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Vándormadarak
"Talán már egyre megy, hogy nem küldjük el,

de lehetetlen, hogy ne írjunk kedvesünknek..."
(Határ Győző)

1.

Ha jól emlékszem, Yzeure-nek hívták Moulins elővárosát. Bol
gárkertészetek között, kavicsos töltésen kanyargott az ösvény a két
öreg háza felé.

- Ez az! - mondta feleségem.
Takaros villa volt, abból a fajtából, amit pavilonnak becéznek a

franciák. Apró kert vette körül, a bejárat előtt az elmaradhatatlan
üvegkalitka, és az ugyancsak elmaradhatatlan rózsalugas.

CIo kiugrott a kocsiból, és keresztülszaladt az udvaron. Befarol
tam a ház elé.

A két öreg már kint várt a lépcsőn:

- Hagyhattad volna! - kiabálták. - Hétközben nem jár erre
senki!

- Ez itt Dédapátok! - mondta a gyerekeknek az asszony. 
Én meg a Dédike vagyok.

- Jöjjön, fiam! - ,az öregúr megragadta a karomat. - Muta
tok magának valamit.

Megérkeztünk Yzeure-be, feleségem nagyszüleihez.
Az öreg Dániel mögött léptem be a házba, ő pedig egyenesen

a dolgozószobájába vezetett. .Bella-künnl" - mondta büszkén,
és a kezembe nyomott egy képet, ami Kun Bélát ábrázolta, és ere
detileg röpcédula lehetett.

Így köszön vissza a múlt, a legváratlanabb helyeken.
- Ö az! - bólintottam.
Egy darabig még beszélgettünk a kommünről. Később megit

tunk egy pohár fűszeres bort, és CIo lefektette a két gyereket.
- Holnap kirándulni megyünk! - ígérte az öreg.
A szobánk fent volt az emeleten. Meleg szél csapott be az ab

lakon, az égbolt közepén kocsonyás telihold remegett.
- Tanítók voltak - mondta feleségem. - Bresnayben éltek.

Kifaggatott az öreg?
- Mindenre kíváncsi.
- Hát még Julie! - kuncogta CIo. - Képzeld, megkérdezte

tőlem, hogy jó-e veled!
Dédike árvalány volt, pontosabban talált gyerek. A Bourbonok

kastélya ott állt Bresnay közelében. Régi mende-monda volt a
családban, hogy a nagymama ebben a kastélyban született.
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Másnap Dániel zakót vett fel, mellényt, kalapot, és beült mel
lém a kocsiba.

- Itt volt a vám! - mondta az Allier fölött. - Eddig tartott a
megszállt övezet.

Elmeséltem, hogy Magyarországot is megszállták a németek.
- Pihenő! - jelentette ki Bresnay főterén. - Iszunk egy po

hár fehérbort. Én fizetek!
Apró kocsma volt, megálltunk a pult előtt.

- Monsieur Berthon? - kérdezte hitetlenkedve a csapos, és
Dániel úr visszakérdezett:

- Hogy megy a bolt, Lajos fiam?
- Ezek itt - mondta - mind az én tanítványaim.
Valóban, a faluban mindenki ismerte az öreget.
- Berthon úr! - kérdezgették. - Hány éve is, hogy nyugdíj

ba ment?
- Hát igen! Félévszázadon át tanítottam őket. Három nemze

dék ment át a kezemen.
- Megnézzük a kastélyt? - kérdezte hirtelen.
A Bourbonok és a Habsburg-esalád - mondta - szegről-vég

re rokonok. Lehet, hogy egy pillanatra úgy képzelte: bekanyaro
dunk a főbejáraton.

Másnap pedig megnéztük a Tróncais-i erdő évszázados tölgye
it. Egy penzióban ebédeltünk, itt is mindenki ismerte Berthon
urat.

Szép napok voltak. Nem tudom, mi hatott meg inkább: ez a
napsugaras öregség, vagy a tisztelet, ami körülvette a két öreget.

Mióta eljöttem hazulról, dolgoztam Kölnben, Elzász-Lotaringi
ában. Kipróbáltam, hogyan élnek a strasbourgi rakodómunkások
és a dijoni kőművesek. Most pedig elképzeltem, hogy egyszer
olyan leszek én is, mint Berthonék.

Nem is tudom, miért jutott ez a két nap az eszembe. Talán
mert az utunk ezúttal is Moulins-en át vezetett.

A régi látogatás óta elmúltak az évek. Tudtam már, hogy aki
nem kapaszkodik, letapossák. A boldog középszer a bennszülöt
tek birtoka. Hiába volt francia feleségem, kívül maradtam a tojá
son, jött-ment, fura idegen.

Spanyolországból jöttünk, délen meleg volt, és olcsóbb volt az
élet. Ott írtam meg a disszertációmat. Már csak ez a dolgozat hi
ányzott, hogy befejezzem az egyetemet.

