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az ágy má sik vé gén ta lál ha tó. És ne ki es tek a bo kám nak 
ke mény szo rí tá sok kal. Az tán meg fagy ha tott a vé rük, ami-
kor on nan, ahol õk a bo ká mat vél ték, ré mült or dí tást hal-
lot tak. Kis hí ján meg öl ték a tol má csot.

Le het jel ké pes nek is fel fog ni a gyil kos sá gi kí sér le tet. 
Nem csak cél ja ik vélt aka dá lyo zó já ra tá mad tak õk, meg 
akar ták foj ta ni a nem kí vánt ide gen hez va ló ido mu lást. 
Ame ri kát a bol do gu lás le he tõ sé gé nek dics fé nye övez te, 
plá ne ezek nek a sze rény iskolázottságú lak lik nak a sze-
mé ben. Fran cia or szág, amely nek tör té nel mi fé nyé rõl, kul-
tú rá já ról csak érin tõ le ge sen tud tak, leg in kább azt jut tat ta 
eszük be, hogy õk most ott hon ta la nok, mi vel a sa ját ju kat 
el vesz tet ték. El sa já tí ta ni a fran ci ák nyel vét, be le kós tol-
ni gon dol ko dás mód juk ba egy ide gen ott hon el fo ga dá sát 
je lent het te, a sze ren cse ma lac nél kül, s er re õk nem áll tak 
ké szen. Meg akar ták sem mi sí te ni ezt a le he tõ sé get, amit 
a tol mács tes te sí tett meg. És igaz, ami igaz, az én a két-
nyel vû sé gem már csak ugyan az ott hon ke re sés sel pró bál-
ko zott. Bár a tu da to mig ez még nem igen ért el. 

Vol ta kép pen két la ki ság gal va ló kí sér le te zés ként jel le-
mez he tem a La Verrière-i kas tély ban töl tött kö zel há rom 
hó na pot. A ma gyar cso port di á kok ból, egy-két egye te mis-
tá ból és né hány ta nár ból ve rõ dött ös  sze. Utób bi ak ne ve ze-
te sen: Diener Pé ter, aki ta nár se géd volt már a Le nin In té-
zet ben, s aki bõl komparatista lett a toulouse-i egye te men, 
ak ko ri fe le sé ge is, úgy tu dom, orosz sza kos volt, Nyé ki 
La jos, aki fran cia ta nár volt a ba las sa gyar ma ti gim ná zi-
um ban, és az Ecole des Langues Orientales ma gyar pro-
fes  szo ra ként vo nult nyug díj ba, fe le sé ge, a ve le nem egy-
szer szi go rú Mi mi ké sõbb a Cent re Georges Pompidou ze-
ne tör té né sze és könyv tá rá nak egyik ve ze tõ je lett, Kecs ke-
mé ti Kár oly, aki iga zá ból csak lak hely ként hasz nál ta a te-
le pet, mert már a Fran cia Ál la mi Le vél tár ban ta lált al kal-
ma zás ra, s en nek idõ vel igaz ga tó ja is lett, szó val arány lag 
vá lo ga tott tár sa ság, ame lyik bé ké sen el ve gyült a gim na-
zis ták siserehadával. Együtt ét ke zett min den ki, sze münk-
ben ak kor mo dern nek tet szõ men za asz ta lo kon. Kö zös tu-
so ló he lyi ség be jár tunk. Ezt az épü let elõ zõ gaz dá ja, egy 
ame ri kai mil li omos ho lly woo di stí lus ban ren dez te be: kö-
zé pen állt egy osz lop, me lyen kü lön fé le ma gas ság ban el-
he lye zett tus ró zsák több irány ban és szög ben lö vell ték a 
vi zet, mi köz ben a te rem – mert va ló sá gos te rem volt – 
sar ka i ból és fa la i ból preckelt a víz a kö zép fe lé, úgy hogy 
ami kor a ké szü lék mû kö dött, a zu ha nyo zó, haj dan fel te he-
tõ en zu ha nyo zók lan gyos tró pu si esõ ben és pá rá ban mez-
te len ked het tek. Töb bes szá mot hasz ná lok, mert min den-
ki fel té te lez te, hogy az ame ri kai nem csak pu ri tán tisz tál-
ko dás ra hasz nál ta az el més víz egy ve le get. Ar ról nem tu-
dok, hogy a mi cso por tunk a tisz tál ko dá son kí vül élt vol-
na a per me te zõ he lyi ség egyéb kí ná la ta i val. A ka masz 
fi úk nyil ván nyal ták, fal ták a ka masz lá nyo kat, de mind eb-
bõl leg fel jebb ro man ti kus sé tá lá sok lát szot tak a park ban. 

18. Két la ki sá gom em lé kei,
 La Verrière-bõl

a) Az M.G.E.N. kas té lyá ban

Úgy rém lik, gye rek ko rom óta elég nagy ké pes ség élt 
ben nem part ne re im vagy el len fe le im szán dé ka i nak in tu-
i tív meg kö ze lí té sé re, ha nem is át élé sé re. Ne vez he tem 
ezt szí nész haj lam nak, meg ér té si ké pes ség nek, írói be le-
élés nek, ami nek az ügyes tol mács is szük sé gét érez he ti. 
Arány lag ru gal mas pszi ché kell hoz zá és ma ga biz tos azo-
nos ság tu dat. No meg já té kos ság. Arány lag ke vés em ber 
van mind ez zel el lát va, il let ve csak hos  szas gya kor la toz ta-
tás sal le het rá ve zet ni a kez det ben ba rát ság ta la nul ér tet len-
ke dõ ket. Egy ko lozs vá ri is me rõ söm ar ról pa nasz ko dott 
pár éve, hogy a ro má nok kal ver seny be ke ve re dõ ma gya-
ro kat egy sze rû en ki szo rít ják, ha ál lás be töl té sé rõl, hi tel 
fel vé te lé rõl vagy bár mi fé le jut ta tás el nye ré sé rõl van szó. 
Vis  sza gon dol va hos  szú ide gen sé gi ta pasz ta la tom ra, csak 
fé lig tré fá ból azt vél tem cél sze rû nek ja va sol ni, akik ilyen 
hát rányt szen ved nek, kö ve tel jék eré lye seb ben az ál lást, a 
hi telt, a jut ta tást ar ra va ló hi vat ko zás sal, hogy õk is ro mán 
ál lam pol gár ok, vagy csak úgy egy sze rû en, hogy õk is 
ro má nok. Is me rõ söm úgy né zett rám, mint egy bá nya rém-
re: „Tu dod, ezt egyet len ma gyar sem fog ja mon da ni.” Hi á-
ba nyug tat tam, hogy et tõl még meg ma rad hat nak ugyan-
olyan igaz ma gyar nak.

