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Ahogy beléptem az irodába, Pavlo a görgõs székkel együtt
felém fordult. Elôbb a szemüvegén keresztül nézett rám, aztán
amikor egészen közel értem hozzá, az évek óta ismételt
mozdulattal – balkezének kisujját a mennyezet felé görbítve,
középsô ujjával az orrtövéhez nyúlva – megigazította a
szemüvegét, és felém hunyorított. Mielôtt köszönhettem volna
nekem szegezte a kérdést:

– El tudnál menni két nap múlva Romániába?
– Romániába? – lepõdtem meg. – Ki a csoda jár még

Romániába?
 Rám nevetett, és azt válaszolta:
– Elmennék én, ha nem kellene Krakkóba utaznom. –

Majd visszafordult az asztalához, és folytatta az írást. Leeresz-
kedtem az asztal a mellett álló székre, és a kezét figyeltem,
ahogy suhan a papíron.

Pavlo az irodapatkány és a kalandor valószínûtlen ke-
veréke. Titokban kétfejû szörnynek neveztük, de elôtte sem-
mit sem lehet titokban tartani. Sohasem adta jelét; hogy
zavarja-e a becenév, vagy tetszik neki, de Pavlo például nem
tudja felsöpörni az udvart. Úgy tartja a söprût, mintha két
balkeze lenne. Akárhányszor éves nagytakarítást rendeztünk,
s Pavlo kézbe vette a söprût, odaugrottunk, hogy elragadjuk
tôle, mert folyton úgy tûnt, hogy söprögetés közben darabokra
fogja törni magát. Ha azonban úgy kívánta a helyzet, ha az a
bizonyos kalandorfeje lépett mûködésbe, hihetetlendolgokra
volt képes: csikorgó télben tíz kilométert gyalogolni, hogy
utána egyáltalán ne látsszon fáradtnak. Ez akkor történt,
amikor kétsége támadt, hogy egy Szabadka környéki falu
apró temploma mégsem a tizennyolcadik században épült,
ahogy addig tartották, hanem korai román rotunda, de alig-
hogy kiértünk a városból, autónk elakadt a hóban. Pavlo ret-
tentõen ideges lett, aztán egyszeriben szó nélkül elindult gya-
log a falu felé. Mindig saját elméletei voltak az építészet fej-
lõdésérõl, s ezeket megpróbálta igazolni, ha pedig az elmélete
igazolásához söprögetni kellett volna, – bizonyos vagyok ben-
ne – még söprögetni is megtanult volna.

Így kerültem az autóbuszra, amely hatszor romlott el,
mire Segesvár elé értünk. A buszvezetõk egyáltalán nem iz-
gatták ezen magukat. Amikor elsõ ízben állt meg az autó-
busz üzemhiba miatt, megértettem hogy induláskor miért csak

az egyik oldalon nyitották ki a padló alatti poggyászteret,
ami miatt sok utas nem tudta el helyezni a csomagjait, hanem
föl kellett õket vinniük az autóbuszba. A poggyásztér a másik
oldalon tele volt szerszámmal és alkatrésszel. A vezetõk
leálltak az autóbusszal, felgyûrték az ingujjukat, kinyitották a
poggyászteret, és szedték ki a szerszámos és alkatrészes ládá-
kat. Útközben hatszor tették alkalmassá a buszt a továbbha-
ladásra, míg teljesen el nem romlott. A vezetõk ekkor sem
izgatták magukat. Kézzel-lábbal elmagyarázták nekünk, hogy
hat kilométernyit kell gyalogolnunk a szállodáig. Délután
négy óra volt, és Belgrádtól utazva már tizennyolc órát
töltöttünk autóbuszban.

