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egy szercsak ol dal ba bö kött, és csor ba an gol ság gal azt pró-
bál ta meg tud ni, át en ge dem-e ne ki az as  szony kát ott há tul.
El hûl ve kér dez tem, hogy mi ért. Hát, amíg én a szen télyt
lá to ga tom, ad dig ne ki szük sé ge van rá, az õ fe le sé ge vá-
ran dós, many time no fucking, szó val azt akar ta meg ér tet-
ni, hogy õ na gyon ka nos, és bol dog akar len ni a hölg  gyel 
– me glad with la dy. Õ a fe le sé gem, je len tet tem be, gon-
dol va, ezt meg ér ti. Meg is ér tet te, de épp eb be ka pasz ko-
dott: you husband, you ask. Kö zöl tem, ná lunk a nõk füg-
get le nek, kér dez ze õ. Rám vi gyor gott ma ra dék né hány fo-
gá val, érez tet ve, hogy nagy sel má nak tart. Ez zel ma gá ba 
ros kadt. Né zett megint a sem mi be. Egyszercsak ol dal ba 
bö kött megint, fel ra gyo gó áb rá zat tal: Sir, you also good.
Szó val, hogy ak kor én is meg te szem.

Le het, per sze, hogy mu zul má nok nál ez ter mé sze tes, a 
lyuk az lyuk, de szá munk ra a kö tött sé ge ken ma gát szem-
reb be nés nél kül túl te võ bi sze xu a li tás há zas tár si egy más-
hoz tar to zá sunk me sés jel le ge elõtt fe jez te ki el is me ré sét. 
A dol gok, mi kor együtt vo nul tunk át a szí nen, va la hogy 
vesz tet tek sú lyuk ból, mint ha a ne héz ke dés tör vé nyei re-
ánk az át la gos tól el té rõ en ér vé nye sül né nek. A bo lí vi ai 
Cochabambából pél dá ul to vább me ne kül tünk a mé lyeb-
ben, ta lán csak ezer öt száz mé ter ma gas ban fek võ Coroico 
ne vû hely ség be. In du lás kor a busz ra meg vet tük oda-visz-
 sza a je gyet, azt mond ták, ami kor vis  sza aka runk jön ni, 
csak szól junk be az ot ta ni jegy pénz tár ba. Va rázs la tos fa lu-
ba ér kez tünk: ba nán fák, ko lib rik, ko lo ni á lis fo ga dó, mely-
nek ár kád ja alatt nap száll ta után pet ró le um lám pá val köz-
le ked tünk. Két nap múl va Nicole szí ve egyen le te sen vert, 
ránk pe dig még hos  szú út várt. Be szól tunk a jegy pénz tár-
ba, hogy me gyünk. Vis  sza szól tak: nincs hely. Hogy hogy 
nincs hely? Ki de rült, a busz he ten te két szer köz le ke dik, 
és két hét re elõ re min den hely el fo gyott. Til ta koz tunk, fe-
nye ge tõz tünk, kö nyö rög tünk. A mé la in di án vál lát vo no-
gat ta, s a busz alap raj zán mu tat ta, hogy min den ülés ki 
van pi pál va. Señor, no hay sitios. Meg vesz te ge té si kí sér-
le tünk szin tén csõ döt mon dott. Vesz te gel het tünk vol na 
két hé tig ko lib rik tár sa sá gá ban, ha Nicole nem mond ja
ne ki ke ser ves kép pel: Le ma ra dunk egy nagy la ko da lom-
ról Cuzcóban. No er re az al kal ma zott szo mo rú sze me 
fel ra gyo gott. Ódon tin ta ce ru zá val be raj zolt két fél kört a 
busz fo lyo só já ra: Hé aquí dos sitios, señora. Sza ba dok 
vol tunk, bár az tán a négy órás, haj tû ka nyar ok ban bõ vel ke-
dõ he gyi utat egy ál la po tos nõ s egy csi csá tól it tas, oly kor 
há nyó in ka csö ke vény kö zé spé kel ve tet tem meg, Nicole 
pe dig a tér de men ült.

Hogy õne ki ta liz mán sze re pe volt, az már el sõ kö zös 
utun kon ki de rült. Spa nyol or szág ban töl töt tünk egy hó na-
pot. 1960-ban ott le he tett csak a mi szû kös di ák kö rül mé-
nye ink kö zött utaz gat ni. Így is több nyi re au tós top ra kel lett 
ha gyat koz nunk, bár Franco or szág lá sa ide jén ott elég rit-
ka volt a for ga lom. Mi kor Avilát néz tük meg, reg gel busz-
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Nicole-lal él ve zet volt ka ted rá lis ba be lép ni, él ve ze tes 
volt a ka ted rá lis ból ki jön ni. Uta zás, vá ros né zés köz ben so-
sem kö ve telt olyas mit, ami a lát ni va lók ra va ló fi gye lést 
aka dá lyoz ta. Iga zá ból el len õriz ni nem tud tam, nem is le-
het az ilyes mit, de azt a meg nyug ta tó ér zést kel tet te, hogy 
ugyan az ját szó dik le a gon do la ta i ban, mint az enyé mek-
ben. Má sok sze mé ben is az egy más hoz tar to zás kép ze-
tét kel tet tük, ami bi zo nyos vé dett sé get adott mind ket tõnk-
nek, és ked ve zett a ka lan dok, vi szon tag sá gok arány lag biz-
ton sá gos ki me ne tel ének. Pon to sab ban, ve le tel jes biz ton-
ság ban érez tem ma gam, ta lán azért, mert ami kor együtt 
jöt tünk-men tünk, a vi lág nak töb bé-ke vés bé me se já ték-
han gu la ta lett, ami lyent az Óz, a cso dák cso dá ja, vagy az 
Alice in Wonderland te remt a né zõk szá má ra. Gye rek ko ri 
ol vas má nyok, gye rek ko ri szó ra ko zás, az ott ho ni fe de zék. 
Tör tén het tek fur csa dol gok, tény le ge sen fe nye ge tõ ek is, 
fé lel met csak az kel tett ben nem, hogy ne ki va la mi ba ja es-
he tik. Ami kor 1974-ben Ammanban, egy se vé ge se hosz-
 sza, me re dek lép csõn eresz ked ve fent rõl jor dá ni ai su han-
cok sza bá lyo san meg kö vez tek, vagy ha lá la elõtt négy hó-
nap pal, mi kor az au tó pá lyán durr de fek tet kap tunk, és a 
kor mány nem en ge del mes ke dett, a ko csi pe dig hol a bal 
ol da li be ton fal hoz csa pó dott, hol meg a má sik ol da li me-
re dek fe lé ug rott, és bár ki a va ká ci ó ra igyek võk csor dá-
já ból be lénk ront ha tott vol na, nem fél tem, mert õt fél tet-
tem. Ilyen ese tek ben fel ad tam min den elõ vi gyá za tos sá-
got, po foz tam, ök löz tem, foj to gat tam azo kat, akik uszo dá-
ban fröcs köl ték, jég pá lyán szem te len ked tek ve le. Egy szer 
Bo lí vi á ban majd nem fel rob ban tot tam egy re pü lõt. A négy-
ezer mé ter ma ga san fek võ La Pazból „me ne kül tünk” két-
ezer mé ter rel lej jebb, Cochabambába, Nicole szí ve nem 
bír ta a ma gas la tot, oxi gén pa lack ból lé leg zett mel let tem, 
én pe dig ide ges sé gem ben rá gyúj tot tam, az az rá gyúj tot tam 
vol na, ha egy vi sí tó lö kõs cselcsi nem té pi ki ke zem bõl az 
ön gyúj tót. Nem így fo gal maz tam ak kor, de nyil ván at tól
tar tot tam, hogy egye dül ma ra dok a vi lág ban. Ve le nem 
érez tem ma ga mat so ha sem ide gen ben, és bár ho va men-
tünk, ve le min dig ha za tér tünk.

Nem kell fel tét le nül novalisi han gu la tot kép zel ni a csi-
ga ház ként ma gunk kal vitt ott ho nos ság hoz, alak má si össz-
hang hoz. New York-i ta lál ko zá sunk után Bakucz hu mo ri-
zál va azt ter jesz tet te ró lunk, hogy olya nok vol tunk, mint 
két hí mes to jás. Tri vi á lis vis  sza iga zo lást Egyptomban kap-
tunk, ami kor ní lu si ha jónk Edfuban kö tött ki, s be ül tünk 
a par ton hos  szú, fe ke te sor ban vá ra ko zó ba tá rok egyi ké be 
egy fran cia há zas pár ral együtt. Nicole ve lük hát ra, az er-
nyõ alá ke rült, én a bak ra, a ko csis mel lé. Nem vet tem ész-
re, hogy ez a nyá pic em ber ke kü lö nö sen meg né zett vol na 
ben nün ket. A sem mi be né zett, gé pi e sen ráz va a gyep lõt,
de mi kor a Horus nagy temp lo ma fe lé kezd tünk ko cog ni, 
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 szal men tünk Mad rid ból, hogy ne vesz te ges sük 
idõn ket, vis  sza azon ban az or szág út ra áll tunk in-
te get ni. Es te le dett már, és még min dig nem állt 
meg sen ki. Olasz neo re a lis ta film ben lá tott fo-

gás hoz fo lya mod tunk: Nicole egye dül áll a vár tán, Mad-
rid ha tá ra fe lé mu to gat va, én pe dig el bú jok egy árok par ti 
bo kor mö gé. Öt perc se telt be lé, ott állt egy ha tal mas, pi-
ros Buick, ben ne egy baj szos, po má dés ha jú benn szü lött, 
csáb mo sol  lyal ér dek lõd ve, mer re tart a señorita. Ked ve zõ 
jel nek vél tük, hogy elõ buk ka ná som ra a mo soly nem le her-
vadt, ha nem ha ho tá ba csa pott át. El señor también? És fel-
vett. Lát ha tó lag tár sa ság ra vá gyott. Ki de rült az tán, hogy 
olyan ra, ame lyik ne ki is hasz ná ra le het. „Marcelo”, mu-
tat ko zott be, és el mond ta hogy a Cruz Blanca (Fe hér Ke-
reszt) sör gyár tu laj do no sa. Azért jár ja most az or szá got, 
hogy el len õriz ze, az út men ti fo ga dók ban árul ják-e az õ 
ita lát. Men jünk be mi is ve le, és ren del jünk elõ re, õ majd 
meg lát ja, nem be szé li-e rá a tu laj az ide ge ne ket egy má-
sik már ká ra. Az el sõ pult nál volt fe hér ke reszt, mi is sö röz-
tünk Marcelo kon tó já ra. El mond ta, a sör gyár hoz Franco 
se gí tet te, az ame ri kai me se au tót pe dig Fidel Castrótól kap-
ta, aki nek se gí tett, hogy Francótól ked ve zõ ke res ke del mi 
szer zõ dé se ket kap jon a ku bai szo ci a liz mus épí té sé hez. Ér-
de kes szem pont tal gaz da god tunk, Marcelo pe dig egyéb 
meg le pe té se ket is tar to ga tott.

