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A hegyoldalban kis kétemeletes ház – művház és
vendéglő – kocsma. Japán turistákat várnak, van
a közelben egy melegvizű forrás, mostanában

kapták fel. Gordoványi János, a bajuszos, negyvenes
penzió-tulaj bélyeget gyűjt szabadidejében, felesége, Pi-
roska kutyatenyésztő és a Vízműnél bedolgozik. Min-
denkit ismernek a faluban. Vagyis engem még nem, de
én Pestről jöttem. Én vagyok kíváncsi rájuk, nem ők
rám. Vagyis nem rájuk, hanem a lányukra, a Pannira, ő
hívott ide. Ő rám kíváncsi. Barna copfja ide-oda ugrál a
vállán, ahogy a biciklijét tolja előttem.

A Gordoványi-lány, Panni találta meg R. Emma nap-
lóját, aki a dédnagynéném és antiszemita írásairól is is-
mert volt a harmincas években. Meg a népszerű regé-
nyeiről, norvég fordításairól... Aztán mégis megmentett
pár zsidót a háború végén, mielőtt meghalt. Megválto-
zott. Bár én meg tudnék változni! Egy sziklára az út
mentén rácsodálkozom és magamra nem... Gordoványi
amúgy Gyurka Sándornak, a nagymamámnak, R. Emma
unokahúgának a nevelt fia - emlékszem lobogó fehér
hajára és ahogy bendzsózott, gyakran mesélt Szibéri-
áról. Mindig titkok lengték körül, a fő titok azt hiszem
az volt, hogy roma volt a „Sa”. Hagyta, hogy belevágjak
a hajába. Benézek az egyik kertbe – a papa meg a gye-
rek egy kazánt szerelnek, ki van írva: „A kutya harap”.

Elvira, Piroska nővére, Panni nagynénje a muskátli-
kat öntözi, egyedül él, van egy teknőce, harminckét-
éves, elvégezte a fogtechnikusit, de most képesítés nél-
küli tanító a helyi iskolában. Kis ház belső udvarában
lakik, gyönyörű növényeket termeszt. Azt mondja, a
növényekben „Isten” működik. Mondom neki, hogy én
ezt a szót nem értem. Erre azt mondja, hogy hát, a
Termesztő... Meg hogy az áldás szó az oltásból ered –
amikor a sejtek szaporodni kezdenek, beindul a létezés,
szóval Elvira szerint ez isteni, ez jó és kész. Amikor
Panni megtalálta a Sanyi bácsi által apjánál elrejtett
Emma-féle naplókat, írt nekem, s azt is megírta, hogy ha
leutazom, Elviráéknál lakhatok. Kíváncsi vagyok, mire
jött rá Emma néni, hiszen valaminek kellett történnie, ha
egyszer zsidógyűlölőből zsidómentővé vált. Amúgy
norvég fordító volt, hiszen „mi is vikingek vagyunk” –
ruszin, ukrán ősei révén, ugye. Állítólag a finn szó az
emberre (mies) a „magyar” szó „magy” előtagjával azo-
nos, hasonlóan a manysi népnévhez... Emma néni sze-
rint ez összefügg a képző, alkotó jelentésű „muovata”
szóval. Szerinte az sem véletlen, hogy Levedi, az ugor
törzsek első közös vezére a „lenni” igéből származó

szóról van elnevezve. Fura, hogy ekkora apparátusra
van szüksége ahhoz, hogy „szeresse felebarátját, mint
önmagát” - nyilván ő se tanulta meg elfogadni önmagát.
Hiszen mind ugyanolyan DNS-ből vagyunk... És egy-
szer jól, egyszer rosszul, vagyis átlagosan oldjuk meg a
problémáinkat. Akár híresek vagyunk, akár nem, akár
vikingek vagyunk, akár romák. Csak elsodornak a szen-
vedélyeink, elvakít a harag, azért nem látjuk ezt gyak-
rabban.

