
Az alma mater
1.

Lehet, hogy mások nem ilyen lokálpatrióták, hogy nem fájnak nekik
az elhagyott házak, országok, városok. Ami engem illet, fontosabb
nekem a tambo (a tűzhely), mint az utazás maga. Mint az útvonalak.

Sok helyen éltem, nem is tudom összeszámlálni őket a tíz ujja-
mon. De amúgy, istenigazából, ritkán eresztettem gyökeret.

Hogy Budán, ahol születtem, és ahol majd elkaparnak, ez azt hi-
szem, természetes. Azután Gödöllőn, kamasz koromban, tizenéve-
sen. Strasbourgban nyolc évig maradtam, de erről a második, vá-
lasztott hazámról még nem írtam le egyetlen épkézláb mondatot.
Majd a francia tanya: az egyetlen, amit én építettem fel a semmi-
ből. Azt hittem: ott, Burgundban fejezem be az életemet.

Ennyi. Mert a trópuson sosem lettek hazámmá a szigetek. Vala-
hová mindig visszavágytam. Nem tudták sem a francia tanyát, sem
a Sas-hegyet feledtetni velem.

Kallódásaimat megírtam már nem is egyszer. Most látom csak,
hogy Strasbourg, a második hazám ezekből a történetekből rendre
kimaradt.

Hogy miért, azt csak most veszem észre, életem alkonyán, nyolc-
vanévesen. Pedig a magyarázat egyszerű: a Rajna völgyében velem
élt az asszony, aki módszeresen, következetesen tönkretette ezeket
az éveket.

Pedig milyen boldogok lehettünk volna! De ő párizsi lány volt:
gyűlölte és lenézte a bennszülötteket. Ahogy múlnak az évek, fok-
ról-fokra rám is kiterjesztette ezt a gyűlöletet. Mert én be akartam
illeszkedni mindenáron. Úgy gondoltam, hogy szőröstől-bőröstől
be kell kebeleznem ezt a földet, amely otthont adott nekem.

Szorgalmasan tanultam az elzászi nyelvet, az esetlen dialektust,
amit ő, a született francia, olyan harsányan kinevetett.

Mindezt már megírtam, a francia asszony története nemrég meg-
jelent. De hiányzik ebből a históriából a háttér. A környezet. A város,
ahol leéltük ezeket az éveket.

Érthető talán, hogy adósságot törlesztek, amikor most, félévszá-
zad után, újra sorra veszem a kezdeteket. Felnőtté válásom idejét,
a tanulóéveket, amiket nem tudott teljesen tönkretenni egy mégoly
szerencsétlen szerelem.

2.

Volver! Visszatérni! Az alkalom váratott magára. A trópusok után
hazatelepültem, elmúlt ötven év. Most azonban ismét könyvem je-
lent meg Galliában: megírtam egy menekülttábor történetét. És
meghívott az Alma Mater: a strasbourgi egyetem.

FERDINANDY GYÖRGY

1935-ben született Buda-
pesten. Író. 1956 után Fran-
ciaországban, majd 1964-től
Puerto Ricóban élt. A két ez-
res évek elején költözött
haza Magyarországra. Leg -
utóbbi írását 2014. 6. szá-
munkban közöltük.
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Él Elzász kapujában, Belfort mellett egy barátom. Marc, aki immár
három évtizede javítgatja (Párizsban úgy mondták: gondozza) fran-
cia köteteimet. Megbeszéltük: ő vár Bázelben, ahol landolok.

Nem ez az első meghívásom. Mióta itthon élek, rendszeresen lá-
togatom a szomszéd országokat. A trópus után a Kárpát-medencét is
felfedezem. De itt, nálunk kocsin jönnek értem: tudomásul vették,
hogy a „Mester” megöregedett. Galliába pedig — most első ízben —
egyedül utazom, úgynevezett olcsó, fapados járatokon. Az én időm-
ben még luxus volt a repülés. Az embert a helyére kísérték álom-
szép légikisasszonyok. Pezsgővel, kaviárral indultak a légi utak.

