eléggé kortalan is. Hőség van; a prospektusok szerint Krétán augusztus
ban sincs harminc foknál melegebb, A prospektusok hazudnak,

A buszban előttem fiatal lányok ülnek, ők is az iskolából mennek haza, a
környező falvakba. Csinosak, nem-egyformák, van köztük szőke, barna, nyári ru
ha, rövid haj, hosszú haj. Szent Miron falu vagy város? Kérdezem, falu: tán
800 lakosa van, mondják, Csak tizenkilenc kilométer Irakliontól, megint élveze
tesen otthonos tájban visz az út: ahogy be Szigligetre, Bár más a lankák vonala,
másképp illeszkednek egymáshoz a szőlők, s olajliget-parcellák ékelődnek közé
jük. A távolban eltűnik a tenger, akár a Balaton, s nerri-koporsóforma, komoly
hegyek bukkannak fel: az Ida, vagyis Psiloritis, 2456 méter magas, s eléggé er
dős, hálistennek. "A mi kis hegyeinkre gondolok, melyek nyugalmat kínálnak, nem
a feladat, az erőfeszítés szüntelen igényét ..." - írta Apám 1929 áprí lisában, At
hénben: most döbbenek rá, ő is feladatról feladatra élt, mint én? A görög he
gyekkel ő is úgy volt, mint én; de Kréta más, s nagyon értem, hogy mért sze
rette meg.

Kicsi falvak, fehér és kőszürke házak, megállunk Pedamodion bekötőjénél.

azután mégis bemegy a busz a faluba, akár Rapcskára. Megérkezünk: Agios
Miron, a fekvése különlegesen szép, de melyiknek nem? Lágy völgyek közt emel
kedik két dombon, kétpúpú falu: az egyik domb tetején tornyos épület, kiderül,
hogy iskola, a másik domb a megállótól jobbra visszafelé, azon is házak. Bal
felől hegyek messzebb, jobbfelől ugyancsak messzebb a Psilorí tís ; a barlang,
ahol Arnaltheia kecske Zeust szoptatta, a túlsó felén van a hegynek. Ahogy le
szállok, három fiatal lány megszólít: tudok-e angolul? A bácsi, akire a forgal
mista rábízott, franciául rögtön az egyik kávézóba invitál, s csalódott, amikor
látja, hogy továbbmegyek : a falut magát fedezem fől előbb. Több a kopott húz,
mint az új, a nyomorúság-látszat. Az utcák is kőborftásosak. A templom fehér,
a bejáratára oldalról rózsalúgast futtattak fel, körűlötte akácok, a törzsük ugyan
csak fehér-kékre festve. Maga a templom újnak látszik - a kapu fölött évszám:
1886 -, de a harangos oromfal gyanúsan régi: tizennegyedik század. Csukva, de
ahogy nekiállok letényképezní innen a falut, látom, szép új kőlé!,cső vezet le,
az alant kanyargó autóúthoz. S odalent: meszelt-fehér körítésben Szent Mlron
barlangja. A csoda-barlang, amiről a helység nevezetes. Eléggé szegényes kiáll í
tású, néhány votív-káp, s a mélyben cseppkő-forrás csöpög, a hangját hallom,
fölötte egyszerű konyhai bádog-merőkanál, meg egy műanyag-tölcsérféle is. Ugyan-
az, ami aKasztaliánál: tétovázom, milyen rítust? Merítek egy kicsit, megkósto
lom, megnedvesítern arcomat-homlokomat. S fényképezek Hiába, nem sikerül a
kép. Sötét van.

Lám, a prospektus ismét becsapott, hogy "nincs itt semmi", vagy a búcsú
[áróhelyek eleve nem számítanak? A templomtól kissé idébb amolyan főtér-Ié

le, új hivatalépülettel, országzászló és szobrok ; a község hős szülöttc, loannes
Makrakis, végigharcolta Kréta összes szabadságharcát, l872-ben született, 19l2-ben
esett el, a liapsistesí csatában, harcsabajuszos, övében kés, puska. Újra meg újra
tudatomba döbben a sziget történelme: mennyire fel akart szabadulni, és a
nagyhatalmak hogyan tiltották meg Görögországnak. hogy támogassa a mozgal
mukat, l869-ben. De Kréta nem nyugszik bele. újabb felkelések, 1896-97, meg
tanulom : Makrakis, végül 1908-ban egyesülhet Görögországgal. október 6. ezt is je
lenti, ezentúl, de a balkáni háború kellett, melyben Makrakís elesett, ahhoz, hogy
Törökország végleg lemondjon Krétáról ...

