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Döc, Drága Öreg Cípí, ma akkor most ma van, és ahogy ott mentem tegnap az
egykori Apponyi téren, ahol, tudom, gyerekként laktál, olyan volt Budapest megint,
mint amikor népe a kezébe vette sorsát, ahogy novelláidban Te lopva megírtad, de- .
hogy lopva, ha jól emlékszem, talán Brezsnyevnek is írtatok kés6bb a Déryvel, hogy
ez meg amaz, hát én, ha nem is Párizsban voltam október 23-ádon, de Kölnben, és a
G. fogadóirodában a nagy képerny6n jöttek a lovasok, a lovasok, a rettent6 reflektor
fényben, a fekete salakon, talajon, húszan, jöttek és senki, senki nem jött a halottaim
közül, csak az él6k jöttek, s ez is elég volt, Saint Mondaine, a Vincennes-pálya előtt,

Neked nem is szükséges ily szójáték, de elegendőhasonlata mi lehet annak az okker
könyvnek, Hajnalihtiztet6k, 1958 februárja,,,Miért kéne...?", Halász Petárod kérdi, mi
ért kéne bármit is csinálni (miért kéne egy kormánynak azt mondani, hogy ha nincs
taxi, hallom, járjon biciklin, ott a nagy példa, Greg Lemondl), ugyan, mit kéne mondani
kormányoknak, szenátusoknak, Te ezt oly pontosan megírtad, azok az akkori embe
rek, már azzal, hogy politikusnak álltak, oly távol kerültek talán az ország valódi
szellemi javátél. igen, attól az egyszeru valamitől - aki, ami? -, attól a ~~nyt, meleg
séget és biztonságot sugárzó lény-Iényegiségtől...hát ott mentem, Drága Üreg Cipi, az
Apponyi téren, egy olyan világban, amely nekünk - ahogy Te használtad a szót
megint nem "kell", de legalább gyalog lehetett járni autós aluljárókon, mert az autók
épp nem jártak, és felnéztem "házadra", és sírtam. Mit segítene rajtam holmi kor
mányeltúnés, kormányújulás? Brh. Mit.

Szent Mondén volt a Te okker könyved, a Hajnali /Itiztet6k, mert minden félig-világi
ságot szembe tudott állítani a "nem azé..." mottójával, holott még nem mondta ki azt.
A Gellérthegy déli lejtőjének agyagragyogású tavasza.; vagy Cliquot Üzvegye, a
pezsgő (nekem ló-név), amit az érettségi-jutalmul a Riviérára utazó fiú választ, s
nagybátyja, a pezsg6adományozó, félig ittasultan, mentegetőzve, azt mondja neki,
hogy ő nem ilyen híg kocsmáros-féle, keresztény dzsigoló... nem,Drága Üreg Cipi, én
is, talán, mintha Veled lettem volna atlétikán, mikor Gelsenkirchenben, vesztésre áll
ván a lóversenyen, Comtes Hannét, a Te novellád Hannájára emlékezvén, megtettem
gyorsan, és ő egy fél fejhosszal, célfotóval nyert, és... Akkor, a reflektorfényben cso
dálva a pályát övez6 fákat, Rád nem is gondolva, Drága Üreg Cipí, voltam csak; a
létezés-szakmát gyakoroltam. De ez már közhely.

Ahogy Gelsenkirchenbe igyekeztem, sokat néztem az üres égre. Ahol az előzőekben

az Esthajnal ragyogott. A Rajna mentén. És ahogya gelsenkircheni programot néztem,
ott volt Rheinpolar, az l-es számmal, igen, egyes, és 6t meg kellett tennem, mert
Hallottam, Szpéró Veréb az, aki a Russel Square hajnalán, a Rajna vagy a Ruhr part
ján, netán a Montmartre kis padlésszobájában rám - üzenettel e csillagból - néz, s
mi ez az üzenet? A Te trieszti lovasod, az Oböl Lovasa mondja ezt, oly egyszerúen,
Medve Gábornak: "Élj...!" S vajon hú vagyok-e ahhoz, amit Tőled tudok, 1958-1959
óta? Hogy "valamit azért csinálni kell az életben" - nem szö szerint idézlek -, hogy
"fényt, biztonságot, melegséget sugároztak" ők, mint Szpéró, hogya politikusok csak

