
122122

FOGARASSY MIKLÓS – RADICS VIKTÓRIA

Kezünk	vonása
Ez a töredék kompozíció azokból a dokumentumokból: levelekből, naplókból, irkákból, cet-

likből, amelyeket az archívumomban őrzök. A dőlt betűs részek Fogarassy Miklós (1939–2013) 
kézzel vagy mechanikus írógéppel írt szövegei a hagyatékból. Mivel az engedélyét nem kérhe-
tem, a kísérletem kockázatos „essai”. 

Piros füzet
(1) április 9.
[levél	évszám	nélkül]

Itt, bennem, belülről néz szemed. Átvilágít. Repdes benne a titok, a kérdés – nézlek lelkesül-
ten és meredten.

Nem	gondoltam	volna.	Bezdánban	buszra	ültem,	és	Zomboron	keresztül	Újvidékre	utaztam,	
hogy	meglátogassam	a	barátaimat.	November	28-a	volt	–	Jugoszláviában	a	legnagyobb	állami	
ünnep	–,	1983,	beléptem	a	tanárnőm,	Thomka	Beáta	jól	ismert,	zsákvászon-tapétával	borított	
szobájába,	 s	 ő	ott	 ült	 az	 ablak	 előtti	 karosszékben	az	 állólámpa	alatt,	 a	könyvekkel	megra-
kott	kisasztal	mellett,	kézzel	kötött	drapp	pulóverben	és	kopott	okker	kordnadrágban.	Hogy	
az	őszbe	vegyülő	„Old	Dutch”	körszakáll	alatt	a	pulóver	kézzel	kötött,	azt	azonnal	regisztrálta	
a	szemem:	a	durva,	meleg	öltéseket,	a	gyapjút,	és	abban	a	pillanatban	–	még	be	se	léptem	az	
ajtón	–	megragadott	az	ambient	sárgásbarna	színezete	a	vékony	férfival,	akinek	ilyen	sűrű,	picit	
göndör,	deres	szakálla	van,	de	csak	az	állán,	miközben	a	magas	homloka	fényesen	ragyog.

Később	majd	sokat	fogom	simogatni	és	szagolgatni	ezt	a	gyönyörű,	domború	homlokot,	a	
száraz	bőrét.	És	eljön	az	idő,	amikor	már	nem	tapad	rá	a	tenyerem.	

Szerelem	volt	első	látásra,	ami	utólagos	konstrukció,	esemény	közben	csak	azt	érezni,	hogy	
valami	 szokatlan	 történik.	Épp	abban	a	pillanatban,	most.	A	szerelem	 lopakodó	 természetű,	
mint	a	halál;	egészen	váratlanul	ott	termett	Újvidéken.	Sugárzott	a	kopasz	kobakja	és	horpadtan	
sovány	volt,	Giacometti-alkatú;	faágszerű	lába	keresztbe	dobva.	Nem	lehetett	nem	szeretnem,	
pedig	 akkor	még	nem	 rajongtam	Giacomettiért,	 a	 végtelen	 esendőség	 szobrászáért,	 és	 nem	
néztem	bele	ennek	az	embernek	a	szemébe,	aki	mintha	sose	lett	volna	idegen.	A	halványkék	
szemébe,	az	apám	szeme	színébe,	mely	rögtön	kedvesen	nézett	rám,	a	hülye	kis	egyetemista	
lányra,	aki	egy	ósdi	pepita	nadrágban	bevágódott	a	tanárnőjéhez.	A	férfi	pestiesen	beszélt,	de	
egyáltalán	nem	affektálva;	mi,	vajdaságiak	éneklőnek	halljuk	a	pesti	beszédet.	A	pulóver	ki-
bolyhosodott	faktúrája	szinte	óhajtotta	az	érintést,	az	alak	azonban	visszafogott	volt	ennek	a	
fatális	pillanatnak	a	küszöbén.	

Tán csak néha, nagyon ritkán adatik meg az életben a tisztán, önfeledten forrásozó igazi 
öröm. Birtokolni nem lehet.

Én	akkoriban	a	megözvegyült	nagyapámmal	éltem	együtt	egy	isten	háta	mögötti	faluban,	
Bezdánban	(ami	magyarul	feneketlen	szakadékot	jelent),	közvetlenül	a	jugoszláv–magyar	határ	
mellett,	azonban	ez	mégsem	jelentett	közvetlenséget,	a	határ	bele	volt	égve	a	tájba,	a	kultúrá-
ba,	világokat	választott	szét.	Mi,	vajdasági	magyarok	szigorúan	Jugoszláviához	tartoztunk,	és	
Budapest	nagyon	messze	volt.	