Most keresztülgyalogolnak a kifutópályán az utasok. Valahol a
távolban darvadoznak, nem engedik az épületek közelébe a fapa-
dosokat. Csomagot nem vihetek magammal, még a kalapom is sze-
met szúr: begyömöszölnék a fejem fölé. Amikor nem engedem,
utaskísérőm segítségért szalad. Ketten is jönnek, elszántan, komo-
ran. De mire ideérnek, már a fejemen van a dekli. Ezt pedig ugye
nem tiltja a szabályzat. Rasszizmus lenne leparancsolni a fejemről
a kalapot.

Bázelben — vagy csak én látom így? — egy fokkal civilizáltabb
a környezet. Sokáig keressük egymást, én a svájci zónában, Marc a
francia oldalon. De végül minden rendbe jön, siklunk a Strasbourg
felé vezető négysávos úton.

Mire megérkezünk, ránk sötétedik. Marc fiánál szállunk meg, ha-
rapunk valamit, semmi szálloda, semmi étterem. Senki sem finan-
szírozza ezt a strasbourgi utat.

Korán lefekszem. Fázom. Kimerítettek a fapadosok. És másnap
reggel kilencre vár minket a francia televízió hírműsora. Jól alszom.
Reggel Alex, a fiú farkaskutyája megnyalja az orromat.

3.

A tévé székházáig elvisz a villamos. Áramvonalas, némán sikló sze-
relvény, az én időmben nem ilyenek voltak a villamosok. A város
központja felé egyre ismerősebbek a házsorok. Mire a Broglie-térre
érünk, kezdem otthonosan érezni magam.

A mozi, ahová jártunk, már nem létezik, de szemben, a túlolda-
lon, a magyarok kávézója, a Marseillaise még ott árválkodik. Itt ta-
lált munkát Kati, egy magyar lány. Ő szolgálta fel nekünk, magya-
rul, a langyos elzászi söröket. Büszkék voltunk rá — ki tudja, miért!
—, hogy Rouget de l’Isle, a költő, itt, ezek között a falak között írta
a francia himnusz, a Marseillaise szövegét.

A sínek átszelik a République, a Köztársaság terét. Itt csókoltam
meg először egy francia lányt, szemben a Rajna-palotával, egy bokor
alatt. Michèle-nek hívták, nem felejtettem el. Hazafelé mentünk,
ránk esteledett, és itt, útközben behajtottam rajta egy kis előleget.

A villamos megáll a televízió székháza előtt, mire mindezt vé-
giggondolom. A műsor egyenesbe’ megy, nem több öt percnél, de
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ez az öt perc legalább megmarad. Csinos fiatal nő beszélget velem,
rosszul ejti ki a könyv címét, és persze a nevem. Mellettem, egy ele-
gáns úriember a Kammerzellről, a város emblematikus étterméről
beszél. Azt mondja, szeretne meghívni engem is. Az éter hullám-
sírja diszkréten elnyeli ezt a nagyvonalú ajánlatot.

Barátom, Marc, most nézi végig először egy műsor születését.
Lefényképez mindent: a sminkelést, a stúdió ördöngös felszerelését,
a jövő-menő tévés lányokat.

A sminket nem törlik le, mert a műsornak folytatása van. Beül-
tetnek egy kocsiba, és irány a Pourtalès-palota. A barakk, amiről
összeírtam az emlékeimet. Így, autón, alig öt perc. Annak idején egy
óra gyalog. Elhaladunk az Orangerie előtt, az Európa Tanácsot —
hosszú, földszintes épület volt — fel sem ismerem.

Hideg, februári reggel. Végiggurulunk a Rajna mentén, leparko-
lunk a kastély előtt.

— Milyen érzés? — kérdezik a kamerákat cipelő szőke asszonyok.
Elmagyarázzam, hogy mi nem itt…? Hogy ide csak ebédelni jár-

tunk? Hátul, a nádas mögött állt a tábor. A barakkok. A hosszú az-
besztépület, amit lebontottak, amikor kiderült, hogy az azbeszt —
rákkeltő anyag.