Az el sõ az volt, hogy õ már nem az el sõ po hár nál tar-
tott, és nem mon dott le a to váb bi ak ról sem a kö vet ke zõ 
négy sön tés ben. Sö té te dés után száz tíz milesszal ron tott
Mad rid fe lé, és két szer is el té vedt, mert mint mond ta, vi lá-
go sabb ra kel le ne fes te ni az út jel zõ táb lá kat. Az tán meg kér-
dez te, rá érünk-e: sze ret ne meg hív ni ben nün ket az õ sa ját
bár já ba, me lyet Franco aján dé ko zott ne ki. Igyunk a ba rát-
ság ra. Men tünk in ni a ba rát ság ra, csak hogy ab ba hagy ja 
a nyak tö rõ ve ze tést. Han gu lat fé nyek kö zé lép tünk, bár so-
nyos fül kék ben lak ko zott asz ta lok csil log tak. A sze mély-
zet mind elénk si e tett, õ azon ban nem be ka la u zolt, ha nem 
le, egy füg göny mö gé rej tett csa pó aj tón. Pin ce sze rû he lyi-
ség ben hos  szú tölgy fa asz talt ta lál tunk, vagy ti zen öt szék-
kel, a me szelt fa la kon na iv stí lus ban fes tett csa ta je le ne tek-
kel. Egy temp lom ra mu ta tott, mely nek tor nyá ból két ab-
lak ból két gép pus kás szi tá vá lö vi a rá juk tá ma dó, vö rös 
csil la gos osz ta got. „A jobb  ol da li ab lak ból én lõt tem. Ket-
ten meg men tet tük a temp lo mot nagy túl erõ vel szem ben.” 
Fel húz ta jobb nad rág szá rát, vé gig va racs kos for ra dá sok 
lát szot tak, sok-sok var rat ap ró he gé vel. Az el len ség el-
pusz tult, a baj tár sa hõ si ha lált halt, õ el ájult, majd nem el-
vér zett, a sek res tyés fe le sé ge sze ren csé re el kö töt te a comb-
ját. Franco há lá ból ad ta a bárt, és ki ne vez te ez re des nek.

El né zést kért Nicole-tól, hogy a lá bát hölgy elõtt mu-
to gat ja. Ba rá tai va gyunk, haj to gat ta ne he zen for gó nyelv-
vel, meg akar juk-e te kin te ni a sör gyá rát is? Nicole azt fe-
lel te, ad ja ide a te le fon szá mát, majd fel hív juk ez ügy ben,
de most fá rad tak va gyunk, men nénk vis  sza a szál lá sunk-
ra. Marcelo, ki már a ne gye dik ko nya kot haj tot ta le, el-
sír ta ma gát, ne hagy juk ma gá ra az em lé ke i vel. Meg né-
zünk egy jó fla men cót. Nicole nagy lé lek je len lét tel ki kö-
töt te: csak ak kor, ha ta xi val me gyünk. Há zi gaz dánk be le-
ment. Mert hölgy ké ri, mo rog ta. Ak kor lát tuk elõ ször ezt 
a leg ap róbb moz du la tig ma ni e ris tá ra ki mun kált ci gány tán-
cot, ak kor hal lot tuk elõ ször a cantejondót, ezt a to rok han-
gon elõ a dott éne ket, mely el kár ho zott lé lek üvöl té sét tol-

má csol ja a gye hen na mé lyé rõl. Nagy ha tást tett ránk a 
hang, Marcelóra pe dig a két nagy po hár Cuba libre, mely 
le te rí tet te a pad ló ra. Ke zé nél s lá bá nál fog va vit te ki két 
pin cér. Azt hit tük, me he tünk mi is, õ ren dez te a szám lát.
Nem akar tuk el hin ni, mi kor a fo gyasz tást raj tunk kö ve tel-
ték. Til ta koz tunk, há bo rog tunk: ad dig nem eresz tet tek el, 
amíg le nem szur kol tuk spa nyol utunk hát ra le võ ré szé re 
ku por ga tott pén zünk két har ma dát.

Ha tud juk a te le fon szá mát, ren dez zük ve le az ügyet 
más nap, ta ná csol ta a pin cér, az ez re des urat sok szor vi-
szik ha za ön kí vü le ti ál la pot ban. Nicole elõ húz ta a cé du-
lát, me lyen a szám állt. Na, lát ják, bá to rí tott a pin cér, és 
ta xit akart hív ni. Ri mán kod tunk, ne te gye, in kább raj zol-
ja le, ho gyan ju tunk vis  sza gya log a leg rö vi debb úton szál-
lá sunk ra. Mi vel egy ki csit mi is be vol tunk ál lít va, az éj-
sza ká ban rá gyúj tot tam a pe se tá i ból ki for ga tott ma gyar em-
ber cantejondójára. Két fe ke te si sa kos rend õr meg in dult 
fe lénk. Nicole el ma gya ráz ta ne kik, a señor elõ ször lá tott
fla men cót, és na gyon tet szik ne ki. Ez tet szett ne kik is. El-
en ged tek. Más nap, rossz al vás után már fél nyolc kor le-
sur ran tunk egy nyil vá nos te le fon hoz, hogy sen ki ne hall-
ja a be szél ge tést. Pity mal la ti idõ pont ez a spa nyo lok nál. 
Marcelo ká sás han gon bos  szan ko dott az éb resz tés mi att, 
az tán ugyan ilyen han gon mond ta, hogy sem mi re sem em-
lék szik, az tán bo csá na tot kért, ami ért nem em lé ke zik sem-
mi re. Vé gül Nicole ki csi kar ta be lõ le, hogy dél ben vár a 
Puerta del Sol egyik ká vé há zi te ra szán. Szé les ka ri má jú 
szal ma ka lap ban ül dö gélt ott, ha tal mas ku bai szi var ló gott 
ki szá já ból. Egy öt-hat éves kis fiú pu col ta a ci põ jét. Meg-
kér dez tük, ilyen ko rán kez dik? Marcelo, aki hoz zá szo kott 
a gye rek mun ká hoz, azt dör mög te, ha még dél ben sem kez-
de nék el, ko szo sak ma rad ná nak a láb be lik. Nagy meg köny-
 nyeb bü lé sünk re tör lesz tet te adós sá gát. Az tán el vitt bi ka-
vi a dal ra, il let ve az nap Mad rid ban nem lé vén corrida mû-
so ron, egy fa lu ba vitt el, ahol tu dott egy novilladáról,
vagy is olyan küz de lem rõl, ame lyen bá tor sá guk ki mu ta-
tá sá ra hely be li le gé nyek (torerók, va gyis nem fel ava tott 
toreadorok) vö rös tö rül kö zõ jü ket le beg tet ve jó ko ra, de 
még nem egé szen ne héz sú lyú bi kák kal száll nak szem be. 
Utá na egy kert ven dég lõ ben Cruz Blancát it tunk az át élt
iz gal mak ra – az egyik kra ké lert fel bo rí tot ta a dü hös ál lat, 
de a töb bi tor re á dor je lölt oda ro hant, és tö rül kö zõ ik kel el-
te rel ték a bi ka fi gyel mét, így a por ban he ve rõt szú rás nem 
ér te – majd gril le zett lan gusz tát et tünk egész kü lön le ge-
sen fi nom rosadóval ön töz ve. Ké sõbb, mi kor a lan gusz-
ta el fo gyott, már csak a tor kun kat ön töz tük, Marcelo tel-
je sít mény ben me ssze le ha gyott ben nün ket, mi meg nyug-
ta la nul bú csú zás ba fog tunk, hogy ak kor min dent na gyon
szé pen kö szö nünk, él jen a ba rát ság, él jen Spa nyol or szág. 
Ben ne vi szont, ami kor lát ta, hogy vég képp bú csú zunk, ma-
radt an  nyi lé lek je len lét, hogy meg kér dez ze, rá érünk-e más-
nap dél elõtt még az õ sör gyá rát meg néz ni. Ami rõl már 
volt szó. Ben nem fel éb redt az új don ság ra kí ván csi ör dög, 
és mond tam, hogy ne. Nicole-nak pe dig eszé be ju tott, hát-
ha megy Va len ci á ba egy sör szál lí tó te her au tó, az zal mi is 
me het nénk. Marcelo sze rint in dul egy, de csak éj sza ka. 
Az is meg fe lel, mond tuk.