Lehet, úgy kell csak élni, hogy készek legyünk, hogy a költészet életté legyen – ez maga a 
szerelem.

Sohase	birtokolt	semmit,	és	őt	sem	birtokolta	senki,	csak	a	betegség,	a	mánia-depresszió	tar-
totta	hatalmában,	meg	az	alkohol	ördöge	kaparintotta	meg.	Egyébként	szabad	ember	lett	volna,	
ha	van	ilyen	egyáltalán;	ma	már	erősen	kétlem,	és	az	eszmét	vágyálomnak	fogom	fel.	A	birtoklá-
si	fóbiája	nem	tudom,	miből	fakadt,	az	orosz	fogságban	vergődő	országból,	vagy	lelki	tájékról?	
Bántották?	Örökre	rezervált	maradt	egy	kicsit,	mint	aki	felemelt	tenyérrel	maga	elé	emeli	a	kezét:	 

Birtokolni nem lehet.	Mint	Ottilia	a	Vonzások és választásokban,	amint	kérlelő	tartásban	a	mel-
léhez	szorítja	a	két	tenyerét,	ha	akarnak	tőle	valamit.	A	cigarettázás	kézmozdulatai	és	a	füstgo-
molyag	is	ilyesféle	távolságot	tartanak:	nem	érhetsz	hozzám!	

Az	 irodalom	akkortájt	 jobban	befolyásolta	az	életünket,	mint	az	 időjárás,	erőteljesebben,	
mint	a	politika.	A	Napunk	volt	az	irodalom,	a	felhők,	a	téli	fák,	a	vízpart,	a	szökőkút,	a	vasút,	
az	utcák,	a	macskák;	és	valóban,	a	hullámokat	is	irodalmi	fényszórásban	láttuk.	Hivatásérzet-
nek	is	nevezhetném,	vagy	valami	ismeretlen	eredetű	elkötelezettségnek.	Az	újvidéki	magyar	
tanszéken	és	az	Új Symposion	szerkesztőségében	mi	is	az	irodalomra	és	a	reflexióra	–	ez	volt	
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Thomka	Beáta	kulcsszava	–	fókuszált	életet	éltünk.	A	„mi”	jó	néhány	emberre	vonatkozik	–	
nem	 voltunk	magányosak.	Az	 irodalomról,	 színházról,	művészetről	 folytatott	 beszélgetések	
lázba	hoztak	bennünket,	összevesztünk	műveken	és	kibékültünk	a	hatásukra,	a	Párt	céltáblája	
lettünk	az	irodalom	miatt,	megszégyenítettek,	kirúgtak,	száműztek,	feketelistára	tettek	bennün-
ket	az	irodalom	miatt.	

Vállunk	mögött	az	avantgárdnak,	a	modernitás	művészetének,	a	68-as	 lázadásnak	az	an-
gyalai	 álltak,	 a	 huszadik	 század	 közepi	 modernizmus	 lankadó	 lendülete	 sodort	 bennünket.	
Pontosan	úgy,	mint	Klee	nevezetes	festményén,	az	Angelus Novuson,	ahogy	azt	Walter	Benja-
min	magyarázza.	A	klasszikus	és	a	kortárs	magyar	irodalmat	is	egzisztenciális	rangra	emeltük,	
ahogy	azt	„Az	egzisztencialista”	Tandori	Dezső	tette,	mint	ami	közvetlenül	érinti	a	sorsunkat.	 

József	Attila	költészetének	a	habitusa,	a	lelkülete	szinte	állandó	jelleggel	jelen	volt	az	életünk-
ben;	 szerelemben,	 hűvösségben	 és	 katasztrófában.	A	 „birtoklásnak”	 való	 ellenszegülésbe	 a	 
68-as	szellem,	a	„hippiség”	filozófiájának	utórezgése	is	belejátszott,	a	pazarló	vagányság,	ami	
a	negyvenévest	is	jellemezhette,	a	szabadságvágy.	„Imati	ili	biti”,	birtokolni	vagy	lenni,	idéztük	
mi	Újvidéken	szerbül	Erich	Frommot,	Marcusét,	Blochot...	És	aztán	így	is	lett:	semmink	se	lett.	
Ez	az	álmunk	teljesedett.

