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HULLÁMOK

„Férjem emlékére, aki már
átevezett a túlsó partra,
vizek gyűrűiben
világít csillaga.”
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Hullámok
Magzatvízben ringatja Anya a gyermeket,
S hullám sír nyeli el azt, aki hajótörést szenvedett.
Erő hullámai löknek érkezéskor,
Táplálkozol hullámzó Anya-melleken.
Hullámzol fel, s le az utadon,
S az utolsó hullámmal elcsendesedel.
Ha ezer évig kitartóan csap a hullám,
kivájja a bazalthegyeket.
Hullámokban érkezik a Kozmoszból hozzánk
Millió jel és millió üzenet.
Ahogy hullámokban vibrál felénk,
a gyűlölet s a szeretet.
Hullámzik minden óceán,
s hullámzik habosan a kis patak,
hullámon jönnek energiák,
s hullámzik a szent akarat.
Hullámok formálnak bennünket
Mint szirteket apály és dagály
Formálják, terelik életed,
hogy jó oldalra állj.
Hullámokban hömpölyög a gondolat,
Hullámokban ér el az érzelem,
Hullámok hátán lovagol
Zabolátlanul a szerelem.
Hullámokban terjed a zene,
Hullámokban libben a szoknya fodra.
Hullámokban emeli, vagy mélyre rántja
Az embert karmája, csillaga, sorsa.
Urald a hullámokat, légy igaz hullámlovas
Ne légy szennyes vizek árján kidobott
Csalárdság, divatok sötét hordaléka.
2003.05.07
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Ki érti a természetet?
Már megjelent a nap a látóhatáron, amikor Örvényesnél
bekanyarodtunk a földútra. A víkendházaknál még csend
volt. Csak a nádas előtt állt pár autó és kismotor. Gazdáik
már a vízen lehettek. A fény még bágyadt volt, a víz felett
pára úszkált, de látszott a szántódi oldal, mérges-zöld volt
a tihanyi hegy, talán azért, mert a nap a másik oldalát
köszöntötte.
Az opál-zöld víz vadkacsa csapatokat ringatott békésen.
Mosolyogni kellett a belső örömtől, olyan jó volt ez hajnali
csend, a pici neszek a nádas felől, az apró csobbanások a
köveken. Türelmetlen izgalommal emeltük le a csónakot a
kocsi csomagtartójáról, harapás ennivalót, termoszban
hideg limonádét vettünk magunkhoz. Gyors mozdulatokkal átöltöztünk – minél előbb vízen lenni. Beeveztünk a
nádas mellett. Az üres stégeken kacsa családok tollászkodtak, fent sirályok lesték a reggelire valót. A nap egyre
magasabbra emelkedett. Tisztán és élesen látszott Aszófő.
Szántódról lomhán elindult a komp, majd eltakarta szemünk elől a hegy. Szél alig lengett, békés volt minden.
Pontyozni készültünk. Nagy horgokon jókora szemű kukoricák várták, csábították az éhes halakat. Már benne
voltunk a délelőttben, amikor megindult a kapás. A nagy
pontyozó horog gyönyörű piros szárnyú keszeget fogott,
negyven-ötven dekás lehetett. Alig hogy szákba tettük, s a
csónaktól nem messze bedobtuk a friss csalit, - újabb
gyors, határozott rántás a zsinóron s ismét szép vörös
szárnyú keszeg fickándozott, mint ki alig hiszi, hogy ez
vele előfordulhatott. Kedvet kaptam én is, s a könnyű,
hosszú keszegező boton belógattam egy szem főtt gerslit,
egyetlen pillanat s már mozog is az úszó, az eredmény
újabb szép keszeg. Talán valamivel kisebb mint az előzőek, de büszke vagyok, ez is szép példány. Egy- másfél óra
alatt jó négy kilónyi piros szárnyú kerül a szákba. Csodálkozunk, hogy a máskor óvatosabb hal most milyen
mohón kapkodta be a jókora pontyoknak szánt csalit.
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A nap már teljes erejével süt a sima vízre. Már meglágyította a tihanyi hegy haragos zöldjét is, s gyomrunk is jelzi
a delet. A szép zsákmánnyal lassan kiindulunk az öböl felé.
A szabad-strandnál visongó gyermek sereg fürdik, labdázik. Gumimatracon fürdőzők ringatóznak, sokan messzire
beúsznak. A csónakban hagyjuk az evezőket, oldalán a
szákban a halakat. Ebéd után elnyúlunk kicsit a parton.
A levegő fülledt lett, lehet vagy harminc fok. Fél szendergésben halljuk, ahogy távolabb fellövik a viharjelző rakétát. Egy pillanatra a hang irányába kapják az emberek a
fejüket, aztán mindenki úszik, lubickol, csónakázik tovább. Valahol a Balaton nyugati oldalán szürkésfehér felhők vonulnak dél felé. Itt Tihany mögött az öbölben süt a
nap, s a nemrég feltámadt szél is mintha újra csitulna. Jó
egy órácskányi pihenés után úgy döntünk, hozzuk a szerelést, s megyünk a délutáni horgászatra. Kievezünk. Két
csónak is indul velünk egy időben, ellenkező irányban
húznak el a nádas mellett. Jól bent járunk már a nyílt vízen amikor beborul az ég, élénkebbre vált a szél is. Beevezünk a kis öbölbe, ahol délelőtt oly szerencsésen horgásztunk. Csónakunkat egy-egy összenyalábolt nádas-kévéhez
kötözzük. Alig készülünk el művűnkkel, amikor szinte
egyetlen pillanatról a másikra az Örvényes felőli dombok
mögül sötét-szürke, szinte fekete felhők közelednek vészes gyorsasággal. A szél félelmetes vijjogással csapkodni
kezdi a nádas-erdőt a hátunk mögött. Meneküljünk ki innen azonnal, - menjünk kifelé – kiáltok.
Tedd le a botokat, ne azokkal bíbelődj kérem kétségbeesetten Bot– Menjünk, amíg lehet – rebegem rémülten.
Késő! Innen addig már nem mozdulhatunk, amíg a szél el
nem csendesedik. – Kész életveszély lenne elindulni.
Kapaszkodj a nádasba – az az egyetlen lehetőség, hogy
megússzuk, mondja társam. Pánikszerű halálfélelem vesz
rajtam erőt. Üvölt, vonyít, visít a szél, vízre fekteti a nádast, méter magasságban „porzik” a Balaton.
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Társam nyugodt hangjától erőt veszek magamon, belátom
igaza van. Őrületes ereje lehet a szélnek, talán ez az amit
úgy szoktak kommentálni: orkán erejű szél – ha elengednénk a nádast, pillanatok alatt a tó közepén lennénk.
Kapaszkodj! Kapaszkodj! Ez a nagy tömegű nádas ami
mögöttünk van, véd bennünket. – Inkább csak szájmozgásából olvasom le, mintsem hallom a szavakat az iszonyatos vijjogásban, zúgásban.
Messze tőlünk, kiáltások, sikoltások hangzavarát nyeli el
a tomboló szélzúgás. Félelmetes az elemek csatája.
Húzzuk befelé még egy kicsit a csónakot, be a nádasba.
Centimétereket jutva előre beljebb húzzuk a csónak orrát,
szinte ráfektetjük az alánk simuló növényzetre. Alig mozog a ladik. A szél fölénk hajlítja a hosszú sás és nád szálakat mint egy sátrat, arcunkat csapkodják az éles levelek. Hideg lett. Felvesszük a melegítőt, beburkolózunk a
takaróba, s háttal a szélnek lekuporodunk a csónak fenekébe.
Ha nálunk lenne az üveg kisüsti még énekelnénk is –
próbál Bo felvidítani. Hát ahhoz éppen nincs kedvem, de
pánikszerű félelmem elcsendesedik, s megadom magam a
viharnak, ami még mindig szürkén porzik. Szántód partjai elvésznek a szürkeségben. Vihar tépte, rongyos nádszálakat üldöz a szél, s el tűnnek szemünk elől pillanatok
alatt. – Ezt érezték a halak. A vihart. Milyen jó jelzőrendszerük van. Mi mit sem törődtünk a viharjelzéssel, s velünk együtt még hányan nem tulajdonítottak neki jelentőséget? Úgy tűnt, talán elkerüli ezt az öblöt. A rakéták fellövése után nem fordult rosszabbra az idő, a feltámadt
szelet is mint a hőség enyhítőjét érzékeltük.
