
"Mideón Mehemet aga zain es Muzthafa zain Szekés Feierurban lakozo
vrunk leuelet adtanak, akkor 300 forintra summaltunk ..." Ezután felsorolják
a különböző büntetéseket, adóemeléseket, ajándékok követelését, hogy 1640-ben
csépléskor négy embert elhurcoltak a törökök, elvitték a gondviselőjüket is. Úgy
gondolom, hogy ezen az urasági tisztet értik. Az volt a bűne, hogy nyereggel
felszerelt lóra ült.

Források: 1.) Magyarország Várrnegy ét és Városai: Győr vármegye. 354. old. Magyar
Tudományos Akadémia Kiadása. - 2.) Káldy Nagy Gyula: Harács-szedők és ráják. Török
világ a XVI. századi Magyarorazágon. 72. old. - 3-4.) Káldy i. m. 73-75. old. - 5.) Ráth
Károly tanulmánya a Magyar Történeti Tár VII. k. 27. old. - 6.) Bedy Vince dr.: A
győri székeskáptalan tört. 262. old. - 7.) Káldy l. m, 71. old. - 8.) Győr, Állami Levél
tár, 1642. évi panaszjegyzökönyv. Jelzet nélkül Magyar Tört. Tár, VII. k. 95. old. - 9.)
Magyar Történeti Tár, VII. k. 96. old.; Hóman-Szekfű III. kötet, 408. old. - 10.) Magyar
Tc\rt. T. VII. 56. old. - 11.) Hóman-Szekfű III. k. 408/9. old. - 12.) Győri Káptalani Hi
teleshelyi Levéltár: Ld. 20. rasc, 59. Nr. 3562. - 13.) Györi Történeti és Régészeti Füze
tek, III. 277. old. - Dr. Bedy: A győri székeskáptalan tört. 183. old.

MOHAMED PANNÓNIÁBAN
írta CZIGANY GYÖRGY

Én írok Önnek... De nem Önnek, hanem neked, s nem is írok, csak úgy
beszélek magamnak, limlom monológ ez, játék; a képzelet irkafirkája az asz
falt palatábláin, Vagy egy barokk ház zárt-ablakos erkélye alatti faldarabon.
amelyen - mint térkép - a lehullott vakolat, egy hajdani könyvkereskedő cé
gére helyén éppen Afrika északi partjait vélem látni. Ott értünk földet, ma dél
ben, vagy ezer éve. Kettőnkre gondolok, s azonnal valószínűbb az ezeréves táv
lat. De nem igaz. Ez a falusi utca is lebeg, a poros útra folyókat képzel a for
róság: tudod, eleget néztük. Fekszem a nyugágyban. közben a végtelen limlom
monológ ; heverek sütkérezve. Idilli kép.

Győr, ahol veled először maradtam kettesben, kilenc kilométerre innét, most
is csilingel. Ji.. kerékpárok! A te csodálkozó kedved, hogy bámuld avagongyár
felől érkező csapatok porában az öregeket (egy barnára sült homlok, csaknem
az apádé), azután az ágaskodó szélben inkább nézed a röpke kezeket a szok
nyán - veled nevettem. Emlékeim mélyén a Széchenyi tér még piac - tejfölös
kofák, halak, szárnyasok -, a tolongás pedig épp olyan, mint nálatok a Kasba
tövében. Egy nyári hajnaion ott is együtt vásároltunk. Ahogy utazók írják: még
alig vált el az ég meg a tenger a kikötő felett ... Meredeken szűk utcák szorf
tották le a tekintetünket: lassú vitorlák, fátylak [övés-rnenése a messzi torko
latban, rengeteg fehér apáca főkötő! A lassú ritmusú testek hol ringtak, hol
meg mintha csak vonszolnák őket, szóval tudni lehetett, fiatal kel-e át a keresz-
teződésen, vagy öregasszony. .

