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Lefelé jövet már több szembejövő turistával találkozom, köszönnek: Grüss
Gott. A Handelaimon .....:. az Alm magyarul pásztortanya., de inkább románosan
esztena ; lengyeiül hala - hiába kérek édes tejszínt, vagy tehénmeleg, frissen
fejt tejet: hol van az már! A parasztok csak a növendék jószágot küldik fel a
tanyára, a teheneket lent tartják, a ház körül, el ne csavarogjanak, kéznél
legyenek a fejéskor. Hol próbálkozzam? Talán lent, az Almhauser valamelyik
portáján. De azután szerencsémre itt, a természetbarátok handelalmí menedék
házában is kapole egy pohár tejet, meg friss barna kenyeret.

Még ki se ittam, megérkezik öreg turistatársam, a másik úton jött le a
Kunyhotól, s a betonúton hajtott be ide. Elegáns Vauxhall, arra kér, csatoljam
be a biztonsági övet, bár nem kötelező. Azután lelkesen mutogat és magyaráz:
a nemrég épült, új, viaduktos műútról kilátóhely nyílik, az Erzberg teljes pano
rárnájával, s egy szép kanyar, néhány kilométer után Eisenerzbe érünk.

Eisenerz Baedeker szerínt - 1926-ban - 8600 lakosú bányaváros, észak
keletre a szíklás Pfaffenstein mered fölébe, nyugatra a Kaiserschild. A város keleti
felén egy magaslaton a Szerit Oszvald-templom, melynek építését 1279-ben kezd
ték meg, de csak 1517-ben fejezték be; ekkor épültek a templom védőfalai is,
ez a legjobb állapotban fennmaradt ilyen jellegű erődítmény egész Steiermark
ban. A városka nyugati részén emelkedő, 16B1-ben épült Schichtturm harangja
jelezte régebben a bányászoknak a műszak kezdetét és végét.

Mire lekanyarodunk, megtudom, hogy 'Útitársam is az Erzbergben dolgozott,
míg nyugdíjba nem ment, a bánya egyik műhelyében.: asztalosrnester. Egyedül
él, felesége meghalt, gyerekei kirepültek. A lánya rosszul fizető pályára lépett:
pedagógus; itt Steiermarkban csak hét-nyolcezret keresne, azért Vorarlbergben
telepedett le, ott nagyobb a tanárok keletje, tizenkét-tizenötezerre is fölmegy
a fizetésük. Az Erzberg bányászaí átlag 9-12 ezret keresnek, 60 schilling az
órabérük, jelenleg 42 órás a munkahét (1972 óta); keresetük 80%-a a nyugdíj.
Akik régebben mentek nyugdíjba, rosszabbul járnának, a hajdani, 25 schillinges
órabér alapján, de a drágulásnak megfelelően emelik a nyugdíjukat, 8-12%-kal
évenként. Azt is megtudom tőle, hogy a városka lakosságának száma is csök
ken, az egyre jobban gépesített bánya munkaerő-felhasználásávalpárhuzamosan:
a bányában még tíz évvel ezelőtt hatezren dolgoztak, most kétezren, - a köz
ség lakossága három évvel ezelőtt 12 OOO volt, most csak 10500. Főleg a fiatalok
mennek el, hogy hova? Leginkább Donawítzba, a kohókhoz, vagy Linzbe.

A Leopoldsteiner See-hez készültem. fölajánlja, hogy. elvisz, nem, nincs más
dolga, hiszen nyugdíjas. Megáll a négyemeletes bányászházak közt, mutatja, me
Iyikben lakott a szüleivel; hív, menjek vele a kantinba ebédelni, csak 12 schil
lingbe kerül. de én ragaszkodom a hagyományaímhoz, a tóparton akarok píszt
rángot enni. Kiérünk a városból, balra a Leopoldstein-i grófok hajdani kastélya,
rnosi nevelőintézet; már ott IS vagyunk a tónál. Hosszúkás formájú, mélyzöld,
fölötte a Seemauer sziklafala, a lengyel Tátra emlékeit idézi bennem: a Morskíe
Oko, vagyis Halastó jut eszembe, meg a Czarny Staw, vagyis Tengerszem. régi
magyar nevén. Mondom is útítársarnnak: a Halastavat szoktam így körülsétální.
Ráérősen gyalogolunk ; a. tó hossza két kilométer, szélessége fél kilométer, a
tenger színe fölötti magassága viszont csak 619 méter, ezer méterrel alacsonyab
ban fekszik, mint a Tengerszem. Itt-ott strandolók, fürdőzők, kírándulók, ezek
már nem koszönnek. állapitom meg, nem úgy, mínt Prábichlben és fölötte, a
hegyen; az más, azok a hegy törvényei, mondja az öreg asztalos, és idézi sza
vaimat: "auf der Alm gibt's koa Sűnd", csakhogy "Alm" helyett "Berg"-et
mond. Külbnben nemcsak pisztrángjairól nevezetes ez a tó, meséli, hanem a
zergékről is, itt szoktak ugrálni, a 8eemaueren, és itt ugrált az öreg császár,
Ferenc Jóska is, a sziklákon, amikor zergevadászatra jött; emlékszik rá, gyerek
korából. Én is visszakanyaredom a lengyel Tátrából a gyerekkoromba: először

ftészlet a szerzII Utazások Könyve cfmű kötetéből, amely a szépírodaimt Kiadónál jelenik meg.
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ez volt nekem az erdő, mesélern, az osztrák fenyvesek, s nehéz volt később meg
szokni hazai lombos erdeinket, amikor - az Anschluss után - Anyám nem
hozott bennünket többé Ausz'riába, Hitler birodalmába, és fölfedez
tük a Mátrát: jó-jó, akad néhol fenyő is, de az egész hegységet bükkösök. töl
gvps"k borft iák, afféle komolytalan fák... Igen, lombos fák, de lehet róluk
bunkót hasítani a hegymászáshoz, mosotygott rám az asztalos.