Útban hazafelé megálltunk Hendayeban, a határon, és felad
tam az ötszáz oldalas kéziratot. Egy hetem volt a szigorlatig, de
előbb még el kellett szállásolnom Cló-t és a két gyereket. A foly
tatás már rendben volt: vendégtanárnak hívott meg egy amerikai
egyetem.

Ilyen furcsa az élet. Évekig nem történik semmi, dagonyázik
az ember a középszer állóvizeiben. Azután hirtelen meglódul a
szerencsekerék, és a véletlenekből sors lesz néhány nap alatt.
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Aznap reggel, Hendayeban azt hittem, hogy már túl vagyok a
nehezén. Letelepedtünk egy kávéház teraszán, kiterítettem a tér
képemet:

- Hol szállunk meg? - kérdezte feleségem.
- Moulíns-íg mindenképpen eljutunk.
Arra gondoltam, hogy ha már az Yzeure-i pavilonban nem is,

legalább a temetőben meglátogaljuk a két öreget.
Illatos, meleg májusi nap volt. Kasztília kopár fennsíkja után

buja virágoskert volt Franciaország. Délben Clo megterített a fű

ben, és míg én lehűtöttem a bort, elkészítette a szendvicseket.
Már elmaradt mögöttünk Limoge és Guéret.

Naplemente után - kutya és farkas között - asszonyom éne
kelni szokott. Egy idő óta gyakran eszembe jutnak ezek a lágy,
boldogságtól terhes pillanatok.

2.

A régi pavilont meg se néztük. Apósom eladta, amikor meg
halt a két kisöreg. Clo nem is volt rá kíváncsi. Ó mindenütt ott
hon volt ebben a világban. A temetőben pedig nem találtuk meg
a sírokat.

Burgundiában álltunk meg. Épinacban, a kéttornyú vár alatt
volt egy eladó ház. A tulajdonos szívesen bérbe adta, a nyári szü
net előtt úgysem járt erre idegen. Este kicipeltük a konyhaasztalt
a kertbe, a két gyerek megterített.

Bárhová vetett a sors, Clo otthont teremtett körülöttünk né
hány óra alatt. Most is, míg én megraktam a tüzet, az asztal kö
zepére állította a frissen szedett vadvirágokat.

Mire megvacsoráztunk, a völgy mélyéből már emelkedett a pá
ra. A legelőkön szuszogva kérődzött a jószág, Azután felkelt a
hold és kivilágította ezt a puha csendéletet.

Csak reggel vettük észre, hogy lent a kert végében halad el a
micheline, a motorosvonat. A szerelvény mindössze két kocsiból
állt, és piros volt, mint az Árpád-sínautó a szerenesi szárnyvona
lon. Apám gyakran mesélte, hogy gyerekkorában minden reggel
lerohant a kert végébe, integetni, amikor áthaladt Hidasnémetin a
kassai gyors vagy a miskolci vonat. A piros Árpád-sínautó pedig
éppen ott tért le Gönc felé, a régi kert alatt.

Este összecsomagoltam. Abban maradtunk, hogy Michel velem
jön, Veronika pedig Cló-val marad.

Strasbourggal furcsán álltam, mióta - immár tizenkét éve - a
pályaudvaron hagyott a menekülteket szállító bécsi vonat. Egy
részt ez a Rajna-parti város lett volna a második, a választott ha
zám. A hely, ahol az újdonsült hontalan a legkönnyebben megra
gad. A székesegyház rozsdabarna tornya alá tulajdonképpen még
ma is visszavágyom. Másrészt azonban túl sok megaláztatás ért
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itt a Rajna partján. A rossz emlékek felülkerekednek, valahány
szor visszalátogatok.

A régi vámmal szemben, az III partján volt a szállodánk. Le
fekvés előtt még körbejártuk az Óvárost, ittunk egy pohár fehér
bort az árkádok alatt. TlZ órakor a székesegyház tornyában meg
kondul az esti harangszó. Régen ilyenkor zárták be a városkapukat.

Másnap bementem az egyetemre, ahol már meghirdették a szi
gorlatomat. Délután pedig megérkezett Alex; öcsém, akitől tizen
két éve szakított el a forradalom.

Gimnazista volt, amikor utoljára láttam. Most harmincéves em
ber, akinek háza, felesége, és veszedelmesen ritkuló szürke haja van.

Vizsgáim nyilvánosak voltak, az egyetemre mégsem vittem el
őt. Ha jól emlékszem, moziba ment a két fiú, az öcsém és a fiam.
Közös nyelvük ugyan nem volt, de valószínűleg jobban szórakoz
tak, mint ha elkísérnek.

Lámpalázam volt, ez volt az igazság. Mi lesz, ha nem fogadják
el a dolgozatomat? Kit érdekelnek itt a Rajna partján Remenyik
Zsigmond latin-amerikai évei? Ha jól meggondolom, még csak
nem is haragudhatok, ha elutasítanak.