4.

Két szőke kísérőnket nem érdekli a múlt. Lefényképezni csak azt
lehet, ami van. Kerülgetjük a kastélyt, Binet úr, a táborparancsnok
lakosztályát, a padlásszobákat, ahol elszállásolták a lányokat.

Mindegy, hogy miről beszélünk — közlik félóra múlva. Csak mu-
togassunk, mintha a kastélyról lenne szó. Marc engedelmesen muto-
gat. Valahol a nádas szélén áll még a fa, és a felirat: „Varsó, kétezer
kilométer!” Itt előttünk lengyelek éltek. A táborból mára csak ez a
komor figyelmeztetés maradt. Vigyázat! A száműzetés nem valami
átmeneti kaland!

Odáig azonban nem követ minket a stáb. Nincs mit filmezni egy
korhadó fatörzsön vagy a nádason. A bokrok közé szerencsére be-
eresztenek. Több mint egy órája sétálunk, hideg van. A Pourtalès-
palota zárva van.

Jól viselkedtünk. Viszonzásul megígérik, hogy hazavisznek.
Megspórolunk egy villamos utat.

Megyünk, megyünk keresztül a városon. Elhaladunk a leány-
anyák otthona előtt, papa Würtz kocsmája helyén modern villa
büszkélkedik, de a kanyarban áll még a Trois Épis, a Három Kalász
épülete, és a földszintes Coq Blanc (A Fehér Kakas). Az ivók, ahová
esténként beültünk, újdonsült elzásziak.

A rue Mélanie pedig kanyarog tovább. Egy pillanatra látom a
házat, ahol a válásom után béreltem szobát. Oda is feljárt hozzám
Lise, a kis gimnazistalány. Meg a tulajdonos felesége. De az ő nevét
már nem tudom.
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Az allée de la Robertsau ma is előkelő bulevár. Dél van, Brigitte
ablakában előbújik a ködből a nap. Micsoda remek lányka volt!
Még verset is írtam hozzá. Három verset azóta sem írtam senkihez.

Ott pedig — mutatom — a rue des Pontonniers, a leánygimná-
zium. Azon kapom magam, hogy én vagyok az idegenvezető ebben
a tévés kocsiban. Útitársaim vidáman nevetnek. Nagy kujon voltam!
— mondják. Pedig, jaj, dehogy!

Mondjam azt, hogy a lányokon kívül senki sem állt szóba velem?
Ez is csak félig lenne igaz. Ilyen az ember huszonévesen.

A Lucie Berger itt van valahol a Petite France közelében. Itt,
ebben a kávéházban vártam egy másik lányra, akivel — hányad-
szor is? — újra akartam kezdeni az életet.

— A Lucie Berger? — kérdezik. Jól ismerem a leánygimnáziu-
mokat!

Elbúcsúzunk. Délután még látjuk egymást. Négykor az egyete-
men, a bölcsészkaron folytatom.

5.

Odahaza ilyenkor alszom egy órát. Erre most nincs idő. A villamos
a hídon áll meg, a Victoire előtt. Annak idején ebben a diákkocs-
mában kezdtem a napot. Innen indultam útnak az Újvilágba. Itt ült
a sarokban Ramon, a részeg spanyol, aki megírta a pályázatomat.

Most nincs időnk benézni, Marc kerekes kofferben húzza a köny-
veket. Fél háromkor egy másik kávézóban, a Café Brant-ban vár
minket Serge Hartmann, a Dernières Nouvelles riportere.

Itt Galliában az újságírók jól felkészült emberek. Serge is, mint
kiderül, gondosan elolvasta a könyvemet. Néha félbeszakít egy-egy
fotós, újra meg újra kimegyek a térre, hogy a háttér az egyetem épü-
lete legyen.

Háromra megérkezik Ildikó, a magyar lektor, aki társalogni fog
velem. Megbeszélné a programot, nyugtatgatom, hogy nincs mit
megbeszélnünk. Minden ki fog alakulni a helyszínen.