A tóparli vendéglőben pi -ztrángot rendelek, blau gesotten, ő csak sört iszik.
Amikor leüiünk, leveszi kalapját: kopasz, mint Major Tamás. Hetven éves?
tippelorn, kérdőn. Hatvankilenc.

Fázni kezd, elmegy a kocsihoz, a pulóveréért.
Úgy emlékszem, fél négykor kezdődik délután a vezetés az Erzbergben ; sze

retném megint végigjárni, negyvenkét év után, annyi más, földalatti bányajárás
- Komló, Dorog, Tatabánya, Petőfibánya - után. Mire odaérünk, tévedtem:
fél háromkor kezdték, no nem baj, Idejövök holnap délelőtt tízre. Visszaindulunk.
vezetörn az egyik kanyarban jobb felé mutat: itt kisebb "Kazett", koncentrációs
tábor volt a hitleri időkben. Prábichlben a fogadó előtt szállok ki a kocsiból.
Búcsúzáskor sem kérdezem meg a nevét. Alles Gutes.

Délután lesétálok az AlmhauserIg, ez a Prabichl előtti autóbuszmeqállő.

Odébb egy tisztásori modern szálloda, azt hiszem, Hubertus; nem nézem meg
közelebbről, bár érdekelnek a szobaárak, inkább az egyik kopottas parasztház
udvarába kukkantok be. A gazda barátságos, szelíden szól a kutyához, s
amikor kuhwarrnes Milch-et kérek, a tűzhelyről hozat ki a gyerekkel egy bögre
bőrödző, forralt tejet. Nem fogad el érte pénzt, és a csorba faedényt sem adja
el nekem, amire szemet vetek: elkél az még itthon, virágot ültet bele az asszony.
Csakugyan, másutt is, föld és virág a fából készült vályú- és kút-utánzatokban,
a házak előtt, tereken, parkolóken : népszokás, vagy szépészeti lelemény?

Másnap borús, ködös reggel, de kiderül, mire az Erzberg bejáratához érek.
A bánya látogatása 1926-ban útikönyvem kiadásának évében, még tilos volt; most
naponta kétszer vezetik végig a bánván az érdeklődőket, s a belépőjegy egyúttal
a bányatörténeti múzeum megtekintésére is jogosít. Két autóbuszra szállunk fel,
jól választok: vezetőnk kitűnő humorú, aranyos öreg bányász, 73 éves, 1925 óta
dolgozik az Erbergben, Az első helyen, ahol kiszállunk, kis harangláb, maglepő

latin felirattal: "antea ad Deum, nunc ad panem" - azelőtt Istenhez, most a
kenyérhez szólítía a bányászokat. és eszembe jut a lanzendorfi ferences atya, és
hirtelen, amit Wiktor mondott, W. Lidka szép piwnai esküvője után arról, hogy
sajnos, laicizálódik a világ: nem tudtam, hogy ennyire laicizálódott a katolíkus
Ausztria is, hogy - ha nem képtelenség fokozni ezt amelléknevet - a len
gyel nép ma, 1977-ben, sokkal katolikusabb, mint az osztrák, hogy a mai Ausztriá
ban annyire nem a vallás keretei közt élnek az emberek.

Az öreg bányász a táj, a város látképével kezdi: amott a Pfaffenstein, orom
zata fekvő, alvó lovagot ábrázol, nézzük csak meg jól, az orrát, az állát...
hiába, nincs semmi új a nap alatt, hiszen a Giewont is alvó lovag, Zakopane
fölött. Azután a kastélyt mutatja, meg a háború után emelt hősi emlékművet:

csúnya, viszont jó drága volt, jegyzi meg kedélyesen. Kanyargós ösvényen me
gyünk föl egy dombtetőre, azután megint le, mindenütt kiállított tárgyak, szer
számok, szállítóeszközök, az öreg mindenütt elmondja, amit a termelésről. a
munkáról, a gépekről, a bánya történetéről tudni kell, a régi rómaiaktól nap
jainkig, tanulságos történetekkel fűszerezve, amikor al.kalom nyílik rá. Például
arról a bölcs újítóról, aki kisütötte. hogy le kellene robbantani az Erzberg
csúcsát, s ezt meg is tették 1948-ban, azóta nem 1532, csupán 1468 méter magas
a hegy; az újítót ünnepelték. [utalmazták, kinevezték, előléptették, mindez négy
évig tartott, mert 1952-re rájöttek, hogy semmi értelme az egésznek, arányta
lanul költséges, fölösleges vállalkozás volt, akkor lefokozták, felmondtak neki,
elküldték a jódolgába. De, teszi hozzá mosolyogva az öreg, alighanem rehabilitál
ták később, mert tanácsosi rangban ment nyugdíjba, Bécsben él máig is, ha meg
nem halt.

Valaki ásványrnintát kér vezetőnktől. ő megmagyarázza, hogy azelőtt osz
togattak, hogyne, de abbahagyták, mert az lett a vége, hogy a látogatók unták
cipelni egyre súlyosbodó motyójukat, s el-elhagyogatták útközben; a bánya dol
gozói kénytelenek voltak azután ismét az egész útvonalon végig zsákokba gyűjteni

elpotyogtatott ajándékaikat. "Jedes warum hat ein darum." De amikor a nagy
zúzdához érünk, míg nézzük, hogyan borítják be a csillékről a kifejtett ércet,
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látom, hogy az öreg odakint fel-alá járkál, keresgél a földön. S amikor be
szállunk az autóbuszba, rníndegyikünknek a markába nyom egy-két ásványdarab
kát.