Más nap dél elõtt Marcelo megint kint ült a ká vé ház te-
ra szán, megint pu col ta ci põ jét a kis fiú. Kap tam aján dék-
ba egyet Fidel Castro szi var já ból. Fe ne mód mell be vá gott, 
de nem fog tam fel fi gyel mez te tés nek. Még le gény ked tem 
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is, hogy ne kem ez sem mi. In kább a nap za vart: nyár kö-
ze pén Mad rid ban per zselt már a hõ ség ti zen egy óra fe lé.
Be ül tünk hát a pi ros Buickba, mely el vitt a vá ros ha tá rá-
ba egy va do na túj tég la épü let hez. Örül tem, hogy ár nyék ba 
ke rü lök. Rög tön el kezd tük a lá to ga tást a le nyû gö zõ en gé-
pe sí tett üzem ben. Úgy em lék szem, az er jesz tés után a hû-
tés kö vet ke zett, s en nek a je ge lõ szer ke ze tei olyan hi de-
gek vol tak, hogy nem köz tük, ha nem fe let tük, a vi lá gos sá-
got árasz tó üveg te tõ alatt kör be ve ze tõ hí don te kin tet tük 
meg õket. Nicole szaty rá ból elõ ke rült kö tött ka bát ja. Én 
vi szont nem hoz tam me leg hol mit: át iz zadt in gem priz nic-
ként ta padt a bõ röm re. Nicole lát ta, hogy ös  sze fo gom elöl 
a két ka ro mat, ne ki állt há ta mat dör zsöl ni. Marcelo, aki a 
rész le tek ben ké je sen el me rül ve ma gya rá zott, le gyin tett 
egyet: ka to na do log. Per sze, õ gyá ro si za kó ban volt. Én 
vi szont egy ket tõ re meg fá zom, ez egyik gyen ge pon tom. 
Mi kor Marcelo hal lot ta, hogy va co gok, vég re fel gyor sí-
tot ta a me ne tet, de ak kor már a baj meg tör tént. Be lá za-
sod tam ko ra dél után ra, ne he zen lé le gez tem. A szo bán kat 
fel ad tuk, a pan zió fo lyo só ján be le rogy tam egy nád ka ros-
szék be és bárgyún me red tem ma gam elé. Nicole le ment
Marcelónak te le fo nál ni. Azt üzen te, küld egy or vost, ad-
dig igyak for ró te jet rum mal. És hogy az or vos a Kék Lé-
gi ó ban szol gált, meg bíz ha tó. Tu dom-e, mi a Kék Lé gió?
Va la mi rém lett, az orosz fron ton har col tak a né me tek mel-
lett. Nicole fel za var ta a szi esz tá zó pan zi óst, for ral jon te-
jet. Jó nagy bög ré re va lót kap tam, ala po san meg ru moz va. 
El bó dul tam. Gon do san ta golt be széd re ri ad tam fel. Egy 
ma gas, aszott, kecs ke sza kál las fér fi állt elõt tem két köp-
cös tár sa sá gá ban. Szó val azt ál mod tam, hogy fel éb red tem 
a Don Quijoteban. Õk azt mond ták, hogy mind a hár man
kék lé gi ó sok, és jöt tek a ma gyar baj tár sat gyó gyí ta ni. Azt 
ma kog tam, én ak kor gye rek vol tam, ami kor õk lé gi ó sok. 
A gye rek is baj társ, sze ret jük a ma gya ro kat, je len tet te ki 
az aszott lo vag, s ne ki lá tott mell ka so mat szte tosz kó poz ni. 
A má sik két lé gi ós is fö lém ha jolt szu szog va a baj társ nak 
ki já ró jó aka rat tól. Iz zad nia kell a baj társ nak, nyi lat koz tat-
ta ki a bús ké pû lo vag idõt len mo sol  lyal. Ha pár órát iz zad,
es té re talp ra áll. Ha nem iz zad, tü dõ gyul la dás le het be lõ le. 
Õk most ápol ni fog nak. Szé ke ket kér tek a pan zi ós tól, kö-
rém ül tek, s amíg én ru moz tam, õk ko nya koz tak Nicole jó-
vol tá ból, aki ka pott egy üveg re va lót a kony hán.

Vagy ná luk volt ko nyak? Nem tud tam el len õriz ni, 
mert a vi lág há bo rús ka lap kú ra kez de mé nye zõi fel kap tak 
ka ros szé kem mel együtt, és vit tek egy tá bo ri kór ház ba. 
Nicole ott várt a sá tor be já ra tá ban. Kö ze lebb ér ve ki de-
rült, hogy tá bo ri zá log ház ról van szó, s en gem be akar nak
oda csap ni. Nicole nem akar ta been ged ni õket, s azt vág ta
fe jük höz: sok kal töb bet érek, mint amit kér nek ér tem. Õk 
mél tat lan kod tak, hogy ki fi ze ti ki a ko nya kot, és le dob tak 
ka ros szé kes tõl a föld re. A zaj ra ki nyi tot tam a sze me met, 
s õk csak ugyan nem vol tak ott. Nicole meg szep pen ve kö-
zöl te, hogy a lé gi ó sok ki it ták az üve get, és va la mi ka to-
na nó tát éne kel ve ott hagy tak min ket. Meg pró bál ta vis  sza-
tar ta ni õket, kér dez te, hogy ki fog ja a fo gyasz tást ren dez-
ni. Azt fe lel ték, ilyen ki csi re nem kell ad ni, fõ az, hogy a 
ma gyar baj tár suk már gyógy ul. Le ment megint te le fo nál-
ni Marcelónak, de an nak a ké szü lé ke nem vá la szolt. A 
rum és az ideg fe szült ség meg tet te köz ben a ha tá sát. Fel ele-
ve ned ve azon tör tem a fe jem, ho gyan le het ne ész re vét le-
nül ki oson ni, és már ne ki is lát tunk a sze de lõdz kö dés nek. 

Er re meg je lent a pan zi ós, szed te le a po ha ra kat 
meg a két üres flas kát. Kér dez te, hogy ér zem 
ma gam. Kö szö nöm, mond tam, és va la mi ön-
rom bo ló erõ nek en ge del mes ked ve meg kér dez-
tem, mi vel tar to zunk. Nicole el ké pedt. A pan zi ós mor mo-
gott, mint aki las san fej szá mo lást vé gez. Új ra kezd te, mint 
aki na gyon fon tos ös  sze adás sal baj ló dik. Az tán kö zö nyö-
sen egy szó val vá la szolt. Nada. Sem mit. Örül, hogy va la-
mit õ is te he tett az úr gyógy ulá sá ért. Még min dig a rum 
ha tá sa alatt kö töt tem az ebet a ka ró hoz: Nem fo gad hat juk 
el. Leg alább a ru mot hadd fi zes sük. – Szó sem le het ró la.
Igya nak majd még Spa nyol or szág egész sé gé re.

A ba rát ság ra és Spa nyol or szág ra, kap cso ló dott hoz zá 
a be top pa nó Marcelo. Fel ra gad ta mind két bõ rön dün ket, 
és el vitt egy szom szé dos ká vé zó ba. Más fél óra volt hát ra
az in du lá sig. Az õ ve zény le te alatt új ra kez dõ dött a ru mos-
tej-ke ze lés. Csak iz zad jak. Csak gyógy ul jak. Õ is ke zel te 
ma gát, de az õ kú rá ját ez út tal sem mi kép pen sem le he tett az 
enyém hez ha son lí ta ni. Fo gal mam sem volt, be teg va gyok-e
még, s mindin kább ne he zem re esett fo gal mat al kot ni bár-
mi rõl. Nicole nem vet te ész re ezt a bel sõ vál to zást: arány-
lag meg õriz tem kül ala ko mat, s egyéb ként is õ Marcelóval 
báj tár sal gott. Mi kor az in du lás órá ja ütött, meg ijesz tet tem 
tel je sen bi zony ta lan já rá som mal. Jó te võnk be lém ka rol va 
tá mo ga tott, és nyug tat ta Nicole-t, az úton ki al szom ma-
gam, rend be jö vök. Ros  szul meg vi lá gí tott ra ko dó hely re 
ér kez tünk a Buickkal. Több te her au tó kö zött ott állt a szá-
munk ra ki vá lasz tott is, elõt te két köp cös alak, akik ben a 
dél utá ni Sancho Pansákat vél tem fel is mer ni. Õk tusz kol-
tak fel baj tár si a san az ülé sek mö göt ti fek võ hely re, rám 
dob tak egy ta ka rót is. A kof fe rek nek is volt hely, az egyik 
föl is ke rült. Föl szállt a so fõr, akit nem is mer tem. Be in dí-
tot ta a mo tort. Az erõs mo tor ber re gés ben mint ha Nicole-t 
hal lot tam vol na: en gem hí vott. Ösz  sze szed tem ma gam és 
fel kö nyö köl tem. Ek kor már azt ki ál tot ta: policia, és igye-
ke zett ki tép ni a ke zét Marcelloéból, aki az éles, két ség-
beesett hang ra el en ged te, és vis  sza ült a pi ros me se au tó ba. 
Ru mos meg vi lá gí tás ban is de ren gett ben nem, hogy mi tör-
tént. A so fõr vi szont csak hos  szú or dí to zá sunk után fog ta
fel, hogy a señorita hoz zám tar to zik. Nem két utas ról volt 
szó, is mé tel te ma ka csul. Meg dü hö sen. Még is fel eresz tet-
te vé gül Nicole-t, a bõ rönd jét is beemel te.

Ki de rül tek a kö vet ke zõk: Marcelo el vált em ber; mi kor
en gem két ba rát ja in ga tag ál la pot ban fel nyo mott az ülés 
mö gé, jó te võnk meg kér te Nicole ke zét, azt ígér ve, hogy 
meg oszt ja ve le sör gyá rát, bár ját és a caudillónak is be mu-
tat ja; Nicole er re azt fe lel te, hogy õ ve lem uta zik; Marcelo 
a már ber re gõ te her ko csi ra mu ta tott: André egye dül in dul.
Nicole Mad rid ban ma rad, és majd meg be szé lik a há zas-
ság rész le te it. De ha Nicole nem óhajt holtomiglant, más-
nap es te ugyan ek kor el me het a kö vet ke zõ Cruz Blancás
já rat tal. Szó val ki de rült, ven dég lá tónk mi ért nem szólt, 
hogy ve gyek fel pu ló vert a sör gyá ri lá to ga tás hoz. Ki de rült 
to váb bá, mi ért dü hö dött meg a so fõr, ami ért Nicole is be-
te le pe dett a ve ze tõ fül ké be. Taranconnál egy ra ko dó te lep-
re haj tott, ahol egy ki fes tett, mé lyen de kol tált, be gyes me-
nyecs ke vár ta in te get ve. A so fõr za var tan és kö rül mé nye-
sen uta sí tott: száll junk le, mert õ a fe le sé gé vel akar va la mi 
fon to sat meg be szél ni. A meg be szé lés nagy já ból negy ven 
per cig tar tott, mely nek so rán zöld sé geslá dák és ba rom fi- 
ket re cek kö zött ácso rog va azt ta lál gat tuk, ered mény te le-
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nül, hogy Marcelo, aki éle tét ve szé lyez tet ve 
meg men tet te a temp lo mot, s ez zel sza bad dá tet-
te ma gá nak az utat a men  nyek or szá gá ba, mi ért 
akar ta üd vös sé gét koc ká ra ten ni egy ga lád nõ-

rab lás sal. Az sem de rült ki, hogy az in du lás fel for du lá sá-
ban ho vá let tek a kék lé gi ós Sancho Pansák, és hogy mi-
ért vol tak ket ten.

