




Pablo Urbányi: Silver



Pablo Urbányi
Silver
(Részlet)
Regény

(Részlet)

Fapadoskonyv.hu



Fapadoskonyv.hu Kft.
honlap: www.fapadoskonyv.hu
e-mail: info@fapadoskonyv.hu

Borító: Rimanóczy Andrea

ISBN 978-963-299-431-4



4

I.

Felfelé baktattam az egyetemi campus vörös kaviccsal be-
hintett kerti ösvényén a dombtetőn álló szalon felé, ahol
az Alapítvány jótékonysági partyt rendezett a támogatottak
részvételével.

Egy észak-amerikai lány, mondjuk úgy, barátnőm, aki je-
lenlétével betöltötte üres óráimat, márpedig ilyenek bő-
ven akadtak (bár lehet, hogy ebben tévedek, s inkább
én töltöttem be időről időre valami űrt feladatok tömke-
legével telezsúfolt határidőnaplójában), tehát barátnőm,
az Alapítvány lelkes és energikus aktivistája meghívott,
mi több, „együttműködésemet” kérte a meghívottak s
a támogatottak „szórakoztatásának” és „mulattatásának”
feladatában. Szívesen mondtam volna, hogy köszönöm,
nem, de váltig erősködött, hogy nagy fun lesz számomra,
azonkívül egyedülálló, eredeti, fantasztikus „tapasztalat”,
nemcsak az ünnepség természeténél fogva, hanem mert e
„különleges” alkalommal egy ősrégi igazságtalanság is or-
vosoltatik majd. Ó, igen, és bármilyen sajátságosak lesznek
is a támogatottak, rám nézve semmiféle veszélyt nem jelen-
tenek. Féltem, hogy kiesem a kegyeiből, meg lusta is vol-
tam valaki mást keresni helyette, így hát lemondóan bele-
egyeztem.

Talpam alatt csikorgott a vörös kavics. A szalon üvegajtói
odafent ragyogva verték vissza a napfényt. Láttam belép-
ni az embereket. Az órámra pillantottam, még volt pár per-
cem. Megálltam, hátrafordultam, és végignéztem a campu-
son: sivatag volt. Vagy talán mégsem; fent ragyog a nap, a
kaviccsal beszórt ösvény elvész a fák között, amott egy pad,
túlságosan messze, hogy leüljek és pihenjek egy kicsit; zöld,
sok zöld, gondosan nyírt fű, gyom egy szál se, mondhatnám,
semmi eredetiség, csak amire számít az ember, bokrok, nö-
vények, virágok, balra egy folyó vagy tó, erdő, ugrándozó
mókusok, csiripelő madarak, s mindez azt közli velem, hogy
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az ember jó és toleráns, hogy a világ szép, csak tudni kell
élni, mindez eleven cáfolata volt annak, hogy a campus si-
vatag, nyilván csak én éreztem úgy.

Sóhajtottam. Volt némi fogalmam a szóban forgó
„együttműködés” mibenlétéről, amire felkértek, csakúgy,
mint az effajta partyk természetrajzáról. Nem egyet láttam
emigrációm tizenöt éve alatt. Hogy a nevemet „bedobjam
a köztudatba”, s öregbítsem filmrendezői hírnevemet, még
„szponzora” vagy „védnöke” is voltam egynémely vidám
mongoloid vagy idióta, netán tolókocsis, béna gyerekcsa-
patnak. Nemegyszer voltam kénytelen „optimizmust cse-
pegtetni” hallgatóságomba, elszavalni a lelkesedés, a hit és
a remény üzenetét, beszélni a tudomány megállíthatatlan
fejlődéséről s ama boldog jövőről, amidőn azok, akik szóza-
tomat hallgatni látszottak – jóllehet csekély érdeklődéssel s
anélkül, hogy bármit is értettek volna belőle –, éppolyan ha-
lottak lesznek már, mint én. A végén mindig megkönnyeb-
bülten néztem végig, mint hurcolják vissza s pakolják be
valamennyiüket ugyanoda, ahonnan előhúzták őket. Az op-
timizmus-csepegtetés e „módszertana”, ha szabad így ne-
veznem, már régóta s mindmáig általánosan elfogadott, s
nem csupán az idiótákra, a mongoloidokra és a bénákra
alkalmazzák, hanem az aggokra s a végső stádiumban levő
betegekre is, egyáltalán az élet minden olyan rendellenes
kinövésére, amit nem vagyunk hajlandók elfogadni. Vagy,
mint az aznapi party esetében, bizonyos very and really
sajátságos lényekre.

Megint megcsikordult a kavics, a kapuhoz értem, fel-
mentem a kis lépcsősoron, s belöktem a kaput; a nyaka-
mat tettem volna rá, hogy nem lesz alkohol, de még egy
nyavalyás kis sör sem, s hogy tilos lesz a dohányzás. Oda-
bent légkondicionálás, nyüzsgés, de diszkrét, visszafogott
nyüzsgés, egyenletes moraj, minden sértő éltől mentes el-
ejtett megjegyzések; a farmernadrágos támogatottak – né-
melyik kihunyt parazsú pipával a szájában, bottal vagy
pohárral a kezében üldögélt – bólogattak vagy morogtak
a tapintatos megjegyzések s az alighanem még tapintato-
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sabb kérdések hallatán. Enyhe hányingert éreztem; ki kit
támogat? Ki kit szórakoztat? Egy pusztán a szavak gyön-
gédségével megteremtett ideális világ tökéletes képe tárult
elém. Sehol semmi erőszak.