Bő órája kuporogtunk a csónak fenekén. Olykor éles kontúrjai látszanak a túlpartnak, mintha fellebbentették volna róla a szürke függönyt, de a szél fáradhatatlan erővel
tombol és fütyül mint ideges suhanc. A víz egészen meleg,
s a nádas derékszögben hajol rája mint egy szoptató anya
a gyermekére.
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Egy-egy nádas kötegbe kapaszkodva próbáljunk meg kijutni – rimánkodom. – Közeleg az este. – Várni kell még –
csitít türelmesen Bo, aki elfogadón figyeli a természet
tombolását.
Eltelik a második óra is. Egyetlen pillanatra foszlik a felhő, kipillant a nap. Felsóhajtunk. S bár csak pillanatkép
volt, úgy döntünk ezt a pillanatot használjuk ki, hogy
megkíséreljük a menekülést. A hegy mögött még sötétebb
felhők gyülekeznek, szörnyű tempóban dél felé rohannak,
s hogy még változatosabb legyen villámok cikáznak. Meg
kell próbálnunk! Másképp az eső is itt ér bennünket. –
Eloldozzuk a csónakot, görcsösen kapaszkodom a nádasba. – Araszolva, mindig előbbre fogva haladjunk. A nádas
közvetlen közelében nem olyan erős a szél, hogy belökné
csónakunkat a nyílt víz felé, már evezni is tudunk. Félúton vagyunk talán, amikor megered az eső. Nagy, ritka
szemekben kezd esni, mire meglátjuk a kikötőt, mintha
dézsából öntenék. A kikötő és a szabad strand néptelen.
Lucskosra ázunk mire kiérünk. A szél is újabb támadásba kezd, s most már esővel mintázza az égből a vízre aláterülő függönyt. Öreg ember siet ladikjához, beugrik, s
sebesen evezni kezd. Csodálkozva bámulunk utána, aztán
kikapjuk a csónakból a takarót, szákot, s captatunk a
partra. A halak nem élték túl ezt az égi és vízi hercehurcát. Sajnáljuk őket. Szárazra töröljük magunkat, a
nátha ellen bedöntünk gyorsan egy-egy kupica kisüsti pálinkát, az autó megtelik az aromás illattal. Odakint a szél
fáradhatatlanul vijjog, a fűzfa hosszú ágai csapkodják a
kocsi tetejét. Elalszunk.
Az azúr színű égre felkúszó arany-narancs napkorong fénye ébreszt.
Bekapcsoljuk az autórádiót, a reggeli hírek éppen közli: a
tegnapi balatoni vihar öt halálos áldozatot követelt.
A szántódi oldalhoz csapódott összetört csónakok gazdáit
és az eltűnteket még keresik.
Csendben vagyunk.
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A nap már melegen ragyog, vakítóan tiszta a láthatár, a
távoli falu, a szemközti partoldal. A víz békésen, szinte
alig észrevehetően aprókat csobban a köveken. Mintha
semmi sem történt volna.
Mi újra horgászni indulunk.
Most kis-horgokat viszünk a vörös szárnyúaknak, reménykedve, hogy fogunk a vihar áldozataivá váltak helyett. De a kicsi horgokra a délelőtt folyamán csak jó kilós, másfél kilós pontyok kapnak rá.
Ki érti a természetet?
1979 .
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Tisza virágzás, s még valami…
Késő délután van, amikor több órai autóút után „megállék
a kanyargó Tiszánál.” Már majd lementünk a térképről, a
Felső-Tisza nem messze érkezik be Magyarországra.
A folyó töltésén belül hatalmas dió- és szilvafák követték a
partot, mely ott ahol állunk magas, sűrű dzsungel növényzeten kellett áttörni, hogy le tudjunk látni a vízre. –
Jó harcsázó hely – állapítja meg
De hogyan jutunk oda le? Táborozásra nem alkalmas a
hely, tovább kell mennünk. A gyümölcsfa ligetek között
frissen kaszált szénaboglyák púpozták hátukat, barátságos hangulatot árasztottak, mint a búbos kemencék.
A töltésen mentünk tovább, remélve, hogy találunk a vízhez valami lejáratot. A nap már távolról szűrte sugarait a
fák között, igyekeznünk kellett, hogy alkonyat előtt leverhessük a sátor karókat.
Nyolc-tíz napra terveztük itt tartózkodásunkat a Tisza felső szakaszánál. Nem jártunk még ezen a vidéken. A tiszavirágzás ideje ez az idő, a kecsege fogási tilalma megszűnt, szépnek, izgalmasnak ígérkezett ez a folyóparti táborozás.
Kocsi nyomát láttuk a víz-felé kanyarodón. Elindultunk.
Bánatos báránybégetés, tompa kolompszó hallatszott
ahogy haladtunk előre. A vadas növényzet között előtűnt
a nyitott karám. A nyáj éppen kiindult a hevenyészett faalkotmányból. Jó néhány birka erősen bicegett, nehezen
tudott a többivel haladni.
Jó napot kívánunk! - Adj’ Isten – lépett ki a kunyhó mögül a férfi aki a karámot rendezgette, s utasítást adott a
két kopott pulinak. – Mondja bátyám, hogyan közelíthetnénk meg a vízpartot? Végig ilyen magas a partoldal?
A juhász készséggel ballagott velünk a partig, időnként
botjára támaszkodott, mely sárgarézből formált kutyafejben végződött. – A part magas, csak csónakból lehetne
horgászni, - magyarázza. De jól lehet ám itt harcsázni, itt
ni a kanyarban. Fogtak itt tíz-tizenkét kilós harcsát múlt
őszön is, többet is. Pestről is jönnek ide horgászok. Kér-
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dés nélkül is mondja, mint az olyan emberek, kiknek kevés a lehetősége a társalgásra. – Laposabb part nincs itt a
közelben, ahol esetleg fürödni is lehet – érdeklődünk. – Itt
végig ilyen a part, magas és nehéz megközelíteni, de horgászni ez a jobb. Maradjanak itt nyugodtan, ha nem zavarja magukat a birka szag. Feljebb van egy makkos, ott
közelebb a víz. A nyájjal szoktunk odajárni, de valami betegséget kaptak, attól bicegnek. Vagy szemközt, ahol látják a sátrat, ott sekélyebb, homokosabb a part, ott lehet
sátrazni, s fürödni is. A nyáj eközben teljesen eltűnt a sűrűben. Elköszöntünk. – Megpróbáljuk a másik oldalt.
Kisarban megállunk, s vizet veszünk egy készséges és jó
beszélőkével megáldott paraszt bácsinál. Elmondja merre
menjünk, hol jutunk le jó táborhelyhez.
Lassan lebukott a nap, mire megtaláltuk a helyet, ahol
éles kanyart vett a Tisza, finom, puha homokpadot építve.
Leszűkült kicsit a meder, szemben a magas homok martoldalon a kiugrókban horgászok ültek. A dió- és szilvafás
kellemes ligetben már volt felverve néhány sátor, lakói régi ismerősként köszöntöttek bennünket. Nem betolakodóknak tekintettek bennünket, hanem kedves szomszédnak. Érdeklődtek meddig maradunk, összekészített tűzifát ajánlottak fel, mert ők még az este sátrat bontanak.
Besötétedett. A folyó csendesen sustorogva érkezett be a
kanyarba, fodrot vetett mint egy szégyenlős kislány és „lesütött szemmel” tovább ballagott. Megmártóztunk langyos
vizében, mely mint egy selyemstóla örülte körül testünket. Sem hold, sem csillag nem látszott, békés, puha, fekete csend volt.
Másnap egész nap borongós volt az ég. Már reggel felszereltük botjainkat, s vártuk a szerencsét. Volt nálunk mindenféle halcsemege? Kukorica, pióca, giliszta, csontkukac. A közelben horgászók barátságosan jöttek köszönteni, tanácsot adtak, mivel, hogyan horgásszunk kecsegére,
tájékoztattak milyen a víz, milyen a kapás, mit fogtak eddig, kedves nyitottak voltak. Megkérdezték milyen csalikkal jöttünk, mosolyogtak, ezek most nem igen kellenek a
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halaknak, mert most a kérész a legjobb csemege, azzal
laknak jól.