Bulla Károly a vasútnál van, negyvenes, kopaszodik,
de jól tartja magát, fémkeretes szemüvegében. Elvirának
naponta ír levelet, de soha nem küldi el őket, reményte-
lenül szerelmes, lefűzi a leveleket egy dossziéba. Mikor
leutazom, ő mutatja meg az állomáson, merre laknak
Gordoványiék. Kiderül, hogy falja a ponyvaregényeket
és R. Emma regényei is nagyon érdeklik. Hallott egy
legendát, amely szerint R. Emma beleszeretett Balázs
Bélába, aki viszont a helyi (szegedi) főrabbi, Löw Immá-
nuel lánya, Eszter után koslatott. Károly szerint ez a
féltékenység és csalódás tette antiszemitává R. Emmát, a
dédit. Azt nem tudja, mitől változott meg. Károly szerint
lehet, hogy varázslat van a dologban, mert a főrabbi
ükapjának az ükapjának a dédapja a gólemet készítő
legendás prágai rabbi volt, s az állítólag csodákra volt
képes. Majd a naplóból kiderül. Emma néni szerint a
legtöbb népnek van „teremtő” jelentésű főistene, meg is
mutatom ezt a bejegyzést Elvirának, megigazítja a
kendőjét úgy olvassa: „ez a népnevek és a törzsfőnevek
tanulmányozásából derül ki. A malájoknál Zanahari a
teremtő, a khmereknél U blej Nongbhu Nongthau jelen-
ti ezt a mindent-képző-t – az iboknál a Csineke szó
fejezi ki ezt.” Emma néni nem azt állítja, hogy mondjuk
a kínai Taj-csi („széles határ”) nem ugyanilyen demiur-
gosz egyes mondákban - csak annyit mond, hogy jó
érzés neki, hogy a „magyarok”-nak ilyen szép és ősi ne-
vük van.

Kovács Feri hetvenes roma férfi, minden munkát vál-
lalna, nem iszik, kisebb stiklikben esetleg benne lehetett
– nemrég eladták a pap tehenét a szomszéd falu vásá-
rán, de többnyire otthon van és tévét néz. Lánya, Sára –
Panni legjobb barátnője-tanítónő az iskolában, bíztat-
ja, nézzen rendes munka után. Nagyapjuk neveli az ő
gyerekeiket, valaha bádogos volt az öreg, pipáját rágja
a viszonylag rendes ház előtt. Fiatalkorában Feri bá – ő
vezet be a Gordoványi-portára – Pesten dolgozott épít-
kezéseken, az oroszok elvitték, ott összebarátkozott a
Gyurka Sanyival – egy táborban voltak Szibériában –,
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aki aztán rábízta egy „titkos doboz” őrzését 45 után. Ez
volt a nénikémnek, Emma kisasszonynak a naplója,
ami, lám, most előkerült. A kis Gordoványi Panni sokat
melózott, amíg kinyomozta, hogy vannak utódok – még
Szigligetre, az Írók Házába is elment tányért mosogatni,
s ott hallott először rólam, hogy gitároztam valami
együttesben, meg abbahagytam a festést, meg, hogy
tolmács vagyok. És megtalált. Panni jobban érdekel,
mint Emma néni, de Panninak meg a történelem a hob-
bija, mosolyog, ha megmosolyogják ezért.

Az fura, hogy milyen lendülettel védi R. Emma a
magyarokat – a zsidókban szerinte külön zavaró, hogy
Ábrahám az Indiai-óceán partján lakva mondta azt,
hogy ők „túlnaniak” – ezt jelenti az ivri-héber szó ugya-
nis –, vagyis a zsidók ősei indiaiak, szóval cigányok.
Kétségtelenül zavarbaejtő elmélet, legjobb lesz eltitkol-
ni. Nem csodálom, hogy Sa eldugta a naplót, kínos lett
volna, ha előbb előkerül. A titkolózásban van gyakor-
latunk a családban – évtizedekig nem hallottam az
Auschwitz-ban megölt nagypapáról, vagy arról, hogy az
a kedves bácsi, akivel kirándultunk, Rákosi börtönében
ült – aztán én se mindig mesélhettem el a szüleimnek,
hogy kikkel barátkozom vagy, hogy milyen anyagokkal
hülyítem magam. Anyám időnként kórházba került –
megbolondult, de ez sem volt megbeszélve, „idegössze-
roppanás”, mondták.

Nem volt téma a származás, a romák, a zsidók, az
őrültek... Most, felnőtt fejjel kell utánajárnom. Orvos-
pszichológus is van a faluban, Kis Józsinak hívják, talán
szükségem lesz még rá, hisz eléggé megdöbbent, hogy
a családban volt valaki, aki gyűlölködő cikkeket írt...
Panninak udvarol állítólag, jobb, ha tudom, kacsint a
Feri bá – az iskolában van a rendelője, komoly ügyeket
a közeli kórházba átutal, ő csak lelki tanácsadó. Meg-
mutattam neki Emma néni naplóját, szerinte csak egy
megszállott paranoiásnak ennyire fontosak az ősei. Ké-
pes volt utánanézni, hogy az óind, szanszkrit Tristar szó
is „teremtő”-t jelent, s a perzsa (avesztai) avar-trastar-ból
ered – Emma néni szerint az iráni felföld szélén lévő
Levédia a kifejezés eredete, s innen jutott aztán a babi-
lóniai arám nyelvbe (s onnan a héberbe) „jehove” né-
ven (ami, ugye szintén teremtőt jelent). Vagyis szerinte
a „magyarok istene” (a levedi) híre az, ami (a roma-indi-
ai) Ábrahámhoz eljutott, akinek aztán az utódai – főként
a leviták – elterjesztették a világon a kultuszát. Hosz-
szasan magyarázza, hogy a finn-ugor „kajahdus” (vissz-
hang) és a héber jahadut, jehudi szó (mely zsidóságot,
illetve visszhangzás-t is jelent) közös tőről fakadnak, ha
nem is nyelvtörténetileg, de koncepcionálisan. A Lét
rezgői. A képző ekhója. A kreatív realitás.