A vég- és egyértelműségre vágyunk, s vágyva kiáltozom, „Állj meg idő, dőlj össze naptár…!”
Amikor	 beleszerettem	Miklósba,	 az	 európai	 kultúrába	 szerettem	bele,	 szereti	 idézni	Né-

meth	Nóra	 nevetve,	 hogy	mily	 bohó	 kijelentésre	 ragadtattam	magam	 oly	 fiatalon.	Németh	
Nóra	 színésznő,	 nagyon	 ért	 a	 szerelemhez,	 s	 ezzel	 a	 többször	 felidézett	 emlékkel	 pontosan	
rátapintott	 arra,	 hogy	 egy	 szerelemnek	 valóban	 kultúrák	 és	 filozófiák	 lehetnek	 a	 tartalmai.	
Goethe	 csendült	meg	 annak	 a	 férfinak	 a	 szavaiban,	 akit	 szerettem,	 vagy	Rimbaud,	 vagy	 a	
középkori	 katedrálisok	 harangzúgása;	 a	 boltívekről	 az	 ő	mellkasára	 gondoltam,	 és	 templo-
mot	láttam	bele	a	bordázatába.	A	baudelaire-i	„kapcsolatok”	széttéphetetlennek	bizonyultak, 

azonnal	megláttam	benne	a	francia	katedrálisokat,	amelyekért	annyira	rajongott,	hogy	írt	is	ró-
luk;	láttam	benne	a	számtalan	könyvet,	hiszen	könyvtáros	volt,	a	régi	festmények	finom	színeit	
és	végtelen	precizitását,	hiszen	Vermeer-kutató	volt,	és	azt	a	fajta	„éles”	modernitást,	ami	szö-
vetségessé	tett	bennünket	a	„szocialista	kultúrával”	szemben.	A	szerelem	azonnal	tud	mindent,	
csak	nem	érti	meg	soha,	hogy	mit	tud;	a	tudása	veszendő.	

Az költözött énbelém és beléd, ami (lelki-testi vegyértékek ki-tudja-milyen kötődései szerint) 
benned megvan, s bennem hiány. A vágy, a szerelem is az önszeretet ágyában fogan? Úgy lehet. 
A fejet lehajtani! Rendesen! Mélyen! De aztán föl-föl, barátaim! 

Ezt	ezerszer	elmondta	a	későbbi	évtizedek	során,	ezt	a	fejlehajtást	meg	ezt	a	föl-fölt,	ez	volt	
az	ő	mantrája.	Ami	sokszor	idegesített,	és	sokszor	jóváhagytam.	

 
Mint	 egy	 dallamot,	 ami	 az	 ő	 legsajátabbja,	 és	 egyedülállóvá	 teszi	 a	 személyiségét.	Mindig	
ezt	a	gesztussort	gyakorolta.	Amikor	először	hallottam	tőle,	beleborzongott	a	hátgerincem,	és	 
valóban	örökre	megjegyeztem.	

De	nemcsak	Kosztolányi,	József	Attila	is	ott	van	ebben	a	szerelmi	vallomásban.	„Napszülte	
vágy!	/	Ha	majd	árnyat	fogad	az	ágy,	/	abban	az	egész	éjben	/	is	ébren	/	maradnál?”	A	szerel-
met	József	Attilától	„tanultuk”,	az	ő	mélységeit	kísértettük,	József	Attila	nélkül	nem	tudtunk	
volna	így	gondolni	a	szerelemre,	és	megélni	sem	bírtuk	volna	így	nélküle.	A	világhiányt	és	a	



124124

feltöltekezést,	a	haragot	és	a	szelídséget,	a	felcsapó	szenvedélyt	és	mélységes,	sötét,	halálvágyó	
rezignációt,	az	életszeretetet,	a	lázadást	és	a	beletörődést,	a	kis	füveket	és	a	csillagok	tőrjeit.	A	
krumplipaprikást.	

Talán: minden költészet. Az álmaink, az evésünk, tán a lábfájásom, a piszkos járda is az.
Itt	már	Tandori	beszél	belőle,	beszélt	belőle	élethossziglan	és	tovább.	