- Tegnap hat óra felé jöttek meg a kérészek – mesélték,
fehérlett a víz teteje tőlük. Szívesen adok egy zacskóval,
tegnap sokat szedtünk – ajánlotta az egyik horgásztárs.
Mi egy hete kint vagyunk, volt bőven kecsege fogás. Megemelte szákját, négy-öt darab kilós, másfél kilós kecsege
volt benne. Mi még nem is láttunk kecsegét. Ma este mi
már elmegyünk, sok szerencsét maguknak – búcsúztak.
Fiatalok jöttek köszönve, beszélgetésbe elegyedtek, suttogón várták, akad-e horogra valami. Idős horgász telepedett mellénk. – Szalkáról járok, majd minden este kismotoron – kezdte Ő is mondandóját csak úgy magától, mintha régi ismerősei lennénk. Múltkor is esni kezdett, hazaindultam, hát a motor bedöglött. Gyalog toltam hazáig éjszaka az esőben, negyven kilométert. – Megéri ilyen meszsziről jönni? – Meg hát! Nincs ettől jobb.
Hat órakor megindultak megint a kérészek. Mintha sűrű,
nagy szemű hópelyhek hullanának a vízre, mintha kavargó hózápor kerekedett volna, úgy röpködtek fehéren, áttetsző szárnyaikkal. A folyó felett fehér élet és elmúlás
hullámzás zajlott, cikázás, keresés, egymásra találás, kiteljesedés, megsemmisülés. Nem létezett más csak ez az
angyali tánc, csak ez az egyszeri csoda. Egy óra hosszat
tartott talán a kavalkád, egy óráig a szerelem, az élet. Aztán egyre-másra fáradtak el, nem volt már erejük a vízről
felszállni. A sodrás kihozta az apró tetemeket, vagy az
iszap fogadta magába őket. Leveles gallyacskákkal segítettem ki őket, aztán csak úgy kézzel, de ez hiába való tevékenység volt.
Az ő életük erről szólt, egyetlen rövid, önfeledt, vagy tudatos, vagy ösztönös, naplemente előtti nászról, életről és
halálról.
A folyó felett megszűnt a „hóhullás”, ismét átvette hatalmát a szürkület, a szerelem bizonyítékait vitte a folyó a
hátán, eledelül szolgálva a lakóinak.
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A kérészek násza után az egyik botot figyeltem, amikor
észrevettem, hogy meghúzta egy arra járó hal. A szavam
elakadt, mert karikába hajlította a botot. Mire hang jött ki
számon, s szólni tudtam, már késő volt. Bo berántott neki, a bot nagyot reccsent, nagy ívben visszavágódott, s a
végén csak egy kevés zsinór fityegett, szinte kuncogott.
Hát ez nagy hal lehetett – bosszankodtunk, - s nem is kecsege, mert ez elrabolta az egész szerelést. „Rablóhal” volt
a javából. Nem sokkal később két ütés kecsegét jelzett.
Ezt már én is megtanultan, a kecsege nem húzgálja óvatosan a csalit mint a ponty, nem rángatja mint a rablók
halak, hanem kettőt üt, (mint aki azt mondja kip-kop itt
vagyok, fogj meg ha tudsz). Most sikerült. Karcsú, hoszszúorrú kecsege himbálózott a zsinóron. Első kecsegénk.
Szemben a meredek oldal patkáin legalább négy-öt, jókora példányt fogtak ki az egymást heccelő horgászok.
Alkonyat után csendesen esni kezdett. A szerencse elpártolt tőlünk, több haladt nem tudtunk fogni. Bár én igazi
szerencsének azt tartottam, hogy láttuk alkonyat előtt a
Tisza-virágzást, ami a természet olyan csodája amiért akkor is hálásnak kell lenni, ha életében egyszer látja az
ember.
A finoman szemerkélő esőben bebújtunk a Tisza selymes,
sárgás, nyugodt vizébe, hátára feküdtünk, hagytuk, hogy
vigyen magával kicsit bennünket, aztán jókedvűen szembefordultunk vele, s visszaúsztunk a kanyar fövenyéhez.
Éjszaka megállás nélkül kopogott a sátor tetején az eső.
(nem mondtuk neki, hogy: szabad!)
A finom, folyami homokot nem messze sátor-tanyánktól
nagy billenős teherautókon szállították. A gépkocsivezetők, a munkások már az első nap megkérdezték, fogtunke valamit, honnan jöttünk, meddig leszünk, nincs–e
szükségünk valamire, szívesen meghozzák a faluból.
A harmadik reggel is odajöttek, cigarettát hoztak, gyönyörű kos-szarvú paprikákkal ajándékoztak meg, s ajánlották, hoznak zöldséget, gyümölcsfélét, vagy bármi mást.
Egyben figyelmeztettek bennünket, ha ma is egyfolytában
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esik, holnap már ők nem jönnek ki, mert a nagy teherautók elsüllyednek a sárban, s ha így esik, mi sem tudunk
kimenni még egy hét múlva sem majd innen. Ha gondoljuk szívesen kihúznak, kivontatnak bennünket, mert
máris nagyon fel van ázva a talaj.
Épp a kecsegét sütöttem paprikás lisztbe forgatva és esernyő alatt, amikor újra visszajöttek, gondoljuk meg, mert
ők lassan elmennek. Szatmárcsekén van szállási lehetőség, szép és olcsó és van látnivaló, s ha javul az idő onnan
is le tudunk menni horgászni. A semmihez nem hasonlíthatóan finom kecsegét az esernyő alatt fogyasztottuk el,
mert újra zuhogott, de zamatának élvezetét még ez sem
tudta zavarni. – Nyugodtan pakoljanak össze, nem kell
kapkodni, megvárom magukat, mondta a zetoros, mert
már csak Ő tudott járművével segítségünkre lenni.
Akkor vettem észre, hogy a kocsink egyik kereke le van
eresztve. – Semmi baj, segítünk – s már kapták is le, s
tették fel a pótkereket. A teher-autósok elköszöntek. Az
eső egyre zuhogott. Összekaptuk a teljesen átázott sátrat,
a már nedvesedő matracokat, takarókat. A kocsit a zetor
után kötöttük, az lassan elindulva megkezdte kimentésünket, ami nem is bizonyult olyan egyszerűnek. Kétszer
szakadt el a vastag műanyag kötél, csúszkált a sárban
még az a hatalmas jármű is, mire több kilométer után,
ügyesen manőverezve, kihúzott bennünket a betonútig. –
Hogyan köszönjük meg, hogy ázott velünk, sáros lett,
hogy segített? – Szóra sem érdemes! Hárította el. – Jó utat
kívánt, s gyorsan elköszönt.
Szóra sem érdemes. – mondta. De igen! Mennyire az.
A legmelegebb elismerés szavára érdemes volt az a három
szatmári nap. Az emberek egyszerű, kedves, melegszívű,
önzetlen segítőkészsége, közvetlensége, amivel az utóbbi
időben alig találkoztunk. Nagyon kellemes meglepetés volt
számunkra. A szatmári emberek kedvessége, a szatmári
táj békéje, nyugalma, szépsége olyan harmóniát árasztott,
hogy úgy éreztük jövőre újra eljövünk – talán Tisza virágzáskor, s talán az idő is kegyesebb lesz hozzánk.
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Egy öreg a Tiszáról
A Tiszáról jött akkor este is, nagy, kopott hátizsákkal kezében. Tartalmát a konyha asztalra borította, elégedett,
derűs mosollyal. – Hoztam egy kis halat vacsorára, mondta szerényen a legalább hat-nyolc kilónyi tátogó süllő és ponty halomra.