A teremben már gyülekezett a közönség. Többnyire diákok,
spanyol-szakosok, de ültek mögöttem idősebbek is, a témára kí
váncsi, vadidegen hölgyek és urak.

Előttem pedig a háromtagú vizsgabizottság, és Livet úr, az el
nök, fent a pódiumon. Először tanárom, Lafaye Jakab beszélt. Fel
sorolta a kutatás nehézségeit. Peruban Remenyik idejében nem
működött se könyvtár, se levéltár, Pesten pedig senki sem ismerte
a spanyol nyelvű Remenyik-kéziratokat.

A bizottság másik tagja Párizsból érkezett. Apró emberke volt,
soha nem felejtem el, a bécsi aktivisták között kereste Párizst és
Adyt. Tény, hogy kevés idő telt el Ady és Kassák között. De a
század elején sok minden történt tíz év alatt. Ady még a boldog
békeidők utazgató úriembere. Kassákék pedig egy proletárforra
dalom menekültjei.

Elfogott a hiábavalóság érzése. Franciaország is részt vett az
első világháborúban, utána azonban minden ott folytatódott, ahol
abbamaradt. Itt magyarázzam, hogy nálunk ez a folytonosság 
éppen őmiattuk - megszakadt?!

A terem mocorgásán pontosan lemértem, hogy nem győztem

meg a hallgatóságomat. Nem fejtettem ki a téma helyi vonatkozá
sait. Hazai pályán a franciák mindig jobban tudják a dolgokat.

Utolsónak egy fiatal tanársegéd beszélt. Ezzel a bornírt filosszal
már a felvételin is meggyűlt a bajom. Szokásom szerint rosszul
használtam a múltidőket, ő pedig azt hitte, elzászi vagyok.

Most úgy döntött, hogy megvédi Remenyiket. Zseniálisnak tar
totta a három döcögő perui eposzt. A magyar író hét évet élt spa
nyol nyelvterületen, úgy éreztem, joggal kérem rajta számon a tu
dást,amit ennyi idő alatt mégiscsak elsajátíthatott.
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Emlékszem, nagyon elkeseredtem. Még az sem derített fel,
hogy a bizottság végül is Livet úr, a dékán szavazatával elfogadta
a dolgozatomat. Summa, cum és laude nélkül, de úgy mentem ki
a teremből, hogy az irodalomtudományok doktora vagyok.

Valahová nyilván beültem, talán a Gránátosba vagy a Respub
likába. Ez a két hely, ahol Strasbourgban zene van. Késő éjjel ér
tem vissza a régi vám elé, az apró, vízparti szállodába, ahol már
mélyen aludt az öcsém és a fiam.

Régen nem éreztem ennyire értelmetlennek az életemet, ennyi
re magányosnak és fölöslegesnek magam.

3.

Másnap reggel pedig elhagytuk a várost, ahol annak idején ki
hívtam magam ellen, és ahol most mégiscsak kétvállra fektettem
a vadnyugatot.

Nem emlékszem, hol ebédeltettem meg Alexet és a fiamat. Va
lahol a Doubs völgyében. Sült halat ettünk Clerval és Baume-les
Dames között.

Felvidultam már. Akárcsak Clo, Burgundia közelében én is
mindig otthon éreztem magam. Még nem tudtam, hogy milyen
sérülékenyek ezek az asszonyom emlékeiből táplálkozó hajszál
gyökerek. Hogy nélkülük idegen lesz ismét a világ, fájdalmasan,
elviselhetetlenül idegen.

Épinacban már szőttesek fedték a csupasz falakat, és fényké
pek álltak az íróasztalomon. Békés, jótékony napok következtek.
Megnéztük újra magunknak ezt a párás, illatos vidéket Vézelay
és a Cluny apátság között.

Egy délután kettesben mászkáltunk az öcsémmel, és Autun kö
zelében - minden nagy dolog így kezdődik - eltévesztettem az
utat. Csendes völgykatlanban találtuk magunkat, fehér charóllais-i
ökrök legelésztek a medence mélyén, az út szélén, tüskés som és
sűrű vadkökénycserje között, zömök terméskő falak.

Leállítottam a motort, kiszálltunk. Néma csendben bámultuk
ezt a lélegzetelállító csendéletet.

Hát igen. Az első években gyakran álmodtam, hogy ismét Bu
dán, a régi kertben vagyok. Később magamra hagytak az álmok.
Most, ezekben a napokban, ez volt itt a hazám. Ez a lágy, illatos
vidék, amit nemsokára végleg elhagyok.

Gyorsan elmúlt ez a két hét. Öcsém Párizsból indult vissza Bu
dapestre. Abban maradtunk, hogy elviszem a Gare de l'Est-re, így
még a várost is látni fogja, ha elég korán indulok.