Kijövet sokszorosított szrveget kapunk: a Vereinigte Österreichische Eísen
und SlahJwerke - Alpine Montan AG eiserierzi bányaigazgatósága röviden tá
jékoztatja az igen tisztelt Erzberg- átcsatót a bánya legfontosabb tudnivalóiról.
Ezen kívül veszek egy szép s.cínes kiadványt is, meg néhány képeslapot. Azután
besétálok a városba. Ba'ra a temető, kapujával épp szemben a városi Alterheim,
Öregek Otthona, az emeleti ablakban két öregasszony ül. Épp dél van, míndjárt
zárják az áruházat. vennék valami harapnivalót, 10 kg befőző cukor ára 87,90,
III db paprikáé 9,00, végül becrem egy zacskó sós mogyoróval, Vonaton megyek
vissza Prabichlbe, útközben újabb oldalairól látom az Erzberget, de mindenütt
meglepócn kevés az ember, a munkás: csak a gépeket irányítják. A tájékoztatóból
megtudom, hogya termelés 93%-a külszíni fejtés, 7%-a föld alatti; ott fúrnak
tárnákat, ahol a teraszos művelés nem fizetődik ki. Az érctermelésnek viszont
21%-a származik az "Untcrla2;"-ból. Egyébként 1976-ban 16600 OOO tonna volt az
évi össztermelés, ebből 3 365 OOO tonna a vasérc, amiből 32% tiszta vasat nyer
tek; a húszas években - Baedeker szerint - a bánya csupán évi 10 millió
mázsa, 35% vastartalmú pátvasércet szolgáltatott. Azt is megtanulorn, hogy a
meddő kőzotat "Berg"-nek hívják; milyen sok jelentése van ennek a szónak,
hiszen a bányász is Bergmann, a bányászat Bergbau, a bányaigazgatóság Berg
direktion; amott, Prabichlben viszont elsődleges jelentésénél tágabb fogalmat
jelöl, - nálunk az "erdő" jelent ilyesmit, de az Alpok csúcsai mindenütt az
erdőzóna fölé emelkednek, füves ormok vagy szíklaszírtek, az erdő csupán gal
lérjukig ér, - azért itt a Barg, a Hegy a természet, amire a Bergwacht vigyáz:
erdő-mező, állat és növény, míndcn, ami ősi és közös, mert még nem rontotta
meg a civilizáció - a Berg, ahol köszönnek egymásnak az emberek, és ahol
nincs bűn, gibt's koa Sünd...

Délután lemegyek Vcrdernbergbe, sose néztem meg, de tetszett a főtere,

amikor fölszálltam a buszra, s most .érdekes ipari műemlékre akadok: a Rad
werk IV-re, erbaut im Jahre 1846. Hiába keresem a szótárakban, hogy hívják
magyarul, megint Jolka barátnőm világosít fel, utólag: hámornak, van ilyen
a Bükkben is, Hámorban meg Omassán. A hámeros mester, a Radmeister nevét
Halász Előd nagyszótára kerékpárbajnoknak fordítja.

A Radwerk-múzeumon egy tizenkét éves fiú vezet végig bennünket, egy né
met turistát és engem; nagy szakértelemmel, szemmel látható élvezettel és tiszta
hochdeutsch kiejtéssel magyaráz, mutogatja a csilléket, kemencéket, szeneskosa
rakat, anyagrnintákat és szerszámokat. Megvan a vízzel hajtott vaskerék. 
IlZ épület alatt folyik a patak, - és a hámor négy kemencenyílása is, de ezek
óhatatlanul az auschwitzi gázkamra-krematóríum kemencenyílásaíra emlékeztet
nek.

Vordenberg egész Ausztria legérdekesebb vastörténeti múemlékeit őrzi, a
nyomtatott tájékoztató szerint, amit ajándékba kapunk. A középkortól egészen
a huszadik század elejéig 14 vasöntöde működött itt, több épület a mai napig
fennmaradt. A Radmeister-céh állíttatta a szép vasrácsos kutat, a főtér díszét,
l669-ben; még régebbi a Gruber vendéglő: erbaut l563-ban.

Este, sötétedés előtt még egyszer végigsétálok a Polster erdei betonútján.
A gyermeküdülőből zongoraszó hallik. Reggel korán becsomagolok, és megint ki
szaladok. Borús idő, rosszkedvűek a hegyek. Az út mentén - hiszen a Polater
wiesén volt a legnagyobb málnás - találok néhány édes szemet. Az egyik kis nyaraló
erkélyére atlétatrikós férfi lép ki. Megszólítorn: Grüss Gott, nem tudja-e vé
letlenül, hogy hívják azt a Ií'a virágot, amiből annyi van itt? Mindjárt, bemegy
a házba, kihoz egy növénymeghatározót, keresgél, találgat. Eredménytelenül. A
virág névtelen marad.

Megreggelízam, kifizetem a szobát. Negyedórával előbb kint vagyok az autó
buszmagállón, a fogadóval szemben. Rágógumi-automata. Fiatal, tizennyolc év
körüli lány jön. Köszön. Három labdacsot vesz ki az automatából. Megkínál.
Elfogadom. A f'ogadósné a fekete uszkárjával leszalad a veteményesébe. A vasút
hoz vivő szekérút mentén szorong két-három zsebkendőnyi kertecske, pöttöm
házík óval, kerti minitörnékkel. Frau Herina búcsút int.

Jön az autóbusz. Most végig rajta maradok. Almhauser. Hubertus. Verdern
berg-Markt, Trofaiach. Donawítz, kohók, Lehrlingheim. Leoben, kórház, vasút-
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állomás. Evangélikus templom, Murapart. Aluljáró, totocellás üvegajtók. Gyors
vonat Graz felé.

A pályaudvaron a csomagot be a megőrzőbe, Térképet veszek, gyalog indu
lok el. Útközben Marienmühle, Szűz Mária-malom. Putzt Arbeítsbekleídungen
wascht HABSBURG. (Mos Munkaruhát Tisztít.)

