
KARÁTSON END RE

Te lek fal vi álom
Ho gyan ve he tek részt má sok em lé ke i ben? Leg alább-

is élõ szó ban jut ha tok-e to vább együttérzõ vagy ud va ri as 
kér dé sek nél? Gye rek ko rom ban apám szí ve sen meg osz tot-
ta vol na ve lem az õ er dé lyi gye rek ko rá nak él mé nye it, de 
ma gá ról gát lá so san nyi lat ko zott, a ma gyar tár sa da lom ban 
ele ve nen élõ szé kely kul tus  szal pe dig, sze mé lyes ta pasz-
ta lat hí ján, csak a tu dat szint jén azo no sul tam. An  nyi élt 
fe jem ben, hogy tör zsö kös szé kely va gyok (ez áll anya-
köny vi ki vo na tom ban), ne me si csa lád. Elõ ne vünk: te lek-
fal vi. Csak hogy én már Bu da pes ten szü let tem, ne vel ked-
tem, s úgy tar tot tam, hogy a vi dék olyan hely, amely ki rán-
du lás ra, nya ra lás ra szol gál. A po li ti kai vi lág pe dig, amely 
egy re in kább rám ne he ze dett, ül döz te a „fe u dá lis csö ke-
vé nye ket”. Va gyis ne vem ben is en ge met. Aján la tos lett a 
ki hí vó elõ ne vet el ten ni jobb idõk re.

Fran cia or szág ban, aho vá az öt ven ha tos for ra da lom 
után emig rál tam, meg ta nul tam a „má so dik nem ze dék” 
el ne ve zést. Kül föld rõl ér ke zett szü lõk fran cia föl dön szü-
le tett gyer me kei tar toz nak eb be a cso port ba, akik már 
az új or szág is ko lá i ban ne vel ked nek, csa lád juk vi szont 
igyek szik vis  sza csa tol ni õket az el ha gyott or szág nyel vé-
hez, ha gyo má nya i hoz, vagy leg alább eze ket is élet ben 
tar ta ni ben nük. Rá döb ben tem, hogy fran ci ák kö zött el sõ 
ge ne rá ci ós va gyok, ma gya rok kö zött vi szont, anya nyel-
ve met le szá mít va, töb bé-ke vés bé má so dik ge ne rá ci ós. 
A nagy föld in du lás után per sze az el sõ gond ja i val bir-
kóz tam, a má so di kat in kább tré fá san em le get tem. Még is 
akadt egy-két szo rí tó hely zet, amely bõl az elõ ne vem be 
fo gódz kod va vág tam ki ma ga mat. Te kint ve, hogy a 
Karátson-cí me ren a pán cé los lo vag fe lett ba rokk si sak-
dísz ként egy derékbõl lát ha tó szab lyás vi téz le vá gott 
tö rök fõt tart kon tyá nál fog va.

Men  nyi ben van ne kem mind eh hez va ló sá gos kö zöm, 
tet tem fel ma gam nak né ha a kér dést. Men  nyi re le het ré sze 
éle tem nek az a múlt, ame lyet má sok él tek mes  sze a tér ben 
és ho va to vább az idõ ben? Men  nyi eb bõl a va ló ság, meny-
 nyi a kép ze lõ dés? Vi lá gos vá laszt a kér dés re nem si ke rült 
ad nom, an  nyit tud tam csu pán, hogy tu da tom mel lett 
ön tu dat la nom is szót kér éle tem irá nyí tá sá ban. Ál ma i mat 
kel le ne ró la fag gat nom. En  nyi ben ma rad tam kö zel két 
év ti ze dig. Nincs azon ban olyan emig ráns, aki ne ke res-
né to vább ra is hi te le sebb ön ma gát. 1974-ben ka pó ra jött 
fran cia fe le sé gem, Nicole Bagarry ér dek lõ dé se: – Sze ret-
ném egy szer meg néz ni Er délyt, an  nyit hal lok ró la. – Én 
se jár tam még ott – vá la szol tam óva to san, tud ván, hogy 
a tör té ne lem hõ si gesz tu sai és a tény le ges lát ni va lók nem 
min dig fe dik egy mást a meg té pá zott Kö zép-Eu ró pá ban. 
Az tán lát tam, hogy Nicole fenn tar tás nél kül men ne a ked-
ve mért. Én meg ve le kön  nyebb nek vél tem a szá mom ra 
sem ott ho nos múlt tal va ló szem be sü lést. An nál is in kább, 
mert a sok kér dõ jel lel mi ti kus Te lek fal vát is út ba kel lett 
ej te ni.