Se fü le, se far ka en nek a tör té net nek. Ta nul ság ként egy-
ál ta lán nem le het le von ni be lõ le, hogy mi jel le mez te az 
ak ko ri spa nyol köz ál la po to kat. Va len ci á ból pél dá ul Bar-
ce lo ná ba egy olyan szo mo rú és meg nye rõ mo so lyú au tós 
vitt, aki nek, mi kor rö vi den el mond tuk, mi tör tént ve lünk
Mad rid ban, azt mond ta, hogy õ ilyes mit csak XVII. szá-
za di pi ka reszk re gény ben ol va sott, mert ami a je lent il le-
ti, az a fa lan gis ta, bi gott, nyárs pol gá ri nyo más kö vet kez-
té ben egy han gú és ese mény te len. Még sem volt fö lös le-
ges a vi szon tag sá got el me sél ni, mert érez te ti, mi lyen össz-
hang ban ke rül tünk ki vá rat lan ka lan dok ból, me lyek be ket-
ten együtt olyan já té ko san ke ve red tünk, mint aho gyan a 
szé kes egy há zak ban él vez tük a ki sebb-na gyobb dé mo nok 
fel fe de zé sét. Nicole egy talp ra esett ba ba volt, aki ben én 
gyö nyör köd tem. Min dent tu dott, amit a vi lág egy nagy-
ko rú tól el várt, de tu dá sát olyan gyer me ki báj jal jut tat ta 
ér vény re, hogy eb ben a for má ban a tar ta lom va la men  nyi-
re min dig meg le pe tés ként ha tott. Az én sze mem ben min-
den kép pen, év ti ze de ken át. S mind azok sze mé ben, akik-
rõl úgy érez te, hogy öröm mel kap cso lód nak az õ kor té-
vesz tõ re miniatürizált hul lám hossz ára. Szü le i mé ben pél-
dá ul, akik be le sze ret tek, mi kor 1961-ben, egy hó nap pal 
há zas sá gunk elõtt, fel buk kant ná luk tel je sen egye dül, hi-
szen ak kor én nem me het tem, s akik nem gyõz ték cso-
dál ni „fel nõtt höz il lõ” önál ló sá gát. Pe dig ak kor õ már hu-
szon há rom éves volt. Bu da pes ti Winnetouként for go ló dó 
uno ka öcsém sze mé ben is, aki sze re tett vol na Winny the 
Pooh-t ját sza ni ve le, majd mint a Charlotte ál tal mel lõ zött 
Werther, úgy só haj tott utá na. Min den ki per sze nem en ge-
dett a gyer me teg von zás nak. Ál ta lá ban a na gyon hi va ta-
los, ko moly em be rek fi gye lem re sem mél tat ták, at tól tart-
va nyil ván, hogy fel tá maszt ben nük va la mi hely te lent a ré-
gen el han tolt kis ko rú ság ból. És bi zal mat la nul, oly kor el-
len sé ge sen vi sel ked tek ve le olya nok, akik nya kuk ban ci-
pel ték hal ha tat lan gye rek ko ru kat, csak ép pen eset le nül, va-
ló sá gos lisz tes zsák ként, és irigy ked tek Nicole-ra az in fan-
ti liz mus nak az élet be va ló vá lasz té ko sabb be il lesz té sé ért. 
Le het ezt úgy is mon da ni, hogy ép pen az ele ve nen meg õr-
zött gye rek kor ha to dik ér zé ké vel ki szúr ták a vá lasz té kos-
ság ban a mes ter kélt sé get.

23.  Tet sze ni vá gyá sá nak gör csei–
az én ta nács ta lan sá gom

Ha lá la után Kibédi Var ga Áron nal be szél get tünk ró la, 
s õ an  nyit jegy zett meg, hogy Nicole-t a fran ci ák bi zo nyá-
ra job ban ér té kel ték, mint a ma gya rok. Ezt a fel osz tást sze-
rin tem nem le het ál ta lá no sít va el fo gad ni. Egy se reg ma-
gyar ba rá tunk, akár nyu ga ti, akár ha zai, él vez te a tár sa sá-
gát. Ta lán a leg meg gyõ zõbb bi zo nyí ték, hogy ak kor is ke-
dé lye sen el cse veg tek ve le, ami kor én nem vol tam je len. Il-
di kó, az uno ka hú gom, N. S., Hol lan di á ból, R. P., R. Gy. 
vagy N. G. Bu da pest rõl, J. E. és M. Châteauroux-ból, a 
Sir-ök Lon don ból, ma ga Gyergyai is mind he lyet ka pott

az õ bel sõ kö ré ben. Igaz, kön  nyeb ben ment a ba rát ko zás 
azok kal, akik tud tak fran ci á ul, ám ön ma gá ban ez nem 
volt elég. Ak kor jött lét re köz vet len, jó vi szony, ami kor 
úgy érez te, sze re tet tel ve szik kö rül, s ak kor még in kább,
ami kor el fo gad ták üd vös ké nek. Ilyen kör nye zet bõl biz ton-
sá got me rí tett, és ami kor õ ne ve tett, meg tud ta a töb bi e ket 
is ne vet tet ni. A fran ci ák kal sem ala kult más ként a hely zet,
kön  nyebb sé get az õ tár sa sá guk ban leg fel jebb a kö zös szo-
ká sok, az ott ho nos ész já rás je len tett, mert et tõl, elv ben leg-
alább is, na gyobb biz ton ság ban érez te ma gát, és töb bé-ke-
vés bé azt a vissz han got vál tot ta ki, ame lyet el várt. Sok-
sok ba rát nõ je volt, leg alább an  nyi, mint ne kem ba rá tom 
(a má sik nem rõl ké sõbb szó lesz), õ azon ban jó val töb bel
érint ke zett, mint én, aki hol egye te mi mun kám ba, hol az 
írás ba zár kóz tam. Két ál ta lam is igen ked velt kol lé ga nõ jé-
vel, Anne-Marie-val és Béatrice-szal ne ve tõ dél utá no kat 
ren dez tek, érett sé gi zett di ák jai kö zül töb ben ba rát nõi let-
tek, az utol só két év ben kór há zi szo bá ja va ló sá gos za rán-
dok hel  lyé vált, és amen  nyi re be teg sé ge en ged te, ágya kö-
rül tár sa sá gi sza lon ala kult ki. Nicole tet sze ni akart, mert 
nõ volt, per sze, de nem an  nyi ra hó dí tó kedv bõl, mint fé-
lénk ség bõl. Ha meg gyõ zõ dött ar ról, hogy tet szik, fel ol dó-
dott, és ada ko zó szív vel, tün dé ri en vi sel ke dett.

Ha úgy érez te, hogy nem tet szik, az együtt lét bõl köny-
 nyen ka taszt ró fa ke re ke dett, nyög ve nye lõs, kí nos me rev-
ség. És csak te téz te a bajt az zal, hogy a ked ve zõt len hely-
zet ben is erõl tet te tet szé si kí sér le te it, nem va ló sá gos ké-
pes sé ge i bõl me rít ve, ha nem azo kat a kép ze te ket moz gó sít-
va, ame lyek nek el kép ze lé se sze rint a kí vánt ha tást biz to sí-
ta ni uk kel lett. Hos  szú idõ be tel lett, amíg rá döb ben tem: ez 
egy faj ta be teg ség, és, mond juk, kü lö nös kép pen fran cia be-
teg ség, mert ta lán min den eu ró pai nem zet kö zül õk gon-
dol kod nak leg in kább a tet szés ka te gó ri á i ban, és év szá za-
do kon át õk lé te sí tet ték az er re szol gá ló, leg gaz da gabb 
kel lék tá rat. Szin te ma gá tól ér te tõ dõ, hogy fran cia pszi cho-
ana li ti kus, Jacques Lacan hang sú lyoz ta a tü kör sze re pét a 
kis gye rek lé lek ta ni fej lõ dé sé ben, a tü kö rét, amely be fel ké-
szü let le nül be le te kint ve az ap ró ság egy szer re csak ön ma-
gát más nak lát ja, mint ami lyen nek ad dig ér zé kel te, mert 
az ál tal, hogy a kép mást raj ta kí vül bár ki néz he ti, a né zõ
ön ma gát kény te len tár sa dal mi lény ként fel fog ni. Már pe-
dig Nicole a ma ga tár sa dal mi meg je le né sé nek for má ja 
fe lõl szün te len két sé gek kel küsz kö dött, ele in te at tól tart-
va, hogy a meg je le né se nem elég im po záns, s va la mi vel, 
de nem sok kal ké sõbb at tól, hogy a tár sa da lom fe lé for dí-
tott ké pén pa rá nyi re pe dé sek kép zõd het nek, me lye ken át 
olyas mi de rül het ki ró la, ami tõl meg sem mi sül het. Va gyis 
lé lek idom ári szak má ba vá gó ese tet kép vi selt, ám én hu-
szon öt-hu szon hat éves ko rom ban eh hez a szak má hoz egy-
ál ta lán nem ko nyí tot tam, s az ál ta la ke zelt je len sé ge ket 
leg szí ve seb ben a pe da gó gia ha tás kö ré be uta lom, ha ezek 
a je len sé gek haj lan dó ak let tek vol na ilyen uta sí tás nak en-
ge del mes ked ni. 