Tandorival	 lelki	 testvérek	 voltak.	 Freud,	Beckett,	Camus	–	 át	 voltunk	 ezekkel	 itatva,	 ő	 az	
életkoránál	fogva	jobban,	mint	én,	Freud,	Beckett,	Camus,	Kafka,	Dosztojevszkij,	Rilke,	Ady,	
Kosztolányi,	József	Attila,	Mészöly,	Tandori,	Esterházy,	Nádas	–	ők	voltak	az	anyanyelvünk,	a	
szerelem	nyelve,	a	halálé	is,	de	Shakespeare	nemkülönben,	az	ókori	művészet	is,	a	görögök,	néha	
a	kínaiak,	és	valóban	nem	volt	nap	Miklós	életének	hetvennégy	esztendejében,	amikor	ne	lett	
volna	könyv	a	kezében.	Melynek	ujjperceire	emlékszem	most	is.	Picit	duzzadt	keze	volt,	enyhén	
párnás.	Kóstolgatta,	falta,	félretette,	elővette	a	könyveket…	A	Karamazov testvéreket	vagy	há-
romszor	elolvasta,	akárcsak	én	az	Anna Kareninát.	Könyvekből	áll	a	házunk.	Talán	olvasott	akkor	
is,	az	álmai	költészetét	olvashatta,	amikor	hosszan	haldoklott	a	mélyaltatásban,	és	le	volt	hunyva	
a	megduzzadt,	kifényesedett,	kipirosodott	szemhéja;	nem	nyitotta	ki	soha	többé.	Eltűnt	a	szem.

Meggyőződésem, hogy aki, mondjuk, elolvas, mélyen, igazán magáévá téve, pár haikut az 
életében, másként simogat meg egy kutyát, mert egy kutya-simogatás is haiku.

Ez	 lehetne	az	ő	ars	poeticája,	a	kutya-	vagy	macskasimogatás	mint	haiku,	vagy	ahogy	a	
szemével	simogatta	a	fákat,	míg	meg	nem	halt.	Valóban	volt	az	érintéseiben,	a	mozgásában	és	
a	mozdulataiban,	a	tevés-vevésében	mindig	valami	líraiság,	de	nem	a	szó	fennkölt,	hanem	a	
kutyasimogatós,	fabámulós	értelmében,	hétköznapi	költészet,	sajátos,	csak	a	Tandoriéval	rokon	
szenzibilitás.	Amilyennel	azóta	sem	találkoztam	az	életben.	Hiperérzékenység	munkált	még	
abban	is,	ahogy	a	piacra	ment	–	mindig	enyhén	S-alakban	járt	–	a	rongyos	vászonszatyraival,	
boldogan,	és	trécselt	a	kofákkal	meg	a	csavargókkal.	Szeretett	piacra	járni;	piacra,	kocsmába,	
temetőbe	és	múzeumba.	

Pénzünk	sose	volt.	Odavágta	a	pénztárcáját	a	földre,	amikor	ezt	először	szóvá	tettem,	csúszott	
a	padlócsempén	a	bugyelláris,	mint	a	szappan,	egy	rongyos	fekete	férfibuksza.	Mindig	megejtő 
bukszái	voltak,	rojtosak,	foltosak,	megviseltek,	egy	hét	alatt	megöregedők	és	üresek.	

Mint a korán virágzó tavaszi gyümölcsfa, olyasféle a valóm. Rücskös törzs, pikkelyes. S va-
lahogy mégis: belső elevenség, s ágaival elárulja: merő újulás. Ebből a törzsből hajt ki a sok 
gyengéd virág.

Amikor	ezt	írta,	Van	Gogh	festményeire	gondolhatott.	Ezt	tette	a	friss	szerelem,	a	huszon-
három	éves	 lányé	meg	a	negyvennégy	éves	férfié,	szerelem,	aminek	nem	lehet	parancsolni,	
nem	lehet	„késznek	lenni	rá”,	akarni	vagy	nem	akarni,	megálljt	mondani	neki	vagy	meghosz-
szabbítani,	hanem	úgy	jön,	mint	az	évszakok,	észrevétlenül,	és	néha	marad,	az	egész	évet,	az	
egész	életet	a	szárnyai	alá	veszi	vagy	elpusztítja,	és	amikor	nem	lenni	látszik,	akkor	is	van,	noha	
elmúlik,	elszáll,	mintha	soha	nem	is	lett	volna.	

 
Akárha	a	füstje	maradna	meg,	egy	múlhatatlan	felhő,	pára.

