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Utazás fiamhoz, Pestre
(Kazinczy Ferenc emlékére)

Fiammal aznap a Rózsák dombjára vettük utunkat. Midőn a hegyen keresz
tül mennénk, gondozott kertek tűntek szemembe, itt kissé franciásak, ott 
Angliát vevék mintának, amott a régi magyar kúriák árnyékot adó lombos fá
it kedvelék, mindenütt nyírott gyep, formás rózsafák, boltívek, teraszok, gaz
dag, nagy térség: Buda. Szerelmek ígérete, amerre pillantok, perzsa nők: se
bes érzékeik észreveszik, ha megáll rajtuk a szem, mozgásuk pompás órák 
kedvezését sejteti, dogmák nem kötik őket, csókjuk, mint láttam, kacag.

Fiam, maga is kisded öreg, ide-oda lódítja figyelmem, lássak csodát. Nem 
kérkedik, útikalauzom csupán, mint ilyen pirulni látni vágy e mesés gazdag
ságtól, s mi avval együtt jár, az ízléstől, könnyedségtől, az egészségtől, mi 
csillog emberen, madáron, növényen. Mulattatott a kirándulás: sehol kökény, 
galagonya, parti lapi, torma, papsajt, pangó vizen leledző békanyál. Hama
rább tűnik elém egy-egy nadrágos női vénség, irtózatos mázolatban, ágaskodó 
tomporral, hatalmas keblekkel, ami bőségre valia, s arra, mit a bőség elvé
gez becsvágyban, önhitben. Idealizáló világ volna ez kedve szerint, mégis 
inkább pajkos látvány. Láttam borjúlányokat is, ahogy fejüket vetik vidáman 
nézésünkre, öntudattal. Elénk, vagy mögénk pillantának, mint koldus- 
szegényeknek szoktak azok, kik keveslik a füvet saját rétjükön, s hát annál 
inkább szeretik, védik. Elringatott szemlélésük, ügyetlen dölyfük. Legyesked- 
tem valaha én is őkelmék körül, faggattam őket, kisasszonyokat, mivégre 
gömbölyödnek, miféle szerep az, amit játszat a természet velük? Hálásak 
voltak, kacarintottak, de gőg nélkül, a legszebb robotosok valának életem
ben, csak szeressék őket, szeressék, szeressék! Nyakamba borultanak, ott ma
radtak hosszan, úgy pihentek férfikíváncsiságomban, két felvonás között, ér
telmét lelve életüknek.

Előbb el-elandalodtam az ifiasszonyok láttán, amint büszkén kocsijukba 
szállanak, a kaput nyitják, kutyájuk apportírozzák (csípejük, fenekük apró, 
mellkasuk azonban akár a huszároké, mint azokon az idealizáló képeken, ami
ket a természetet nem ismerő dilettante festők pingáltak a szalonokba), 
aztán inkább azt figyelém, ahogy a fellegek megszűrék, selymessé tevék a 
nyári tündöklést. Az üde levegő szédített, eloszlatá vén fiam csődülő sza
vait: kik lakják e házakat. Ne higgyem, hogy valami hírességek, többnyire 
kereskedők, jó orrú emberek, meg azok leszármazottai, akik már hivatalban 
ülének, vagy inkább terpeszkedének, hívén híve, hogy a birtokuk tudások 
gyümölcse vala. Míg fél füllel hallgatám, észrevevém, hogy szavai valaha az 
enyémek voltak, mikor még kormányozni véltem intésimmel, bőjtre biztatva 
őt, az életre éhes kölyökfarkast.

Különb ifjú férfit nem ismertem hajdan nálánál; megszegte minden pa
rancsolatomat, mégpedig oly’ sistematicusan, amiből filozófiával kitetszett, 
mintléte tiltakozik az értett dolgok ellen, s én behúnytam szemem, bízva az 
értett dolgok lázadásában, mi a világot előbbre viszi. Vigasszal tömtem vol-
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na tele a tarisznyáját, remélve, így jobban bírja majd, erős lélekkel tűri a 
csapásokat, mikre a nagy lelkek születnek. Nyugalomban szenvedőt, véltem, 
jobb fiamban látnom, mint bukásában vergődőt, mégis boldogan sírt lelkem, 
tapasztalván, hogy fittyet hány intelmeimre. Titokban, nem szólván neki, ál
dásommal kísértem útján.

Jól számíték, gondoltam, amint a hegyen terelgetett, mutogatva a paradi
csomi tájat, a virtusszámba menő építményeket, a gyümölcsfák övezte fürdő- 
medencéket, a nem is e világi derűt, mely az utcákat belengte. A  görög nyelv 
ilyen: idegen hajósok tiszta tekintete világítja át, nem torzítja zavarossá ma
gány, befelé tekintő világözvegység. Nem magának beszél, hanem a hajózó 
útvonalak mentén élő valahány népnek is: értsék. Szerencséjét a görög en
nek köszönheté, amint tiszta erkölcseit. Nem úgy a cifra, bujálkodó Róma, 
mely dölyfével ledöfé magát híveivel együtt, szomorújátékra kényszeredve a 
templomokban, Jézus kínszenvedésén szenvelegve, s annak fájdalmát letud
va a keresztvetéssel.