An nak az év nek a nya rán, szü le im nél tett csa lá di lá to-
ga tás után ne ki vág tunk a ro mán ha tár nak. Az Ott ho nok 
har ma dik kö te té ben be szá mo lok ar ról a meg in dult ság ról, 
mely az el ide ge ne dõ ma gyar be széd ha tá sá ra ka va ro dott 
ben nem. Át érez tem va la men  nyit apám hos  szú ke ser vé-

bõl, azt sem fe lejt ve, hogy apám vi lá ga már nem lé te zik, 
az enyém pe dig má sutt van. Kí vül ma rad tam azon, ami-
hez kö zöm lett kö ve te lõ en. Az járt fe jem ben, va la ho gyan 
más képp kel le ne meg ha son lá so mat fel fog nom, a lel kem 
mé lyé bõl me rí te ni hoz zá ih le tet. Ám az ih let csak nem 
ug rott be, jól le het kö ze lí tet tünk már a csa lá di ere det szín-
hely éhez. Székelykeresztúron pél dá ul, mi kor ott áll tam 
a szó szék alatt, amely rõl déd apám hir det te az igét, nem 
tud tam mit kez de ni a fal ra akasz tott ka lász cso kor me zõ-
gaz da sá gi üze ne té vel. Ar ra gon dol tam, mi rõl is tud nánk 
be szél get ni. Sem mi ér dem le ges nem ju tott eszem be. 
Te lek fal ván az tán for dult a koc ka. Ot ta ni út vesz tõs álom-
ba tor kol ló él mé nyem rõl szól az em lé ke zé se im bõl ki ra ga-
dott aláb bi rész let.

Az ol va só: Szó val a múlt tal olyan kap cso lat ba ke ve red-
tél, mint Ham let a szel lem mel.

A szer zõ: Nem volt az olyan tra gi kus, pár be szé det sem 
foly tat tunk.

Az ol va só: Nem is sze ret tél vol na?
A szer zõ: Ha vágy tam ilyes mi re, ak kor in kább ar ra, 

amit a múlt a je len ben mond ha tott. És nem csu pán a 
déd apa. Ha nem az õs, aki a lo vas cí mert kap ta a le vá-
gott tö rök fõ vel, a Pikárdiából be ván do rolt, kis ter me tû 
ük anya, Elisabeth Bruot, aki gouvernante lett Bánffy kor-
mányzóéknál, s egy ud va ri bá lon frászt kent le az egyik 
bár do lat lan gróf iva dék nak, mert az rá pró bált ti por ni az õ 
föl dig érõ haj fo nat ára, vagy a nya kas Már ton, aki Má ria 
Te ré zia ren de le té vel szem be sze gül ve a had ba me nést meg-
ta gad ta, re ni tens ma ga tar tá sa mi att pe dig bir to kát el ko boz-
ta bi zo nyos Macskási ge ne rá lis, az tán a primpilus Já nos, 
ki nek le szár ma zot tai lel kész ként ten get ték éle tü ket, vagy 
lel kész hez men tek férj hez.

Az ol va só: Ezért men tél el Nicole-al Te lek fal vá ra?
A szer zõ: Meg azért, hogy lás sam. Még fény kép sem 

volt ró la ke zem ben.
Az ol va só: Csak úgy oda haj tot ta tok?
A szer zõ: Csak úgy. Cí münk nem volt. Nap száll ta kor 

rá adá sul, mert a ke reszt úri pap so ká ig tar tóz ta tott, az 
or szág út pe dig, amely apám irá nyí tá sá val épült, ká tyú i-
val hát rál ta tott. A dû lõ al já ban fák kö zött hú zó dott meg 
Teleac – ez lett a ro mán ne ve. A föl des úton bi valy csor da 
po rosz kált ha za fe lé. – Menj ar rébb Ris ka, hadd men je nek 
az elv tár sak – szólt rá juk a pász tor. Por fel hõ ben egye ne-
sen a temp lom hoz ér kez tünk. Néz zük meg, mond tam 
Nicole-nak, amíg vi lá gos van. Gon dol tam, csak lesz az tán 
va la mi kocs ma, ahol ér dek lõd ni le het. Mi re ki száll tunk 
azon ban, ott állt kö rü löt tünk a fa lucs ka ap ra ja-nagy ja. Hal-
kan fü työ rész ve meg pró bál tam úgy né ze lõd ni, mint egy 
tu ris ta, akit a hely ér de kel, nem a la kos ság. Rám dör rent 
egy szten to ri hang:

– Kit tet szik ke res ni?
Nem akar tam ki búj ni az in kog ni tó ból. A „múl ta mat” 

he lyett azt mond tam:
– Egy fa ra gott lá dát.
– Mind el vit ték a nép raj zo sok. De szé kely ka pu van 

még.



El ne vet tem ma gam a gó bé meg jegy zés re. A kér de zõ 
is mo soly gott. Nyúj tot ta ke zét, ne vét mond ta. Én is be mu-
tat koz tam.

– Hát nem fran cia? Azt hit tük pe dig. Itt is él tek 
Ka rátsonok. Ta lán a ro kon ság ból va lók?