942



csalódást hoznak, hogy október huszonhannadikán Kölnben a fogadóiroda képer
ny6jén közvetített versenyen a Tsar-t, Tsar de Mantile-t helyére kell tenni, nem gy6ze
lemre vétélkedtetni Tepo Dezaray-vel, nem, a "Tsar" sosem gy6zhet, a hely az övé ...
a maga helye... Drága Oreg Cipi!

Végig, ahogya Rajna-Ruhr-vidékén lóversenyeztem, most, október 12-ét61 októ
ber 24-ig, olyan voltam, mint a... de hát hogyan mernék hasonlatot mondani? Tudod,
nagyon józannak is kell lennünk - tudod, annak kell - abból a kevés pénzünkból,
ami még így is csodaként adódik... nincs az, hogy könnyedén megtesszük Rheinpolart
százzal, s aztán az el6futamoknál biztosan tovább kamatoztatjuk a nyereményt, mert
sejthet6, a legjobb lovak az ötvenezer márkákat meg fogják nyerni, s a mi száz már
kánkra is dobnak negyvenet... nem, mi szegénységben nőttünk fel, mi a kettő ötvennél
maradunk meg, meg aztán rajzversekbe, villanyújságokba, asztaltársaságosdiba, nem
tudom-mikbe öljük az erőnket, s ezt nevezzük életnek, közép-euröpaiak, Európaiak.
T61ed és Nemes Nagy Agnestől és Pilinszky Jánostól és Mészöly Miklóstól én irodal
mi kutyakölyökkoromban azt tanultam meg, azt az evidenciát vettem, hogy mi euró
paiak vagyunk, nem ily-oly-gyannatosság lényei, és akkor Te hozzám képest még
mindig "baloldali" voltál, holott szívedból jobban voltak Tőled távol azok, akikkel én
oly bőven széba álltam, széba is állok, mert nem egészen ugyanúgy futottak Neked
az atléták és atlétanók, mint nekem a lovak. .. Te még egy régebbi világnak voltál
gyenneke, még nem keveredtél annyira játékmedvék, verebek és versenylovak elemi
társaságába... Te még az emberek közt maradhattál meg. Én "ős-iskolakerülő" úgy
lettem, ahogy az Altalad megismert Evelyn Waugh-nál van "Kiváló iskola, jeles isko
la, jó iskola és iskola", igen, iskola, amely - magyarázza a munkaközvetítő a fiatal
tanárjelöltnek, akivel jól kiszúrt az élet -, az "isk<?,la", csak ne lelkesedjék, fiatal barátom,
6szintén szólva, a legrosszabb kategória. Drága Oreg Cipi, én már nem vágyom vissza
igazából "Magyarországra", a hazámba Gelsenkirchenból, Saint Mandébó1... ezek nekem
már elkoptak, nekem épp el vannak kopva, Csak Szpéró madaram sírja vár itt, csak még
pár élő... Rád is nyugodtan gondolnék a Rajko G. éji versenyirodájából, és nem érdekel
nének, mit írnak - például Rólad - a magyar újságok.

