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Találkozások Bojtár Endrével
– avagy

egy magyar, aki megmozdítoa a litván földet

I.

Egykor, negyven évvel ezelő, a nyomasztó szovjet időszakban, amikor
először utaztam Magyarországra, az aggteleki barlangban csodáltam a
mélyben, a földrétegek ala érthetetlen módon kialakult, a barlang meny-
nyezetéről lelógó sztalaktitokat és a felfelé növő sztalagmitokat. Egy apró
kis cseppből keletkeztek, ahogy a mésztartalmú víz átszivárgo a földré-
tegeken, és párolgo. Amikor a sztalaktitok és a sztalagmitok összenőnek,
megtörténik a csoda. Talán így alakult ki a hangokból a betű, a betűkből
pedig – a szó? Talán így jö létre az ember szíve, a szereteől áthato
vércsepp szivárgásából és párolgásából? Csepp csepp után az égből és a
földből. Mint a Haza.

Tudtam, hogy a nemzeti parkban nem szabad semmihez hozzányúlni,
pláne letörni egy csábítóan csillogó sztalaktitot. Azt gondoltammagamban,
ki lesz aól szegényebb, hiszen annyi van belőlük, hogy a tatár hordáknak
is elég lenne. Úgy teszek, mintha véletlenül nekitámaszkodnék, megmar-
kolom és : meg se moccan. Szilárdabb, mint a vas. Rájöem, hogy egy tank
sem lenne elég ahhoz, hogy megmozdítsunk egy ilyen erős valamit, ami
évezredek során alakult ki ; természetesen a töredék elvesztené szépségét
és értékét más, idegen megvilágításban. A tehetetlenségem omaradt, to-
vább nő, a mély barlangban, ahol megérik, nő, változik, tökéletesedik a
természet és az ember lelkének különleges ötvözete. Több mint negyven
éve nem láam, nem érinteem meg a kezemmel és a gondolataimmal,
talán meg se találnám már azt a helyet, bár tudom, hol van, mintha fény-
képen látnám a szerény kis fénynövényt, amely mellbimbóra emlékeztet,
egész testemmel érzem a létét…

Így maradtak meg emlékezetemben ezek a sztalaktitok és sztalagmitok
Magyarország és a magyarok képeivel együ. A hulló és szétfröccsenő víz-
csepp szivárványszínei ragyognak a tájban, a népviseletben, a nyelvben, a
táncban, a citera zengésében, a népművészetben a virágokkal, gyógyfüvek-
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kel, forrásokkal és Csontváry cédrusai kínzó magányának nagymotívuma-
ival, aki az örökkévalóság számára alkoa legmonumentálisabb vásznait –
a magyar legendákat. Visszaemlékszem azokra a pillanatokra, amelyeket a
vásznai melle, és amelyeket az aggteleki barlangban töltöem: csendes,
de mély magány… Mint a víz.

II.

Akkor történt első találkozásunk Bojtár Endrével és Ancival. Istenem, any-
nyi évvel ezelő, a lakásuk Budapest belvárosában szentélynek tűnt nekem,
mert már voltak i litván könyvek, képek. Lehete hallani litván, bár még
akadozó beszédet, miközben Endre házi pálinkáját és az Anci által készí-
temagyaros ebédet kóstoltuk. I saját zuga volt Litvániának, ahol minden
szépen harmonizált. A litvániai litván szerzők műveivel összekeveredve az
emigráns litvánok kötetei. Először láam, hogy milyen szépen megvannak
egymás melle a napvilágnál, nem a specfondok polcain porosodnak. Iga-
zán kellemes, ohonos és felemelő érzés volt Bojtárék ohonában lenni.
De a legfontosabb az volt, hogy jó emberek barátsága ve körül. Meleg
hangú beszélgetés. Valóban nagy szerencséje kell legyen az embernek, ha
ezer kilométer távolságban jó embert talál.

Apám tanításaiból tudtam, hogy a barátok lopják az ember idejét, de
kedvem volt hosszabb ideig vendégeskedni nála, kikérdezni.

A nyíltszívű tudóst érdekelte a litván költészet, drámaírás, nagyra ér-
tékelte Kazys Saját, Violeta Palčinskaitėt, Justinas Marcinkevičiust, később
felfedezte Tomas Venclovát, Saulius Tomas Kondrotast. Mindig hangsú-
lyozta :

– Irodalomtörténész vagyok, tudós, a fordítások csak segítenek abban,
hogy jobban megismerjem az irodalmat. Vannak fordítók, akiknek az a cél-
juk, hogy pénzt keressenek és reklámozzák magukat : meghódítjuk a világ-
irodalom új területeit, segítünk az anyanyelvű irodalomnak, hogy lépést
tartson a világirodalommal… Ez legalábbis nevetséges… Nekünk nincse-
nek kiemelkedő politikusaink, szociológusaink, filozófusaink, ahogy nektek
sincsenek. A kiemelkedőbb egyéniségek még felnövekvőben vannak. Né-
ha az irodalmi tevékenység a társadalmi tevékenység szinonimájává válik.
Számomra most a filozófiai, szociológiai és politikai gondolkodás történe-
te az irodalom. Mondjuk a költészet a vitamin a tenokrácia betegségeire.
Mindennek megvan a maga helye. Meg kell érteni, hozzá kell szokni, ehhez
türelem és ismeretek kellenek…

