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CARLOS CASTÁN

Hó lep te pe ron
„Ha az em ber nem re mé li a nem re mél he tõt, ki ta lál ni nem fog ja,

mert ne he zen ki ta lál ha tó és hoz zá fér he tõ.”
Hé rak lei tosz

(Kerényi Kár oly for dí tá sa)

Egy gõz moz dony von tat ta sze rel vé nyen bár mi kor elõ-
for dul hat, hogy vá rat la nul ös  sze futsz egy né met ka to ná-
val, és ha tör té ne te sen nincs ná lad az út le ve led, kön  nyen 
le het, hogy le kell ug ra nod a vo nat ról a hó ba. Ak kor pe dig 
egy há bo rú dúl ta Eu ró pa kel lõs kö ze pén ta lá lod ma gad 
egy kö dös er dõ ben, ki bi csak lott bo ká val. Ezért ma már 
más faj ta vo na tok köz le ked nek. Ez így ké nyel met len len-
ne az uta sok szá má ra.

A vas úti tár sa sá gok fo lya ma to san, már a Union Pacific 
óta pró bál ják vis  sza szo rí ta ni az eh hez ha son ló meg ma gya-
ráz ha tat lan je len sé ge ket. Ti tok ban, ügyel ve ar ra, hogy 
ne kelt se nek pá ni kot, sor ban föl szá mol ták kö zü lük azo-
kat, ame lyek rõl el du gott ele fántcsont tor nyok ban vég zett 
ko moly ku ta tá sok alap ján be bi zo nyo so dott, hogy ki kü–
sz öböl he tõ ap ró sá go kon múl nak. Így, mi u tán egyes anya-
go kat má sok kal he lyet te sí tet tek, el ke rül ték a kí sér tet vá ro-
so kat, rend sze re sen ös  sze ku tyul ták a me net ren det, meg-
szen tel ték a gyár tó sor ról le gör dü lõ moz do nyo kat, és a for-
ga lom ban be ve zet ték a hir te len gyor sí tást és fé ke zést, sõt 
a vá rat lan irány vál tá so kat, si ke rült meg szün tet ni ük a leg-
lát vá nyo sabb fur csa sá go kat, alig né hány túl élõ ma radt, és 
ezek is csak hé be-hó ba buk kan nak föl, ki vé te lek, me lyek 
erõ sí tik a jó zan ész dik tál ta sza bá lyo kat, de en nek meg-
fe le lõ en min dig lesz nek olyan uta sok, akik, ha ép bõr rel 
akar nak vis  sza tér ni rö vid ke út juk ról Leganésbõl, job ban 
te szik, ha in kább ha jó ra száll nak. Min den eset re lás suk be, 
an  nyi év után már ke vés sé va ló szí nû, hogy nap ja ink ban 
komancsok tá mad ja nak meg min ket egy vo na ton, vagy a 
cár pos tá já val kap cso la tos ka land ba ke ve red jünk. Ezt már 
ne kem is csak szép em lék ként me sél ték.

Azok, akik ma rej té lyek után ku tat nak, több ezer ki lo-
mé tert jár nak be anél kül, hogy akár egyet is ta lál ná nak. 
Fá rad ha tat la nul jön nek-men nek, egyik vá ros ból a má sik-
ba, fé lig üres bõ rönd jük kel a ke zük ben, és gyû rött új sá-
guk kal a hó nuk alatt. Né há nyuk uta zóka la pot vi sel, és 
már mind an  nyi an szám ta lan szor föl ad ták a re ményt a 
pe ro non sza ka dó esõ ben – amely a leg kö nyör te le nebb 
és leg fa gyo sabb mind kö zül –, mert a cso dá la tos dol gok 
el ke rü lik a jólértesülteket és a bûn bá nó vis  sza já ró kat, 
akik ko ráb ban a meg fá zás tól ret teg ve úgy in tet tek bú csút 
a kí nál ko zó al ka lom nak, mint egy éj sza ká ba ve szõ moz-
dony nak. De ki me rül ten, új ra és új ra, ezer egyed szer is föl-
ka pasz kod nak majd a vo nat lép csõ jén, ólomne he zen az 
ülés be ros kad nak, és oda sem néz ve ki nyit ják új ság ju kat, 
mi köz ben az ab lak nak tá masz tott fej jel vár ják a síp szót, 
mely nagy ne he zen új ra fel szít ja majd a ki huny ni lát szó 
lel ke se dést.

E cso da ke re sõk kö zül is a leg re mény te le neb bek kö zé 
tar to zik Segriá úr, akit né hány éve egy Talgo-vo na ton 
is mer tem meg, és aki azt a sze rel met ta lál ta meg egy vas-
úti ko csi ban, mit az elõtt hi á ba ke re sett az ut cá kon, szál-
lo dák ban, bá rok ban vagy par kok ban. Úgy me sél te: le ült 
ve le szem ben, szõ ke ha ja és gyöngyházberakásos ön gyúj-

tó ja volt. Azt mond ta, le he tet len ki tö röl ni az em lé ke ze té-
bõl a par füm jét. Azon nal úgy érez te, hogy is me ri va la-
hon nan, de rö vid del ké sõbb ki zár ta, hogy már ta lál koz-
tak az elõtt, és el köny vel te, hogy csak Schu mann Ta va-
szi szim fó ni á já nak larghettója mi att ér zi is me rõs nek. Azt 
mond ta, hogy egész egy sze rû en ugyan olyan volt. Ilyes mi-
ket mon dott. So sem le het tud ni, hogy ér de mes-e oda fi-
gyel nünk a sze rel me sek sza vá ra, hig  gyünk-e ne kik bûn tu-
da tun kat fél re té ve; az is rej tély, hogy csak a szí vük ve ze-
ti a gon do la ta i kat, vagy va ló ban ös  sze tud nak ha son lí ta-
ni egy nõt egy ze ne mû vel. Az vi szont tény, hogy hos  szú 
ki lo mé te re ken át sze ret te õt. Már azon az úton is, majd 
azt kö ve tõ en több ször, a Cos ta Braván és a há ló ko csik-
ban. Meg ke rül het te vol na az egész vi lá got, míg tar tott ez 
a sze re lem.

Túl sú lyos ka ta lán uta zónk vég re sze re tett vol na ta lál-
ni a nõ szá má ra egy zu got a szá raz föld ön, ven ni ne ki egy 
la kást, vagy el vin ni mo zi ba, az ol da lán sé tál ni az ut cán, 
ha más nem is jö he tett szó ba, hát be tér ni ve le egy ká vé zó-
ba, meg néz ni együtt egy fil met, és tud ják, hogy van az, 
be mu tat ni õt a ba rá tok nak. De a nõ min dig vis  sza uta sí tot-
ta. Majd mo so lyog va el árul ta a kö vet ke zõ út já nak he lyét 
és ide jét. Ha a fér fi nem tá gí tott, szer te fosz lott min den, a 
nõ el ko mo ro dott, és már csak alud ni akart vagy a ma ga-
zin ja it ol vas gat ta vol na. De ha le zár ta a kér dést, is mét úgy 
vi sel ke dett, mint ko ráb ban. Min den rend ben is lett vol na 
így, éve kig tart ha tott vol na a vi szony. Segriá meg elé ged-
he tett vol na az zal, hogy me net rend sze rint ér kez zék a bol-
dog ság, hogy a vo nat – amo lyan vágy-me ta fo ra ként – rin-
ga tó zó moz gás sal új ra és új ra be ha tol jon az éj sza ká ba. 
Akár na pon ta, ha úgy akar ta vol na. Még is kö vet nie kel-
lett. És Pá rizs ban meg tör tént. – Esett? Mint ha azt mond ta 
vol na, hogy esett. – Mi u tán szo kás sze rint el bú csúz tak a 
pe ro non, Segriá úgy tett, mint ha a taxidroszt fe lé ven né az 
irányt, még is a nõ nyo má ba eredt a jár dán. (Meg fi gyel te, 
men  nyi re más a já rá sa a szi lárd ta la jon.) Tud ta, hogy hely-
te le nül cse lek szik, és hogy ezért ke mé nyen meg fog bûn-
hõd ni. Hir te len szé dül ni kez dett. Ször nyû pá nik ba esett, 
hogy so ha töb bé nem fog ja már lát ni a nõt, és ahogy 
be for dult a sar kon, nem is lát ta töb bet. Szó sze rint el tûnt. 
Így tör tént, eb ben a sor rend ben: elõ ször tud ta, hogy so ha 
töb bé nem fog ja lát ni, azu tán el fog ta a fé le lem, és vé gül 
örök re el vesz tet te. Kö rös kö rül nem vol tak aj tók, sem ab la-
kok, nem vol tak üz le tek vagy bá rok, ame lyek be be me he-
tett vol na. Azon a haj na li órán au tók sem jár tak az ut cán. 
Segriá ön ma gát is meg lep ve hi ány zó csa tor na fe de let ke re-
sett a kör nyé ken, te kin te tét meg szál lot tan kap kod ta ide-
oda, föl és alá, míg vé gül zo kog ni nem kez dett; ke ze i vel 
a mál ló va ko la tú fal nak tá masz ko dott, mint ha át vál to zott 
sze rel me sét ke res né ben ne, majd vé gül ös  sze ros kad va 
le ült a bõr bõl ké szült bõ rönd jé re. A tor ká ban új ra ös  sze-
gyûlt a fáj da lom, majd el árasz tot ta min den élõ por ci ká ját 
az át ázott ka bát alatt. Nem vissz hang zott he ge dû szo ná ta 
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a le ve gõ ben, csak egy ke se rû fo ga da lom, hogy új ra meg 
fog ja ta lál ni.