Miközben a sofõr hadonászva mutogatott Segesvár irá-
nyába, eszembe jutott Mrkobrad és középkori bányatárnája
a Rogozna-hegyen. Egyik nyáron kíváncsiságból csatlakoz-
tam régészeti csapatához. Mrkobrad már több éve ott dol-
gozott, és eléggé jól ismerte a terepet. A középkori bányatár-
nákról a parasztok beszéltek neki, és azon a nyáron elhatároz-
ta, hogy elindul megkeresni õket. Megkérdezte a parasztot,
akinek udvarában hagytuk az autót (mivel az õ házától csak
kecskeösvény vezetett tovább), mennyire vannak azok a tár-
nák. Azt válaszolta, hogy nincsenek messze, mire egy ciga-
rettát elszívunk, már ott is vagyunk. Úgy gondoltam, hogy
nem lesz több tíz percnél, ezzel szemben majdnem három
órát gyalogoltunk. Késõbb Mrkobrad megmagyarázta, hogy
rövid és hosszú nem ugyanazt jelenti Belgrádban és a Ro-
goznán. Amikor elõször jártam ott, õ is hasonlóképpen csalat-
kozott, míg rá nem jött, hogy egy cigaretta elszívása nem egy
szál elszívását jelenti, hanem egy egész dobozét. A távolsá-
gokat nem kilométerekben mérték, mert ugyan ki lenne képes
lemérni azokat a szurdokokon, réteken és gerinceken át
másként, mint doboznyi cigarettával. Egy cigarettányi megtett
út méterekben mérve hosszabb, ha a talaj egyenes, mintha
valami nehéz, meredek terepen kell fölfelé kaptatnod.

Egyszóval, amikor eszembe jutott Mirkobrad, miközben
hallgattam a sofõrt, ahogy arról próbál meggyôzni bennünket,
hogy Segesvár nincs messze innen (éppen úgy, mint az a
rogoznai paraszt), csak mindjárt itt a kanyaron túl, jókedvem
támadt, vállamra akasztottam a hátizsákomat, és elindultam.
Nem én voltam az egyetlen. Az utasok többsége így tett.

Viktorija Aladzic
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Segesvárra fél hat tájban érkeztem meg. Alighanem elõbb
is odaérhettem volna, de nem akartam sietni, ha már alkalmam
adódott , hogy olyan tájon sétáljak, amelynek bejárásáról soha
nem is álmodtam. Szerettem volna megismerni, látni a színeit,
érezni az illatát. Az aszfaltút melletti talajon a kurta kis
fûszálakban rejtõzõ tavasz most lopódzott elõ az alig elmúlt
tél fátyla alól. Tavasszal ezek a füvek sarjadnak ki legelõször,
és nem érzékenyek az idõnkénti fagyokra. Most szép volt az
idõ, a nap már leáldozóban volt, amikor elromlott a buszunk,
s nemsokára már nem tudtam megkülönböztetni a színeket,
csupán a környezô táj körvonalai voltak kivehetók a bõséggel
ömlô holdfényben. Azon az estén még illatokat sem éreztem.
A tüdõm olyannyira eltelt az autóbuszt betöltô kipufogógáz-
zal, hogy csak nehezen tudtam kilélegezni magamból.

Másnap a szállodában, reggeli közben megtudtam, hogy
az autóbusz vezetõi elõzõ nap egyáltalán nem mentek
segítséget kérni, hanem az ottmaradt utasokkal együtt a busz-
ban töltötték az éjszakát, s így sikerült még egy napidíjra szert
tenniük.

Az éttermi helyiség a reggeli után átváltozott konferen-
ciateremmé; egész nap itt folytak az elõadások. Alig sikerült
– az ebédszünet alatt – kimennem és elsétálnom egy közeli
fennsíkig, ahonnan megláthattam a régi segesvár falait.

A fennsík hatalmas parkoló volt, melynek keleti és déli
oldalán merõben egyforma ötemeletes lakóházak belátha-
tatlan sora emelkedett, s egyetlen fa, bokor vagy fûszál nem
akadt közöttük. Csak a keményre taposott föld vette körül az
épületeket, némelyik mellett még aszfaltösvény sem vezetett.
Északról egy megerõsített meder által megzabolázott folyó, a
túlpartján pedig, szintén egy nagy földes fennsíkon ötkupolás
ortodox templom állt, s körülötte mindenütt ugyanolyan öt-
emeletes házak, mint ezen az oldalon, ahol én álltam. Elõttem
viszont verõfényesen emelkedtek a magasba a régi Segesvár
falai az alsóvárossal, a szúrós templomtornyokkal, toronyhá-
zakkal és tetõzuhatagokkal. Ennek, az évszázadokon át
alakítgatott építészeti alkotásnak a körvonalai megbocsáttatták
velem minden egyhangúságát az ötemeletes lakóváros, amely
– mintegy bocsánatkérésül ügyetlenül összedobált, egymást
keresztezõ függõlegeseiért és vízszinteseiért (melyeknek célja
az volt, hogy családok ezreinek szolgáljanak óvóhelyül) –
szinte odalökött a középkori város ölelésébe, azt kínálva, amit
maga nem nyújthatott nekem. A tornyok hívogattak, hogy
velük együtt emelkedjem én is az építészeti vakmerõség, a
szépség- és harmóniaszeretet magasába. Az órástorony
órájának hatalmas szeme azonban egyszeriben eszembe jut-
tatta Pavlo szemüvegét és szavait, miszerint teljes jelentést
kér a tanácskozásról, így hát kibontakoztam az ódon falak
öleléséból, és bevetettem magam az ötemeletes házak közé,
a konferenciaterem irányába, ahol már megkezdõdött a dél-
utáni szeánsz.