A leg több em ber nem sze ret meg ket tõ zõd ni, nem is 
hi szi el, hogy le het sé ges. Ne kem az e té ren va ló gya kor la-
to zás a rá kö vet ke zõ he tek ben kis hí ján az éle tem be ke rült. 
Mint már em lí tet tem, a me ne kült te le pen, aho vá tol mács-
nak men tem, több ka masz az Egye sült Ál la mok ba akart 
to vább utaz ni, mi nek foly tán a fran cia nyelv ta nu lá sa nem 
ér de kel te õket, és per sze nem is gon dol tak ar ra, hogy 
Fran cia or szág ban is ko lá ba fog nak jár ni, ne ta lán mun kát 
vál lal ni, le te le ped ni. Az M.G.E.N. ve ze tõ sé ge, mi kor a 
fi a ta lok ra kon cát lan ko dá sát ez zel ma gya ráz tam, azt haj-
to gat ta, õk nem erõl tet nek sen kit sem ar ra, hogy itt él je 
az éle tét, a baj csu pán an  nyi, hogy tud tuk kal az ame ri ka-
i ak kor lá toz zák a ma gyar be ván dor lók szá mát, nem szer-
vez nek to vább szál lí tást sem, az USA kon zu lá tu sa tá jé koz-
tat ta õket a meg szo rí tás ról. Mi vel más for rás ból is hal lot-
tam a hírt, min den to váb bi nél kül for dí tot tam le az ér de-
kel tek nek, akik nem hit ték el, azt gon dol va, a fran ci ák ott 
akar ják fog ni õket, én pe dig a fran ci ák alat to mos ügy nö ke 
va gyok. Amit meg kell to rol ni. Körala kú szo bá ban lak tam 
a kas tély egyik rotundájában, ágyam a szo ba kö ze pén állt. 
Lám pa ol tás után az ös  sze es kü võk be lo pa kod tak és ne ki es-
tek a tor kom nak. Leg alább is an nak, amit a sö tét ben an nak 
néz tek. Ugyan is al vás hoz én nem a fe je met haj tom a pár-
ná ra, ha nem a pár nát haj tom a fe jem re. Per lõ im er rõl nem 
tud tak. Lát ván, hogy a pár nán nincs fej, azt hit ték, fe jem 
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El sõ ke reszt tûz ön in kább a kö ze li 
„bû nös vá ros”-ban esett át né hány 
srác, ab ból kö vet kez tet ve, hogy pá-
ri zsi ki rán du lá sá ról az egyik mag fo-
lyá so san jött vis  sza szom bat éj jel. 
Más nap ra, ahogy a „Szo mo rú va-
sár nap” nem cen zú rá zott vál to za tá-
ban hall hat juk, dup lá ra da gadt a to-
já sa, az or vos vi szont mun ka szü ne-
ti na pon nem volt haj lan dó za var tat-
ni ma gát. Te le fo non adott el iga zí tá-
sa alap ján be sze rez tem az ügye le-
tes gyógy szer tár ban pe ni cil lin am-
pul lát, in jek ci ós fecs ken dõ akadt 
az iro dá ban, és mi vel sen ki sem ér-
tett hoz zá, a cse lek vés a tol mács ra 
há rult. Fel hív tam megint az or vost, 
ho gyan kell be ad ni. A fe ne ké be. De 
ho gyan? Mert én még so sem in jek-
ci óz tam. Ak kor huny ja be a sze mét, 
és úgy szúr jon, rö hö gött az or vos. 
Úgy szúr tam. Az ad dig csak nyö gõ, 
kan kós if jú el üvöl töt te ma gát. Azt 
hit tem, meg fog hal ni. Meg köny-
 nyeb bül tem, mi kor még sem.

Az eset nek, mint egész ot ta ni, 
fé lig csa lá di as, fé lig kol lé gi u mi kö-
zös ség nap ja i nak volt va la mi, ha 
nem is va lót lan, de in kább le be gõ 
és tré fá san köl tõi han gu la ta, ame-
lyet Bartócz Ilo na for dí tó két lá nyá-
val, Klá ri val és Ili vel a Mi ci mac-
kó és a Há rom em ber egy csó nak-
ban szem lé le té vel kom men tál tunk. 
E két lányt any juk le vél ben rám 
bíz  ta; sze ren csé re mel let tem iga zi 
gond nok nak Garát sze mel te ki, õ 
fog lal ko zott is ko láz ta tá suk kal. E 
té ren tel je sen tá jé ko zat lan vol tam, 
hi szen ta nul má nya im so rán a fran-
cia ok ta tá si rend szer rõl tá jé koz ta-
tás ban nem ré sze sí tet tek. Ne hogy 
az éhes disz nó mak kal ál mod jék. A 
ma gam ta nul má nya i nak szer ve zé-
sé hez sem tud tam, ho gyan fog jak 
hoz zá, csak haj to gat tam, hogy ha le het sé ges, böl csé szet re 
sze ret nék men ni, de még fon to sabb nak tar tom, hogy sza-
bad idõm a nap hu szon négy órá já val le gyen egyen lõ. Szó-
val rá bíz tam ma gam a sze ren csé re, ez is hoz zá tar to zott az 
át me ne ti ség le be gõ stí lu sá hoz. Jól le het egész nap be vol-
tam fog va, mun ká mat még sem az zal a tu dat tal vé gez tem, 
hogy dol go zom. Igaz, a nyelv ta ní tás nem erõl te tett meg: 
kez dõk nek ta ní tot tam az ige ra go zást, a mel lék név egyez-
te té sét a fõ név vel, meg ilyes mi ket, sok vic ce lõ dés sel. Kis 
nyelv ta ni há zi fel ada to kat meg dik tá lá so kat ja ví tot tam, 
ezek né mi ha la dás ról ta nús kod tak, de cso por tos ok ta tás-
ról lé vén szó, pün kös di cso dá ról nem ál mo doz tam. Egyet-
len egy szer ért ilyen jel le gû meg le pe tés: sza bad fo gal ma-
zás ként egy ma gas, ko moly, igen ös  sze fo gott fiú, aki épí-

tész nek ké szült, ösz tön díjké rel met írt hoz zám jó for mán hi-
bát la nul, a le he tõ leg meg gyõ zõbb in dok lás sal. Bár is ko lai 
gya kor lat ról volt szó, olyan hi te le sen hang zott, hogy za-
var tan ol vas tam: ta lán a ké rel me zõ még is azt gon dol ja, 
hogy sor sa elõ re moz dí tá sá hoz kel lõ be fo lyás sal bí rok. 

