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Idővonat

A vonat olyan fény- és színözönben vágtatott, hogy Baráth György szinte 
tompítani szerette volna. Idegei nehezen viselték a szépség e heves tá-
madását. Csillogó azúrtavakból felnyúló hegyek közeledtek felé halvány 
rózsaszínűen a láthatáron. Feljebb a tavaszi, halványzöld pázsit zord, szil-
vakékben játszó erdősörénnyé változott, s a csúcsokon havas fehérségbe 
dermedt. A napsütötte völgy fenyőligetei közül Közép-Svájc üdülőhelye-
inek piros templomtornyai, sárga hivatalai, fehér villái, díszes szállodái 
integettek. Az aranypikkelyes vizet habuszályos gőzösök szántották pely-
hes, kövér felhők alatt.

Szemét lehunyta egy pillanatra. A tüdejébe hatoló levegő éles, pezsdítő 
volt, s ez fokozta megmagyarázhatatlan izgalmát.

Magas, szőke nő lépett a kupéba kisfi úval. A nő ősi módon szép és 
egyszerű volt. Dús, fonott kontya, arcélének nyugodt, nemes íve, redős, 
kék ruhája szoborszerűvé tették. A kisfi ú – négyéves lehetett – komolyan 
szembenézett az idegennel. Pillantásában félénk kíváncsiság izzott. Baráth 
gyöngéden rámosolygott, de a gyermek riadtan fordult a táj felé.

– Nézd, anya, tehenek! – kiáltotta önfeledten.
A meredek hegyoldalban vöröstarka tehenek legeltek.
Baráth szeme visszatért a vézna, izgékony fi úcskára, akinek naiv, mohó 

kíváncsisága mögött valami öreg, dekadens fi nomságot érzékelt. A gyermek 
nyugtalan mozgékonysága pedig azt a másik kisfi út idézte elé, akinek sötét 
szeme saját rejtőző, érzékeny, kifejezhetetlen sejtelmekkel küszködő lényét 
tükrözte. Gyurka is négyéves volt, amikor meghalt. A Gyurka alakja mögötti 
laza gondolatkörvonalak Lídiát is kirajzolták, ám ezúttal nem vijjogott fel 
benne a fullasztó iszonyat és fájdalom. Csöndes csodálkozással fi gyelte, 
hogy idegei nem közvetítik a föld alól hallatszó kopogás sajátos ritmusát, 
amely immár második éve üldözte ébren, félrévületben, álmában. A ko-
pogásból mindig más szót fejtett meg, de mindegyik korbács volt, amely 
megláncolt állatot ütlegelt a testében: Segítség! Segítség! Végünk van! Levegőt!

Most, hogy a kopogás hirtelen elnémult benne itt, a svájci tavaszban 
rohanó vonaton, amely különös célja felé röpítette, megértette, hogy 
Lídia – emberen túli dimenziókon át – egy másfajta üzenetet ismétel az-
óta, hogy az ostrom alatt elevenen eltemetett testét pincesírjából holtan 
kiemelték. Ez az üzenet cáfolhatatlanabb bizonyosság a szavaknál: Lídia 
él. Hármas ritmusú kopogása lázasan lüktető életjel.
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Amikor hátradőlt az ülésen, lelkéről tövises, könyörtelen feszültség 
abroncsai pattantak le. A kerekek fémes csattogásából újra kialakult a ko-
pogás, de most lebírhatatlan hála ujjongott benne.

A vonat befutott Brunnenba. Kora délután volt. Nem számíthatott rá, 
hogy várni fogják. A kis gyógyfürdőhely a tó partjára szórt játékházaival, 
szállodatömbjeivel, a kétcsúcsú Mythen és a szeszélyes rajzú Urirotstock 
havas, kék árnyú keretében mosolygó tartózkodással fogadta, mint meg-
értő vendéglátó, aki tiszteli vendége magányát.

Kábultan állt néhány pillanatig a pályaudvar személytelen zűrzava-
rában, a siető emberek között. Hordár közeledett felé, de valaki meg-
előzte. Szikár, alacsony öregember lépett hozzá, sapkája alól előtorlódó, 
sűrű, elefántcsontszínű hajjal. Barnapiros arcában szeme acélkéken 
villogott.