A riport kellős közepén pedig (én csak azt látom, hogy mindenki
felemeli a fejét) aprócska öregember vonszolja magát az asztal elé.

— Megismersz? — kérdezi.
Nézzük egymást. Ő az, Bombola Mihály, az egyetlen, aki név sze-

rint szerepel a Pourtalès-kastély lakói közül. Az esküvőjén láttam
utoljára őt, ennek ma már idestova hatvan éve.

Megöleljük egymást, a vakuk villognak.
— Bejövök az egyetemre is! — ígéri a régi társ. Nem tartok be-

szédet! — teszi hozzá. Ez ma a te napod!
És már indulunk is. A díszterem — a Fustel de Coulange — előtt

vár Bernard Genton úr, a dékán, a délelőtti stáb körülötte sürög-
forog. Hirtelen közénk fúrja magát egy bőrdzsekis, ötvenes ember.
Vaskos kéziratot nyom a kezembe. Magyarul beszél, bólintok, el-
teszem.
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— Ez ki volt? — kérdi a dékán.
Odasúgom, hogy nálunk a költők így terjesztik a műveiket. Be-

lépünk a terembe. Teltház van, diákok ülnek a padokban, idősek, is-
meretlenek.

Ezek — akárhogyan is vesszük — felemelő pillanatok. A dékán az
alma materről beszél, valóban, annak idején itt, ebben az épületben
fejeztem be a tanulmányaimat. Remenyik Zsigmond latin-amerikai
műveiről írtam. A témának nem volt semmiféle francia vonatkozása,
becsületére válik, hogy elfogadta a strasbourgi egyetem.

Beszélek, várom a kérdéseket. Jönnek is, egyik a másik után. Il-
dikó odasúgja, hogy a magyarul tanuló hallgatók majdnem mind
törökök. Szeretnek minket, és a magyar könnyű nyelv nekik.

Mint mindig, most is megkérdezik, hogy hol érzem magam ott-
hon félévszázados számkivetésem után. Próbálom elmagyarázni,
hogy íróembernek a nyelv az otthona. És hogy ma is magyarnak
érzem és tartom magam.

Azután, hogy milyen a mai Magyarország? Merthogy itten rossz
sajtója van.

— Szép, jó hely ma is! — állítom. Persze, még tanulgatják a de-
mokráciát. A kormány és az ellenzék például halálos ellenségek.

Nem akarok erről többet mondani. Még így is elkövetek egy
hibát: nem tudok antiszemita akciókról — állítom, és Franciaor-
szágban éppen a napokban dúltak fel egy zsidótemetőt. A jelenlé-
vők nyilván célzásnak veszik ezt az adatot.

Mire kiérünk a térre, beesteledett. Elmegyünk Pierre Pflimlin, a mi-
niszter ablaka alatt, nézem a Szent Pál templom kivilágított tornyait.

A villamosra várva az embernek sok minden eszébe jut.
Itt, a templom előtt vártam minden délután a kis gimnazistalányt,

aki ide, Szent Pálhoz (chez Saint Paul) hozta el nap mint nap az át-
javított kézirataimat. Még most is hallom a lépései kopogását. Ez a
„chez Saint-Paul” még ma, fél évszázad után is elszorítja a szívemet.

Visszatelepszünk a kocsiba. Belfort, Marc hazája, másfélszáz ki-
lométer. Így ér véget egy nap.

6.

Korán kelek, pedig ez a mai — pihenőnap. Marc-ék délig alszanak.
Előveszem a tegnapi kéziratokat.

A helyszínek! Mindenről a francia asszony jut eszembe. A lány,
akire ma már gondolni se lenne szabad. Kinyitom a paksamétát,
amit az a tegnapi magyar a kezembe nyomott. Amikor látom, hogy
nem versek, beleolvasok. Hogy mik akkor? Beadványfélék, Martin
Schultz úrhoz, az Európai Parlament elnökéhez. Hát ez ugye nem
egészen én vagyok. A feladó: K. György, lakcím: az Egyetemi Palota
előtti tér. „Itt tartózkodom 2014. január 22. óta.” Egy hónapja. És a
zsebében, persze, a bunkótelefon.