76 éves volt. Magas, erőteljes alkatú, sima pirospozsgás
arccal, hófehér hajjal, villogón mosolygó szemekkel. Az
élet nem kényeztette el az öreget. Az asszonyokkal nem
volt szerencséje, - mondta. Gyermekei nem voltak. A városban nem várta senki, ahová nem is szívesen jött be,
csak amikor már deresedett a fűzfűk szakálla hajnalonként, amikor a távolban a hegy vánkosok között már ködpamacsok ültek, melyeket óriás léptekkel tépett szét a
szél.
Ha életének állomásairól mesélt, - az első világháború lövészárkainak borzalmairól, ahol fiatalságának legszebb
két évét hagyta, vagy az 1929-es sztrájk idején kapott
csendőrkardlap évekig viselt nyomairól, vagy a kőbányában töltött évek hátszaggató, soha ki nem heverhető fáradtságairól, 1944-es megsebesüléséről azon a fronton,
ahonnan olyan kevés magyar katona tért vissza akár csak
úgy mint ő, 43 kilóra fogyva – nem értettem mitől olyan
vidám mindig.
Azt mondják a magány nem szül mosolyt. Ő mégis mindig
mosolygós volt, derűs és elégedett. Azt hiszem a szerelem
tette ilyenné, a természet, a víz iránti szeretete, szerelme.
Tizenöt éve érezte meg ezt a békét, a természet csodálatos
békéjét, derűjét. Egy kis kunyhója s egy ladikja volt a vízparton. Éjszakára csak kis szalmakévét gyűrt feje alá, s
azt mondta félálomban is érzi a zsinór húzását. Hajnalban, amikor az ég tenyerébe ült a nap, s a harmatcseppek
megcsillantak mosolyától, Ő már a vizet nézte. Ez volt az
élete.
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Vadkacsa mama indult el sápogó kicsinyeivel a nád mellől, nyílegyenes csíkot húzva a vízen, s az öreg – mint
kedves szomszédokat, - jó reggelt – el köszöntötte őket.
Ismerte a haljárást, „átlátott” a vízen. Megérezte a vízfenekén lapuló harcsát ahogy zsákmányra várt, tudta mikor hajlik a nád a széltől, s mikor rágja amúr a friss alsó
szárat, s tudta hogy a délután megjelenő, jókedvűen fickándozó, játékos balinok – akik előtt szétspricceltek az
apró ezüst hasú halak – nem kapnak az egyszerű horgász
csalikra.
A vízi pocok csámcsogva matatott a közelében, a nádiverebek nem rebbentek fel mellette, minden kis jószág, madár „odatartozónak” érezte.
Hosszú, jó építésű ladikját úgy tudta vinni a vízen, hogy
néma siklását ember nem hallotta, úgy fordította a lapátot evezéskor a csónak oldalához, hogy szinte sosem
csobbant.
Ami a természet volt, az minden az övé volt. Amit kapott,
azt mind a természettől kapta. A csendes eső, mi órákig
kopogtatta vállán a viharkabátot, a szél, mi ősz üstökét
cibálta övé volt, mint a nyárson sütött keszeg, amit vacsorázott.
Vízbe nyúló fűzfák, víz-szél véste, markáns vonású törzsekkel, nád mellé búvó vén horgászladik, szákban tátongó nagy halak, rezzenéstelen fénysugárban megálló őzsuta – a természet végtelen szépsége, nyugalma, ez jelentett neki mindent.
Keveset kapott az emberektől, keveset kapott az élettől,
bár kevés- e az amit a természet békéje, harmóniája
nyújt. Ez megajándékozta mindennel, élete utolsó éveiben
mindenért kárpótolta, s tudom, boldog ember volt. Tiszaparti kunyhójában amikor megtalálták, már két napja halott volt.
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...Ha újra Velencében…
gondolatok az Úton
Hajnali mélyszürke sejtelmes homályban ébredés, amikor
nem tudja az ember az álom határán kószál-e, vagy viszszatért már az ébredésre, bizonytalan éberséggel figyel félig csukott pillák mögül. Hol járt? Hol jár? Mit lát? Csak
hagyja, hogy vigye tekintetét az elsuhanó táj, vagy a tekintet áll, s a táj kontúrjai kezdik élénkíteni a tudatot?
Este menekültem el negyvennyolc órára a gondok elől,
hogy nagyobb empátiával, nagyobb békével lelkemben
térjek vissza. El utaztam egyetlen nosztalgia napra, három évtizedet visszaszaladni a múltba. Furcsa volt a város az estében ahogy elhagytam. Jó ideje mindig nappal
láttam, alacsony kocsi látószögéből, figyelmem az útra
korlátozódott. S tegnap este az emeletes busz repülő ülésébe süppedve egy más látvány tárult elém. Erős fényekkel, hatalmas kivilágított reklám-táblákkal, egymást követő autó- és motorszalonokkal, olyan volt mint bármelyik európai nagyváros Francia vagy Spanyolországban.
Elhagytuk a fővárost, mélysötét fák, sejtelmes mezők, az
indulást követő nyüzsgés utáni elcsendesülés, vibráló
türkiz fényű helyzet-lámpa világít bent mindössze, álmosító mormogás, időnként egy-egy település halvány, elmaradó fényei, lecsukódnak a szemek, halk szuszogás, s aztán az észrevétlen álomba süllyedés.
A legsötétebb éjszakai időn már túl, de a hajnal még erőtlen, - igaz, csak rövid ideig - amikor ébredezem.
A pirkadat szürkéi bontják ki a Dolomitok csipkéit, fehér
szőnyeget terít a gleccser völgyekre a hold, mintha idelent
hó borítaná már a völgyeket, vagy puha dér szállt volna le
az éjszaka, olyan a táj, s csak a világosodó reggel engedi
látni, hogy a hónak tűnő fehérség hordaléka a magas hegyeknek. Hegyes farkasfog mintázata vonul a csipkés égbe-szúró cikk-cakk csúcsoknak. Mint dárdahegyekkel veretezett fal fogja, szegélyezi két oldalt a völgyet, ahol az út
halad. Kanyargó, kavicsos mederben soványan folyik a folyó, még nem csillan vize a homályban. Aztán egyre tisz-
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tább a hol jobbra, hol balra szélesedő folyó-völgy felett a
kép, a hegy tátott szájából a hatalmas farkasfogak már
tisztábban láttatják, formájukat s egyre kevésbé félelmetesek. Mint éjszakai őrök védelmezőn kísértek a hegyek, a
reggeli fénnyel, mint kik elvégezték munkájukat, elmaradtak. Tisztuló táj, tisztuló tudat. Jólesik lassú -lomha
nyújtózkodással ráébredni az új reggelre, a helyre ahol járunk, a természetre.
Dolomitok. A tekintet kíséri a völgybe lezúgó karcsú vízeséseket. Dolomitok, jégtábláid 160 millió évvel ezelőtt
indultak meg, s tarolták le a völgyet, s tették síksággá,
ahová kapuikat tárják a hegyek, hol gazdag mezők terülnek el, oly lustán nyújtózva mint én. 160 millió év, a Föld
történetében mit jelent ez? Mit jelent az emberi idő? Még
a megvillanó gondolatnak is csak milliomod részét ehhez
képest.
Mire a hajnal legyőzi az éj-lovagot, már el is hagyjuk ezt a
rejtelmes, zordon-szép vidéket, s kiérünk arra a síkságra,
melyet teremtett. A teremtése békés, szelíd táj kukoricaföldekkel, napraforgó táblákkal, szőlőültetvényekkel. Velence éléskamrája a Velencei síkság. Termékeny, gazdag
vidék. Halványan megvillan emlékezetemben, mintha
ugyanígy a reggeli ébredéssel láttam volna Itália földjét
három évtizeddel ezelőtt.
A vidéki táj hangulata, bája kísér egészen Padováig. Néhány éve egy álmos reggelen Padovába is megérkeztem
már. Néhány látni valót unottan megnéztünk, arra emlékszem valami magyar vonatkozása volt, s valami ormótlannak tűnő nagy épület előtt álltunk, nem is hallottam
miről beszélt az idegenvezető, céltalanul bóklásztunk, egy
utcájában kirakatot bámultunk, nem fogott meg a város,
nem tudtam róla semmit, s nem hagyott bennem semmilyen emléket.