A Mura hídján túl balra régiségbolt. Schuschnigg könyvét keresem, a boltos
új Hitler-érmet kínál. Fbinézek a Schlossbergre, benézek több butíkba, blúzokat,
szoknyákat próbálok. A Szabadság téren I. Ferenc császár szobra, 1841 Francisco
I. Austriae imperatori grata Stiria. Ebéd helyett cukrászda: Edegger-Tax Hof
báckereí seit 1569.

Szombat este Bécsben : mosás, fürdés, csomagolás. Vasárnap reggel mise a
szaléziánusoknál. A vonat háromnegyed tízkor indul a Westbahnhofról Zell
am See felé. Linz. Salzburg. Borult ég, felhők. A zelli tó körül elbújtak a hegyek.
Nem is tudtam, hogy a Grossglocknernek is van Ferenc József csúcsa. 2369
méter magas.

Autóbusszal át az egész Pínzgauon, Krimmlbe. Tökéletes építészet, már
Salzburgtól. A négyemeletes házak is "alpesi" stílusban, mind egyforma tompa
szögű háztetővel, faburkolatos oromzattal, széles fakorlátos erkélyekkel. Minden,
ami fa, barnára pácolva. Mindenütt virágok fehérek, pirosak, lilák. Sok a
muskátlí. Steiermarkban is.

A frissen meszelt-festett házakon sok helyütt polikrómikus díszítés. Az erkély
-korlátok szecessziója valósággal bútorszerű. Tiszta, rendes városkák, falvak, nya
ralóhelyek. Pokróc-nyeregformán barnafoltos pinzgauí tehenek. Lovak. Végre
vastag fageréndák is, az építészetben. de csak szénapajtákon : a gerendák közt,
ahol a lengyel és orosz házakon fagyapotból sodort tömítés van, itt szellőző

rések. Minden nagyobb rét-darabkan áll egy vagy két ilyen házikó.
Nem látni a Gross-Venedigert sem. Ködben érkezem Krimmibe. Európa leg

magasabbról lezuhanó vízesése. Utolsó ausztriai nyaralásunk. 1937.
Már tudom, mindenütt van bőven kiadó szoba, reggelível. Frühstück-pension.

Oda nyitok be, ahol erdészetet sejtek: Jiigerheim. Később kiderül, hogy a házi
asszonv ania volt erdész-vadász. A férje kőműves, szanatóriumban van, hónapok
óta. Szilikózis.

Megint kisebbek a távolságok: az alsó vízesés ott az orrom előtt. Beülök
egy vendéglőbe, ebédelni. A köd nem oszlik, nyomasztó a pára. Nem lesz kirán
dulás, még a középső Fallig, a Schönangerlíg sem. Pedig benne volt a négy
strófás nótában, amit közösen költöttünk és énekeltünk, "A jó magyar katonának"
dallamára, főleg a három ötödik bébe lépő szilágyísta lány, Kati, Kriszta és
Erika, meg a három [ogászfiú: Adám, Sanyi és Józsi vezérletével. De voltunk
ott alsóbb osztályokból is, jómagam, leendő harmadik bés, meg Steiner Anikó,
és a legkisebb: az elemista Marill, aki félt a tehenektől, és nem tudta, hogy
az állatokból készül a hús.

Nem emlékeztem rá, milyen szép a krimmli Madonna. Veszek egy szent
képet bedobom az árát. Kölcsönös bizalom. Ahogy a háziasszony adja oda a
kulcsot, bár nem ismer és nem kérdi, hogy hívnak.

A templom pitvarában, nagy táblán, az első és a második világháború el
esettjei. Ovális érmek, fényképpel, évszámrnal ; együtt vannak, nincs választá
vonal, a második lefelé folytatja az elsőt. Az első világháborúsaknak rangjuk,
beosztásuk is van, a másodikbelieknek nincsen.

Az első világháborúban húszan estek el a faluból, a másodikban harmincheten.
Az elsőben van, aki GaIíciában esett el és van, aki a déli fronton : Szerbiá

ban, az Isonzónál. Életkoruk huszonkettőtől negyvenegyig.
A második világháborúban kitágul a térkép. Nanzi (így l), 1945. április 4:,

huszadik életévében. Van, aki 44-ben esett el 18 évesen és aki 45-ben, 42 évesen.
Krakkóban. Narvik, Stalingrad, Italien, Finnland, Lettland.

A Waldhaus, ahol mí nyaraltunk, Bachmaieréké volt, Erikáék Hoferékhoz
jártak. A Bachmaierék meghaltak, mondta háziasszonyom, a fiúk elesett a há
borúban, Hoferék sincsenek már meg.

Ezt a két nevet keresem ki az emléktáblán. Peter Hofer Gefrt. Sapp' Baon
6/14. 20. Lebensjahre, 25. 5. 1916, Isonzó, Alatta hárman: középütt ugyancsak
Peter Hofer, gef, (elesett) 18. 1. 1943 im 22. Lebensjahre Afrika. Tőle balra Ernst
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Hofer, gef, (elesett) 25. 9. 1943. im 18. Lebensjahre, Russland. Jobbra: Hubert
Hofer, gest. (meghalt) 26. 2. 1943. im 17. Lebensjahre, Krakau. A bachmaiereknél
kicsit jobb az arány. Bachmaier Matthias Last-Komp. 2/38, 41 Lebensj., 12. 1918.
auf d. Heimkehr (útban hazafelé) in Graz. Stefan Bachmaier get. 17. 10. 1941
im 20. Lebensjahre RussIand. Anton Bachmaier 20. Jahre alt vermisst (eltűnt)

seit 17. 10. 1943.
A fényképeken civil és egyenruhás fiúk és férfiak. Hajadonfőtt és csákó

ban. A második világháborúsoknak a gallér-jelzését nézem. Mind Wehrmachtosok,
egyetlen SS sincs köztük.