Ősz	volt,	amikor	a	zsáktapétás	szobában	találkoztunk,	másnap	egy	szál	fehér	krizantémot	
vett	nekem	az	újvidéki	piacon,	én	pedig	cserébe	neki	ajándékoztam	a	piros	öngyújtómat.	Fél-
éves	 levelezés	következett	 (postai	úton),	 és	 aztán	 is,	 az	 elkövetkező	harminc	év	 során	még	
rengeteg	levelet	váltottunk.	Miklósnak	gördülékeny,	finom,	nem	szálkás,	nem	maszkulin,	ke-
rekded	betűs	kézírása	van,	amit	úgy	ismerek,	mint	a	sajátomat.	Megsárgultak	és	elhártyásodtak,	
berepedeztek	a	levélpapírok,	elvékonyodtak	a	cédulák,	kifakultak	a	sorok.	A	kamrában	doho-
sodtak	egy	kiszuperált	vitrinben.
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Ott	hevert	a	vitrinen	egy	kalap	is,	zsíros	nyári	kalap,	amit	tréfás	kedvében	vett	Miklós	vala-
mely	zsibvásáron.

De lassú az idő, s mily gyors, heves a vágy, a képzelet. Nézel bennem: engem s magadat.
Beúszik	Apollinaire,	a	Szajna,	s	benne	Celan.	Én	még	sohasem	voltam	Franciaországban,	nem	

tudom,	hogyan	tükröződünk	abban	a	folyóban.	Miklós	Párizst	járt	ember	volt,	Ady	kései	rokona,	 
aki	számára	a	párizsi	útjai	Kádár	alatt	világteremtők	voltak.	

(2) ma reggel
[évszám	nélkül]

Tegnap történt, miután elválasztott tér-idő. Hazamentem, ágyam megvetettem, s készültem 
félórát aludni. Mielőtt lehunytam volna a szemem, megittam még egy bögre tejet, édeskés ízé-
vel, ragacsával az ajkamon, a számban, kezdtem alászállni.

Én	Bezdánban	laktam,	parasztházban,	a	megözvegyült	és	emiatt	nagyon	szerencsétlen	nagy-
apámnál,	egy	szobában	aludtunk	és	az	ablaktalan	konyhában	tanultam,	ő	pedig	Budán,	a	Sza-
bolcska	Mihály	utcában	lakott	az	első	felesége	lakásában,	régóta	elváltak,	s	ő	a	gangra	néző	
cselédszobában	húzta	meg	magát.	Egyszer	jártam	abban	a	házban,	és	nagyon	féltékeny	lettem:	
női	ruha	csüngött	az	előszobában	egy	fogason,	azonnal	ki	is	fordultam	a	lakásból.	Nem	lehetett	
más	női	ruha	az	életében.

Tudod, meséltem már neked, ilyenkor képek szállnak zárt szemhéjam mögött, már és még 
nem álmok, ők szabják meg, mit akarnak. Én csak nézhetem őket, csodálhatom színüket, jele-
nésüket, hatalmam nincs felettük – s mindez addig tart, míg el nem érem a mélyet, ahol a tudat 
fénye kialszik.

Szerelmünk	elején	az	álmainkról	is	beszélgettünk,	valódi	kitárulkozás	történt	meg	közöttünk,	
szétnyíltak	a	szárnyas	ajtók	–	összenyitottuk	a	szobákat	–,	mint	Tandorinál,	vagy	mint	Vermeer	
képein.	Az	álom	a	legbensőségesebb	fenomén,	intimebb,	mint	a	testek	megmutatkozása.	Álmokat	
cseréltünk.	Amikor	ez	később	abbamaradt,	a	bensőségesség	áramának	is	vége	szakadt	köztünk.	 
 
Ez történt most is. Nem aludtam el, s hogy mi történt, azt mondom el. Meg-megérintettem ugyan 
azt a mélyebb terrénumot, de miként a repülőgép, mely nem száll le, csak újra és újra megérinti 
a földet, s újra feljebb reppen.

Azt is tudod, apám ős-nemléte, eltűnte mily fontos nekem, s hogy jellemem, jellegem alaku-
lásában, milyenségében ennek milyen fontos szerepét sejtem.
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Fogarassy	Béla	alezredes	valahol	Szibériában	maradt.	