Párizsban aztán módosítottunk a műsoron. Nem Alex, ő rám
bízta magát. Én kaptam észbe. Ez a hallgatag fiú volt itt az egyet
len rokonom. Tetszett-e neki ez a kirándulás? Ma sem tudom. De
nagyon magányos volt, és nagyon kiszolgáltatott.

Megállapodtunk, hogy egy nappal tovább maradunk. A görög-
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nél vacsoráztunk, utána pedig átsétáltunk a me des Cannettes-be,
zenét hallgatni, Djurihoz.

Telt ház volt, a felirat alatt ültünk, amin - ha jól emlékszem
- ez állt: "Ne dohányozzon! Segítsen megmenteni az életemet"!

Öcsém egész este némán hallgatott. Szánalmas volt és félelme
tes. Nem tudta elengedni magát egy pillanatra sem.

- Nem tetszett? - kérdeztem tőle kint az utcán.
- Elfelejtett magyarul! - felelte sötéten. - Idegen kiejtése

van!
- Miért ne lenne! - nevettem. Djuri nem magyar!
- Hát mi?!
- Görög! Érted? Csak a te kedvedért játszott cigánydalokat.
Rossz beszélgetés volt. Lehet, hogy ennek a komor fiúnak már

én is idegen vagyok? Némán sírtunk mind a ketten, amikor kika
nyarodott a Gare de I'Est-ről a pesti vonat.

- Hol voltál? - kérdezte feleségem.
Az ebédet főzte, mintha csak tudta volna, hogy beállítok.
- Párizsban - feleltem. Alex lekéste a vonatot.
- Lekéste?! - kérdezte villámló szemekkel. - És Párizsban

nincsen telefon?!
Teljesen jogos volt a szemrehányás. - Erre van pénzed! 

mondta Clo. Tésztát forralt, szállt a konyhában a pára. Valami ki
fogást dadogtam, amikor kitört belőle a visszafojtott indulat. A
fejemre borította a makarónit, az egész gőzölgő fazekat.

A gyerekek az ajtóban szepegtek. De most, a csőtésztával a ha
jamban. furcsa látvány lehettem, mert mind a hárman elnevették
magukat.

Nevettem én is, de a tekintélyemen, akárhogyan is vesszük,
csorba esett. Megtörülköztem, azután felkaptam, a térdemre fek
tettem, és jól elfenekeltem az asszonyomat.

Clo térfelére került át a labda. De ő ismerte az eredményes, a
gyorsan ölő szavakat. Nem ütött vissza. Némán hallgatott.

Kenyérrel ettük meg a húst, makaróni helyett. Ebéd után pedig
bezárkóztunk a szobánkba, és én - hosszú idő először - meg
öleltem a feleségemet.

4.

Nagyon szerettük egymást, most utólag legalábbis így gondo
lom. De valahogyan mégsem úgy, mint a fiatal házasok. Ritkán
kerültünk, úgy mint ma, testközelbe. Clo a társam volt, nem az
asszonyom.

Amikor felébredtem, már megfőzte a kávét, a konyhában
uzsonnáztak a gyerekek. .Kírandulni megyünk!" - mondtam. Ó
pedig, mint aki fél, hogy rajtakapják, lopva megsimogatta a feje
met.

A völgykatlant nem volt könnyű megtalálni. Másodszorra is el
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kellett tévesztenem az utat. De ezúttal bementünk a romok közé.
Szobáről-szobára, Clo berendezkedett. Néhány órára visszatért a
múlt. Terveket szőttünk, mint a szerelmesek.

Nem volt bölcs dolog, néhány nappal az kivándorlás előtt. De
talán éppen ezért volt elkerülhetetlen. Nehéz nekivágni a vakvi
lágnak, ha nincs egy biztos pont, amiben megkapaszkodhat az
ember. Ahová visszajöhet.

Gyorsan, határozottan cselekedtünk. A faluban megtudtuk,
hogy a tanya a kastélyhoz tartozik. A kastély ura végighallgatott,
azután megígérte, hogy a család elé viszi az ajánlatomat. Hama
rosan meg is született a döntés: két évig fogom törleszteni a rész
leteket.

Soha nem felejtem el a jegyző fintorát, amikor - az adás-vételi
szerződés aláírása után - nem tudtam kifizetni az első havi rész
letet. Emlékszem, visszamentünk a völgybe. Ültünk, szemben a
romokkal, amíg csak ránk nem esteledett. Később nagy fehér ba
goly ereszkedett a kerekeskút tetejére. Nézett minket, riadtan, me
reven.

Ilyen furcsa az élet. Évekig nem történik semmi, dagonyázik
az ember a középszer állóvizeiben. Aztán hirtelen meglódul a
szerencsekerék. Most már volt okunk rá, hogy áthajózzunk az Új
világba. Két évre - mondtam. Amíg kifizetjük a részleteket.

