
Távol itt,  
egy más világban 
(Menedék) 

Éva bármikor lemehetett a zömök oszlopok tartotta, keresztbolto-
zatos altemplomba. Téglakeret, szélein kicsorbult márványlap, pó-
rusaiban fekete piszok, a királysír repedéseibe árnyékok ékelődnek. 
Senki nem tudja, alacsony volt-e vagy magas, kövér vagy sovány, 
milyen színű volt a szeme, mi volt a kedvenc étele… Az apátság 
mellett kőemlékek. Az egyik szobor hófehér, a király szája helyén 
öblös üreg, asszonyát és ő magát is közös köntös lendületes íve for-
rasztja eggyé, s az uralkodó kezében szinte elvész a felfelé kunko-
rodó papírtekercs, az alapító okirat. A másik, kissé odébb, bazaltkő 
monstrum, a feje, mint a teknősbékáé. A vulkáni ősanyagra króm-
acél kényszerzubbonyt vetett az alkotó, fénylő fémdrapériába zárta 
a két adakozó kezet. 

Egy pergamenlap maradt utána. Felsorol mindent, amit királyi 
kegyből juttatott a rendnek. Érzelem, személyes mozzanat nincs az 
iratban. Az uralkodó írnokai törték a latint és nem ismerték a még 
újnak számító adománylevél nyelvi formuláit. A király hol egyes 
szám harmadik, hol többes szám első személyben szólal meg, és 
meglepő módon a scriptorok bele- beletoldottak egy-egy magyar 
helynevet a hosszú syllabusba. 

Éva szokása szerint a kriptában a sír előtt állt és az egykor a tá-
volból fehérlő hadi útra, a via militarisra gondolt. Az apátság fa-
zsindely tornyos tömbje az égre néz, de ugyanakkor mintha eggyé 
is válna a sziklacsúccsal. A szentmise énekében Éva talán a költő 
hangját hallotta: …mennyből szállt belém a lélek, S ha elvész is e test, 
jobb részemmel élek. A kapu előtt megpörkölődött pergamenhez ha-
sonlító kőmellvéd állt, amelyre karoling betűkkel e szavakat vés-
ték: Feheruuaru rea meneh hodu utu rea… Hol van az út és hova 
vezet… tépelődött Éva, amikor esténként az erőd mellett a partka-
réjt és a tavat nézte, éppen ott, ahol a szigeti szél nekiütődik a temp-
lom falának és visszakanyarodik az öböl felé a móló irányába, aztán 
összeborzolja a vizet és felszáll. Mindketten, Eric és ő is érezték a 
felfelé és lefelé ható erők áramlását a sarokszobában. A szerzetesek 
között éltek, bár őket alig-alig látták. Az ablakból kinézve a tó vize 
legtöbbször színtelen párafüggönynek látszott. Éva és Eric csak al-
kalmi lakók voltak, de szívesen maradtak volna itt sokáig, ha lehe-
tett volna, örökre… Most mintha a környezetükből feléjük áradó 
melankólia őrájuk is átragadt volna. Éva a Regula tanulmányozá-
sába mélyedt, vonzotta a szabadság és a fegyelem közötti, keskeny 
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ösvény, a béke útja, amelyet talán meg lehet találni. Az egyik itteni 
atyától e sorokat olvasta: „Benedek nem állít elénk túl magas ideá-
lokat. A magas eszmék… hirdetésének az a veszélye, hogy annak 
érdekében, hogy megfeleljünk az eszmének, el kell fojtanunk saját 
árnyoldalunkat, negatív tulajdonságainkat.” A monostor hévfor-
rásra, gejzírkúpra, a forrongás és a kitörés kövére épült. Amikor ez 
az atya enyhén remegő, de erőteljes hangon a megfeszített sebéből 
kifakadó vérről és vízről olvasott fel a templomban, akkor Éva meg-
értette, hogy ez a gejziritbérc a legmegrázóbb erőközpont, amelyet 
valaha látott. 