Kez dõ dött a fény ké pe zés sel. Nicole bo ká ja a fran cia át-
lag nál egy ár nya lat nyi val vas ta gabb ra si ke rült, bi zo nyos 
szö gek ben azon ban a tö ké le tes ség nek ál ta la rop pan tul fáj-
lalt hi á nya nem lát szott, er go csak ezek ben a szö gek ben le-
he tett õt fo tóz ni. Ha nem a he lyes be ál lí tás ban kap tam le, 
or rolt hos  sza san, az elõ hí vott ké pet pe dig igye ke zett ösz-
 sze tép ni. Csuk ló ja sze ren csé re kel lõ en kar csú ra si ke rült, 
az zal nem kel lett te ke tó ri áz ni. Re a gál így más nõ is, per-
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tól. Nõk és fér fi ak kap cso la tát ma gán ügy nek te kin tet tem, 
és vi szo lyog tam at tól, hogy is me rõ sök, meg plá ne szá-
mom ra va di de ge nek be le ütik or ru kat ket tõnk kap cso la tá-
ba, az em be ri ség faj fenn tar tó kül de té sé nek fo ga dat lan pró-
ká to ra i ként. Le a kö zös sé gi bi zal mas ko dás sal, ér zel mes ke-
dés sel! Le a szín pa di as idét len ke dés sel! A há zas sá got me-
rõ ben ad mi niszt ra tív cse le ke det nek te kin tet tem, amely le-
he tõ vé te szi, hogy együtt lak has sunk, köl csönt ve hes sünk 
fel, és ko pog ta tás nél kül sen ki se al kal mat lan kod jék ná-
lunk. Eh hez sze rin tem be le he tett ér ni az elöl já ró sá gi, pol-
gá ri vál to zat tal, mely re a XVIII. ke rü let ben, a Jules Joffrin 
té ren ke rült sor. Még ezt a gyors tal pa ló egy be ke lést sem 
vet tem iga zán ko mo lyan, ahogy ez ki de rült, ami kor a ke-
rü le ti pol gár mes ter kép vi se lõ je fel szó lí tott, cse rél jük ki a 
jegy gyû rû ket. Elõ is bo ga rász tam a zse bem ben le võt, ar ra 
azon ban or vul rá te ke re dett egy cér na szál, amel  lyel egy 
szög gel ki lyu kasz tott te le fon ér mét a nyil vá nos fül kék ben 
a be szél ge tés be fe je zé se kor, még a kagy ló vis  sza akasz tá-
sa elõtt ügyes rán tás sal meg le he tett men te ni to váb bi in-
gye nes táv be szé lé sek le bo nyo lí tá sa vé gett. Köz ked velt di-
ák trükk volt ez a meg lé kelt tan tusz, de ak kor egy szer csak 
a gyû rû höz akad va ott fi tye gett bûn jel ként az elöl já ró sze-
me lát tá ra. „Uram”, mond ta a si e tõs fér fiú, „va la mit el fog 
ve szí te ni”. Nicole bá jos mo sollyal le szed te a cér nát a gyû-
rû rõl, de azért lát tam, meg van szep pen ve.

Azt hi szem, õ resz ke tett leg in kább at tól, hogy én af fé-
le is ten kard ja ként va la mi vad do log gal ál lok elõ. Nyil ván
meg tár gyal ta ag gá lyát szü le i vel, és rá vet te õket, hogy fel-
tét ele im be szó nél kül be le men je nek. Any ja le mon dott ar-
ról, hogy lá nyát meny as  szo nyi egyensleppbe buj tas sa, én 
öl töz tet tem ará nyos ra mé re te zett se lyem ru há ba, mely ben 
vi rul va és vir gon can for go ló dott. És cin ko san, amen  nyi-
re a kö rül mé nyek en ged ték. Ne ki volt a leg ne he zebb dol-
ga, mert a ked vem ben akart jár ni, de szü le it sem akar ta

sze. Rit kább eset a test ma gas ság gond ja. Száz öt ven négy 
cen ti mé ter rel la tin or szág ban a hu sza dik szá zad kö ze pén, 
va gyis a vi ta min hab zso lást meg elõ zõ kor ban egy húsz-
huszonötéves lány na gyobb lel ki vál ság nél kül ki egye zett, 
kü lö nö sen, ha spor tolt. Nicole nem fu tott, nem tor ná zott, 
nem tu dott el kap ni egy lab dát. És egy szer majd nem kór-
ház ba kel lett vin ni, mert va la mi ka ta ló gus ból meg ren delt 
egy nö vesz tõszer ke ze tet, amely ered ményt a ge rinc csi-
go lyák nyúj tá sá val pró bált el ér ni. Pró bál ko zott az zal is, 
hogy mé re té nél egy-két szám mal na gyobb ru há kat vett, 
hos  szabb ka bá tot, hos  szabb szok nyát, ame lyek lóg tak raj-
ta, az õ tu da tá ban vi szont su dár sá gát jut tat ták ér vény re. 
Pe da gó gi ai be avat ko zá sa im vi ha ros el len ál lás ba üt köz tek, 
kü lö nö sen ka lapügy ben. Re me kül áll tak ne ki a szí nes sap-
kák, kö töt tek, pom po no sak, el len zõ sek, boj to sak. Ka cér 
kis ka la pok is kes keny ka ri má val. Vagy ka ri ma nél kül, pi-
káns haj to ga tás sal. Õ a ka la po sok nál kö vet ke ze te sen a tor-
nyos, kür tõs ké szít mé nyek nél kö tött ki, és dur cás zok sza-
vak kal il le tett, ha a vá sár lást aka dá lyoz ni pró bál tam, és 
ádáz sí rás sal vá dolt a már el kö ve tett vá sár lás sal szem be ni 
ki fo gá sa i mért, még a csu pán sze mem ben tük rö zõ dõ fenn-
tar tá sa i mért is. Me nyeg zõi fej ék nek is egy több eme le tes 
zikkurátot sze melt ki, s a ki tû zött dá tu mot kis hí ja, el kel-
lett ha lasz ta ni, mert meg ma ka csol va ma ga mat ki je len tet-
tem, hogy zikkurátusan nem ve szem el.

Vé gül be ér te egy tüll fel hõs ma dár szárny sze rû ség gel. 
Anyó som pe dig le mon dott az egy há zi es kü võ vel kap cso-
la to san táp lált ál ma i ról. Vis  sza te kint ve az 1961-es au gusz-
tus ra, nem is tu dom, ho gyan volt szí vem a szo ká so kat 
meg nyir bál nom. Olyan bar bár fel té te le ket szab tam, ami-
lye ne ket a fran ci ák a hu nok dú ló, pusz tí tó fe je del mé nek 
tu laj do ní ta nak. Nem volt eb ben sem mi ma gyar ko dás, hi-
szen a ma gyar me nyeg zõ ket ugyan olyan kap ta fá ra húz-
zák, in kább az, hogy ide gen ked tem a be ava tá si szer tar tás-



28

meg bán ta ni. Õ gyõz te meg any ját, hogy mond-
jon le pap ról, egy há zi ál dás ról, nász in du ló ról, 
ap ját meg ar ról, hogy a fran ci ák ál tal meg le he-
tõ sen le né zett disz nó sült le gyen a la ko má ban, 

nem pe dig hal, amit utá lok, és ürü comb sem, amit fa nya-
log va eszem. Úgy rém lik, nagy lel kû en fel aján lot tam cse ré-
be, hogy õk ehet nek, amit kí ván nak, mert mi kü lön macs-
ka asz tal hoz ülünk, ahol Nicole-nak fel szol gál hat nak per-
sze ha lat, ürü com bot, en gem vi szont ta nú im vesz nek kö-
rül va la mi fé le pár baj se gé di mi nõ ség ben. Ha az tán va la ki 
a csa lád ból fu tó lag át akar néz ni hoz zánk, szí ve sen lát juk. 
Tel je sen ne u ro ti kus ki kö té se i met elõ írás sze rû en be tar tot-
ták, csak Gara Lász ló, az egyik ta nú zú go ló dott, mert ne ki
ré gi pá ri zsi la kos ként a hal meg az ürü comb job ban íz lett
vol na, s en gem pa rasz ti íz lé se mért le pro vin ci á li so zott. Va-
la hol a Már na part ján ül tük a lag zit, a ven dég lõ rõl nincs 
ké pem, Garáról vi szont ma radt egy. Köz re fog juk Nicole-
lal, õ pe dig óri ás szem üve ge mö gül olyan üd vö zült mo-
sol  lyal néz, mint ha õ len ne a võ le gény, vagy leg alább is a 
nász apa. Lát ha tó an job ban él vez te a lag zit, mint én. Fel te-
he tõ en azért is, mert az al ka lom ör vén egy fél nap ra el sza-
ba dult az ott ho ná ra ne he ze dõ, zord han gu lat tól. 

