
Öreg szivarnak…
„lenni nagy bolondság”. Igaz, ezt a koravén bölcsességet harminc-
évesen írta le egy barátom. Mert ma már ő sem lenne biztos benne.
A hosszú élet mindenféle apró örömmel ajándékozza meg az em-
bert. Erről szól mai történetem.

A párizsi Magyar Intézet meghívott, hogy mutassam be egy fran-
cia menekülttáborról szóló regényemet. A felkérés — megtisztelte-
tés, de nem nagy öröm nyolcvanévesen. Nem veszem sorra a fapa-
dos járatok kisebb-nagyobb kellemetlenségeit, az én koromban nem
szökdécsel olyan vidáman az ember, mint huszonévesen.

A Charles de Gaulle-on vár egy magyar asszony. Kétórás késés-
sel száll le a gép, de ő, Franciska is kétórás késéssel érkezett. A Jó-
isten néha elrendezi a dolgokat.

A Magyar Intézetben éppen valami állófogadás van, félszáz mar-
cona öregember majszolja a szendvicseket. Felemelek én is egy po-
harat. Két-három ismerős arc ácsorog a tömegben. Öregmagyarok,
’56-ról tárgyal egy kerekasztal. Nyilván összerúgták a port, ezért áll-
nak most itt ilyen komoran. A köszönésemet egyedül a költő Papp
Tibor felesége fogadja. Megöregedni, idegenben, keserves. Most látom
csak, mekkora szerencse, hogy hazamentem, amint lehetett.

Marc, a fordítóm azt javasolja, hogy menjünk ki vacsorázni. Az
Intézet a Latin-negyedben működik, errefelé minden utcasarkot is-
merek. Djuri pincéje már húsz éve bezárt, de vele szemben, Georges
arcképe még kint van a falon. Ő maga már nem él, de a söntésben
régi ismerősként fogad a fia.

Furcsa érzés. Itt, a Hotel Studioban szállt meg József Attila. Kez-
dem fájdalmasan otthon érezni magam. De mi most vacsorázni me-
gyünk. A Göröghöz! — javasolom. Átvágunk a Mabillon előtt, ott,
ahol Charrier és Brigitte… Lejjebb, a sarkon, Parancs Janó sakkozott.
A Latin-negyedben semmi sem változott.

A Görög! Volt ott egy pincér, nagydarab, ősz hajú ember. Egy vaj-
dasági. Miatta jártunk ide, a Göröghöz, ötvenhatos magyarok. Marc
és Renate, a francia pár, tátott szájjal hallgatják az én özönvízelőtti
történeteimet.

Visszafelé még benézünk az Old Navy-be. Ez itt Víg Bandi törzs-
helye. Nekünk annak idején törzshelyünk volt. A padlásszobákban,
ahol éltünk, nem fogadhattunk vendégeket.

j

Másnap délig alszom. Arra ébredek, hogy valaki kopog. Látogatóm
van! — szól be utánozhatatlan pesti kiejtéssel egy alkalmazott.

A portán Szabó Ákos, a festő ácsorog. Megöleljük egymást, el-
mondjuk, amit ilyenkor szokás, hogy egyikünk sem változott. Tíz
éves korunkban voltunk osztálytársak Budán, a Notre Dame de
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Sionban. Lent a városban akkor még füstöltek a romok. Most pedig
itt. Megpróbálkoztunk mind a ketten a franciasággal. Én belefá-
radtam, de ő, Ákos, itt maradt.

Ülünk a Luxembourg-kertben. Nem, nem lett belőle sem párizsi.
Miért is lett volna! Vidéken él, magyar is, francia is, valahol félú-
ton. Az avantgárd — mondja — olyan, mint a szamárköhögés. Át-
esik rajta az ember. Kívülálló volt otthon is, Párizsban is az maradt.

Nem untatom vele, hogy hiába mentem haza, hiába kezdtem új -
ra, én sem találtam meg a helyem. Talán, ha itt maradok… itt, két ut-
 cával lejjebb volt a kiadóm… írhatnám tovább a panaszkönyveket.

Jó viszontlátni a régieket. Sehová sem tartozni végül is nem olyan
szörnyű dolog. Ákos szép, komoly ember. Halkan, megfontoltan
beszél. Ismerik őt mindenütt a világon. Csak nálunk, otthon nem tud
róla senki sem.

Elbúcsúzunk.
— Indul — mondja — a vonat. A HÉV!
Ez a szó is eszébe jutott. Zöld volt, mint a remény.
— Megvan még?
— Meg, igen.

j

Az öregemberek sokat alszanak. Amikor magamhoz térek, már le-
ment a nap. Ötvenes férfi állít meg a portán.

— Rám ismer? — kérdezi.
A kis Bruno. Hét-nyolcéves fiúcska volt, amikor utoljára láttam. Az

apja, Cuello doktor, a Hiltonban kezelte a turistákat, akiket vörösre
égetett a trópusi nap. Rémlik, hogy francia asszony volt a mamája.
Magányos fiúcska, de hozzám valahogyan ragaszkodott. Később
is, mindig elolvasta a könyveimet. Áll előttem, szakállas, komoly
ember. Mindent tud rólam. Nem kis dolog fél évszázadon átmen-
teni egy ilyen gyerekkori kapcsolatot.

Este hétkor lesz az előadásom. Az irodán közlik, hogy forintban
fizetik a napidíjamat. Ezen ne múljon! Marc és Renate sajtot vesz-
nek, felvágottat, kenyeret. Ülünk az ágyon, gyártjuk a szendvicseket.