Endre beszél, én pedig követem a gondolatmenetét, azon gondolko-
dom, milyen messzire lehet ellátni, hogy lehet úgy feltenni a pontot arra
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a picike i betűre, hogy ne billegjen, mindent felmérni, mérlegelni : litván
nyelvkönyvet, litván szótárt írni, létrehozni a balti tanszéket, litván és le
könyvtárat összeállítani, fiatalokat felkészíteni, megtanítani őket, hogy sze-
ressék választo szakmájukat… Mindehhez időre és térre, makacsságra és
céltudatosságra van szükség…

Eszembe jut, hogyan korholt minket néha apánk, ha nem sikerült meg-
birkóznunk a számunkra kijelölt munkákkal : gyerekek, az ilyen munkától
tyúkszem nő a valagatokon…

Endre nyugodt, meg van győződve az igazáról, nekem, az első ember-
nek, akivel találkozik, mesél a terveiről, észrevétlenül eszmei társa leszek ;
már értem, milyen könyvekre van szüksége, hogyan tudok legalább vala-
mivel segíteni neki.

Ő pedig mindent felhalmoz, kezdve a szavakkal…
Érezni kell a helyet és az időt, az új, litván-magyar mítosz útján kell

járni. Ez fantasztikus. Jól tudja, hogy senki más nem fog hozzá ilyen mun-
kához. Anci finoman megjegyzi, hogy Endre fanatikus, makacs, mint egy
öszvér, számára csak a tervei és a futball létezik, amikor a magyarok ját-
szanak. Pihenésképpen még elmegy a hippodromba, fogad a lovakra. Néha
nyer, ebből építee a nyaralóját is Horányban. A lóversenyen szinte a teljes
magyar írószövetséggel találkozni lehet. Reménykednek. Azt lehet mon-
dani, hogy létrejö az irodalmi életnek egy ilyen formája. Anci finoman
gúnyolódik, és azt javasolja, hogy feltétlenül menjek ki Endrével, mert ez
egész rituálé, álmatlan éjszakák, álmok, véletlen számok, kész kiromantia…
És elmentem… Ó, istenem… Néma emberek tömege, akiket félóránként or-
gazmus ráz meg.

– Minden negatív hősünk onnan származik – teszi hozzá Endre –, és
a negatív írók is… De ez igaz, ez becsületes, ha van egy ilyen szórakozás,
mindent ki kell belőle hozni, amit csak lehetséges, és alkotni. Igen. Ki aka-
rok adni magyarul egy litván költészeti antológiát. A népdalokkal fogom
kezdeni. Csodálatosak. Vannak lemezeim, hallgaam. Nemcsak a dallam,
hanem a szavak zenéje is fontos nekem. Ez a kötelességem. Senki más nem
fogja megtenni. A litván irodalmat nem ismerik Magyarországon. Erre a
munkára a kedves Kostas Korsakas¹ ösztönzö, ő volt az első, aki elhie,
hogy képes vagyok megtanulni litvánul és a litván irodalom javára mun-
kálkodni…A szépirodalom nem tankönyv. Az érzelmek és gondolatok szfé-
rája. Az olvasás számomra olyan, mint az elmélkedés. Individuális aktus.
Az én értelmezésem szerint ami nem vész el, az megmarad az ember lel-

¹ Kostas Korsakas (–) : litván költő, kritikus, irodalomtörténész, műfor-
dító. (A jegyzetek a fordítótól származnak.)
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kében és a történelemben. Ez nagyon tragikus. Azt mondom, hogy olvasás
közben egyszerű és egyszersmind a nyelv csodája által összete beszélge-
tésre készülök saját magamról. Egoista vagyok, mert sokat kell dolgoznom,
mindent úgy elrendeznem, hogy mások ne kínlódjanak, tudjanak dolgozni
és gondolkodni.