Aznap este nem mentem föl azonnal a szobámba lezu-
hanyozni, hanem az étteremben maradtam újdonsült kol-
légáimmal beszélgetni, a remek vörösbort iszogatva, ame-
lyet félliteres palackokban szolgáltak fel nekünk. Megis-
merkedtem egy professzorasszonnyal, aki a gerenda-
templomok tanulmányozásának szentelte az életét, s aznap
délután a legújabb kutatásairól tartott elôadást. Nekem nagyon
tetszett az elõadása. Kicseréltük a címeinket, és megkértem,
hogy küldje el nekem a közeljövôben megjelenõ könyvét.

– Szívesen elküldöm, de sajnos csak román nyelven
jelenik meg – kért bocsánatot.

– Nem tesz semmit – feleltem neki –, a jó könyvek olyan
nyelven is olvashatók, amelyet nem ismer az ember.

Erre õ elnevette magát, és meghívott, hogy másnap tartsak
az õ csoportjával, amikor körbejárják Segesvár és a Hegyi
Templom falait. A meghívást elfogadtam, egyre azon
pironkodva, hogy annak elõtte sohasem hallottam az általa
említett templomról, s attól tartva, hogy ezt ô is észreveszi.

Fél tizenkettõre járhatott, amikor végre visszavonultam
a szobámba. A számtalan benyomástól elcsigázottan és a be-
szélgetések részleteitõl zsibongó fejjel megnyitottam a csapot
a fürdõszobában, hogy majd lezuhanyozzam. Melegvíz sajnos
nem volt. Hagytam sokáig folyni a vizet, gondoltam hogy
talán idõbe telik, amíg fölér a harmadik emeleti szobámig, s
idônként a csap alá tartottam a kezem, de még fél óra múlva
is hideg volt.

Szomorúan zártam el a csapot, s bebújtam az ágyba,
reggelre halasztva a fürdést.

Reggel volt melegvíz, így aztán majdnem lekéstem a
városnézõbe igyekvõ csoport indulását. Új ismerõseim egyike
elmagyarázta, hogy melegvíz és fûtés csak reggel öttõl délelõtt
tízig van a szállodában, és este ugyanígy. De hozzátette, hogy
ez még istenes, mert más szállodákban egyáltalán nincs
melegvíz. Engem a jobb szállodáik valamelyikében helyeztek
el, s nekem jólesett a vendégszeretetnek ez a megnyilvá-
nulása.

A középkori Segesvár befödi a környezõ sziklás katlan
fölé emelkedõ százméteres csúcsot. Tizennégy bástyája volt,
ezekbõl kettôt még a középkorban templommá alakítottak
át. Tizenhárom bástyát egy-egy iparoscéh emelt, és azok a
nevüket is viselték: Tímárbástya, Cserzôbástya, Olvasztár-
bástya, Aranymûvesbástya, Kötélverõbástya, Mészárosbástya,
Szûcsbástya, Takácsbástya, Szabóbástya, Lakatosbástya,
Kovácsbástya, Fazekasbástya és Borbélybástya. Az utolsó, a
tizennegyedik, a legnagyobb és leggazdagabb, amely egyben
a bejárat is a megerõsített városba: az Óratorony. Ennek a
belsejében múzeum kapott helyet. Elõször ezt a múzeumot
tekintettük meg, s a legérdekesebbnek minden kiállított tárgy
közül a torony üveggel védett óraszerkezetét találtuk. Az
óraszerkezeten kívül még egy bonyolult szerkezet állt itt, s
az össze volt kötve az órával. Az al sóváros irányában, az óra
melletti falmélyedésben egy fából készült nagy hengerkeret
volt, amelyben hét emberalak állt, fejükön a Hold, a Vénusz,
a Merkúr, a Szaturnusz, a Jupiter, a Mars és a Nap alkímiai
jegyeivel; az alakok egykor – a hét napjait jelölve – naponta
cserélôdtek. Alattuk egy fadobos negyedóránként megverte
a dobját. A vár belseje felé, egy hasonló falmélyedés aljában
szintén egy dobos volt látható. Fölötte középen két nagyobb
alak állt, az Igazságé és az Ítéleté, ezek bal- és jobbfelén pedig
egy-egy angyal figura, egyi kük a nappalt, a munka idôszakát
jelképezte, a másik az éjszakát, a pihenését.