Bi zon  nyal ala pot nyúj tott az ilyen fel té te le zés nek az 
a mód, aho gyan tol má csi sze re pe met ját szot tam és az 
az in téz mény, ami nek ne vé ben ját szat ták ve lem. Szál lás-
adó in téz mé nyün ket, az M.G.E.N.-t10 fõ leg ta ní tók hoz-
ták lét re 1947-ben az zal a cél lal, hogy az ál la mi be teg-
se gély zõ té rí té se it nagy já ból száz szá za lé kos ra egé szít-
sék ki. A fi ze té sé nek két szá za lé ká val hoz zá já ru ló tag ság 
ha ma ro san úgy meg sza po ro dott, hogy az alap sa ját sza-
na tó ri u mi és be teg gon do zói há ló za tá nak ki ala kí tá sát vet-

10 A Mutuelle Générale de l’Education Nationale (az Országos Közoktatás Kölcsönös Segélyalapja), ejtsd: em zsé ö en.
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te terv be, a La Verrière-i kas tély ban pél dá ul 
ideg gyógy in té ze tet szán dé koz tak be ren dez ni. 
Olyan ma gánkez de mé nye zés bõl ki nõtt kö zös sé-
gi vál lal ko zás ról volt te hát szó, amely vi tat ha tat-

la nul si kert ara tott, az ál lam is fel ka rol ta, lét re ho zói pe dig 
jo go san vol tak rá büsz kék. Ami kor csak mód nyílt rá, ér zé-
sük nek ki fe je zést is ad tak a kas tély ban, oly kor több ször is 
na pon ta. Hos  szabb-rö vi debb szó nok la tok for má já ban nyi-
lat ko zott a te lep fe le lõ se: J.-L. G., a mel lé ren delt ta ní tó: 
François, a gond nok: P. M., és a ma ga mód ján a ker tész 
meg a sza kács is, ele in te is mer ke dõ üd vöz let ként, ké sõbb 
in kább hely te le ní tõ fi gyel mez te tés ként a zú go ló dá sok és 
rend bon tás ok ide jén. Utób bi a kat ál ta lá ban az Ame ri ká ba 
kí ván ko zók ren dez ték ka ma szos ki hí vás ként, mu tat ván, 
hogy ne kik a szál lás adók nem im po nál nak. Ezek meg fúj-
ták a ma gu két, is mer tet ték ere de tü ket, jó lé ti és jó té kony-
sá gi po li ti ká ju kat, az egész ség ügy és a be teg el lá tás te rén 
szer zett ba bér ja i kat. Is mé tel ték, hogy õk nem a kor mányt 
kép vi se lik, ha nem az M.G.E.N.-t. Õk ada ko zók, nem bör-
tön õrök. Sze ret né nek se gí te ni a ma gya ro kon. Mind eze ket 
meg annyi szor tol má csol tam, és mind ezek elõbb-utóbb a 
cso por tunk kö nyö kén jöt tek ki. Mint ha ez az ál dás nem 
lett vol na elég, he ten te két szer-há rom szor meg je len tek a 
se gély alap el len õrei, ügy vi või, ke rü le ti és or szá gos kép vi-
se lõi, egy részt mert kí ván csi ak vol tak a La Verrière-i kez-
de mény re, más részt mert in téz ked ni óhaj tot tak, és in téz ke-
dés köz ben rep re zen tál ni. Nem egy szer kü lön össze ha ran-
goz ták a tár sa sá got és el mond ták csil lo gó szem mel, tör et-
len lel ke se dés sel ugyan azt az alap szö ve get. Ám iga zá ból 
az ét ke zõ ben sze ret tek sze re pel ni, nyil ván ar ra szá mít va, 
hogy a táp lál ko zás ked vez a szó zat for má já ban le bo nyo-
lí tan dó ba rát ko zás nak. Csak hogy amíg õk szól tak, ad dig 
nem le he tett en ni. A cso port na gyobb ré sze ci vi li zál tan 
vé gig hall gat ta õket, a lá zon gók torz ké pe ket vág tak, tün te-
tõ en fe cseg tek. 

Egy va sár nap az iro dá ban azt kö zöl te J.-L. G., hogy 
nagy sze ren csé ben ré sze sü lünk: az M.G.E.N. ala pí tó el nö-
ke sze mé lye sen ve lünk ebé del egész csa lád já val. Õ tet te 
le he tõ vé a me ne kült te lep lét re ho zá sát. Míg a né pes fa mí-
lia el he lyez ke dett a dísz asz tal nál, Monsieur Rivière ter-
mé sze te sen szó lás ra emel ke dett. Nagy da rab, Jó nás ra em-
lé kez te tõ mél tó ság volt, tar ko po nyá ján né hány szõr szál-
lal, em ber sze re tet tõl dül ledt szem go lyó val. Az alap szö-
veg ínyes mes te ri en duz zadt aj ka kö zül, öb lö ge tõ mo dor-
ban áradt a hall ga tó ság fe lé. Há rom-négy mon dat után 
cset tin tett is, mint aki fi nom bort kós tol. Nem csu pán 
õ cset tin tett, saj nos, ha nem az egyik „ame ri kás” is, pe-
dig eze ket elõ zõ leg kü lön meg kér tem, ne bal héz za nak. 
És mi e lõtt tol má csol hat tam vol na a be szé det, a fõ ko lom-
pos el kezd te mon da ni ma gya rul, amit unos-untalanul hal-

lott már, és kí vül rõl tu dott. Ki tört a rö hej. Ahogy ki tört ál-
ta lá ban, ami kor én heccmesterkedtem a gim ná zi um ban. 
Csak itt, úgy érez tem, a ma gya rok be csü le te fo rog koc-
kán. Le húz tam hát egy dur ra nós frászt a pofátlankodónak. 
Rivière úr azért még el mond ta, hogy az M.G.E.N. sze mé-
ben a leg fõbb ér ték az em ber. Nem mer tem for dí ta ni, fel-
há bo ro dot tan szid tam in kább a szé gyen te le ne ket, akik le-
já rat nak ben nün ket. 

Ha re gény ben csat tan el, a po font, mely a há bo rú utá ni 
ma gyar is ko lák ban még a leg gya ko ribb fe gyel me zé si esz-
kö zök kö zé tar to zott11, sok fé le kép pen le het ne ol vas ni. Itt 
én a hely zet nek azt a fo nák sá gát eme lem ki, hogy bár a 
fran cia ven dég lá tó kat és ne vet sé ges sé tett fõ kép vi se lõ jü-
ket vé del mez tem, er köl csi leg tel jes egé szé ben a ma gyar 
cso port tal azo no sí tot tam ma gam. Sült le a ké pem rõl a bõr 
azért, mert vis  sza élünk a ven dég sze re tet tel, rossz hír be 
hoz zuk a for ra dal mat. Nem is szól va ar ról, hogy ár tal ma-
san egy ügyû nek tar tot tam jó vi szony ki ala kí tá sa he lyett 
el len sé ge ket sze rez ni. És mi vel kér tek rá, igye kez tem al ka-
lo mad tán a jó zan ész és ha szon el vû rend szol gá la tá ban 
pré di kál ni, az zal a tu dat tal, hogy egy faj ta ha za fi as kö te-
les sé get tel je sí tek. Fel sem ve tõ dött ben nem, hogy le het-
e ha za fi as kö te les sé get tel je sí te ni ide ge nek szol gá la tá ban. 
Ta lán ép pen azért, mert nem lát tam el vi aka dá lyát, arány-
lag kön  nyen, szin te ösz tö nö sen ter jesz ked tem a má sik 
ol dal, a fran ci ák irá nyá ba.