A be szél ge té sünk után – ami vé gül több olyan gya nút 
is meg erõ sí tett ben nem, me lye ket az elõtt még ma gam nak 
sem mer tem meg fo gal maz ni –, több ször is meg gyõ zõd-
tem ar ról, hogy az uta sok kö zül so kan rög tön el tûn nek, 
amint el hagy ják a vas út ál lo más te rü le tét, ezt bár ki köny-
 nye dén el len õriz he ti. Elég kö vet ni õket, mi u tán le száll-
nak a vo nat ról, is me rik a leg el du got tabb ut cács ká kat is 
– is mer het nek egy ál ta lán bár mi mást a vo na ta i kon kí vül? 
–, és már men nek is, fél sze gen egyen sú lyoz va, nyug ta la-
nul, se be sen lép del ve, ap ró egér moz du la tok kal ha lad nak. 
Amint el ér ke zik a meg fe le lõ pil la nat, köd dé vál nak. Van-
nak kö zöt tük elég ügyet le nek is, ezért nem tel je sen ki zárt, 
hogy szem ta núi le gyünk a tá vol lét e rop pant meg nyil vá nu-
lá sá nak, ahogy a vi lág egy ut cá já ba hir te len be nyo mul a 
nem lét. Az tán más nap új ra tes tet öl te nek egy mos dó ban, 
ugyan azon a vo na ton vagy egy má si kon. Ezért, ta lán már 
ma guk is meg fi gyel ték, alig hogy a sze rel vény el in dul, 
va la ki min dig ki lép va la me lyik – még má sod per cek kel 
az elõtt is üre sen ál ló – mos dó ból.

Nem tu dom, ho gyan ke let kez nek, sem hogy mi lyen 
gon do lat ül ki el sõ ként az ar cuk ra, hogy kül se jü ket meg-
elõ zõ szá za dok ha lot ta i tól köl csön zik-e, eset leg szim fó ni-
ák tól, ahogy azt Segriá gya ní tot ta, vagy ta lán rég el fe lej-
tett fest mé nyek rõl. Azt vi szont tu dom, hogy nem szü let-
nek, is ko lá ba sem jár nak, hogy a nyelv, amit be szél nek, 
ha mis, csak meg játs  szák a ma gányt, hi szen nem is me rik 
az élet drá má ját, em lé ke ik ho má lyo sak és oly meg fog ha-
tat la nok, mint ma guk az ár nyak, me lyek közt el il lan nak. 
Hús-vér em be rek, de nem vár rá juk ra va ta lo zó; ne vet nek, 
de bol dog sá guk ér tel met len, mert sem mit sem tud nak a 
fáj da lom ról, so ha sen ki nem rí kat ta még meg õket, so ha 

nem me rül tek még fe le dés be. Nem va gyok õrült. Én sem 
ta ga dom, hogy egy hét köz na pi vo na ton az uta sok több-
sé ge olyan, mint ma ga vagy én, em be rek, akik az egyik 
vá ros ból a má sik ba utaz nak egy kis le ve gõ vál to zás ért, 
te me té sek re igye kez nek, sze rel me ket akar nak meg men-
te ni, vagy sür gõs üz le ti ügyek ben jár nak el. Így igaz. De 
azok a lé nyek, akik rõl be szé lek, a lát szó la gos nál na gyobb 
szám ban van nak je len, és már a lát szó la gos sem ke vés, ha 
tud juk, ho gyan ve gyük õket ész re, ha még nem sor vadt el 
tel je sen a bel sõ lá tá sunk at tól, hogy meg pró bál juk szem-
mel tar ta ni õket. Kez dek be le fá rad ni a gya nak vás ba. Hoz-
zá te szem, a vas úti rej té lyek so ra még nem ért vé get e szép-
sé ges fog lyok kal, akik bõ rönd jük kel, ke mé nyí tett gal lér-
juk kal, to jás sal meg ra kott ko sa ruk kal vagy sport na pi lap-
juk kal fel vér tez ve pró bál ják hasz ta la nul meg vál toz tat ni 
az éle tün ket az alatt a rö vid ke idõ alatt, amit az út sza kasz 
le he tõ vé tesz szá muk ra.

Van nak en nél meg le põbb ese tek is. Si ke rült el ér nem, 
hogy egy ré szeg alak, akit a kör nyé ken csak Vas utas 
Macariónak gú nyol nak – a sap ká ja mi att, és mert ami kor 
ké re get, min dig azt mond ja, hogy a vo nat ra kell –, el me-
sél je ne kem a tör té ne tét.

Még más kö rül mé nyek kö zött él te ren de zett éle tét, ami-
kor egy jú li u si na pon es te fe lé Mad rid ba tar tott, ahol a csa-
lád ja várt rá, hogy ké sõbb együtt men je nek ki a strand ra. 
Már majd nem be fu tott a vo nat – Guadalajarát már jó ide-
je el hagy ták –,  ami kor egé szen meg döb ben tõ kép fo gad-
ta: sû rû je ge nye fe nyõ-er dõ te rült el az ab la ka mö gött. 
Ezer éves fák ma ga sod tak – mit mond jak, mél tó ság tel je-
sen? – egy lan kás hegy ol da lon, ame lyen kis, át lát szó víz-
fo lyá so kat fe de zett föl. Az órá já ra né zett, meg dör zsöl te a 
sze mét, megint a be ha va zott er dõ re me redt, azu tán ös  sze-
za va rod va ki lé pett a fül ké bõl, ami ben egye dül uta zott. A 

Szamódy Zsolt fotója
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fo lyo són ki kö nyö költ az ab lak ba, és meg kön  nyeb bül ten 
szem lél te az Alcalá de Henares mel let ti gyár csar no ko kat, 
a rozs dás ola jos hor dók kal, sit tel, au tó gu mi val, vil lany póz-
nák kal te li plac cok meg nyug ta tó an is me rõs ké pét. Tel je-
sen le húz ta az ab la kot, és jó kedv re de rül ve mé lyet szip-
pan tott a kin ti le ve gõ bõl, az õ le ve gõ jé bõl. Jó he lyen volt, 
nem so ká ra meg fog ér kez ni Mad rid ba. Megint be lé pett 
a fül ké be, ép pen ab ban a pil la nat ban, ami kor az ab lak-
üveg túl ol da lán egy mó kus kez dett ak ro ba ta mu tat vá nyok-
ba a ma gas ban. Új ra a fo lyo só fe lé for dult, és a nap fény-
ben meg csil la nó kon zerv do boz ok lát vá nya fo gad ta egy 
sze mét te le pen, má sod ren dû utak ke resz te zõ dé sei, ha tal-
mas rak tár áru há zak su han tak el a sze me elõtt. Be le süp-
pedt az ülé sé be, de ez út tal nyit va hagy ta a fül ke fo lyo-
só ra nyí ló aj ta ját, hogy a má sik ab la kot is szem mel tart-
has sa. Meg pró bál ta le tö röl ni ma gá ról az iz zadt sá got, és 
rá gyúj tott egy ci ga ret tá ra. Nem hitt a sze mé nek. Ha bal ra 
né zett, au tó te me tõ ket, az beszt pa la- és bá dog út vesz tõ ket 
lá tott, a ko rall szí nû eget, és San Fernando vagy Barajas 
la kó tömb je it; ha jobb ra né zett, is mét szem be sült a sû rûn 
be nõtt er dõs ré szek lát vá nyá val, me zõ ket lá tott leg elé szõ 
te he nek kel, tá vo li hegy lán co kat, a hó ban pe dig füs töl gõ 
ké mé nyû há zak be já ra tá hoz ve ze tõ ös vé nye ket. Ar ra gon-
dolt, hogy eset leg meg halt, anél kül, hogy ész re vet te vol-
na, de ezen az os to ba sá gon kí vül más nem ju tott eszé be. 
Egy re gyor sab ban kap kod ta ide-oda a fe jét, míg be le nem 
fá radt. Vé gül el csüg ged ve hagy ta, hogy so dor ják ma guk-
kal az ese mé nyek.

