
A lukulusz
Magyaros helyesírással ez a szó annyit jelent: berkecske. (Nem bér-
kecske, az legfeljebb a nőhiányban szenvedő anekdotabeli albánok
körében dívik.) Lucus ugyanis latinul: berek, és régebben, amikor
még tanultak az emberek az iskolában, meg is jegyezték azt a kép-
telen etimológiát, amely jól rávilágított a lényegre: lucus a non
lucendo, vagyis azért hívják bereknek, mert nem fénylik. S ha az
ősrómai népetimológia szójátékát is vissza akarom adni, akkor va-
lahogy így hangozhatnék magyarul: azért fény-lik, mert a lika sötét.

Persze „művelten” is leírták néha, főleg a hajdani New York kávé-
ház mellett található csehóban, amelyet sokáig Lucullusnak hívtak,
és amely — mint műveiből tudható — sokáig Kertész Imrének is
törzshelye volt. Mindez több okból is eszembe jutott. Először azért,
mert tegnapelőtt, azaz 2012. március 21-én, lelkesítő ünnepi beszédet
tartottam Pázmány Péter halálának 375. évfordulóján, a jó érsek jó-
zsefvárosi plébániatemplom előtt álló szobránál. Az intézeti kollégá-
kon kívül a meghívottak egyike sem jött el, viszont „vakmerőn s hí-
vatlanul” előállt egy kutya és némi, gazdájától származó noszogatás
után megmutatta lukát, és áldozott az anyagcsere oltárán, szerencsére
nem a cipőmre. Bebizonyította ezzel, hogy túl pesszimista voltam,
amikor azt hittem, hogy le sem szarják az egész ünnepséget. Kár, hogy
nem tudok kutyául, mert tarthattam volna neki különórát, úgy is mint
Budapest utolsó irodalomkedvelőjének.

Másodszor azért, mert a művelt Nyugaton bezzeg másként van!
Ugyanis Frascatiban — nem messze a Horatius által halhatatlanított
Tusculumtól —, ebben a Róma-közeli városkában, az Urbs legele-
gánsabb nyaralóhelyén, és amelyet ma is ismer mindenki híres fehér -
boráról, nem csupán a világ legnevezetesebb malacsültjét (porchetta)
lehet kapni, hanem kiváló borokat lehet hozzá kóstolgatni egy hatal-
mas pincészetben. Ez a műintézet a nagy életművész feltételezett sír-
emléke alatt található, a kapucinus templom mellett — csak a lako-
máira emlékeznek, azt már majdnem elfelejtették, hogy ő győzte le
Mithridates királyt, azt meg szinte nem is tudják, hogy ő hozta be a
cseresznyét Európába. Egy idő után az ember keresi a mellékhelyisé-
get, az italpultnál nyájasan rámutatnak egy félméteres kulcsra, amely
egy hajókötélen lóg. Ezt az ember leakasztja, kimegy az utcára, elol-
vassa a Lucullus mauzóleumának felfedezéséről és a romok elhe-
lyezkedéséről szóló hosszas feliratot, majd — ha közben maradt még
rá ideje — a kulcs segítségével feltépi a márványfelirat alatt található,
rozzant lécekből összetákolt ajtót és behatolhat a vágyott területre,
azaz a síremlékbe, pontosabban a vécébe. Diplomatákkal is kipróbál-
tam, akiknek többnyire annyi humoruk van, mint egy hőlégkezelt po-
loskának, ezért többnyire nem is mertek röhögni, de szerencsére időn-
ként normális filoszok is meglátogattak. Ilyen volt például Jankovics
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Jóska barátom, aki a mai napig boldogan sorolja élete legszebb emlé-
kei közé, hogy Lucullus sírjában pisilhetett. (Lehet ugyan — a műem -
léki felirat szerint —, hogy ez a rom csak a villája volt, de az is szép…)

Egyszer Entz Géza barátomat (aki akkor történetesen államtit-
kár volt), feleségével együtt, Pirivel (vagyis az én feleségemmel)
meghívtuk Frascatiba. A főtéren egyszer csak feltűnt ötszáz bicik-
lista, igen komoly, menő szerkóban és fegyelmezetten sorba álltak
a Colli Romani — szó szerint „Római halmok” — regionális kerék-
párbajnokságának résztvevőiként, hogy megkóstolhassák — no
nem a malacsültet, hanem — a majdnem olyan híres fokhagymás-
paradicsomos pirítóst (a bruschettát). Nekünk ugyan biciklink sem
volt, nem is volt rajtunk egyenszerkó, mégis kaptunk, ami arra utal,
hogy a városban békés és vendégszerető egyedek laknak. (Pincér-
ként pedig erdélyi magyar és román menekültek, mert utána Géza
szóba elegyedett velük.)

