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Nagyon ritkán vagyok csak képes magamról ími - most mégis meg
teszem. Mégpedjg valóban abból az okból, amit egyes multszázadí költnk
és elbeszélésírók írtak szerénykedve első művük előszavában: "Nem ad
tam volna közre, de barátaim s ismerőseim mégiscsak rábeszéltek ..."
A néhány hónappal ezelőtt ugyanezen oldalakon megjelent "A szőlöhegy

munkásaí« c. elbeszélésem kapcsán annyian és annyiszor kérdezték, mi
benne a valóság és mi a kölnött, hogy el kell mondanom a rnögötte lévő

másik történetet. Azt, ami valóban megtörtént. Mert persze - amint am
míndenloí tudja - én nem vagyok sem "aJngol", sem "világhírű" kato
Iítus író s a nyugatafríkaí néger államok egyikében sem jártam. Amde
mindezek ellenére a hŐ6nŐIn valóban élt s a történet, amit róla leírtam,
való; s az is való, hogy én magam találkeztam a Viviane King mintáját
jelentő néger Jánnyal. Nem ez volt az igazi neve, hanem a

MAR GURUM
'NGELA DJALIL

név állott névjegvén. 1934-ben, Rómában, a Piazza del Paradíso keskeny,
magas, négyszögű kútaknájában, a Campo dei Fiorihoz közeleső tipikus
Ids római terek egyikén laktam, az olcsó, magas, sötét kis Albergo del
Soleben. Ugyanott, ahol 'Ngela Djalil kisasszony. DjalH (Dzsaltl) az arab
vezetékneve volt. A 'Ngela: ez tulajdonrképpen Angela, a keresztény ke
resztneve, csakhogy a néger torok hajlik az ínyhangoknak és torokhan
goknak egyetlen hanggá összevontan szókezdő-mássalhangzöként való
használatára. Gurum: ez ősi berber-karthágói nyelven való személyneve
(pogány keresztneve) volt. A "Mar" pedig urnőt jelent az ősi sémi nyel
veken; s ha viselője nagyképű akar lenni, hát akkor hercegnőt is. De
fordításának elég ennyi: "Angela Dzsalil' és "Gurum kisasszony".

Tuniszi néger lány volt, illetőleg berber, illetőleg 80Mb is bizonyos
mértékig, Megpróbálom megmagyarázrit. A berberek (egy nem-néger,
pusztám sötétbarna-bőrú hamita nagynép) négyezer év óta őslakói Észak
afrikának: ez a szaharaí törzsük már a karthágói uralom idejében át
vette a karthágói nyelvet, később az arao hódítás után az arabot; vérük
viszont számlálatlan néger ősanyák során át lett teljessé, négerré, 'Ngela
tudta hogy néger, de büszkén vallotta magát berbernek, s egyik anya
nyelve az arab volt, a másik pedig még a régi berber-pun, amit az ÖBZ
szes berber törzsek előkelő-rétege afféle családi, otthont nyelvül hasz
nál még ma is. Kissé nehéz ezekhez a dolgokhoz európai fogalmakkal
közeliteni olyan kontinensen, ahol a legtöbb nép két-három fajtából szár
mazik és legalábbis két anyanyelve van.

Apja nagy magánvagyonú, gazdag törzsfő-utód volt, amilyen ezer
meg ezer van f':szakafrikában, ahol már akkor míndent át- meg átszőtt a
politika. Tunisz akkor teljesen francia birtok volt ugyan, de fennállott az a
lehetőség, hogy váratlanul Itáliáé lesz, igy hát apja őt nem Franciaország
ban, hanem Olaszországban neveltette. persze apácazárdában. 'Ngela nem
volt sem oly vakító egyéniség, mint amilyenné őt Viviane alakjában raj
zoltam, sem olyan azonnal lenyűgöző szépség, sem olyan szellem. De
azért volt olyan szép, elvan modern s szellemileg is olyan önálló és te
hetséges, hogy filmszínésznő szerétett volna lenni. Ez a valóságból ke
rült az elbeszélésbe. O maga tárgyalt erről a római fllmváros, aCinecitta
vezetőivel. Autója is volt, amit ott tárolt egy közeli zugban. Nohát nera
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éppen lulkszuslkocsi, hanem egy már haBmáJJtan vett ü,tött-,kopott kis
Lancía, annak is az a régi, kétszemélyes, torpedóalakú típusa.