Meg le pe té sem re elég ha mar az a be nyo má som tá madt, 
hogy alig kü lön böz nek tõ lem. Ezen az ál ta lá nos ké pen idõ-
vel sok min dent iga zí ta nom kel lett, de ak kor még azt hit-
tem, lé te zik olyan törzs fo ga lom, hogy fran ci ák. Nyil ván 
ud va ri as sá guk té vesz tett meg, no, meg az, hogy a tör té ne-
lem ál do za tai iránt tü rel met és jó in du la tot kí ván tak gya ko-
rol ni, amen  nyi re csak tud tak. Rá adá sul ezek a kis pol gár-
ok, akik jószántukból vál lal ták se gí té sün ket, va la mi mó-
don adós sá got tör lesz tet tek, azt kom pen zál ták szí ves ség 
for má já ban, hogy nem ve lük tör tént, ami ben nün ket ért. 
És jó hoz zá ten ni, hogy vi dé ki ek vol tak és nem in tel lek tu e-
lek, akik sok szor elv bõl ala kí ta nak ki nem köz meg egye zé-
ses ma ga tar tás for má kat. A te lep fe le lõ se, J.-L. G., köp cös, 
iro ni ku san be szé lõ, de rûs has pók volt. Ta ní tó ból lett tiszt-
vi se lõ, ur bá nus íz lés rõl tett ta nú sá got, szín ház ba, mo zi ba 
járt, õ vitt el elõ ször a Comédie Française-ba, a Bourgeois 
Gentilhomme (Úr hat nám pol gár) elõ adá sá ra, mely nek ren-
de zé se, szí né szi já té ka, szín pad tech ni ká ja ak kor a tö ké le-
tes sé get hoz ta elém. Mo zi ba is el men tünk, õ mu tat ta meg 
a Film mú ze u mot. Pá ri zsi utak ra min dig ho dály for má jú, 
fe ke te Citroën ko csi ján in dult, ami lyent a há bo rú elõt ti 
fran cia fil mek ben a gengsz te rek hasz nál tak. Szid ta fo lya-
ma to san a há bo rús ben zin kor lá to zást: emi att nem tu dott 
na gyobb tú rá ra vin ni szebb tá jak és a „mi en ké nél” sok-

11A cisztercita gimnáziumban sok tanárom ruházott meg különféle kihágásokért. Maga az igazgató, az apró termetû Brisits Frigyes, a Magyar 

Tudományos Akadémia tagja, cséphadaróként sújtott le rám egyszer a folyosón, mikor az ott díszelgõ ivókút segítségével lespricceltem. Cingulus 

rojtjának borotvapengével történt levágása miatt Vastag Tibold balkezével a mennyezet felé cibálta halántékomon a rövidre nyírt hajat, jobbjával 

pedig apró, csípõs ütésekkel lefele verte arcomat, Pomázy Celesztin velõtrázó sujtása felejthetetlen maradt, bár nem volt olyan rémes, mint amily-

ennek a felsõsök tapasztalatátadás közben festették, Golenszky Kandid visszakézbõl csapott jó csontosat, Csizmazia Placid felmérte arcátlanságom 

súlyát, bemérte az arcomat és egy automata pontosságával ütött, se nagyobbat, se kisebbet, mint amennyit a stikli megérdemelt, Ferenczi Csaba 

fülese olyan váratlanul ugrott, mint macska az egérre. Mindegyiknek megvolt a maga jól bevált módszere, stílusa, amit diáktársaimmal együtt 

fenntartás nélkül tiszteltem, legfeljebb Rajeczky Benjaminról, a neves népdalgyûjtõrõl mondhatom, hogy õ nem pofozott, hanem taglózott: mikor 

énekléshez az alaphangot adta, én a pad alatt ellenhangot adtam egy elnyúzott gitárhúrral – megtorlásként üstökömet elõre rántotta, s meggörbülõ 

hátamra húzott a gerincet célozva, közben engem felforgató tettemért hiénának is nevezve.
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kal lát vá nyo sabb Loire-men ti kas-
té lyok meg te kin té sé re. Szó vic cek-
re ta ní tott meg – ál lan dó an gya ko-
rol ta ma gát e mû faj ban –, és ma-
lac tör té ne tek re bõ sé ge sen. Iro dá-
já ban tö ret le nül jó han gu lat ural ko-
dott: mi kor már na gyon un tam a pi-
ti á ner  ma gyar ügye ket, ki kap cso ló-
dá sért oda me ne kül tem, s ezek az 
ott ho ni, ba rá ti kö röm re em lé kez te-
tõ tár sal ko dá sok vol tak az én leg szí-
ne sebb fran cia órá im. 

b) Egy kí nos és még is ked ve zõ eset

Har so gó rö hö gé se in ket a té li e-
sen pá rát le he lõ, sö tét kék duffel-
coatjának ka puc ni já ba bur ko ló dzó 
gond nok akasz tot ta meg, pe dig szé-
les vi gyor ral dug ta be ál ta lá ban a 
ké pét. A gond nok ká vé há zi cim-
bo ra alak za tá val el len tét ben P. M. 
gent le man far mer kül sõt mond ha-
tott ma gá é nak. Szi kár, ki spor tolt, 
vá lasz té ko san fér fi as je len ség volt, 
ha tá ro zott és kis sé nyers mo do rú: 
a le dér fe cse ré szést ki nem áll hat-
ta, fel te he tõ en azért, mert õ nem 
lett vol na rá ké pes. Min dent egye-
ne sen, vi lá go san, cél sze rû en fo gal-
ma zott, já té kot csu pán test gya kor-
lat ként tu dott el kép zel ni. A to jás fe-
jû ha ho tá zó és a bre ton mat róz arc-
élé vel büsz kél ke dõ két fér fiú igye-
ke zett lep lez ni egy más irán ti ide-
gen ke dé sét, nyil vá nos egyet ér tést 
csak a ma gyar cso port fe lé ára dó 
se gí tõ kész ség ben tud tak fel mu tat-
ni. Ver se nyez tek, né mi fél té keny-
ség gel, az én tár sa sá go mért is, fõ-
leg azért, mert ve lem mind ket ten 
szót ér tet tek, és sza bad idõm el töl-
té sé re tett ja vas la ta ik kal egy mást 
ki zá ró had moz du la to kat vé gez het-
tek. J.-L. G.-vel szem ben, aki agg-
le gény volt és szál lo dá ban la kott, P. 
M. csa lád dal és ker tes ház zal bírt, s 
ez az én ott hon irá nyá ban ta po ga tó-
zó hely ze tem szem pont já ból ha tal-
mas elõnyt je len tett.

