
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
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és a szédület peremén átesettek között helyez el.
Kinek a féltékeny szédülete vagyok, gonoszabb 

sérülés a sérülésből? Őszinte emlékezet, óvatos,
az ottani táj. Az ablakon túl növekvő félelem
miatt nem látszik a vasárnapi égbolt. Milyen
lassan szokok le a beszédről. Milyen lassan árul el
a beszéd. A túlvilág második szintű sötétje
kezdődik ott, aminek az elejéről régóta

tudtam. Elmúlt az ünnep, de azért vasárnap van, maradék.

Kék, kék, kék
Másfélcentis gyereksötétség
tartja életben a súlyokat, mint egyensúly,
félelem, harmónia. Reggel hétkor még
nem térek magamhoz, s ez a magamhoz
a térhez viszonyítottan olyan, mint a lámpa
a lámpatesthez. Ebben a még nem

térek magamhoz szerkezetnek alárendelt
együttesben a közeli templom harangja
úgy illeszkedik a közel ötszáz évvel
ezelőtt létezett templom harangjához, mint egyensúly
a félelemhez, félelem a harmóniához. Színből
beszélgetek, ha a másfélcentis gyereksötétség

nem takarja ki az egyensúlyhoz, a félelemhez,
a harmóniához hozzáadott színt, a kéket,
a kéket és a kéket. Az alárendelt
viszonyban is az egyensúly, a félelem és a harmónia
színe a kék, mint a fulladásé vagy a szereteté is. Vannak ilyen
egyeduralkodó színek. A másfélcentis

gyereksötétség színe a végkék, s a csarnokok, piacok,
sokat szorongók álmainak színe is ez. Létezett
színekből táplálkoznak az éjszakai állatok, a vak
levelibéka, mint egy két hónapja magára hagyott
öreg környezetszennyezés,
a képzeletben láthatóan a mozdulatlansága

miatt létezik, az egyensúly, a félelem,
a harmónia kék mozdulatlansága.

458

9_FerdinandyGyörgy_AyhanGökhan_Layout 1  2015.05.15.  12:59  Page 458


