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keres luudnicai lakos, marina iljina. minden eshetőségre felkészülve a vótok már 
interneten is építik a harmadik múzeumukat. az internet nem ég el.

észtországba viszik a műveket, melyekkel tele van a szennaja tér közelében 
lévő lakás. Jekatyerina most ott tölti a családjával az év nagy részét. a vótokat 
bemutató kiállítást készíti elő a narvai várban.

Jefimovék végleg elköltöztek luudnicából. most a vepszéknél laknak, 
tatyjana anyjának a földjén. nem akarják, hogy telefonáljanak, írjanak nekik.

tatyjana kétszer került kórházba. a szívével volt baj.
már nem járnak luudnicába, a vótok ünnepére.

pálFalvi laJos fordítása 

m a t e U s z  m a r C z e W s k i

Fehéroroszország kerek tavai
Lehúz a mocsár

valjancsin akudovics élő szentre emlékeztet. hallgatják, és olvassák a szövegeit. 
aki találkozott vele, határtalan tisztelettel beszél róla. lehet, hogy a cigaretta 
miatt van. amikor dohányzik, fehér füst terjeng körülötte. minszkben az „első 
fehérorosz posztmodernistának” nevezik. a kilencvenes években egy teljesen új 
stílusú verset publikált: senki nem írt így itt előtte, és ez az elnevezés, amely tu-
lajdonképpen ironikus, rá is ragadt. talán az irónia volt az egyetlen mód arra, 
hogy megszelídítse a határtalan tudását.

Fiatal korában kiváló sportoló volt. síelt, meghódította a csúcsokat. még a 
szovjetunió sportmestere címet is megkapta. alacsony, szakállas, erős testfelépí-
tésű, egy kicsit favágóra emlékeztet. barátságos, ugyanakkor szigorú is.

szviszlacsban nőtt fel. szviszlacsban a trasianka nyelvet használták. nehéz len-
ne azt mondani, hogy teljes értékű, önálló nyelv, mert kizárólag belorusz és orosz 
szerkezeteket használ. olyan, mint egyszerre beszélni fehéroroszul és oroszul. egy 
kicsit olyan, mintha eldobnánk a fehérorosz nyelvet, de a valóságban mégsem.  
a trasianka a nyelvek között létezik: benne tükröződik vissza a fehéroroszok geo-
politikai elhelyezkedésének lényege. sőt mi több: élő formaként a körülmények-
hez alkalmazkodik, és az orosz szavak és belorusz szerkezetek keverékébe belesző 
szavakat a jiddisből is. ehhez jönnek még a lengyel és a német szavak. vissza-
tükröződik benne a régió egész, bonyolult történelme. és, ha ez még nem lenne 
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elég, a trasianka Fehéroroszország minden régiójában másképp hangzik. 
akudovics ebben nőtt fel, ám amikor elutazott moszkvába tanulni, elkezdte az 
oroszt használni. Csak néha, amikor vodkát ivott az egyetemi barátaival, fordult 
elő vele, hogy valamit fehéroroszul vetett közbe. az egyetem után, már intellektu-
álisan kiforrva, visszatért Fehéroroszországba azzal az elhatározással, hogy író 
lesz. ismerte az orosz irodalmat és az európai irodalom alapjait. a visszatérés után 
azonban elhatározta, hogy elolvassa hazájának teljes irodalmát, hogy fehérorosz 
íróvá válhasson. nevetségesen hangzik: elolvasni saját nyelvén – ezen az igazin, a 
belorusz nyelven írt teljes irodalmat. de kiderült, hogy ez lehetséges. elvégezte a 
feladatot, és valami furcsa módon a fehérorosz nyelv felébredt benne. elég gyorsan 
elkezdett beszélni, de megtanulni fehéroroszul gondolkodni kicsit tovább tartott. 
a következőket írta: „már régen elfeledkeztem a nyelvről mint problémáról. de 
egy alkalommal még hajnal előtt felébredtem, és nem tudtam elaludni. 
nyugtalanított az álmom. valójában semmiben sem volt különös. de nem hagyott 
visszaaludni. sokáig forgolódtam, próbáltam megérteni az okát. végül eszembe 
jutott, hogy ebben az álomban én és a barátaim fehéroroszul beszélgettünk. 
elmosolyodtam a sötétben. Íme, véget ért az utam. mert amikor a tudatalattim 
ezen a nyelven beszélt, azt jelenti, hogy az út eljutott a végpontjáig.”
akudovics a találkozónkra úgy érkezik, hogy jelzi, csak egy órája van. én pedig 
rosszul kezdem. az aktuálpolitikáról kérdezve akudovics magába fordul, mintha 
a rövidlátás legyengítette volna. Utána felkel, és járkál a szobában, sokkal inkább 
magának, mint nekem mondja, amit már több száz alkalommal el kellett mondani 
azoknak, akik nyugatról érkeznek, és Fehéroroszországról kérdezik. Fehéroroszor-
szágot nem lehet ilyen egyszerűen meghatározni. Fehéroroszország nem egysze-
rűen egy  ország oroszország és európa között, amelyben jó vagy rossz elnök irá-
nyít. sokkal szélesebb perspektíváról van szó, amely – úgy tűnik – fehéroroszok 
egy kis csoportján kívül senkit nem érdekel. beszélgetünk egy kicsit, ő folyton 
mászkál a szobában, nézegeti a vitrin üvege mögött kiállított pravoszláv ikonokat. 