Miklós	sokszor	elmesélte,	hogy	az	az	utolsó	emléke	róla,	ahogy	őt,	a	két-három	éves	kisfiát	
41-ben	vagy	42-ben	kézen	fogva	bevezeti	egy	lóistállóba.	Emlékszik	a	trágya-	s	az	állatszagra,	
mesélte,	meg	az	apja	tenyerének	biztonságot	adó	fogására,	a	lovak	tomporára.	Ő	külsőre	az	
édesanyjára	hasonlított,	és	nem	tudhatom,	az	apja	alkatából	mit	örökölt.	Hogy	a	bensőséges	
beszélgetéseink	abbamaradtak,	abban	–	annyi	más	mellett	–	szerepet	játszott	egy	későbbi,	kíno-
san	végződő	karácsonyi	beszélgetés	is,	amikor	Miklós	rám	förmedt,	hogy	hagyjam	őt	békén	az	
apjával,	mert	ő	utálja	az	apját,	ne	beszéljek	róla.	Nem	értettem.	Mint	egy	fúria,	védtem	a	„hős	
katonát”,	akinek	a	fennmaradt	fényképeit	albumba	rendeztem	számára,	ez	volt	a	karácsonyi	
ajándékom,	egy	családi	fényképalbum	az	őseiről.	Ez	a	konfrontáció	hármunk	között,	akik	közül	
ketten	voltunk	jelen,	olyan	heves	volt,	hogy	megrepedt	tőle	annak	a	bizonyos	„tükröződésnek”	
a	tükre.	Ez	volt	talán	az	első	hajszálrepedés.	Még	hogy	gyűlöli!	Nem	tudtam	az	ő	lényét	a	gyű-
lölettel	egyeztetni,	és	nem	értettem	az	őrült	kifakadást	a	halott	ellen.	A	karácsonyi	halsalátába	
csapott	kenyeret.

Sűrű, nagyfás erdőt látok, a barna törzsek szintjén, melyek hatalmasak és gyönyörűsége-
sek, alattuk a rozsdaszín avar finom páfrányszerűségek zöldje, lengése, s odébb, egy távolab-
bi, párás tisztásról, ahogy pillantok oda, fehér, kócsagszerűen karcsú madarak rebbennek fel 
sejtelmes szárnysuhanással. Egyébként csendes minden. És nagyon szép. Aztán én, aki azonos 
a leggyermekkoribbal is, meg velem is, s akinek nincs neve és semmije, ez az éntekintet elkezd 
beljebb bolyongani az erdőbe.

Mesélt	ifjúkori	erdőjárásairól,	közös	kirándulásokról	a	társasággal,	és	irigyeltem	ezek	miatt	
az	emlékei	miatt.	A	szerelmesek	féltékenyek	egymás	múltjára.	Nagyon	szép,	Nádas	Péter	sze-
rint	szeráfi	szépségű	fiatalember	volt.	Homályos	képeket	láttam,	ahogy	más	fiúkkal	és	lányok-
kal	barangol	az	erdőben,	szőkén,	szakáll	nélkül,	és	nevetnek.

Keresek valamit, valakit. Kutatgatok az egyre sűrűbb aljnövényzetben, bokrosokban, nö-
vényi zugokban, ágakat hajtok fel, nagy-nagy leveleket, beletúrok a moha és az avar nedves 
mélyére, s ekkor anélkül, hogy ez szó és tudás lenne, már tudom is: az apámat, a halott (??) 
apámat keresem. Mert meg kell lennie, itt van, elrejtőzve. Lehet, hogy csak be kellene fúrnom 
magamat valami mély növénybarlang-vacokba, s akkor ott lenne és vele lennék.