Nem, Drága Oreg Cipi, a Te halálod okán - és nem ürügyén -, igen hát, kell annyira
"bátornak" lennünk, hogy mondjuk: ez a világ sem "az", amit akartunk, és egyáltalán,
semmilyen világot nem kell akarnunk. Magyarok vagyunk a minőségi szemléletünkkel,
ahogy Te oly pontosan meghatároztad a fény, a meleg és a biztonság mellett az igényt,
ami lehetóségünk, nem az "anyagiak" stb., honosak vagyunk a hazánkban a szívünkkel,
a klop-klop dobogással, mely azonban a galopp vagy az ügetó lovainak zajából is kihal
latszik, és én eszményi kett6s-állampolgár, sót, emigráns lennék, csak volna épp evő

falatom, meg valaki kivinne a lóversenyre. Ma épp. Csak hogy legyek "valahol".
Vagy ki tudja. Nem úgy beszélek-e, mint Halász Petárod, aki azt mondta, minek

megfesteni már a hajnali háztetóket, ha egyszer látta ezt a dolgot, és hogy ha ez szép,
hát minden szép... nem, én Gyöngyidre gondolok, és azt mondom, [acínthe szép, Miss
Lord szép, Bella Fortuna és Medina Maxina szép, és Whispering Willows és Sir Action
szép, és Navac evidens, és Duna az, és csak én vagyok gyáva, hogy az ingem gombját
is föl nem rakom Dunára... október 23-án .. és az élet különös fintora, hogy mikor a
repülőm indulása előtt a végsőkig küzdök, ahogy ebben az országban megtanultam,
az utolsó két márka ötven pfennigemmel, akkor Klee helyett egy Fayance nevű ló jön
be, mindkettőjüket tettem zígre... nem hagytam magam megverni... mégis, Tőled tu
dom azt a nagy nyugalmat, hogy mi magyarok a jeles vereségeinket szoktuk ünne
pelni, hát így gondolok én a szegény és félénk játszásaimra, mikor is bebizonyosodott
nekem, beigazolódott, hogy nem a szerencse vagy a szerencsétlenség határozza meg
a bizonyos ész-fokon felüli ember sorsát, hanem a pénztelenség, a negyven-valahány
tönkretevőév ... tudom, Te erre azt mondanád, "eltúlzod, öregem, na ...", mégis.
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De hát: ugyan, ugyan... persze, hogy Neked van igazad. Mit "Greg Lemond", meg
negyven-valahány év, meg hogy szegénység...! A lelkűnk gazdagsága a takarékosan vé
gigszívott cigarettákkal, az a valódi; igen, ahogy két és fél órát rohanunk a vincennes-i
pályára, Párizson át, ésközben latoigatunk, a Montmartre sarkán megvett, előző esti Paris
Turf adatai alapján... ahogy már nyugodtan leülünk a vincennes-i erdő patakja mentén, s
nézegetjük, az Egy-Meg-Egy nevú ló megtételéhez j<H! az a makk, mely orrunk elébe
pottyan, meg a másik, amit már lábunk előtt lelünk, vagy mégis Urselt kéne megtennünk,
a Medve-Nevút, s nem is azért, mert"A Medvék Jobb Emberek", nem, Te t6lem mindig
azt akartad volna, hogy egy-az-egyben az "emberekről" írjak, ne verebekr61, ne medvék
ról... hát nem vagyok elfogult, ma talán Gyöngyiddél járnék a galoppra vagy az üget6re,
nem is Veled atlétikára... ami összeköt minket, az nem atlétika, nem Magyarország, nem
ez az év, az az év, nem Medve-vagy-medve, veréb-vagy-ki, nem aki fut, nem is aki állja,
nem aki Üt... nem az, hogy magam ezt mondhatom magamról: non est konvencler, neque
intelligencler, sed evidencler Dei... nem tréfa, nem komolyság... az Esthajnal fénye köt
össze minket - is! -, mert talán az édesanyánk nézegetett fölfelé, ahogy dünnyögött
nekünk, kicsiny korunkban, vagy Isten tudja, valami az összes Comtess Hanndn ésdemok
ratikus megvalósuláson kívül, vagy bármi ily sikeresség reményében, vagy reménye hí
ján, vagy reményéri túl, összeköt. Az örök feltámadás reményében... így vagyunk igazából
együtt. Es így ragyognak fekete ég alatt a refloktorok Gelsenkirchen üget6pályája körül a
fákon a fényeikkel, és így jÖ!), jön nagy csapatban huszonkét ló Vincenes-ben, éjszaka, és
mind jönnek, csak köztük ,,0" nem, ő nem, akit várnánk, a barátunk nem, az édesanyánk
nem jön be a célegyenesbe, a Szpéró vagy a Samu madarunk nem jön, nem, soha többé.
Felnézek az Apponyi téren ablakaitokra, s de jó Neked már, gondolom. De nem kell
nekem ez a mai élet. Inkább galopp, ügető?
.. Tüntetők, ellentüntetók... de széthígult dolgaival ez a mai Magyarország, Drága
Oreg Cipi, de idáig-tönkretét-Iett negyvenvalahány év eredményként! Negyvenkét forint,
hatvan forint... a Te általad emlegetett "lelkünk örökvalója" helyett... meg hogy tízezer
lelkünk van, s ugyan melyiket vádolhatja bárki is bármivel... ugyan, mit oly fontos, amit
elmondtam itt Neked? Az én szeretetem alján is az a közönyös nagy-távolság van, amit
Medve Gáborod említ törekvő-töredelmes-töredezett vallomásában, nem a hazug-mély
elemi-állítólagos összetartozások csaligérete, vagy az ilyesminek való bedőlés. De azért
csak dőljünk be! Csak legyünk "realisták" annyiban, hogy becsüljük meg szabad
sághelyzetünket: kicsit, hogy ma végre lehet ilyet mondani, olyat mondani. Hát ezt Te,
szerencsére, nem élted meg. Az élet-hazugság szerencsétlen, minket sújtó újabb variáció
ját... nem. ott tartunk, mint Széchenyi Döblingenben, ma is ott tartunk. Mielőtt életemben
először lóversenyre mentem volna - Bécsben; döblingi utam után; lóversenyre, mit a
Nagy Gróf is honosítgatott nálunk -, azt a táblát olvastam, ott, Döbling táján: .Llzemi
degeneknek a belépés tilos". S megnéztem, mi is az utca neve, a sarok-táblán mi van?
Paradicsom utca, ez volt. Miért is lenne bejárásunk a Paradicsomba?