Le lep lez tek. Elõ jött egy idõ sebb há zas pár, mond ták, 
õk a For ró csa lád, nagy szü le ink uno ka test vé rek vol tak, 
meg mu tat ják majd a Karátson-kertet, õk lak nak ben ne, 
ná luk fo gunk alud ni. Eb bõl már nem tu dunk ki ke ve red-
ni, ma gya ráz tam Nicole-nak, aki örült az eg zo ti kum nak. 
Ki de rült, ven dég lõ nin csen. For ró ék hoz tak fris sen sült 
flek kent egy öreg pad ra, szem ben a fa lu kút já val, a töb bi-
ek kö rénk te le ped tek kö vek re, az ita tó pad ká já ra. El kezd-
tünk be szél get ni, akár ré gi is me rõ sök. Ki fag gat tak, mi kor 
te le pül tem Pá rizs ba, az as  szony ka fran cia-e, mi vel fog-
lal ko zunk? Ne vet tek azon, hogy a pász tor le elv tár sa zott 
ben nün ket, bár szá má ra ez ter mé sze tes volt, mert au tó val 
a fa lu ba csak hi va ta lo sok jöt tek. Ha ma ro san 56-nál tar tot-
tunk.

Az ol va só: Csak úgy? Han go san?
A szer zõ: Han go sab ban és sza ba dab ban, mint Ma gyar-

or szá gon. El mond ták, ho gyan iz gul tak ér tünk, ho gyan szo-
mor kod tak, ami kor az oro szok min dent el ta pos tak. He lyet-
tük is küz döt tek a ma gyar or szá gi ak.

Az ol va só: Ezen a kom mu nis ta ural mat ér tet ték, vagy 
a ro mánt?

A szer zõ: Úgy vet tem ki sza vuk ból, hogy a kom mu nis-
tát. Az ál la mo sí tás sal volt ba juk.

Az ol va só: A ro mán nal nem?
A szer zõ: Nem ra jong tak ér te, de egy elõ re, mond ták, 

az au to nó mi á ju kat nem fe nye ge tik. A kom mu nis ták a 
ve szé lye sek, azok akar nak min den be be le szól ni, min dent 
vál toz tat ni. For ró ék pél da ként fel em le get ték, hogy az ál la-
mo sí tás óta a Karátson-kert al mái mind el fér ge sed tek.

Az ol va só: Szid ták a rend szert. Nem fél tek, hogy va la-
ki be kö pi õket?

A szer zõ: Nem lát szot tak meg fé lem lí tett nek. Úgy tet-
szett, vé di õket a völgy, a csa lá di as éj sza ka, a csil la gos ég, 
a szé ke lyek sza bad sá ga.

Az ol va só: És él nek pa ra di cso mi ár tat lan ság ban, véd ve 
a rom lott vi lág tól.

A szer zõ: Nem tu dom, hon nan sze ded ezt a mar ha sá-
got. Ép pen ség gel an nak örül tek, hogy kö zé jük té ved egy 
nyu ga ti, aki el mond ja el sõ kéz bõl szer zett ta pasz ta la ta it. 
Mert a Sza bad Eu ró pa Rá dió nem elég, sok ab ban a pro-
pa gan da, bi zony ko dott egy baj szos, ka la pos, aki elõbb 
még at lé ta tri kót vi selt, az tán el ment, és vis  sza jött va salt, 
vi lá gos ing ben.

Az ol va só: Ne me séld, hogy ün ne pel tek.
A szer zõ: Ki fag gat tak. Azt hi szem, azt be csül ték meg, 

hogy te het ték. Nem azt kér dez ték, hogy ál ta lá ban mi lyen 
az élet oda kint. Azt kér dez ték, mi vel ke re sem a ke nye-
re met, és ho gyan sze rez tem az ál lá so mat. Be kel lett szá-
mol nom rész le te sen ku ta tá sa im ról. Tet szett ne kik, ba rá ta-
im ho gyan csem pész tek ki köny ve ket, kéz ira to kat Bu da-
pest rõl Pá rizs ba, Kosz to lá nyit még le is ön töz ve fü tyü lõs 
ba rack kal.

Az ol va só: Azért anek do táz tál, mert egy sze rû, fa lu si 
kö zön ség nek be szél tél.

A szer zõ: Azért anek do táz tam, mert jól érez tem ma ga-
mat. Kü lön ben té vedsz, volt köz tük ol va sott em ber, volt 
vi lá got járt is. Kér dez tek Ady ról, Baude laire -rõl, De 
Gaulle -ról, ha mis ká san a kán kán tánc ról, még haj da ni 

is ko la tár sam ról, Haynal And ris ról, aki bõl or vos pro fesz-
 szor lett Svájc ban. Köz ben gye re kek ker ge tõ zés be fog tak: 
eze ket odébb küld ték, mert hogy rit ka lá to ga tónk van, és 
hall gat ni akar ják, amit mond.

Az ol va só: Sztár let tél a ten ge ri hán tá son.
A szer zõ: Le het ilyen csú fon dá ro san is mon da ni, de 

en gem az õ köz vet len sé gük le vett a lá bam ról, örö mük 
pe dig meg ha tott, hogy „ott Nyu ga ton” meg áll tam a he lye-
met. Azt a kö vet kez te tést von ták le eb bõl, hogy be csü le tet 
sze rez tem a ma gyar ság nak: egy fe ke te fej ken dõs, csi nos 
fi a tal as  szony mond ta ki, s elad dig, no meg az óta is csu pán 
fran ci ák tól meg an go lok tól ha llot tam ilyes mit. Ma gyar or-
szá gon az én hos  szú fu tá som több nyi re irigy sé get vál tott 
ki, meg za vart ide gen ke dést.