A litván irodalomnak sikere volt Magyarországon. És a magyarnak
is Litvániában. Már akkor, amikor maguk a magyarok nem tudtak róla,
hogy Litvániában kiadták Jókai Mór Mozdítsuk meg, férfiak, a földet ! cí-
mű kis könyvecskéjét,² már maga a cím is buzdításként hangzo, hogy
tartsunk ki az -as felkelés után, amikor a litvánok a kegyetlen meg-
torlások, a kényszermunka, a száműzetések és üldöztetések, a sajtótilalom
után könyvhordóknak³ álltak. Litvánia az egyetlen állam, ahol emlékmű-
vet emeltek a könyvhordó tiszteletére. Mi, litvánok, most is úgy érezzük,
hogy azoknak a könyvhordóknak a gyermekei vagyunk. A könyvhordás a
szovjet időszakban is folytatódo, amikor az emigráns litván írók könyvei
több államon keresztül, a szovjet vámosok elől bujkálva jutoak el Litvá-
niába. Nem egyszer az én részemre is érkeze ilyen csomag Endréhez, én
pedig odautaztam hozzá vendégségbe, és hazaviem a könyveket. Olyan is
volt, hogy elkértem Endrétől könyveket, és éjszakánként kézzel másoltam.
Elképzelhető ez a . század végén, a hatvanas vagy a hetvenes években?

Látod, milyen jó vagyok, gúnyolódik Endre, és tölt még nekem pálin-
kát, magának pedig a litván Molnár (Malūnininkas) gyomorkeserűből, ami
annyira ízle neki. A poharazás közben volt idő elgondolkodni is : hogy
lehet az, hogy valaki tudós, és közben a fejében minden a helyére van rak-
va, a maga fiókjába, ideális rend… Elkottyantok még egyet apám kedvenc
bölcsességei közül : az okos ember a szarnak is megtalálja a helyét…

Nagyon helyesen mondod, pontosan így van… Nem unalmas meséket
mondok. Az alkotó embernek sorompónak kell lennie nemzete számára :
megőrizni a becsületet, a szót, az írást, a hangot, a színt… Tudom, olyanok
vagyunk, mint a kísértetek, de Homérosz is olyan volt és maradt, az em-
beriség metaforája. Ijesztő olvasni. Donelaitis tetszik nekem. Leereszkede
az égből a földre. Le fogom fordítani. A műfordítást Tandori Dezső fogja

² Jókai És mégis mozog a föld című regényének Antanas Kriščiukaitis-Aišbė által
készíte litván átdolgozásáról, rövidíte fordításáról van szó, amely -ben
jelent meg Tilsitben.

³ könyvhordó: az -as lengyel-litván felkelés után az orosz birodalomban
tilos volt latin betűs litván könyveket kiadni (csak a cirill ábécé használatát
engedélyezték a litvánok számára), ezért a litván nemzeti mozgalom harco-
sai Kelet-Poroszországban nyomtaak könyveket, amelyeket ún. könyvhordók
csempésztek be Litvánia cári fennhatóság ala álló részére.
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csinálni, fantasztikus költő és műfordító. Tudja, hogy kell dolgozni. Nem
is, ez egy őrült, úgy dolgozik, mint egy gép. Egy értelmes gép. Donelai-
tisnak és nektek szerencsétek van, hogy ő fogja fordítani az Évszakokat.
Hiszen nagyon fontos a nyelvezet is, Donelaitis nyelve magyarul… Aztán
már nem is kell majd semmit fordítanom. Ez mindent el fog mondani.

Egyszer voltam Jakutföldön, vágok közbe önkéntelenül, ominden for-
dítva van: a föld fölemelkedik az égbe az összes bajjal, irigységgel, harag-
gal, fegyverrel együ… Szeretetet szül, amely megöli a szeretetet.

Bizonyára ez is érdekes, tragikus. De nekem az egyetemes és modern
Donelaitis a fontos, magával ragado engem. Ahogy a felvilágosodás kora
is. Donelaitis univerzális : a természet teológusa, filozófus. Világát a nyelv
konstruálja. Természeti erkölcs. Donelaitis hőstee a száz templom és egy
könyv országában elképesztő. Nem voltak hozzá foghatók Litvániában. E-
gész Közép-Európában sem.

Donelaitis amia is érdekes, hogy nem rólunk írt. Az eposz, amelyet al-
koto, nem hasonlít egyetlen általunk ismert mítoszra sem. Talán közelebb
áll a népdalokhoz? Nem tudom… Úgy olvasom, mintha ma írta volna. Em-
lékszel, mit mondo Plaučiūnasról : „Mint a ganajtúró, hemzseg a szenny-
ben, a szarban…”⁴ Mennyire nem jutounkmesszire… És vajon miért? Úgy
látszik, csak a rabságra értünk meg, nem a szabadságra. Így mondta Vincas
Mykolaitis-Putinas?⁵

III.