Panni becsüsnek készül, kereskedelmi főiskolára jár
a közeli nagyobb városba, kollégista. A város egyetlen
régiségbolt-antikváriumában dolgozik, a régi tárgyak a
hobbija és a foglalkozása: mindenről tudja, mi a fon-
tossága... Szerinte kéne egy kiállítást szervezni az apja
művházában a R. Emma hagyatékából. Mert lám, kide-
rül a naplóból, hogy amikor a törékeny vénkisasszony
elméletében odáig eljutott, hogy a zsidók a cigányoktól

származnak és ellopták a magyarok teremtő-vissz-
hangzó-rezgő ősmítoszát, akkor váratlan pálfordulás állt
be nála, s elhatározta, hogy (komoly kockázatot vállal-
va) a lakásán rejti el zsidó barátnőjét, P. Krisztinát és
édesanyját. Magyarázom ennek a csillogó tekintetű fiatal
nőnek, hogy értse, meg, manapság az ilyesmi nem ér-
dekel senkit, hogy elfelejtett regényírónők gyűlölték
vagy szerették a visszhangzókat, ugyan...

Elvira azt mondja, hogy az egyik muskátlija her-
vadozott, de mióta beköltöztem a nyári konyhába, azóta
megint kivirágzott. A vasutas Károlynak – most először
– válaszlevelet írt Elvira. Különleges kék mauritius-ra
bukkant a gyűjteményében Gordoványi, a Panni papá-
ja. Anyja, Piroska megnyerte a megyei kutya-szépség-
versenyt a Bodrival. Látom, hogy a faluban összesúgnak
mögöttem. Azt mesélik, volt egy indiai ősöm, aki fakír
és csodák kísérték útján, s úgy látszik, most, hogy elő-
került a R. Emma naplója, megörököltem ezt a képes-
séget. Az orvosnál ültem, amikor az évek óta mankóval
járó Kovács Feri bácsi felkiáltott, sőt, felugrott mankó
nélkül és az orvos nyakába borult, hogy megint tud jár-
ni. És mindez abból a plusz szeretet-energiából fakad,
amit az eredményezett, hogy elmeséltem, az ivrik, hé-
berek szomszédai az indiaiak. Ahogy náluk királyi meg-
testesülések sora - az „avatárok” képviselték a Képzőt a
földön, úgy a felkent „messiás” héberül, „krisztosz -
keresztény” görögül Dávid (ami „szeretettet”, kedves-t is
jelent) utódai is nemzedékről nemzedékre jelen vannak.
Ahogy Krisna (a ,,Vonzó” - hasonlóan a Mózes-Mose név
„Húzó” jelentéséhez mellesleg) mondja:

„Ki minden lényt barátjának,
világok atyjának tekint,
s áldozata, vezeklése
tudójának, békére jut.”
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Emma néni valamitől élete végére megváltozott –
talán megbocsátott Balázs Bélának és Löw Eszternek,
talán rájött, hogy szabad válogatni a gondolataink kö-
zött, nemcsak a piacon kell eldobni azt, ami rohadt...
Nem tudom. Lehet, hogy csak egyszerűen nem volt
következetes, indulatok hullámaival sodródott. Ember-
társaink halálát kívánni – és embereket megmenteni: ez
bizony mintha nem is egyazon emberből eredne. Pedig
mindenkiben benne van az egész világ, mondják – a
gyűlölet és a szeretet vibrálva „rezegnek” bennünk...

Emma néni élete végén eljutott a „nem-cselekedni” –
kínaiul a „vu-vej” elvéhez, ami „árad, mint a folyam,
tükröz, mint a tükör és rezeg, mint a visszhang”: rájött,
hogy ő is csak a Képző rezgője, mint bárki más, mint a
Zanahari maláj követői, mint a kambodzsai U blej
nongbhu Nongthau hirdetői – érzései, problémái, hibái
olyanok, mint a többi emberé... Nem szabad hagyni,
hogy a fájdalmaink elválasszanak a többiektől, mert
akkor megkeseredünk és megbetegszünk. Szabad trük-
köket is használni: belül dúlok-fúlok (Elvira megint
kiabál velem, mert felbontottam véletlenül egy cserép
muskátlit az erkélyen), de kívül azért megőrizhetem a
nyugalom maszkját. Nem kell túlzó kifejezéseket
használni: „Te mindig ilyen szeles vagy?” Miért, mindig?