Ezekrôl a figurákról eszembe jutott gyermekkoromból
egy kert, amelyben a növényzet között tíz gipsztörpe állt
sorban. Órákat töltöttem ennek a kertnek a kerítése elõtt a
benn élô törpék világáról álmodozva. Amikor a házban lakó
asszony meghalt, a házat eladták, és az új lakók. Ki dobálták
a gipsztörpéket, azzal, hogy giccsesek. Én késõbb mégis
mindig örültem, ha gipsztörpét láttam valakinél a kertben.
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Ezután a városi tanácsházba mentünk, amely elôtt ren-
dezett volt a park, benne néhány öreg fával és virágágyások-
kal, amelyek még nem voltak beültetve virággal. A polgármes-
ter hosszabb beszédet tartott nekünk, ezt azonban nem fordí-
tották. Ezt követõen egy másik ember, aki mindenütt a pol-
gármester nyomában járt és ceremóniamesternek hitte volna
az ember, valójában viszont õ volt a városi építész, angol
nyelven tartott beszédet a segesvári tûzoltókról és a mai súlyos
romániai helyzetrôl.

Ahol ültünk, a díszterem gazdag neobarokk díszben
pompázott, s ez merõben ellentétes volt a szegénységgel,
amelybe lépten-nyomon belebotlottunk A díszítésen ez a
szegénység csupán a színeken volt lemérhetô, amelyekkel
az meg volt festve – a szürke és a piszkosbarna széles ská-
láján; ez egyáltalán nem illett a stukkók gazdagságához és
kacskaringóihoz. Amíg a polgármester beszélt, tekintetemet
a mennyezeten jártattam, s váltig furdalta az oldalamat, mit is
keresek ott. Úgy rémlett, hogy nem véletlenül jöttem ide.

Volt valami titokzatosság a jövetelem körülményeiben,
titokzatosság ezekben az emberekben, akik körülvettek, a
hihetetlen szegénységben, amely szinte teljesen megõrzött
egy középkori várost az erõdítmény román alapjaival és a
számtalan gótikus tetõvel. A reneszánsz nem virágzott föl
Segesváron, érkezését megakadályozták a törökök, ám a gó-
tika éppen ezért oly önhitten vetette meg a lábát itt, mintha
ebbõl a talajból sarjadt volna. Ezeknek az embereknek az
arca és ezeknek az épületeknek az alakja is valamilyen titkot
rejtegetett, mintha arra figyelmeztetnének, hogy nem kell
mindig hinnünk a szemünknek, hiszen ez a világ a párhuza-
mos valóságok különös világa, s nem szabad az elsõ érzék-
szervi benyomások felületességére hagyatkozni. Az volt a
benyomásom, mintha szándékosan nem akarnák megmutatni
nekünk a legféltettebbet, mintha próbára akarnának tenni,
és hagyják, hogy felismerõképességünk segítségével magunk
fedezzük fel azt, amiért idehoztak bennünket.

Amikor kiléptünk a városházáról, Liz meghúzta a kabá-
tom ujját. Mutatni akart nekem valamit. Ôt is elõzõ este is-
mertem meg. Pennsylvaniából érkezett ide. Nem szívesen
tartottam vele, úgy éreztem, nem ô az a személy, akivel ne-
kem Segesvár utcáin kellene sétálnom. Ebédre egy óra
szünetet kaptunk és Liz tovább vonszolt a kabátujjamnál fog-
va. Mechanikusan követtem, azon törve a fejem, miként tud-
nám kiszabadítani magam a karmai közül, hogy találjak egy
kevésbé hangos személyt, aki nem a csoport útját fogja kö-
vetni, de már járt itt, és tudja, mit kell megnézni.