Néhány éve úgy gondoltam, „egy unott sétát tettem egy
unalmas városban egy reggelen”, akkor gondolataim földi
csalódások, haragszom rádok, s ezt leplezendő olcsó bo-
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hóckodás merítették ki. Most más Úton voltam, más gondolatokkal.
Most érdekelt a város, nem terelte el figyelmem útitársnő.
Most „látni” akartam a 2000 éves várost, ahol már dúltak
a hunok, kalandoztak a magyarok is. A város, melynek
egyetemét 1222-ben – Aranybullánk évében – alapították,
ahol olyan nagyságok tanultak, mint Titus Livius, Galilei.
Magyar és lengyel diákok szívesen jöttek ide tanulni, elsősorban jogi tanulmányokat folytatni, római joggal ismerkedni.
Átsétálok egy óriás téren a Prato della Valle ovális körén,
ahol az egyetem hajdanvolt diákjainak szobrai között Báthory István és a törökverő Szobieszki János alakja áll.
A délelőtti nap már szinte forró ahogy leülök a teret körül
ölelő csatorna szélére Báthory lábához. A tér körben sátrakkal, piac nap van. A szökőkút permetező vizén át nézem szemben a gyönyörű házakat, a turisták áradatát, elrágcsálok hűsítőnek egy jonatán almát, aztán elindulok a
S. Antoniohoz.
A tér mellett, mint az Il Santo kistestvére, szintén 7 kupolás toronnyal a S.Giustina templom áll. El kellene sétálnom oda megnézni Veronése képet, de talán majd visszafelé.
Szent Antal templomába, az Il Santoba a vele egybeépített
Szent Ferenc kolostoron keresztül indulok. Máris békesség van bennem, ahogy a kerengő vastag falaira könyökölök. Az átrium közepén gyönyörű mívű kovácsolt vas kút.
Csak a hangulat megízlelésére van idő, egy pillanatra a
fények játékát figyelni a falakon, szememmel végigsimogatni a kolostori kert növényzetét, a dús lombú fákat, a
madarakat. „Szent Ferenc és a madarak” – jut eszembe.
Itt tudom meg, hogy Assisi Szent Ferenc kortársa és legnagyobb tanítványa – a portugál származású Fernando
Martins de Bultrom, azaz Antal, – a Szent, Il Santo ahogyan ma is hívják a padovaiak, itt kezdte meg működését
1220-ban.
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A szegények védelmezője volt Antal is, mint Mestere és
tanítója a tiszta lelkű Ferenc.
Szent Antalról bennem eddig egyetlen kép élt: a diósgyőri
kicsi templom, fehér falaival, a térrel, ahol fiatal nyárfák
álltak, s ahová karácsony előtt elmentünk a fiúkkal.
A templom ki volt világítva, kinn hullott a hó, bent a
templomban fehér kendővel lefedett fonott kosárból cipót
osztottak. Az oltárhoz közel kis bronz-szobrocska állt egy
persely tetején, s ha aprópénzt dobtak be a hívek, a kis
szobrocska megbiccentette fejét, köszönetképpen. S ez
egy kis Szent-Antal szobor volt. Ez nekem nagyon tetszett. Mi leskelődtünk, kuncogtunk, talán ha öt évesek
voltunk. Templomba mint kis besurranók mentünk, később évekig még úgy sem.
Most itt állok egy kolostorkertben, Szent Antal bronzszobra fölém magasodik, egyik kezében magasra tart egy
piciny gyermeket, a másik keze mint az örök lendület,
nyitott tenyere fényesre koptatva a kitudja hány ezer kézfogástól.
Kezem kezébe csúsztatom és kérem, - bocsáss meg Antal
gyermekkori kópéságunkért azért, hogy gyerek-fejjel kinevettük. Tudom, hogy megbocsátasz a gyermeknek, hisz
itt is azt tartasz az ég felé.
A kéz erőt ad! Ettől más ez az Út, ettől az „érintettségtől”,
amikor egy olasz városban nem a cipőbolt kirakata állít
meg, amikor nem egy pohár hideg sörre gondolsz egy forró augusztusi délben.
Nincs idő mindig újra járni minden utunkat, minden
helyszínt megízlelni, újra érteni, vagy értelmezni harminc
vagy akár csak hat év elteltével, pedig milyen nyilvánvaló
a változás.
A templomban beállok a sorba, hogy végig haladjak a Szt.
Antal szentélyen, ahol az oltár falain a hálaadás emlékei
sorakoznak csodás gyógyulásokért. Mellettem idős nőt
tolnak tolószékben, reménykedő tekintettel simítja végig a
márványt, melyen mélyedéseket koptatott a sok simítás.
Végig simítom én is tenyeremmel a szarkofágot és végig
borzon rajtam az érzés.
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Egy „mini zarándoklat” ez, mondta a vezető mielőtt bementünk a templomba, - s valóban úgy érzem: Igen egy
rövidke zarándok út ismét, egy Szent előtt, egy rövidke
zarándok út magamban is.
Donatello bronzművei kísérnek körben. Az ereklyék tárolói előtti kápolna részben is csendben, meghatottan, kíváncsian állnak sorban az emberek. Itt már nem állok be
a sorba, csak megállok egy csendes pillanatra, belső és
külső rezgésekre figyelve. A jobb hajóban indulok el kifelé
tartva a „zarándoklatról”, s újra Jézus keresztre feszítése
újkori festménye előtt állok, az előbbi meghatottságtól
kissé „elszálltan” épp áldást oszt egy fiatal pap. Rám is
jut belőle. Köszönöm!
Leülök néhány pillanatra, hallgatom a szép templomi
éneket, Szent Ferenc Szent Antal ott vannak az énekben,
az éterben.
A főbejáraton hagyom el a templomot, s innen nézek viszsza az impozáns épületre, ami 7 kupolájával és a közéjük
ékelődött karcsú tornyokkal különös, keleties hatást kelt.
Izrael, Egyiptom után, az idén Te vagy az én zarándokhelyem, - gondolom, (a spanyolországi Santiago de
Compostela-i „Camino”-t - Szent Jakab utat - nem indították, pedig szívesen elmentem volna, de talán még
nincs itt az ideje) – s elindulok lassan Donatello lovas
szobra mellett, a Via del Santón át, komótosan megállva
a kis üzletek kirakatainál, ahol minden Szent Antalról
szól, italos üvegek, kerámiák, képek. Kegytárgyak mindenütt. A sátrak oldaláról Jézus néz rám, ahogy elhaladok változik a kép a halotti lepelről ismert arc, és a békés, szeretetet árasztó, sugárzó szép férfi fej fog meg tekintetével. De látok olyan polaroid képeket is, amiket
nem ismertem. Nézem a beugró kapualjakat, ablakmélyedéseket, a zárt zsalukat, majd visszasétálok a zárt, titokzatos, csendes, szűk utcákon Prato della Valle felé.
S ismét azok a gondolatok jönnek elő, majd hagynak el
szelíden, amelyek már a szobrok mellett is felötlött bennem: - kik taníthattak egy Galileit, egy Dantét, kik nevelhettek egy Báthory István, ki Erdély fejedelme lett? – Ta-
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lán itt sétáltak ezekben a gyönyörű árkádos utcákban
órák után, (ha így nevezték), ahol most a szemérmesen
bezárt zsaluk mögé próbálok pillantani? A kockaköveken
Titus Livius lépkedett, a kapumélyedésben talán kezét
érintette egy lánynak? Most csendes, visszahúzódott ez az
utca, de mit látott a 2000 év alatt, kit látott, miről szólt az
élet 500 éve, mit jelentett a diákélet egy hajdan volt padovai ifjúnak? Mit véstek padokra, fákra, falra a későbbi
gondolkodók, fejedelmek? A nagy kockaköveken lépkedem, fel-fel tekintek a házak homlokzatára, melyek olyan
közel vannak szemközt is egymással, hogy egyik oldalról
a másikra suttogón is átlehet szólni, de lezártak most az
ablak-szempillák. Korán lenne még, siesta ideje ez, vagy
lehet, az is, hogy lakatlanok? Melegtől húzódtak zsaluk
mögé az itt élők? Kik élnek itt? Miről álmodnak? Nem látok Disco reklámokat, falfirkákat, Mc Donaldset. S bevallom nem hiányzik. A csendes középkorban sétálok, mintha Szent lenne az egész város, mintha templomban lennék itt az utcán is, a téren is. A téren fiatal nő galambot
tart a karján, mellette kis gyermek a galamb-sereg közepén. Szent Ferenc tanítványai ők mindnyájan? Olyan
nyugodt itt a lelkem, nem nyüzsög itt ez idő tájt még
olasz élet sem, csak valami különös csendesség, levegőben úszó, képzeletbeli orgonamuzsika leng körül. Padova,
ahol a „köztéri szobor” Donatello munkája. Ez a város
nem hagyta, hogy más legyen, mint ami. Ami volt 2000
éve, 500 éve, 200 éve. Itt él ez az idő a levegőben, itt
szunnyad az idő a falakban, a kapualjakban, kis hidakban. Úgy van itt a jelen, hogy nem taposta el a múltat,
egymásba karolnak, egymásba folynak, nem kerekednek
egymás fölé féltékenyen. Bronzba van öntve az idő, s időtlenséget ölelnek körbe a kolostorfalak, a patakok, a házak.