Az	együtt	leélt	harminc	év	alatt	számtalanszor	szóba	került	Fogarassy	Béla,	az	apósom,	akit	
nem	ismerhettem,	a	lányom	nagyapja,	akit	nem	ismerhetett,	aki	talán	megjárta	a	Gulagot	is,	és	
valahol	odaveszett.	A	nyolcvanas	évek	közel	kerültek	a	negyvenes	évekhez,	a	Gulag	itt	volt,	a	
családban,	időben	közel.	Egyébként	akkortájt	kezdtek	nyilvánosságra	kerülni	a	Gulag-kutatások	
eredményei,	megjelent	Szolzsenyicin,	Nagyezsda	Mandelstam,	Salamov.	Százszor	is	keresztül-
suhant	a	lakásunkon	a	legenda,	hogy	valaki	valahol	egy	szibériai	hadifogolytáborban	beszélt	vele,	
a	Bélával.	Mindannyiszor	meglepett	annak	az	időnek	a	karnyújtásnyi,	és	mégis	elérhetetlen	kö-
zelsége.	Láttam,	hogy	az	állítólagos	legendás	szemtanú,	valami	tábortűz	mellett	látta	a	Fogarassy	
Béla	hadifogoly	vezérkari	tisztet,	akihez	nem	hasonlított	a	fia.	Mintha	archív	fekete-fehér	fényké-
peket	néznék.	Beleapplikálva	az	arcot,	melyet	régi	fényképekről	ismertem,	vagy	Miklós	rokona-
inak	arcvonásaiban	láttam	megjelenni.	Volt	a	Fogarassy	Béla	barna	(barnának	képzelt)	szemében	
egy	nevető	csillám,	a	vastag	ajkán	egy	mókás	vonás,	mint	aki	 szeret	 tréfálkozni,	miközben	a	
Miklós	szeme	hűvös	kék,	az	ajka	vékony	volt,	és	nem	volt	tréfamester.

Egyszerre nyugodt és roppant zaklatott, nagy sebességű folyamat ez, több mint valós idő. S 
közben váltakozik a színhely, a szép „európai” – mondjuk: tölgyes – erdő helyett vad, elvadult, 



127127

sohasem gondozott – mondjuk: szibériai, tajgai – tereppé válik a színhely: ledöntött csonkok, 
melyek vad összevisszaságban rohadnak és hasadnak, élő és élet utáni összevisszasága, s a 
felszín is árkokkal, vetődésekkel, dombokkal tagolt, és nem sík. S az idejövő kereső – én –	ek-
kor meglátja, hogy ott van, akármelyik fára, növényre, avartelepre ránézek, látom az „arcát” 
bennük, s ez olyan, mint egy csoda, egy beavatás. S akkor egy völgyecskeféléhez jutva, melynek 
alján mocsárszerű, vízinövénnyel borított tavacska van, odamegyek a partra, félrehajtom a 
sásféléket, lenézek a vízre és úgy látom, hogy az a nagy rákhát, mely ott lebeg, az is ő, s ahogy 
álmélkodva nézem ezt, s még jobban megnézem, a vízi állaton felismerem, hogy talán nem is 
élőlény, hanem csak egy korhadó fatörzsdarab. De az is ő.

Mit	érthettem	én	ennek	az	én	apámmal	közel	egyidős,	negyvenes	évei	közepén	járó	férfinak,	
a	szerelmemnek	az	apakereséséből?	Az	én	apám	ép	és	egészséges	volt.	A	Don	és	a	Gulag	mint	
társadalmi	trauma	akkortájt	ébredezett.	Az	én	apám	folyton	dolgozott.	Éppenséggel	fatörzseket	
halászott,	 cibált	ki	 csónakkal,	 lánccal	a	Dunából,	megszárította,	 földarabolta,	 fölhasogatta	a	
fát,	elszállította	a	városba	és	a	fészerben	halomba	rakta,	hogy	télen	legyen	mivel	tüzelni.	De	ő	
is	egy	háborús	trauma	utóhatásával	küszködött,	egy	világháborús	lőszer	ugyanis	játék	közben	
kiverte	az	öccse	fél	szemét,	amiért	őt,	a	nagyobbik	kisfiút	tették	felelőssé,	és	iszonyatosan	meg-
verte	érte	az	apja.	Az	a	gyerekkori	brutális	verés,	vizes	kötéllel,	a	kiesett	szem	és	az	apai	erőszak	
nyoma	valahogy	rajta	volt	az	én	apám	arcán.	Megfélemlítették	az	apámat.	Ilyen	utakon,	akárha	
egy	fatörzs	hányódna	az	áradó	Dunán,	evickélhettem	oda	a	Fogarassy	Bélához,	akinek	a	nem-
ismerése	az	én	szerelmem	életét	determinálta.	Meg	akartam	neki	menteni	az	apját.	Fogarassy	
Béla	férfias	volt,	katonatiszt	volt	és	áldozat	lett.	Azért	küldték	ki	a	Donhoz	a	frontra,	mert	nem	
volt	hajlandó	elválni	félzsidó	feleségétől,	Miklós	édesanyjától,	a	Panni	nénitől.	És	a	fia	később	
egyszer,	karácsonykor,	megtagadta	őt.	