Magyarország számomra szerelem volt első látásra. Még túl fiatal voltam
ahhoz, hogy mindent szavakba öntsek, amit ez a szerelem jelent számom-
ra. Mindig csak készülődtem rá… Utazgaam, el voltam bűvölve, úgy ére-
zem magam, mintha egy másik világban lennék, kiszabadultam volna a
ketrecből. Utánam a barátaim is odautaztak, Juozas Grušas⁶ öregségében
megtornáztaa a lábát és a gondolatait Budapest utcáin. Mindenki End-
re meghívójával érkeze. Úgy éreztük magunkat, mintha kiszabadultunk
volna a lágerből. Minden pillanat, minden részlet ámulatba ejte és büsz-
keséget ébreszte bennem a nemzet iránt, amelyet sajátomnak szeretnék
nevezni. És mindig honvágyam van…

Horányba megyünk, o van Endre háza, bezárkózik, és o dolgozik,
amíg meleg van, pihen, álmodozik, örül saját élete szigetének, amelyet a fo-

⁴ Tandori Dezső fordítása
⁵ Vincas Mykolaitis-Putinas (–) : litván költő, író.
⁶ Juozas Grušas (–) : litván író.
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lyami szigeten berendeze.Magyarország számomra inkább erotikus, mint
bájos, erős, bár i minden van. És játékosan lassú.

Folyton azon gondolkozom, hogyan festeném le Magyarországot, ha
festő lennék. Milyen színnel festeném le Endre melankóliáját és az ez-
zel összeegyeztethetetlen misztikus kötelességtudatot? Žemaitijában kel-
le volna születnie.⁷ A régi időkben, amikor mi Endrével még meg sem
szüleünk, Litvániát vándorló magyarok járták, akik forrasztoak, faze-
kakat drótoztak, csikókat heréltek.⁸ Talán az ősei révén litván vér is folyik
az ereiben? Eszembe juto egy valaha megírt vers, az egyik horányi vers,
amely az akkori időkben nem jelenhete meg könyvben, ma pedig értéke-
sebbnek tűnik, mint a többi, talán azért, mert Bojtáréknak szól, akiknek a
kertjében az összes többi dísznövény melle litván ruta is nő. Ez csak han-
gulat, augusztusi hangulat, de úgy látom magam elő, mintha ma lenne.
Egy darabka Horány.

Šiliaus mėnesio elegija
Anai ir Endrei

Jau šiliaus mėno
Į rudenį varteliai atkelti
Rečiau grūmena
Perkūno šventės baigės
Gandrai jau pusdienius išneš
O moterys daržuos
Apglosto rankomis krūtis
Tartum kopustų galvas
Ir vaikšto tykiai
Sustodamos tarpuvartėj
Per strėnas slysdamos žvilgsniu
Tenai kur laiko dubenėlį
Bažnyčioj šventinto medaus
Dabar jos tyliai tyliai
Klausysis priedainių nakties :
Traktum naktum

⁷ Žemaitija (magyarul Alföld) : Litvánia északnyugati vidéke, lakói, a žemaitisok
híresek makacsságukról és lassúságukról.

⁸ A litván hagyományban ezeket a vándorkereskedőket, iparosokat, vándorló ál-
latorvosokat magyaroknak nevezik, ám valószínűleg többségükben szlovákok-
ról van szó, akik a Magyar Királyságból érkeztek a litván területekre.
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Ves pam pam
Ves pam pam
Ves pandūdas
Minasėtar
Sėtar vėtar

Oi lylia
Ly lia lia…

Kisasszony havi elégia
Annának és Endrének

Már kisasszony hava van
Őszre nyílik a kapu
Ritkábban mennydörög
Végetért Perkūnas⁹ ünnepe
A gólyák már elviszik magukkal az uzsonnát¹⁰
Az asszonyok pedig a kertekben
Kezükkel megsimogatják a mellüket
Mint a káposztafejeket
És csendesen sétálnak
Megállva a kapuban
Leszalad szemük a derekukig
Ahol egy kis tálat tartanak
Benne a templomban beszentelt mézzel
Most pedig csendesen, csendesen
Hallgatják az éj refrénjeit :
Traktum naktum
Vesz pam pam
Vesz pam pam
Vesz pandúdasz
Minaszétar
Szétar vétar¹¹

Haj tente
Tente, tente…

⁹ Perkūnas : a litván mennydörgésisten.
¹⁰ Litván szólás, mivel falun csak nyáron szokás uzsonnázni.
¹¹ Traktum … vétar : pogány litván áldás ; halandzsa.
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IV.

Egyszer, amikor Kaunasban vendégeskedtünk, vidáman beszélgetve utaz-
tunk a város felé. Nem volt különösebb dolga, de találkozni akart Juozas
Grušasszal, akinek a novelláskötete megjelent magyarul (Juozas Grušas :
Leány, galambokkal, ). Már Elektrėnai után, Žiežmariai felé közeled-
ve Endre észreve bal oldalon egy, az úól kissé távolabb elterülő festői
völgyet.

Nézd, milyen csodálatos panoráma, mint egy festményen.
Még ha akarna, se tudna az ember ilyet festeni.
Maradjunk csendben, el akarok merülni benne, gyönyörködni a tájban.

Nagyon tetszik nekem i, olyan szép… Endre elcsendesede, és az autó ab-
lakából nézte a képeket, amelyek könyörtelenül elszáguldoak melleünk.
Aztán megszólalt : a tájkép történelem is, átéli az emberek sorsát. Ez a va-
lódi történelem. Mi volt i, miféle hely ez?