Szeretett volna írni, kavargott benne többféle benyomás, emel-
kedettség, áhítat, karizmatikus szellemiség és lelki elegancia. Eric 
mesélte, hogy késő este, amikor lement a konyhára vacsorázni, egy 
árny surrant előtte, aztán eltűnt a konyhaajtó alatt. A refektórium-
ból résnyi fény szűrődött ki a folyosóra. Kíváncsiságtól hajtva be-
lépett ebbe a titkos szobába, ahol damasztkendővel letakart kelyhet 
és más, számára ismeretlen liturgikus tárgyakat látott. Mielőtt bel-
jebb került volna, eléugrott egy formaruhás férfi és kérdőre vonta, 
hogy mit keres itt, így el is ment a kedve a további felfedezéstől… 
s csak jóval később jött rá, hogy valójában a főoltár előtti szakrális 
térbe tévedt. Az oltárképen az apátság patrónusának megdicsőü-
lése látható. Mozgalmas, nyugtalanító festmény. Angyalok nyü-
zsögnek, tolják fölfelé a püspököt, lebeg a ruhája, repked a haja, a 
szakálla, mégsem emelkedik, inkább ránehezedik a kompozícióra. 

Éva kislánykora óta vonzódott a tóhoz, a vad tájhoz, és éppen itt 
keresi az utat az eszményi világhoz. Őt nem vették körül szárnyas 
angyalok, de ismerte a kétségbeesést, éppúgy, mint az a fájdalom-
tól sújtott költő, aki ezt a vidéket találta a legalkalmasabbnak az el-
vonulásra. Inkább szigetnek tűnik, víz öleli mindenütt, egyetlen 
pontja nem sík, még a lejtőt is emelkedőnek érzékelte Éva lába. 
A dombtetőn tátogó halhoz hasonlító bronzszobor fülelte a hangot, 
de láthatóan nem kapott felsőbb üzenetet. A sziget szirénje biztosan 
létezik, de nem lenne jó felriasztani, ne ocsúdjon, ne rijjadjon, ne 
mentsen meg engem, mondogatta magában Éva lépés közben. 

Szeretett volna megnézni egy kiállítást a közeli fürdővárosban, 
így másnap elbuszoztak oda. Eric néhány perc múlva utálkozva ott-
hagyta az egyébként is néptelen múzeumban. Éva tüzetesen meg-
vizsgálta, amit elé tártak a kurátorok és más munkatársak, de még 
jegyzeteket is készített arról, hogy hogyan nyaraltak egykor a tó 
partján az írók és a költők. Minden fénykép fekete-fehérben készült. 
Rossz fogak, korai ráncok, silány minőségű ruhák, kitaposott szan-
dálok, öltönynadrág és strandpapucs, szikár enteriőrök, igénytelen 
berendezés. Az egyik író kopott vászon fürdőnadrágját kirojtoso-
dott madzag tartotta össze, közelről látszott megereszkedett fenék -
izma, visszeres lába. A másik író sziloningben ült a csálé kerti 
padon, kézelője slamposan szétnyílva, hiányzott róla a mandzset-
tagomb. Az akkori művészvilág legjobbjai kérték, kapták vagy el-
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fogadták a beutalót az ősi hercegi családtól elrekvirált és központi 
hatósági döntéssel alkotóházzá alakított Balaton-felvidéki kúriába. 
A katolikus költő társaságban ül a félsziget legszebb presszótera-
szán. A leendő Nobel-díjas író seszínű, műszálas pulóverben, ki-
térdelt konfekciónadrágban hunyorog a kamerába. A mosolytalan 
arcokat a mostani kor archaizáló idilli keretébe foglalták a rende-
zők: csíkos nyugágyak terpeszkednek a kiállítótérben… az egyik-
ben szalmakalap, a fejrészeken egy-egy versidézet, bizonyítandó, 
hogy e tájban, e lehetőségek és adottságok között művészi alkotá-
sok születtek. A terem egyik végében a teljes falat beborító balatoni 
fotó, vitorlással, csillámló vízzel, lent a sarokban mentőöv, vas-
macska és egy köteg valódi hajókötél. A kék-fehér csíkos vászon a 
tenger hullámait, golfpályát, napozókosarat, hajókürtöt, a távoli 
partokat juttatták Éva eszébe, nem az államilag szervezett balatoni 
nyaralásokat. Olyan véleményt is hallott, hogy a magyar írók színe-
virágán látszik, mennyire jókedvűen, vidáman töltötte szabadidejét… és 
mennyire önfeledten hajókáztak, napoztak… 