Miklós	a	Rák	jegyében	született,	1939.	június	27-én	Budapesten,	a	Krisztina	körúton,	arra-
felé,	ahol	később	Balassa	Péterék	laktak,	a	budai	úri	negyedben.	Lakásukat	(miközben	az	apa	
az	orosz	fronton	volt)	bombatalálat	érte,	az	egyik	szoba	–	ahol	a	karácsonyfa	állt	–	beszakadt.	
Egy	repesz	most	is	itt	van	a	könyvespolc	peremén.	Az	ostromot	ők	is	–	Panni	néni,	Zsóka	és	
Miklós	–	a	pincében	vészelték	át.

És megvan, rendben van, itt van, bennem van – mindez. Ébrenlét, fél-elalvás és mélyalvás 
közti tudatterepen mindvégig, mélyen is, magasan is. És ekkor, mikor véget ér, hátulról, belül-
ről, a felismerés boldogságában megnyílik valami mély és meleg forrás és dől, dől a sós nedv a 
szememből meg a pórusaimból, perceken át hosszan és szinte abbahagyhatatlanul.

Nem	maradtak	meg	az	emlékezetemben	a	könnyei.	Ez	az	apára-találás	itt	erotikus	jellegű,	
örömteli,	és	biztos	köze	van	az	ő	megismerhetetlen	szexualitásához,	ahhoz	a	titokhoz,	mely	
szexualitásunk	mélyén	mindannyiunkat	az	apánkhoz,	az	anyánkhoz	fűz,	miközben	a	sóvárgá-
sunk	elér	a	kétneműség	mélyéig,	a	„thalassáig”.	A	mi	szerelmünkben	jelen	volt	az	ő	fiatalon	
elesett	vagy	még	sokáig	Szibériában	tengődő	daliás	katona	apja,	a	magas	kort	megért,	örökké	
beteges,	törékeny	édesanyja,	aki	többé	nem	ment	férjhez,	az	én	zömök	vidéki	apám,	aki	lelkileg	
sérült	volt,	és	Miklós	szerette,	a	hiperaktív,	erős	anyám	–	ezt	a	szexuális	családi	kavarodást	át-
éltük,	szerettük	és	gyűlöltük	az	élő	és	holt	szüleinket	bennünk,	rajtunk,	egymásban,	a	világban.	

Hogy nekem ez mit tanít, mit közölt a látomás, később írom vagy mondom majd el, mert hidd 
el, mélységesen összefügg azzal is, hogy szeretlek. Sőt azzal is, hogy „aljas gazember vagyok” 
(vállalom), hisz, gondold csak meg, mennyi ebben a képi-mélytudati történésben az alj (pl. nö-
vényzet), a gaz és egyéb mocsári dolog. Az egész azon csattan mégis: ember.

Hogy	mit	közölt	a	látomás,	azt	alighanem	harminc	éven	át	beszéltük	meg	szavakkal	és	az	
életünkkel,	a	gesztusainkkal,	a	cirkuszainkkal,	őrülten	egymásra	fenekedve,	időnként	valóban	
lealjasodva,	elmocsarasodva,	aztán	lábra	és	lángra	kapva	megint,	hogy	végül	ő,	még	előttem,	
hetvennégy	évesen	elmenjen.	Tandori	Dezső	strófájára	jártunk	–	hol	embert,	hol	istent	téveszt-
ve	el,	hol	istentelenül,	hol	embertelenül	éltünk	és	viszonyultunk	egymáshoz.	Csaltunk	is,	csa-
lódtunk	is,	ragaszkodott	hozzám,	vele	maradtam,	s	a	kékszemű,	sudár	lányunkban	látom	őt.	A	
versekben,	festményeken.	Hogy	hogyan	nézte	a	platánfákat,	azt	is	látni	szoktam.	Most	is	abból	
a	porcelán	csészéből	iszom	a	teát,	amelyet	a	bolhapiacon	vett.	A	könyvben,	ahonnét	most	ide-
másolom	ezt	a	Tandori-verset,	ott	a	keze	vonása,	halvány	grafittal:

 [Isten legyen]
Ember nekem nem lett meg emberen.
Isten nekem nem lett meg emberen.
Ember nekem nem lett meg istenen.
Hát legalább
   ISTEN LEGYEN.