Ma gát a fény ké pet Nagy Gé za ké szí tet te, a má sik ta-
núm. Pa rá nyi ma gyar ösz tön díj jal jött 1961 nya rán ku tat-
ni a Bibliothèque Nationale-ban. Nicole-lal mi avat tuk
be a di á kok ár en ged mé nyes le he tõ sé ge i be, ta lán még a 
lu kas tan tusz tit ká ra is meg ta ní tot tam. Járt ve lünk a men-
zá ra, el vit tük szín ház ba, egy szer egy ma rok kói mu la tó-
ba. Egye te mis ta ként in gyen me het tünk tán cos, ze nés he-
lyek re, az zal a ki kö tés sel, hogy nyi tás elõtt ülünk be pezs-
gõs üveg mel lé, hogy az el sõ ven dé gek azt hig  gyék, hogy 
nem õk az el sõ ven dé gek, és hogy ne hát rál ja nak ki za var-
tan. A ma rok kó i ak nál meg is telt a te rem, ha ma ro san egy 
hastáncosnõ lé pett a par kett re, és ké jes S be tû ket ké pe zett 
hal vány kék, ke le ti tüll bu gyo gó ban, va la mint köl dö kig de-
kol tált se lyem mel lény ben, mely alatt rög tön te jes ká vé szí-
nû bõ re kö vet ke zett. E csá bo san fény lõ laj bin a gom bo kat 
ezüst csen get  tyûk he lyet te sí tet ték, s mu tat vá nya vé gez té-
vel a dél sza ki del nõ vé gig jár ta az asz ta lo kat, göm bö lyû-
sé ge it há re mi csi lin ge lés sel him bál va. Gé za elõtt is meg-
je lent a két mell, s õ azt hit te, kí nál va. El sõ csen ge tés re 
csak el pi rult, má so dik ra dül ledt szem mel be le né zett, har-
ma dik ra pe dig telemarkos szak ér te lem mel meg ra gad ta. A 
nõ fújt, mint egy vad macs ka, és az el ké pedt ta po ga tót mo-
dor ta lan alak nak (mufle) ne vez te olyan han go san, hogy 
két pin cér is asz ta lunk hoz si e tett. Az zal nyug tat tam meg 
õket, hogy az úr a Szov jet uni ó ból jött, ezért nem is me ri 
a ki fi no mul tabb or szá gok szo ká sa it. Amely szo kás ab ban 
az eset ben azt kö ve tel te, hogy a kun csaft az or ra elõtt rez-
ge tett két mell kö zé egy ci ga ret ta for má jú ra so dort ban kót 
csúsz tas son. Sze gény Gé za! Két bal ke zes meg nyil vá nu lá-
sa i ról és egyéb sze ren csét len ke dé se i rõl az élet ben köny-
vet le het ne ír ni, amit más részt jó aka ra ta, ba rá ti hû sé ge, 
be csü le tes sé ge, szel le mi ké pes sé gei nem ér de mel né nek 
meg. Min den eset re Garával ke dé lye sen el cse ve gett, s ak-
kor, ott, en gem jól esõ en te her men te sí tett.

A ma ga mód ján ezt tet te a J. há zas pár is, E., aki fran-
cia sza kos év fo lyam tár sam volt, õ is X-es, csak ke vés bé 
har cos, mint mi vol tunk a Sir-ökkel, és M., a fe le sé ge, fel-
vá gott nyel vû, vi dám tár sa sá gi lény: õt már az emig rá ci-
ó ban is mer tem meg, s ahogy õk ket ten ba rá ti ked ves ség-

gel, vi rá gos kedv vel hoz zánk te le ped tek, az zal a mi el szi-
ge telt sé günk el vi sel he tõ vé eny hült. Nicole-é is bi zo nyos 
szem pont ból. Gya kor la ti lag szo ci o ló gi a i ból. Raj tunk kí-
vül a ven dé gek va la men  nyi en anyó som elõ vá ros ban la kó 
csa lád já ból és az õ jószomszédságukból ve rõd tek ös  sze, 
mert apó som draguignani (provánszi) ro ko na it anyó som 
egy ré gi sé re lem mi att nem hív ta meg. Tö mér dek je len ték-
te len, szel le mi leg nem lé te zõ em ber el sõ sor ban, és csak 
má sod sor ban, mond juk úgy, rá adá sul fran cia is. Ugyan is 
ha son ló ös  sze té te lû ma gyar tár sa ság ban leg alább an  nyi ra 
egye dül érez tem vol na ma ga mat. Az én csí põs, fo nák sá go-
kat ki pé cé zõ, szí ve sen szent ség tö rõ, sza va kat, gon do la to-
kat ki for ga tó, mind ezt jól ne velt ség be rej tõ mo do rom meg-
hök ken ti, kön  nyen el is bizonytalanítja azo kat, akik a nyel-
vet – akár me lyi ket – ke vés gon do la tuk szent egy sze rû sé-
gû köz lé sé re kor lá toz zák. Ki vált kép pen a köz he lyek be fo-
gódz ko dó kat. Pél dá nak oká ért mond hat tam vol na-e azok-
nak, akik nek egyet len mon da ni va ló ja az volt, mi lyen kár, 
hogy szü lei nem le het nek je len a há zas sá ga al kal má val, 
mond hat tam vol na-e, hogy ne kem ez in kább jól jön, hi-
szen ti zen két éves ko rom óta fo lya ma to san fe szé lyez nek a 
nyil vá nos ság elõtt. Ilyen ki je len té sek kel az em ber meg bot-
rán koz tat, el len sé ge ket sze rez, ho lott a lag zi nak épp az len-
ne a cél ja, hogy min den ki egy más nya ká ba bo rul jon. Ha 
az em ber kö vet ke ze te sen mond ja a ma gá ét, lo gi kai tö rést 
okoz hat a vi lág ban. 

Nicole kön  nyeb ben el vi sel te csa lá di kör nye ze tét, hi-
szen eb ben nõtt fel, és ke vés bé volt va dóc. De a szo ká-
sok tisz te let ben tar tá sa köz ben már rég óta haj lan dó sá got 
ér zett és egy re in kább ké pes lett ar ra, hogy úgy gon dol-
koz zék, mint én. Azt is tud ta, hogy ki hí vó gon dol ko dá so-
mat nem kö ve tik vis  sza von ha tat lan tet tek. És min den kép-
pen él vez te a füg get len fel fo gás sza ba dí tó ere jét. Ami nek 
ára – az iro dal má rok tud ják jól –, hogy a ma té ria té nye i-
re szo rít ko zó, föld höz ra gadt tár sal gás sû rû jé ben lég szom-
ja tá mad az em ber nek, s az a rém ké pe, hogy el vesz ti szó-
lás sza bad sá gát. El vég re ilyen kör nye zet ben min dig a kép-
zet tebb szel lem ma rad alul, ne ki kell le mon da nia fo gal ma-
i ról, szem pont ja i ról, nyel vi for du la ta i ról, szem ben a hab-
zso ló több ség gel, amely ál ta lá ban ész re sem ve szi, mi lyen
pa rancs ural mat gya ko rol, ha pe dig fel hív ják rá a fi gyel-
mét, meg sér tõ dik, ér zel mi és tár sa dal mi ter ror ral vá la szol. 
Nicole ek kor már osz tot ta ezt a né ze tet, négyéves kap cso-
la tunk és ma ga a böl csész tá jé ko zó dás is fo gé kon  nyá tet-
te rá, és az eb bõl kö vet ke zõ fe szült sé gek sem le ge sí té sé re, 
pom pás lé lek ta ni ér zék kel ki ta lál ta, hogy a hab zso lók ki-
sebb sé gi ér zé sé vel szem ben egy má sik, még az övék nél
is ké nye sebb és kö ve te lõbb ki sebb sé gi ér zés re hi vat koz-
zék. Nem mondta azt, hogy fin  nyás agyam meg pud vá-
sod na a csa lád asz ta lá nál; azt mond ta, hogy sze gény me-
ne kült ma gya rok nak egy más tár sa sá gá ra van szük sé gük, 
hogy ke vés bé szen ved je nek az ott hon ta lan ság tól, a töb bi-
ek pe dig úgy bán ja nak ve lünk, mint a hí mes to já sok kal, 
mert na gyon tö ré ke nyek va gyunk, lel ki se be sül tek, fej lö-
vé se sek.

Ké sõbb ezt az in tést ar ra cse rél te fel, hogy azért ma ra-
dok rend sze re sen tá vol a ro kon ság tól, mert me ne kült sor-
som mi att két szer an  nyit kell dol goz nom, mint a szü le tett 
fran ci ák nak (rész ben igaz is volt), fe le ség nek pe dig fér-
je mel lett a he lye. Így a Neuilly-sur-Marne-i kö zeg arány-
lag ha mar le sza kadt ró lunk, és egy-két szü le tés na pi, ka rá-
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cso nyi üd vöz lõ la pon kí vül csu pán az apósomékkal va ló,
szin tén rit ká ra fo gott érint ke zé sek so rán kap tunk ró luk hí-
re ket. Nicole ré szé rõl le het a vis  sza hú zó dá sun kat tár sa dal-
mi sza ba du lás nak is te kin te ni, amely hez fo gódz ko dót a 
fran cia kul tú rá nak a si lány tól va ló bor za dá sa és jó ma gam 
nyúj tot tam, aki az õ sze mé ben a leg ma ga sabb iro dal mi vá-
lasz té kos ságigényt tes te sí tet tem meg. Egy fran cia úgy fo-
gal maz na, hogy a köz tár sa ság jel leg ze tes tár sa dal mi elõ re-
ju tás kép le té rõl volt szó. En nek gya kor la ti meg va ló sí tá sa 
azon ban nem igény li föl tét le nül az elõ zõ ál lo más nak va ló 
há tat for dí tást. Nicole elõtt olyan so rom pó emel ke dett, 
ame lyen túl lég üres tér be ke rült. Vál sá go sabb pil la na tok-
ban, két sé gek kel vi as kod va nem a szû kebb kö zös ség bõl 
igye ke zett erõt me rí te ni, ha nem en gem te kin tett pél dá nak, 
ho lott erõ fe szí té se ink cél ja nem egé szen fed te egy mást.