"Az algériai lányhoz nagyon szigorúak az ő szüleí" - mondogattad. Ott mi
sem jártunk kézenfogva. De emlegettük Győrt, .meg ezt a falut, S, a kiszáradt
árok kutyatejvirágainak képe Algírra is rámontírozódott, Sőt, a snidlinges zsí
ros kenyér is.

Anyád józan szomorúságát annyira megszerettem, hogy csaknem együtt ma
radtunk. De a mi vidám erőnk megvédett minket a lassú és sivár elszakadástól.
vagy talán elütött bennünket a sorsuknak engedékenyebb, gyöngébb lelkek sze
rencsejétől? - nem tudom. Látogatásom előtt eldöntöttük, ez az utazás csak
baráti búcsúvétel. Budapestről Zürichbe repültünk,azután Genf, itt újra átszáll
tunk. Évek óta gyűjtögettük az útiköltséget, s akkor az izgalom álmos ásításat
közben egyre fáradtabban motyogtam valamit neked egy Illyés-versből, a refor
máció genfi ernlékrnűvéről (már 200-300 méteren voltunk), élesen koppanó ha-
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rang-jel: lehet dohányozni. Fél óra múlva a Riviérát látjuk. De nem láttuk,
csak a felhőket; tálalás közben mondta a légikisasszony, hogy éppen Níce felett
repülünk.: Az ebédhez forrásvizet ittunk (jéghideg volt, akár hegyi rengeteg mé
lyén foghattuk volna poharunkba), a süteménynél Mallorca látszott. A szigetek
körül keskeny zöld szalag - selyemcsomagolás -, a hullámzó víz pedig meg
merevült: fehér csíkjai mozdulatlan kő- vagy jégdarabok, s végre párák, felhők

és míndenek mélyén a megmosolyogtátó valóság: piciny hajó, puszta kép, mely
változatlanságában bámulható, míg az ablak kamerája ismét csak hósivatagokra
lát, a nyugtató, hatalmas fényben.

Ugratás volt, vagy igaz? - máig sem tudom biztosan. Komoly nevetésű al
gírí barátaid közül melyík is ernlegette a Zalán futását? Csak bámultam rátok
az áruházban: csodálkozásom hátteréül egy fiatal, lefátyolozott nő alakja szolgált,
aki kezefején a különböző rúzsok szfneit próbáigatta. És az egyetemisták te
raszai, pálmák, jóízű lógás, árnyékos padok, asztatkák ! Egy sárga retikülös, sár
ga cipős lány hosszú, fekete hajárt cikázott össze tekintetünk - pillantásod meg
dobbantotta a szívem -, az egyetem közelében volt ez is, az alagútnál. De le
törtem szívemben az irigy virágszált - csobogott tovább a szó, bandukoltunk.

Szóval, fekszem a nyugágyban - idilli kép -, de ez örökké így lesz. A
részvét, meg az együttérzés hiánya egyaránt megkínozza az embert. Lehetne,
hogy egy pálmafa álljon az akác helyén, hogy az vessen árnyékot a nyugágyra?
Nem, ez nem érdekes. Hol jártunk előbb?