Hétfő reggel. Pára, köd. Tovább indulok. Reggeli búcsúséta : lemegyek a
Waldhaushoz. Még zárva, alusznak. A rét kisebb lett, a ház előtt. Ahol disznót
öltek, hetenként egyszer. A szemünk láttára. Először nem értettük, mi történik.
Megoperálják a disznót, mondtuk. Mert oldalt vágták fel a nyakát. A következő

héten már a szívébe döfték a kést, ahogy illik.
,.Rá van írva és rajzolva turista botjára, ez az élet a gyöngyélet az öt bé

számára..."
Kriszta rákban halt meg, fiatalon. Erika már többször járt itt azóta. Katival

jövő vasárnap találkozom, Zürichben, átrepül AmerikábóI. Tizenhat éve nem
láttam. A testvéremet.

Emlékszem a hajdani iskolai dolgozatára. Nyári élményeikről kellett beszá
molníok. Kati Prabíchlről írt. "Este a rádióban bemondták, hogy Dollfusst meg
ölték. Másnap jöttek a nácik, és elfoglaltak minket. A háziak, Frau Pichler és
a személyzet. megadták magukat. Könnyű volt nekik, hiszen maguk is nácik
voltak."

"A nácízmust, ezt a korábban értékesíthetetlen made in Austria (1918) nyers
anyaget ... most üdv-tanként totalitás-igénnyel exportálták vissza Németország
ból Ausztriába" - írja a harmincas évek nácimozgalmaíval kapcsolatban
Schuschnigg.

Azok az erzbergí bányászok, akiket a Heimwehrek autóbusz-szám szállítottak
börtönbe, a gazdasági válság következményei, az ínség és a munkanélkülíség
ellen l.ázadtak fel, amikor a nemzetiszocialistákhoz csatlakoztak. A náci mér
nök, akitől passzianszozni tanultam Prábichlben, azon a nyári estén, s akit mint
hallottuk, másnap agyonlőttek Leobenben: talán ő is jóhiszemű volt, panaceát
remélt a hitleri űdv-tanoktól?

Az újságban nyugat-németországi náci mozgalmakról, újfasisztákról olvasok.
Hogy tüntettek, meséli Péter is, Münchenben, a Hitler-film bemutatása után.
Nekik egyébként nem tetszett a film, se Péternek, se Rudinak. A kritíka is le
szólta azért, ami nem volt benne. Nem értem.

Jó, jó, tudom, a nemzetközi finánctőke, ésatöbbi. De ez a film nem arról
szólt. És nekem tetszett. Engem érdekelt ez a Hitler-portré, Fest és Herrendoerfer
koncepciója. A dilettáns kispolgár szédületes karrierjéről. A meghiúsult művészí

ambíciók transzponálásáról. A nácizmusról, mely erőből, hatalomból és ünnepé
Iyességből kever mákonyt a népnek. Népünnepélyt csinál a politikából.

Az Ukrajnában előnyomuló német hadsereg egyik tisztje vallotta Nürn
bergben, hogy egyedül az ő csapatteste kilencvenezer embert, férfit, nőt, gyerme
ket végzett ki, gyilkolt le egy évalatt.

A szovjet fronton kilencvenegyezer német katona esett fogságba. Évek múltán
ötezren tértek vissza.

Nem értem. A náci mozgalmakat. Az újfasisztákat. Azok, akik Hitler uralom
rajutása előtt, akik valamiféle eszményeket keresve, akik munkát, kenyeret
remélve kínjukban-nyomorukban, akik mít sem sejtve és nem látva, nem hallva,
amit látni-hallani nem volt szabad...

Lehettek [óhiszeműek, Egy nagy ámítás és önámítás áldozatai.
A Harmadik Birodalom létezése és bukása után, a második világháború után,

a börtönök és lágerek gyalázata, az intézményes emberírtás és a szadizmus apo
teózísa után: a valóság ismeretében, hogy lehet nácinak lenni?

Kik azok? Miféle emberek? Milyen fiatalok? Csakugyan átadhatatlan minden
tapasztalat?

A Hitler-filmet Zürichben nézem meg, utolsó délután, szeptember hetedikén.
Hitler-érmet Krímmlben is kapni, látom a kirakatban, de itt nem áll egyedül,
körülötte az éremportrék egész sora: János és Pál pápa, Mao és Che Guevara,
Lenin és Sztálin...
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A szomszéd épületben "Krimmler Kuhstall - Krimmli Tehénistálló - itt
mulat a fiatalság" ... nem túlzás? Ehhez képest a varsói Stodola, vagyis Csűr,

egyszerű kisrealizmus : eredetileg csakugyan csűr, illetve fészer, szin-féle épület
volt a diák-klub tanyája.

Az autóbusz föikapaszkodik a magasba, Gerlosplatte, Königsleíten, úgy ka
nyarodik azután alá, a Zíler.alba, Tirolba. Az autóút jó régi, eléggé keskeny,
kókorlátos, a tehenek zavartalanul járkálnak rajta, a sofőr zavartalanul hajt a
hajtűkanyarokon, egymás után jönnek szembe a D jelzéses, nyugatnémet luxus
autók. Elmegyek a végállomásig, Mayrhofenig, de mégsem ott szállok meg, túl
közel van a hegyekhez, boárnyékolják : Zell am Ziller jobban tetszik. A ziller
ta'I kisvasút csodátatos. I902-ben készült el, Ferenc József dicsőséges uralkodása
alatt: minimozdonya pöfög és fütyül, de régi fapadjai be vannak lakkozva, büfé
kocsijában rrissítőt ihat az ember, és a mozdonyvezető a zenekíséretet szolgáló
rádió-hangszórón át köszönti uta<ait, ahogy a pilóta a repülőgépen.