Nem tudta, miért, de maradhatnékja támadt, beült hát a múze-
umi kávézóba, és míg kortyolgatta valamelyik helybéli termelői 
pince borát, a parti sétányon álló magyar őshazakutató, tibetológus 
mellszobra felé nézegetett. Érzéki kőszáját alig észrevehetően, daco-
san összeszorítja. A napokban valaki megemlékező beszédet tartott 
róla maroknyi, rosszul öltözött nyugdíjas előtt. A szónok asszony a 
nevelés fontosságát hangsúlyozta, azt, hogy már gyermekkorában 
önfegyelemre és kitartásra ösztökélték szülei a leendő aszkéta tu-
dóst. Háromlábú, fekete vasállványok tartották a büszt fölé maga-
sodó székely és magyar zászlókat, amelyek az emlékét őrző váro-
sok testvériségét jelképezték. A tibeti szent szövegek kutatója 
évtizedeken át remeteéletet élt egy pici cellában, és napi egy, jak-
vajjal dúsított tea volt a tápláléka. De mivel az őshazát akarta meg-
találni, fogta magát és ismét útra kelt. Az utolsó akadálynál, a ret-
tegett láperdőben éjszakázott, aztán meghalt a testét felemésztő 
malárialázban. Túlzottan bízott a maga erejében, de talán még job-
ban a küldetésében; célja lett a veszte. 

Szétszéledt a hallgatóság, a buszmegálló felé tartottak, egyikük-
nek sem volt autója. Egy idős nő félretaposott, kacsaszájú cipőben 
az iménti szónok felé ágaskodott, egy katolikus női magazint nyúj-
tott felé, avval, hogy őneki megjelent benne egy írása. Ezt a választ 
kapta: „Kérem, adja le számomra a titkárságon, bemutató olva-
sásra.” Amaz hálálkodva mosolygott és visszarakta az újságot a tás-
kájába. Éva fázósan húzta magán össze a kabátot, és elhatározta, 
másnap is ellátogat ide, a költészetnapi megemlékezésre. A követ-
kező nap délután belépett a múzeum kávézójába, ahol valaki már 
borozott, idővel köréje gyűltek néhányan, rendelt nekik is, és sen-
kinek nem kellett fizetnie. Ez az illető számon tartotta, hányan jöt-
tek el a rendezvényre, a pódiumbeszélgetést, aztán a szavalatot és 
a zenét az átlátszó üvegajtóra vetett pillantásokkal kísérte nyomon, 
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miközben odaszólt az egyik, mellette ülő fiatal művésznek vagy 
önkormányzati elöljárónak: „Ja, és dobtunk egy kiállítást is fecské-
vel, vitorlással, balatoni nyárral…” 

Éva azt latolgatta, hogy jobb volt-e akkor, amikor fürdőházak áll-
tak a vízben, színielőadásokat tartottak, ivó- és fürdőkúrára ideér-
kező társaság töltötte meg a környéket. Istállók, mellékhelyiségek 
és könnyű lányok kalyibái sorakoztak a parton, és csak a savanyú-
vízért meg a jó levegőért jártak ide, a tó senkit nem érdekelt, csak 
azt az írót, aki távcsövével kémlelte az eget, a csillagokat és télen-
nyáron a vizet, a végzet és a sors helyszínét. Az egyik szereplő bele 
akarja veszejteni magát, a másik pedig négy denunciáló levéllel tart 
az apátság felé, hogy feljelentsen, tönkretegyen valakit. Éva elját-
szotta magában, hogy a szétcsúszó jégtáblák nem temetik maguk 
alá. Ő is csak jó életre vágyott, az ellenlábasa szigetére, asszonyára 
és gyermekére. Mi lett volna, ha átér az apátságba, ha a jogos jus-
sának képzelt szigetet megkapja? — találgatta. Másképpen is ala-
kulhatott volna, ha az atyák befogadták volna, ha a leleplező-följe-
lentő levelet elolvassák, ezt a csavargót megszelídítik, kulcsárrá 
nevezik ki, a másikat pedig följelentik, földönfutóvá teszik a po-
gány életeszméje miatt. Az író döntött mindkettejük élete fölött és… 
nem is létezik más valóság… Félszázad múltán valaki átírta és lerö-
 vidítette, leegyszerűsítette a cselekményt, ignorálta a hosszú leírá so-
kat, a végletes ellentéteket, és olyan esszenciát komponált a szö-
vegből, amelynek középpontjában a lakatlan Rózsák szigete áll. 