Liz elvezetett egy házhoz, amelyen az állt, hogy valaha
itt élt Vlad Dracul. Ez az amerikai szenzációigény teljesen
elkedvetlenített. Elképzeltem Lizt, ahogy Amerikába vissza-
térve egy csomó fényképet visz magával errõl a házról, s ez
lesz minden, amit elmondhat Segesvárról, de õ már húzott
befelé, a lépcsõn föl az étteremig. A pincér kihozta nekünk
az étlapot, de egy szót sem értettünk belõle; miközben azon
tanakodtunk, mit kérjünk enni, a pincér kifogástalan angol-
sággal közölte velünk, hogy van marhapecsenyéjük körettel,
elõételnek meg sajt, amelyet Segesvártól nem messze egy
faluban készítenek. Liz föl volt villanyozva, még hevesebben
beszélt, és fesztelenül kacarászott. Én beleborzongtam. Ezt a
máskülönben oly szerényen és kellemesen berendezett étter-
met az egyszerû faszékekkel és asztalokkal, kockás asztalte-

rítõkkel, a falakon látható freskómaradványokkal és valódi
muskátlikkal a fehér függönyszárnyak között az ablakdeszkán
Liz locsogása tönkretette, s egy pillanatra úgy éreztem, hogy
Pennsylvaniában vagyunk egy rusztikusan berendezett
étteremben. Liz egyszerûen nem volt képes alkalmazkodni a
környezethez, ehelyett mindenre rátelepedett a gyermekkor-
ban elsajátított, mesterkélten derûs és tolakodó amerikai vi-
selkedésmódjával. A marhahús viszont remek volt. Szeren-
csémre megjelent Johansen, aki Malmôbôl érkezett, és odavolt
Lizért. Azzal a kifogással, hogy a toalettbe megyek, kisur-
rantam az étterembõl, és csatlakoztam a csoporthoz , amely
a téren gyülekezett, hogy elinduljon a Hegyi Templom meg-
tekintésére. Liz és Johansen egyáltalán nem került elô.

Az idegenvezetõ az oszlop élére állt, én pedig bevártam
a végét, hogy megfigyelhessem, ki hogyan viselkedik, és hova
megy. A csoport egy darabig együtt maradt, aztán szétszóró-
dott. Egyszeriben pánik fogott el. Nem tudtam eldönteni, kit
kövessek. Úgy éreztem magam, mint vadnyugati filmekben
a több bûnözót üldözõ seriff, amikor azok két csoportra válnak
szét. Leginkább attól tartottam, hogy eltévedek, és el sem
jutok a templomig. Mégis, három olyan embernek eredtem a
nyomába, akik egy keskeny utcán letértek a fõútról, amelyen
a csoport haladt. Úgy láttam, hogy tudják, merre tartanak.
Lassacskán megközelítettem õket, és tolakodás nélkül igye-
keztem csatlakozni hozzájuk, hogy halljam, mirõl beszélnek.
Két középkorú férfi volt és egy fiatalabb nõ. Élénken tár-
salogtak, de mivel szlovákul beszéltek, nem értettem, mirõl.
Barátságosan befogadtak maguk közé, a nõ késõbb úgy mu-
tatkozott be nekem, hogy Toni. Mert furcsállottam a nevét,
elmondta, hogy ez a beceneve, valójában Antóniának hívják.
Nem beszélt valami jól angolul, de úgy tûnt, mintha beszél-
getni akarna velem, ezért a férfiaktól hamarosan elszakadva,
mögöttük lépkedve azzal veszõdtünk, hogy szót értsünk
egymással. Hamarosan egy falépcsõhöz érkeztünk, amelyet
deszkafalak és tetô védett, és ötven méternyi magasba veze-
tett. Toni elmagyarázta, hogy a lépcsô a hegycsúcson, a. Hegyi
Templom mellett lévõ iskola diákjai nak készült. Ez a falalagút
nagyon sötét volt, s amikor a csúcson kijutottunk belõle, idôbe
telt, amíg a szemem hozzászokott a fényhez.