– mindenekelőtt beszéljünk az oktatásról – mondja akudovics. – a hosszan 
tartó oktatásról. a tudás megtervezett átadásának folyamatosságáról a követke-
ző nemzedéknek. beszéljünk a folyamatról, amely évtizedekig tart, és nem csak 
rövid, megszámolható hónapokig. 

Utána a kő legendáját idézi fel.
– amikor nem volt még ez a világ, amelyet ismerünk, mindenhol csak fekete 

víz volt, álló, halott víz, és ebben a vízben volt egy kő. egyszer belecsapott a vil-
lám. Így kezdődött a világ.

számára ez a történet Fehéroroszország kozmikus alapítómítosza.
később a Párbeszédek Istennel című könyvében a következő részletet találom: 

„Fehérorosz nyelven írni olyan, mint a temetőben sétálni. bárhol is áll meg az em-
ber – mindenütt szomorúság. de panaszkodni és sopánkodni amiatt, hogy a fehér-
oroszok lemondanak az anyanyelvről, semmi értelme nincs, mert vég nélkül le-
het… a fehéroroszok nem a nyelv elől menekülnek nyakukat törve, hanem a 
sorstól, amelyet az anyanyelvük határoz meg… […] magunk közt szólva a sorsot 
mi magunk választjuk, de a végzetünket a nyelv határozza meg. amilyen a nyelv, 
olyan a sors. az ófehéroroszhoz képest – a fejedelmi kancellária nyelve – az itteni 
fehérorosz beszéd hosszú ideig azok nyelve volt, akik saját kétkezi munkájukból 
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éltek. nem beszéltek ezen a nyelven sem a fejedelmek, sem a kereskedők, sem a 
tanárok, sem az arisztokraták, sőt még a bocskoros nemesség sem beszélt így…

az itteni beszéd bélyeg volt, amely kijelölte az ember helyét a jószág mellett. 
hogy az emberek világába kerüljön, először is ezt a bélyeget kellett megszüntetni.” 

egy nő mesélt nekem egy történetet két fivérről, akik az erdőn keresztül menekül-
tek az őket üldöző katonák elől. már arra sem emlékszem, milyen katonák voltak, 
mert rengeteg volt itt belőlük: lehet, hogy piłsudski katonái, lehet, hogy kube né-
metjei, vagy a vörös hadsereg vagy a soha nem alvó sztálini nkvd-sek. Jöttek és 
mentek, a helyüket mások foglalták el. ez a testvérpár a mocsárban húzta meg 
magát, de hallották a kutyákat és a katonák szólongatását. nem tudták, hová búj-
janak el, ezért elmerültek az ingoványban, a szájukban szalmaszálat tartva, azzal 
lélegezve. Így várták, hogy véget érjen a hajsza. a mocsár azonban észrevétlenül 
elkezdte lehúzni őket. hasonlóan van a nyelvvel is. azok, akik megmaradtak a 
fehérorosznál, a szülők, nagyszülők, az alföld ürességébe vetett huta1 nyelvénél, 
egy nap kijöttek a házból, és rádöbbentek arra, hogy az orosz vette át a vezető sze-
repet a média és a hétköznapi élet felett. azzá vált, ami egyszer a lengyel nyelv 
volt: jobb, fejlettebb nyelvvé, útlevéllé egy lehetőségekkel teli világba. a fehérorosz 
nyelv, amely látszólag biztonságos, börtönné vált. ok a csúfolódásra, az egyszerű 
embert meghatározó címke. 7