Ugyanolyan, mintmás helyek: kolhozok, állaenyésztő telepek, falvak,
de ez különleges hely, a keresztes lovagokkal folytato harcok tanúja. Ezen
a csodálatos, gyönyörű tájon vér folyt, a litvánok kegyetlen csatákat vívtak
a keresztesekkel. A vérontáshoz is mindig szép helyet választanak. Jonas
Basanavičius¹² szerint a litvánok gyilkosok felszentelt bandájával harcol-
tak. Mostanáig nem világos, hogy ki nyert. A keresztesek úgy magyaráz-
zák, hogy szétzúzták a litvánokat, a litvánok viszont azt gondolják, hogy
ők nyertek, mert a keresztesek a csata után elmenekültek. Kęstutis és Al-
girdas¹³ korszaka. Hadd legyen a mi vereségünk, ha az ellenség elfut… Mi
így is tudunk veszíteni. Marburgi Wiegand krónikáiban az áll, hogy a po-
gányok – a keresztes lovagok szerencsétlenségére – hősiesen védekeztek.
Endre, tudod, hogy a magyarok megtagadták, hogy a pogány litvánokkal
harcoljanak?

Igen, tudom. Jól teék. Az önvédelmi reflex mindig erősség. Ezt lehet
alkalmazni a nyelvre, az irodalomra, a művészetre, egyáltalán a kultúrára.
A . században ugyanaz volt. Magyarországon is. A nemzeti újjászüle-
tés kultúrája nem a falu kultúrája. Olvasom a tudósaitok következtetéseit.
Nyelv, hagyományok, népművészet… Még keveset beszélnek például ar-
ról az időről, amikor Litvánia nagyfejedelemség volt : semmit nem lehet
véghezvinni úgy, ha csak a nemzetre gondolnak. Mi, magyarok, szintén
mindent szené avatunk, ilyen idők járnak, ki kell tartani, de a kitartáshoz
is jóval szélesebb látókör kell…

¹² Jonas Basanavičius (–) : a litván nemzeti mozgalom harcosa, politikus,
történész, etnográfus, publicista.

¹³ Kęstutis, Algirdas : középkori litván nagyfejedelmek.
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Úgy beszélgeünk, mint a Litván Nagyfejedelemség két polgára : két
nyelven, litvánul és oroszul, mert Endrének még nehéz folyékonyan be-
szélnie litvánul, felbukkannak orosz vagy lengyel szavak. Úgy gondolom,
hogy a pogányok vidám emberek voltak, szabadok, valóban, megvoltak
a rituáléik, a kultuszuk szimbólumai, de hogy ez vallás, hit volt-e, nem
tudom. Ahol éltek, o megteremteék a hagyományaikat. Olyan hamar
odaértünk Kaunasba! A hivatalosabb találkozókon, vendégeskedésen kívül
Endre sétálgatni akart a Laisvės alėján,¹⁴ hallgatni a járókelők beszédét.
Zeneként fogta fel ; a nyelv olyan, mint a zene, amelynek megvan a maga
hangszerelése.

Néha megkérdeztem tőle : micsoda ő, nyelvész vagy irodalmár?
Most nyelvésznek, kritikusnak és műfordítónak kell lennem. Nem tu-

dok ekkora területet átfogni, nincs ennyi időm, de nincs, aki csinálja. Nem
akarok dicsekedni, de ha én nem tenném, nem lenne, aki foglalkozzon a
litván irodalommal. Vannak fordítások, de oroszból. El tudod képzelni, mi-
lyenek; amire Moszkva áldását adja. Jó, hogy fordítanak, legalább hallani
lehet róla, hogy van ilyen nép és irodalom, de egyszersmind félre is vezet-
nek. Az érzékenyebb olvasót elriasztják. Ezért új szakaszt kezdtem el. Az
oroszból készült fordításokat összehasonlítom az eredetivel, visszaállítom
a kihúzo szövegrészeket, megszerkesztem, mert én meg tudom csinálni.
Elmondhatom – örvendezik Endre –, hogy minden litván művet, amely
magyarul megjelenik, én fordítoam vagy szerkeszteem, én írtam hozzá
utószót vagy recenziót. Nem hagyom, hogy egyedül kínlódjanak a magyar
földön…

Már megtanultam litvánul, írtam egy litván nyelvkönyvet magyarok-
nak. Nem nekem van rá szükségem, hanem azoknak, akik a litvanisztika
mezejére lépnek. A célom egy litvanisztikai tanszék létrehozása a budapes-
ti egyetemen. Éreztem, hogy a litván irodalom, akárcsak a lengyel, cseh,
orosz, le, ukrán, segíthet nekem a disszertációm megírásában. És miért
ne? Miért ne tanulnám meg ezeket a nyelveket?