A vo nat – a bal  ol da li ré sze – már las san gör dült be fe-
lé a Chamartín pá lya ud var ra. Erõs kész te tést ér zett, hogy 
bal ra le ugor jon, és az ös  sze gu ban co ló dott vá gá nyo kon 
gya log te gye meg az utol só mé te re ket, de vé gül nem így 
tett. Az iz zadt ság tól át ázott in ge a tes té re ta padt, a ha lán-
té kán érez te szí ve lük te té sét. Nem akart oda néz ni, még is 
új ra jobb ra for dult. Ab ban a pil la nat ban a vo nat csi ko rog-
va fé kez ni kez dett, és vé gül meg ál la po dott. Õ pe dig moz-
du lat lan ná der medt a lát vány tól, ami fo gad ta: a hó lep te 
pe ro non – úgy lát ta, hogy egy kis fa lu hoz tar to zó meg ál-
ló le het – ott állt ma gá ban egy fe ke te ru hás nõ, sze lí den 
mo so lyog va a ne vén szó lí tot ta és vár ta, hogy le száll jon. 
Az ar ca lé leg zet el ál lí tó an gyö nyö rû volt. Azon nal tud ta, 
hogy idõt len idõk óta is me ri a nõt, hi szen örök tõl fog va 
õ volt ál mai as  szo nya, pon to sab ban ál mai as  szo nyai, mert 
mind egyi kük ott volt, egy szer re, ab ban a nõ ben. Aki gyen-
gé den be ad ta ne ki a ka na las or vos sá got, ami kor be teg 
volt; aki éj sza ka át má szott a lak ta nya ke rí té sén, hogy mel-
lé búj has son a pric  csén; aki má ni á ku san re pü lõk re szállt, 
hogy lát has sa õt; aki meg õrült ér te, és csak azo kat a ru há-
kat hord ta, ame lye ket ma gá nyos sé tá in õ vá lasz tott ne ki a 
ki ra kat ok ból; a nõ, aki, mi vel nem lé te zett, az egész éle tét 
egy nyo mo rult, si vár pusz ta ság gá vál toz tat ta. Kül sõ re egy 
ki csit em lé kez tet te az el sõ sze rel mé re, de az arc vo ná sai 
lá gyab bak és ne me seb bek vol tak, valószerûtlenebb, ma ga-
sabb volt, lé nye ge sen szebb. Nem, más mi lyen volt, mint 
az el sõ sze rel me, olyan volt, mint az el sõ sze rel mé nek éne-
ke, õ volt az a ke rin gõ.

A má sik ol dal ról már ész re vet ték a fi ai, tü rel met le nül 
ko pog tak az uj juk kal az ab la kon, és köz ben uzson náz tak, 
te le volt a szá juk olaj jal és ke nyér bél lel. Né hány mé ter-
re mö göt tük ott állt a fe le sé ge és ki a bált ne kik va la mit, 
bi zo nyá ra azt, hogy ne más  sza nak föl a ko csi ra. Az ar cá-
ra volt ír va, hogy tor kig van már a gye rek ne ve lés sel, ele-
ge van a vis  sze re i bõl és a kés ve ér ke zõ vo nat ból. Eszé be 
ju tott, hogy el fe lej tett el in téz ni né hány fon tos ap ró sá got, 
és a fe je is fájt. Jobb fe lõl a nõ még min dig szó lon gat ta, 
in tett a ke zé vel, és egy fá ból épült ven dég fo ga dó mel lett 
vá ra ko zó lovaskocsi fe lé mu ta tott, a fák alatt meg bú jó út 
irá nyá ba. A hó lep te pe ro non va la ki a síp já ba fújt, a ko csi 
köz ben már ki ürült. Le kel le ne vég re száll nia, de... me lyik 
ol da lon? Sír va fa kadt. A fe ke te ru hás nõ oda jött az ab lak-
hoz és meg ko cog tat ta az üve get. A fér fi gör csö sen ös  sze-
szo rí tot ta a sze mét, ki tört be lõ le egy kü lö nös só haj, majd 
az el len ke zõ irány ba ve tet te ma gát. Két hos  szú lé pés után 
már Mad rid sû rû le ve gõ je jár ta át a tü de jét. „Mi ért kell min-
dig utol só ként le száll nod?” – hal lot ta. Be kell még ug ra ni-
uk Presen né ni hez, mert meg ígér ték ne ki, jaj de ké sõ re jár, 
a kisfiuk nem tu dott ve lük jön ni, mert be lá za so dott, va la-
mit még meg kell ven ni ük út köz ben, ügyel jen a gye re kek-
re, hogy ne lép je nek az út test re anél kül, hogy kö rül néz tek 
vol na, és hogy hagy ják ab ba a ve re ke dést; nagy ma má val 
és Ma ri Purival majd a szál lo dá ban ta lál koz nak.

Azt kí ván ta, bár csak ott hely ben el nyel né a föld. Két 
va gon kö zött át ha jol va meg néz te a vo nat túl ol da lát, de 
nem lá tott mást, csak pe ro no kat, ám mind egyi kük a 
Chamartín pá lya ud var hoz tar to zott, és mind egyi kü kön 
jú li us volt. At tól a pil la nat tól kezd ve éle té nek egyet len 
ér tel me ma radt, ke res te azt a má so dik esélyt, ame lyet 
so ha nem ad ha tott meg ne ki a sors. Csak a ke vés meg-
ma radt re mé nye haj tot ta elõ re, hogy harc ba száll jon egy 
má so dik fron ton, mely épp oly el vi sel he tet len és kö nyör-
te len volt, mint a fe lej tés el le ni küz de lem. Bár el hagy ta 
a csa lád ját, csak azért tett így, mert szá má ra õk a tör té-
net ször nyû me men tó já vá vál tak, és ha csak ar ra gon dolt, 
hogy ve lük van, ahe lyett, hogy az zal a nõ vel len ne, akit 
az óta sem tu dott ki ver ni a fe jé bõl, a há nyin ger tört rá. Ezt 
pró bál ta fe led ni a bo ro zók ban is.

Ma guk pe dig csak ne áb rán doz za nak. Pon to san tu dom, 
me lyik ol da lon száll tak vol na le a vo nat ról. De az én hely-
ze tem más. Vi szont csak ak kor ma rad még egy kis esé-
lyem, ha a vas út nem ne sze li meg, hogy tu dok mind ar ról, 
amit most ma guk nak el me sél tem. Úgy hogy sen ki nek egy 
szót se! De ma guk nak nem esik majd ne he zük re, hogy 
tart sák a szá ju kat, mert egy pil la na tig sem hit tek ne kem. 
Tu dom, nincs kön  nyû dol gom, nem is táp lá lok túl sok 
re ményt. De ad dig is gyak ran uta zom vo na ton: be szél ge-
tek az uta sok kal, ami kor már nem bí rom to vább hall gat ni 
az em be re ket.

Ker tes Gá bor for dí tá sa

In: Carlos Castán: Frío de virir. Bar ce lo na, 1997, Emecé.
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BOŠKO IVKOV

A zombori vi ci ná li son
Ma nap ság új ra „fel fe dez ni” a vo na tot mint köz le ke dé-

si esz közt, ugyan an  nyi, mint fel ta lál ni a lyu kat a vi rág-
cse ré pen, más fe lõl, hogy a vo nat ból néz ve arány ta la nul 
na gyobb da rab lát szik az ég bõl meg az el for gó me zõ ség-
bõl, olyan fel fe de zés nek lát szik, mint ha két lyuk kel le nék 
a vi rág cse rép re, pe dig va ló já ban sok kal na gyobb an nál.

A föld nek, ég nek azt a fen sé gét és di csõ sé gét, amely 
a zöl del lõ nö vény zet fen sé gé ben és di csõ sé gé ben a múlt 
szom ba ton a sze mem elé tá rult, nem em lék szem, mi kor 
lát tam utoljára…

Nem em lék szem, hogy ilyen nek és ilyen óri á si nak va la-
ha is lát tam vol na!

Amint a vo nat, ama má jus hu szon ha to di ka ró zsa uj jú, 
har ma tos reg ge lé nek nyol cad fél órá já ban ki gör dült az 
új vi dé ki vas út ál lo más ról és meg in dult Verbásznak, azon-
nal be le fú ró dott a klorofilláradatba. Jobb ról, bal ról ten ger-
nyi zöld nya lo gat ta a kor mos ká vé da rá ló ol da lát, az én 
ar com ról is ek kép pen tö röl ve le éve im meg az ál mat lan 
éj sza ka ko mor kor mát.

Ahogy el ma radt a szajlovói vas út le ága zás, a vá gá-
nyo kat kí sé rõ árok bo zót já ból bo dza bok rok te jes, szû zi-
es vi rág za ta tûnt szem be. A ha ra gos zöld hát té ren a bog-
er nyõk ezüst je üdí tõ szín folt ként óv ja a ren ge teg zöl det 
a ful la dás tól. 