Apósomnak volt egy háza Rambouillet közelében, ahonnan fél
óra alatt bevitt Párizsba a vonat. Ésszerűbb volt innen, Párizs kö
zeléból intézni a vízumokat. Az autót már eladtam, hétről-hétre

gyalog tettem meg a vasútállomáshoz vezető tíz kilométeres utat.
A falut Gazerannak hívták. Ez volt a harmadik otthonunk

másfél hónap alatt. Épicanban, a kéttornyú vár alatt azóta se jár
tam. A ház is csak mostanában jut néha eszembe. A keskeny töl
tés, ahol minden reggel elpöfögött a motoros vonat.

Apósom az Orsay-i természettudományi tanszéken dolgozott.
Hozzá érkezett a postám, ő hozta át az egyetem levelét, és azon
nyomban meg is hívott minket vacsorára, hogy - mint mondta
- megünnepeljük az új állásomat.

A borítékban azonban nem volt se szerződés, se hajójegy. Gon
doljam meg jól - írta a dékán - most, hogy doktor vagyok. Ök
nem tudnak többet fizetni, megértik, ha lemondom a meghíváso
mat.

- Meggondolták magukat! - nyögtem ki kétségbeesetten.
- Dehogyis! - vigasztalt apósom. - Holnap felhívod őket,

és közlöd, hogy a feltételeket elfogadod.
Csak azért is elvitt vacsorázni. "Van egy másik lehetőség" 

mondta a desszertnél óvatosan. Egy diákotthon házmestert kere
sett a természettudományi karon. Ösztöndíjat ajánlottak fel, és in
gyen lakást. "Van időd állást keresni - mondta -, ha elfoga
dod."

Kis híján kicsordult a könny a szememből. Nem mertem meg-
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mondani ennek a tapintatos, komoly úrnak, hogy mi csak úgy
hozomra megvettünk egy birtokot.

- Beiratkozol az orvosira - mondta Clo, aki tudta, hogy ha
rajtam állt volna, már rég faképnél hagytam volna az irodalom
tudományokat.

Ha bajban voltam, asszonyom mindig mellettem állt. Magában
most is lemondott már Amerikáról. De én nem hagytam ilyen
könnyen meggyőzni magam.

Másnap bementem a postahivatalba. és amikor a kurblis ké
szülékben megszólalt a dékán, beolvastam, hogy a feltételeket el
fogadom.

Nem mondhatnám, hogy örült volna. De hivatalos minőségben

örülhet-e egy közalkalmazott? Udvariasan közölte, hogy a hajóje
gyeket postafordultával megkapom.

Fáradt voltam és nyu~talan. Most jutott először eszembe, hogy
nem tudok semmit az Ujvilágról. Hogyan fogom bírni ezt a ne
gyedik újrakezdést? A spanyolt és az angolt a német és a francia
után, az elkerülhetetlen huzavonákat, zaklatásokat. Nem lenne
biztosabb ez a házmesterállás? Szép álom maradna a völgykatlan,
meg a ház. Talán mégiscsak szaván kellene fognom az apósomat!

Vasárnap kijött hozzánk Szabó Ákos, a barátom. A felesége kí
sérte, és két apró gyerek. Csak nemrég fogadta be őket Fran
ciaország, mert 1956-ban, a forradalom idején, Ákos otthonma
radt. Festő lett belőle, és Párizsban is - stílusosan - szebafestés
sei foglalkozott.

- Ne menj tovább! - mondta nekem ő is. Ez itt még a mi vi
lágunk. Magad ellen vétesz, ha kitéped belőle magad. Mit adhat
Amerika - tette hozzá - egy európainak?

Annak idején rajzoltunk mind a ketten. De én túl korán kike
rültem a nagyvilágba. Mégcsak nem is magyarul: franciául közöl
tem az első írásaimat.

- Megmondtad nekik? - kérdezte apósom.
Elmeséltem, hogy milyen Amerikával beszélni egy ilyen kétré

szes, kurblis fatelefonon.
- Hát ez még elhúzódhat - mondta ő, és mikor elment, egy

esekket hagyott nekünk az asztalon.
Azon kaptam magam, hogy egy cseppet se bánnám, ha nem

érkeznének meg a hajójegyek. Legfeljebb szebafestő leszek én is.
Legfeljebb én is Párizsban maradok.

Hétfőn begyalogoltam a vasútállomásra. Meleg nap ígérkezett,
az út Rambouillet felé izzó búzatáblák között kanyarog. A Chev
reuse-i elágazásnál felvett egy teherautó, amikor odaértem, éppen
beállt a pályaudvarra a párizsi vonat.