Az ol va só: És te mi lyen kö vet kez te tést von tál le mind-
eb bõl?

A szer zõ: Sem mi lyet. Csak olyan gyors szív ve ré se ket 
hal lot tam be lül rõl, mint ami lyent az õs hall ha tott, ami kor 
lo vag gá ütöt ték.

Az ol va só: A Karátsonok in fark tus sal fe lel nek a ro kon-
szenv-meg nyil vá nu lá sok ra?

A szer zõ: Ös  sze azért nem es tem, csak fel aj zot tan vál tot-
tam a szót az ele ven eszû, szép sza vú kör nye zet tel, az idõ 
mú lá sát ész re se vé ve. For ró ék szól tak ti zen egy óra fe lé, 
hogy ide je len ne le fe küd ni. Töb ben el kí sér tek a Karátson-
kertig, el ma gya ráz va, ho gyan ta lál juk meg Ud var he lyen 
az asz ta lost, aki fa ra gott lá dát ké szít ren de lés re. Az tán a 
házigazdáék tép tek ne künk két al mát. Sa va nyú ak vol tak, 
ku ka co sak. Ha ar ra gon do lok, ma nap ság jó fé le vegy sze-
rek nek há la, mi lyen telt hú sú, egész sé ges gyü möl csök 
te rem nek, ak kor csak azt kí ván ha tom, szü les sen új ra az a 
kert fér gek nél kül há zi gaz dá ink igaz örö mé re.

Az ol va só: Meg gyil kol nád a ku ka co kat?
A szer zõ: Mi ért, te meg eszed õket? És mondd, ket té ha-

ra pod õket, vagy egész ben? Ahogy kun ko rog nak?
Az ol va só: Ott tar tot tunk, hogy Forróéknál alud ta tok.
A szer zõ: Fa ház ban lak tak, szõt tes ta ka rók ra em lék-

szem, meg pet ró le um lám pá ra.
Az ol va só: Me sé sen meg nõt tek az ár nyak, ugye?
A szer zõ: Kép zeld, igen. El al vás elõtt még vá rat lan 

me sét is hal lot tunk. For ró Pa li bá csi mond ta.
Az ol va só: Ré gi di csõ sé günk...?
A szer zõ: In kább kö zel múlt. Te lek fal ván lak tak 

Ka rátsonok még a XIX. szá zad vé gén is. Szil va pá lin kát 
fõz tek. Tûz ke let ke zett. Le égett egy egész ház sor.

Az ol va só: Be rúg tak?
A szer zõ: Én is meg kér dez tem. Pa li bá csi sel mán 

mo soly gott. Az óta sem él nek köz tünk olyan vi dám em be-
rek. Mert ne kik nyo muk ve szett az eset után. Biz tos egy 
má sik ága volt a csa lád nak.

Az ol va só: Biz tos egy má sik ága.
A szer zõ: Fel aj zott az ita tó kö rü li be szél ge tés. Da ga dó-

ra állt a hold sar ló ja. Ki néz tem az ab la kon: hal vány fény 
szi tált az al ma fák ra. Ma gas, so vány, hos  szú or rú, fe hér 
sza kál las egy há zi fér fiú sze de ge tett gyü möl csö ket, néz te 
õket, be lé jük ha ra pott, föld höz vág ta õket. Szét frec  csen-
tek, ha kõ höz ütõd tek. Fel ri ad tam a zaj ra. Meg szó la lá sig 
ha son lí tott déd apám hoz. Köz vet le nül az ab lak mel lé ál lí tot-
tam a pet ró le um lám pát. A vissz fény mi att csak ma ga mat 
lát tam árny alak ként. Meg akar tam szó lí ta ni az öreg fi út, õ 
azon ban há tat for dít va át ka rol ta az egyik al ma fát, mint ha 
tõ lem akar ná vé de ni. Ki ál tot tam, ne tõ lem fél jen, in kább 
a tö rö kök tõl vagy a kom mu nis ták tól. A fér gek tõl fé lek 