Nem sok kal ez után a Duna–Tisza–Duna-csatorna sza-
lag ja csil lant, part ja in, az eny he szél ben len ge dez ve, 
su sog va, ma gas ra nõtt nád kop ják lé gi ói õr köd tek büsz-
kén, da li á san a szé le sen ki le ve le dzett, de még nem vi rág-
zó ta vi ró zsák meg az ég nek a víz ben tük rö zõ dõ kék je 
fö lött. Egy he lyen a kop já sok egy kis sé szét moz dul tak, 
hogy az ala csony töl tés rõl le száll va egy pár pe cá zót en ged-
je nek vízközelbe, akik has mánt fe küd ve a fû ben, a kö nyö-
kük re tá masz kod va, rez ze nés te len szem mel fi gyel ték 
pe ca bot ja i kat. Ahogy el ro bog tunk ott mel let tük, aköz ben 
vil lant eszem be: dej szen ezek ak kor is jócs kán nye rés ben 
van nak, ha egy fia ha lat sem fog nak, mert már is szá kol ták 
az eget a víz ben és a bé két a lelkükben!…

A Verbászig út ba esõ ál lo má so kon ki te re bé lye se dett 
lomb ko ro nák „hi te le sí tik” az utasmegállókat, ak ként ütik 
rá juk bé lye gü ket, hogy az em be ri sor sok ezen út ke resz-
te zõ dé sei így job ban el iga zí ta nak az élet ben és a táj ban, 
mint az ál lo má si név táb la ma ga. 

Két ál lo más kö zött pe dig óri á si ga bo na táb lák, lá gyan 
rin ga tó zó bú za ten ger. Fris sen és üdén, jó ter mést ígér ve, 
ka lász ba szök kent va la men  nyi, s már az ár pa is zsen gé se-
dik: ha ma ro san fel ve szi azt a hal vány sár ga szí nét, ami nek 
jó ré sze sö rös krig li ben vég zi.

A bur ján zó bú za föl dek kö zött az ép pen csak szár ba szö-
kött, még ala csony ku ko ri ca és nap ra for gó – mely nek vég-
te len be ve szõ so rai közt zsí ro san fény lik és ér zé ki en zi hál 
a mez te len föld – af fé le sze met nyug ta tó át me net: hogy 
leg alább egy pil la nat ra meg pi hen jen a zöld nek, et tõl a 
sú lyos, fer ge te ges ára da tá tól, mely min dent, a nö vény bél-
tõl a csont ve lõ ig min dent-min dent eláraszt… Amely, meg-
le het, tel je sen el nyel né az egész tá jat, meg be le foj ta ná az 
em bert is, aki né zi, ha a zöld nö vény ta ka ró fö lött, a ha bo-
san sû rû ka lász fö lött ott nem úsz na és nem öm le ne el a 
pi pacs vi rág pa ra zsa. 

Pi pacs ból pe dig an  nyi a bú zá ban – mi ként ha ne kik 
ked vez ne ez az év –, mint még so ha: pi ro san rikítanak, 
paj kos kod va to lak sza nak lá tó te rünk be, és tün dö köl ve, 
la ko dal mas víg ság gal, ka pa to san, sõt ré sze gen, majd her-
vadt fe ke té re vál nak a táj ban, és fáj dal mas szo mo rú ság gá 
az em ber ben...

Íme, aka rat la nul is, la ko dal ma sok gyúj ta nak nó tá ra ben-
nük, duhajkodva!…

Mi cso da võ fé lyek, mi cso da nász nép, mi cso da lag zit 
csap nak itt a vé ge lát ha tat lan sík sá gon, a még be lát ha tat la-
nabb égi sá tor alatt!…

S mi cso da la ko da lom, az eget a föld del ös  sze adó 
me nyeg zõ van min den nö vé nyi haj tás ban, min den szál 
emberben!…

Hisz még a nyúl is, ni csak , öröm tõl ré sze gen ci káz 
a ku ko ri cás ban, hogy hoz zá jus son né mely szi rom faj ta 
arany- vagy ezüst tal lér já hoz, ami dõn a ka pa tos szel lõ 
meg old ja va la me lyik zöld fü lû, a föld ad ta étek tõl és a 
Nap ad ta itó ká tól „ala po san be rá molt”, szer te len és pa zar-
ló es kü võ ko má nak a bugyellárisát!…

Min den fe lé, amed dig a szem el lát, min de nütt csu pa-
csu pa zöld és fe hér és pi ros la ko da lom, sokadalom!…

Hogy is ne la ko dal maz ná nak en  nyi bor, en  nyi zöld és 
arany szín és tu li pi ros bor mel lett?!

Hogy ne lag ziz ná nak, ami kor – néz zék! – uj jong va, 
egy szer smind ün ne pé lye sen és szent áhí tat tal, ma gasz to-
san a föld, a nö vény ré vén, az ég gel lép frigy re!!!

Egy ilyen me nyeg zõ nap ján a szá raz tus kó is le ve-
let hajt, s a le ge lõn, a ki szá radt kút fö lött, az ágas fa is 
kivirágzik!… 

Ki az a vén ség ben nem, aki már évek óta azt sut tog ja a 
fü lem be, hogy meg öre ged tem?!

S ha azért me gyek is Zomborba, hogy negy ven – hé, 
negy ven! – esz ten dõ múl tán ta lál koz zam kö zép is ko lás 
me zõ gaz dász nem ze dé kem mel egy ku pi ca bor ral a szí-
vem ben, meg egy roz ma ring gal a haj tó ká mon, ben nem 
még is va la mi fity fi ritty táncikál be tyá ro san a vo nat za ka to-
lás üte mé re, köz ben la ko dal mas nó tá kat hall gat, me lyet a 
rügy fa kasz tó ta va szi szél züm mög a zöld del ter hes Bács-
ka ság, e di á kos lé ha ság fölött!…

Ak kor, egy szer re csak , a tá vol ban, mint egy a bú zá ból 
ki kel ve, egy re gyor sab ban ma ga sod tak Verbász si lói és 
tor nyai.

No igen, kön  nyû a Vitálnak ma gas fo kú an fi no mí tott 
ét olaj ma ga san fi no mí tott gyá rá nak len nie, ami kor õe lõt-
te egy sok kal ra fi nál tabb gyár, Õfen sé ge A Nap ra for gó, a 
szán tó föl det meg a Na pot ra fi nál ta ki nap ra for gó mag gá, 
amely te le van a föld leg fi no mabb olaj kép zõd mé nyé vel 
meg a nap fény arany ló mézével!…

A verbászi vas út ál lo má son ün ne pi utas lét szám hi ány: 
az a ke vés utas si et ség nél kül, ko mó tos nyu ga lom mal jár-
kel, akár csak haj da ná ban-da ná ban, gye rek ko rom ban, ami-
kor még szen tül meg vol tam gyõ zõd ve, hogy az a mo soly-
gós és ün ne pi en ki csí pett nép ség nem is azért uta zik, mert 
mu száj, ha nem idõ töl té sül és szó ra ko zás ból. Ezért az tán a 
zombori vi ci ná lis mos ta ni ké sé se is oly bá tûnt, mint ami 
el ma rad ha tat lan ré sze an nak a va la mi ko ri ha nyag, az idõ-
nek fit  tyet há nyó, rá érõs nyu ga lom nak, mely meg gyõ zõ-
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dés sel vall ja, hogy a vo nat nak elõbb-utóbb meg kell ér kez-
nie, az úticél pe dig, aho vá uta zunk, úgysem szök het meg 
se ho vá.

A mo to ros, vé gül, csak ugyan be fu tott, mind ös  sze két 
ko csi ból állt, és még üre sebb volt, mint az ál lo más. Az 
el sõ ko csi ban, a Zomborba va ló in du lás per cé ig, egyes 
egye dül én ül tem, no és mi e lõtt a for gal mis ta fel emel te 
vol na az in du lást jel zõ pa la csin ta sü tõt, öt ro ma ron tott 
be a va gon ba lé lek sza kad va, az az két „hermonikás”, két 
trom bi tás meg egy do bos.

Ami kor el in dult, a vo nat új fent a föld, az ég és a 
nö vény zet la ko dal mas han gu la tá ban, ab ban a la ko dal-
mas so ka da lom ban ta lál ta ma gát: a nö vé nyi ne men le võ 
võ fé lyek és nász nagy ok, meny as  szony ok és võ le gé nyek, 
ko mák és ko ma as  szony ok, só go rok és só gor as  szony ok, 
án gyik és ángyikák között…

Egy út ba esõ ál lo más mel lett: zsen dü lõ cseresznye!…
S a dû lõ utak men tén, az eke for du lók nál, új ra a kép-

be ke rül nek a vi rág zó mus tár ri kí tósár ga sze gé lyei, nem-
kü lön ben a hul lám zó ár pa föl dek, a bú za ten ger, meg a 
pi pacs, a pi pacs, a pipacs… Meg hát a nö ven dék ku ko-
ri ca és nap ra for gó még nem egé szen ki töl tött folt jai és 
foltocskái…

Ez utób bi par cel lák né me lyi kén öröm lát ni, hogy egy-
egy na gyobb da ra bot ka pál nak ép pen. De két-há rom 
olyan is akad, ahol egy ma gá ban ka pál egy kö zép ko rú, 
ne tán idõs em ber vagy asszony…

Eh, jaj an nak a föld nek, amely egy ka pá ra szorult!…
De még ne he zebb, ha az egész bir tok egyet len váll ra 

nehezedik!…
Ahol nincs ház nép, ott nem csak a ka pá lás fá rad sá gos, 

ha nem, ami kor szus  szan ta ni köll, a ma gá nyo san el köl tött 
ozson na is ke ser ves: itt biz’ ak kor a zsíroskenyér sem 
smak kol, akár mi lyen friss is a ke nyér, ad ta egy ro po gós 
pil le, a vö rös hagy ma pe dig szaf tos és fi a tal! 