Miután visszatértek a fővárosba, Éva szerette volna látni, mi ma-
radt a svábhegyi rezidenciából. A háborúban megrongálódott, 
aztán lebontották, de a hajdani rózsakert néhány hajtása még min-
dig élt. Errefelé voltak az utolsó török pasa mulatókertjei, ahol e 
mostaniak ősei, a Gül Hanem rózsák illatoztak, amelyekből a legfi-
nomabb rózsaolajpárlatok készültek. Éva követte az ösvényen fel-
tűnő, madáretető formájú állványokat, az alattuk függő fémtáblá-
kon archív fotók és magyarázó szövegek meséltek a múltról, 
mintha ezzel pótolni vagy enyhíteni lehetne azt a hiányt, amit az 
itt szemlélődő érez. Félreeső helyen, fáktól takarva egy különös szo-
bor tűnt elő: az volt aláírva: Anakréon. Vénember arc, erotikusan fel-
kínálkozó finom test, két lába között érett szőlőfürt néhány szeme. 
Mintha kapatosan lefelé csúszna az ülőkéjéről, az ember szinte oda 
akarna ugrani, hogy visszatolja a helyére. A nemzet mesemondójá-
nak kertjéből csak az egykori vincellérház pincéjének hidege ma-
radt. A pince fölött kis emlékszoba, minden tárgya sérült, a görbe 
pengéjű metszőkése és a bicskája rozsdás. 

Ericet és Évát egy láthatatlan erő hol a tóhoz, a félsziget ormára, 
hol az író kertjébe vezette. Amikor egy porladó papírlapon Éva ezt 
olvasta: „…itt van maga Jókai Mór is / A szakállas, ezüstmosolyú, ibo-
lyakék szemű / Jókai, összegezve, 1. kolosszális magyar mesemondó / 2. Ön-
sikerében gyönyörködő úri kertész és / 3. hasznot hajtó gazda volt. E három 
egy személyben” — ismét szembesült elfogult, rajongó természeté-
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vel, zavarta, hogy ő képtelen a viccelődésre, a távolságtartó atti-
tűdre, ha számára fontos eseményekről vagy személyekről ír. 

Addig-addig jártak ki ide, amíg egy napon azt nem észlelték, 
hogy elszállították a prehistorikus kőgyűjteményt, és a szomszédos 
kert düledező házából munkagépek zaját hallották. Kiderült, hogy 
felújítják a valahai híres építész nyaralóházát, és látogatóközpontot 
fognak itt kialakítani. Vége az ősburjánzásnak, vége az elhagyatott 
kertnek, ahol a város melege elől menedéket leltek, kardigánban ül-
dögéltek a hársak alatt, ott, ahol az író végleg szeretett volna meg-
pihenni. A szomszédos romvilla néhai éke, a szlavóniai tölgyből 
faragott neoreneszánsz díszlépcső olyan régóta sínylődött az enyé-
szetben, hogy egy veszedelmes gomba fészkelte be oda magát, és 
most költséges eljárással remélik megmenteni a műemléki épületet. 
A beavatkozás velejárójaként a gomba spórái szétszóródnak, ki-
áramlanak mindenhová a környéken, a látogatók ruháján, bőrén 
megtapadva élnek és sokasodnak tovább. Újabban Éva kedvenc ol-
vasmánya a Kertészetgazdászati jegyzetek volt, mert írója e gyakorlati 
útmutatóba akaratlanul is költészetet, átvitt értelmet szőtt. A termé-
szet minden alkotóeleme önmaga fenntartására törekszik — olvasta 
ki Éva a sorok közül. Ha az ember a javára akarja fordítani a termé-
szet adományát, akkor bele kell avatkoznia a láncszerűen egymásba 
kapcsolódó folyamatokba. Az elhagyott, gödrös, bozótos kőbánya 
új tulajdonosa először a talajt tette termővé, majd szőlőt, gyümölcs-
fákat ültetett. Hogy termővé tegye őket, fel kellett vennie a harcot 
azokkal az élősködőkkel, akik a gyökér, a törzs vagy éppen a termés 
elpusztítása révén tartották fenn magukat. 

