
Hazafelé
Lázár Ervin úti jegyzeteit olvasom. A hazatérésről szólnak, a lehe-
tetlen, és mégis újra meg újra megkísérelt utazásról a gyerekkor
(majdnem azt mondtam) paradicsomába. Merthogy Alsórácegres,
a puszta, sem akkor, sem később nem volt paradicsom.

Megy, lépeget az elszármazott emberfia. Várja, hogy egy kanyar-
ban egyszer csak előbukkan egy kútágas vagy egy háztető. A kép,
amit magával cipelt hosszú vándorlása alatt.

Olvasás közben átélem a távolból érkező fájdalmát. Azt, hogy
abból, ami oly sok éven át erőt adott, semmi se maradt. Eszembe jut,
hogy vajon az én életemben merre van ez a táj? A Puszta, ahová
évről-évre visszaindulok. Vajon létezik-e egyáltalán? Vagy nekem
már álmomban sincsen otthonom?

Lehetetlen! — mondogatom. És egyiket a másik után, sorra ve-
szem a helyszíneket, ahol próbáltam felépíteni az otthonomat.
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„Rácegrespuszta” — írja Ervin — „ha valaki nem tudná, a világ kö-
zepén fekszik.” Nekem — egy budai barackos a világ közepe. A Sas-
hegy, ahová dédapám apró, szoba-konyhás házat épített. Itt volt
számomra a gyerekkor paradicsoma, innen űzött el a háború, és itt
szedtem a nyakamba a világot a forradalom bukása után. Most
pedig itt várom, hogy a szomszédos Farkasréten elkaparjanak.

„Mi bajom a szülőföldemmel?” — töpreng az író. „Semmi. A szü-
lőföldemhez való viszonyommal van bajom. Magammal.” Hát ez
így igaz. Nekem sem a Sas-heggyel vagy a Farkasréttel van bajom.
Nem tudok megbarátkozni a jelennel? A mával? Ez sem egészen
igaz. Rossz perceimben néha mégis erre gondolok.

Álmomban útnak indulok. Hogy merre, hová? Húszévesen tü-
relmetlen az ember. Hosszabb ideig nem sok helyen maradtam:
három földrészen próbáltam felépíteni az otthonom fél évszázad
alatt.

Első munkahelyemen, Strasbourgban, nyolc évig éltem. Szeret-
tem ezt a várost és ezt a vidéket. Hébe-hóba még ma is visszajárok,
a helyi televíziónak — ha szépen kérnek — elénekelek régi elzászi
népdalokat. Az egyetemhez, ahol doktoráltam — életem végéig hű
maradok.

És hát — ezzel kellett volna kezdenem — itt szerettem meg egy
álomszép elzászi lánykát, és itt vettem feleségül — kétszer is —
francia asszonyomat. Őt követtem bele a vakvilágba. Ha rajtam állt
volna, talán itt, a Rajna völgyében maradok.

A leghosszabb időt — férfikorom javát — Puerto Ricóban töltöt-
tem, harminchat éven át tanítottam ezen az apró karibi szigeten. Sze-
rettem a munkám, a diákjaimat, az embereket. Mégsem jutott soha
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eszembe, hogy itt csináljam meg az életemet. Hazakészültem, az óvi-
lágba, magyar könyveket írtam harminchat trópusi évem alatt.

Pedig hát ez (maradni) lett volna a természetes. Körülöttem ta-
nárkollégák, öregdiákok éltek, az egyetem kiadta spanyolra fordított
könyveimet. Itt haltak meg száműzött sorstársaim. Az, hogy vissza-
menjenek valami hideg, barátságtalan északi tájra, eszükbe se jutott.

Hazatelepülésem után ért egy utolsó meglepetés. Visszament, és
ma már a Szigeten él mind a három fiam. Ott neveltem fel őket, ott
a hazájuk. Magamra maradtam, a világ közepén, a Sas-hegyen.

Florida a harmadik hely, ahol megpróbáltam megvetni a lábamat.
Házat vettem, és akármilyen hihetetlen, jól éreztem magam. Eltartott
tíz évig ez a félálom, ha az itt töltött időket összeadom. Persze akkor
már leomlott a vasfüggöny, és kezdetét vette a tervezgetés. A pend-
lizés és a kétlakiság, ez az irreális utópisztikus állapot.

Három helyszín, három hosszú szakasz. De vajon tényleg az évek
száma itt a lényeg? Az ember nem mindig ott akarja megcsinálni az
életét, ahol a legtovább marad. A tájakon, ahová álmaimban visszaté-
rek, sokszor nem töltöttem csak néhány hetet. Csak néhány hónapot.
Talán nem is egy helyre, talán a boldogságba vágyik vissza az ember.
Még akkor is, ha ez a boldogság nem tartott csak néhány napot.

j

Amikor idáig jutok, egyik a másik után, eszembe jutnak a szívem-
nek kedves régi helyek. Gödöllő, mindjárt a kisgyerekkor elveszett
paradicsoma után. A Fácános, az Alvég, ahol — kíváncsi kiskamasz
— két éven át éltem a vidékre száműzött városi gyerek életét.