Pa rasz ti szem mel néz ve és ugyan ilyen ész já rás sal 
meg ítél ve nem tud nám le mér ni, hogy ezen a min den-
ben bõ vel ke dõ, is ten ad ta sík sá gon mi a na gyobb nyo mo-
rú ság: szán tó föld mun káskéz nél kül, vagy mun káskéz 
föld nél kül?

Ugyan ez zel a pa rasz ti és  szel to vább gon dol va eszem be 
vil lant az is, hogy ha ide té ved ne hoz zánk egy hol lan dus, 
aki nek az or szá gá ban a föl det úgy csi kar ták ki a ten ger-
tõl, de hogy is hin né el csak úgy egyszóra, hogy mi eb ben 
a ha tár ta lan bõ ség ben, ku por gat va és nincs te len ség ben 
élünk, sõt éhe zünk is. Ha el len ben uj jal mu tat nék sze gény-
sé günk je le i re, meg ve tõ en mér ne vé gig, nem ér te né meg, 
és meg nem bo csá ta ná ne künk – egy éle ten át.

Már pe dig – szé gyen ide, szé gyen oda – tény leg úgy 
van, ahogy van: tes sék, itt ez a ha tal mas ku ko ri cás – a 
vá gá nyok tól bal ra, va la hol Cservenka alatt –, s an  nyi ra 
be nõt te a vad ci rok, hogy már a ku ko ri ca so rok is alig-alig 
lát sza nak, el lep te, meg foj tot ta a gaz a szö vet ke ze ti ta gok 
ha nyag sá ga és lus ta sá ga mi att, akik – úgy lát szik – hir te-
len ha lál lal sor ra ki hal tak, vagy tel je sen tönk re men tek.

Egy fé lig ko pár szi ke sen, me lyen több a kó ró, mint a 
ne mes fû, s ahon nan ide lát szik a szu rok föld szür ké je meg 
az agyag sá pa tag sár gá ja, mind ös  sze öt-hat gir hes te hén ke 
kö zött, hos  szú pál cá val a ke zé ben, egy sze gé nye sen öl tö-
zött, je len ték te len kül se jû pász tor lány bá mul a tá vol ba: 
igen, mes  sze a fa lu, és még so ká ig nem lesz este!…

De ami igaz, igaz, ezen a sem mi lyen le ge lõn meg 
azon az el ga zo so dott ku ko ri cá son kí vül, sze ren csé re, 

se hol még egy ilyen par cel la a vas út men tén, egé szen 
Zomborig. Ha nem csak ga bo na föl dek, jobb nál job bak. 
Meg egy-egy dû lõ szó ja vagy pap ri ka alatt. Heretáblák… 
Tanyaszállások…

Tol lász ko dó ga lam bok a ta nya te tõn: az éj sza ka pisz kát 
csip ke dik ki tol luk ból, hogy azu tán mi nél kön  nyeb ben 
kap ja nak szárny ra és vál ja nak eg  gyé a kék lõ magasok-
kal… A szál lás töl té se ken be lül kis csir kék a kot lós ve ze té-
sé vel, kis ka csák és kis li bák, kis puly kák és gyöngy tyúk ok 
egy fé szek al já ra va ló új nem ze dé ke. Az egyik szál lás mel-

lett, a ka rám ban csi kó. Ház tá ji gya nánt jó ko ra ker tek: egy 
pár ágyás zöld ség, bur go nya, már ki ka ró zott, vi rág zó pa ra-
di csom, a ka por ke cses bóbitái…

Mi nél kö ze lebb érünk Zomborhoz, a szál lá sok mind 
te kin té lye seb bek. S a ház tá ji kony ha ker tek is mind 
na gyobb ki ter je dé sû ek.

Va la hol Szivác elõtt, a hát só ko csik ból vis  sza té rõ ben, 
a ka la uz meg kér de zi a mu zsi ku sok tól – akik, lát ha tó an, 
jegy nél kül utaz tak –, le het egy nó tát? – Melliket? – kér de-
zik a ro mák, mi re a ka la uz be nyit a mo tor ve ze tõ höz, hogy 
meg be szél je, majd kis vár tat va sar kig nyit ja a ve ze tõ fül ke 
aj ta ját, s oda ki ált ja: „A György-na pit!”

Szamódy Zsolt fotója
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A ha tár ta lan öröm káp rá za ta, a dal ba fog lalt bá nat fi no-
man tö ré keny íve lé se, ez öröm és eme bú son gás ös  sze fo-
nó dá sá nak meg ha tó drá má ja harsánykodva töl töt te be a 
fé lig üres va gon min den zu gát, majd a nyi tott ab la ko kon 
át még ki is csor dult a hul lám zó, lá gyan rin ga tó zó bú za-
föl dek re, a pi pacs vi rág vér zõ kely he i re, a ka pá sok ra, akik 
hi tet len ked ve kap ták fel fe jü ket a ku ko ri ca föl de ken, a 
szál lá sok ra és kert je ik re, a fel reb be nõ ta nya si ga lam bok 
szárnyaira… Mind ar ra az ün ne pély re és vi gas ság ra, mely 
a ha tár ban folyt: a la ko dal ma zó nö vény zet re, az ég és a 
föld menyegzõjére!…

S most a vo nat is ma ga mint ha saj ka ként úsz na, rin-
ga tóz na, csak ép pen nem tud ni, hogy a rin gó bú za föl-
dek vagy a hul lám zó an szár nya ló dal ha tá sá ra, mely 
a me zei pa csir ta mód ján vil lám gyor san fel röp pen, 
majd a röp pá lya csú csán hir te len meg tö rik és le zu han, 
leesik… 

Eh, azok a Szent György-na pok, azok a Szent György-
napok!…

If jú ko rom ban sok pi rosbe tûs, a pi ros ló bür ge pap ri kás-
tól pi ros és az arany ló riz ling bor tól ara nyos György-na pot 
él tem meg… Le ány ajak tól üdén ró zsál ló kat va la me lyik 
vi rág ba bo rult meggy fa alatt, a ház elõtt a kis pad kán, sö té-
te dés után!…

Ké sõbb azon ban ke se rû en el tá vo lod tam a György-
na pok tól, ami dõn ke ser ves gyá szom tól ki kí sér ve, el tá voz-
tak az élet bõl azok a hoz zám kö zel ál ló és szí vem nek ked-
ves em be rek, akik ezen a na pon tar tot ták véd szent ün ne pü-
ket, s akik kel együtt ün ne pel tem én is!…

„Haj nal ha sad, haj nal ha sad, Szent György-nap ra vir-
rad… Jó Is ten hez száll a fo hász, én meg itt a…”

Én meg itt a vo nat ban, a dal szár nya ló hang zu ha ta ga, 
a nap fény di a dal íve alatt a ter mé szet nö vény ten ge ré ben, 
meg ha tott ság tól el szo rult to rok kal: nem tu dom, sír jak-e, 
vagy ne ves sek.

Azt min den eset re ér zem, hogy va la hol mé lyen ben-
nem, va la mi fé le ke ser nyés ízû esõ sö tét, nagy csepp jei 
hul la nak egy de rû sen csil lo gó tó ba.

Úti tár sa im elõtt, szé gyen szem re, ne hogy ki bug  gyan jon 
egy vá rat lan könny csepp – amely már a szem hé jam alatt 
szur dal, s amely bár mely pil la nat ban le gör dül het –, ar co-
mat az ab lak üveg re szo rí tom, s a bú za ten ge ren túl, az ezüs-
tös mes  sze ség be révedek…

Ott a ka to li kus temp lom tornya!… Ott a pra vosz láv 
is!…

Zombor!… Zombor!…
Esz ten dõk és egy tûnt if jú ság – egy em ber öl tõ – után, 

az élet új ra me gif jo dott, szár ba-ka lász ba szök kent sza ka-
szá ban, még is öre gen, öre gen ér ke zem vis  sza hoz zá pi ros 
és ke se rû György-na pi dal lal, pi ro san és ke se rû en, mo soly-
gó de rû sen, de deresen…

A ki ke le ti szél ben haj la do zó bú zá nál haj lot tab ban, a 
ka lá szá nál éret tebb fõ vel, a va la mi kép pen még is fris sen 
ki bújt haj tás ves  sze jé vel a lé nyem mé lyén, a föld és az ég 
ve rõ fé nyes me nyeg zõ je nap ján a nö vény zet fen sé gé nek 
na gyobb di csõ sé gé re ér ke zem hoz zá a hul lám zó bú za ten-
ge ren túl ról, mé la bú san, de uj jong va!