meg a szesz fõ zõk tõl, sut tog ta még min dig hát tal fe lém. 
Nya kon löt  tyin tet tem egy kis pá lin ká val, hát ha be lát ja, 
hogy fi nom. Vis  sza kéz bõl le ver te a lám pát. Szét öm lött 
lán gol va a fo lya dék, ha rap ta a fák szá raz tör zsét. Láng-
ban állt a Karátson-kert, be kel lett me ne kül nöm a fa ház-
ba. Ve rej té kez ve éb red tem. Nicole bé ké sen aludt. Fel ráz-
tam, öl töz zön, me ne kül jünk. Fél álom ban azt vá la szol ta, 
in kább néz zük, mi lyen szép a lát vány. És csak ugyan, a 
tû zön át egy nyal ka, pán cé los vi téz vág ta tott. A fe hér ló 
pa tái alatt az iz zó ágak ból szik rafel hõk száll tak, a lo vas 
meg von ta ma gá val a fel hõ ket, me lyek rá ta pad tak, majd 
le sza ka doz tak, szik ra lo vas for mát ölt ve, egyi ket a má sik 
után. Ha ma ro san a fényt ve tõ osz tag ûzõ be fog ta a nyal ka 
vi tézt. Nem va la mi ered mé nye sen, mert aki be ér te, an nak 
az ül dö zött le vág ta a fe jét. Egyet len csa pás sal. Var ko csuk-
nál fog va a le be ret vált tö rök fõ ket oda ha jí tot ta a nagy or rú 
tisz te le tes nek. Õ min den va ló szí nû ség sze rint a biz ton ság 
ked vé ért ki tol ta a sze mü ket. Nicole fel si kol tott: ir tó zott az 
ilyen lát vány tól. Fel rá zott: azon nal men jünk. Meg õrül tél? 
– kér dez tem. – Nem lá tod, oda kint ös  sze-vis  sza vag dal ko-
zik az a fic kó. Köz ve szé lyes. In kább néz zük a rit ka szép 
lát ványt. Mert csak ugyan a cson ka tes tek sor ra szét es tek. 
Szik rá ik per met ként röp pen tek a gyü möl csök re, nem meg-
éget ve õket, ha nem a ku ka co kat ki la kol tat va. S az al mák, 
el nép te le ned ve, ne ki göm bö lyöd tek, fe szes bõ rü ket kí nál va 
a lel ki pász tor fon  nyadt aja ká nak, sár ga fo ga i nak. Õ har sog-
va ha ra pott be lé jük és szív ta le vü ket mo hón, ke vés hí ján 
ne mi ger je de lem mel. Ez a ke vés ter mé sze te sen elég volt 
ah hoz, hogy meg ma rad jon tisz te le tes nek a láng ban ál ló 
Karátson-kertben. Csak nyo mo gat ta mód sze re sen ki fe lé a 
mosz lim szem go lyó kat.

Az ol va só: Mi lyen épü le tes. Kár, hogy egy han gú.
A szer zõ: El is alud tam kis vár tat va. Az üre se dõ szem-

göd rök be a ku ka cok kúsz tak. Le gör bül tek, fel gör bül tek, 
kun ko rod tak bal ra, kun ko rod tak jobb ra, mint akik tán cot 
jár nak, élik vi lá gu kat. Déd apám ré ve te gen azt mor mog ta: 
tör té ne lem, és le pöc köl te sza lon ka bát ja haj tó ká já ról azt a 
szem te lent, ame lyik az õ sze me fe lé má szott. Be né zett az 
ab la kon, amely mö gött Nicole-lal alud tam.

– Kik ezek? – kér dez te a vi téz tõl nagy tisz te let tel, 
ahogy a pat ri ar chá lis tár sa da lom ban a déd apák hoz szok-
tak szól ni.

 – Ven dé gek – hang zott a fi a tal ha das tyán vá la sza – õk 
ál mod ják a tö rök ro ha mot és a fel gyúj tott Karátson-ker-
tet.

– Nem fél nek a pusz tu lás tól?
– Az álom biz ton sá got nyújt. Mert csak álom. Ér zik, 

hogy ál mod hat ná nak mást, ma guk ról, más ról mást, ahogy 
tet szik, ahogy jön.

– Ahogy tet szik, ahogy jön, az nem ugyan az.
– Egyi ket sem kö ti kül sõ va ló ság.
– Tisz tes ség ne es sék szól ván, én nem len nék va ló ság? 

Te nem len nél va ló ság? És a fér gek, amik itt nyü zsög nek? 
Meg a csi masz tö rö kök?

– Mind ez bel sõ va ló ság.
– De me lyi kük bel sõ va ló sá ga? Hi szen ket ten ál mod-

nak.
Az ol va só: Ez igaz. A ma gad csa lád ját ál mo dod. Mi 

eb ben a tör té net ben Nicole sze re pe?
A szer zõ: Együtt alud tunk Forróéknál Te lek fal ván.
Az ol va só: Ez egy tény. De az álom ne ked tör té net mon-

dás. Mit oszt, mit szo roz eb ben a fe le sé ged?
A szer zõ: Nézd, mind ket ten ven dé gek vol tunk Te lek-

fal ván, de én on nan eredeztem, õ pe dig egész más hon nan, 
ap ja ágán Provánszból, any já én Berrybõl. Az õ ere de té rõl 
volt nap pa li tu dá som, ta pasz ta la tom is, hi szen szü le it, 
nagy szü le it is mer tem, de lá to má som nem volt ró la: nem 
ál mod tam so se be le ma ga mat.

Az ol va só: És õ ta lán be leál mod ta ma gát a te ere de-
ted be?