Nem erről volt szó Nálad. Az ég alkonyi színéről volt szó, az aszfaltozók marad
vány, éji lámpásának pirosáról, meg az édesanyánk várakozásáról, hogy bár bírnánk
elmondani neki, amit tőlünk hallani szeretne. En is szeretném, Drága Oreg Cipi, en
nek a mai Magyarországnak a csupa-jó, csupa-száp érzésemet mondani, de nem tu
dok többet: Tsart helyre tenni ... sok minden ellen-érzést, egymás irántit, félre-tenni,
aztán... hát nem tudom. Szpéró verebem után menni, az édesanyám után menni,
mondjuk, Utánad menni... majd jácinthe és Miss Lord és Lísa's Boy után menni, és a
sánta Alíz verebem után menni, és nem emlékezni, semmit se tudni.

Jól belerángattál, hogy efféléket írjak, de hát hogyan másképp írnám meg azt, hogy
író maradtam? Nem lettem diplomata, mint némely életmúvészek, például, akiket el
is tanácsoltál az íróságtól. Vagy ki tudja, mi az "igazi igaz". Legjobb kortársaim író
barátaid meg, ki tudja, nálam mit kifogásoltak, kifogásolnak. A tízezer lélekbe annyi
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minden fér. A diplomaták is lehetnek legjava-ír6k, és Saint Mandé is lehet a legf6bb
igazság útja, és oly könnyen lehet, hogya legf6bb igazság nem is kell, sót, szinte
biztos. Jöttem haza Dinslaken, Gelsenkirchen, Mönchengladbach pályáir6I, lovaktól,
mint Gyöngyid, s úgy jöttem, mint mikor Veled távoztunk atlétikár6l. Vagy mit tu
dom én érzékelni, hogya Rajna vidékén csak a galopp járja, a Ruhrén csak az üget6,
és egymást, ki tudja, hogyan még ferde szemmel is mustrálják talán. A mi magyaror
szági ferde-mustráink még ennyinek se látszanak a Nagy Külhon szemében. Annyi se
vagyunk, mint az üget6életben Dinslaken, pláne Gelsenkirchen, pláne Vincennes.