En gem nem a ma ga sabb ra emel ke dés iz ga tott, ha nem 
a szín vo nal meg õr zé se és az eh hez szük sé ges meg él he-
tés biz to sí tá sa. Kéz zel fog ha tó am bí ci ót je len tett ez, vi lá-
go san azo no sít ha tó esz kö zök kel. Szor gal mat és né mi ér-
tel met kel lett tár sí ta ni hoz zá juk, ki tar tó an tel je sí te ni, amit 
a meg él he tést biz to sí tó, az én ese tem ben egye te mi ha tó sá-
gok el vár tak tõ lem, és elõbb-utóbb el ér he tõ vé vált a ki sze-
melt ered mény. Kel lett per sze ked ve zõ hát szél, né mi tá-
mo ga tás, leg na gyobb sze ren csém nek azon ban azt te kint-
he tem, hogy ami kor ne ki áll tam va la mi nek, nem néz tem
foly ton jobb ra-bal ra, hogy a töb bi ek job ban vagy ros  szab-
bul tel je sí te nek, több re vagy ke ve sebb re jut nak – az zal tö-
rõd tem, hogy meg tu dom-e va ló sí ta ni, amit ki tûz tem ma-

gam elé, és hogy az adott te rü le ten ké pes va gyok-e meg üt-
ni a mér té ket. Ön ma gam mal áll tam ver seny ben, és az el sõ
évek ben el sem tud tam kép zel ni, hogy Nicole, aki sa ját or-
szá gá ban élt, reá sza bott tör vé nyek vé del mé ben járt utat 
kö ve tett, ke ve sebb ma ga biz tos ság gal mo zog, mint én. 
Nem ele mez tem vi lá go san, nem is tisz táz tam hát, hogy 
az õ gond ja alap ve tõ en a fel tö rek vés sel ki vív ha tó tár sa dal-
mi tet szés biz to sí tá sa. Amit ki szá mí ta ni leg alább olyan bi-
zony ta lan, mint idõt jó sol ni, sõt még an nál is bi zony ta la-
nabb, mert míg a jó vagy rossz idõ nagy já ból köz meg egye-
zés tár gya, a tár sa dal mi tet szés leg alább an  nyi ra függ az 
ala nyi ér té ke lés tõl is.

A szo ci o ló gi á ból így sod ród tunk a pszi cho ló gia csap dá-
i ba. Óha tat la nul és fel ké szü let le nül. Sem Nicole-nak, sem 
ne kem nem volt meg eh hez a meg fe le lõ nyel ve ze tünk. 
Õ ké sõbb rend sze re sen járt pszichoanalitikushoz, én be-
ér tem ide vá gó ol vas má nyok kal, me lye ket utóbb az egye-
te mi szö veg elem zé sek ben gyü möl csöz tet tem, de a kez de-
tek ben, ami kor a ne héz sé gek kel elõ ször ta lál koz tam, te he-
tet len nek érez tem ma gam, ami per sze hi ány ér ze tet szült, 
nem is egyet. Em lék szem, az 1960–61-es tan év ben, me-
lyet én Lon don ban töl töt tem könyv tá ri ku ta tás sal és ér te-
ke zé sem el sõ fe je ze té nek pa pír ra ve té sé vel, Nicole a szak-
dol go za tát ír ta Rot ter da mi Erasmus la tin nyel vû le ve le zé-
sé rõl. Ezt a kéj má mor tól tá vol ál ló té mát õ vá lasz tot ta, és 
bár a fran cia dip lo ma mun ka négy szer-öt ször hos  szabb a 
Ma gyar or szá gon el várt nál, és eh hez mér ten ala po sabb nak 
és el mé lyül tebb nek kell len nie, so se gon dol tam vol na, 
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hogy nem hoz za te tõ alá épp olyan kön  nye dén 
és si ke re sen, aho gyan ad dig vizs gá it le tet te. Ka-
rá cso nyi lá to ga tá sa kor Lon don ban nem is fag-
gat tam: õ azt mond ta, hogy a mun ka megy elõ-

re a ma ga út ján, én pe dig ilyen kö rül mé nyek kö zött sok-
kal fon to sabb nak tar tot tam, hogy Erasmus hoz zám kö zel
ál ló szak ér tõ jét a Tower hol ló já nak tár sa sá gá ban le fény-
ké pez zem – ami vé gül is nem si ke rült, mert a ro hadt ma-
dár lom hán és fe ke tén min dig odébb ug rált. Má jus ban 
men tem vis  sza Pá rizs ba, egy más nya ká ba bo rul tunk, el-
új sá gol tam, hogy én már az ér te ke zé sem má so dik fe je ze-
té be fo gok, az el sõt le gé pel ve csa tol tam a ku ta tó in té zet be 
va ló fel vé te lem kér vé nyé hez. Szó val úgy be szél tem er rõl, 
mint a meg él he tés esz kö zé rõl. És csak úgy fu tó lag kér dez-
tem rá az õ szak dol go zat ára, hi szen an nak rend ben kel lett 
len nie. Ta lán a ne gye dik ne ki ru gasz ko dás ra fog tam fel, 
hogy egy ál ta lán nincs rend ben: két hét tel a be adá si ha tár-
idõ elõtt alig pár ös  sze-vis  sza ja ví tott, ol vas ha tat lan pisz-
ko zat ol dal ké szült el be lõ le, s egy ka zal nyi ku sza jegy zet 
várt fel dol go zás ra.

Po fon ütöt tem. Ki csit úgy, ahogy apám adott nyak le-
vest, mi kor in tõt hoz tam ha za szám tan órá ról, de fõ leg 
va la mi pá nik kal ke ve re dõ te he tet len ség bõl. Ez nem le-
het. És ha még is, ak kor mi ért csak most mond ja? De mi-
ért? Mit csi nált hó na po kon át? So se fe lej tem el a te kin te-
tét. Nem sírt, nem sér tõ dött meg: me re ven, ki fe je zés te le-
nül né zett, mint aki nek nincs mit mon da nia. A hall ga tá-
sán még in kább fel in dul tam. Va la mi ok nak csak kell len-
nie. Nem ment, mond ta vé gül re mény te le nül. Pe dig men-
ni fog, üvöl töt tem, sze mé lyes ki hí vás nak te kint ve az aka-
dályt. Más nap el hoz ta a ter ve ze tet. El hûl tem. Arány lag jó 
gon do lat me net volt, di a lek ti kus fel épí tés sel, lo gi kus ér ve-
lés sel. Fur csá nak csu pán az lát szott, hogy a ki in du lás re-
to ri kus kér dé sei, ame lyek a ki dol go zást be ve zet ték, elég 
ha mar olyan kér dõ je lek nek ad tak he lyet, ame lyek ma gá-
nak a ter ve zet nek az ér vé nyes sé gé ben ké tel ked tek. Egy re 
több, mind vas ta gabb ra raj zolt kér dõ jel szin te ma gá ba ol-
vasz tot ta a tár gya lást, s meg je lent né hány ön arc kép sze rû 
rajz, amely nek ló fark fri zu rá ja szin tén kér dõ jel re em lé kez-
te tõ hul lám vo na lat írt le. Zsák ut cá ba ke rült, de nem kép-
zel tem, hogy sze mé lyi ség vál ság mi att. Lát va, hogy nincs 
vég ze tes ös  sze om lás, ja va sol tam, ké szít sük el együtt a be-
fe je zõ részt. Igen ám, csak õ ezt a lé pést le he tet len nek tar-
tot ta. Min dent új ra kell kez de ni. Mi az ör dög nek? Mert 
nem jó. Nem ér tet tem. Pró bál koz tam az zal, hogy ki pi pá-
lok min den sze rin tem meg fe le lõ részt. Fe jét ráz ta. Itt sem-
mi sem jó. Nem elég jó. Ki de rült, hogy õ zse ni á lis szak-
dol go za tot akar be ad ni. Ha ilyet nem tud, ak kor nem ad 
be sem mi lyet. Az tán még is be adott egyet az utol só pil-
la nat ban, az ágy ból csön get te ki ta ná rát, Verdun-Louis 
Saulnier-t a ha tár idõ éj sza ká ján, aki per sze nem is sej tet-
te, hogy ez az ál ta la je les nek mi nõ sí tett mun ka mi lyen lel-
ki kín zó kam rá ból ke rült ki, és hogy csak ma gát a tar ta-
lom jegy zé ket há romna pos ön mar can go lás, al ku do zás, zo-
ko gás után volt haj lan dó Nicole hely ben hagy ni. Ilyen ál la-
pot ban per sze já té kos ság ról szó sem le he tett.

A tár sa dal mi si ker vágy túl mé re te zett kép ze le te a leg-
vá rat la nabb hely ze tek ben és pil la na tok ban za var ta meg 
arány ér zé két. A di ák te le pen pa rá nyi er ké lyünk re vi rá got 

akart ül tet ni. Há rom cse rép mus kát li fért el ott, több nem. 
Egy nap meg je lent egy mun ka ru hás egyén, és nagy szu-
szog va be ho zott há rom zsák ban há rom szor húsz ki ló vi-
rág föl det. Vissza vin ni az üz let be nem akar ta, az áru ki 
volt fi zet ve. Nicole azt mond ta, sej tet te, hogy ki csit sok 
lesz, de nem mert ke ve seb bet ren del ni. Ha son ló je le net 
zaj lott le a há zas sá gun kat kö ve tõ szü le tés na po mon. Pá-
rom lel ke sen el vo nult, hogy be vá sá rol ja, ami egy tor tá hoz 
kell. Ha za jött négy li ter tej szín nel, a men  nyi ség gel kap cso-
lat ban ha son ló meg fon to lás sal, mint a ker té szet ben. Azt 
hit tem, ta pasz ta lat lan, de nem er rõl volt szó. Egy nap cso-
ma got ka pott, és alá kel lett ír nia az át vé te li elis mer vényt. 
Egy szép Parker tol lat ka pott szü le tés nap já ra, ezt vet te
elõ, de nem volt meg tölt ve. Er re el dob ta a la kás má sik vé-
gé be, ku pak nél kül, az arany he gyet ja vít ha tat la nul ki csor-
bít va. Im po nál ni akart a cso mag ki hor dó nak.