– Mythenburgba tart, uram? – kérdezte franciául. Az igenlő válaszra 
könnyedén felkapta a súlyos bőröndöt és neszesszert. – Odakint vár a ko-
csi. Vincent a nevem – mondta barátságosan.

Kényelmes, sötétkék, angol autó várta őket a pályaudvar előtt. Magas 
tetejét még kürtőkalaphoz méretezték, erős motorja jól bírta a hegyet. 
Szerpentinen kanyarogtak felfelé. Az út világos, sima szalagja néha a me-
redek szélén feszült, függőleges sziklafal nyílt sebe tátongott alatta. Tö-
vében zúgó patak rohant.

Baráth töprengve rendezgette magában a történteket. Érkezésének 
idejét nem írta meg. Vincent talán minden vonathoz kimegy. Megkérdezte: 
Vajon ez a szokás náluk?

– Nem – felelte udvariasan az öreg. – Csak akkor megyek le, ha várunk 
valakit.

Őt tehát várták.
– Igen – Vincent félig hátrafordult, és enyhén csodálkozó pillantást 

vetett rá. – Monsieur Raguel küldött le azzal, hogy ma délután megérkezik 
a hatodik vendégünk.

György szerette volna tovább fi rtatni, hogyan ismert rá Vincent a sok 
ember között, hiszen Monsieur Raguel nem írhatta le neki a külsejét, de 
a sofőr előbbi csodálkozása visszariasztotta. Különös módon kellemes volt 
ez a zavart, növekvő izgalom. Úgy érezte, jó ígéretekkel terhes dolgok felé 
halad, amelyek megfejtése nem közhely. Abban sem kételkedett, hogy 
sok utazása, átmeneti lakóhelye után most egy másfajta megérkezéshez, 
talán a megérkezéshez közeledik.
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14  MYTHENBURG

Ahogyan az állomást kereső rádiókészüléken a bizarr szépségű zene 
hulláma, úgy vonult át rajta a gondolat: Vajon egészen biztos-e, hogy 
Monsieur Raguel nem írhatta le az ő külsejét Vincent-nek?

Egy kanyar után hirtelen előttük termett Mythenburg. A korai közép-
kor szigorú aszkézisével égbe törő, zárt vonalai, mohos köveire boruló 
réteges borostyánpalástja múltba merült melankóliát tükrözött, széles 
kapuhídja azonban kinyújtott tenyérként tárult feléjük. Magas kőkerítését 
öreg fenyők, tölgyek, nyírfák őrsége állta körül. Ódon épület volt, XIII-
XIV. századi, de tömör falai között már a modern idők vérkeringése lük-
tetett. Villany- és telefonpóznák, villámhárító, rádióantenna árulkodtak 
erről. A kastély ablakai nem voltak összhangban az épület befelé forduló 
stílusával: széles, magas fénybejáratokká tágultak.

Mythenburg faragott, vasalt tölgyfa kapujának mindkét szárnya nyit-
va állott. Az udvar domborhátú kockaköveit bársonyos, mélyzöld moha 
szegélyezte.

A kocsi befutott a vár sajátos légkörébe, s ekkor szédítően felfokozódott 
mindaz, amit e célpont okkult hője sugárzott. Virágillat és keserű-édes 
kávészag áradt a sok irányba vezető, árkádos bejáratok valamelyikéből. Az 
egyik udvarátjáróból nagy, barna foltos bernáthegyi cammogott elő bús, 
véreres szemmel. Nyomában, mint a bohócok, apró, kövér kutyakölykök 
gurultak visongatva. Zöld ruhás, terebélyes asszony követte őket, mintegy 
a kávéillat eleven forrásaként, kezében kávédarálóval.

– Csend legyen! Mentek vissza azonnal! Még feldöntik az embert! – 
ízes svájci német kiejtése derűs, gondoskodó otthonosságérzést árasztott.

– Emma, a feleségem – mondta Vincent, s e kijelentésével nyomban 
részévé vált a robusztus asszonynak.

– Mindjárt felküldöm az uzsonnát! – Emma arcának fénylő dudorairól 
mosolygó szolgálatkészség sugárzott.