(2001 pün kösd jén)

Bor bély Já nos Ist ván for dí tá sa

Szilágyi Zoltán fotója
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JEAN GIONO

Noé
[…]
A mo tor vo nat ra reg gel hét kor száll tam fel. Ah hoz, 

hogy az ál lo más ra jus sak, nem kell fel tét len be men nem 
a vá ros ba. Csak le me gyek a dom bon, me lyen a há zunk 
épült, át sze lem a Szent Pé ter rõl el ne ve zett te rü le tet – a 
nagy te me tõt, ahol 1533-ban a pes tis húsz ezer ál do za tát 
te met ték el, és amely ma zöl del lõ ker tek al kot ta vi dék – 
és kö ve tem a vas úti sí ne ket, amíg el nem ju tok az ál lo más-
ra. Sok kal kel le me sebb így, mint sem hogy Manosque-ban 
busz ra száll jak a vas út ál lo más fe lé. Már az, hogy a domb-
ról le sé tá lok, fel ér egy rö vid uta zás sal. Min dig ugyan azon 
az úton me gyek, még a leg zor dabb te lek ide jén is, ami kor 
reg gel hét kor sö tét van még és hó, és lám pá val kell vi lá-
gí ta nom.

Az nap szep tem ber ben jár tunk, te hát vi lá gos, zöld és 
ró zsa szí nû volt a reg gel. Utam mint egy száz mé te ren át 
egy li get mel lett ha ladt, mely nek mé re tes szil fá in nagy 
csa pat cin ke és fü le mü le ta nyá zott. A pa tak men ti eper fá-
kon vö rös be gyek ha da koz tak egy más sal. Csap ko dá suk kal 
olyan zajt kel tet tek, és a le ve le ket is úgy su hog tat ták, akár-
ha a szél fújt vol na. A ré tek pá rá tól gõ zö lög tek, a fû ben a 
nyár utó el sõ har ma ta csil lo gott. A nap már tel jes egé szé-
ben ki bújt az Al pok mö gül, a tá vo li er dõk kék je a he gyek 
fö lött szen der gett. Sok fé le vissz hang töl ti meg az ilyen 
üres reg ge le ket, kü lö nö sen azo kon a he lye ken, ahol én is 
lép del tem. Mert e táj – el len tét ben az õt kö rül ve võ vi dék-
kel – ha tal mas és vas tag fá kat hord a há tán.

[…]
A reg gel hét órai mo tor vo na ton ál ta lá ban min dig 

van ülõ hely. A ko csi a kö ze li Digne-bõl jön, en nél fog-
va nin csen ide je sok utast ös  sze gyûj te ni. Ké nyel mes 
ülés re te lep szem, a szom szé do mat nem za var ják a le hú-
zott ab la kok. Mi kor a Durence med ré hez kö ze le dünk, a 
völgy il la ta és fris ses sé ge meg csap ja ar co mat. Elõ ször a 
víz hez egé szen kö zel ha la dunk, ott, ahol a nyár fák kis sé 
már el nyílt lomb já ból, a vas kos fû zek és a vö rös ége rek 
kö zül jég ma dár és ned ves ko va sza gá nak ele gye árad. 
Azu tán domb ol dal ra ka pasz ko dunk fel, me lyet roz ma-
ring és ka kukk fû bo rít ezüst be. Min den fe lé fe nyõ ri gók 
röp pen nek föl kö rü löt tünk.

Sze re tem a fog lal ko zá so mat. Meg dol goz tat ja agya-
mat, s raj ta ke resz tül az em be ri ter mé szet hez is ér de-
kes vi szony fûz. Meg van a vi lág ról al ko tott sa ját el kép-
ze lé sem; az el sõ (és gyak ran az egye dü li) va gyok, aki 
ezen el kép ze lés sze rint élek, nem pe dig egy min den ki 
ál tal el fo ga dott vi lág ké pet tu dok ma ga mé nak. Ér zé keny-
sé gem le ránt min den ál ar cot a hét köz na pi va ló ság ról, 
mi nek kö vet kez té ben ez ere de ti va ló já ban tá rul elém: 
va rázs la to san. Re a lis ta va gyok. A mo tor vo nat az ne kem, 
mint ami Rabelais-nak a bál na. Min den más gõg és hi ú-
ság; és ma gány. A ma gány má sok el kép ze lé se. Az elõtt, 
amint ma gam ra ma rad tam, azon nal szen ve dé lyek na pó le-
o ni for ga ta gá ba ál mod tam ön ma ga mat. Ké sõbb fel hagy-
tam ez zel. Ma már ke vés bé va gyok na iv. Sa ját ká ro mon 
ta nul tam meg: a szök ke nés nem azo nos a rö pü lés sel. Min-
de nek elõtt pe dig azt, hogy bár mi fé le hit kín zó szük sé gét, 
akár va la mi lyen be teg sé get, min den kép pen ti tok ban kell 
tar ta nom. Mi kor va la mit adok, tá vol áll jon tõ lem a mé rics-

ké lés. So sem tud tam vi szont meg ér te ni, hogy eb ben az 
eset ben bár mi kor be is csap hat nak. Olyan tu do mány ez, 
mely ben las san, de biz to san tö ké le te sí tem ma gam. Ami 
za var, nem a hi ú ság, ha nem hogy bi zal mam ból vis  sza kell 
ven nem, és hogy azt jobb hí ján csak a hét köz na pi szép ség-
re vo nat koz tat ha tom. Ma rad az ima, hogy még is in kább 
min den ki ál ar cot vi sel jen. A lé lek lus ta sá gát már pe dig el 
kell fo gad nunk. Ter mé sze te sen an  nyi fé le mo dern el len-
szer lé te zik; ám én még is egy kö zép ko ri gyógy ásza ti fel-
jegy zés tár le írá sát kö ve tem. En nek elõ nye az, hogy tel je-
sen so sem gyógy ulok meg. Oly sok eset ben jó, ha va ló ság-
tól el ru gasz ko dott ál ma ink ba bot lunk. Ezért ügye lek ar ra, 
hogy tök fil kó mi vol tom egy da rab ját min dig meg õriz zem. 
Min den cso dá la tom a gyógy ul ta ké, és azt is el is me rem, 
hogy a csa ta té ren az én eset len sé gem nél men  nyi vel ered-
mé nye sebb az õ fesz te len sé gük, amely tíz eset bõl ki lenc-
szer gyõ ze lem re ve ze ti õket ab ban a pil la nat ban, amint 
ös  sze mér jük fegy ve re in ket. Bár irán tuk ugyan an  nyi meg-
ve tést ér zek, mint õk éni rán tam, azt el le nük még sem hasz-
ná lom fel. In kább gyön géd sze re tet hez fo lya mo dom ar ra 
az eset re, ha a ti ze dik, dön tõ üt kö ze tet eset len sé gem nél 
fog va én nye rem majd. Ter mé sze tes, hogy a le tûnt idõk az 
évek mú lá sá val egy re mes  szebb sod ród nak; még is sok kal 
von zóbb szá mom ra a ki ugyan nem kö tõ, de mind ke ve-
seb bet té vely gõ, újabb és újabb vi ze ket át sze lõ ha jó kín-
zó gon do la ta, mint sem bal gán egy sze rû meg ve té se an nak, 
amit pe dig sze ret nem kel lett vol na.