de hiszen mindig így volt. évszázadokon keresztül úgy tekintettek a fehér-
oroszra, mint a vidéki társadalom primitív kommunikációs eszközére; helyi táj-
szólásra, amelyet a városiak nem ismertek. aztán minden megváltozott. a 19. 
században a fiatal értelmiség a nemesi udvarokból, meglepődve a nyelvjáráson, 
amelyet a parasztok használnak, érdeklődéssel fordult a helyi szerkezetek felé. 
Felmerült bennük, hogyan lehetséges az, hogy ez a relikvia fennmaradt, eljutott 
hozzájuk, hogy abban, ahogy ezek az emberek beszélnek, a hely titka bújik meg. 
némelyek szerint ebből az elhatározásból, és a romantikus törekvésekből nőtt ki 
a mai Fehéroroszország. megőrződve a parasztok nyelvében.

a hatvanas években, amikor a kolhozok megsemmisítették a tradicionális né-
piességet, a rádióadásokból eltűnt a fehérorosz nyelv. megjelent a moszkva 
rádió. az éveken keresztül gondosan megtartott formula: egy kicsit oroszul, egy 
kicsit fehéroroszul, hirtelen eltűnt. a régi, kipróbált szám működött: az első do-
log, amit a bolsevikok véghezvittek oroszországban, a rádió elindítása volt, 
amely több ezer faluba eljutott. a rádió megjelenésével együtt a fehérorosz nyelv 
eltűnt a könyvekből és az újságokból is; az újságosoknál néhány nappal koráb-
ban még lehetett fehérorosz nyelven írt újságokat venni, majd hirtelen csak orosz 
kiadások jelentek meg.

a helyi nyelvet azonban mindig a propaganda eszközeként használták. a 
harmadik birodalom támogatta a belorusz nyelvet, mert vissza akart vágni vele 
az oroszoknak és a lengyeleknek. amikor Fehéroroszországban Wilhelm kubét 
nevezték ki főkomisszárnak, még hitler környezete is meglepődött a kinevezé-
sén. kube híres volt hirtelen természetéről, impulzív volt, és félő volt, hogy átvé-
ve a pozíciót, csak felszítja a már egyébként is nehezen kezelhető helyi konfliktu-

1 kis település vagy tanya kelet-európában (a ford.).
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sokat. ám jó stratéga volt az Ukrajnában tevékenykedő komisszárokhoz képest, 
akik erőből oldották meg a problémákat. rögtön, már az első napokban a kultú-
rára összpontosított a vezetés. és valami olyat tett, amit korábban még egyetlen 
Fehéroroszországon kívülről jövő erő sem. az első általa kiadott rendeletben ta-
lálható egy bejegyzés, mely szerint Fehéroroszország általános körzete a fehér-
orosz nemzet élettere, az iskolák feladata „a fehérorosz kultúra, a nevelés és köz-
oktatás gondozása lesz”. szerinte az iskoláknak hídként kell szolgálniuk az új 
rend hitleri víziójának megépítésében, tiszteletben tartva a belorusz identitást. a 
dokumentum azonban hosszú távú, tragikus következményeket vont maga 
után. attól a pillanattól kezdve, hogy 1941-ben kube átvette az irányítást, azok, 
akik a fehérorosz identitásra fognak hivatkozni, a nacionalizmus terjesztésének 
vádjával szembesülnek, méghozzá fasiszta kiadásban. 

a nyelvek harca nem ért véget. lóg a levegőben, zajlik a szavakban. két isme-
retlen véletlenszerű párbeszédének első mondatában játszódik le: az egyik oro-
szul szólal meg, a másik makacsul fehéroroszul, és máris minden világos. Utcák, 
bankok, iskolák, otthonok terei: mindenhol tart a háború.

pietro vasucsenka a nyelvért harcol, de a küzdelme jól megszervezett irodai 
munkára emlékeztet. vasucsenka a minszki állami nyelvi egyetemen oktat, a fe-
hérorosz nyelv és irodalom tanszéken. könyörtelensége a vizsgákon legendás, a 
hallgatók félnek a találkozótól és az olyan ismeretekre vonatkozó fárasztó kérdé-
sektől, amelyekre senkinek sincs szüksége. a vasucsenkánál teljesítendő vizsga 
azok közé tartozik, amelyeket csak le kell tenni, és utána mindent el lehet felejteni.