Az egyik távolabbi ablakból zenefoszlányok szűrődtek ki. Valaki zongo-
rázott. A hangok villamos érintésű kristálygyöngyökként gurultak végig 
Baráth érzékein. A darabot nem ismerte, mégsem volt idegen. Transz-
cendens – gondolta kábultan, mert hirtelen átzökkent abba a rejtélyes 
állapotba, amely a kapun való belépése óta tudata küszöbén lappangott. 
A félemelet ablakán fekete hajú, vékony asszony hajolt ki. Szokatlanul 
szép, jelentékeny arcán örvendező kíváncsiság ült. Jelenléte az ablakban, 
akárcsak a zene, a képhez tartozott. Baráth tudta, hogy ajtócsapódás zaját 
fogja hallani valahonnan egy másodperc töredéke múlva, s a szemben 
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lévő árkád alól fehér macska siet majd elő a kutyák közelségétől felborzolt 
szőrrel.

Igen. Ez az – ismerte fel a jelenséget. Déjà vu.
Az asszony franciául kiáltott le az ablakból. Köszöntötte, és ő vissza-

köszönt…
A varázslat elmúlt, de heves szívdobogás maradt utána. A fehér macska 

Baráth lábához dörgölődzött. Vincent várakozva állt az ajtó előtt a bő-
röndökkel. György belépett a házba.

A környezet egyetlen részletében sem tért el attól, amit öntudatlanul 
várt. A csillogó, világos parkettán heverő selyemfényű szőnyegek, a barna 
faburkolat fölötti csontszínű falon függő festmények, a sima, súlyos bú-
torok, a vörös téglás kandalló, a meglepő nippszimbólumok, az ablakon 
beömlő vastag napkévék szinte fájdalmas örömöt ébresztettek benne. 
Szobájának hatására azonban nem készült fel, az váratlanul érte.

Amikor belépett, csaknem felkiáltott ámulatában. Ez a szoba az ő kerete 
volt. Szubjektív, különc sóvárgásainak vetülete. A kívánságoké, amelyek-
nek sehol sem tudott érvényt szerezni eddig, de talán nem is határozta 
meg őket ilyen pontosan, inkább képzelete ködanyagába veszve várták 
a kibontakozást. Csakhogy nem ő, valaki más valósította meg a kívánsága-
it. Nagy, két részre osztott, erkélyes sarokhelyiségben állt, a tompa barna 
faburkolat fölött füstkék tapétával. Ez az árnyalat ismétlődött a lámpaer-
nyők selymes pergamenjén, a függönyökön, a terítőkön, a képek keretén, 
a karosszékek és a heverők huzatán. A festményekről markáns piros szín 
világított. Az ezüstveretes sublót feletti akvarellen hajnal látomása deren-
gett, a tájat különös lények és jelképek népesítették be. A sarokba állított 
heverő két falsíkján két kínai selyemfestmény függött. Az egyik művészi 
tökéletességű piros skorpiót, a másik megfeszített íjú nyilazót ábrázolt, 
aki tó partján, ritkás bambusznádcsoport mellett állt.

A Nyilas és a Skorpió képe annak a szobának az ágya fölött, amelyet 
Mythenburg ura az ő otthonául jelölt ki, több volt, mint meglepő. Szótárá-
ból már régóta hiányzott a „véletlen” szó: amióta élete minden eseménye 
mögött felismerte a láthatatlan dramaturgot.

Lényének emblémáját e két állatövi jel uralta. Inspirációi, gátlásai 
egyaránt e rejtélyes csillagforrásokból áradtak.

Kopogtak. Olyan lámpaláz szúrt belé, amilyet a Lídiával való utolsó 
találkozása óta nem érzett.

– Szabad! – szólt ki rekedten. De nem az lépett be, akit várt. Félénk, 
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16  MYTHENBURG

nyomorék nő hozta az uzsonnáját. Ferde, keskeny vállán nem túlságosan 
feltűnő púp ült. Fonnyadt, hosszú arca keserűen csúnya, a szeme azonban 
nagy, zárkózott és gyönyörű volt.

– Segíthetek a kicsomagolásnál? – kérdezte halkan.
– Nem. Köszönöm. Mindig egyedül csinálom – hárította el Baráth, 

mert a magányt kívánta a tárgyak hieroglifái között, de rögtön érezte 
a megbántottság rezdülését a furcsa, öreg leánytestben. Sajnálta. Ki akarta 
engesztelni, megkérdezte a nevét.