Hamarosan ismét ellátogattak a szigeti monostorba, hogy a nyári 
évszakban is töltsenek itt néhány napot. Évába szinte fájón mart 
bele a vágy, hogy itt maradhasson, vagy legalább minden korábbi-
nál intenzívebben élhesse bele magát az ittlétbe, és tartósan meg-
óvja, magának tulajdoníthassa mindazt, amit lát és tapasztal. Előbb 
az esti misékre, aztán a déli, majd a reggeli imákra is eljárt. A sa-
rokszobában ideje nagy részét az alattuk elterülő tó, a színek, a 
vízen történő ezer változás, mozgás és esemény megfigyelésére for-
dította. Este fél hétig kellett várnia, míg a sziluettek, a kontrasztok 
a legélesebbek lettek és a víz légneműnek látszott. Addig szorosan 
betámasztotta a régi ablaktáblákat a rekkenő hőség ellen. Az ab-
lakkeret felső sarkát akantuszleveles, csigavonalas faragvány dí-
szítette… minden nyitásnál és zárásnál megcsodálta ok és cél nél-
küli szépségéért. A biedermeier kanapén, az ágyon, a földön, a 
falnak támasztva Eric képei sorakoztak. A több évmilliós vulkáni 
sziklákat tanulmányozta, rajzolta és festette reggel, délben és este. 
Egymáshoz közelítő sziklák között szűk rések fehérlenek. A sziklák 
fölé fa és a változó színű ég borul. Eric a természet fenyegető, már-
már pusztító hatalmát sűrítette a kis papírtáblákra. Heves, olykor 
tettlegességig fokozódó vitáikat ideig-óráig feloldotta a zene iránti 
közös érdeklődésük. Az utolsó előtti estén részt vettek egy lakás-
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 koncerten. A tornácos, zsúpfedeles parasztházat elegáns egyszerű-
 séggel újították fel az értelmiségi-művész vendéglátók, és az ente-
riőrö ket könyvekkel, egzotikus országokból származó tárgyakkal, 
mécsesekkel díszítették. Most gyertyák égtek mindenütt. A kazet-
tás famennyezetű, rusztikus ónémet bútorokkal, szőttesekkel be-
rendezett, alkalmi koncertteremben viola da gamba, térdhegedű és 
lant szólt együtt, amely a kiszámítható barokk hangzatokat nyug-
talanítóan disszonánssá tette. A lassú, méltóságteljes, monotonon 
pengő lant, a trubadúrok hangszere alig-alig hallatszott, ezzel 
mintha nagyobb jelentőséget kapott volna. A gamba, ez a mackós, 
nehezen kezelhető hangszer érzékeny hangzásokra és hangátme-
netekre képes egy finom kézben. 

A hőség elviselhetetlenné vált, ezért úgy döntöttek, rövid időre 
elhagyják a sarokszobát, leereszkednek a sziklaoromról és meg-
mártóznak a tó vizében. A domb alján, az akadémikusok fáraó-
szobrai mellett, az ősfás parkban belép az ember a hullámok közé, 
és a lába azonnal talajt veszít… kizökken a földhözragadtságból, és 
csak ringat a víz, ide-oda dobál. Éva éppen kikecmergett a hullá-
mok szorításából és megkapaszkodott a stég rozsdás korlátjába, 
amikor észrevette, hogy Eric fényképezi. A fotón vízbe futó korlát 
és a szélverte hullámok… nem látni a stég fapallóját, iszamós lép-
csőit elnyelte a zavaros színű víz. 