Megvallom, nem éln hurcoltam Mabelt - alm nemlétező személyíség
- az éln "ltivénJhedt, ócska tragacsomonv (ami még ily szerény voltában
is: egy sohasem létezett tár:gy) , hanem 'N.ge1:a kásasszony engem. Mert
persze lehetetlen volt előbb-utóbb össze nem Ismerkednünk. Azért lakott
a szűk, sötét és olcsó kis Al!beIigo del Sole-ben, mert azért hosszan é1rnJi
Rómában, mégiscsak szállóban, autót venni, ha használtat is, autót tar
tani: azért mégiscsak érezhető kiadás még egy gazdag (s hozzá sokgye
rekes) és "előkelő" szahami berber családnak is. A filmszereplés meg
beszélései elég vOlllltatottan döcögtek. Mi pedig 'Ngela vörös kis torped
tragacsán ellőbb-utóbb bedöeögtük Rómát és egész környékét.

Rómát aZJt hiszem nem lett volna alkalmam annyira megísmernd
őnélküle. Felesbe álltuk a benzint és időről-időre szerényerr vendégül lát
tuk egymást ebédre vagy vacsorára valamelyik trattoríában. 'Ngela Djalil
Gurum kísasszonv nagyon rendes katolikus kislány volt, éln pedíg egy
készülő egyháztörténeti mű anyagát összeszedni mentem le s alíg mutat
tam többet vézna közéoískolás diáknál, azonkívül a világ l!eltielenrt:ékte
lenebb külsejű emberének tudtam magamat. Egészben véve furcsa fi gu";
rák lehettünk mi ketten ott. Együtt jártunk a San Pietro végteleniében;
a pápasírok szük grottáéban: galambok suhogó viharát röppentő római
tereken; a katakombák vtllanylárigsorú foly0s6i:n; Szent Pál és Szent Lő

rinc bazdlíkáíban: együtt álltunk életem egyik legnaavobb élménye, a
Lateráni bazilika Krísztus-mozaíkja előtt. Kiejtem magamban a nevét,
a San Pietro nei Vincoli-t látom s benne Míchelangelo Mózesének dü
hödt, fehér Iátományát, vagy a Vatikán múzeumának vél:ctelen terem- ás
folyosósorát, 'ahol az ember fásultan megy el, már egy Laokoon-csoport

.mellett is, s látom Tivolit, ahová Szerit Benedek nyomait megtalálni
rnentünk ki. ,,'Ntoniooz!" - mondta ő és a torkán a nevem vísszakanta
görögös alakját és néger módon elhullatta a szókezdő A-ját s majdnem
ugyanolyan torokhangon kezdődik, mínt az ővé. S látom a Piazza Spagna
trattoríáját, ahova még Goethe járt vacsorázni ; a Campagnát. l!:s azért
tudom. hogy éppúgy mínt én neki, ő is nekem köszönhétte Rómát, mert
azért Rómából éln "készültem" jobban.

Nem beszélgettünk olyan dolgokról, mínt amilyenekről a "Szőlőhegy

mUil'lJkásaiban" beszéltettem őt. Az olasz nyelv idegen és nehézIkes közeg
volt mind a kettőnknek. De azért mírit ahogyan az autónk kídöcögött
míndenüvé, ahová elterveltük, beszélgetésemkben is sokmindent megtud
tunk egymástól.

~n például tőle ilyeneket ! Me~utat egy csomó férryképfelvételt ha
zulról, a családjáról, apja tanyaépületeiről s ezeken át látok egy darab
modern Afrikát. A fényiképeket a nővére készítette, nála sokkal idősebb,

nagydarab kövér 'teremtés, egy a fővárosba, 'I'umiszba, ottani néger-arab
nalgykeres!kedőhöz férjhezmerut asszony. Mutat egy aorő, de megleoően

