
Mit tudok a kertről?
Kézenfekvő, sőt szinte közhelyes a gyerekkort az Édenhez, annak
elmúlását pedig a kiűzetéshez hasonlítani, ám személyes élettörté-
netem — s ennek következtében magánmitológiám — mégis úgy
alakult, hogy gyerekkoromnak meghatározó része volt a kert,
annak elvesztése pedig éppen egybeesett valamely fájdalmas ocsú-
dással, amelyet nevezhetünk kamaszkornak, ám a történelmi és
családi események különös egybeesése folytán e változás (utólag
legalábbis) többnek, másnak is tűnik.

Ezt az állítást talán az sem teszi hiteltelenné, ha nem is egy, hanem
rögtön két feledhetetlen kert mai napig tartó hatásáról számolhatok be.
Az egyik anyai nagyapám révén volt a család tulajdona, s bár rózsá-
it hajdan kertész metszette, s a ház mögött még egy salakos teniszpá-
lya is elterült, a gyerek számára, aki voltam, nem az orvosprofesszor
biztosította polgári jólét jelképe volt, hanem maga a nyár, a végtelen-
ség. Gyümölcsfái — a cseresznyék, amelyekről a roppanós gyümölcs
szinte kellette magát; a kis meggy fák, amelyek mint szomorúfűzek, sá-
torként lógatták ágaikat; a citromalma, amelynek nemcsak savanykás
termése, de törzse is különleges volt, s két, a földdel párhuzamos ágá-
ra a legkönnyebb volt felkapaszkodni — nemcsak a kertnek voltak ré-
szei, hanem annak az érzésnek is, amelyet most, sok év távolából eset-
lenül otthonosságnak neveznék, ám a kifejezést nem érzem elég
találónak. Az ele ve elrendeltség gazdagon termő, élő szobrai voltak szá-
momra, s a kert maga a változtathatatlanság, a biztonság.

A másik kert apám családjának öröksége: dédapám, aki matema-
tika- és fizikatanár volt, 1944 áprilisában ide, a badacsonyi nyaralóba
költöztette egész családját (tíz gyermekét), s maga tanította őket tovább.
Vastag falai között minket, unokákat mégsem kísértett a múlt, pon-
tosabban egészen másként: nagyapánk második világháborús emlé-
keiről mit sem sejtettünk, gyerekkoráról sokkal inkább a falon lévő fény-
képek árulkodtak, a fényképeken a ruhák; vagy éppenséggel maga a
ház: hogy a kútról kellett vizet behozni, s hogy a konyhában kellett für-
deni, lavórban. Mindez a badacsonyi nyaralások természetes része volt,
nem kellemetlenség, csupán adottság — különben is, a lehető legke-
vesebb időt töltöttük a házban, hiszen ott volt a kert, a végtelen. És ez
a kert tényleg az volt: amikor néhány évvel ezelőtt titokban ellátogattam
(beszöktem) a gyerekkori nyarak régi színhelyére, nem azon döbbentem
meg — ami pedig várható lett volna —, hogy minden összement az
emlékeimhez képest, hanem azon, hogy ez a kert valóban hatalmas.

1989. július 6-án ebben a badacsonyi kertben értesültem Kádár János
halálhíréről. 11 évesen nehezen volt érthető számomra, hogyan lehet,
hogy nagynéném, aki a hírt közölte, boldogan mosolyog, holott a csa-
lád katolikus szemléletével (vasárnaponként a nagyszülők vezényle-
tével mindig „elzarándokoltunk” a tördemici Római úti apró kápolnába)
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bizonyára összeegyeztethetetlen, hogy örüljenek bárki halálának, ám
megéreztem, hogy itt most egészen másról van szó, s azt is, hogy egé-
szen másról lesz. Azt viszont nem gondoltam, hogy ebből a nyaralásból
hazatérve — Badacsonyban mindig a szüleink nélkül, unokatestvé-
rekkel, nagyszüleink felügyelete alatt nyaraltunk — egy másik halál-
hírrel is szembesülnöm kell: anyai nagyapám július 13-án halt meg.