Csak hetvennégy éves levén sajnáltam mellettem kaptató negyvenkét éves, 
fújtató, levegőt happoló, kopaszodó, őszülő fiam. Vajh engedné, hogy én ve
zessem tovább! Mondhatnám, mik valánk emberék. Mi ez a séta itt a hegy
re fel, e szökdécselés büszkesége bércein: apám, a mezőségről ide felka
paszkodtam. De hamar feledém toluló bölcselmeim, látva, mint rokkant, 
vénült bele a nagy útba, mit otthonától idáig megtett. Adnék tán leckét neki 
az erő érzetéről, mi tűnteti, hogy a históriának ellenáll? Oktassam óhaj és 
szándék különbözőségéről, s hogy melyiket dédelgeti az Idő? A  biológia 
munkájáról, mi az eszmék keresztezését az igazsággal kizárja?

1977-et írtunk, fiam barátjához csöszögtünk a hegyre fel, tanító és tanuló 
egy úton jártak, egymás mellett, de egymással szemben haladva. Ez akkor 
mutatkozott meg, midőn azon kaptuk magunkat, hogy megérkeztünk úti cé
lunkhoz, a kényes palotához, s előttünk állt a halhatatlan férfi, kinek látha
tására fiam felkészített, mondván: „ cancellárius fejű” , s ki első pillantásra 
mulattatta. A  parancsolt esztendő szerint öltözött, státusa szerint udvariasko- 
dott, odabent módja szerint fogadott, és igen megilletődött azon, hogy még 
élek. Jó szándéka, hogy vén barátjának, fiamnak, valamint apjának, nekem, 
kedvezzen, kiérdemelte kegyeimet: Leopold úrnak szólítottam, noha tudtam, 
hogy Gyula. Fecsegtem is, amint illik. . .  Tették, mintha nem csodálkozná
nak, bár persze csodálkozának, mi ütött belém. Fiam, a magába özvegyült, 
tereié gyorsan tőlem a szót az ékes házra, a fajansz kandallóra, a festményre, 
mely a falon lógott, cagliostrói görbült fejet bámítván fölénk, aztán bécsi 
kirándulásokra, ottani szerzeményekre, a bibliothecára, s nevezetes férfiakra, 
kik megfordultak előttem e helyt. A  cancellárius fejű úr, kinek gondosan be
fésült ezüst haja éles ellentétben állt az én bugris, forgókkal teli vidéki kopo
nyámon növő fekete üstökömmel, udvariasan hallgatott, kissé mintha unatko
zott volna attól, hogy Leopold úrnak szólítom. Ugyanígy tett seggig érő hom- 
lokú, megereszkedett hasú fiam, immár úriember levén maga is. Nem bosz- 
szankodott idétlen apján, mikor Leopold úr bort akarván tölteni, a vizes
poharat tartám elé.

Eme hegy, akár egy korszak, tökéletesen bevégezte dolgát: a lojalitás a 
személy nevét, hivatalát, lakását, festményét, kandallóját mesterezé, szeren
csésnek nevezvén az órát, mely az érzékelhető, minden látást megérdemlő, meg
fogható dolgokat a megfoghatatlanok fölé emelé. Hátborzongató memoriter
ként osztva fel percekre az Időt, elütve minden órakor, hogy „a szép vétek
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jobb mint a nem szép nemvétek” (fiamtól és Leopold úrtól ilyeneket hal
lék bor mellett), miről az a hiábavaló tanakodás jutott eszembe, vajon az 
Úr Isten az embert a Teremtés elején vagy a végén teremtette-e? Nem cso
dáltam volna, ha szegény vén fiam s barátját megsújtatván a guta, azon kel
lett volna e palotában sírva fakadnom, hogy ez idegen helyen egyedül ma
radok.

A  csók jutott eszembe mégis, amit ezek az öreg hólyagok adhatnak ringó 
keblű, ifjú feleségeiknek: -  inkább hímlő gyengítsen el, gondolám helyükben. 
Hiszen illetlen abban találni örömet, miben semmi sem fáj. Az érző lelket 
bántja az emberiséget lealjasodottságában látni, mikor az marhává részegedve 
forog, ha pénzt löknek neki. Végül, bár milyük volt, jó szívvel kívánták meg
osztani velem, mégis szántam fiam, s vendéglátóm e pazarságban tanítás nél
kül hagyni. Levezetvén őket a hegytetőről oda, ahol derekuk törve az asz- 
szonyok epret szednek, haszonnal töltve így életüket, meghallgattatám velük, 
mint tolák reánk szájalva a magokét; igazságukat: a nagyságos fejedelmet 
szüvesen látnák, de nem a cancelláriusokat! Az emberiség háborúk és ka
tasztrófák, tragédiák és nélkülözések, útkeresések és felfedezések, testet törő 
munka közepett szenvedett életre minden valamire való gondolatot, figyelmez- 
tetém vén fiam és Leopold urat, ám annyira letaglózta őket a hétágra lán
goló nap, hogy nem tudtak sem az asszonyokra, sem rám figyelni. Így itt lent 
lenniök sem látszott másnak, mint fárasztó ceremóniának. Mosolygának, 
mint emlékezetes eseményeken szokás, mely vidámabb, gondtalanabb jövő ígé
retének jegyében zajlék.
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