Montparnasse-ról metrón mentem át a Champs Élysées-re. Iga
za volt Ákosnak: ez itt még a mi világunk, ez a város. Valaha ide
készültem jómagam is. Már Budán betéve tudtam minden párizsi
metróvonalat.
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A követségen ezúttal beengedett és hellyel kínált az alkalma
zott. "Megérkezett - mondta - a meghívólevél. Egy hét múlva
készen lesznek a vízumok."

5.

Kimentem a Tuileries platánfái alá. Rágyújtottam. Remegett a
kezem. El volt hát vetve a kocka. Akkor, ott, a Tuileries sétányán
hánytam. Csak most, utólag jutnak eszembe ilyen szép, kerek
mondatok.

Emlékszem, gyalog mentem át a Latin negyedbe. Dél volt, a
magyar követség ilyenkor még nyitva van. A konzul azonban
csak pénzutalvány ellenében és csak nyolc napon belül adott vol
na vízumot. "Próbálja meg a határon!" - mondta az alkalmazott.

Ausztrián nem mehettem keresztül. Ha kilépek a szabad világ
ból, elveszítem a menedékjogomat. Belgrád volt az egyetlen lehe
tőség. Jugoszlávia azokban az időkben félig-meddig szabad or
szágnak számított, és a jugoszlávok nem jelentették, ha valaki
csak átutazott.

Orlyban szállt fel velem a belgrádi járat. Lent a mélyben már
koromsötét volt, csak az Alpok csúcsain sütött még a nap. Nem
gondoltam semmire. Csak néztem a kabin ablakából ezt a néma,
narancssárga havat.

A gép nyolckor landolt, amikor a pályaudvarra értem, éppen
indulóban volt a pesti vonat. A taxit már útközben kifizettem,
most csak átrohantam valami üres telken, és megkapaszkodtam
az utolsó kocsiban.

Szerencsém volt: a fülkében egy szófiai szimfonikus zenekar
utazott. "Szintén zenész?" - kérdezték nevetve. Egyikük jól be
szélt franciául, Krisztónak hívták, vagy ez lett volna az utca?
Mert később a címét is megadta ez a jólelkű fiú, akit magamban
azóta is Krisztó Kabarcievnek szölítok.

Amikor éjfél után, Újvidéken lecsavarták a kupéban a lámpát,
Krisztó a zenészek útlevelei közé csúsztatta a világoskék mene
kültpasszusomat. Fel sem ébresztettek a határon. Reggel ötkor pe
dig befutott a Keletibe a vonat.

Végigsétáltam a frissen mosott peronon. Itthon voltam. És nem
volt se meneljegyem, se vízumom.

Egyenesen a rendőrségre mentem. Be kellett jelentkeznem, út
közben szereztem is egy bejelentőlapot. Békés, zavartalan volt ez
a hajnali séta. Furcsa csendélet: mint egy könnyű, illatos álom.
Azt gondoltam, lesz, ami lesz. Meglátogatom a múltat. Keresztül
sétálok a szülővárosomon.

A portán egy bádogszámot adtak. Korán volt, talán egy órát is
ácsorogtam a folyosón, mire egy egyenruhás fiatal nő beszóIított:
- Útlevél! - mondta, miután kipipálta a bejelentőlapot.

- Vízum! - Én pedig bevallottam, hogy nincsen vízumom.
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- Lévai elvtárs! - szólt át a szomszéd szobába bosszúsan.
Kövér, szőke tiszt jelent meg az ajtó keretében:
- Vízum? - kérdezte ő is, én pedig újra elmeséltem, hogy

Párizs csak egy hét múlva adott volna vízumot.
- Jó, jó! - türelmetlenkedett. - De hol lépett be? Hogyan ke

rült ide, uram?
Visszament a belső szobába, telefonált. Jól hallottam, hogy sza-

bályosan lejelentkezett.
- Kávé? - kérdezte, amikor visszajött.
Megittam a feketét, jól esett.
- Miért jött vissza? - kérdezte a tiszt. - Úgy értem: kihez?
- Elbúcsúzni - feleltem.
- És... elbúcsúzott már? Mert abból- tette hozzá - most

már semmi se lesz!
Kilenc után végre megszólalt a telefon:
- Értettem! - hallottam. - Kiutasítás! - mondta, amikor

visszatért. - A kék blanketta. Piszok nagy szerencséje van!
Akkor már többen is álltak az irodában:
- Jól nézzétek meg! - mondta Lévai elvtárs. - Egy ilyen

hogyismondják, visszidenset még úgysem láttatok!
- Na jól van! - tette hozzá. - Amint lesz autó, indulunk. De

addig itt van még ez a bolgár konyak!
A konyak jó volt. Meg voltam elégedve magammal: Krisztóról

senki 'se faggatott. Később beültünk egy sárga Ladába, a kapuőr

visszavette a bádogszámot.
- Irány Ferihegy! - mondta a tiszt, azután hozzám fordult:
- Nos? - kérdezte. - Melyik hídon?
Másodszorra is keresztülhaladtam a szülővárosomon.