A gond nok kis Citroën fur gon ko csi val jött-ment, a 
ki sebb, egy-két zsák ra vagy bö dön re szó ló be szer zést 
ma ga vé gez te. Ezeknek a 2 CH típusú Citroëneknek a 
lég hû té se nyü szí tõ, szi ré ná zó han gon mû kö dött, ami hez 
hoz zá kell kép zel ni a hang szi ge te lés tel jes hi á nyát, s emi-
att a fé de res fel füg gesz tés kí mé let len csi kor gá sát: hor ka-
ná sok, bõ gé sek is dú sí tot ták a hang za vart, s a fé ke zé sek 
ha son lí tot tak bom bák sü ví tõ ér ke zé sé hez, fel rob ba ná sá-
hoz. Él vez tem az eny he ve szély ér zést, amit az egyen súly 
meg bil le né se kel tett a ka nya rok ban, P. M. pe dig szívesen 
vitt el fu ri káz ni a kör nye zõ girbe-gurba uta kon ke res ke-

dõk höz, pos tá ra, elöljáróságra, aho vá csak in dult ügyes-
ba jos fel ada ta it in téz ni. Kér dez ge tett a vas füg göny mö göt-
ti élet rõl, és mint af fé le gé hás, a kön  nyû ipa ri cik kek és 
fel sze re lé sek gyat ra sá gán szak ér te lem mel üt kö zött meg, 
s úgy vél te, ilyen ala csony élet szín vo nal Fran cia or szág-
ban is for ron gás hoz ve zet ne. Szá mom ra elõ ször fur csa 
volt, hogy a szov jet el nyo mást ne he zen hoz ta kap cso lat-
ba a Szov jet unió lé té vel, pe dig sem mi fé le ro kon szen vet 
nem mu ta tott a kom mu nis ták iránt. Vi szont kön  nyes lett 
a sze me, ami kor a bu da pes ti fegy ve res el len ál lás ese mé-
nye it idéz tem fel. Õ sem tu dott be tel ni a ma gya rok hõ si-
es sé gé vel, és azt mond ta, a csa lád já nak is el kell mind eze-
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gyer me kek, te te jé be gyak ran a nagy szü lõk is la tin, tör zsi 
éle tet él nek ün nep nap okon, s ezek a kis fa lan xok bel sõ 
egy sé gü ket biz ton sá go san õriz ve, elõ sze re tet tel ve gyül-
nek el a kör nye zõ so ka ság mak ro koz mo szá ban. Mint ha 
a meg moz du lás a tár sa da lom alap szer ke ze tét szem lél tet-
né, a csa lád kö zös sé gek re ke szes szom széd sá gát, mely-
nek a hét köz nap ok mun ka szer ve zé se csu pán a fenn tar tá-
si for má ját nyújt ja, de lé nye gét nem ké pe zi. A lé nyeg a 
bios, a sza po ro dás, az élet fenn ma ra dá sa. A mun ka szer ve-
zés le het vi ta tár gya, az élet fenn ma ra dá sa nem. És ha a 
csa lá don be lül vi szály tör ki, ak kor a tét nem az élet fenn-
ma ra dá sa, ha nem az élet mi nõ sé ge. Fur csa mó don, mint-
egy tü kör já ték sze rû en, a film ép pen ez utób bi kér dés vál-
sá gát dra ma ti zál ta. Au tó val men tünk va la me lyik kör nyék-
be li na gyobb hely ség be, ahol szé les vász nú ve tí tést le he-
tett néz ni. A lány ál tal vá lasz tott ame ri kai fil met, amit min-
den kép pen meg akart néz ni, Nicholas Ray ren dez te Rebel 
without a cause cím mel. Fran ci á ul Fureur de vivre (Bõsz 
élet kedv) for dí tás ban for gal maz ták, ami csu pán egy erõs 
fi úk ból ál ló el sõ éves egye te mis ta ban da ál tal ki vál tott 
ös  sze tû zés halálthozó el fa ju lá sá ra utalt, em lí tés nél kül 
hagy va a szün te le nül meg idé zett me ta fi zi kai hi ány ér ze-
tet. Ál ta lá ban az élet-ha lál ra me nõ ve tél ke dé se ket szok-
ták az em lí tés re mél tó je le ne tek kö zött szá mon tar ta ni, 
ne kem azon ban meg ma radt em lé ke ze tem ben a fõ sze re pet 
ját szó James Dean szo ron gá sos, szé les vász nú lá to má sa a 
pla ne tá ri um ban meg nyí ló vi lág ûr vég te le né rõl. A ren de zõ 
lát ha tó an a kor if jú sá gá nak kór kép ét akar ta ös  sze ál lí ta ni, 
s eb ben a koz mosz né ma sá ga és az egy más sal ci va ko dó, 
gyen ge szü lõk egy aránt ma gya ráz zák a fi a tal em ber sod ró-
dá sát a cél ta lan lá za dás ba. 

Mind an  nyi an el gon dol koz va jöt tünk ki a te rem bõl. 
Na iv né zõ vol tam, az járt a fe jem ben, mi lyen tá vol 
va gyok elv ben ezek tõl a fi a ta lok tól – el vég re mi na gyon 
jól tud tuk, mi lyen ügy ér de ké ben lá za dunk –, és még sem 
tu dom ki von ni ma gam a film ha tá sa alól. Al bert Ca mus 
még a ki adó ban ked ves szer zõm lett: õt kezd tem el em le-
get ni. Már csak azért is, hogy va la mi kö zös fo gó dzót 
ta lál jak a lá tot tak meg be szé lé sé hez. Mel lé fog tam: sen ki 
sem ol vas ta. A L’homme révolté (A lá za dó em ber) em lí-
té sé re a lány kel let len hall ga tás ba bur ko ló zott, any ja mor-
gott, hogy most di vat a fi a tal ság min den ba ját a szü lõk re 
ken ni, P. M. pe dig lel ken de zett, hogy mi lyen nagy sze rû 
egy olyan ma gyar me ne kült tel mo zi ba men ni, aki Al bert 
Ca mus-t ol vas ta. Azt sem tud tam el dön te ni, a lány mi ért 
vá gyó dott a film re. Di vat cikk volt a ba rá ti kö ré ben, vagy 
azért-e, mi vel a té ma, leg alább is va la me lyik ré sze sze mé-
lye sen ér de kel te? Mi köz ben vis  sza vit tek La Verrière-be, 
a ko csi ban va la mi évõ dés ki ala kult ap ja és köz te, ép pen 
a szü lõk nem ép pen ked ve zõ be ál lí tá sá val kap cso lat ban, 
de a tré fás hang in kább ar ra val lott, ne ki sze mély sze rint 
nincs mi ért lá zad nia a csa lá di kör ben.

Ahány szor meg je len tem ná luk, s õ is ott hon volt, nem 
nyílt egyet len al ka lom sem ar ra, hogy négy szem közt 
ma rad junk. A meg hí vá sok ugyan is rend sze res sé vál tak, 
s a Mar ti ni le haj tá sa után az asz tal nál ru ti no sab bá vált a 
sze me zés. Úgy tet szett, egy re töb bet tu dunk te kin te tünk-
kel kö zöl ni, az üze ne tek egy re gyen gé deb bek, s a hoz zá-
juk il lõ moz du la tok ra pusz tán a szü lõi el len õr zés mi att 
nem ke rül sor. Mert ami kor az ibo lya szem fi gyel mez te té-
sé nek meg hos  szab bí tá sá ban a szü lõi pár ra pis lan tot tam, 

ket me sél nem. Ba rá to kat is meg fog hív ni, meg-
tisz te lem-e õket az zal, hogy ná luk ebé de lek 
va sár nap? Ra gyo gó nap sü tés ben jött el ér tem 
dél elõtt ti zen egy kor sa ját sze mély ko csi ján, és 