— Miről fog beszélni? — kérdezik. Marc nyugtalan.
Azám, miről?! Még otthon találtam egy kétszáz éves idézetet.
Elhoztam, gondoltam: örülnek majd a franciák. „A bankok — áll

a felébe tépett kockás papíron — nagyobb veszélyt jelentenek a sza-
badságra, mint egy hadsereg. Sürgősen vissza kell venni tőlük a ha-
talmat… ha nem sietünk, fiaink koldusok lesznek a talpalatnyi föl-
dön, amit itt hagyunk nekik.”

Hét óra felé alig harmincan lézengenek a teremben. Zsebre gyű-
röm a Jefferson-idézetet. Már fellépnék a helyemre, amikor megáll
előttem egy asszony.

— Georges! — mosolyog rám. (Annak idején ez volt a nevem.)
Nem tudom, miről ismerek rá. A hangjáról, valószínűleg. És

ahogy vidáman (csúfondárosan) rám nevet.
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— Lise! — mondom ki én is. És furcsán remeg a torkomban a hang.
Mert ez itt előttem a kis diáklány, akihez évekig írtam a verse-

ket. (Ezekből persze ő, szegényke, egy szót sem érthetett.) Egy le-
robbant zughotelben éltem, az Anyó-ban. (Anyó ugye báránykát
jelent.) Azután…

— Pszt! — pisszeg, és a számra teszi az ujját. Majd utána!
Felszédelgek az emelvényre, bemutatnak. Most én következem.

j

Kidobom a magyar fiókot a fejemből, betolom helyébe a franciát.
Elmondom, hogy 1956-ban — a múlt század közepén! — volt Bu-
dapesten egy forradalom. Azután, ’57, Franciaország. Egyik a másik
után, a százszor elismételt közhelyek.

Fiatalok ülnek előttem, úgy bámulnak, mint a poros történelem-
könyveket. Továbblépek, próbálom közismert nevekhez kötni az ese-
ményeket. Például, az első díjam, André Maurois, Félicien Marceau,
és Roger Couderc. Vagy ma már ezek a nevek is ismeretlenek?

Marc, a fordítóm felfedezte, hogy Marceau rólam mintázott egy
alakot. Annak idején persze tudtam róla én is. Csak hát jöttek a Szi-
getek, a trópus. Színházba járni eszembe se jutott.

Lise az első sorban ül. A nyelvváltásról beszélek, elmondom, hogy
volt egy diáklány, aki mondatról-mondatra átjavította az Exupéry-
díjas könyvemet. És hogy ez a korrektor itt ül, pontosan szemben
velem.

Lise átveszi a szót. Nevetgél, csacsog, cseveg. Elmeséli, kapás-
ból, ezt a réges-régi szöveget. „Keserves nap” a címe, és egy mene-
kültről szól, akinek egyetlen kapaszkodója a szerelem.

„A múltadat kell megosztanod velem” — mondja a lánynak, aki
most félévszázad után itt ül szemben velem. „Az emlékeidet.” De
vajon milyen emlékeket, tizenöt évesen?!

A műsor után ma is van egy fogadás. Hozzám senki se szól: a kis
korrektor története érdekesebb. A Szenátussal szemben van egy ká-
véház. Üresen áll, a szenátorok ilyenkor már alszanak. Nyilván
nekem hozták ki a számlát. Csak arra emlékszem, hogy Lise visz-
szacsúsztatja a tárcámba a kék bankjegyet.

Kint az utcán még megcsókoljuk egymást. Éjfél van. Bruno visz-
szakísér az Intézetig. Így ér véget ez a nap.

Reggel kivisz a Charles de Gaulle-ra valaki. Keleti irányban nem
olyan elviselhetetlen a fapados.

Buszon megyek haza. A metróvégállomáson megszólít egy idős
úriasszony. Károlyi gróf felesége, ő is az én járatommal érkezett.
A férje lesz — magyarázza — a párizsi követ. Elkísérem a Déli pá-
lya udvarig. A Kerengőben már teljesen otthon érzem magam. Ki-
tapogatom (megvan!) a lakáskulcsomat.

Hát csak így. „Szemen köpik veled a tócsát…” Valahogyan így
szólt az idézet utolsó sora. Gömöri Gyurka írta, egy másik ötven-
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hatos. Most ez is eszembe jutott. Van persze benne valami igazság.
Sivár dolog az élet, amikor az ember már senkit se szeret.

Fiatalon minden más. Jó most így visszagondolni rá. Meglátoga-
tott a múlt. Ákos, a barátom. Bruno, egy szomorú trópusi gyerek.
És Lise, a lány, aki akkor, ötven éve, nem tudta a múltját megosztani
velem.

Szóval, „öreg szivarnak…” Ha hazaérek, kiszellőztetek.

a színeket őrizve. 
a te háborúdban
egy gyermek fordult
felém álmomban. nem tudom
honnan lett a hangja. s főleg
miből. mintha egy madár
hordta volna össze fészeknek
csőrében a kiragadott egészt. a hangja
volt mindene. a szeme is
a hangja volt. visszanézett
a válla fölött. a válla is a hangja volt.
ettől, akárha fényre
egy üveg, sötétülni kezdett. de nem
az éjszaka felé sötétült, csak kontrasztosabb
lett minden, a színeket őrizve.
a te háborúdban nyitva vannak az átjárók?
— kérdezte. aztán úgy hagyott
ott, mint a tizenkét éves
jézus az írástudót.

csütörtök van.
visszatértünk

(nővéremnek)
ha azt álmodjuk, felébredünk,
valójában az ébrenléthez
nem közeledünk, hanem még mélyebb
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