És mondd, hány évig fogod írni azt a disszertációt?
Ahány évre szükségem lesz, fiatal vagyok, fiatal tudós, akinek megvan

a célja…
Már korábbanmegpróbáltam felkelteni Endre érdeklődését Juozas Gru-

šas Barbora Radvilaitė című drámája iránt, de nem jártam sikerrel. Számára
Barbora¹⁵ nem volt különleges, a korszakra jellemző nőalak. Természetesen

¹⁴ Laisvės alėja (Szabadság fasor) : Kaunas sétálóutcája.
¹⁵ Barbora Radvilaitė vagy lengyelesen Barbara Radziwiłł (–) : Zsigmond

Ágost lengyel király és litván nagyfejedelem felesége, regényes körülmények
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alakítoa a kor bizonyos nézeteit, elrejte vagy felfede értékeket, megih-
lee a romantikus alkotókat. Tragikus szimbólum. Nem tartozik egy kor-
szakhoz, minden korszak rányomta a bélyegét. Lehet benne gyönyörköd-
ni… Akár úgy is, mint a barokk megtestesüléseiben. Azonkívül tudni kell,
hogy nálunk a nemzeti történeti drámának nagyon mély gyökerei vannak.
Grušas novellái nagyon közel állnak a magyarok szívéhez. Mondom, nem
azt fordítom, ami az én számomra érdekes, hanem ami a magyarok, az ol-
vasók számára érdekes. De nem csak ez a szempont dönt… Vannak olyan
művek, amelyek kiegészítik a mi irodalmunkat. A litván történeti-erkölcsi
értékek inkább a költészetben halmozódnak fel, mint a drámában.

És Emilia Plater,¹⁶ a felkelésünknek a…
Ti magatok jobban tudjátok őt értékelni, de úgy vélem, más népek Je-

anne d’Aral egy szintre emelték volna fel. Juozas Grušasnak ez a színda-
rabja pedig a magyaroknak nem lenne érdekes, mert nekünk megvannak a
saját asszonyaink. A novellák, az egy egészen más dolog. Mondom, hogy
csak azért fordítok, mert be akarom bizonyítani a magyar társadalomnak,
hogy van egy ilyen költészet, próza, drámaírás, gyermekirodalom, amely
nagyobb figyelmet érdemel, talán egy fokkal magasabban is áll, mint a fel-
nő.

A magyarok nagyon kedvelik vagy szeretik, hogy helyesebb mondani?
Mindkét szó jó.
Igen, úgy vélem, jobban kedvelik a rádiójátékokat, színházi rádióköz-

vetítéseket. A cepelinait¹⁷ lehet kedvelni, a nőt pedig szeretni ? Nagyon jó,
így azokat a szerzőket is elolvassák, akiket soha senki nem olvaso. Ezmost
nálunk nagy divat. És a hallgatók reagálnak, leveleket írnak a rádióba, ez
nagyon jól van így. Amikor megjelent Vincas Mykolaitis-Putinas Oltárok
árnyékában című könyve, először a rádióban hangzo el nagy sikerrel. Úgy
beleéltékmagukat aműben ábrázolt helyzetbe, mintha a saját sorsukról le
volna szó.

V.

Megbeszéljük, hogy ha legközelebb eljön Vilniusba, elviszem Žemaitijába
meghallgatni, hogy beszélnek a žemaitisok. Hamarosan adódo alkalom.

közö ment férjhez, majd fiatalon meghalt. Az egyik legelőkelőbb litván arisz-
tokrata családból származo, híres volt szépségéről. Halála után valóságos kul-
tusz alakult ki a személye körül.

¹⁶ Emilia Plater (–) : az -es lengyel felkelés idején a litvániai harcok
egyik szervezője, a lengyelek, litvánok és fehéroroszok nemzeti hőse.

¹⁷ cepelinai : litván ételspecialitás
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De legelőször Vilnius lenyűgöző környékén utazgaunk. Felkerestük Su-
dervėt, Dūkštost, Kernavėt. Endre többnyire hallgato, mintha egész lé-
nyével szívta volna magába a csodálatos tájat, aprítoa volna a tenyerébe
a történelem darabjait, mászta a várhegyeket. Úgy tűnt, soha nem láam
ilyen gondterheltnek, teljesen el voltam képedve. Dūkštosban meghalloa
a helyiek beszédét, amelyet tuteišisnek, „ieninek“¹⁸ neveznek, és kedve tá-
madt meghallgatni. Abban az időben Gorbacsov az egész Szovjetunióban
irtoa az alkoholizmust, pálinka nem mindig volt az üzletekben, ha pedig
szállítmány érkeze, sorok kígyóztak a bolt elő. A dūkštosi élelmiszer-
boltba éppen akkor hozták meg. Villámgyorsan összegyűlt a sor, ohagyva
csapot-papot, traktoraikkal odapöfögtek a mezőről a traktoristák.