az egyetem folyosóján szorongás uralkodik. a hallgatók a gyűrött jegyzeteik-
be merednek, amelyeken vizsgatételek állnak. a lányok kék szoknyában, az iz-
zadt fiúk öltönyben. vasucsenka a fehérre festett irodájában, szemüvegben, 
amelynek vastag lencséi szimpatikusan deformálják az arcát, tanácstalan rab be-
nyomását keltve. keveset és halkan beszél, kezét az asztal alatt tartja, és enyhén 
meghajol. a falon faliszőttes lóg fakeretben. valamilyen polacki műemléket ábrá-
zol: az épület a levegőben lebeg, a rajzoló kihagyta a kommunista éra környező 
durva épületeit. az irodában csend honol, a falakon túl hallani lehet a vizsgára 
várakozó hallgatók lármáját. mindenütt trasianka. 

mielőtt vasucsenka a minszki egyetemen találta volna magát, polackban la-
kott. Jól emlékszik a polacki föld alatti kazamaták legendájára. ezzel ijesztgették 
a gyerekeket. azt mondták: egyszer a barlangok beomlanak, és maguk alá temet-
nek. vasucsenka ismerte a lejáratokat. 

– a tömlöcök léteztek – mondja. – ha nem is kazamaták, akkor legalábbis fo-
lyosók, amelyeken lehetett barangolni. 

gyerekkori elbeszélésében olyan szavak bukkannak fel, mint: „téglák”, „mé-
lyedések a földben”, „pincerészlet”. a szavak a múltba repítik. elmosolyodik: 
egyszer nagyon messzire jutottak. olyan messzire, hogy végül fényt láttak. 
miután feljöttek a felszínre, kiderült, hogy a domb oldalán állnak a nyugati-
dvina és a palata folyók összefolyásánál.

– átmentünk az egész domb alatt – folytatja, és miközben beszél, vastag kere-
tes szemüvege alatt szeme elmosolyodik. Úgy néz a vastag lencsén keresztül, 
mint kémlelő ablakon egy nemlétező világra. olyan képeket lát, amelyek már 
nincsenek. a polacki tömlöcök jó képzettársítások.
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vasucsenka háta mögött a terem sarkában szóbeli vizsga folyik. a fiatal lány 
összefüggéstelenül nyökög, a vizsgáztató kérdezgeti, próbál súgni, hogy kihúz-
za a bajból, de semmi haszna. hibák és hiányosságok. vasucsenka a polacki föld 
alatti kazamatákról beszél, de közben füleli az átnézett papírok és rossz válaszok 
zörejét. a lánynak gondja támadt, egy másik kérdést kér. nem akar felelni Janka 
mauro fehérorosz íróból. azt hitte, vagy legalábbis azt állítja, hogy Janka kupala 
fehérorosz íróból fogják kérdezni.

– a keresztnevek hasonlósága – magyarázza a diák. – ebből az elsőből nem 
készültem.

vasucsenka hallgat. Utána visszatér polackhoz és ahhoz, mit rejtenek a kaza-
maták. 

– ennek az elbeszélésnek univerzális jelentése van – mondja. – a tömlöcök az 
ember elől elrejtett titkokat és tudást szimbolizálják. az a bátor ember, aki le-
megy a föld alá, valójában az igazságért indul útnak. ez a motívum nagyon nép-
szerű a népi legendákban. éppúgy, mint a páfrányról szóló mesében: le kell 
győzni a félelmet, be kell menni az erdő sötétjébe és meg kell találni a virágot. de 
nem is a virág a lényeg. a sötétben, azon a helyen, ahová a bátor ember merész-
kedik el, ott rejtőzik a tudás.