Mint ki nyugtatót kapott, úgy sétáltam Padova újonnan
megismert világában. Ezzel a belső, boldog kábulattal a
fák alatt üldögélő apácákat nézve hagyom el a várost. Ave
néked Szent Antal városa.
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Most egy új úton, s egy belső úton is jártam Padovában.
Újra egy olyan út volt, ami belülről érintett meg. Nem
csábított vásárlásra a piac kínálata, nem voltam szomjas
és nem voltam éhes és nem volt nehéz a forró nap.
Valami belülről oltotta szomjamat, valami belülről csillapította éhségemet, valami belülről hűsítette a forróságot.
Úgy volt jó, ahogy volt. S nagyon jól esett ez az elfogadás.
Egy másik oldalról indultam el egy városban, egy másik
oldaláról ismertem meg, s egy másik oldalán hagytam el.
Még melegít a késő délutáni napsütés, amikor lemegyek
már Jesolóban a szállodától alig 150-200 méterre lévő
homokos partra, leülök a hosszú stégre, s lábamat belelógatom a tengerbe. Az apró kagylóknak nem tudok ellenállni, gyűjtök néhányat a majd téli napokon készülő
üvegfestékek kellékének. Aztán hanyatt fekszem a vízen,
hagyom, hogy újra és újra kitessékeljen a part felé, szemlélem a késő nyári, késő délutáni nyüzsgést, a zajok csak
háttérzajok, teljesen elengedem magam.
Úgy hullámzom a vízzel, mint a gyerekek szoktak. Eggyé
válok a hullámzással, eggyé válok a tengerrel, aztán jókorákat lépve a süppedő homokban kimegyek a zuhanyozókhoz, borzongatón hideg vizet engedve magamra, megosztva a vízsugarat egy barnása sült kislegénnyel. Ő még
visszairamodik a tenger felé, én a szállodasor irányába
indulok.
A korzón még alig látni sétálókat, s a forgalom nem sokat
gyarapodik amikor vacsora után rövid sétára indulok.
A vacsorát a szálloda melletti hangulatos étteremben
szolgálták fel vidám olasz pincérek.
Talán gazdaságosságból volt így, talán nincs önálló konyhája a szállodának, így osztoznak munkán, vendégen?
A vacsora természetesen tésztával kezdődött, majd zöldséges hús-szelet és sütemény, melyből a főpincér díjazva
jó hangulatunkat tripla adagot tesz elénk. A könnyű vörös bor jól esik az egész napi meleg és tartalmas program,
s a rövid tengeri fürdés után.
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A séta alatt újra valami kis diadalt érzek, hogy a sok bazáráru mellett az elegánsabb, drágább üzletek sem csábítanak költekezésre. 30 évvel ezelőtt mennyi mindent szerettem volna magammal vinni. Most csak az est langy
melegét, a tenger csattogását, amelyet egy ideig hallgatok
a már katonás rendben álló napozó-székek egyikébe telepedve.
A csillagok még halványak, repülők húznak észak és dél
irányába. Visszaindulok a szállodába, s egy hosszú, langyos zuhany után jólesőn elnyúlok a tiszta illatú ágyneműn. A félig leeresztett zsalu mögül hallom még az estére
megélénkülő társasági élet zaját, aztán elnyom az álom.
Reggel hajóval indulunk Velencébe.
***
…”Ha újra Velencében járok majd egyszer, nem leszek
egyedül!” – fogadtam meg három évtizeddel ezelőtt. Ide
nem szabad egyedül jönni! Ide szerelmesen, s párjával jöjjön az ember, hogy ne fájjon az, hogy milyen különlegesen varázsos ez a város, milyen mese az ami itt vibrál
minden apró részletben, minden szegletben, minden kőben, minden színes gondolában, minden homorító hídban, minden szemben, minden hangban. Ha újra Velencébe jövök, együtt leszünk, - mert csak így jövök gondoltam akkor, amikor harminc éve a Szent Márk tér csipkés
árkádjának egyik elegáns üzletében megvásároltam egy
arany gyűrűt, amelyet kézzel fontak, és egy csattal lehetett összekapcsolni, mint egy apró arany övet, karikagyűrűvé. Beleszerettem, nem kerestem olcsóbbat, megvettem.
Titkos karikagyűrűnk lesz – gondoltam, s nagyon boldog
voltam akkor. Az Eumig kis filmfelvevővel körbe filmeztem a gyönyörű teret, a galambokat, három napig filmeztem Velencében, hogy majd együtt nézzük otthon, valahol
elbújva a világ elől, a megélt varázslatot amit Olaszország,
s 1971 szerelmes tavasza nyújtott, mindkettőről alig
akartam elhinni, hogy én vagyok a részese. Titokzatos
volt, varázslatos volt az az érzés, mint Velence, sejtelmes
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gyönyörűség volt, megbabonázott és mégis kételyekkel
font körül, - lesz e folytatása amikor hazatérek majd egy
hónap után. 25 éves voltam, bizakodó voltam, de hitetlen
is voltam. Nem tudtam még, hogy a mesék néha valóra is
válhatnak, hogy a szeretet olyan is lehet, mint a Tiéd,önzetlen, érdeknélküli, mindent feláldozó is lehet. S nem
tudtam még, hogy a varázslatok egyszer csak megtörnek,
hogy az én három hét csavargásom Olaszországban, a
három napom Velencében Veled nem ismétlődik meg.
Hogy az a három hét a Te számodra számvetés az életeddel, addigi útjaiddal egy kórház intenzív osztályán, s új
életed elindítása, fészek-rakásunk, közös életünk, küzdelmeink, kudarcaink és győzelmeink előszobája. S nem
tudtam, hogy a 17 közös év alatt legyőzünk sok mindent,
még önmagunkat is sikerült a másikért – csak a halált
nem tudtuk legyőzni, ami többször megjelent, hogy behajtsa rajtad a neki tett ígéreted: - miszerint 40 évig mindent átélni, megélni jól, aztán befejezni. Nem tudtuk még,
hogy a gondolatnak, az élet-tervnek mekkora ereje van.
A „behajtó” jött egy infarktussal a hetedik esztendőben, s
Te szemébe nevettél, jött balesettel, Te felálltál, jött gerincbetegséggel, vérmérgezéssel, számtalan próbálkozással mire elfáradtál ebben a küzdelemben vele szemben, s
megadtad magad.
S akkor még nem tudtam, hogy a fél világ fog megfordulni
ez idő alatt, országok, rendszerek szűnnek meg, tűnnek el
a történelem színpadáról, térképekről. Európa országai
más neveken, más eszmék jegyében, háborúk és békék
után lesz.
Ezek a gondolatok vonulnak át a tudatomon, mint az áprilisi bárányfelhők, sodródnak, mint a hajó motorja által
felkavart habos vízsodor, aztán elúsznak, ahogy rákönyökölök a hajó korlátjára a borult, fátyolos időben. Mindenki lent van a hajó zárt testében, én csak hátizsákom teszem le egy ülésre, aztán megtámaszkodom a hajó lakkozott feljáratánál, a kormányos mellett. Hagyom, hogy hajam, arcom simogassa, pofozgassa a szellő, nem akarok
praktikus dolgokról beszélgetni odalent senkivel. Ezért
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jöttem fel, közel legyek a vízhez, szél-ölelésben, távol a
szavaktól.