A sárga-barokk falak hátterével, Győrött a téren, amely nekem gyermekko
rom óta már vagy ötven regény-jelenet színhelye volt. Szemben a kis köz Ve
rona már: valahol ott csaptak össze a szolgák. Mi pedig egyszer éppen Júlia
erkélye alatt álltunk. Te a városok főtereire gyülekező piros, lila, sárga "faj
buszokat" szidtad : a vasárnapi, vakon hullámzó idegenforgalom üres és kapzsi
ál-életét, unalmát. így azután ezt elfelejtettem elmondani. Pedig a szakszervezeti
székházon megmutathattam volna az Unalmas történet híres szegény és öreg
professzorának ablakát is, meg azt a hosszú folyosót, a lépcsőházat. Nem üde
gimnázium volt a másik épület se, hanem harkovi szálloda: Sztyepanovícs ül az
ágyon, bámulja a lavórt, s nemsokára meghal ... Azonkívül itt, a Széchenyi té
ren égették meg Giordano Brunót is - mit nevetsz? - bizony isten hiába lát
tam Rómában a Virágok terét, a képzelet valóságából már soha nem helyezhe
tem át oda az igazi máglyát... Szorongás ez, hogy minden, rninden ide hátrál,
szűkölve szinte, a gyerekkor piacára? Meg a Rába partjára - s ezt most veszem
csak észre! A Rába tengerként hordozta. nekem fényeit, elvakított s az az igazi
tenger ott lihegett a rábaparti homokon. Sziklák víziójával ez a táj volt Meur
sault lövéseinek helye, ott látom a kék munkaruhás arab holttestét a napon.

Alig hihető, hogy egy Zsigulival ott vágtattunk Algír elhagyott tengerparti
városnegyedén át, a raktárak, gyárak, Iakótelepek, kiállítások pavilonjai közt.
A kopár tengerparti mező felől birkákat terelgetett egy burnuszos arab, folyton
dudální kellett. Útjelző nyíl mutatta Oránt; 'Camus Pestisére gondoltam rögtön,
de másik könyvének "rábaparti" jelenetéről akkor nyilván nem tudtam még.

Szidtad az ídegenforgalmat; valahol hideg tejet akartunk inni, s azt hiszem
ez volt az a nap, amikor a lébényi templomba kirándultunk. Vagy mégse?
Mert ott állsz, zizegő ingben Pannonhalma mellvértjén (egy pillanatkép, sárga
fényszűrővel), azután már a roppant fák völgyében. Ahova minket kirándulni
vittek busszal (ócskával, nem fajbusz volt; az úton gyötört a hányinger), tanul
mányi kirándulás volt egy évtizede, vagy régebben.

"Mohamed, hogy kerülsz te ide?" - borultam nyakadba. ott, egy szelídgesz
tenyefa védelmében. Becéző szavakkal nyugtattál. tántorogtunk, valahogy rám
jött a nevetés, törülgetted a szemem. Pedig tudtam, tudtam én, milyen egyszerű

az egész. Az újsághirdetést a római városban, Konstantinban pillantottad meg
(ez még 68-ban volt), két bátyád- csodálkozott, hogy külföldön akarsz tanulni.
Nővéred és mamád csak nézett szép, figyelmes sárga szemmel,. gondolkoztak.
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Mehettél .volna Lengyelországba, vagy a Szovejtunióba, de te engem választot
tál. Mert véletlenül már tanultatok valamit Attiláról, a hunokr6I. És mert
így mondtad. ugye? - nagyon népszerű volt a magyar foci ...

A hátam mögött, a ház mögött az utcán - csoda hogy fölfigyelek rá
most megeresztik a vizet. Vidám cintányér: telik a vödör. Nem tudom a fejem
odafordítani. Valahol rádió is szól, táncdal ; te inkább a cigányzenét szeretted.

A Rábán csónakázni is akartunk volna, tükröződések, tótágast álló fák de
rűjében. De mindez a természet és a képzelet fényűzése: fölösleg már. Minden
táj pazarló, akárcsak a zene, holott nyolc taktus Mozart egy életre elég... A
regénybeli képek itt is velem vannak. De hiába kísért bármi indulat, hogy test
té váljon. Nem tudom "klassz csaj" volnék-e még? - ahogy szemérmes iróniá
val dicsértél néha. De biztos, most már bizonyos, hogy "Tinatin" csakugyan
én vagyok ... Végképp elfelejtettem, míkor találtuk ki a nevemet. Mintha mín
dig is Tinatin lettem volna, gótikus kor eposzának hősnője, a Rusztaveli-é - arab
királylány. .. A "hold és a pálma" álmos délelőttökön neked üzent, ezek voltak
kírálynőí jelvényeim. Nem tudom, észrevette-e már valaki, hogy ez a lány pusz
tán karnera az események sodrában, mást nem tehet, vár, várja szerelmesét. En
gem ne sajnál], szívesen vagyok a "keretjáték" hősnője; várern kalandjaid hírét.