A szer zõ: Igen. Akár hi szed, akár nem.
Az ol va só: Csak a szü le i det is mer te. Mit tu dott a töb-

bi ek rõl?
A szer zõ: Amit én me sél tem. Pél dá ul Sá ra né ni le gen-

dá ját. Ez egy nem zet kö zi story, de én az õ szó ra koz ta tá-
sá ra, Te lek fal vá ra ho no sí tot tam. Mi kor a ta tá rok rá tá mad-
tak a fa lu ra, la kos sá ga egy bar lang ba me ne kült, mely nek 
olyan szûk nyí lá sa volt, hogy két pixidarius is meg tud-
ta vé de ni. Az ost rom lók jobb nak lát ták ki éhez tet ni a szé-
ke lye ket, akik nek egy re fo gyott az ele mó zsi á ja. Köz ben 
per sze oda kint a ta tá rok is fel fal tak min den en ni va lót. 
S ek kor Sá ra né ni, a csa lád õs any ja, kor pá ból és ha mu-
ból sü tött egy ma lom ke rék nagy sá gú ke nye ret, me lyet az 
egyik be já ra ti vi téz lán dzsa hegy re tûz ve fel mu ta tott a far-
kas éh ség gel küz dõ to por tyán ta tá rok nak. Lát ván, hogy 
ne kik fog fel kop ni az ál luk, az ag res  szív ka lan do zók egy-
bõl el ta ka rod tak.

Az ol va só: Jó, de ez egy apok rif ere det.
A szer zõ: Mind egy. Nicole örök befo gad ta, mert az 

õ bel sõ va ló sá gá ban amúgy is nagy anyókul tusz ural ko-
dott.

Az ol va só: Még iscsak élõs di tör té net ez a Karátson-
kertben. Mit szólt hoz zá a lo vag meg az ige hir de tõ?

A szer zõ: Megint fel éb red tem a za va ros be szél ge tés 
fo gas kér dé sé re. Ott ült a két õsöm szem ben egy más sal, 
pi páz tak, gu ri gáz tak a tö rök fõk kel. Nicole oda ment hoz-
zá juk, és álom nyel ven ér dek lõ dött, mit szól nak Sá ra né ni-
hez. Déd apám vi cso rí tott egyet fe le sé gem lát tán – mi 
ke res ni va ló ja van en nek a kis dá má nak ko moly fér fi tár-
sa ság ban? – és azt mond ta: Krisz tus ban õ min den em bert 
sze ret, de konk ré tan vi szo lyog az ilyen bugy ros tes tû, kér-
ges ke zû, iz zad ság-, sõt, va ló szí nû leg, pisiszagú, ta tár já-
rás ko ri nya nyák tól. Pi ha. A vi téz vi szont, aki lát ha tó an 
in kább lo vak, mint köny vek tár sa sá gá ban ne vel ke dett, 
ke vés bé ké nyes ke dõn kö ze le dett a kér dés hez. Va la ki-
nek kel lett õe lõt te is len ni, akár men  nyi re ve le kez dõ-
dik a csa lád fa. Tet szett ne ki Sá ra né ni gó bés ha di cse-
le, de az tán ide gen ke dett föld mû ves jel le gé tõl, amúgy 
pe dig va ló szí nûbb nek tar tot ta, hogy ne mes em ber ként 
fér fi tõl szár ma zik. Nicole csak úgy fél álom ban ér dek-
lõ dött, hogy ha nem nõi mel len ne vel ke dett, ak kor mit 
szí vott. El rö hög tem ma gam: haj dan en gem is csõ be húz-
tak osz tály tár sa im ilyen fran ci á zó lo gi ká val. Déd apám 
azon ban fel szis  szent. A Karátson-kert üsz kö sö dõ zsa-
rát no kai kö ze pén ne ki ne íz lés te len ked je nek, ne orcát-
lankodjanak. Nicole to vább aludt, de fel éb redt ben ne a 
fe mi nis ta ön tu dat, és a füs töl gõ lelkipásztorhoz a kö vet ke-
zõ szó za tot in téz te: – Mácsóbácsi, ön nek nem volt édes-
mamája? Te gye ke zét szí vé re, ha tü kör be néz, nem lát ja 
va jon az õ vo ná sa it is? Dé dem meg hök kent a ne ki még ért-
he tet len meg szó lí tás tól, meg a kér dés tõl is. Ta nult em ber-
ként csap dá ra gya na ko dott. De nem sej tet te, hogy mi 
le het ve szé lyes édes any ja vo ná sa i ban. Mond ta hát, hogy 
lát ja õket. Ez zel már be is szo rult a ke lep cé be. Azt hal lot-
ta: Hát ak kor mi ért nem vi se li édes any ja ne vét is? – Mert 
nem szo kás – há pog ta. – És a szo kás azt tart ja, hogy az 