Húszoldalas, sűrűn gépelt szöveg. Magyarul lenne, és mégsem
értem, hiába olvasom. A kérés, ha jól látom az, hogy fordítaná le
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valaki. De hogyan lehet lefordítani egy zavaros, értelmetlen szöve-
get?! Nem hagyom magam, újraolvasom. Az emberemet megmű-
tötték katona korában, és — állítja — egy mikrochipet ültettek az
agyába. Kérése: az Európai Parlament utasítsa Magyarország mi-
niszterelnökét, hogy állíttassa le az ilyen embereken végzett kísérle-
teket. „A magyarok mindenkit befolyásolnak és megvesztegetnek!”
— állítja az okirat. Egyetlen reménysége az Európai Parlament.

Mellékelve, fénymásolatban, minden iroda, ahová beadta ezt a
csomagot. Még egy magyar útlevél másolata is: emberem 1960-ban,
Nagyszénáson született.

Azon kapom magam, hogy kezdem megszeretni őt. Milyen ap-
róságokon múlik az élet! Én is feküdtem a Honvéd Kórházban,
engem is megműtöttek a Róbert Károly körúton. És én is itt, a stras-
bourgi egyetem előtt lobogtattam a papírjaimat.

Tenni persze az égvilágon semmit se tudok. Sok szerencsét, dru-
szám! Megőrzöm a kéziratodat!

Post scriptum: hallom, gyakran jönnek tőlünk, Pannóniából,
ilyen kétségbeesett alakok. Letáboroznak az Emberi Jogok Bírósága
előtt, van, aki hónapokig ottmarad. Ez itt ma, Strasbourgban meg-
szokott dolog. Ha itt maradok, én is megszokom.

Marc felesége, Renate, német. Ma nála uzsonnáznak Belfort-ban
élő honfitársai. Próbálgatom a németet, sétálni megyek, amikor be-
lefáradok. Van egy kis erdő a ház mögött, körbejárom. Hertzog Robi
jut eszembe, első szobatársam a Pourtalès-kastély barakkjaiban.
Verlaine-t és Baudelaire-t fordítottunk naphosszat, az első időkben,
amikor még nem volt cipőnk és télikabátunk, de a tábor vezetői
már kiosztották a Bibliákat és a Tom-Pouce zsebszótárakat.

„Elle a passé, la jeune fille…” Amikor belefáradtunk, nagyokat
nevettünk. „Fiatal lány ment el előttem” — szavalta Robi — „Ezt a
ziccert is jól ellőttem!” Ő vállalta azt is, hogy felköszöntse vendég-
látóinkat, az ösztöndíjadó szervezetet. „Díjazzák az ösztönöm, kö-
szönöm, köszönöm!” — így szólt a magvas költemény, ami — mon-
danom se kell — osztatlan sikert aratott.

Így tűnődöm, a Vogézek lábánál, az első szabadnapomon.

7.

Az erdő szélén sportpályák sorakoznak. Eszembe jut a strasbourgi
röplabdacsapat. Adam, Roger Schmidt, a vasutasok. André Waech -
ter, aki nyomdába vitte a kéziratomat. Róluk is regényt kellene
írnom. Az elzászi fiúkról, akik befogadtak.

Fedett pályánk volt, a pályaudvar mögött. Egy este, edzés után,
odaszóltak nekem:

— Akarod látni a feleségedet?
Clo egy orvossal vacsorázott a pályaudvari restiben. Egy arabbal.

Álltam az utcán, és nem tudtam, mit tegyek. Az ilyen esetek miatt
nem írtam meg strasbourgi éveimet.
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Könyvterjesztő voltam, Fernand Nathannál, vidéki iskolákba fu-
rikáztam a tankönyveket. Hivatalosan. Mert gyakorlatilag beültem
egy kricsmibe az első iskola után, és megszállottan körmöltem a
klapanciáimat.