Ha meg akarod hallgatni, álljunk be a sorba és hallgasd.
Pálinka kell neked? Nem, nekem az „ieniek” nyelve kell, az erősebb,

mint a pálinka. Csak hallgasd, és ne mérgelődj, nyugodj meg. Utolsókként
álltunk be, de a sor gyorsan nő, már a térség közepéig tarto. A mö-
göünk álló traktorost érdekelni kezdte, hány üveggel veszünk. Fejenként
keőt adnak, azt kéri, ha nekünk nem kell, adjuk oda neki a részünket.
Endre nem bírja ki, és kifogástalan lengyelséggel válaszol neki. A tuteišis
nagy szemeket mereszte, hiszen egy varsói úr van i, megörült, de End-
rének nem kell ilyen dicsőség, megmondja, hogy magyar. És a helybeli
megint csodálkozik : minek neki ennyi nyelv, beszélj úgy, mint mindenki,
egyszerűen, „ieniül”. Miféle magyar vagy, ha lengyelül beszélsz? A tute-
išis nyelvleénk véget is ért volna, mert a traktoros érces hangján követel-
te, hogy a vendégeket soron kívül szolgálják ki. Nagy nehezen megérteük
vele, hogy meg akarjuk hallgatni a helyiek beszédét, de a traktorista már
úgy beszélt velünk, mint egy igazi értelmiségi, varsóiasan. Meghallgauk,
megveük a pálinkát, és még az újdonsült barátunknak is adtunk belőle.

Žemaitiját rohamléptekben jártuk be, már egy másik, szabad, de szo-
rongato Litvániában. Endre Ancival együ érkeze. Őt is befogta a lit-
ván irodalom szekere elé. Endre utazás közben mindig magába merül. Na-
gyon sok az új benyomás, védekezik, nézd, meg kell csodálni a farago
Krisztus-szobrokat az utak mentén, az útkereszteződéseknél, a tanyákon.
Olyan művészet, amelyet nem változtat meg az idő, a földi események.
De mennyire hatnak az érzékeinkre : megállítanak a meditáló Krisztusnál,
amelyet pogány aura vesz körül. Miféle misztika ez? Néha azt gondolom,
hogy a litvánok azt imádják, ami absztrakt, a tárgyak belső lényege nyilat-

¹⁸ tuteišis : lengyel szó (tutejszy) litvánosíto alakja, jelentése ’helybeli, ieni’ ; a
Vilnius környéki szláv népesség és az általa használt lengyel–fehérorosz keve-
réknyelv elnevezése.
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kozik meg számukra. Ez a táj visszaadhatja a gyermeki őszinteséget még
az olyan elfásult embernek is, amilyen én vagyok. Úgy tűnik nekem, tele
van az ősök szellemeivel. De lehet, hogy ezek a keresztek a nemzeti érzés
romantikus jegyei. De micsoda egyszerűség, mint a mondákban. Endrét
néztem és gondolkodtam: úgy megy keresztül a vidéken, mint egy király
vagy egy kíváncsi kisgyerek, mintha egyedül lenne, de ez nem teete,
eljátszo magány; úgy megy, mintha el volna merülve az alkotásban, be-
lekapaszkodik a tájba vagy a szóba. Tudom, hogy Endre szereti népdalaink
lágy és telt hangzását, amelymintha villámcsapásként perzselnémeg a sza-
vak kígyóinak pillantásait.¹⁹

Alföldiesedik a táj, alacsonyodnak a dombok, útközben felkeressük a
litván múzeumok bölcsőjét, Dionizas Poška baublysait.²⁰ Endre mesél a fe-
leségének Poškáról, arról, hogyan kerültek a baublysok a mai helyükre a
Vyšnių hegyről, én pedig amunkáira gondolok, amelyeket nem amaga, ha-
nem Litvánia javára végze, egyszersmind hazája javára is ; miféle út ez,
csak a kötelesség útja. Egyenesen áll a baublysok melle, mint Napóleon,
mintha át akarna ölelni legalább egy baublyst és elvinni magával,²¹ úgy áll,
mintha i születe volna, vállára vee volna a balti föld egy darabkáját…
Mindent ismer, bár még nem láa.

Érzem, mondja lassan, hogy ebben az országban a lélek örök nőisége
a pogány időkből származik. De ez a nőiség romba dönti az erőszakot és
a birodalmakat. Jó dolog, ha ilyen mélységeket érez az ember, gondolom
magamban, talán ez is arról tanúskodik, hogy Endrére, egyszerűen szólva,
jellemző az önigazolás. Türelmesen ismételgeti : ha én nem csinálom meg,
senki más nem fog hozzá… Kell. Tudom, érzem. Szükségszerűség. Bár mint
a litvánok, érző ember vagyok, csak azután gondolkodom. Mindig vesztek,
túl sok terhet veszek a vállamra…Nem tévedek, ha azt mondom, hogy néha
a litvánoknak is felnyitom a szemét, csak nem mindig hajlandóak alaposan
megfigyelni a dolgokat.