Az ő halála drasztikus változásokat hozott családunk életébe.
Egyrészt anyám szinte beleőrült a gyászba: álmatlan éjszakái nem na-
pokig vagy hetekig, de évekig meggyötörték őt is, minket is. Másrészt
nagyanyámmal olyan — jóllehet praktikus — lépésekre szánták el ma-
gukat, mint például a budai kert eladása. Ez, ahogyan lenni szokott,
hozzásegítette a háromgyerekes családot (minket), hogy 60 négyzet-
méteres lakásából egy közel kétszer akkorába költözzön. Nem hatot-
tak meg az észérvek, s a kényelmesebb körülmények sem. Minden meg-
változott. Többek között viszonyom nagyanyámmal, aki számomra az
igazi (kényeztető, féltő, óvó) nagymama volt: ké pes voltam haragud-
ni rá, tettét bűnnek, árulásnak tekinteni, s teljes dühömmel ellene for-
dulni. Nem csupán a kiskamasz lázadása volt ez. És ugyanekkor kö-
rülöttünk is minden megváltozott. Azt hiszem, a ’89-es nyár lehetett
az utolsó, amit Badacsonyban töltöttünk. Gimnazistaként már bizto-
san nem jártam ott.

Ez a hosszas bevezetés — bár félek, még így is kevés volt ahhoz, hogy
kiderüljön, milyenek voltak a budai kert égig érő fenyői és augusztus
végéig tartó mindennapjai; illetve milyen volt a Badacsony hegy és a
Balaton ölelése, amelyben megbújt-elterült a badacsony lá badihegyi kert,
a maga számtalan zegzugával, gyerektitkával — azt a célt szolgálta,
hogy felvázoljak valami elveszettet, ami, hiányával, részem maradt. To-
vábbi magyarázkodásomnak nemcsak a terjedelmi korlátok vetnek vé-
get, hanem egy különös felfedezés is: idén nyáron egy női magazin-
ban önálló szót találtam ezekre a „régi típusú” nyaralásokra. Állítólag
ez a végtelenség, amelyet körülírni próbálok, nem más (volt), mint a
„slow turizmus”, amely most újra divatba jön, s lényege az élmények
valódi megélése, a természet tisztelete, a mindennapi stresszből való
kiszakadás, internet s egyebek nélkül. Ami akkor természetes volt —
hogyan is nyaraltunk volna másként? —, annak ma már nevet kell adni.

Én tehát egy efféle slow turista maradtam. Aki akkor érzi boldog-
nak magát, ha a nyarat egy kicsi házban töltheti, körülötte kerttel; aki
természetesnek veszi, ha a konyha vagy a fürdő nincs minden ké-
nyelemmel felszerelve; aki nemhogy nem internetezik, de legszíve-
sebben a mobilját is elrejtené szem elől. S akinek már saját családja van,
kicsi lánya, akinek nem külfölddel, de nem is aquaparkkal kedveske-
dik, hanem a végtelenséggel: a tér és idő végtelenségével, ami maga
a nyár. Megrögzött slow turista lehetek tehát, egyúttal időutazó… Szá-
momra ez a teljesség.

Ezt a teljességet éltem meg 2012 nyarán is. A kis ház és körülötte
az apró kert megadatott: igaz, mindez csupán pár HÉV-megállóra a
Margit-híd budai hídfőjétől, s ily módon pár száz méterre egy másik
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HÉV-megállótól… De engem ez nem zavart: megteremtettem a ma-
gam illúzióját a kertről, s nem léptem ki kapuján. Megtehettem: a fér-
jem eljárt vásárolni (biciklivel, mint annak idején nagyapám: igaz, ő
nem a viszonylag közeli Auchanba kerekezett olyankor, ha nem a vi-
szony lag távoli Tomajra), én pedig másfél éves kislányunk ra vigyáztam.

Kapcsolatom a külvilággal annyi maradt csupán, hogy irodalmi
ösztöndíj kötelezett írásra, így minden délután, amikor a lányom
délutáni pihenőjét töltötte, erőt vettem magamon, és leültem az —
egyébként internet nélküli — számítógép elé. Legyőztem félelmei-
met (jó-e, amit írok; befejezem-e időre stb.; paradox módon ezek
a kételyek jelentették a külvilágot), és dolgoztam. Erőt merítettem a
kertből: a kis kert hatalmas cseresznyefájából, a szomszédos elha-
nyagolt telek fűzfáinak susogásából. És erőt merítettem örömömből
is: ott, a nyaralás során jöttem rá, hogy ismét gyereket várok. Az
írás közbeni töprengéseim gyakran kanyarodtak a boldogság mi-
benléte felé, mesterséges tudatlanságomat — a külvilág kizárását
— egyfajta paradicsomi állapotnak éltem meg, és ennek része volt
a kislányom is. Úgy éreztem, nem blaszfémia a paradicsomi álla-
pot megélését kiterjeszteni az első emberpár helyett az első család
boldog tudatlanságára.