ön nagy any ja, déd any ja, ük any ja se kap jon he lyet a csa-
lád név ben? – Mi cso da kér dés! Apá ról fi ú ra száll a csa lád-
név, ma gá ba fog lal ja a mi azo nos sá gun kat. – Biz tos ön 
ab ban, tisz te le tes úr, hogy ön azo nos az ön nel szem ben 
lószagúan ül dö gé lõ vi téz úr ral? – Vá rat la nul, már mint déd-
apám szá má ra vá rat la nul, a nyal ka pánczélos elröhhen-
tette ma gát, ahogy az jó hí rért-né vért ha da ko zók nemegy-
szer meg te szik. – Az én ko ros ük uno kám hogy le het ne 
azo nos ve lem? Ta lán már ló ra kap ni se tud, és az a sok 
as  szon, aki köz tünk van, mes  szi re daj kál ta õt én tõ lem. – 
A ké sõb bi öreg Karátson ide gen ked ve né zett a ko ráb bi fi a-
tal Karátsonra. Nicole tisz te let le nül her gel te a tisz te le test. 
– Hogy hív ják a bá csi fe le sé gét? – Binder Ka ro li na. – Õ 
szé kely? – Nem, szász. – Kun co gott megint egyet a nyal-
ka, tör té nel mi egyén, mint aki va la mi de ka den ci án szó ra-
ko zik: – Híg szé ke lyek let tek a gye re ke id? – A meg szo rult 
lel kész megint meg va kí tott egy tö rök fõt, je lez ve, hogy a 
vér ugyan híg, de a lé lek nem erõtelen.

Egy re csí põ sebb füst szállt a zsa rát nok ból, meg kö-
hö gte tett mind an  nyi un kat. A go moly gás ból kék sze mû, 
szõ ke haj fo na tos, dús keb lû cip szer lány lé pett elõ fo nott 
pi a ci ko sár ral, ahogy dal mû vek ben szo ká sos. Egy perc 
se telt be le, a vi téz bo ká ját csat tog tat va kö röt te le gyes-
ke dett és fa us ti han gon szó lí tot ta: – Ke gyecs két hogy 
hív ják? – Vilmuskának – fe lel te a kér de zett mar ga ré ta- 
mo sol  lyal. Min den to váb bi nél kül hagy ta, hogy jó vá gá sú 
õsöm vis  sza ve zes se a szür ke ség be ve szõ al ma fák kö zé. 
– Vilmuska, nem sza bad, ha ja don nak ve szé lyes – tört 
ki dé dem. – Utá nunk az özön víz – rik kan tot ta az im már 
nem lát ha tó nõ csá bász. Ki de rült a clergyman mél tat lan-
ko dá sá ból, hogy Vilmuska Sa rol tá nak, az õ fe le sé gé nek 
má sod uno ka hú ga, akit majd az õ fia, az én nagy apám, id. 
Karátson End re vesz el fe le sé gül. – Ál muk ban az em be-
rek min dent tud nak, ál la pí tot tam meg fenn han gon – a 
jö võt is. Én is a jö võ höz tar to zom, ifj. Karátson End re, 
ez vi lá gos, az vi szont ke vés bé, hogy mi lyen szán dék kal 
te szi lo vas õsöm a gyü möl csös ben nagy anyám mal, amit 
tesz. – In tel lek tu á lis kí ván csi ság ból, ál lí tot ta csa la fin tán 
Nicole, s apám fény ké pét vet te elõ: néz zük meg, olyan 
kék a sze me, mint Binder Vilmuskáé. Karátson még ez 
az em ber? És me lyik szá zad ból? – A rossz tré fa fel éb resz-
tett: – A sze me, mint a Bindereké, az or ra meg, mint a 
Karátsonoké – szól tam szem re há nyón –, at tól még nem 
faj zott el. – At tól még hasz nál hat ná a Binder ne vet is a 
Karátsonnal együtt.

Lett vol na er re meg jegy zé sem, ha nem hát rál ki a 
köd bõl ha nyatt-hom lok a vi téz, ke zé vel, kar já val pró bál-
va fe jét vé de ni. Fér ges al mák elõl me ne kült, me lyet egy 
kis ter me tû, hos  szú cop fú nõ vag dalt hoz zá nagy há bo rog-
va. – Infâme – ri kol tot ta –,  fumier, szédientelenkedesz 
Vilmuskaval! – A sza tír ként ke zelt õs déd apám há ta 
mö gé fe de zett be, aki a csa lád be csü le té nek vé del mé ben 
rá szólt a fran cia fú ri á ra: Ne bántsd a Karátsont. Mél tat-
lan ko dás tól re meg ve a kis nõ fel né zett a lan ga lé ta tisz te-
le tes re, ki kér te ma gá nak a te ge zést, és még né hány szit-
kot kibocsájtva ide gen aj kai kö zül, a Karátsonokat sze-
mük ki ka pa rá sá val fe nye get ve, vis  sza si e tett a füst be meg-
vi selt vé den cét pátyolni, kor hol ni. Dé dem tõl meg tud tuk, 
hogy Vilmuska ve he mens ük any já hoz, Elisabeth Bruot-
hoz volt sze ren csénk, aki bõl a Bánffy-bá lon el csat tant 
po fon után Ludwigné lett, egy szász há zi ta ní tó, ké sõbb 
Marosújvárott só bá nyai el len õr fe le sé ge. Uno ká ju kat, 