éles felvételt. Homokos tér lá,tszilk rajta, háttérben csíkos ponyvaernyók
aJla~t kávéházi terasz, előtte azok az óriási autóbuszok, amelyeknelk út
vonalai átháJózzák az egész sivatagot; s az utasok ezv csoportjában áll
'Nige,la is, mint nyurga kamaszléziy, pettyes fehér ruhában. amit emelget
karcsú térdei körül a szél, "I,rt szálltunIk á<t eITŐl az autóbuszről arra a
másikra, Tunisz felé" - magvarázza. Csak úgy szórakozottan megkér
dezem, hol. "Mateur!U - mondia Ő. De én véletJeniil tudom, hogy ez a
mai francía neve annak a Madaurának, ahol Szent A~oston, méa mielőtt

KaI1thá!!;óba került volna, hogy úgy mondiam, középískolai diák volt s
ahol egyáltaMban nem voIt szerit. l!:n sem vagyok az. óvatosan megnézem
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a karcsú térdeket, amelyeket körüIfújt a sivatag fONó szele ugyanabban
a városban, ahol Szent Agoston másfélezer évvel ezelőtt szívébe és vérébe
írta a berber és néger rabszolgalányok szépségét, s jobban megértem a
Konfessziók élő valóságát, mínt előzőleg három átolvasásakor !

O pedig ilyeneket tud meg tőlem: Felfedezzük egyantikváriumban
a legritkább és legbecsesebb könyvek egyikét. Az őskeresztény Szahara
atlasza az, mímden korok tudományosságának egyik legnagyobb dicsősége;

tizenöt-húsz szerzetestudós élt neki és halt bele - könyvtárak és a si
vatag porában - hogy feltárja azt az afrikai őskereszténységet, amely
Iehúzódott mélyen a Szahara kőzepéig s azon is délebbre. Megmutatom
neki - mert ha nem is Oxfordban doktoráltam, mint elbeszélésem
angol író-hőse, de mégiscsak történész vagyok és minél régibb va
lami, annál valöbb és élőbb vonásokat kap előttem azonnal - szóval
megmutatom neki Afrika Oskeresztény Atlaszában az ő törzsének óází
sait is és megsejttetem. micsoda rendkívüli a munka, amely ezt feltárta.
Megérti és először látom szemeiben a fekete gyémántkönnyek sötét vil
lanását a meghatottságtól.

Mi ezeréves multat emlegetünk. Ok négyezerre emlékeznek magukkal
kapcsolatban ... A szőlőhegy munkásairól szóló jézusi példabeszéd egyéb
ként nem kerűlt szóba köztünk.

Közben múlt az idő, november haladt már előre egyre jobban, én
egyre telibb lettem egyháztörténeti anyaggal és Róma-élménnyel, s amily
rnértékben telítődik az ember ilyesmivel idegenben, annál jobban nő a
honvágy, s fokozódik végre elviselhetetlenné. Hazulról is sürgettek és
egyre nehezebb volt hazulról pénzt kapni a már akkor is erős valutáris
vesztegzárakon át. A szabadságomat se hosszabbították meg már tovább.
Szóval nekem már haza kellett jönnöm. 'Ngela pedig fázott. November
ben már Róma is fagyos, kályha nélküli kőpadlós szobákban még nekünk
is vadhideg van. Hát még egy szahami berber-négernek ! 'Ngela fekete
barna bőre szürke meg kékesszürke lett s érdessé és durvává vált a hi
degtől. De az ő - mostmár láthatóan reménytelen ügye még húzódott,
ígyhát ő volt az, aki kikísért a Termíní pályaudvarra az éjszaka induló
dírettíssímohoz.

Még volt vagy jó két óránk, ígyhát beültünk a Café Terminibe, szem
közt a pályaudvarral. a világ egyik legsivárabb és legnagyobb kávé
házcsarnokába. Nyolcvantagú női zenekar volt szerződtetve Ausztrtából
ezekre a hónapokra ; ők játszottak az emelvényen; mostmár eszméletlen
né fáradtam és hevültem a fény és zene lávaömlésében. Ezzel búcsúzott
tőlem Róma. (Előzőleg még a késő délutánban együtt búcsúztunk el a
Szent Péter bazilikától, fenn az előcsarnok erkélyén a tízrnéteres apostol
szobroktól, sorra járva a kőgigászokat és megérintve őket. miközben kö
röskörűl egy csomó templomban széltak a harangok, a még olasz haran
gok közt is legrekedtebbek és legzőngétlenebbek: - a római haranáok !)
Itt és ebben a környezetben jöttünk rá, milyen jóbarátok voltunk s nem
csak megszerettük, de meg is szeletuk egymást s menmyíre hiányozni fo
gunk egymásnak mi ketten !