Később ez a nyár tragédiába torkollott: nem sokkal hazatérésünk
után elvesztettem kéthónapos magzatom. Gyakori eset, mondják,
még az okát sem igen érdemes firtatni (és orvosomtól valóban nem
kaptam választ a miért-re); én természetesen mégsem tudtam ön-
magamra statisztikai adatként tekinteni, és fájdalmamat egyszerre
mélyítette és tette mégis elviselhetőbbé a nyár emléke. Nemcsak a
boldogságé: a sejtelemé, amely ott motoszkált bennem a kertben is,
amely szinte fojtogatott alkonyatkor, s amelyet igyekeztem eltit-
kolni magam elől is, tekintetemet másfelé irányítva, ha vihar leverte
madárfészket, törött tojást, elpusztult fiókát láttam.

Elsősorban ezt a sejtelmet próbáltam megfogalmazni később, ami-
kor a veszteségről ciklust kezdtem írni. A ciklus mint a gyászfel-
dolgozás eszköze s eredménye egyszerre töredékes, sebzett, dado-
gó, s mégis helyet ad egészen kimunkált daraboknak is: én legalábbis
ilyennek érzem a Mit tud a kert című verset, amelyet végül (készü-
lő) kötetem címadó versének tettem meg. A címadás gesztusa
azonban nemcsak sajátos kiűzetés-történetemnek állít emléket, ha-
nem abból a felfedezésből is fakad, hogy amióta verset írok, kertről
írok — legyen az egy társasházé vagy egy templom kertje — és e hét-
köznapi körülhatároltságokra is úgy tekintek, mint aki látja, érzi, de
legalábbis keresi a paradicsomkert végtelenségét vagy a Getsemáné-
kert magányát.

Mit tud a kert a reményről?
Mondd, vajon emlékszik-e ránk?
Vagy úgy növeszti fája gyűrűjét,
hogy nem tudja azt a délutánt?
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Diót törtél, s a reccsenés után,
ha hasadt az apró koponya,
óvatos, de bátor félkörívben
seregnyi madár gyűlt oda.

Aludt az első. Hűs szobában
meleg pára volt szuszogása,
tarkóján csapzott volt a haj,
s meg-megvonaglott gyönge lába.
Sűrűsödött a délután,
s mintha olajból lenne az ég,
fojtogatón terjedt a zöld, és
közelebb jött a messzeség.

Eshetne már, talán ennyit mondtál.
Vagy ennyit se? Sűrű délután.
Képzelem, hogy moccanatlan
szellő kapott szoknyám után?

Nem lett vihar, s a nagy melegben
kínnal perdült egy falevél.
Aznap indultunk? Másnap?
Mindegy. Kő, kő, kifordult dióbél.

Csönd-történet
„Szeressetek mindenkit, főként ellenségeiteket, akkor mind

jobban megértitek, miért néma az igazság, s mind világosabb
fölismeréssel hagyjátok csácsogni az erkölcsöt jogról, rendről,

háláról és persze háládatlanságról, szóval mindenféle nemes és
erényes kötelességről, figyelmeztetésről és beavatkozásról…

(Döntenünk kell) a makulátlan erkölcs és a drámai vallás
között… Krisztus (a) vallásossága miatta »bukott le«.”

(Pilinszky János: Húsvét. Nap Kiadó, Budapest, 2009)

„Annál jobban közeledünk egymáshoz,
minél beljebb haladunk önmagunkban.”

(Ottlik Géza)

Egyszer egy serdülő fickó hosszú gyaloglás után, az első szép őszi
napok valamelyikén leült a magasodó fűben egy bajor domboldalon,
megszabadult a rajta csüngő szerelvényektől, s belebámult a mesz-
szire elnyúló, ködös tájba. Fáradt volt, kialvatlan, éhes. Mindegy,
csak ez a mély csönd, egyedül ez maradjon most meg. Ne szóljanak

VASADI PÉTER

Költő, esszéista
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