A kormányos és a „kapitány” halkan beszélgetnek dallamos olasz nyelven, ez alig jut el a fülemig, s így teljes a
relaxálásom a víz felett. Kikapcsolt állapotban vagyok.
A lagúnák nádasai Velencére, – a magyar Velence – nádasaira hasonlítanak, ha Sukoró felé tart az ember.
Itt folytatódik, s teljesedik ki a végeredménye a Dolomitokból lezúduló megolvadt áradatának s a tenger harcának az eredménye, ahogy a gleccser görgette hordalékból
s a tenger munkájából elnyúlt szigetek születtek. S a tenger és a szárazföld között a belső tenger, a lagúna, - hová
bejut a tenger apálya és dagálya élővé teszi a vizet, s nem mocsarasodik el.
Élő lagúna szülte Velencét, a tenger királynőjét.
Mint egy pompás színdarab díszletei tárulnak elénk a
rakpart színes házai, szállodái, egymáshoz simulva, egymásba karolva, szilárdan, mintha nem is vert cölöpök ezrein állna, melyeket hajdanában Dalmácia tölgyeiből, Libanon sudár cédrusaiból szállítottak volna ide.
A város mint egy kagyló igazgyöngye tündököl opálosan,
büszkén, mint ahogy királynőhöz illik.
A művészetek városa, melynek ez a város a renesszansz
idején a központja volt. Bellini, Giorgione, Tiziano,
Veronése és Tintoretto remekei találhatók itt a palotákban, templomokban. E nevekkel, s mesteri műveikkel a
hatvanas évek vége felé megjelent kis füzetek segítségével
ismerkedtem. Az „Én múzeumom” beragasztható kis képgyüjteményével segítettek a csodálatot közelbe hozni. Vajon hol hányódnak ezek a kis könyvecskék. Gazdag volt
ez a város, mind gazdagabb lett, hatalom volt és mind hatalmasabb lett.
S az életben minden ragyogás, pompa, siker és hatalom
után mélységek teszik próbára az emberiséget. A fénykor
után Velencét is elérték ezek a mélységek, l574 – a nagy
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tűzvész, amely a Doge-palota termeinek nagy részét elemésztette, l575 a borzalmas pestis-járvány, l630 az
iszonyatos dögvész, mely kettőszázezer embert követelt
áldozatul.
S a város mindezeket túlélte.
A XVIII. Századra a kalandor világ szórakozóhelyévé válik.
Farsangok és álarcok, kaszinók és játékbarlangok, szerelmi vásárok jelképe és színtere.
Hatalmat kapott, mérhetetlen gazdagságot, földrészek ura
volt, a legkiválóbb művészeket tanította, nevelte. Sokat
markolt. S sokat veszít amikor Napóleon eltörli a muzsikáló, játékos, szerelmi fészek köztársaságot. (Aztán Napóleon is eltöröltetett – a dolgok forgása: lehetőség – és választás!)
S ez után a Serenissima ezeréves tengeri uralkodása elhalványult.
De gyönyörű halványság ez ma is.
A Szent Márk öböl mellett érkezünk Velencébe, nem
messze a börtöntől, a Riva degli Schiavonin széles, köves
rakpartjához.
A börtön komoly falairól, s az átívelő Sóhajok hídjáról –
mint minden turista – fotót készítek. Sóhajok hídja, Byron nevezte így, s így ismeri a világ.
A Piazzetta tér két hatalmas gránit oszloppal köszön a
tenger felé. Ezeket a köveket Michieli doge 1125-ben a
keresztes háborúból hozta. (Mindent hoztak, minden
honnan Velence dogéi). A két oszlop közötti hely, vesztőhelyül szolgált, s a velenceiek ma sem mennek keresztül
közöttük. Én sem kockáztatom meg, hogy átsétáljak.
Ezen a téren vonult végig Sissi királynő a róla készült filmen, mikor gyermekével meghódította Velence polgárait.
A Szent Márk templom előtt most is hosszú sor áll, mint
31 évvel ezelőtt. Akkor útitársnőm lebeszélt arról, hogy
végigálljuk a sort azért, „hogy megnézzünk egy templomot
belülről”. Egy templomot. Mintha egy lenne a sok közül.
Ma is hosszú sor áll, az első behatolásom sikertelen, elterelnek a bejárattól. Második próbálkozásom sem szerencsésebb. Végül a baloldali kapun végre bejutok. Meglep,
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hogy bent szinte eltűnik a tömeg. Elcsendesedik minden.
Mintha színfalak mellett mennék, - talán felújítás van –
amikor kitárul az arany hajó, az arany kupola. Tompavisszafogott arany ragyogás az egész belső. Aranybazilika!
A jobboldali kápolnánál üldögélek le, hogy lehunyhassam
szemem a Főnix madár előtt. Az én madaram. Az újra- és
újra feltámadásé.
Szent Márk hamvai Egyiptomból kerültek haza, 827-ben.
Mindig van kapcsolódás Egyiptomhoz, vagy a Szentföldhöz. Vajon mit látott, tanult, tapasztalt Egyiptomban ez a
szent evangélista?
Az ereklyéket nem tudom megnézni, de nekem itt is a
hangulat a fontos. Lépésről-lépésre haladok a találkozásokkal.
A mennyezetről sok-sok piros mécses fénye világít a hatalmas csillárról, alattam hullámzó dimbes-dombos a mozaik padlózat, a megsüllyedt cölöpök állapota szerint.
Meddig élsz Te gyönyörű hely így a vízre- „alapozva”? Reméljük vigyáznak rád.
Csak ülök a templom hajójában, hallgatom a kórust, aztán a csendet, s nem tudom mennyi idő után indulok ki,
még egyszer befogva pillantásommal az egész teret.
A Rialtó felé indulok, maszk-árusok sorakoznak, emberek
gyülekeznek a délutáni fregatt-verseny felvonulását megtekinteni. A hídról lesétálva körbejárom a Hal-piacot, melyet nem rég mostak fel, már nem érezni a halszagot, s a
Kofák temploma is csendes. A Canal-Grandé fregattok,
gondolák, hajók garmadát ringatja.
Minden rió (vízi utak) más. Van egészen keskeny, sötét
vizű, mi mállott vakolatot csapkod, a reá tekintő kis ablakokon rácsok. Aztán van hová besüt a nap, virágok
csüngenek buján a csatorna fölé, híd ível át a víz felett és
a híd lábánál gondolák várakoznak. Mint ahogy változóak
a gondolák is, van lakkozott fekete, fekete ülésekkel, csillognak rajta a réz-eszközök, s az egész mégis olyan mint
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egy gyász-kocsi. Aztán van elegáns, piros az egész belseje,
szerelmeseknek kínálják magukat. Megáll a hömpölygő
turista menet, amikor egy karcsú, hosszú, méltóságteljes
gondolából olaszt dal csendül fel. A tenorista áll a vízi
jármű orránál és hangját kiengedve dalol bele az „utcába”, szórakoztatva a biztosan jól fizető külföldit. Ez egészen itteni légkört és hangulatot áraszt, mindenki áll, míg
a dallamot elviszi egy kanyar. Nekem a kék gondolák tetszettek a rakparton, melyek egy ütemre ringatóztak,
mintha karmester vezényelt volna nekik.
A hajóról egy molett, bánatos arcú lány lép mellém, s
kérdi, nincs e kedvem betársulni egy gondolázásra. Nem,
nem köszönöm. Gondolázni mégis csak akkor szeretnék
majd, - ha újra Velencében járok, s átfogják a vállam, ami
jóleső érzéssel tölt majd el. – Majd akkor.
Kis térre érek, a Szent István tér, sarkában a Szent István
templom, ami nem a mi Szent Istvánunk temploma. S a
tornya majd olyan ferde mint a pisai ferde torony. Itt is
széles vaskapuk néznek a rióra, ahol befér a hazatérő
csónak, ha nem a főbejáraton akarja lakója megközelíteni
otthonát. Bár nem tudjuk, a helybelieknek nem ezek a
hátsó bejáratok-e az igazi főkapuk?