el vitt az észa kabb ra fek võ Maisons-Lafitte-ba, a Saint 
Germain-i kas tély és er dõ mel let ti ker tes fa lu ba, az õ fe hér 
kõ bõl épült vil lá juk ba. Út köz ben el mond ta, hogy a fe le sé-
ge bre ton, és õ is sze ret ne az len ni, de nem tud hat ja biz to-
san, mert ta lált gye rek. A fe le ség, hal sze mû, elég la pos, és 
in kább se szí nû, mint szõ ke as  szony kint várt a lép csõ te te-
jén, órá ját néz ve zsör tö lõ dött, mert sze rin te kés tünk, dél-
ben kel lett vol na kez de ni az ape ri ti fet, már ne gyed egy 
van, ne ki pe dig fél egy kor be kell in dí ta ni az ebé det. Meg-
kér dez tem, nem le het-e rög tön az ebéd del kez de ni, az ape-
ri tif ki ha gyá sá val, ak kor idõ ben le het nénk. Õk ös  sze néz-
tek, majd saj nál koz va rám, s el ne vet ték ma gu kat. Vá lasz 
he lyett kér dez ték, mit iszom. Be ve zet tek egy tá gas nap pa-
li ba, ahol a meg te rí tett asz tal lal szem ben fo te lek tõl kö rül-
vé ve állt egy ala cso nyabb, ame ri kai mo gyo ró val és sós 
ropikkal. Mi köz ben néz tem, a Mar ti ni szín vo na la ho gyan 
emel ke dik a jég koc kák fö lé, be jött egy ma gas lány, any-
já ra csak an  nyi ban nem ha son lí tó, hogy nem volt la pos, 
nem volt seszínû, nem volt hal sze mû sem. Alig nõtt ki a 
ka masz kor ból, tár sa ság ban még szü le i tõl vár ta a jel zést, 
hogy mi ként kell vi sel ked ni, vi szont kül ala ki elõ nye i nek 
már pon to san tu da tá ban né ze lõ dött ibo lya szín sze mé vel, 
és big  gyesz tet te ér zé ki aj kát. És lát tam raj ta, egy bõl fel fe-
de zi, hogy a szó ban for gó elõ nyök en gem ko ránt sem hagy-
nak hi de gen. Ebéd hez ve le szem ben ül tet tek. Pró bál tam 
be szél get ni, ezt ke rül te, igen nel, nem mel vá la szol ga tott, 
sze mez ni vi szont azon nal el kez dett. Idõn ként meg eresz-
tett olyan né zést is, mely je lez te, hogy vi zu á lis pár be szé-
dünk nem négy szem közt zaj lik. Há zi gaz dám, a ta lált gyer-
mek, és fonnya dó, bre ton as  szo nya úgy tett, mint ha nem 
ven ne sem mit ész re. Elõ hoz ták a T–34-eseket, szin te gu ri-
gáz tak ve lük az ab ro szon, ne kem pe dig megint be kel lett 
rész le te sen szá mol nom a Molotov-kok té lok ról. A lány nak 
– ne vé re már nem em lék szem – nem kü lö nö sen im po nál-
tak ezek a szá má ra szin te tá vol-ke le ti ese mé nyek. Arány-
lag fi gyel me sen, de kö zöm bös áb rá zat tal hall ga tott, csak 
ak kor élén kült fel, ami kor a be szél ge tés vis  sza sod ró dott az 
õ is me ret sé gi kö ré re, a lá nyok ra meg a fi úk ra, akik kel járt, 
s akik kel kap cso lat ban ap ja, mon dó kám egy re lel ke sebb 
kö zön sé ge, fel tet te a kér dést: ha son ló kö rül mé nyek kö zött 
va jon koc ká ra ten nék-e éle tü ket ha son ló hõ si es ség gel? 
Ká ro gás hoz ha son ló ka masz ne ve tés hagy ta el az ígé re te-
sen bu ja aj kat, és el hang zott né hány fu mi gá ló meg jegy zés 
Christianokra és Jean-Loup-okra (ez utób bi ne vet ek kor 
hal lot tam elõ ször), aki ket nem le he tett el kép zel ni a hely zet 
ha son ló ma gas la tán. De, s ez a vá lasz hang sú lyá ból ér zõ-
dött, nem is lett vol na ér tel me ilyen hely zet ben el kép zel ni 
õket, mert va ló já ban kö zük nem volt hoz zá. Hogy mi hez 
volt iga zán kö zük, az nem de rült ki, leg fel jebb as  szo ci á ci-
ós ala pon kö vet kez tet het tem a film bõl, amely nek meg te-
kin té sét ká vé után a lány tü rel met le nül sür get te.

Nem sejt het tem, hogy az ebéd nek foly ta tá sa is lesz. 
Nem is mer tem még a fran cia csa lá dok va sár nap dél utá ni 
együtt-lö työ gé se it, amely nek az nap mo zi ba me nés adott 
ke re tet. Ka masz ko rom vé gén, Bu da pes ten, mi helyt le he-
tett, le lép tem a csa lá di asz tal tól, és men tem lóg ni a „srá-
cok kal”, a „ha ve rok kal”. Fran ci ák nál ri tu á li san szü lõk és 
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az anya hal sze me s az apa szin te be lül rõl vi lá gí tó kék sze-
me bi zony ránk, és még in kább rám sze ge zõ dött. Azon 
töp reng tem, lá nyu kat va jon a ma ga fiú ba rá ta i val is csak 
sze mez ni en ge dik-e. Vagy ta lán ket tõnk kel van va la mi 
szán dé kuk, bár jó par ti nak iga zán nem szá mí tok – eset leg 
ép pen ezért tar ta nak at tól, hogy csak úgy a ma gam örö-
mé re, a sza bad ság har cos hu szá ros dö fé sé vel vé get ve tek 
lá nyuk szü zes sé gé nek, és to vábbál lok fü työ rész ve. Ha 
vi szont meg pró bál tam köz vet le nül tá jé ko zód ni, vis  sza te-
rel ve a szót a nyu ga ti if jú ság szel le mi és er köl csi hi ány ér-
ze te i re, olyan kor P. M. meg ere dõ sza va it ne je nyom ban 
el te rel te az M.G.E.N. ügye i re. Az el len nem emelt szót, 
hogy egy kö zös va sár nap dél utá ni fog lal ko zás után – a 
szom szé dos pa ti kus kert jé ben meg ta ní tot tak pétanque-ozni, 
az tán az es ti Mar ti nit is ott haj tot tuk fel – P. M. ná luk 
tart son va cso rá ra, sõt a ké sõi órá ra va ló te kin tet tel egyik 
ven dég szo bá juk ban éj sza ká ra. Há zi ba rát let tem. El vit tek 
Antonyba is, ahol idõ sebb lá nyuk fér jé vel egye te mi di ák-
la kás ban la kott, s az a le he tõ ség, hogy egye te mis ta há zas-
pár ott elég jó kö rül mé nyek kö zött együtt él het, ké sõbb, 
Nicole-lal kö tött há zas sá gunk ele jén biz ton sá got és önál-
ló sá got tett le he tõ vé. De az ak ko ri lá to ga tás so rán még 
azon mor fon dí roz tam, csak nem azért mu tat ják ne kem 
Antonyt, hogy lás sam elõ re, mi lyen kö rül mé nyek kö zött 
ta nul ha tok majd lá nyuk kal? Aki per sze ve lünk volt, és ját-
szott né mán az ibo lya szín te kin te té vel.