Ferihegyen a határőrök vettek át:
- Na - mondta egy őszhajú őrnagy - lesz a jugó határon

fejmosás!
Észre se vettem, és fent voltam a Maléven. Első osztályon, és

mégcsak jegyet se kellett váltanom. Elmaradt mögöttem az or
szág, amiről minden éjjel álmodoztam száműzetésem tizenkét éve
alatt.

Később még Linzet láttam, a passaui hidat. Azután elnyomott
az álom. Amikor felébredtem, lent a földön már koromsötét volt,
csak a Mont BIanc csúcsán sütött még a nap. Emlékszem, nem gon
doltam semmire. Csak néztem ezt a néma, narancssárga havat.

Majd leszálltunk, és huszonnégy órával az indulás után, itt
voltam újra Orlyban.

- Rien á déclarer? - kérdezték a vámon.
Még soha nem estek ilyen jól ezek a francia szavak.
Mentem Gazeran felé. A völgy mélyéböl már emelkedett a pá

ra, a föld ilyenkor fanyar, illatos. Később a tücskök kórusa el
hallgatott. Éjfél volt, amikor egy kanyarban észrevettem az első
házakat.
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6.

A gyerekek már aludtak, de Clo még a konyhában olvasott.
- Minden rendben? - kérdeztem esetlenül, ő pedig válaszra

se méltatott.
- Itt vagyok! - szólaltam meg újra, és ő azt felelte:
- Látom.
Tudtam, hogy nincs messze a robbanás. Hogy ha másnak nem

is, ennek a gyilkos csendnek nemsokára vége szakad. Jó lenne
tudni, hogy mit mondtunk egymásnak vagy mi történt. De hiába
gyötröm magam, ami a lényeget illeti, egyetlen mondatunkra,
egyetlen mozdulatra sem emlékezem.

Eleinte még csak rám se nézett.
- Írt az özvegy! - jegyezte meg gúnyosan.
Valóban, Remenyikné borítékja ott hevert az asztalon.
Megmutattam a repülőjegyet.

- Tudom, hogy nála voltál! - mondta Clo komoran.
Ahogy múltak az évek, minden utazásom mögött egyre inkább

valami sötét árulást gyanított. A kettős kötődés férfi találmány:
nehezen viselik el az idegen asszonyok.

- És most - kérdezte - mi lesz? Megjössz, és azt mondod:
hipp-hopp, itt vagyok?

Ilyenkor szokta bevallani, hogy kivel fekszik le, míg én távol
vagyok. A forgatókönyv egy kaptafára ment minden esetben: CIo
az arcomba vágta a hódításait. Én pedig hallgattam. Nekem nem
volt mit bevallanom.

Aznap éjjel egyandalúz halász volt soron. Antónió is beállt a
menetbe, ott áll azóta is, egy orvostanhallgató és egy hajós
kapitány között. A spanyol kaland.

Egyik hihetetlenebb volt, mint a másik. Én azonban elhittem
valamennyit. Némán vártam, hogy felszívódjon a méreg. Volt
úgy, hogy napokig fel se tudtam emelni a karomat.

Amikor így végzett velem, asszonyom megnyugodott. Várt
egy-két napot, azután kibékültünk. CIo megbocsátott. Eszébe se
jutott, hogy nekem kellene megbocsátanom.

Ezekről a dolgokról soha nem beszéltünk. Ezúttal különben
sem volt rá időnk, hogy végigjátsszuk az egész darabot:

- Hétfőre - mondtam - készen lesznek a vízumok.
- Azt hiszed - sóhajtotta Clo -, hogy én nem mentem vol-

na el?
- Hová? - kérdeztem riadtan. Clo a hazájában élt. Az, hogy

most kivándorol ő is, eddig eszembe se jutott.
- Sehová! - legyintett kétségbeesetten.
Kint már szürke volt az ég. Misi kiment a fürdőszebába. Nem

sokára felkel a nap.
Éppen csak megborotválkoztam, és visszamentem avasútállo

másra. Még kilenc óra se volt, amikor letett Párizsban a vonat. A
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Montpamasse-szal szemben, az avenue du Maine-en volt egy ga
rázs, ahol az autókat bérelték az utasok.

Kiválasztottam egy nagy, fekete Citroént, azt a típust, amivel a
köztársasági elnök utazott. Vadonatúj kocsi volt, fényes, illatos.
Olyan halk, hogy ha tudni akartam: jár-e a motor, le kellett csa
varnom az ablakot. A legtöbb mérót, mutatót most láttam először

a zsúfolt múszerfalon.
A két gyerek felüvöltött, amikor megálltam a kapuban.
- Hová megyünk? - kérdezte feleségem.
- Ahová akarod.
- Én? - kérdezte riadtan, de azután rögtön hozzátette: - Ne

hidd, hogy ezzel most már minden rendben van!
Biztos voltam benne, hogy Burgundiát választja. Még egyszer

utoljára meglátogatjuk a birtokot. De CIo nem múltban és nem
jövőben gondolkodott:

- Itt van - mondta - nem messze, a tenger. La Baule! Ha si
etünk, lent leszünk fél nap alatt!