Eszembe jut  nyara. A függetlenség visszaállítása után a nyomasz-
tó szovjet blokád következe, Bojtár Endre pedig nyílt levélben fordult a
magyar rádión keresztül, a  óra című legnépszerűbb politikai műsor-
ban Magyarország külügyminiszteréhez, Jeszenszky Gézához, arról győz-

¹⁹ Utalás Saulius Tomas Kondrotas A kígyó pillantása című regényére (Bp., Euró-
pa,  ; Osiris-Századvég, , fordítoa Bojtár Endre.)

²⁰ Dionizas Poška (–) litván író történeti és néprajzi múzeumot rendeze
be három öreg tölgyfa belsejében, amelyeket Baublysnak neveze.

²¹ A legenda szerint oroszországi hadjárata idején Napóleonnak annyira megtet-
sze a vilniusi Szent Anna-templom, hogy a tenyerére téve haza szeree volna
vinni magával Franciaországba.
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ködte, hogy az ő országuknak kell a világon elsőként elismernie Litvániát.
Alaposan tanulmányozta – eseményeit, és már kiado egy könyvet
Európa megrablása címmel, ezért szavai őszintén és világosan hangzoak:
„Megértem, hogy ez a levelem sokak számára naivnak tűnhet, azt mondják,
hogy nem veszem figyelembe az úgyneveze valós viszonyokat. Azonban
szeretném azt hinni, hogy valóban nem vagyok naivabb maguknál a litvá-
noknál, akiknek ez a naivitás elhozhatja a szabadságot…”

És mit válaszolt a miniszter?
Örült neki, hogy nagyon szépen van megírva.
A párharc egyenlőtlen volt : az irodalomtudós józanabbul gondolko-

do, mint a miniszter. És nem szabad elfelejtenünk, hogy szabadságunk
ügyében sok oldal íródo magyarul is. Litván kalauz című könyve elősza-
vában Endre azt mondja : „kevés olyan nép él – legalábbis Európában –,
amelyet úgy megdobált volna a történelem, mint a litvánt”. Elgondolko-
dom, és meg szeretném kérdezni : mit keres egy magyar az én Litvániám-
ban, minek törekszik ide, álmodik róla, hozza a feleségét, küldi a gyerekeit,
kéri, hogy viseljük gondját a tanítványainak, akik már megtanultak litvá-
nul az általa írt tankönyvből, minek ír tanulmányt a baltisztikáról, minek
mélyed bele a történelmünkbe?

De ki tudja megmondani, miért törekszik Vladas Vitkauskas, a litván
alpinista a világ legmagasabb hegycsúcsára, kapaszkodik fulladozva, fa-
gyoskodva, kezében szorongatva Litvánia és Leország zászlaját…

Telšiaiben megpróbálunk valódi žemaitis beszédet hallani. Bemegyünk
egy könyvesboltba. Két eladónő megállás nélkül locsog, karattyol žemai-
tisül, de alighogy közelebb megyünk, rögtön helyesen kezdenek beszélni.
Nem sikerül meggyőzni őket, hogy meg szeretnénk hallgatni. A húsbolt-
ban žemaitisül beszélnek, de semmit nem lehet kapni, kimegy a vásárló,
az eladónő pedig velünk már tanultan beszél. Talán a szagunk alapján kü-
lönböztet meg? Csak a rendőr szitkozódik az utcán, mint a záporeső, de
žemaitisül…

Csak zsidó barátunk, Bunka beszélt velünk žemaitisül Plateliaiben, íze-
sen és zsírosan, falusiasan, minduntalan töltve a žemaitijai pálinkából és
vastag szelet füstölt sonkát kanyarítva. Boldogan, kifáradva tértünk haza
az utazásból, de valóban boldogok voltunk, mintha győzelmek érzéseit éb-
reszteük volna, vidám bizalommal és bátorsággal éleszteük volna őket,
abban a szép hitben, hogy munkánk sikerrel jár, és az emberek nemesebb
lelkűek lesznek.

Eszembe jutoak az -as függetlenségi nyilatkozat egyik aláírójá-
nak, Jonas Vileišisnek a szavai, és elismételtem őket Endrének: „Én magam
és kortársaim határtalanul szerencséseknek érezhetjük magunkat amia,
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hogy lehetőségünk volt átélni a változásoknak ezt a időszakát, amelyek
után a feledésből, a rabságból és megvete népből emberekké váltunk, és
bátran jogot formáltunk arra, hogy megmutassuk magunkat a világnak, és
szabad nemzetként, egyenrangúként hallassuk a hangunkat. És megmoz-
dítouk a földet.”

Hát igen, igaza van, valóban szerencsések vagyunk, vagy nem… A mi
nemzedékünkre is igaz.

Én pedig azt mondom: a magyarra is, aki megmozdítoa a litván föl-
det.

Fordítoa: Tölgyesi Beatrix