Az út, me lyen a Manosque-ot Mar seille -jel ös  sze kö tõ 
sí nek is fut nak, ele in te a Durence fo lyá sát kö ve ti. Oly any-
 nyi ra, hogy né hol egy mé ter re kö ze lít jük meg a vi zet. A 
nagy, szür ke fo lyam mel lett jól lát ni, amint a víz a hor-
da lék ku pa cok kö zött ös  sze szû kül, majd is mét szét te rül. 
Azu tán a Mirabeau-szikla al kot ta ka pun ki gu ru lunk a 
Vaucluse-hegység egyik el sõ la pá lyá ra, ame lyet most 
ré zsút sze lünk át, fe nyõk tõl fe ke tél lõ, ro man ti kus dom-
bok irá nyá ban. E dom bok Vauvenargues már ki hoz mél tó 
kas té lyo kat rej te nek, mö göt tük a tá vol ban a Szent Vik tó-
ria csú csa kék lik. Ké sõbb me re dek lej tõ kön las san emel-
ke dik az út Venelles-ig, ahol is – im már a fenn sí kon – 
ke hes vo na tunk leg na gyobb meg elé ge dé sé re ha tal mas 
kör ívet írunk le a li ge tek, sza ka dé kok és töl gye sek szab-
dal ta táj ban. Mind ezt oly mó don, hogy a Szent Vik tó ria 
most kö ze libb nek tû nik. A fe hér szik la fal vég te le nül szép 
vi tor lás ha jó ra em lé kez tet. Aix irá nyá ba eresz ke dünk le fe-
lé, mi köz ben cip rus- és fe nyõ er dõ kön, bá nyák fej té se in 
és épít mé nye in lá ba i kat ne héz ke sen át eme lõ víz ve ze té-
kek szab dal ják az elõt tünk szé le sen ki tá ru ló ró mai lá tó ha-
tárt. (Roquefavourtól Gardanne-ig egy be nyí lik elõt tem a 
táj; mézessüteményt idé zõ fal vak és ma ga Aix vá ro sa is, 
me lyet így, a vo nat ból, mint temp lom tor nyok, idõt len ker-
tek és agg, tol do zott-fol to zott ház te tõk ös  szes sé gét lá tunk. 
A ké pet üveg te tõk, te ra szok, lép csõ ze te sen so ra ko zó te tõ-
te rek egé szí tik ki; Fantomas-hoz mél tó fo gócs ka út vesz tõ-
je.) Aix pá lya ud va rá nak csar no ka szür ke ség gel és hi deg-
gel fo gad. A vi lág nak e pont ján még min dig nem tud nak 
ho vá len ni a meg le pe tés tõl, ha vo na tot lát nak. Egy pil-
la nat ra sí ri csönd vesz kör be min ket, azu tán diszk ré ten 
to vább foly tat juk az utun kat, de fütty szó nél kül, és a vál-
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tó kon is oly csön de sen gu ru lunk át, mint ha ti tok ban szök-
nénk. Pe dig Aix a vas úti láz ko rát éli. Bár ma ga a pá lya ud-
var is két ked ve fi gye li e vál to zást. A vá rost még vil la mos-
já rat is ös  sze kö ti Mar seille -jel. (Még hoz zá kü lön le ges 
vo nal: azon fõ út vo na lak egyi ke, ahol a leg to vább ma radt 
fenn az úton ál lás; a sze rel vé nye ket meg tá mad ják, ost rom 
alá ve szik és ki foszt ják.) Az Aix és Mar seille kö zöt ti vil la-
mos já rat nem köz le ke dé si vál lal ko zás, ha nem az Ariosto 
egyik éne ké nek gé pi es után zá sa: igaz, az is elõ for dul, 
hogy a vil la mos tény leg meg ér ke zik Mar seille -be; és ar ra 
is van pél da, hogy Aix-be is be fut né hány ko csi. De hogy 
a két vég ál lo más kö zött mi zaj lik le, azt sen ki nem tud ja: 
út köz ben fel ké redz ke dõk, von ta tás, kol du sok avagy szár-
nyas lo vak elõ buk ka ná sa sem ki zárt. Gya nít ha tó an né ha 
ma guk az uta sok tol ják és von ják a sze rel vényt. Lé nyeg, 
hogy a já rat meg ér kez zen: már pe dig hogy ez így van, 
azt té nyek bi zo nyít ják. A mi sze rel vé nyünk ben nin csen 
sem mi rend kí vü li. Ha láb ujj he gyen is, de leg alább biz to-
san köz le ke dik. A vas út ugyan ak kor tény le ge sen ko moly 
ta lál mány, akár a pá pa ság. A leg ap róbb rész le te is bi zal-
mat kelt. Még a szén po ros pisz kos sá gá ból is tisz tes ség és 
jó zan ság árad. Az al kal ma zot tak egyen ru há ja sem du haj 
jó kedv ér ze tét kel ti; ko mor és szo mor kás jel le ge sok kal 
in kább a meg bíz ha tó ság be nyo má sát éb resz ti az em ber-
ben. Örök öz ve gyek õk, kik gyá szol nak – a ga lop pot, a 
csen get  tyû ket, a kép ze let vi lá gát.

Míg e gon do la tok eszem be öt le nek, épp Luynes ál lo má-
sán ha la dunk ke resz tül meg ál lás nél kül. Az au tó busz ok 
ko rá ban e vas út ál lo más tel jes ség gel ér tel mét ve szí tet te. 
A te le pü lés rõl nyolc száz mé tert kell gya lo gol nia an nak, 
aki vo nat ra akar száll ni. Ez zel szem ben bu szok töm ke le-
ge köz le ke dik na pon ta, és va la men  nyi szin te a há zak ka pu-
já ban áll meg. Luynes után, a sí nek bal ol da lán öt per cen 
ke resz tül na gyon szép a táj. Az em ber ilyen hely re kép ze-
li va la mely cso dá la tos szent vér ta nú ha lá lát, pél dá ul Szent 
Se bes tyé nét. A nyi lak mi att. Itt ugyan is nem csak ar ra nyíl-
na al kal munk, hogy a meg kín zott tes tet nõi mel let for má-
zó dom bok kal és ap ró lé ko san meg fes tett kis ta nyák kal 
ve gyük kö rül, ha nem tó vi ze fö lött légy re ka pó hal lal, 
meg szal má val, me lyet ga lam bok ko tor nak ki pad lá sok 
ab la ka in, va la mint út juk ra si e tõ gya lo go sok kal, va dá szok-
kal, kart kar ba ölt ve gond ta la nul sé tál ga tó fi a ta lok kal is. 
Sõt, a már tír tes tét még ezek a szép, bár so nyos fák is át- 
meg át jár hat nák.

Rög tön ez után a sín úgy ka nya ro dik, hogy a Szent Vik-
tó ri á val szem ben ta lál juk ma gun kat. In nen néz ve a hegy 
tün dök lõ fan tom ha jó alak ját öl ti. Le nyû göz nek fe hér szik-
lavi tor lái. Dél vi dé ki re pü lõ hol lan di.

A fel tû nõ en jó mi nõ sé gû pá lya to vább ka nya rog, míg 
meg nem ál lunk, pont ott, ahol kell: Gardanne pe ron ján, 
egy is me ret len ter mé ke ket elõ ál lí tó gyár ha tal mas, cink 
dísz cse re pei elõtt.

Az utol só sík sza kasz kö vet ke zik Aix után. Septèmes-
nél a ten ger már mé lyen alat tunk lát szik. Nyom ban eresz-
ked ni kez dünk a me re dek lej tõn, ta lán ki csit bo lond tem-
pó ban is, mi köz ben a sí nek jobb ra és bal ra rin gat nak, a 
ko csi két tó nu sú kürt je pe dig szün te len szór ja mé la bús 
je le it er dõk re, me zõk re és ta ka ros há zak ra; zárt spa let-
tá ik az el bor za dó em ber vo ná sát köl csön zik ne kik, így 
me red nek ránk. Apám gyak ran me sélt ne kem ezek rõl a 
szép sé ges, her ce gi lak osz tály ok ról, me lyek már az elõtt e 
dom bo kon emel ked tek, hogy a vas utat er re fe lé meg épí tet-
ték vol na. Az öreg Pauline, a fia és az uno ká ja éle té nek 

egy rö vid je le ne tét is a Mar seille -bõl Septèmes és Aix 
irá nyá ba bá na to san ka pasz ko dó, leg el sõ vas úti sze rel vé-
nyek egyi ké be kép zel tem el. Azt, ami kor a Rians-birtok 
el adá sát men nek alá ír ni. Ám az as  szony va ló já ban azért 
uta zott, hogy még in kább sza ba dul jon an nak a ha lott nak 
ke zei kö zül, akit – a ma ga mód ján – to vább sze re tett, és 
aki a ta lajt rán tot ta ki a lá ba alól. Jó ma gam nem igen utaz-
tam ezen a vo na lon. Csak nagy rit kán. Most is csak azért 
jut eszem be, mert ép pen azon a sza ka szon ha la dunk, aho-
vá a kis Angelo ros  szul lét ét kép zel tem; szo kat lan volt 
a vas út a fi ú nak. Apám vi szont me sélt ar ról, hogy ez a 
vo nal pont azo kat a ré sze ket sze li ket té, ahol a gaz dag 
mar seille-iek a csönd és a meg nyug ta tó ár nyé kok ten ger 
fö lé ma ga so dó bi ro dal má ban pá vá kat, sõt õze ket tar tot-
tak. A há zak nak, me lye ket most ki tû nõ en lát ni (su ha nunk 
a sí ne ken), cso dá la tos a hom lok za ta. Egy né mely épü let 
meg õriz te ere de ti va ko la tát, mely nek grá nit sze rû en szem-
csé zett fel szí nét a sós le ve gõ nem kezd te ki. E há zak mind-
egyi ke va la mi fé le vég te len mû gon dot és gon do zott sá got 
áraszt ma gá ból. Ki tud ja, mely sze rel mek szol gá la tá ba ál lí-
tott íz lést tükröznek…

Újabb arab éj je lek. Hárún ar-Rasid ha jó tu laj do nos. 
Éj jel ér ke zett a vá ros ba, lép te it a tün dé ri va ló si et tet te, az 
õzek pe dig meg érez ték a sza kál las, nagy bar na em bert, 
kit bir ka fag  gyú sza ga len gett kö rül, és ki nek lép tei nyo má-
ban az õzek hang ja meg elé ge det ten kez dett re meg ni. Reg-
gel pe dig as  szo nyom a te ra szon fel ál lít tat ta a tá vol ba lá tót 
há rom lá bú áll vá nyá ra, és úgy fi gyel te ura és pa ran cso ló ja 
ha jó i nak út ját a ten ge ren.