A vasútállomás közelében keresek szállást, házigazdám, Eberharter ruha
kereskedő - ez itt a leggyakoribb név, úgy látszik, régi, nagy család - magától
értetődően adja át a szoba és a ház kulcsát. Régiből modernizált háza egyesíti
él civihzáció vívmányait a folklórdivat díszítő kellékeivel: luxus kivitelű mosdók
és fürdőszobák, szépen konzervált rokkák és ládák, jólétről és mértéktartó, finom
ízlósrő! tanúskodó berendezés a ház minden zugában. A két kislány manzard
szebájába is bekukkantok: vidám tapéták, csinos bútorok, Jó lelkiismerettel
dicsérern meg a háziasszonyt a vendégkönyvben.

Először járok Tirolban, és ha egész Tirol ilyen, megint meglepetés: szó sincs
különösebb drágaságról. A botokban fatárgyak, vásznak, szőttesek és hímzések,
akárha Zakopánéban lennék: csak épp az a különbség, hogy Zakopane csak egy
van egész Lengyelországban, ilyen üdülővároska pedig nyilván több száz ebben
a boldog, felix Austriában.

Az ebéd sem drága, legföljebb a régiségboltban költekezhet, akinek van
miből: vehet itt lószerszámtól kocsikerékig mindent, ami házának szépítéséhez
szukségelletik. A kocsikerek rnindenütt, Stájerországban is, kívül van díszként
a házra szerelve, a hegyesszögben végzo.Iő, magas lójáromba viszont tükrőt

foglalnak a leleményes ocztrák lakberendezők.

Házigazdám épp piroskockás férfiingeket árusít ki, veszek egyet, mert ez
szinte egyenblúz itt, már Prábichlben felfedeztem, a turistákon: férfiak, nők,

gyerekek, mind ezt hordják. Hozzá bricseszt (a nők is), vastag piros gyapjú
harisnyát és bakancsot. A másik női öltözék a dirndli, annak pruszlikos vál
tozata, de az eléggé drága az én zsebernnek. A piroskockás blúz jól jön az
olasz útra.

Indulás 30-án reggel, a zillertali kisvasúttal. A kalauz jódlizik, táncra perdül
Strass és Jenbach közt. Hamar beérek Innsbruckba, megint a megőrzőbe adom
a csomagomat, még sétálhatok egy kicsit: tizenkettő után érkezik Zürichből a
vonat. Sudtirolerplatz. Meraner-Strasse, Bozner Platz. Mindenütt az első vi
lágháború után Olaszországhoz csatolt Dél-Tirol visszakívánása.

Az Arlberg expressz pontosan befut. Anyám leszáll. Együtt várjuk a Dolomit
expresszt, Kicsit késik. Egy-két óra múlva, amikor már rajta ülünk, sokat.
Megáll, valahol Dél-Tirolban. Una frana. Kőomlás,

Sőtédedés előtt érünk Veronába. Sorbaállás taxiért. Marek és Agi a Hotel
Italiát ajánlotta. Sofőrunk meg van elégedve választásunkkal. Mí is.

Másnap reggel nyakunkba vesszük a várost. Verona az Adige félszígetén
épült. Ahogy Leoben a Mura, Bern az Aare félszigetéri. Szembeötlő a házak
kopottsága. A Dóm falán destruktív feliratok. Cloro al elem. Klórt a klérusnak.
Mellette horogkereszt.

A Dóm hirdetményeiből megtudom. hogy szeptember nyolcadíka, Kisboldog
asszony napja itt a Madonna del Popolo, a Nép Madonnájának ünnepe.

A piacon vásárolunk, alkuszunk. Eladó kiskutyák, ketrecben. Giuliettás em
léktárgyak. Megnézzük az erkélyt, az erkélyjelenetből. A giccses képeslapokon
Rómeó is látható, de különben Júlia van túlsúlyban. Úgy látszik, a Capuletto
család kerekedett felül. Verona Gíulietta városa.

Azután rrr-gtnt vonaton ü'ünk, Firenzébe magyünk. A táj: sok-sok erdő, kevés
ház. A fülkékben sok fiatal: augusztus harmincegyedike, vége a vakációnak.
Rögtön fölugranak, segítenek föltenni-leszedni a csomagunkat. Különben olvas
nak. Mind, mindegyik vonaton. Elsa Morante új könyvét. Máté evangéliumát.
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Egy valláselméleti könyvet: Teorie su Gesu. Még a szanitécképzős lány is olvas,
egy egészségügyi képes folyóiratot. Belekandikálok : a képregény témája l'attaco
dappendicite, a vakbélroham.

A lengyelek jutnak eszembe. Észak olaszai, vagy a szlávok olaszaí, szoktam
mondani. De fordítva is lehet: az olaszok dél-Iengyeleí.

Anyám a blúza alá rejtett zacskóban tartja pénzét, figyelmeztette a barátnője

Zürichben : sok a retikül-rabló. Kati pórul is jár Rómában, letépik a válláról
és elviszik a táskáját, de ez már később történik, elválásunk után.

Firenzében a Hotel Varsaviában szállunk meg, az én elfogultságomból. Meg
nézem, amit illik, Anyám kedvéért. Persze, hogy szép, nem vontarn kétségbe.
A Dóm. A Loggía. A Sígnoria. És ez. Meg az.

Itt is bejárjuk a piacokat. Anyám csalódik a Ponte Vecchión: nyoma sincs
a negyven évvel ezelőtti zsibvásárnak. Elegáns üzletek, ékszerészboltok. rende
zettség, szabott árak.

Azért veszünk giccseket is. És bemegyünk az Uffizibe, Botticellit nézni.
Hirtelen megragad Venus szomorú tekintete. Szinte könnyes a szeme. Ö tud

ja, hogy nincs remény.
Az utcákon, tereken, mindenütt fiatalok. A lépcsőkön ülnek, rajzolnak, je

gyeznek, esznek, romantíkáznak, Farmeresek, hímzett íngesek, olaszok, franciák,
nemzetközlek.