6 a szendvicseket csinálta, mi bepakoltuk a fekete limuzinba a
színes elemózsiás kosarat. A tengerparton álltunk, amikor meg
érintette a láthóhatárt a nap:

- Aranyhíd! - mondta kisfiam.
És mi négyen útnak indultunk ezen az izzó aranyhídon.
Eleget garasoskodtunk Andalúziában, úgy gondoltam, hogy az

utolsó fillérig elköltjük a pénzt, ami apósom csekkjéből maradt.
La Baule kellős közepéri vettünk ki szobát. A balkonról a nagy,
sötét vízre nyílt a kilátás, álmos hullámok locsogtak az ablak
alatt.

A szálló teraszán vacsoráztunk. Kikanalaztuk a tengeri sünök
lágy belsőségeit, diótörővel zúztuk össze a piros rákokat. CIo
minden apró szörnyetegnek tudta a nevét. Szegény kis asszo
nyom! Mielőtt hozzám 'jött volna feleségül, nyilván sosem gara
soskodott.

Később lefektette a két gyereket. A kaszinó előtt szmokingos
groom nyitotta ki a Citroén ajtaját. Végigsétáltunk a fénytől ro
gyadozó csillárok alatt.

A terem végében éppen nyitott egy asztal. Odaültem. Fiatal fiú
volt a krupíé, miközben osztott, elmagyarázta a szabályokat. CIo
mögöttem állt. Nem engedte, hogy megduplázzam a tétet, minden
játszma után elvette a nyereségemet. Emlékszem, összenevettünk a
krupiéval, és az idős úr, aki mellénk telepedett, velünk nevetett.

- Elég volt! - mondtam egy idő után.
Felálltunk.
- Meghívhatom önöket? - kérdezte szomszédom.
Bemutatkozott, azután elmagyarázta, hogy a pilótahal mi fán

terem.
- Láttam - mondta -, hogy szerencséje van. Azt játszottam,

amit maga, ifjú barátom. Egész idő alatt.
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- Csak hússzoros téttel! - súgta Clo.
Mi visszanyertük egy hajójegy árát, ő pedig új autót vehetett a

régi helyett. - Ideje volt! - mondta kedvesen.
Champagne-t ittunk, kis híján másodszor is megvacsoráztunk.

Öreg barátunk mesélt, fizetett. - Kár, hogy elmennek! - mondta
végül.

Fent, az emeleti szobában, szuszogva aludt a két gyerek.
A tengerparton töltöttük a második napot. Most láttam először,

hogy az Óceánnak feneke van. Mélyen begyalogoltunk, a gyere
kek kagylókat gyűjtöttek, apró tengeri csillagokat.

Este indultunk haza. Halkan, békésen beszélgettünk hajnalig, a
némán sikló koromfekete gengszter-gépkocsiban. Olyanok vol
tunk, mint a többi ember. Komoly, megfontolt ifjú házasok. Csak
arról nem beszéltünk, ami történt. Úgy véltem, hogy ez a diszkrét
hallgatás is a megbocsátás mechanizmusához tartozott.

Másnap bementünk Párizsba. Az Avenue du Maine-en vissza
adtuk az autót, a követségen felesketett egy alkalmazott. Emlék
szem, még a két gyerek is megígérte, hogy nem ölik meg az El
nököt.

Aláírtam én is, hogy se kurva, se kommunista nem vagyok. In
dulhattunk, felemelkedett a sorompó. Megkaptuk a négy beutazó
vízumot.

Epilógus

Véget ért ez az évszak. Ebből a régi nyárból csak egy amatőrképem

maradt. A tanyát ábrázolja, a réten ökrök legelésznek. A felvétel
öreg, de a tüskés som és a vadkökénycserje alatt most is jól látsza
nak az árva terméskőfalak.

Valahányszor felnézek, ezt a békés völgyet látom. Öreg Ádám,
bámulom a paradicsomot.

Napnyugta után kiállok a ház elé. Ilyenkor a trópuson is illa
tozni kezd a rózsalugas. Akárcsak a vén Dániel, várom én is a
gyermekeimet.

Csakhogy ide, hozzám, nem jön látogatóba senki.
Tessék, itt vagyok. Egyedül, és mégsem egészen. Napló nélkül

Robinson sem létezett. így élek. Papíron. Furcsa história, nem
igaz? Mondjam azt, hogy más is lehetett volna? Esteledik. Ilyen
kor, kutya és farkas között, asszonyom énekelni szokott.
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