Elõttünk ott emelkedett a Hegyi Templom szentélye. Arra
számítottam, hogy majd a templom bejárata elõtti térségre
lépünk ki, ezzel szemben a szentély felôl közelítettük meg.
A templomot azonban így kellett tájolni, hogy a bejárata minél
jobban nyugat felé forduljon, ugyanakkor a lehetõ legjobban
kihasználják a terep lejtését, és ne a hegy szintvonalára merõ-
legesen, hanem ezt a vonalat követve építkezzenek; ezért
nem lehetett betartani az elrendezés bizonyos magától érte-
tõdô elveit.

A templom elõtt nem volt tér, csak növényzet. A hegyen
kacskaringózó és a tomplom körül félkört leíró kocsiutat most
betonlapok borították, hogy óvják a teherautók súlyától, ame-
lyek a templom tatarozásához hordták az anyagot. A beton-
lapok alatt nagydarabos macskakõ volt lerakva; ezt az utcák
kövezésekor alighanem a hegy lábánál csörgedezõ folyó
fenekérõl bányászták.

A templom homlokzata nem volt különösebben díszes.
Konstrukciója, egyszerû támasztópillérei és a homlokzaton
látható hatalmas hosszanti, magas ablakok nyilvánvalóvá
tették, hogy gótikus építmény. Tornya és tetôi szintén góti-
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kusak voltak. A méretei hatalmasak, de mûépítészeti plasz-
tikának szinte nyoma sem volt. A mellékbejáraton mentünk
be a templomba. A nagysága még inkább lenyûgözött, ami-
kor beléptem a fõhajóba, de itt sem akadt sok dekoráció.
Egyszerûségének hála, maradéktalanul érvényesülhetett góti-
kus szerkezetének szépsége.

Az idegenvezetõ már a templomról beszélt Elõresiettem,
és elõhúztam a jegyzetfüzetemet, hogy fölírjam a magyarázat
legérdekesebb részleteit, de hozzámlépett egy fiatalember,
úgy mutatkozott be, mint a tanácskozás házigazdája, és azt
mondta, ne írjak semmit mivel az idegenvezetõ által ismer-
tetett adatok pontatlanok. Elmondta még, hogy már több éve
dolgozik a templom tanulmányozásán, s késõbb majd meg-
magyaráz mindent, amit tudni szeretnék róla. Becsuktam a
füzetet és szememmel megkerestem Tonit.

Nem volt a körülöttem állók között. Óvatosan átcsúsz-
tam közöttük, és a keresésére indultam. Az az elôcsarnok
félhomályában bukkantam rá. Körbejárt a falai mentén, és
végigtapogatta õket a kezével. Vártam a pillanatot, hogy lás-
sam, mit keres. Egy ponton, a templom külsõ északi fala és
azt a fõhajótól elválasztó fal közötti szögletben megállt, felém
fordult és intett a kezével, hogy menjek oda.

Mi közben feléje tartottam, õ eltûnt a falban. Az a sarok
eléggé sötét volt és csak amikor közelebb értem, akkor vet-
tem észre hogy a falban alig fél méter széles és másfél méter
magas nyílás található. Tonit követve én is bebújtam. Szûk
helyre kerültem, egy kettôs csigalépcsõ két szárnya közé,
amelyek a falban fölfelé kanyarogtak. Toni kézen fogott és
bátorított, hogy kaptassak utána, útközben pedig elmagya-
rázta, hogy olvasott errõl a lépcsõrõl, és Romániába is csak
azért jött, hogy ezt láthassa. A lépcsô annyira szûk volt, hogy,
mindkét vállammal súroltam az oldalfalakat. Az elsô lépcsô-
pihenõig vaksötétben lépkedtünk fölfelé a kettõs lépcsô egyik
ágán, és csak ott kezdett derengeni valami gyönge fény,
amelyrôl azonban nem tudhattuk, hogy honnan jön, minthogy
ablak nem volt sehol. A pihenõn két szemben álló lépcsõ-
szárny lefelé vezetett, kettõ fölfelé. Tovább folytattuk utunkat
a második csavarodó ágon, a spirális harmadik kanyarulata
után nem tudtam többé tájékozódni, nem tudtam megállapí-
tani, hogy melyik oldalon van a templom. Minél közelebb
jutottunk a tetõhöz, annál több lett a fény, amikor kiértünk a
csúcsra, egy fénynyaláb esett ránk néhány megemelt cserép
alól, és szórt fényt bocsátott az egész padlásra.