Azt mondtuk, nem volna jó, ha valamikor el kéne válnunk, különösen, ha
gyermekeink is lennének... De félő, tévedtünk. Hátha ott is, Algírban régimód
vidámak volnánk. A makacs hittel élve, hogy megmenthetjük gyermekeinket,
hogy józanul- valami öröm bujkál ebben a szorongásban - képesek volnánk
őket fölkészíteni a senki által el nem kerülhető tragédiákra. Minket - naivak
volnánk? - rnindíg, mindenütt az emberi okosság lepett meg; mi mindent tud
nak, mi mindent megértek, mi mindenre kiváncsiak ...

Apád haláláról mit se tudunk. Az algériai hábörúnak vége, s most hirtelen
a Kasba békés, nyitott, félszobányi borbélyműhelyét látom a sikátorban. Gyere
kek fociznak, a szűk fordulók pedig a tenger képeit szeletelik fehéren, késfény
nyel, egy-egy szemvillanásra. Lépcsőkön, félig összenőtt falak tövében futottam
veled. Megint a focizó srácok, emeletekkel alattunk, ismét a kikötő derengése,
meg a fátylak meg a koldusok -'- kapumélyedés -, a járdán alvó srác. Mintha
minden sarkon egy óvodát kergettek volna szét, mindenütt barna kölykök vi
gyorognak ránk. Akácillatú apró narancsot vásároltam, félládányit egy öreg
arabtól. A gyümölcsök szárán a levelek s a fehér virágok is rajta voltak, nem
értetted, min csodálkozom.

"Én egy virág vagyok ..." - szavaltad a kikötőhöz vezető néptelen lépcsők

egyik fordulójában - pokoli jókedvünk támadt -, vicsorogtál Troppauer Hümért
alakítva, az öklödet ígérve a gyöngéd líra iránt oly kevéssé fogékony világnak ...
Röhögtünk, mint a kamaszok.Egy német technikus (alighanem az volt) fölfele
törtetett a már egyre sűrűbb estében, s nyugtalanul, értetlenül bámult meg ben
nünket. Míg kitárt karral szavaltál, ő kemény pardont mondott - talán nem
olvasta Rejtő Jenőt? -, bosszúsan, tehetetlenül lépkedett hátán az épp most
kialkudott két kecskebőrrel, amelyek majd szebája falát díszítik kiküldetése
emlékére. Néhány lépés után megáll (a bőr rém büdös), a hídfeljárótól bámul.
Lehet hogy engem néz? Engem nézett. S valahogy elromlik a megirigyelt öröm,
végeszakadt játékunknak. A magyar egyetemről beszélgettünk, erről a Győr vi
déki tájról, ahová te mindig visszavágysz. ahol talán szívesen is élnél. Kedvetlen
lépteink fölött jelen voltak királynői jelvényeim; velünk volt a hold és a pálma.

Nem, . a csókjaink semmit nem jelentenek. Egy másik fiú, mintha te vol
nál; mind akit megszeretünk, ugyanaz végül. Kiszolgáltatottságunk tehetetlen,
kegyetlen szépsége ez? - én ugyan nem tudom.

Fekszem, az ember háta csupa veríték. Semmit nem vágyó, mit se remélő

szomorúság nélküli Tinatin várja baráti kézfogásod. Mintha egyszer csak itt jö
hetnél az úton. A játékból kirekesztett királylány szerepe. sorsa szerint, Tinatin
várja csókjainkon innen és túl (ami kettőnk nyelvén: mindörökké-amen, ezt
jelenti), várja hírét kalandjaidnak.
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