A pompás 16–18. századi villák közül is a leghíresebb Villa Mond -
ragone a hegyoldalban terül el. Hajdanában a jezsuiták nyaralója
volt, római magyar gyóntató korában Faludi Ferenc is itt írta némely
művét. Egyszer meghívtak oda, egy lovagrend, amely később en -
gem is tagjai közé fogadott és leginkább betegápolással foglalkozik,
ünnepélyesen akkor avatta fel az új lovagokat és dámákat.

Utána ebéd, az egyik dáma nagyon érdeklődött irántam, már
kezdtem elbízni magamat, de utána kiderült, hogy csak a lovag-
rend azon kérését tolmácsolta, hogy egy kiürített, a mosoni ma-
gyar–osztrák határszakaszon fekvő hajdani határőr-laktanyát sze-
retnének kibérelni, kórház céljára.

Ünnepi talárjában is nagyon impozáns volt a fél-ifjú dáma — aki
egyébként eleinte grófnő, majd az akkori környezetvédelmi miniszter
felesége volt —, de hogy igazi párduc lakik benne, az csak 1992. július
14-én derült ki, a Palazzo Farnesében, a Francia Köztársaság Nagykö -
vetségének székhelyén, a nemzeti ünnepi fogadáson. Kint a téren né-
hányezer, a Greenpeace környezetvédő mozgalomhoz csatlakozó tün-
tető üvöltözött, miközben a rendőrök módszeresen csépelték őket,
mert a franciák éppen hidrogénbombát robbantottak a Csendes-óceán
déli részén, a Mururoa-korallzátonyon. Bent pedig, a fogadás proto-
kollvendégei között szereplő lelkes környezetvédő miniszterné-dáma
határozott mozdulattal letépte magáról kisestélyijét — alatta nem volt
semmi, érdemdús berkecskéje szabadon lengett —, kecses párduci
mozdulattal kinyúlt az erkélyre és letépte a francia trikolórt, hogy hab-
testét abba burkolhassa. Ebben a fázisban még csak a fényképezőgé-
pek kattogtak, a bilincsek csak később, amikor a rendőrök elkapták,
abban a pillanatban, amikor kitette a lábát a nagykövetségről, mert
addig — természetesen — az épülettel együtt területenkívüliségnek
örvendett. A szcéna után óvatosan távoztam, nehogy rám lőjenek az
utcasarkon már kisöbű puskákkal gyülekező rohamrendőrök. A bot-
rány után természetesen a miniszter kénytelen volt lemondani, a
dáma azonban nagy karriert futott be mint írónő, mert kiadta szerelmi
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naplóját, amelyben 117 szeretője intim szokásairól tájékoztatta a nagy-
érdeműt. A minisztert sajnáltam, mert addigra már hosszú munká-
val sikerült őt rávennem arra, hogy tiltakozzék a bősi vízierőmű épí-
tése, illetve a Duna szlovák elterelése ellen.

Fáradt fákon…
Fáradt fákon hó kapaszkodik.
Csupa élet. A mennyekből jött,
mert a földről álmodott.

Arról, hogy fehér ormai hegyén a
feketebodzák is kinyílnak, a
gallyakon a feketerigók hangja
még a tél bölcsőjében is ott marad,
fekete ruháját a fiatalasszony a
tükrös szekrénybe úgy teszi be,
hogy halott csecsemőjét fel ne
ébressze, s kinn a fia, ki
a lábasok üres zenéjét hallja,
az ünnepi fehér ing örömével
várja majd a holnapot.

Lejjebb ereszkedett
Lejjebb ereszkedett az ég,
azt hittem, benne megkapaszkodom,
cipőim kis repülői benne
majd hegyesen és biztosan járnak,
felhők ágából rám eső nem csurog,
madarak feszítik ki alattam a járdát,
s taxit sem rendelnek maguknak
az előttem igyekvő angyalok.

JUHÁSZ ANIKÓ
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