Szó val, las san ként kö rü löt tem for gott a csa lád éle te. 
Pon to sab ban a ket tõnk in csel ke dõ szempárja ál tal ké pe-
zett ten gely kö rül – gon dol tam én. S ami kor P. M. kö zöl-
te, ked ve mért si ke rült meg hív ni uk a friss Goncourt-dí jas 
Romain Garyt, „õ sok em bert is mer”, ar ra gon dol tam, 
hogy csak ugyan be akar ol vasz ta ni a csa lád ba, eh hez akar-
ja elõ me ne te le met egyen get ni. Nem em lék szem, ho gyan 
si ke rült hoz zá juk csa lo gat ni a nyil ván el fog lalt írót, ta lán 
az M.G.E.N. vagy még in kább va la mi lyen gaulle-ista kap-
cso lat se gít sé gé vel – P. M. is mer te a rá di ós Jean Nohant, 
va la mint a tá bor nok egy sze ré nyebb re gény író hí vét, aki-
nek a ne ve nem jut eszem be –, elég az hoz zá, hogy a nagy 
em ber meg je lent, a há zi úr s a há zi as  szony fe szült ven dég-
sze re tet tel les te min den kí ván sá gát, re mek va cso rát ka-
pott, mely nek so rán én azon ban megint az ibo lya szí nû ke-
reszt rejt vény fej té sé be me rül tem. Rög esz mém bõl csak a 
ko nyak mel let ti be szél ge tés hú zott ki, mert sok ér de kes 
szó esett a fran ci ák nak a né me tek kel szem be ni fegy ve res 
el len ál lá sá ról, meg a sztálingrádi csa tá ról, amit én gye rek-
ko rom ban a má sik fél hír adó i ban lát tam más szem pont-
ból, er re pe dig in kább nem tér tem ki, plá ne, mi vel ki de-
rült, hogy Gary orosz szár ma zá sú, de az tán õ ma ga ab ba-
hagy ta a má so dik vi lág há bo rút, és el kez dett kér dez get ni a 
ma gyar „kom mu nis ta-el le nes fel ke lés rõl”, és ar ról, hogy 
én mi vel fog lal koz tam a ha zám ban. Ész re vét le nül oda ju-
tot tunk, hogy Fran cia or szág ban mi sze ret nék len ni. Meg-
is mé tel tem, amit a há zi ak nak vir tus ból szok tam mon da-
ni: sza bad em ber a nap min den órá já ban. Va gyis író, for-
dí tot ta õ a hang za tos igényt hét köz na pi nyelv re. Ír tam-e 
már fran ci á ul? Negy ven ol dal szak dol go za tot Thorez elv-
társ ról. Kér de zõm nem rö hög te el ma gát, ezt én kis sé hi-
á nyol tam. De ol vas ni sze ret? Hogy ne, s ez volt a mes ter-
sé gem is. A ki adói te vé keny ség már pro fi ala pon ér de kel-
te. Ki ket lek to rál tam? Ki ket le he tett ki ad ni? Akit nem, 
mi ért nem? Meg lep te, a cen zú ra el le né re mi lyen gaz dag 

anya got je len tet tünk meg. És hogy én ki ket for dí tot tam? 
Mi kor em lí tet tem, hogy egy Bal zac-tör té ne tet is, be le fo-
gott Bal zac di csé re té be. Én meg pró bál tam ma gya ráz ni, 
hogy for dí ta ni for dí tot tam, de et tõl még nem lett ked venc 
szer zõm mé. Ész re vét le nül be le me rül tünk el len té tes né ze-
te ink fej te ge té sé be: õ az Em be ri Ko mé dia író já nak ener-
gi á ját cso dál ta, én ezt az ener gi át so kall tam: ha ke ve seb-
bet ír, biz tos jobb lett vol na. Nem sze ret tem tu dá kos sá gát, 
tár sa da lom-köz pon tú sá gát, pa te ti kus an pan cso ló, na iv lé-
lek raj za it, szám ve või ko moly ko dá sát, a sze rep lõk te le-
fon könyv be il lõ hem zse gé sét stb. Jó ne gyed órán át csa-
táz tunk, ki re keszt ve a há zi a kat, akik a pas  szív né zõ sze re-
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pé nek nem egy han gú an ör vend tek. Fõ leg a höl-
gyek nem. A há zi as  szony cso ko lá désze le te ket 
kez dett kör be kí nál ni, az ibo lya sze mû ken dõ zet-
le nül ásí tott. 

Gary er re a lát vány ra oda nyi lat ko zott, hogy más nap 
reg gel vo nat ra kell ül nie. Meg szep pen tem, hogy én szeg-
tem a ked vét, de a tar tóz ta tó mon da to kon át lá bol va a ki já-
rat nál még fe lém for dult: És ta nu lás hoz van-e ked ve? Per-
sze, hogy volt. Õ pe dig ör ven dett, hogy meg is mer he tett. 
Ak kor már tud tam, hogy er re mit kell mon da ni, és mond-
tam. Be sem csa pó dott még az au tó aj ta ja, bent a höl gyek 
szed ték le az asz talt. Fel aján lot tam, hogy se gí tek. P. M. 
köz be szólt, biz tos fá radt va gyok, men jek csak le fe küd-
ni, és jött ve lem, hogy a kis La rousse-le xi kon ban va la mit 
meg néz zen, mert az a ven dég szo bá ban van. A fa lép csõn 
még kér dez te, mi lyen nek ta lál tam az es tet, az írót. Ér de-
kes nek, fe lel tem rö vi den, gon dol va, hogy õ is fá radt. Hát 
ez több volt, mint ér de kes, ki ál tott fel a szo bá ba lép ve. 
Nem gon dol ta vol na, hogy ilyen rend kí vü li lesz. Te min-
den kép ze le tet fe lül múl tál. Szi por káz tál. Re me kel tél. Te-
ge zett oly kor az idõ sebb jo gán. Én ma gáz tam: mi ért, mi 
nem tet szett? Azt hit tem, ug rat. Egész kö zel ha jolt és má-
mo ro san sut tog ta: hát nem ér ted, hogy re me kel tél. Garyt 
el bû völ ted. Én nem is tu dom, mit mond jak. Cso dál lak. Ha-
do ná szott. El fu tot ták sze mét a kön  nyek. Rá ve tet te ma gát 
az ágy ra, fe jé vel a pár nát ver des te. Még sze ren cse, hogy 
csak a pár nát, mert jó erõ vel suly kolt. Cso-dál-lak! Egy-
re kí no sab ban érez tem ma gam. Mi ba ja le het? Elég so kat 
ivott, de kü lön ben bír ta az italt. Fel ug rott, jár kált ma gá-
ból ki kel ve, be le-be lené zett az ar com ba. Hal lat szott, hogy 
csi kor gat ja a fo gát. Csil la pí ta ni kel le ne, mit te gyek? Le ro-
gyott az asz tal mel lett ál ló szék re. Zo ko gás ban tört ki. Vo-
nag lá sok kö zött mond ta alig hall ha tó an. André, sze ret lek. 
Na, tes sék. Ilyes mi re nem szá mí tot tam. Bá mul tan rá, me re-
ven, hi tet le nül. Bár ki volt erõ sen bo rul va, fel fog ta, hogy õ 
itt egye dül ver gõ dik az ér zel me i vel, en gem fe szé lyez. Las-
san, kö nyö rög ve fe lém nyúj tot ta ke zét, az tán a kéz le ha-
nyat lott, õ pe dig men te ge tõ zött: nem lett vol na sza bad el ra-
gad tat ni ma gát. Alud jak jól. Most min dent el fog mon da ni 
a fe le sé gé nek, mond ta, és zak la tot tan ki vo nult.