– Hedda – felelte az pirulva, és kissé ünnepélyesen, mintha csöpp abla-
kot nyitott volna, amelyen át önmagával való viszonyának titkára láthatott.

– Hedda – ismételte György. – Vonzó név. Nem mindennapi. Van 
benne valami hősiesség.

Hedda nem nézett rá, de keze reszketett, ahogy megterítette az ablak 
előtt álló asztalt.

– Parancsoljon – húzta el a széket. – Itt a csengő. Bármikor csengethet 
értem.

Most feltekintett egy pillanatra a férfi ra, és csaknem mosolygott.
Rendben van, gondolta Baráth, már tudja, hogy nincsenek ellene 

fegyvereim.
Amikor Hedda kiment, az asztal felől szállingózó illatok megidézték 

György éhségének démonát, de gyorsan és keveset evett. Csengetésére 
Hedda súlytalan, negatív szellemlénye újra átosont a szobán, leszedte az 
asztalt, azután elmosódott.

Baráth kicsomagolt. Rakosgatás közben fi gyelte, hogy a parkettán 
elnyúló napfolt lépésről lépésre kiszökik a szobából, és elröppen az erkély-
ről. Mire elkészült, a levegőnek már olyan füstkék színe volt odakint, mint 
a szoba falának. Kilépett az erkélyre. A tóról pára szállt fel, és beburkolta 
a hegyeket. Hűvös volt.

A levegő hószaggal telt meg. Megint érezte Lídia jelenlétét. Ezúttal sem 
kavargott körülötte szenvedély vagy fájdalom. Mindentől elvonatkoztatva 
élt benne, néma, súlyos tartalommal, betöltve őt gondolatai mélységéig. 
Elmerült ebben a rejtélyes unióban az asszonnyal, akit szeretett, s aki 
életében sohasem volt testileg az övé.

A táj lassan eltűnt előle. A körvonalakat teljesen feloldotta a sötétség. 
Az égi rivalda apró csillagpontjai átütköztek a gigászi éjfüggönyön. Az 
űrben lebegés szédülete fogta el Baráthot. Idő- és térérzékelése elmosó-
dott, úgy, mint akkor este a gellérthegyi villában, 1943-ban. Nyugágyakon 
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hevertek egymás mellett Lídiával, a széles kerti teraszon. Harmadikként, 
szótlanul és jelentéktelenül a közelükben cigarettázott Zoltán, az öccse, 
Lídia férje. Tudta, hogy nem mehet oda többé azután, hogy látta Lídia 
tizenöt hónapos fi át. A gyermek az ő vonásait, szemét, testalkatát örökölte, 
mintha az asszony szomjas vágya lefotografálta, s előhívta volna őt testé-
nek titokzatos sötétkamrájában. Amikor a kisfi ú megfogant, ő Rómában, 
Lídia Budapesten volt. Azon az éjszakán az áthághatatlan erkölcsi tilal-
mak ellenére misztikus nász fehérizzása egyesítette őket a távolságon át.

– Éppen ma huszonnégy hónapja – mondta mellette Lídia a gellérthe-
gyi villában a csillagok, az este, a bársonyos sötétség vízióhangján – veled 
álmodtam, Gyurka.

Elkárhozottak testetlen fenyegetéseként kesernyés cigarettafüst ör-
vénylette körül őket.

– Lídiának mindig jelentős álmai vannak – szólalt meg Zoltán szánal-
mas széljegyzetül, hogy megmagyarázza a jóvátehetetlent.

– Igen, persze – helyeselt buzgón akkor, s elöntötte a részvét gyötrő 
tehetetlensége.

– Telehold volt, mint most… – Lídia halkan, furcsán nevetett. – Zoltán 
ébren feküdt mellettem. Nem engedtük le a redőnyt, mert nagyon meleg 
volt. Tulajdonképpen én sem aludtam, hanem…

Kezét a sötétben rátette Lídia kezére, hogy hallgasson. Először történt. 
Az egyetlen bizalmas mozdulat volt köztük. Az asszony forró, keskeny keze 
megrezzent, aztán hevesen megfordult. Ujjai görcsösen György ujjaiba 
fonódtak, s úgy szorították kezüket egy pillanatig kétségbeesetten, amíg 
testük eggyé zárult áramkörében vad erővel felmorajlott annak a távolsági 
házasságtörésnek az óriási intenzitású szenvedélytartalma.