Most már nekiindulhatok. hogy bejárjam a falu összes utcáit, és lapot ke
ressek. Kávézó van vagy öt, első látásra; ülnek, íszogatnak, a férfiak. A csöpp
boltban, amikor képet kérek, a pópához küldenek, egy fiú velem megy. A pópa
nénje, vagy felesége Illőképpen fogad, s nagy darab öccse vagy fia elindul a
kulcsokkal és velem. Megtudom tőle, hogy a falu 400 méter magasan fekszik,
kinyitja a templomot, s az ereklyés ládíkát is, Szent Miron képe s néhány csont
darab, talán elvárja, hogy megcsókoljam. de nem teszem meg. Amikor kérdez
tem, itt élt-e Szent Miron, azt válaszolta, nem; most azt mondja, ez itt a sir
ja. Veszek tőle képet, meg érmeket. szép pirospalástos. fésült szakállú szerit.
Agios Míron. Kréta püspöke. A pópafi az életrajzát is eladná nekem, de hát az
én anyagi lehetőségeim - megköszönöm s megvek, egy újabb boltot felfedezni,
ahol megint csak rózsás lapok vannak, de végül a boltos előássa egy Láda mé
Ivéről a nagyon-régi, kéknyomásos búcsús-anzixot, a templom és a falu képével.
Megírhatom.
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Úgy szerétném a falut lefényképezni, hogy benne legyen az Ida-hegy is, föl
megyek a másik dombra, mögöttem ; félórám van még az autóbuszag. Ahogy a te
tőre kiállok, rnögöttem kapu nyílik: két vihogó kislány. 8-9 évesek. Az egyiknek
nyirott a haja, a másiknak hosszú, sötétszőke, hullámosan kibontott. Ruhájuk
tiszta, lábukon zokni, szandál. Egy kis tejet kérek tőlük, a nyelvükön, víhogva
hívnak be: az anyjuk -- tej az nincs - rögtön ebéddel kinál. Töltike, szőlőle

vélben, kenyér és helybeli, krétaí sajt. Nehezen nyomom le, pedig nagyon jó.
Nincs étvágyam, ilyen melegben, Közben nagynevetve beszélnek, mesél az asz
szony, a kislányok rögtön előhozzák iskolai térképüket. megkeresni, hol az az
Ungaria. Az öreg nyanya horgol, hetvenhat éves, akár az én anyám. Egy tányé
ron gyömölcsöt rak elém az asszony: narancs, alma, néhány sápadt sárgabarack. l\tIeg
hárnozzam? kérdezi s már hámozza is, felvágja az almát. Nem birom végígenní,
egy töltike ott marad, nem teszi vissza a lábosba, a hulladékba, moslékba kerül.
Nincs kecskéjük. Szöllejük annál inkább. Aztán a németekról mesélnek, mílyen
rosszak voltak, a háborúban; az asszony bátyja is hazajön közben. Megpróbálom
a szobából lefényképezni a Psiloritist, jól látni, rajta az ablak keresztfája, előt

te a horgoló öreg nyanya. A felvétel sikerül: tisztán látszik rajta a néni, a
falon a kanalak, a naptár, s a vízcsap is az ablaknál. a kiszélesített kő-párkány

mederrel, nincs lefolyó, nem pazarolnak itt a vízzel. De a Psiloritis nem jött bele,
sőt: még az ablak keresztfája sem, csak nagy-nagy napfény helyettük. Nem tudok
fényképezni, ahhoz képest igazán nem rossz. s a másik kép sem, amit az egyik
sikátorról készítettem: a szamár farkastul lemaradt róla, de a zsinegen száradó
ruhanemű benne van.

Szamáron megy ki a határba dolgozni egy-két ember, asszony; a szamár ol
dalán vizes sajtárok Egy másikhoz két kecske odakötve, kétfelől, rézsútosan
mögöttük. Fakósárga kecskék, új szín. A legcsinosabb, újonnan épült kávézó előtt

kinn ül a pópa is. Idősebb. A fiatalnak, akit induláskor Iraklionban a buszvég
állomáson láttam, olyan kontya volt, mínt Gergely Mártának.

A buszon mosolyog a kalauz, amikor kiszámoltan adom át a tizenegy drach
mát: tudom, mibe kerül a jegy. Félórával később jött, de így is marad az írak
lioni múzeumra másfél órám. Hiszen alaposan megnézni úgysem elég, tán egy
hét sem. Mindenütt ez. Már Anyám is belenyugodott: hogy a múzeumokat nem
szeretern. Nem jó szó: elfáradok bennük, tőlük. Attól, hogy teljesség-igényt sze
geznek nekem. Nem dolgozhatom föl, nincs rá erőm, időm.

Jobban zavar, hogy nem tudok beszélni, nem tudtam ismerkedni igazán. Nem
láthattam bele az életükbe, bár kíváncsian bámultam Athénban a hurcolkodó há
romkerekű "metaforák" tartalmát. Hogy láthatnék ? Hát belelátok-e akár a legked
vesebbjeim életébe is? És az enyémbe hányan látnak bele? Milyen jogon kívá
nok belelátni ? Nem őszintébb így? Hogy ebédet adnak, s lefényképezern az öreg
nyanyát? Turista vagyok, nem hipokrita. De talán mégis hozzátartozik, hogy leg
alább ezen az egy napon azt higgyem: visszajövök még ide?