Nem kön  nyen emészt he tõ es te volt, a vé gén al ta tót vet-
tem be. Éb re dés után nem na gyon húz hat tam az idõt, várt 
lent a reg ge li. Nem az ebéd lõ ben, ahol az én ké nyez te-
té sem re tá lal ni szok ták, ha nem a kony há ban, mi ni má lis 
edén  nyel és mi ni má lis men  nyi ség ben. P. M. se hol. Az ibo-
lya szem se hol. Négy szem közt a há zi as  szon  nyal, s eb bõl 
a négy bõl ket tõ ki sír tan és el len sé ge sen pró bál ta ér zé kel-
tet ni két ká bá val és za vart tal, hogy jó vá te he tet len baj tör-
tént. P. min dent el mon dott. Nem alud tak egész éj sza ka. 
Tönk re te szem a há zas sá gu kat. Hi á ba da dog tam, hogy 
sej tel mem sem volt az egész rõl, õ azt szi szeg te, ne játsz-
 szam meg ma gam. Rég óta ész re vet te, fi gyel te a prak ti ká-
mat. Azt akar tam mon da ni, hogy ak kor lát hat ta, ki ér de-
kel en gem, de az tán le nyel tem. Ha õ csak ugyan nem lát ta, 

mi nek bõ vít sem a bûn lajst ro mo mat. Tud tam, kis ko rú ak ra 
itt na gyon hák li sak. Ami vel vá dolt, ma gá ban is meg der-
mesz tett. P. ott akar ja õt hagy ni. El akar ve lem men ni. El 
akart. Haj nal ban meg ígér te, hogy még sem. Be lém vil lant: 
ez a há bor gó as  szony vol ta kép pen szö vet sé ge sem: meg 
akar ja tar ta ni fér jét, én pe dig nem aka rom tõ le el sza kí ta ni, 
egy ál ta lán sze ret nék en nek a ház nak a csap dá já ból ki sza-
ba dul ni. De az tán még ezt az egyez sé get is meg ta ka rí tot-
ta ne kem. Ugye, meg ér tem, szó sem le het ezen túl ar ról, 
hogy ven dé gül lás sa nak. P. meg ígér te, nem ke re si töb bet 
a tár sa sá gát. Ha van egy kis be csü let ér zés ma gá ban, nem 
ját szik ve le töb bet, bé kén hagy ja az ott ho nun kat. Mé reg be 
gu rul tam. Itt va la ki ki for gat ja az igaz sá got. Va jon P. M. 
ál lí tot ta be a hely ze tet ha mi san? Vagy a nõ akar rám ken-
ni olyas mit, ami ért a fér jé re kel le ne or rol nia. Asmodée 
ju tott eszem be, Mauriac szín da rab ja, amely ben egy két ér-
tel mû en vi sel ke dõ fi a tal em ber fel dúl ja egy csa lád bé ké jét. 
De bas  szus kla ri nét, mi kor vol tam én két ér tel mû? Tel je sen 
egy ér tel mû en, no ha elõ vi gyá za to san áb rán doz tam az ibo-
lya sze mû dom bor mû vé rõl, s iga zán nem tud hat tam, hogy 
az át ha tó te kin te tû apa en gem nem el len õriz, ha nem rám 
áhí to zik. Mint a szép, hí ves pa tak ra. A disz nó Tol di ból 
pe dig – ahogy a gim ná zi um ban hív tuk – em lé kez tem a 
gím szar vas ra, kit segg be lõtt az ár mány, s az egész idét len 
ese ten, bár saj nál tam a há zi a kat, in kább ne vet tem, mint 
sír tam. Ma gya ráz kod ni sem mi ér tel me nem volt. Meg-
kö szön ni ven dég sze re te tü ket szin tén nem le he tett. Az 
as  szony nem is kö szönt vis  sza, mi kor in dul tam.

P. M.-et La Verrière-ben még egy szer-két szer lát tam, 
de J.-L. G. hoz ta a hírt, hogy jó esé lyem van be ke rül ni az 
Ecole Normale Supérieure-be. Sze rin te az M.G.E.N. ügy-
ve ze tõ tit ká ra lé te sí tett kap cso la tot az elõ ke lõ in téz mény-
 nyel, ne kem pe dig nem igen nyílt mó dom fe sze get ni, hogy 
Romain Gary men  nyi ben járt el az ér de kem ben. Mi kor 
Nyu ga ton meg in dult az Iro dal mi Új ság, az õ Goncourt-
díjas re gé nyé rõl, Les racines du cielrõl (Az ég gyö ke rei) 
ír tam el sõ könyv is mer te té se met, de töb bet ve le nem ta lál-
koz tam, mû ve it sem ol vas tam, mert ke ve re dett ben nük 
va la mi ke let-eu ró pa i a san mo ra li zá ló és fran ci á san na i-
vul esz mé nyí tõ, ami nem járt mes  sze a szoc re ál tól. Ami-
kor pe dig Emile Ajar ál né ven kez dett ír ni, és a nyolc va-
nas évek ele jén egy szak dol go zat író egye te mis ta ked vé ért 
fel kel lett üt nöm a Gros Câlint (Nagy ölel ke zõ), a vé cé-
ben la kó óri ás kí gyó tör té ne tét, ezt meg a tré fás öt let el le-
né re si ral ma san ér zel gõs nek ta lál tam. Mind azo nál tal ak ko-
ri hely ze tem ben a ta lál ko zás Gary-val az üres já rat vé gét 
je lez te. Szin te egyik nap ról a má sik ra bú csút mond tam a 
tol mács élet nek, a ma gam szó hasz ná la tá val: a ló gás nak. 
Mun ka volt ugyan a nyel vi köz ve tí tés, a kez dõk ok ta tá sa, 
még is lé ha ság nak érez tem más, lé nye ge sebb te vé keny ség-
hez ké pest. Vis  sza a mû velt ség hez, ez lett a sür ge tõ jel szó 
a lak ta nya, a „jó Je ro mos”, a La Verrière-i kas tély kó pé re-
gény be il lõ fe je ze tei után. Vis  sza az írott szó hoz: eb bõl a 
to váb bi ak ban egy jot tá nyit sem en ged tem.