Az utolsó napot a félsziget másik oldalán, búcsúebéddel szeret-
ték volna megünnepelni. Szúrt a nap, márpedig oda csak gyalog 
juthattak el. Messze volt, sosem jártak erre, Éva rettegett, hogy el-
téved, de fejébe vette, a túloldalról is látnia kell a hegygerincet. Ka-
nyargott az út, biciklisek húztak el mellettük, szinte súrolták Éva 
oldalát, de ment tovább, Eric méltatlankodott, ez most mire jó, mit 
akar ezen az aszott helyen, ahol a madár se jár, a végén elgázolják 
őket. Nemsokára kiderült, hogy útjuknak oka és célja volt. Az egy-
kori műcsárdából átalakított étterem panorámateraszán foglaltak 
asztalt. A forróságtól kiégett nádas felől jött talán az a szabadság- és 
tágasságérzés, amely a táj, a távolból kirajzolódó félsziget púpja, 
erdeje, sziklái láttán megérintette őket. Hamarosan megismerték a 
tulajdonosok élettörténetét. A tó partján, az erdőben egy kis ösvény 
mélyén rejlő horgásztanyát és teázót vezettek, aztán egyik napról a 
másikra felmondtak nekik, most itt kezdtek új életet. Az asszony, 
Anna férje halőr és szenvedélyes horgász, de tilos eladni, megsütni, 
étteremben feltálalni a balatoni halakat. Éva hófehér húsú süllője 
vietnámi import volt. Hitte is, meg nem is ezt a képtelenséget. Mi-
közben beszélt, Éva azt érezte, hogy Annát még az őt ért évekkel ez-
előtti csapás tartja fogva, jelenének fényes sikere ezért nem talál utat 
a tudatához. 

Éva tudomására jutott, hogy a legutóbbi, a háború utáni időkig 
a monostor könyvtárában őrizték a tizenhatodik században kelet-
kezett Tihanyi Codexet. A kéziratos könyv klarissza nővéreknek 
szóló olvasmányokat tartalmaz, amelyeket egy ferences szerzetes 
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fordított latinról magyarra. Éva megmámorosodva olvasta a kora-
beli, magánhangzókban és kettőshangzókban tobzódó nyelvet, a 
maitól egészen különböző írásjeleket, szóhatárokat, külön- és egy-
beírásokat. Örömmel tapasztalta, hogy nincsenek értési nehézsé-
gei, úgy érezte, azért, mert a mondatszerkesztés, a nyelv armatúrája 
ötszáz év óta semmit sem változott. Az étteremben hallottak kap-
csán jutott eszébe a kódexíró látomásos leírása. A költői kép egy ha-
lászatot tár az olvasó elé, és amikor a szolgálója képében rejtőző 
ördög a vízbe akarja vetni urát, megnyílik az ég, és egy aranyból 
szőtt kötél ereszkedik le odafentről, amely megtartja a hajót és meg-
óvja a halász életét. 

„…az ördök akaria uala ötet el meritenie: es az uizbe ölnie: de nem te-
hete: Mert az ekből egh aranbol zöt köttel bocattatek ala: mel az haiot ol 
igen meghköte: hogh cak meghfem indithata es halat eleget foguani...” 
Védtelenek vagyunk, ennyire kiszolgáltatottak? …nem is hitte el 
soha, hogy az embert el lehet pusztítani, de legyőzni nem lehet soha. 

Visszagyalogoltak a félszigethez, Eric festeni ment, Éva a szom-
széd faluba tartott, hogy megnézze a víz tematikájú festménykiál-
lítást. Az egyik képen három halászlányt látott. Mezítláb jönnek a 
cancale-i parton, egyikük keze egy hal állkapcsába mélyed, és 
húzza maga után a fövenyen a hosszú sziréntetemet. 

Mielőtt visszatért volna a dombtetőre, Éva sokáig állt a kikötő-
ben… nézte a vitorlások, jachtok szártalan keresztjeit, és a távolban, 
a hévforrások tetején lebegő monostort. 

 
 
 

Felnőttvers 
Ha nem kellene felébredni, könnyen 
aludnék el már kora este is. 
Hallgattok álmaimban egyre többen, 
és hallgatok már én is és te is. 
Még akkor is rend van, ha máshogy érzed. 
De bocsánatra vár az öntudat: 
épp nem tudom, hogy mi miatt, de kérlek, 
bocsásd meg nekem önző sorsodat. 
Talán nem is szerettelek, vagy éppen 
csak téged szerettelek egyedül. 
Akármelyik: nem lehet bűn, sem érdem. 
Mint azok, kiknek minden sikerül, 
mi úgy villanunk el a tócsafényben. 
Ezüstgyíkok meleg kövek közül. 
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