A támpont nélküli hegyi éjszaka s a körülötte feszülő, emberen túli, 
ismerős idegenség egyre mélyebbre sodorta a valószínűtlenbe, amelyben 
a láthatatlan láthatóvá válik, s a csodálatos közel nyomul. Ebben a túlfe-
szült, másfajta érzékkel fi gyelő állapotban egyszerre tudatossá vált benne, 
hogy nincs egyedül. Mythenburg még ismeretlen lakóival minden emberi 
kapcsolatnál bensőbb, szorosabb összefüggésben érezte önmagát: mint-
ha valamennyien egyetlen organizmus egymást kiegészítő szervei lettek 
volna. Áramok, racionális gondolatnál elvontabb ideatartalmak érkeztek 
hozzá. Sejtelmek, élmények hullámzottak át rajta, amelyek megrázták és 
elragadták. Azután mindegyik tónust elnyomta az Egy: a nagy Centrum, 
az agyközpont tüzesen parancsoló jelenléte. Hirtelen felismerte, hogy 

Raguel korr.indd   17 2012.09.18.   12:34:46



18  MYTHENBURG

másképpen nem is történhetett volna találkozása Raguellal. Az örömöt és 
a meglepetést homályt átszakító emlékezés szökőárja mosta el. Mindenütt, 
minden eseményben, érzései és gondolatai mélyén, a látható okozatok 
láthatatlan okaként Raguel világított. Az egyetlen megszüntethetetlen 
folytonosság volt a széteső, átmeneti dolgok között. Eddigi találkozásai 
más emberekkel valótlannak tetszettek e benső kontaktus mellett. Eddi-
gi, a lényeget elfedő szavai lelepleződtek a félreértést kizáró azonosulás 
kristálya mellett, amely kettejüket eggyé zárta. Mindent tudott róla. Em-
lékezett. Visszatérő álmának barna köntösű férfi alakja mögött sok meg-
jelenési formájában látta még Raguelt a jelenségek két szembefordított 
tükre között, mindig ugyanőt, a Mestert, szellemének inspirátorát. Életen, 
halálon átvonuló sorsának vezénylő hatalmát.

Ahogy nyilvánvalóvá lett a Valóság, elmúlt türelmetlen izgalma is. 
Mindegy volt, mikor s miféle fi zikai formák között találkozik házigazdá-
jával. Benső egyensúlya egy szédítő magasságban mozdulatlanul lebegő 
madár szárnyaként a mélység nyugtalanító áramlatai fölé emelte.

Nem keresek a jövőben senkit és semmit – formálódtak meg benne az első, 
réveteg gondolatok. – Célnál vagyok.

Csillagok találkozása

A hosszúkás ebédlőben kovácsoltvas csillár szórta a fényt a nagy, ovális 
asztalra, amely körül már teljes számban ott ültek Mythenburg vendégei, 
amikor Baráth György belépett. Négy férfi  és az asszony, aki ablakán 
kihajolva franciául köszöntötte.

A kis feszültség, amely mindig elfogta új környezetben, nyomtalanul 
eltűnt, ahogy szembenézett az öt emberrel, akik annyira markánsul kü-
lönböztek egymástól és tőle, mégis eggyé zárta őket a kifejezhetetlen titok, 
amelynek élménye még mindig az idegeiben lüktetett. Külsejük alapvetően 
ellentétes mentalitást tükrözött. Ő azonban valami emberen túli érzékelés-
sel lehallgatta azt, amiben hasonlítottak, sőt azonosak voltak. Gyökértelen-
ségükben és fegyvertelenségükben például. S főképpen a szomjban, amely 
életük válságain át tévedhetetlen biztonsággal elhozta őket Raguelhoz.

Fürkésző, kíváncsi, barátságos és hűvösen érdeklődő pillantások csápjai 
tapogatták végig. Az asszony dobta át hozzá az első szavak hídját:

– Jöjjön! Már annyit beszéltem magáról!
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