Ezeket sem szedtem soha össze. Diákújságokban, helyi lapocs-
kákban kallódnak olyan novellák, mint a Vigécek Lyonban, a Naplo-
pók vagy a Cirkusz. Nem is olvastam újra őket, nem volt erőm ke-
resztülrágni rajtuk magam.

Pedig volt nem is egy irodalmár, aki már akkor, a kezdet kezde-
tén, elolvasott. Camille Schneider a Rádiónál, Claude Hahn a
Nouvel Alsacien hasábjain. Dékánom, Georges Livet tanulmány
írására biztatott: a francia forradalom magyarországi hatása érde-
kelte, ma is őrzöm ezt a gépírásos kéziratot.

Paul Ahne, egy béna könyvtáros hosszú levelekkel tartotta ben-
nem a lelket. És hát a sok segítőkész pártfogó! Medárd testvér, a
Katolikus diákotthon vezetője, Greiner professzor, aki lakást és ál-
lást szerzett nekem. Monsieur Marsil, párizsi munkaadóm, aki el-
viselte hullámzó teljesítményemet. Ha megírnám a strasbourgi re-
gényt, valamennyiüket megilletné egy-egy fejezet.

Mi mindent összeírtam! Tömérdek verset, strasbourgi története-
ket, a Parie Mutuel (a lósport) és a winstubék csőlakóiról. Hol lá-
zadoztam, hol kinevettem az emigráns közéletet.

Így múltak el az ötvenes évek. Később visszatértem a magyar
íráshoz. Kezdtem mindent újra elölről. 1960-ban jelent meg, a
müncheni Új Látóhatárban, az első elfogadható magyar szövegem.

8.

Reggel ismét útnak indultunk. Strasbourg másfél óra autóúton.
— Mit csináltál? — kérdezi Marc, aki — míg én sétáltam — a Fő-

iskolán dolgozott.
— Tudod — mondom —, az én embereimből már senki sem él.

Jó lenne végigjárni legalább az útvonalaimat.
— Semmi akadálya! — feleli ez a jólelkű fiú.
Később megkérdezi:
— Mondd, miért maradtál itt? Mehettél volna tovább, Párizsig!
Ezen már gondolkoztam magam is.
— Azt hiszem — mondom —, hogy én itt hamar észrevettem va-

lamit. Azt, hogy ezek itt még nem franciák, és már nem németek.
Ezt szerettem bennük. Az iróniájukat, érted? Ahogy a legyőzöttek
kinevetik a győzteseket.

Hallgatunk. Akkor még dúltak a gyarmati háborúk. A gyarma-
tosítókhoz tartozni pedig ki szeret!

— Hát igen! — sóhajtja barátom. Ez itt Lothár birodalma. Egy or-
szág két tűz között. Rossz helyen.

Tiszta időben innen, a Rajna völgyéből jól látni a Fekete-erdőt.
Balkéz felől pedig a Vogézeket. Az a várrom ott fent, a csúcson, Vil-
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mos császár ősi fészke. „Nem ezt akartam!” — vésette a kandallója
fölé, amikor az első, a nagy háború elveszett.

Nem akartuk. Utólag könnyű mondani.
— És — kérdezget barátom — milyen volt hazatérni fél évszázad

után?
— Nehéz — felelem.
— Megváltozott az ország?
— Az is. De megváltoztam én is. Más szemmel nézem a dolgo-

kat. Az újakat és a régieket.
Az autósztráda elhalad a Baggersee mellett. Valaha fürödni jár-

tunk erre a külvárosi bányatóra. Most mindent körülvesznek a gyá-
rak, a raktárépületek. A kocsit most is kint hagyjuk egy parkoló-
ban, villamoson folytatjuk az utat.