Megint vonaton. Milanóba megy, hogyne, de ez nem az, amire vártunk.
Hanem egy négy-öt órával korábbi. Késnek, mind. Ez is jó nekünk, csak el
érjük a comói csatlakozást. De Codognőnál hosszabb időre megáll. Sciopero,
sztrájk. Szakszervezeti gyűlés, meg kell várni a végét. Milanóban a szemünk
láttára indul el a vonatunk. lemaradunk. A vasúti információ is sztrájkol. Kitűnő

szállodat találunk a közc'ben. Légkondicionált szoba, az ágyban végre jó matrac.
A polcon Lukács evangéliuma, olasz, angol és német nyelven. Az ajtón a szál
Iodaigaz.ratóság bocsánatkérő felhívása, csekély eltérések a német, olasz, francia
és angol szöveg közt. Egyes becstelen vendégek viselkedése míatt, akik számlá
juk kiegyenlítése nélkül hagyták el a szállodát, az igazgatóság bizonyos drasz
tikus és ellenszenves módszerekhez kénytelen folyamodni, melyeket csak a
kipróbált erkölcsű egyének helyeselhetnek : kéri, hogy azok a vendégek, akiket
az igazgatóság nem ismer személyesen. háromnaponként rendezzék számlájukat. ..

Szombaton reggel épp annyi időnk van, hogy taxit fogadjunk és berobogjunk
a Dómhoz. Megnézzük. Körüljárjuk. Fehér. Márvány. Kő. Gyönyörű.

Megint meglepetés, nekem: a milanói Dóm Mária születése-templom, A
Kisboldogasszony, Kisasszony temploma.

Szombat dél. Utazás. Como. Lugano. Bellinzona. Csomagmegőrző. Locarno.
Autóbusz Asconába.

Egy megállóval előbb szállunk le, a temetőhöz. Eléggé hamar megtaláljuk
Apám sírját. Szürke gránit. Mint a dobogókői kövek.

A sírlapon kis szürke gyík szalad át. Apád nagyon szerette őket, mondja
Anyám.

Este érkezünk Zürichbe. Hotel Sunnehus.
Reggel fölmegyek a Szerit Márton-templomba. Megszerettem, amikor utol

jára itt jártam, 1970-ben. A mai meglepetés a zsoltáréneklés. Tizenhatodik szá
zadi hugenotta dallamok, protestáns zsoltároskönyvek (1560, 1599, 1601, 1647 stb.
a kiadási évszámuk) énekei a katolíkus templomban. Az énekeskönyv címe:
"Singet Jahwe ein neues Lied!"

Azután várom, Anyámmal együtt, Kati érkezését.

•
Szeptember nyolcadikán, Kisasszony napran, Marek és Agi Schwechatban vár.

Beülünk a kis piros lengyel Fiatba. Némi tévelygés után ellenkező irányból kö
zelítjük meg Mária-Lanzendorfot, Messzíről látható a kéttornyos kegytemplom.

Gyertyát veszek Alfred Rappoldtól. Most nyitva van a templom jobb oldalt;'
fogadalmi kápolnája. Nem márványtáblák: képek örökítik meg a csodás gyó
gyulások, segítségek, megmenekülések emlékét; naivitásuk szinte művészí értékű.

Főleg múlt századbeliek.
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A sümegi Csodatevő Fájdalmas Szűzanya templomában - ugyancsak feren
ces kegyhely - 1951-ben festett freskók ábrázolják a régi és újabb csodákat,
1718-tól 1945-ig. Az első beteg, aki itt gyógyult meg, 1699 február hatodikán,
bécsi asszony volt, Berghoffer Mária Zsófia. Almában kapott jelzést, hogy szál
httassa magát Sümegre. Lanzendorf közelebb lett volna, de ott csak akkor kezd
ték építeni a mostani templomot.

Meggyújtom a gyertyát. Aztán az emlékkönyvet - vagy vendégkönyvet? 
kezdem tanulmányozni. Ilyet se láttam még, pedig biztosan van más búcsújáró
helyeken is. A Szent György-hegyi Mária-kápolnában - itt a harmadik szep
tembéri Mária-ünnepen, Mária nevenapján tartják a búcsút - négy piszkos
iskolai füzet hever meg egy kopott ceruza; a beírások jó része a múzeumok
és műemlékek látogatásí könyveinek kaptafájára megy: "Örülök, hogy megnéz
hettem", "Meglepően szép fafaragásokat láttam", "Kár lenne ezt a szép templo
mot továbbra is elhanyagolní, a tető beázík, a mennyezet átázík"; egy-két lel
kes kisiskolás: "A kápolna nagyon szép, máskor is eljövök", "Most először jár
tam kápolnában ..." - elszórtan, alig néhány dicséret és fohász: "Nagyon szép,
lelket gyönyörködtető kápolna. Jó Isten áldását kérem magyar népünkre", "Szüz
Mária, segítsd családomat továbbra is. Magyarország királynéja, könyörögj ha
zánkért!", "Dicsértessék mindörökre a Jó Isten", "Minden földek Istent di
csérjétek", "Gloria in excelsis Deo, Omnia ad maiorem Dei Gloriam". Egy
tízéves kislány verse: "Est harang szó kondul avé Máriára, I Égi anyát köszönt
lánykák hő imája" - és két-három általánosan megfogalmazott kérés: "Bol
dogságos Szűz, segítsd családomat", "Édes szűzanyám, segíesd meg abened hi
vőket egy igazi katulíkus kivánja", "Isten kísérjen bennünket, Dicsértessék az
Úr neve. Teljesüljön kívánságunk!"