Mi re apám túl volt el sõ út ján, el nép te le ned tek a há zak, 
me lye ket a moz do nyok mind an  nyi szor füst tel és zaj jal 
bo rí tot tak. Azt me sél te ne kem, e ré gi vi lág olyan gyor-
sa ság gal tûnt el, hogy a há zak sze mély ze té rõl min den ki 
meg fe led ke zett. En nek kö vet kez té ben az er dõ li ge tek ben 
csí kos mel lényt vi se lõ szo ba inas ok bo lyong tak za va ro dot-
tan, akár a túl gyor san fel szín re szál ló bá nyá szok, va la-
mint kö té nyü ket le ve tett szo ba lány ok, akik fe ke te ru há-
juk ban ár va há zi ne ve lõ nõk nek tûn tek. A kis Angelo elé is 
ilyen ina so kat és szo ba lá nyo kat ál lí tok köny vem ben.

Idõ köz ben er re is, ar ra is li ge te ket sze lünk át, míg le fe-
lé ro bo gunk az er dõ ket ke resz tül-ka sul szab da ló sí ne ken. 
A li ge tek és er dõk fö lé itt-ott vas híd ma ga so dik, me lyen 
menny dö rög ve ha la dunk át, mi köz ben két tó nu sú du dánk 
esze ve szett je le ket hal lat. A kör nyé ken se ina sok, se szo-
ba lány ok. Nem is tu dom, mi ért, de ham vas ró zsa szí nû-
nek kép ze lem õket: ta lán mert apám is azt me sél te ró luk, 
hogy a sû rû bo zót ban nö võ le an der és kecs ke rá gó zöld jé-
ben ró zsa szín fla min gó ként sé tál gat nak. A fák – me lyek 
kö zött úgy su ha nunk, akár az óri ás sánc fal ként ma ga so dó 
fû ben a sü ví tõ-ka csá zó lö ve dék – az özön víz elõt ti idõk-
bõl va lók: bár mer re né zek, va ló ban na gyon nagy nö vé sû-
ek, óri ás mé re tû ek és rend kí vü li ek e fák. Ta lán a vo nat 
mi att is így ér zé ke lem: ugyan ab ban a pil la nat ban érek a 
fák kö ze lé be és tá vo lo dom is rög tön el tõ lük, mind ezt a 
ka nya rok tól füg gõ en, me lyek ben ro bo gunk; és ta lán azért 
is, mert az ab la kon, me lyen ke resz tül ki né zek, nem tu dom 
a te remt mé nyek kö zött ere de ti he lyük re kép zel ni e fá kat, 
és nem tu dom õket a dom bok hoz, a há zak hoz vagy a ten-
ger hez mér ni. Sze me im elõtt egy szer csak ha tal mas, lágy-
zöld ka mé lia bo kor meg ijesz tett macs ka ként fúj rám. Vas-
kos bükk fa kö ze pé bõl nõtt, mely elõtt az imént ha lad-
tunk el. Csak ek kor jö vök rá – ki ha jo lok a vo nat aj ta ján, 
és ma gunk mö gé né zek –, hogy amit én ku sza és sar ja-
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dó át ha tol ha tat lan ság nak, ös  sze-vis  sza ka ris tolt acél le-
mez nek, egy más ba ga ba lyo dó te ker vé nyek nek és fe ke-
te mély sé gük ben ék sze resdo bo zo kat idé zõ, ugyan ak kor 
ten ge ri sü nök nek ott hont adó és al ga le lõ hely nek is be il-
lõ agá vék nak néz tem, hogy mind ez mé re tes pél dá nyok-
ból ál ló sze líd gesz te nyés. Min den pil la nat ban az a be nyo-
má som, hogy a vi lág zöl den kris tá lyo so dik ki kö rü löt tem, 
hogy a fé nyek és priz mák já té ka a föld mé lyé nek em ber-
te len hi de gé vel pá ro sul, akár ha por fír mo le ku lák vég te len 
te ré ben sé tál gat nék. Szil fa lomb ja elõtt su ha nunk. Arany-
fé nyû és tej sze rû cso mó it egy szer csak ar com hoz csap ja 
a szél. Ta lán a bel jebb nõtt lom bok ku sza sá gát is ér zé ke-
lem: azo kat, ame lyek ko va kõ ser ce né sét idé zõ hang gal e 
kü lö nös táj sze le i tõl haj long nak, és ame lye ket e kü lön le-
ges pil la nat ban mik ro szkóp sze rû en nyí lik al kal mam lát ni 
és hal la ni; sõt a meg sok szo ro zó dott em be ri za jok for ga ta-
gá ban egye ne sen pa rá nyi te le fon ké szü lék jut tat ja el hoz-
zám an nak a macs ká nak fú já sát, amely az ezer sze res ki ter-
je dé sû vi lág sze lé tõl ijedt meg ép pen.

Ren dü let le nül kür tö lünk, mi köz ben ré tek és ker tek 
kö zött gu ru lunk. Az egész táj szür ke és for mát lan, ös  sze-
fo lyik sze mem elõtt füs tö lõ ki du do ro dá sa i val, ka kas ta-
ré ja i val és for ra dá sa i val. Az em ber fel sem fog ja, hogy 
mind eb ben élet nek van nyo ma; ugyan ak kor jól lát ni já té-
kát a ten ger rel, aho gyan vé kony csáp jai kö rül bu gyog a 
ten ger víz. Ugyan is kö zel já runk már Mar seille -hez, az 
út most egye ne sen ve zet, majd új ra for du lunk, és most 
a kö vek kö zül fúj be a szél, va la hány szor egé szen kö zel 
ke rü lünk a sí ne ket sze gé lye zõ fa lom bok hoz. Majd tes-
sék, is mét a ré tek ke rül nek az ol da lunk ba, bár most 
fa kób bak, és né hány fa kuny hó is áll raj tuk. Azt mon da-
nánk, hogy egy faj ta rend még is meg fi gyel he tõ a mes  sze-
ség ben, eb ben a szür ke tes tek al kot ta, ten ge rig nyú ló hal-
maz ban. Azt azért nem je len te ném ki, hogy utób bi tel je-
sen em be ri ala kot ölt, de egyes al ko tó ele me it akár név-
vel is il let het nénk, úgy, mint ka rok vagy csá pok, il let ve 
has, du da, tin ta hal zacs kó ja. Azu tán egy re job ban fel tû-
nik va la mi, ami nek min den ki elõtt is mert ne ve van: Mar-

seille ház te tõ i nek ten ge re. Száz mé ter ma gas ból lát juk 
most õket, mi vel fö löt tük ka nyar gunk. De csak egy pil-
la nat ra nyí lik al kal munk ar ra, hogy a tek nõs pán cél hé za-
gai kö zül ki szi vár gó füs töt szem lél jük. Ép pen csak egy 
pil la nat ra hall juk meg azt a hang fosz lányt, amely ben egy-
szer re ke ve re dik va la men  nyi lé te zõ has kordulása, min-
den du da sí po lá sa, il let ve az a lágy puk ka nás, ame lyet 
ös  sze hú zó dá sát kö ve tõ en a tin ta hal hal lat, ami kor fes ték 
füst jét ma ga mö gé lö vel li. Eh hez tár sul még a tá vol ból 
ide szû rõ dõ ber re gés, me lyet a csá pok men tén höm pöly-
gõ au tók, te her au tók és vil la mo sok fo lya ma kelt. Min-
ket pe dig is mét el nyel nek a lom bok, ar cun kat fák le ve-
lei sú rol ják új ból.

Ez meg ki cso da? Astolphe, Ogier, Brandimart, vagy 
ta lán ma ga Ro land, ki ar cát a har ma tos fû vel mos sa meg, 
mi e lõtt a sár kán  nyal meg küz de ne?

Alig te lik el har minc má sod perc – mi a latt to vább fúj-
juk va rázs kür tün ket –, és kö rü löt tünk egy szer re ko los to-
rok, ká pol nák, temp lo mok, ár va há zak, ne ve lõ in té ze tek 
tûn nek fel, ilyen-olyan, egy ko ron a pusz ta ság ban épült, 
így fél re e sõ nek szá mí tó épü le tek, me lyek má ra vi szont a 
vi dék be nyí ló ut cák men tén áll nak, kart kar ba ölt ve bá rok-
kal, fû szer bol tok kal, mu la tók kal, lu ga sok kal és kert he lyi-
sé gek kel. Min den bi zon  nyal ez az egész nagy je len tõ ség-
gel bír, ugyan is le las sí tunk. A pró fé ta te vé jé nek rit mu sá-
ban ha la dunk el Szent Ber ta lan temp lo ma elõtt. A sí ne-
ken mint pu ha gyap jún gu ru lunk, ám perc rõl perc re min-
dig akad olyan sín pár, amely sú lyos ka la pács üté se ket mér 
ke re ke ink re. A jel zõ tár csák nál meg ál lunk. Lent, elöl, tíz-
egy né hány fe ke te em ber ke ha tal mas fe ke te do boz kö rül 
sü rög egy még an nál is ha tal ma sabb, fé nyét vesz tett fe ke-
te nap ko rong kö ze pén. Mar seille pá lya ud va rán va gyunk. 
Meg ér kez tünk.

[…]
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