Mindezt persze nehéz volt egymásnak eldadognunk. s még nehezebb
lett volna valamiféle utat találni annak, hogy egváltalában valahol, vala
mikor és valamiért találkozhassunk még az életben. Hogv én elmerrlek
érte "jövőre" Tuniszba, le a Szaharáig. váltott autóbuszokkal 817, atyai
oázisokig ? Vagy ő eljőjjön. Budapestre? Vagy akár az, hogy Rómában
találkozhassunk mégegyszer ? Míndez értelmetlen volt. Nem is volt róla
szó, s eszünkbe se jutott, hogy találkozot, akármit megbeszéljünk. Egymás
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címét azért Ielírtuk. S kikisért mostmár az indulási csaonokba, a vo
nathoz.

Lefoglaltam a helyemet, ődöngtünk még egy darabig a gyorsvonati
kocsi mellett, pár percig csak, mert már az indulás felé közeledtek a
mutatók. S akkor - és ez volt az a gesztus, amellyel legközelebb jutot
tam hozzá -lehajoltam és megcsókoltam fahéjszínűés fahéjillatú kezét. S
akkor láttam másodszor a könnye villó fekete csillámait az arcában. All
tam a mozgó vonat ajtajában, ő pedig jött a kocsi mellett, ameddig le
hetett s egy szót ismételgetett, míg integetett.· Ezt. mondta - többször
egymás után, úgyhogy végül tisztán hallottam s meg tudtam jegyezni :....
"Uchijju ! Uchijju !" Nem is annyira berber, hanem inkább néger szónak
tünt föl előttem, sötét, nyers vijjogásával és torokból eitve ez is, mínt
egész beszédük. De azért a "ch"-ja egészen lágyan hangzik, majdnem
H-nak. Sokáig nem tudtam, mít jelent.

Akkor se tudtam, amikor 1938-ban levelezőlap-fényképetkaptam tőle

Karthágóból. Amatőr-felvétel volt - "A nővérem készítette rólam", írta
a hátlapra firkált pár soron, mintha am akarta volna vele kőzölní, hogy
nem férj, vőlegény vagy udvarló, aki lekapta, amint ott áll a lépcsői

mellett a Laviergeríe bíboros-építette katedrálísnak, amely viszont ott áll
a régi Karthágó fellegvár-hegyén, a Moloch hajdani dombján, ahol a
punok valamikor embereket áldoztak: gyermekeket sütöttek meg élve a
maguk vérengző, buja, falánk, vérivó isteneinek. Ahol azonban most
Krisztus dicsősége emelkedik.

A lépcsők és kőfalak mellett ő állt a képen, 'Ngela, Ez a sovány,
csúnya, fekete teremtés lenne 'Ngela Djalil Gurum kisasszony, a néha
oly ragyogónak tetszett aranybőrű szépség ? Milyen jó, hogy nem is be
széltem róla s írni sem írtam se róla, se neki, s hogy nem jön Pestre,
mindenki kinevetne ... A kép el is kallódott. 1940-ben pedig, már a vi
lágháború hullámtorlaszain áthányódott valahogyan egy néhánysoros Le
vele egy indiai leprakórházból. Akkor már apáca volt. Persze nem mi
attarn (ilyen és ekkora banalitást még valóság sem engedhetne meg ma
gának), hanem természetes utakon és módokon jött a megoldás és persze
természetfölöttieken is. S azok között, akikért imádkozik, tudtam, ott va
gyok én is. Különösen nehéz helyzetekben sokszor ajánlottam fel az ő

értem való imádságait magamért; a segítés majdnem míndíg gyors és
csodaszem volt. A néger lány keze, amit megcsókoltam, most leprásokat
ápolt. S egészen bizonyos, hogy el is kapta a leprát.