De azért nem baj. Mert a tízezer lelkünkb61 egy-kett6 van, amelyik "nem keve
sebb"... amelyik "annyi". Akkor annyi. Amibe a szent és a léha, a mondén és a túlvi
lági-üdvözült egyképp befér. A macska és a veréb. Az atlétikai és a lovaspálya. A
nappal és az éjszaka. A minden törekvés, a mit-ugyan-minek. Egy fokon túl mindez
fokozhatatlan, megbeszélhetetlen. A halál nagy j6tétemény. Nem bántható már köl
csönösséggel senki által senki más. Nincs több mulasztás, hiány. Nincs lehetősége a
kifogásnak. Halászatnak. ítéletnek. Itt-vagy-ott életnek.

Hadd rajzoljam hát ide Neked, akit6l a legtöbbet tanultam ebben az így-fent-vázol
ni-pr6bált életben, ezt a jelet, melyhez nyilván a Te réveden is hozzáadtam valamit, s
hadd tegyem e rajzolat alá a lehetséges címeket. És ebben az Egy-Létben: Isten Veled.

A Halász
A Kezdet és a Vég
Az Intelem...
&

- Valaki mondja épp: "Tegnap olyan 56-os..hangulat volt... mára meg kij6zanod
tam, olyan egy ...***... van itt..." Hát, Drága Üreg Cipi, mit is mondjak? Talán még
visszakeveredem egyszer a Te szeretett Londonodba, és a Café Royalt már nem úgy
nézem, hogy Te kávéházba oda járhattál - egy éjszakai telefon során nevetve köhög
ve mondtad el, hol lett volna ahhoz pénzed...! -, és olyan jó lenne hallani Valakitől

még, mi nincs j6l, mi nem lehet... mi az továbbá, ami nem is számít... itthagytál
minket, bajl6djunk ezekkel. Tudod mit? Ős iskola-kerüI6d, én remélem, nem kell
nekem se soká, Isten adja. Tízezer lelkemb61, amely a te Medve Gáborod szerint
nekünk van, 4999 mégis azt kérdi: "Ne adja...?" Vagy 5001 kéri? Legyen,mégis, inkább?
Rajna-Ruhr, hajnal, ír6gép, lovak, csend az Apponyi téren, nincs-kivel-szót-váltanom, de
legyen, s fogadás, vesztés, kis nyerés, sült krumpli a görög csehójában, egy pohár sör, egy
6szi vízfelületre pottyan6levél.. legyen? "Elindulok az út után", bár nincs mit keresni, de
az út legyen, vigyen? Vincennes útja akár, épp Saint Mandén át? Nem kell a Porte d'Oré,
az arany kapu. Az a poros út is j6.Saint Mandé. S akkor is, ha nincs már itt az édesanyám,
a Szpér6 madaram, nem ,:agy itt többé te sem... Legyen.

Először Nemes Nagy Agneséknálláttalak, 1958 táján. A költ6 a friss Rilke-fordítá
saiból olvasott fel. Hogy riadt és esztelen a század... ha hívságai mögött nem állhat...
valami mozdulatlanul.

Hajnal Budán, 1990. október 29-én. Nézem a csillagot megint. Hunyorogtok rám
úgy egy páran. Megint a költ6: "Mert végül semmisem marad, csak az angyalok s a
lovak". Legalább 6k maradjanak.

945