Nyulakat tenyésztettünk, kecskét tartottunk, kendermagos tyú-
kokat. Szántóföldek voltak a házunk mindkét oldalán, és lent, a kert
végében pöfögött el a miskolci vonat. Esténként kirohantunk a vas-
útállomásra: anyánk — mint akkor mondtuk — bejárt. Pesten dol-
gozott. Hazacipeltük a súlyos bevásárlószatyrokat.

Az utca végében kanyargott az Akasztós gödör. Egy hosszú,
nyirkos árok, ahol — ezt borzongva emlegettük — annak idején ki-
végezték a negyvennyolcas honvédeket.

A közelünkben — erre büszkék voltunk — valaha híres emberek
éltek. Sík Sándor, Bor Ambrus. A sorompónál Németh László, és
Ottlik Géza a valkói úton. Még Brüll Adél, Léda is. Csupa szemen-
szedett szépirodalom.

Volt egy uszoda is a közelben, ahol bámulhattuk a bogárszemű
cigánylányokat. De ha kedvünk szottyant, kipedáloztunk a halas-
tavakhoz, véges-végig az isaszegi úton.

Mennyi napsugaras emlék! Piacnapokon bent, a Városháza előtt
árultam a kisnyulakat. Moziba is oda, a mai múzeumba jártunk.
A pénz tár előtt tíz deka savanyúcukrot vettünk ragacsos stanicliban.

A Fácánosi iskolában az elhurcolt premontrei atyák után olyan
tanáraink lettek, mint Eötvös Karcsi bácsi (a Pupák) és az ifjúsági
rúdugró bajnok, Kirchoffer Csosza.
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Hetedikes lehettem, amikor magyartanárunk, Kuthi Berci felol-
vastatta velem első ügyetlen próbálkozásomat. Csalafinta szöveg
volt, egy durrdefekt története az isaszegi úton. Még a hősnő nevét
sem felejtettem el, titkos szerelmemből, Kiszel Évából lett — úgy,
mint Léda az Adélból — Leszik Lívia. A vendéglős lánya nemrég
hazalátogatott Kanadából. Megölelhettem őt, most először, hetven
év után. Sok apró, furcsa dolog.

A pajtásaim közül ma már senki sem él. Pilcsik Tibit és Tóth Pé-
tert, az állatorvost, már csak a temetőben látogatom. Mert én ma is
visszajárok ide. Eljátszom a gondolattal: mi lett volna, ha annak ide-
jén, negyvennyolcban, itt, az Alvégen maradok.

Eljutottam aztán még Mons-ba is. Egy belga kisvárosba, ahová a
háború után szállították az éhező pestieket. Húsz évvel később
pedig Malagában: a spanyol tengerparton írtam a doktorimat.

Erről a két helyről is álmodom még. Egy időben — még a tró-
pusi száműzetés éveiben — azt képzeltem, hogy itt, ha muszáj —
meg tudnám vetni a lábamat.
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Volt azonban egy hely, amelyről nemcsak álmodoztam. Ahol fel-
építettem a házamat.

Véletlenül akadtam rá. Öcsémmel kóvályogtunk a burgundi bor-
vidéken, és a földútnak hirtelen vége szakadt. A vadon burjánzó
bokrok között, egy udvar mélyén, romos terméskőépület állt. A fran-
 cia tanya! A hely, ahová évről-évre visszajártunk az Újvilágból. Re-
nováltuk a házat, az istállót meg a fészert. A kemencéből kialakí-
tottuk a dolgozószobámat, a patak partján megerősítettük a római
korból itt maradt terméskőfalat. Mennyi tervezgetés, mennyi nagy
feladat!

Aztán beköltöztünk: faképnél hagytam a trópusiakat. Ami ezu-
tán történt, azt ma sem tudom jól elmondani. Nem találtam mun-
kát, körülöttünk, száz kilométeres körzetben nem voltak városok.
Elfogyott a pénzünk, tönkrement a házasságom is.

Visszamentem a trópusra, a házat egy belga orvos vette meg.
Nyaralónak. Év közben elhagyatottan áll — valaha így hívtuk — a
Tóparti Tanya. Úgy, mint amikor húsz éve, boldog, ifjú emberek,
eltévesztettük öcsémmel az utat.

Lázár Ervint egy „vadidegen” Alsórácegres fogadta, amikor visz-
szalátogatott. „Lebontott, átépített épületek, kivágott fák, beteme-
tett utak… mintha a táj is más lett volna — szomorúbb. Álmaim
azonban — teszi hozzá — fittyet hánytak erre a látogatásra.”

Engem, Burgundiában, a régi, ismerős ház fogad. A belga orvos
tiszteli a háromszáz éves falakat. A találkozás így még fájdalma-
sabb. De az álmaim nálam is fittyet hánynak minden látogatásnak.
A régi tanyát látom, előtte, virágai között, a francia asszonyt, a
három futkározó gyereket. A válás borzalmait nem őrzi — kidobta
magából — az emlékezet.
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