A lanzendorfí vendégkönyvben csak kéréseket olvasok: levelek Szűz Má
riához, ahogy gyerekkorunkban a Jézuskának írtuk meg levélben, mit kérünk
karácsonvra. A kívánságok széles skálája, a legáltalánosabbaktól a legkonkré
tabbakig: "Bitte hilf mir! Bitte hilf uns!" "Liebe Hl. Maria, mach es so. dass
alles wicder gut wird, und lass allen von uns ein Ianges Leben", "Unsere
stille WaJfahrt war eine Bitte an die liebe Gottes Mutter", "Bitte hítf und
führe unsere Kinder wieder zum wahren Glauben zurück", "Ich danke Dir,
hl. Maria, für alle Deine Hilfe. Bitte hilf mir weiter in eine glückliche Zukunft
und dass ich mit meínem Gatten u. Kindern noch lange gesund erhalten bleibe",
"Hl. Maria bitte hilf unsern Schwager Erich damit er nicht blind wírd". Egy
kislány buzgó kérése: "Liebe Mutter-Gottes hilf mir in der Schule Deine Andrea
aus Ma-Enzersdorf", s egy ugyancsak gyerekes írás, szívszorító utóirattal:

Lobet und preiset ihr Vőlker den Herrn
Bitte hilf uns we;ter und beschütze uns

Voller Dank,
Deine Andrea

Auf ein baldiges wiedersehen im Himmel!
(Míelőbbí viszontlátásra a mennyországban)

és egészen mai kérések :
Himmelvater, Himmelmutter
bitte, beschützt weiter meinen lieben Hansi, seine
Familie auch mit dem neuen Auto

Dankend Fanny und Hansy

vagyis: Égi Atya, Égi Anya, kérlek óvjad tovább az én kedves Hansimat, a
családját az új autóval is ...

A templomudvarban jobbra, kicsit beljebb épült sárga kápolna felirata:
DEN OPFERN BEIDER WELTKRIEGE UND DEN OPFERN DES STRASSEN
VERKEHRS ZUM GEDENKEN (A két világháború és a közúti közlekedés ál
dozatainak emlékezetére). Opfern, nem Helden. Nem a hősöknek. Az áldozatok
nak. Akiket a gépezetek, az emberiség pusztító és önpusztító találmányai halálra
gázoltak.

Felmegyünk a műsziklás kálváriára is: a stációk jó részét Mária-szobrok
helyettesítik. A Fájdalmas Anya csatlakozik hozzám ezen a Kisasszony napján.
Ki öledben hordtad fiad szenvedését. Kisasszony létedre.
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Megmutatom Aginak és Mareknek a Haus Christl-t, lefényképeznek a Szent
Kristóf-szoborral. "Hilf, dass wir immer gut heimkommen."

Meséljem el Lanzendorfot? Majd elolvasod, Agi. Megírom. A rabokat, aki
ket vertek az udvaron, és napozó-éneklő mimagunkat. Meg azt a barna szemű

katonát, aki felébresztett Auschwitzba utazásunk reggelén. "Anne Kinder." És
gyorsan sarkonfordult. Ne lássam, könnyes-e a szeme.

Megírom, csak előbb befejezem a Platón-fordítást. A Phaidónt. Már ide
haza. Szigllgeten, kinézve a tarkalombos parkra. Dobogókőn, a csupaszodó fákra.
Míg le-Iesohajt az ágról egy-egy sárga vagy száraz levél.

Szókratész már elmondta tanítását a lélek halhatatlanságáról. Már meg
cáfolt minden ellenérvet. Mert szép a díj és nagy a reménység. Már meg is
fürdött.

"És jött a tizenegyek szolgája és megállva mellette, így szólt: ,Szókratész,
tőled biztosan nem fogom azt tapasztalni, amit másoktól tapasztalok, hogy ha
ragusznak rám és átkoznak, amikor hírül hozom, hogy az arkhónok paran
csára ki kell a mérget inniok. De téged én másmilyennek ismertelek meg
ebben az időben, a legnemesebb és legszeIídebb és legjobb férfiúnak mindazok
közül, akik valaha is ide kerültek, és ezért most is jól tudom, hogy nem rám
haragszol, mert tudod, hogy kik az okai ennek, hanem őrájuk. Most pedig,
hiszen tudod, milyen hírrel jöttem, ég áldjon, és próbáld a lehető legkönnyeb
ben elviselni, amit muszáj.' És könnyekre fakadva megfordult és elment. És
Szókratész felnézve rá így szólt: .Téged is ég áldjon, és meg fogjuk tenni.'
És nyomban így szólt hozzánk: .Milyen tisztességes ember; eljár hozzám egesz
idő alatt, és gyakran beszélgetett velem, és a lehető legjobb ember volt; és
most is, rnílyen szépen megsirat. No de most, Kritónom, fogadjunk szót neki
és hozza be valaki a mérget, .. !'"

Mi lesz a címe annak, amit írok, kérdi Agi; felix Austria, tudod, mít [elent
ez, honnan van az idézet? - mert én tanítottam Agit latinra, - de rögtön
közbevág: hogyne, a rádióban minden reggel halljuk, ezzel kezdődik a mű

sor, valamilyen reklámszöveg: "fe - lix, fe - lix, felix Austria".

Dobogókő, 1977. október 24-27.

A csend s~igetén

Bezárkózom csendszigetemrt
3 nem nyitok ajtót senkinek,
társaim a nyíló virágok
8 órizőim halk rengetegek.

Itt élek, távol mindenektől,

igazság-hárfám pengetem,
nem értenek meg, csak a csillagok
8 a napsugár a nyári réteken,

a fecske, mely az égre röppen,
hol minden kék és sugaras,
a végtelen nagy szélességek,
a végtelen mély 8 a végtelen magas:

szemem a tenger horizontján
túl, a fényes Istenig vetem,
ó borul rám és Ó uralkodik
vizek közé zárt csendszigetemen.

SZABO MIKLOS
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