Wilhelmina Ludwigot Mar tin Binder székelykeresztúri 
gyógy sze rész vet te el, ez adott a pikárdiai ne ve lõ nõ nek 
jog ala pot ar ra, hogy Binder Vilmuska ügyé ben tett le ge sen 
ki ro han jon. Er re már fel kel lett ráz nom Nicole-t, aki aludt, 
mint a tej. Megint elõ szed te a ket tõs ne vek re vo nat ko zó 
kö ve te lé sét. – Las san a test tel – fe lel tem szá na koz va. – 
Mél tá nyos ság sze rint oda kel le ne ír ni a ket tõs név mel lé a 
nagy anyá ét, a déd anyá ét, az ük anyá ét. És tu do má sul ven-
ni, hogy ezek is ket tõs ne vek, el vég re ne kik is volt ap juk 
és any juk, akik nek mél tá nyos ság sze rint szin tén két szer 
két név vel kel lett vol na frigy re lép ni. Nem is szá mo lom. 
Ki tud na el iga zod ni ek ko ra hem zse gés ben? És... – És? – 
is mé tel te Nicole gya na kod va, tud ván, hogy túl li ci tá ló lo gi-
ká val mek ko ra szõ nye get rán tok ki nemegy szer ma ga biz-
tos ér ve lé sek alól. – És – vi gyo rog tam – a ta nul ság eb bõl 
az, hogy azo nos ság igaz ság sze rint nin csen. Nem csu-
pán a Karátsonoknál, a Bindereknél, a Bagarryaknál, a 
Ludwigoknál, a Bruot-knál, ha nem egy ál ta lán se hol sem 
az em be rek nél. Leg alábbis le szár ma zás sze rint. Ádám és 
Évá nak még volt a Pa ra di csom ban, mert az Úr fe le ség nél-
kül hoz ta õket vi lág ra, és ágyas sal sem ren del ke zett az Úr. 
Ki ûze té sük után gyer me ke ik nek már meg gyûlt a ba juk 
el ne ve zé sük kel, hi szen mél tá nyos ság sze rint Ádám-Éva fi 
Kainként és Éva-Ádám fi Ábel ként kel lett vol na be mu tat-
koz ni uk jö ven dõ be li nõ ik nek. A Pa ra di csom mal az em ber-
faj nemcsak tu dat lan sá gát, ha nem azo nos sá gát is el vesz-
tet te. Kény sze re sen in for má ló dó fél vé rek let tünk öt vi lág-
rész ben.

Az ol va só (be ha ho táz va): Éden-kert he lyett ma radt a 
Karátson-kert.

A szer zõ: Igen, a gu ban cos ágú csa lád fá i val meg a fér-
ges al má i val. (Mint aki ál mot lát.) Ezért ál mo dott Marx 
az em be ri ség egye sü lé sé rõl. Rög esz mé je volt a kö zös azo-
nos ság. Min den kit ugyan úgy fog nak hív ni, csak a ke reszt-
ne vek kü lön böz nek. Sen ki sem lesz ide gen. – Az tán ezt 
az egy ne vet ki fog ja ad ni, és mi lesz az az egy név? 
– kér dez te Nicole a mar xis ták csacs ka me sé it csú fol va. 
– Szá mot kap nak – szólt köz be déd apám –,  az utol só 
íté let kor kön  nyebb lesz ki mu ta tást ké szí te ni a jók ról és a 
ros  szak ról. – Nem tud tuk, tré fál-e, de a szá mok em lí té sé re 
apo ka lip ti kus csönd tá madt. Pity mal lott las san. Min den ki 
tud ta, hogy azo nos ság nem lé te zik, és sen ki sem akart azo-
nos ság nél kül fel éb red ni. – A vi téz le gen dá já hoz hí ven 
la zí ta ni pró bált a ket tõs és gor di u szi cso món: – Hív ja nak 
min den kit úgy, ahogy ed dig. – Ak kor most Druot le gyek 
vagy Ludwigné? – ag gó dott a be ván do rolt fran cia nõ. 
– Ne ha so gas sa a szõr szá lat – tor kol ta le a vi téz. – Kon-
ven ció csu pán az azo nos ság. Ki ta lál juk ma gun kat. – Úgy 
be szélt, mint aki szö veg el mé let tel fog lal ko zik. De hát 
ne ki kön  nyen ment, õ volt a név adó.

Az ol va só: No, és hogy vég zõ dött az álom?
A szer zõ: Nem ért vé get az óta sem. Az ab la kon át a 

Karátson-kertet nap fény ben lát tam. Nem ég tek le a fák, 
sem mi ba juk nem volt azonkí vül, hogy gyü möl cse ik fér-
ge sen lóg tak. Ve re bek, cin kék szök dé csel tek az ága kon, s 
ott, ahol tö rök fõk gu rul tak, friss va kond tú rás ok emel ked-
tek, árul kod va a föld alat ti mun kál ko dás ról. Me leg bú csút 
vet tünk Forróéktól, ha sza bad így mon da nom.

Az ol va só: Mit gon dol tál a lá to ga tás ról?
A szer zõ: A be szél ge tés meg erõ sí tett, az álom meg vi lá-

go sí tott. Nicole pe dig ab ban az idõ ben kezd te a Ma dame 
Nicole Bagarry-Karátson ne vet hasz nál ni.