Ez itt már ismerős vidék. A könyvesboltnak, a Berger-Levrault-
nak, ahová háromra várnak, most más neve van. De a bejárat most
is itt van a sarkon. Itt, a kassza mögött ült egy szőke lány, akibe
mindjárt első nap beleszerettünk. Robi meg én órák hosszat bön-
gésztük Berger-Levrault-nál a könyveket. Hogy őt, a lányt hogy
hívták, ki tudja! Nem mertük megkérdezni tőle. Meg se mertük
szólítani.

9.

Az újságban már benne van a tegnapi beszélgetés. Az egyetem. A te-
 levízió is leadta mindkét műsoromat. Aki akar, itt felkereshet. Szer-
zünk egy második széket Marc-nak, üldögélünk a könyveim mögött.
Estig még három óra van.

Barátom fényképez. Ő még nem ismeri a dedikálások unalmát.
Valami nagy dologra várt, és itt, az asztalunknál, nem történik
semmi. Monsieur Bagyoni, a tulajdonos elmegy, amikor látja, hogy
nem tolong előttünk a tömeg.

Azután mégis-mégis: egyik a másik után, megjelennek a régiek.
Claude Kohler, és Marthe, a felesége, aki nem áll be a lencse elé.
Csak messziről figyeli a két cimborát, akik valaha együtt hajku-
rászták a lányokat. Azután itt ácsorog Varga Balázs, a legrégebbi, a
leghűségesebb.

Öt óra felé megjelennek a lányok is. Micky Weill, Domino nő-
vére, akinek még a Satóban csaptam a szelet. Lehet, hogy mások is.
Sok öregasszonynak írom alá a diáktábor történetét. Olyanoknak,
akiket fel sem ismerek.

Hamar elszelel ez a három óra. A másik könyvesbolt kint van az
Ill partján. Keresztülgyalogolunk a belvároson. A Société Générale
(a bank) épületébe más cég költözött. Itt, ezen az ajtón jártam be
minden reggel, negyed nyolc után. Itt voltam gyakornok, egy éven
át ebben az épületben pipálgattam a számoszlopokat.

Ez a második könyvesbolt kisebb, családiasabb. Az érdeklődő-
ket leültetik, a tulajdonos beszélget velem. Elfáradtam, nem jutnak
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eszembe csak a százszor elismételt részletek. Az, hogy de Gaulle
generális véradója voltam, és hogy a jugoszláv király kémiskoláját
kerestük a Pourtalès-kastély barakkjaiban.

Van itt is egy-két váratlan látogatóm. Greiner professzor fiacs-
kája, egy hatvanas ember, meg egy másik jó barátom, Bajcsa Bandi
fia. Ketten kísérik, a lánya és az unokája. A többiek már nem élnek:
Bandi, a Montaigne-fordító, Hanna néni, a „lonc-ágacska” Weöres
Sándor verseiben. Még a nővére, a szép Erzsébet is. A Bajcsa-csa-
ládból egyedül ő, Ivánka maradt.

Így ér véget ez a nap. Elmúlt kilenc óra, az Ill partján sétahajók
horgonyoznak. Borozók, kávéház, zenés étterem. Odabent csupa fia-
 tal. És mennyi lány! Nem csoda, hogy annak idején, ötven éve, el-
vesztettem a fejem.

10.

És ismét százhatvan kilométer. Éjfél után érünk haza. Korán kelek
így is, írom a penzumomat. Tizenegykor csenget a Kelet-Francia-
ország. A helyi lap. Lefényképeznek, elmondom nekik is a mondó-
kámat. Ebéd után még a sziesztára is marad félóra időm.

Mert háromkor vár egy magyar egyesület. Találkozót rendeznek,
irodalmi találkozót! — közli a meghívó. A belépés ingyenes.

Ez az utolsó szereplésem. Kedves, vidékies eseményre számítok,
a résztvevők nyilván nem lesznek sokan. Azután a meglepetés: az
aprócska terem dugig tele van.

Idős közönség, de aki kérdez, fiatal nő. Kockás füzetet lobogtat
a kezében: a kérdéseket.

— Ide üljön! — kérem. Az első sorba, szembe velem!
Itt szokott ülni a feleségem. Ha túl sokat beszélek, int, hogy elég.