a polacki kazamaták legendája, amely lastouskit is inspirálta a Labirintusok 
megírásában, a páfrányról szóló mítosz rokona. egy éjszaka a régi jezsuita kollé-
gium romjait vigyázó őrhöz (egy másik verzióban a baziliták kolostora szerepelt 
– ezek közel voltak egymáshoz) két csuklyás férfi lépett. az őr előjött egy lámpá-
val az őrhelyéről. a férfiak arra kérték, hogy engedje be őket a romok területére, 
cserébe leviszik magukkal a kazamatákba. kincseket ajánlottak neki, amelyekről 
azt mondták, hogy a föld alatt vannak. az őr félt megszegni a szabályokat, de 
nagyon szeretett volna gazdag lenni. beleegyezett. bekötötték a szemét, az épü-
let folyosóin vezették. megtalálták az utat. az őr kitalálta, hogy a férfiak jezsui-
ták. amikor levették a szeméről a kendőt, egy kincsekkel teli termet látott maga 
előtt. Összeszedett annyit, amennyit csak tudott, és amikor felértek a felszínre, 
büszkén mutatta a két férfinak az aranyat. azok szánalommal mosolyogtak rá. 
az egyikük elővett egy könyvet: „ez a kis könyvecske sokkal többet ér, mint az 
összes arany, amit magaddal hoztál” – mondta. ezután eltűntek a sötétben. 
néhány nappal később az őr is eltűnt. nem tudni, mi történt vele, nincs is jelen-
tősége, lehet, hogy amerikába szökött, és végtelen földekre cserélte az aranyat 
Új-mexikóban. 

Minszk erre nem alkalmas

nyomatékosan kérte, hogy ne említsem meg a nevét, ezért hívjuk őt történésznek. 
a történész minszkje tiszta projekció, amely mögött tudás áll. ez teszi számá-

ra lehetővé, hogy a várost a múlt képeiből megalkotott formájában lássa. a 
történész ujjával mutatja a helyeket, és nem létező templomok tornyait rajzolja 
vele. Úgy beszél a városról, arról a régi 17. századiról, mint egy kis rómáról. a 
hét dombon több mint harminc templom, kolostor és ereklyéket őrző kápolna 
épült, ebből a legfontosabb: szent Felicián relikviája. Feliciánt – a prédikátort, aki 
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az első keresztényekben tartotta a lelket – arra kötelezték, hogy áldozatot mutas-
son be a római isteneknek. ennek megtagadásáért büntetést kapott: decius csá-
szár parancsára tömlöcbe vetették. Feliciánt kivezették a börtönből, de a kivég-
zésre vezető úton meghalt.

lehet, hogy éppen ezért van a római börtönben fogva tartott Feliciánnak, ek-
kora jelentősége a város számára. hiszen minszk börtön. és mocsár. ha nem 
megyünk bele a múltjába, nem állunk meg egy pillanatra a már nem létező épü-
letek környékén, a város úgy jelenik meg, mint egy keleti, karakterétől megfosz-
tott ellenséges település.

minszk nem alkalmas felhőkarcolók és alagutak építésére. a mocsaras föld 
nem könnyíti meg magas épületek állítását. akármit is akarnak építeni, először 
hatalmas mennyiségű betont kell kiönteni – az épületeknek megbízható alap 
kell. Csak a dombok adnak erős alapot. a dombokban, amelyek földtanilag meg-
bízhatóbbak, évszázadok óta folyosókat építettek ki, amelyeket később raktár-
ként használtak. a háború utáni városi újjáépítések során a felújítást végző csa-
patok többemeletnyi helyiségrendszereket fedeztek fel. ezeket a háború előtt 
építették a háztulajdonosok, a föld alatti járatokat a kereskedők használták. el 
lehetett tárolni bennük az árut. mintha a város a helyhiány miatt lefelé építkezett 
volna. még a 19. század derekán a boltokat látogatók az alacsonyabb szintekre 
mentek le, ahol lehetőségük nyílt válogatni exkluzív szövetek és a világ minden 
tájáról származó földi jók, import teák, fűszerek, gyümölcsök között. a föld alatt 
virágzott az élet.

de a régi minszket bebetonozták, a szó szoros és átvitt értelmében. az újon-
nan keletkezett épületeknek semmi közük a város régi alakjához.

tehát, hogy meglássuk az eredeti minszket, el kell indítani a történelmi emlé-
kezetet. a történész ezért kollázsokat készít, összekapcsolva azt, ami látható, 
azzal, ami valaha volt. további rétegeket ad hozzá. szavaiban az évszázadok 
egymásra rakódnak. azt mondja: amikor az emberek a háború után kimélyítet-
ték a pincéket, rábukkantak a föld alatti átjárókra – a régi szálakra, amelyek a 
templomokat kötötték össze. előfordult, hogy az átjárók egy része és az újonnan 
épített pincék összekapcsolódtak, kapcsolatok hálóját létrehozva. ma azonban az 
épületek a régi objektumok romjaiba illeszkednek, még a keletkezésüket sem el-
lenőrzik. Csak az alapot kellene előkészíteni: kiszedni a törmeléket, ledöngölni 
és kiönteni az alapot. amikor a Főügyészség épületét emelték, betemették a ko-
lostor és a bencés nővérek templomának pincéjét. Csak egy részüket sikerült fel-
tárni. még 1978-ban zianon pazniak archeológusnak sikerült ezt véghezvinni.  
a régi minszk, érthető módon, nem érdekelte a kommunistákat, túl sok bizonyí-
tékot tartalmazott arról, hogy ezeknek a földeknek megvan a saját múltjuk, és így 
az identitásuk is.