Utó lag õ is el is mer te, hogy haj la mos bal fo gás ok ra, s 
eze ken cin ko san ös  sze ne vet tünk, mert il let tek já té kos stí-
lu sunk hoz, en nek hu mor igé nyé hez. Azt is mu lat sá gos nak 
tar tot tam ele in te, hogy nem haj lan dó a la kás ban me zít láb 
jár ni, vagy ha igen, ak kor csu pán láb ujj he gyen, mert na-
gyobb nak akart lát sza ni, mint ami lyen volt. Kis lá ba lé-
vén, ez a tol dás nem so kat vál toz ta tott a hely ze ten, vi szont 
az ágas ko dás tól úgy vo nult, mint egy ma got ke re sõ csir ke 
a ka pir gá lón. Ez is kun co gás tár gya lett, akár az is, hogy 
a zu hany alá sem volt haj lan dó ma gas sar kú fa pa pucs nél-
kül be áll ni. A tü kör elõtt töl tött egy re hu za mo sabb idõ ket 
vi szont ke vés bé tar tot tam szó ra koz ta tó nak. És õ sem volt 
haj lan dó kön  nyed ka caj jal fél be sza kí ta ni vég te len smin ke-
lé se it. Amit nem bán tam vol na, ha bõr ápo lás ba va ló el mé-
lye dé sei mi att nem ér ke zünk rend sze re sen az utol só per-
cek ben a men zá ra, amely nek amúgy is mos lék sze rû kö re-
te i bõl ak kor ra már csak a ra ga csos, ös  sze égett ka pa rék ma-
radt. A szín há zak sem vár tak a kez dés sel: egye sek ugyan 
been ged ték a kés le ke dõ ket, leg alább a lép csõ fok ok ra, de 
pél dá ul a Jean Vilar ak ko ri ban rend kí vü li nek ér zett TNP1-
je a kez dést jel zõ har so na szó el hang zá sa után nem en ge-
dett be sen kit, s ezért kel lett Pi ran del lo IV. Hen rik jé nek 
el sõ fel vo ná sát más el kár ho zot tak kö zött áll va, egy fül ledt
he lyi ség be zsú fo lód va, kez det le ge sen vib rá ló, tor zí tott 
han gú té vé képer nyõn vé gig néz ni. Per sze, mi re a nagy te-
rem be be ju tot tunk, he lyün ket má sok el fog lal ták. Az eset 
nem a bo csá na tos bû nök lis tá já ra ke rült fel jegy zés re.

Si e tés rõl a tü kör tõl füg get le nül sem le he tett szó. Ki-
nyúj ta ni a lé pést, plá ne fut ni leg fel jebb rém ál má ban ju-
tott eszé be, a va ló ság ban ke mé nyen el len állt min den ide-
vá gó fel hí vá som nak, ösz tö ké lé sem nek. El sõ spa nyol utun-
kon Burgosból Mad rid ba tá vol sá gi bu szon men tünk. A 
vég ál lo más bü fé jé ben ége tõ en for ró te jes ká vét ad tak. Én 
le tud tam dön te ni ma gam ba, õ csep pen ként szo po gat ta. 
Köz ben a so fõr ki ál tott, hogy száll jon be min den ki. In-
te get tem, hogy még mi is va gyunk. Er re bõ szen du dált. 
Nicole a po hár fe lé nél tar tott. A so fõr még tü rel met le neb-
bül ter ro ri zált. Be kap csol ta a mo tort, tú ráz tat ta. Oda fu tot-
tam és je le z tem, hogy a señorita szív ba jos. Ak kor ne reg-
ge liz zen a busz me net ide jé ben. Vis  sza sza lad tam, hogy te-
gye már le a po ha rat. Az utol só, ár va csep pig ki it ta. Majd 
ko mó to san át sé tált a már fo lya ma to san tül kö lõ jár mû höz. 
Per sze nagy ra be csül tem ka ra kán el len ál lá sát, de ide ge im 

1 Thèâtre National Populaire, bejárata a Trocadéro téren. Ma Thèâtre du Chaillot.
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ron gyok ban lóg tak. El ne vez tem princesse lentille-nak,
amin nagy já ból pa rá nyi és lassúdad her ceg kis as  szonyt ér-
tet tem. Úgy rém lett, ma ga tar tá sá nak mo dell ké pé be nem 
il lett a lo ho lás. Azt ál lí tot ta, tes ti leg nem ké pes rá. Meg ta-
gad ta, hogy pi ros ban men jen át az út tes ten, nem volt haj-
lan dó ve lem sza lad ni, ami bõl én spor tot ûz tem. Athén ban
a Ré gé sze ti Mú ze um elõt ti su gár úton, az ar ra me rõ le ges 
ut cá ból ér kez ve, csak át kel lett si et ni, és már be is lé pett
az em ber a fõ be já ra ton. Nicole el ke rült a jó mes  szi re ál ló 
köz le ke dé si lám pá hoz a fent em lí tett rög esz mé nek en ge-
del mes ked ve. A lám pa azon ban nem mû kö dött, s ami kor
õ a gya lo gos sáv ra lé pett, egy Heraklész már ká jú be ton-
zsá kok kal meg ra kott te her au tó rá haj tott. Me se nem volt, 
a biz ton sá gos át ke lõ nek ira mod nia kel lett. Én pe dig az 
ilyen kor il lõ mél tat lan ko dás he lyett ka já nul a tíz mé te res 
gyors fu tás re kord dön té sé hez gra tu lál tam.

Sze ren csé re nem járt ar ra sen ki, így a han gu lat csak át-
me ne ti leg fel hõ sö dött be. Iga zi ve szélyt a nyil vá nos ság je-
len tett, a te kin te tek fel té te le zett ke reszt tü ze. Em lé ke ze tes 
eb bõl a szem pont ból H. L. hú gá nak, P.-nek az el jegy zé se, 
me lyet fel te he tõ en egy is ko la te rem ben ül tünk meg, ugyan-
is a võ le gény ta ní tó volt. Rö vi de sen tánc le me zek ke rül tek 
elõ. Vo nul tak ki a pá rok, Nicole-lal mi is köz tük. Ne ki 
egy-két lec ke után any ja le ál lí tot ta a tánc órá it, erény csõ-
szi meg fon to lás ból, en nél fog va elég bi zony ta la nul lé pett 
ket tõt bal ra, egyet jobb ra, rög tö nöz ni pe dig egy ál ta lán 
nem tu dott, nem is volt haj lan dó. Me rev kis to po gást le he-
tett így csak ös  sze hoz ni. Ahány szor el tér tem az alap lé pés-
tõl, meg za va ro dott, til ta ko zott. Ne kem pe dig a jó ze ne ha-
tá sá ra egy re na gyobb ked vem tá madt a len dü let hez. Alig 
ül tünk vis  sza a he lyünk re, fel kér tem P.-t, aki már azért is 
ér de kes volt, mert ab ban a pes ti stí lus ban „csör gött”, ami-
hez én is szok tam, s ami ha zai em lé ket is kép vi selt, mert 
Nyu ga ton már más kép pen jár ták. Azon ban P. re mek part-
ner is volt, ab ból a faj tá ból, amely nem csu pán al kal maz-
ko dik, ha nem elõ re ki ta lál ja, hogy tán co sa mer re akar for-
dul ni, és ih le tõ en szin te elõ re megy ab ban az irány ban,
és ugyan úgy csúsz tat, top pant, pör dül, ami tõl va ló ság gal 
szár nyunk nõtt, két test jár ta, de kö zös aka rat tal, együtt vo-

nag lot tunk, ri szál tuk és kel let tük ma gun kat, hol de re kát 
fog tam, hol vál lát, kö zel bõl, szem bõl, ol dal ról, kö rü löt te 
lük tet ve, szok nyá ját ma ga san pen de rít ve, él ve zet tel néz ve 
a tûz rõl pat tant lány ra, aki ma ga sem fu kar ko dott ka cér 
tar tás sal, csáb mo so lyok kal. Ar ra a há rom-négy perc re ket-
tõnk nek szólt a ze ne, és su gár zott be lõ lünk a tánc ero ti ká-
ja. A szám vé gé vel jól ne ki he vül ve vis  sza szár maz tat tam 
võ le gény ének, aki még tap solt is P.-nek. Nicole vi szont je-
ge sen fo ga dott, én meg ab ban a pil la nat ban meg érez tem: 
több rõl van szó, mint pil la nat nyi fél té keny ség rõl.

Ar ról is szó volt per sze, de vol ta kép pen, ahogy ez sok 
vi szon tag ság so rán ki de rült, mi helyt si ke rült meg sza ba dul-
nia a ve tély társ nõ tõl, már is meg bo csá tott ne kem. En nek 
az el jegy zé si bu li nak az ese té ben bajt az oko zott, hogy 
ön ma gá nak nem bo csá tott meg. Leg in kább ta lán azt, 
hogy nem tu dott ott sen kit sem el bû völ ni, en gem is be-
le ért ve. Nárcisztikus al ka tá nak nem szá mí tott, hogy sen-
ki sem várt el tõ le taps vi hart ér dem lõ mu tat ványt; egy sze-
rû en kín pa don érez te ma gát ami att, hogy nem áll a hely-
zet ma gas la tán, s ahe lyett, hogy kö szö rül ni pró bál ta vol-
na a csor bát, pél dá ul tánc lec kék kel, be zár kó zott a ku darc-
ba, ahogy elõ ször a szak dol go zat ese té ben is, és zár dai szi-
gor ral gyá szol ta vesz tét. Va gyis úgy kom pen zált, hogy si-
ker te len sé gét érez te fe lül múl ha tat lan nak, gyöt rel mét pó-
tol ha tat lan nak. Töb bet hos  szú ide ig tánc ról nem be szélt,
én sem be szél tem, mert, no ha nem ele mez tem a tra u mát, 
tud tam, hogy gyó gyít ha tat lan nak lát szó se bet érin te nék a 
pusz ta em lí tés sel is. Nem dancingokba jár tunk, ha nem
ba lettelõ adá so kon szub li mál tunk, a kor di vat kí ná la tai 
men tén az ómódian ki fi no mult Hat  tyúk ta vá tól, Dió tö rõ-
tõl Balancsinon, Martha Grahamon, Alwyn Nicholaïson 
át Merce Cunningham, Lucinda Childe, A.-M. de 
Keersmaeker test köl te mé nye i hez jut va és Pi na Bausch 
szín pa don élõ ins tal lá ci ó i hoz. Fel te he tõ en eb ben a kul tu-
rá lis gya ra po dás ban ke vés bé ré sze sül tünk vol na Nicole 
ön sa nyar ga tó gát lá sa nél kül. Köz ben vi szont, a hat va nas 
évek ben ma ga a kul tú ra fo gal ma is egy re ke vés bé szo rít-
ko zott a fenn költ lát vá nyok él ve ze té re.

Kelemen Atanáz fotója