Csak a most van. Ahogy a bibliai képző, teremtő
mondja: „tőlem jön a jó és a rossz”... Minden. El kell fo-
gadni, hogy az történik, ami éppen történik. Fölveszem
a frottírköpenyem, kopogtattak. Biztos Panni lesz az.

Nehéz elmagyarázni, hogy mennyire nem érdekel
manapság senkit egy ilyen legenda – a gyilkos indulatú
asszony, aki egyszerre segítőkésszé válik a vészhely-
zetben. Felismerései a népek rokonságáról hidegen
hagynak. És ha tényleg különbözőek vagyunk? Akkor
nem kell segíteni egymást talán? De Panni rágja a
fülemet, hogy legalább írjam meg a sztorit. Álmomban
valami hídon mentünk át. A belső szobában ott nevet a
gyerekünk. Az álom szerint le kéne higgadnom, csalá-
dot kéne alapítanom... Be kell vallanom, fontossá vált
nekem a Gordoványi Panni. De nem ronthatok ajtóstul
a házba. Ráadásul őt izgatja ez a különös történelmi
napló. Barátságtalan lennék, ha túlságosan hangsúlyoz-
nám, hogy engem hidegen hagy. Tegnap elmesélte,
hogy utánajárt, érdeklődött, s állítólag a Balázs Béla
ideáljának, Löw Eszternek is élnek leszármazottai vala-
hol Caracasban, Venezuelában. Nem tudjuk, ki volt az a
– napló szerint – „három barátnő”, akit Emma néni meg-
mentett 44-ben a Böszörményi út felett lévő lakásán. És
ha a Löw család tagjai voltak? Nem kéne utánaérdekőd-
ni? De Panni, mondom neki, miért nem azzal foglalko-
zol, ami itt és most történik?

Dehiszen most adtam enni a kacsáknak, törődöm én
mindennel, vág vissza. Azt mondja, nem akar megfuta-
modni egy ilyen kihívás elől, épp, mert félig roma
családból származik, érdekli, ami a biboldókkal történt,
s ha a Sors akaratából egy ilyen fura naplóra bukkant,
kötelessége utánajárni.

Nem értek egyet. Én például most értesültem róla,

hogy vannak ruszin – ukrán – őseim. Akkor nekem
most őket kéne felkutatnom? Velük kéne azonosulnom?
Hjelmnickij-jel, a XVII. századi pogromok gyilkos kozák
atamánjával? Egyáltalán: muszáj nekem állást foglalnom
ezekben a kínos kérdésekben (ki öl kit és miért) – csak
azért, mert a rokonaim közül egyik belekeveredett az
uszításba, a másik meg esetleg az áldozat lett? Hisz van-
nak repülőmérnök, sakkbajnok és biológus rokonaim,
mégsem növesztek szárnyat, a sakk sem izgat, nem így
függenek össze a dolgok. De nem akarom én semmiről
lebeszélni. Elvira megy el az ajtóm előtt, beszól, hogy
menjünk ebédelni, együtt a család. Délután hazauta-
zom. Rájöttem, hogy azért ilyen nagy bennem az el-
lenállás, mert félek, hogyha kiderül, miért változott meg
R. Emma, akkor nekem is szembe kell néznem ön-
magam megváltoztatásának kérdéseivel. Gordoványi
papa két kézzel fogja a csirkét, miközben kifejti véle-
ményét – szerinte a Löwök a prágai gólem-készítő ti-
zedik nemzedékbeli utódai, akik meg abból a talmudi
bölcsek nemzedékeit adó családból származnak, akik
Dávid királyt tekintik ősüknek. Aki azt írta a zsoltárban,
hogy „Óvd meg nyelvemet rossztól, ajkamat a hamis
beszédtől”...

Miközben hallgatom, rájövök, hogy én is tele vagyok
előítéletekkel – olyasmik jutnak eszembe, hogy honnan
tud egy vidéki kocsmáros ennyit a Bibliáról... De az is
eszembe jut, hogy hátha lehetne ebből valamit csinálni,
hiszen ha tényleg ma is élnek a dávidi utódok, akkor
ugye, ez azért érdekelhet valami tévés ismerőst, s akkor
talán vetülne ebből valami fény a R. Emma naplójára is.
Merthogy esetleg ő mentette meg ezt a jelentős családot.
Kinél kéne érdeklődni? Talán a venezuelai nagykövet-
ségen? Jó ez az uborka. Kezd érdekelni ez a dolog.

15



16