*
Mit láttam, mégis? mi az, ami megmutatkozik, a kívülállónak, tizenkét nap

alatt, "a mai Hellas életéből"? Az utolsó tíz esztendőben virágzott fel, mondják,
akik jól ismerik. A rend, a tisztaság. A munka. A civilizációs fejlődés, az atomkor
szak? nem, a tévé-korszak velejárója - mindenütt? európaszer-te legalábbis -,
a politikai rendszertől, a diktátúrától függetlenül; a "szabadság" hiánya, - a
kék alapon fehér feliratok, táblák, diadalkapuk az utakon, "Görögország a gö
rögöké, a keresztényeké", meg: "éljen április 21", - s a diáktüntetések a .Jiunta''
nemzeti ünnepén, a szervezők katonai bíróság előtt, - de a gyerekek a legel
dugottabb falvakban is szandálban, zokniban, de tiszták a vécék, s mindenütt
van papír ...

Szépek a görög fiúk, szálasak, feketék, barátságosak, nem szemtelenek. A
boltokban, a bazárokban alkudni kell. A madarak a kalitkákban kint a műhelvek,

üzletek ajtaja előtt, de még az utcán is, van úgy, szembejön egy férfi, csöpp
lealitkában tengelícét visz. Papagáj is van, mégis a kanári a leggyakoribb. Va
jon összefügg Kanarisszal, a nemzeti hőssel? elmélkedem, de nem ezt kérdezem
meg. amikor egyik boltost taggatorn : tán a fiának, vagy öccsének mutatja, most
kapta? vette? vagy csak szórakozík vele? a kanár-liát ; miért tartják? Mert éne
kel, válaszolja. Szokás-e itt is, kérdezem, áldozócsütörtökön szabadon enzední a
rab madarakat? Igen, felelik, de látszik, nem nagyon érdekli őket a kérdésem.
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Knossosban fecskék voltak, meg verebek, nem volt nehéz megismernem. Az
őr Mykénében nem tudta, furcsállotta, hogy épp ezt kérdezem? milyen mada
rak'? Azt hiszem, ott is verebek, meg fecskék.

Akár itt, Dobogókőn. Öket megismerem. De a többit? A kakukkot könnyű.

A csalogányt, a cs ízt, gyurgyalagot? Pedig szeretném. A dalukról. atollukról.
Amíg nem vakulok meg, nem süketülök meg.

Addig nem akarok meghalni, ne félj. Amíg a madaraimat meg nem tanulom.
Aztán már nem bánom, akár le is zuhanhat velem a gépmadár.
Repülni szép,

TOLDALAGI pAL VER~EI

Akiknek nincs má.. s~e,.epük

A véletlen vad nyomorába
zuhant [ériiak; nők között
ültem és tudtam, csak azt érzik,
hogy voltaképpen üldözött

mindegyikük; a sors,a végzet
kergeti őket, rakja le
egy viskóban a szaImazsákra
vagy lőki ki a semmibe,

mert számukra már nincs szerep, nem
számítanak, a baldachin

Panasz

Anyám meghalt. A meleg fészek,
a szel'et,et nélkül didergek.
Ki vagyok dobva a világba,
hol szakadékok vannak, vermek,

kegyetlenség van és kemény harc,
ellenielek: dulakadása,
vigyáznom kell, hogy hova lépek,
ki '1-'agyok dobva ,a világba,

hogy a vén elkényezbetett,et
megbüntessék és megfenyítsék,
anyám eddig erejét adta
százegy éves korában is még,

de meghalt és magamra hagyva
rábízom magama panaszra.

másokat illet, életükhöz
por alakban tapad a ki.""

morzsolódnak a szenvedések
állandó és szabályszerű

hullámverésében, és mindegy,
hogy testükön van-e tetű,

hogy élnek, halnak; üldögéltek
szetesett arccal, és a szo,
ami belőlük néha feljött,
i,jesztő volt s zokogtató,

JUajd egysze..

Amit csinálok, mért csinálom?
minek élek, ha oly nehéz ez?
Ritkán kerültem én a mások
közelébe, mások szívéhez,

csak épp kerülgettük a kását,
a bizalomig el se jutva,
csókoktól megtisztított szájunk
szép hazugságait hazudta,

mikben ott volt ,a féligazság
és a reménység, hogy majd egyszer
kimond unk mindent, nem törődve

akármiféle felelettel.

Kí1Jánatos megtisztulás

Sírd ki magad és tisztulj meg egészen.
Ha már ezt sem tudod,
te vagy az elveszett, ki az utolsó
vizsgán is elbukott,

Sírd ki magad
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és 1lJem marad számára má.!,
csak az uuilkozás, a lázadá.!
minden ellen, mindenki ell-en,
palackjából szabadult szelwm
irányítja a tetteit.

és légy szelid.