Akkor, amikor ezt a levelét megkaptam, már foglalkeztam annyit
biblikus és sémi-történeti tanulmányaimmal, hogy ismerjem utolsó, rej
télyes szavának jelentését. Mindenki, aki olvasta Arany és a magyar köl
tészet egyik legszebb versét, a "Családi kör"-t, emlékszik abból, hogy a
nagylány, a "legnagyobb s szebb, a hajnali csillag", hogyan érdeklődik

az esti tüzükhöz vetődött vén hadfitól a vőlegénye után: "Pirulva kér
dezi tőle - testvérbátyját ..." Nem mer vőlegényt vagy kedvest mondani,
tiszta lánynak csak testvérbátyja van; s körülbelül ez a lélektana arinak
az ősi előázsiai és északafrikai kulturterületnek is, ahol - a babiloni,
szír, egyiptomi, arab és berber világban - évezredele óta és mai is:
ugyanilyen szemérmesen "fivért" mond a lány a szeretett helyett, de kü
lönösen azt mondta az ősidőkben s az Enekek .Énckében éppúgy, rnínt
pl. a Damaszkusz-környéki nomád arab törzsek ünnepségein ma is így
nevezik azt, akit egy lány kedvel. Az :Énekek :Énekében és nagyjából ara
bul is: "uchi" ennek a megjelölése, egész pontosan "fivérem", s az
"uchijju" ennek, úgy sejtem, valami ősi pun-sémi változata lehet 'Ngela
Mar Gurum "i,gaz.i" családi anyanyelvén. Talán nem kell hangsúlyoznom,
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hogy velem kapcsolatban igazán azt jelentette, hogy úgy szeret abban a
pi11.a;natbarn, mintlhia fivére lennék. Valóban annyit jeleI1itett. Engem, a
még erre a szeretetre is méltatlan fehér férfirt, aki rómad időink aliatlt
kedves lettem nekí, S mirndaz, ami ezzel li szóvaJlkapcsolaltos, csak Las
san nőtt meg bennem. Néha éveken át vesztegelt, majd növekedésnek
indult, - tizenöt év is beletelt. hogy alíg emlegettem bárkínek is, ími
pedig közvétlenül róla nem írtarn. De belül egyre többet kÖSZÖI1ihettEIm
neki.

"Fivérem !" - kiáltja nekem Rómában a Termini pályaudvar indu
-lási csarnokában a rnozdony után csatolt gyorsvonati kocsi mellett föní
ciai ősnyelven egy berber-néger-arab Lány s a keze, amit megcsókolearn,
integet, s ezek a kezek és a könnyektöl még villogóbban égő fekete sze
mek bevtlágftják nekem később Afrilk,áJt Dakartól a Nilusdg, s Keletet
Alexandraától Damaszkuszíg, Mímdezt az Ó szünkévé fagyott sötétarany
arcából értettem meg. Egy idáig még meg nem jelent elbeszélésemben
őróla mdntáztam Szerit Agoston karthágói élettársát, gyermekének any
já.t, akiről oly páratlan bűnbánattal és szerétettel emlékezik meg, s aki
nek még a nevét is elrtiemeti oly gavalléros finomsággal, hogy csak az
Utolsó ltéleten tudjuk meg majd, ki volt, amikor egymás mellett fognalk:
ártani majd, ismét együtt, de immár Isten tökéletes szeretetében. Nő

alakok egész sorát míntáztam 'Ngela Mar Gurum sötétlő bőrű árnyéká
ról egy Szerit Pál-regényhez. 8 valami csepp vagy vonás, vagy ragyogás,
míndíg belekerül az övéből minden női arcba, báJl'lkirol ír"ok, hisz ez az
aranyszínű női alak úgy világít az emlékeímben, mínt valami aranyszí
nű váza, amelyen belül tűz ég.

S azután, hogy évek óta az az érzésem róla, hogy nem él, megírtam
őrt végre Vivíane King alakjában. De mílyen gyarló dolog volt ez így,
felékesíteni őt külsődleges díszekkel! Megtettem őt csodaszépnek. 
sokkal szebbnek, mint amilyen valójában volt; felruháztam őrt az érte
lern, akarat, szenvedély ízzásával: megtettem gazdagnak, luxusautó tu
lajdonosának, feldíszítettem ősí kovácsoltvas-ékszerekkel. Mindez azonban
milyen kevés és kicsdny annak, aki amije valóban volt, míndenét odaad
1Ja a mennyeí üdvösségért. 'Ngela Mar Gurum, aikinek igazi alakját végre
megírom. több Viviane Kingnél s való története is érdekesebb minden
költött történetnél. S befejezett történet, mert 'Ngela már Istennek an
gyala s az egek boldog berber hercegnője Mar Gurum !