de hogy ne szenvedne az a város, amelyről az első említés egy tömegmészár-
lás leírása. minszk a 12. századból származó Régmúlt idők elbeszéléseiben bukkan 
fel. a valódi szerző ismeretlen. a legvalószínűbb az, hogy a néhány szerkesztő 
egyike, nestor írta a kijevi rusz kezdeteiről szóló legrégebbi krónikát. az ő tör-
ténetében bukkan fel varázsló vszeszláv: legendás uralkodó, aki polackból szár-
mazott. amikor megszületett, kiderült, hogy méhlepény van a fején. a varázsló, 
aki levezette a szülést, megparancsolta az anyának, hogy készítsen belőle amu-
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lettet. meghagyta, hogy a gyerek mindig hordja magával. az amulett emberfelet-
ti képességekkel ruházta fel: a tulajdonosát nem lehet megsebesíteni. vszeszláv 
mágikus adottsággal is rendelkezett: képes volt farkassá változni. Farkasként 
hatalmas távolságokat volt képes megtenni emberfeletti sebességgel. képes volt 
megrohanni novgorodot, ahol egy erős rántással kinyitotta a város kapuját. 
Utána kijev felé indult. az őrült hajszából a polacki harangok hangja hívta visz-
sza. 1044-ben elfoglalta a polacki város-fejedelemség trónját. de többet akart.  
a horizont felett két vetélytárs is látható volt: kijev és novgorod – települések, 
amelyek kapcsolatban álltak konstantinápollyal. mindkét város a megadás jele-
ként építette a szófia-katedrálisokat – a szent szófia székesegyházakat. vszeszláv, 
a nagyravágyás mániájától gyötörve, megparancsolta, hogy polackban is építse-
nek egy hasonló katedrálist, és ugyanígy nevezzék el. 1066-ban megtámadta és 
kifosztotta novgorodot. i. Jaroszláv fiai viszonzásul a polacki Fejedelemség ellen 
indultak. Útközben megtámadták minszket. teljesen lerombolták. a város ham-
vain, a niamiha-folyónál legendás harcot vívtak. állítólag messziről hallani le-
hetett a buzogányok csattogását. 

vszeszláv átváltozási képessége a szláv és a litván legendákba is beíródott.  
a tudósok azt gondolják, hogy ez nem volt klasszikus likantrópia: vagyis képes-
ség arra, hogy az ember egy pillanatra állattá változzon. inkább az álcázás hatá-
sáról van szó: vszeszláv, mint egy mocsári vad, bőrt, vadállatok állkapcsait és 
csontdíszeket hordott magán. 

a niamihánál, a nyílt terepen, az úgynevezett várromnál, ott, ahol a háború 
előtt a legnagyobb lópiac volt, a földmunkák során rátaláltak a szentély alapjaira, 
amely 12. századi ismeretlen királyok maradványait rejti. az archeológusok 
egyetértenek: a szentély kezdettől fogva így néz ki. nem találtak körülötte falma-
radványokat, ami azt jelentheti, hogy megelégedtek az alap formájának kijelölé-
sével. ilyen típusú temetkezést sehol nem jegyeztek fel ruszban. egy objektum 
elhelyezésével, amelyet nem lehet feldúlni, a régi építészek a lehető legokosabban 
jártak el. hiszen nem lehet megsemmisíteni egy épületet, amely nem nyúlik felfe-
lé. kik voltak ezek a királyok? honnan jöttek? ez éppenséggel nem világos.

nézd, mondja a történész: ennek az épületnek a formája visszatükrözi a túl-
élésnek azt a módszerét, amely nagyon is jellemző a nemzetünkre. lekuporodni 
közel a földhöz, és várni. nem furcsa? ennyi év elmúlt, de a mechanizmusok 
még mindig ugyanazok.

koCsis adrienn fordítása