Szóval, hogy helyettesítése a feleségemet, aki — akárcsak Colombo-
né, a mesterdetektív felesége — természetesen nincs jelen.

Nem is sejtem, hogy ez milyen jó húzás volt. Mert ifjú faggatóm
kérdései hidegek, ellenségesek.

— Ez a három válás — kérdezi példának okáért — mit jelent?
— Próbálom elmagyarázni. Adva van egy rebellis lányka, aki ki-

törne nyárspolgári környezetéből. És itt vagyok én, az alkalom. Az
idegen, aki — mint Félicien Marceau mondja — szeretne bekerülni
a tojásba. A két pálya — keresztezi egymást. És hát, tetszik tudni,
akkoriban volt valami, amit úgy hívtunk: szerelem.

Abbahagyom. Asszonyom ilyenkor szokott inteni. A következő
kérdés, ha lehet, még kegyetlenebb.

— Miért jött el? Ha jól tudom, volt, aki otthon maradt!
Ezen a ponton már Marc sem bírja tovább. Egy eltiport forrada-

lom után — magyarázza — van, aki meghúzza magát. De van
olyan is, akinek el kell mennie.

Valahogyan befejezzük. Kérdezőm belefárad. Megköszönöm,
hogy ilyen jól képviselte a feleségemet, és ezen mindenki jót nevet.
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Kávézunk, az asszonyok kipakolják a süteményeket. Elmondják:
házigazdánk francia. Nemrég halt meg a férje, egy ötvenhatos, és
most ő viszi tovább az egyesületet. Vannak ilyen csodálatos emberek.

11.

Másnap elegáns szőkeség ül mellettem a gépen. Mint mondja, csak
hazaugrik. Konstanzában él, svájci férje van.

Hát igen. Felnőtt itt utánunk lassan már három nemzedék, akik-
nek hiába magyaráznám, hogy az én időmben az ember nem utaz-
hatott. Számukra 1956 történelem, mi pedig olyanok vagyunk, mint
akiket itt felejtettek. Tülkölő mamutok.

Meg kellene írni azt a regényt. Mindent, amit csak adott, és amit
csak elrabolt tőlem az idegen. Azt, hogy rossz, nagyon rossz a világ,
és mégis: jók, igen, mégiscsak jók az emberek.

Azt szokták mondani, hogy idős korban már nem talál magának
az ember barátokat. Most mégis lett egy barátom, nyolcvanévesen.
Marc mesélget, mosolyog.

Azután a helyszínek. Egy-egy apró részlet mindig elárulja magát.
Egy szeretett tájból soha nem lesz idegen. A Sundgau lágy hajlatai-
 ban ma is elszorul a szívem.

Ez az én történetem. Ilyen voltam. A jómód sosem vonzott, és
messze elkerült a „gloire”, a siker. Számomra mindig fontosabb volt
egy jó bekezdés, egy-egy feszes, jól megírt szöveg. Az útpadkára
szorultak (a nagyszénásiak) szószólója szerettem volna lenni, ki-
mondani valami kimondhatatlant. Valami nagyon lényegeset.

Voltak, akik keresztülnéztek rajtam. Mások befogadtak. Egy vá ros,
egy pályatárs, egy röplabdacsapat. Volt egy lányom, és volt há rom
fiam. Et la mer efface sur le sable…

Ferihegyen — Liszt Ferencen — landolok.

Hétvége
A legfontosabb félelmet a langyos vasárnap
kódolta a tájba. A túlvilág határa
holnapig eltart. Táplálkozásba
menekült szeretet, de a szeretet határa
nem a táplálkozás. A túlvilág felöli oldalt
kétsávos autópálya gondos árnyéka takarta,

bontott sáv borítja, s az itt maradtak gyenge
lélegzete. S hogy ilyenkor ki idegen, azon múlik,
mennyi félreértés jut a beszédre. Istenekbe
oltott információ rólam, s ez csak a tudás pereme

AYHAN GÖKHAN
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