Amikor kiléptem a fénynyalábból, és a szemem ismét
hozzászokott a félhomályhoz, egy erdõ tárult a szemeim elé:
a gótikus tetô oszlopaié, amelyek egymást alátámasztva, éles
szögben egymásba hornyolva, nyílszerûen emelkedtek a
magasba a teljes sötétségben rejtõzõ gerinc felé. Ezeknek az
egymásra támaszkodva fölfelé törõ masszív fagerendáknak
a sokaságát szemlélve értettem meg, milyen erõfeszítésükbe
kerül ellenállni a levegõ ellenségességének. A levegô e tetõ
számára ugyanolyan kettõs természetû, mint a tûz, amelyrôl
a népi mondás azt tartja, hogy jó szolga, de rossz úr. A fa
azonban, mely élete során megtanult dacolni a gravitációval
és a széllel, itt sem ingott meg, és éreztem, mint nyög odakint
a tetôél hasításában a levegô.

Jahve egykor a bábeli tornyot lerombolva meghiúsította
az ember vágyát, hogy elérje az eget, az ember azonban
sohasem tett le igazán arról, hogy megpróbáljon följutni az

égig. Ennek a templomnak a gótikus szerkezete nagyszerû
bizonyítéka volt e kísérletnek. Meglehet, azért beszélünk ma
is annyi különbözô nyelven, hogy a hozzánk legközelebb
állókkal is nehezen tudjuk megérteni egymást.

Tonit nem a tetôszerkezet érdekelte. Vissza akart eresz-
kedni, és türelmetlenül unszolt. Nehéz szívvel vettem le tekin-
tetemet a fagerendákról, és elindultam utána.

– Csak a fényt kövesd – mondta, és ment lefelé. Ezen az
úton ugyanúgy jártam, mint felfelé jövet: a csigalépcsõ harma-
dik kanyarulata után már nem tudtam, merre vannak az
égtájak. Csupán fönt és lent létezett. Mindegyik lépcsôpihenõn
négy út állt elôttünk. Két lépcsôág föl, és kettô lefelé, s ezek
kígyó módjára tekergõztek egymás körül. Toni ment elôre.
Most úgy találtam, hogy nincs annyira sötét. Azt hittem, attól
van ez, hogy a szemem hozzászokott a homályhoz, de minél
lejjebb ereszkedtünk, annál világosabb lett, és egyszeriben
fény ragyogott be bennünket, pedig még nem érkeztünk el a
lépcsô lábához. A lépcsõ egyik felén itt nem a szilárd fal húzó-
dott, hanem karcsú oszlopok áttetszô gótikus szerkezete,
amely kerítésként övezte a lépcsõt. A fôhajó egyszeriben kül-
sôt változtatott. Ahogy leértünk, Toni összeütötte a tenyerét.
Erre fölhangzott a nászinduló, s a templom fôkapujában meg-
jelent az ifjú pár, mögöttük a násznép. Az oltár elôtt papok
álltak, mögöttük hatalmas gótikus oltár emelkedett, csupa
arany. S a templom belsejét mindenütt gyönyörû gazdagság-
ban szõtték át a gótikus díszek, a kórus padjaitól kezdve a
szószéken és tíz különbözõ nagyságú oltáron át egészen a
keresztelôkútig. Toni továbbra is a ruhám ujját fogta.

– Látod – mondta –, ez a mi legnagyobb gótikus oltárunk.
Tizennyolc méter magas. Még Franciaországban sincs ilyen.

Döbbenten néztem ezt az oltárt, nem értettem, hol va-
gyok. Elõbb arra gondoltam, hogy visszatértünk a múltba,
de az ifjú pár mai öltözékben állt elôttünk, s ekkor Toni
folytatta elbeszélését.