Aztán egy kanyar után óriási fehér lepellel letakart épület.
Különös érzésem van. Nem olyan nagyon régen láttam ezt
a képet, - álmomban. S az az épület ott az álomban leégett. – s a következő percben hallom, ahogy az idegenvezető magyarázza, ez a színház épülete, amely egy éjszaka
alatt leégett …!
S újra egy kis utcácskában vagyok, itt vásároltam valamelyik ékszerboltban hajdan a kicsi Nefertiti medált.
Most egy pizzát nézek ki magamnak, s egy két decis pezsgőt. Emlékezetedre. Visszasétálok a Szent Márk térre, s a
Doge-palotával szemben leülök a Campanile lépcsőjére.
Szemem a festői bizánci stílusú és iszlám beütéssel párosuló gótika leheletszerű áttört csipkéin pásztáz, kezemben egy kis üveg pezsgő, egy margharita pizza. Úgy gondoltam étteremben fogok ebédelni, de sajnálom az időt
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egyetlen teremben, egyetlen asztalnál tölteni, amikor itt
lehetek a világ terén, s a világ asztalán előttem az építészet, művészet, gazdagság, történelem múlt és jelen van
terítve. Mi a bámészkodók, s a minket bámuló történelmi
falak. Mellettem turisták hömpölyögnek le, nem zavar. Az
idegenforgalomé ma a reneszánsz Velence, s az enyém.
Azt rebesgetik, hogy a tervek szerint talán már egy év
múlva csak korlátozott számban lehet a városba jönni a
látogatóknak, mert lassan nem bírja el a város az állandó, óriási vándorlását az idelátogatóknak. Gyakran érkezem az utolsó pillanatban valahová – gondolom. Jeruzsálemben két éve a béke hete volt – jó időre, mikor ott jártam, a Piramisban tett látogatásom után nem sokkal lezárták a világnak ezt a csodáját a turisták elől. S lehet,
hogy ha újra Velencébe vágyom, hosszú időt kell várakoznom, míg sétálhatok szűk, titokzatos utcáiban, melynek egyik másikán egy jel-rendszer mutatja, hogy az az
átjáró a lagúnákra vezet.
A galambok serege most is rajokban repül oda, ahol a
számtalan árustól vásárolt magot szórna szórják nekik.
Galambokat őriz a 8x8-as hajdani filmszalag is, ahogy
egy nagy kalapos pici lány totyog közöttük, csodálkozva
megáll, majd karjával az ég felé csap, s a madársereg felröppen. A galambok ma is ugyanúgy követelnek, erőszakosak, vagy félrevonulók. Mint ahogy nem változott az éttermek délutáni üres székeknek játszó szalonzenéje. Vivaldi muzsikát hallok, Vivaldi is Velence szülötte. Te
semmit nem változtál Velence, nem öregedtél, nem lettél
szomorúbb, nem lettél mélabúsabb, csendesebb. Te ma is
ragyogsz, pezsegsz, s hagyod hogy hódoljanak neked, s
imádjanak. Velence most is olyan mint. azon az augusztuson volt. mintha nem is forgott volna azóta az idő kereke. S a Szent Márk tér ma is ugyanúgy bűvöli el oszlopaival, csipkéivel, erkélyeivel, lagúnáival az idelátogatót mint
harminc évvel, kétszáz évvel, ötszáz évvel ezelőtt. Ő semmit sem változott. Én leéltem egy életet.
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Kinyitom a könnyű száraz pezsgőt, s a 31 év előtti augusztusra emelem, amikor azt tudhattam, hogy vár valaki. Csak ültem, kortyoltam a még hideg italból, s állandóság és békesség érzése lengett körül, pedig minden változó volt. Én pedig nem váltom valóra azt a magamnak tett
ígéretet: …” Ha újra Velencében járok…
Mert most is egyedül vagyok. De nem háborog a lelkem.
Mert ez már nem a fájó egyedüllét. Nem is egyedüllét. Én
már soha nem leszek egyedül, a szónak a régi értelmében.
Kérdések merültek fel bennem, talán a pezsgő tette? Meg
sem éreztem.
Az ég borongós, a levegő langyos, benne a változó és a
változatlan, a látszat-változatlan és a látszat-változó – a
belül változó és a belül változatlan kérdésein, gondoláznak gondolataim. Elindulok a rakparton a hajó felé, hogy
átránduljak Murano és Burano szigetére.
Hogy megismerjem Muranot, ahol kicsiny műhelyben, a
szemem előtt születik meg az üvegcsoda a kipirosodó, izzadt arcú üvegfúvó mester tehetségét dicsérendő – hullámos-öblös kancsó, majd egy felágaskodó paripa. Percekre van szüksége az alkotáshoz. Egy francia-csoporttal
vagyunk a műhelyben, s a születés e csodáit visszafojtott
lélegzettel figyeljük.
A sziget számomra egy hajdanvolt fegyenctelep képét idézi. Zárt, titokzatos, néptelen. Ezután üde látvány a bájos,
színes apró házakkal, mini csatornával, mini hidakkal
ékített Burano. (A házak csak kívülről vidámak, belül
igen szűkös kis otthonok lehetnek). Ez már csak egy pihentető séta a csipke-szigeten, gondolataim még Velencében vannak, s valahol nagyon-nagyon messze.
A visszaúton a hajón mindenki a zsebkendőnyi helyen
szeretne lenni, ahol idejövet egyedül tartózkodtam.
Most meg van bolydulva a hajó, élményektől, s talán némi alkoholtól ittasan mindenki mesél, magyaráz, nyüzsög.
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HULLÁMOK
A naplemente festi mögöttünk ragyogóra a vizet. Ragyogó
fény-sávban úszunk. A kikötőből óriás óceán-járó indul
ki, fedélzetén több ezer ember, mint három háztömb
Óbudán olyan a kivilágított monumentális építmény. De
felséges, s nem tudom róla levenni szemem, míg méltóságteljesen s mégis sebesen el nem tűnik. Még látható a
mind jobban teret nyerő homályban a három hófehér luxus yact – a filmfesztivál is most kezdődik Velencében –
aztán lomhán ránk borul a szürkület. Elhagyjuk Velencét. Jelzőlámpák kísérnek, hűs víz csap fel a korlátot fogó
kezemig, mintha megsimogatta volna.
Egy kérdés kísér a habok felett: …
„Ha újra Velencében”…?
2002. október 05.

35

BODÓ CSIBA GIZELLA
A „Ki érti a természetet”, a „Tiszavirágzás és még valami…”, „Az öreg a Tiszáról” c. három elbeszélés 1980-ban
íródott, a Fekete István születésének 80. Évfordulójára
meghirdetett novellapályázatra.
A pályázat lezártakor az alábbi szövegű levelet kaptam:
„Kedves Pályázónk!
Fekete Istvánné és az Ajka Városi Tanács VB Művelődésügyi Osztálya szíves szeretettel és tisztelettel köszöni meg,
hogy a Fekete István születésének 80. Évfordulójára meghirdetett novellapályázaton részt vett, hogy pályamunkájával sikeressé tette a hajdani lakóhely, az íróvá indulás
és íróvá válás hajdani színhelyének kezdeményezését.
Bár az eredményhirdetés már meg volt, a pályázatot meghirdető hetilapok valamilyen okból késnek – reméljük
nem sokáig – az eredményt közzétenni.
Ezért szíves elnézését kérem.
Ajkán az író halálának 5. Évfordulóján emlékszobát létesítettünk, ahol az író személyes használati tárgyai, kéziratai, bútorai, relikviái találhatók. Őszinte örömmel fogadnánk, ha a pályamunkát felajánlaná az emlékszobának, s
ezzel is tovább gazdagítaná nemcsak kezdeményezésünket, hanem az emlékszoba anyagát is.
Bízunk kérésünk szíves teljesítésében, s reméljük, hogy a
jövőben is figyelemmel kísérik pályázatainkat, s hogy Ajkán járva személyesen is megkeresik a Nagy László Városi
Művelődési Központban Fekete István emlékszobáját.”
Ajka, l980. Április 15.
Kiváló tisztelettel:
***
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