– Ez a mi Szent Erzsébet templomunk, Kassán.
Ahogy ezt kimondta, a templomi kórus énekelni kezdett

szlovákul, én pedig belecsíptem a combomba. Toni mondta
tovább:

– Sejtettem, hogy ebben a kettôs csigalépcsôben van a
titok, csak eddig nem volt rá alkalmam, hogy megbizonyosod-
jam róla. Ez a miénk mindig le van zárva. Sohasem engedték
meg, hogy fölmenjek ezen a lépcsõn, pedig már tíz éve dolgo-
zom a templom restaurálásáná. A tetõre mindig állványon
másztunk föl. De most mindent megértettem. Ez két iker-
templom, s a faluk, amely a kettõs csigalépcsõt rejti, közös.
Nem logikus a templomfalba lépcsõt építeni, ha a toronyban
úgyis van lépcsõ. Ez csak látszatra nem vezet sehova, s e két
templom közül csak látszatra van, az egyi k Segesváron, a
másik pedig Kassán, mert valójában egymás mellett állnak.
Körülbelül egyforma magasak is. Segesváron a kettõs csiga-
lépcsõt az északi fal rejti, itt a déli. Ez a két templomnak ugyan-
azon, közös fala.

Úgy éreztem, hogy rosszul leszek az izgalomtól, de Toni
csak mosolygott. Alig tudtam megkérdezni, hogyan juthatunk
vissza. Ô csak legyintett a kezével.

– Csöppet se aggódj. Ez a fény temploma, amaz pedig a
sötétségé. Ahogy a fényt követtük idefelé jövet, úgy fogjuk
követni a sötétséget visszafelé.

Csak most vettem figyelmesebben szemügyre a Szent
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Erzsébet templomot. Minden, ami benne volt, a magasba tört.
A román tartózkodás után robbanásszerûen elevenedett meg
a gótika, szinte áttetszõvé megmunkált kõdíszeivel.

Teljes lénye teret akart hódítani, hogy ama kor után, amely
a boldogságot csak a másvilágra tartogatta, ezen a világon is
urává legyen a boldogságnak és életnek. A kô- és faszobrok
minden pórusából hihetetlen erõ és életvágy tört elõ. A csipkés
kõ- és fadíszek zuhatag módjára omlottak alá az oltárok és a
szószék magasából.

A fölfedezésétõl elragadtatott Toni ismét türelmetlenné
vált. Alig gyôzte kivárni, míg én befejezem a nézelõdést.
Amikor feléje fordultam, intett, hogy siessünk, ne mozduljon
el nagyon a Nap, mert az megakadályozhatja a visszatérésün-
ket. Elindultam utána, Toni csakugyan a sötétséget választotta
útmutatóul. Ezúttal nem kaptattunk fel a tetõig, hanem a
harmadik kanyarulat után visszafordultunk és a lépcsõ
sötétebbik ágán elindultunk lefelé. Leérve ismét a segesvári
Hegyi Templom elôcsarnokában találtuk magunkat.

Toni, mintha mi sem történt volna, elvegyült a kollégák
tömegében, akik éppen most fejezték be a templom meg-
tekintését. Én léptem ki utolsónak, még mindig hitetlenkedve
fordultam a fal kiszögellése felé, amely a kettõs csigalépcsõ
bejárata volt.

Ahogy ott álltam elgondolkodva, észrevettem Lizt és
Johansent az ösvényen a templom felé közeledni A csopor-
tunk már eltûnt a templomot megkerülõ útkanyarban, csak
Toni állt elõtte, két kollégájával beszélgetve. Liz egyenesen
feléje tartott, én pedig egy csomó amerikai tévériportert láttam
magam elõtt, amint megszállják a templom bejáratát, fölka-
paszkodnak és leereszkednek a kettõs csigalépcsõn, tüleked-
ve az operatõrökkel és a kíváncsi látogatókkal, hogy a tévéné-
zõknek közvetlenül feltárják a lépcsõ titkát.

Odaszaladtam Tonihoz, attól tartva, hogy elárulja magát,
de amikor lihegve odaérkeztem, hallottam, amint Toni esetlen
angol mondatokban magyarázza, hogy a templom merõben
érdektelen belülrõl, mivel az idõk során tönkrement benne
minden díszítmény, és Liz megint hangosan kacarászott, a
Notre Dame-ról beszélt, amelyben egykor járt, be se nézett a
templomba, és valamennyien elindultunk lassan az úton
lefelé.

Tury Gábor fordítása

A 38. oldalon: Segesvár váráról készült metszet; a 42. oldalon: a kassai Szent Erzsébet templom a századfordulón készült fényképen