Amikor fölfedezett, lelkesedéstől ragyogó szemmel
s dossziét szorongató kezével izgatottan hadonászva
száguldott felém barátnőm. Rövid keresgélés után kihúzott
egy lapot a dossziéból (óh, csodálatos szervezettség, a szer-
vezettség önmagáért való megszervezése, ami előtt kény-
telenek vagyunk csodálattal adózni), majd odavonszolt az
illetőhöz, akit én voltam hivatva „szórakoztatni és mulattat-
ni”. „Gyere, bemutatom neked Silvert. Kedvesebb, mint egy
ember.” „Hi”, üdvözöltem, s kezet nyújtottam neki; megszo-
rította a kezemet, lehajtotta a fejét, s halk morgást halla-
tott. Tökéletesen alakította vagy imitálta szerepét.

Tolószéke láttán belém bújt az ördög: felkaptam két
poharat meg egy üveg narancslevet (a poharak és az
üveg műanyagból voltak, alighanem elkerülendő, hogy a
támogatottak bolond jókedvükben fejbe csapják magukat,
vagy felvágják az ereiket az üvegcserepekkel), a szék
tálcájára tettem, megragadtam a támlából kiálló fogan-
tyúkat, s tolni kezdtem a széket a kapu felé; vendégem,
páciensem vagy támogatottam, nem tudtam, minek is ne-
vezzem, súlyos volt, mint egy kőtömb. Barátnőm aggodal-
mas arccal követett a kapuig, tanácsokkal halmozott el,
tájékoztatott a party fénypontjáról, amikor is nemtudom-
kinek majd átadnak nemtudommit, amiben Silvernek fon-
tos szerepe lesz, a lelkemre kötötte, le ne maradjak a
tomboláról vagy a „souvenir”-ek asztaláról, s hogy az is-
tenért, vigyem vissza időre, közben pedig folyvást az elő-
húzott papírlapot igyekezett rám tukmálni, hogy tüzete-
sen olvassam el, mert az a használati utasítás, miként kell
bánnom vendégemmel, s hogyan tudok vele szót érte-ni.
Kinyitottam a kaput, elvettem a papírlapot, összehajtogat-
tam, zsebre vágtam, s hátam mögött hagyva az ismerke-
dők elkerülhetetlen rohamát, a „Hi”-okat, a „Nice day”-
eket, a „How are you?”-kat, a „Really?”-ket, a „Hová való
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Ön?-öket, a „Jaj, de érdekes”-eket, a „Milyen a klíma az ön
országában?”-okat, a „Milyenek az ottani indiánok?”-at, rö-
viden az „örömteli hangulatot”, valamint a „kellemes lég-
kört”, ráállítottam a tolószéket a fogyatékosok rámpájára,
megtaszítottam, s hagytam, hogy magával vonszoljon, ki
a szabadba, a szabadság felé. A szökés lendületében nem
volt érkezésem megjegyezni, pontosan mikorra is kéne őt
visszafuvaroznom.

A kaviccsal felhintett lejtős út a rámpa természetes
folytatása volt; a kőtömb továbbvonszolt, elhagytam a fák
közti padot, s csak toltam, toltam tovább, míg bele nem
fáradtam. Fák között álltam meg, s csodák csodája, az egyik
alatt az árnyékban, mintha így lett volna megrendezve,
üléssel kombinált piknikasztalka kínálta magát.

Utolsó erőmmel az asztal mellé löktem a tolószéket, lefé-
keztem, s megkönnyebbült sóhajjal leroskadtam. Elővettem
a cigarettámat meg a lapos vodkás üveget, töltöttem ma-
gamnak, narancslével hígítottam, cigarettára gyújtottam,
egy szippantás, egy korty, egy szippantás, s máris kész vol-
tam elfeledni őt, míg csak el nem jön az ideje, hogy vissza-
vigyem kipárnázott ketrecébe, hogy addig is átadhassam
magam a szokásos ábrándozásnak, mely messze visz, nem
tudom, hová, de nagyon messze, ki a campuson kívülre, ami
mások szemében nyilván a tudás oázisa, az én szememben
azonban az élet sivataga.

Könnyű érintés a karomon. Odanéztem: vastag, szőrös
ujjával a tálcán maradt pohárra bökött. Spanyolul szóltam
hozzá.

– Bocs. Neveletlen vagyok.
Megtöltöttem a poharát narancslével.
– Egészségedre – mondtam neki spanyolul, és megemel-

tem a poharamat.
Nem nyúlt a sajátjához. Kinyújtotta a karját, és a laposü-

vegre mutatott.
– Waw, ahogy errefelé mondják. Jól megtanítottak, vagy

jól kifigyelted.
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Belelöttyintettem egy keveset a narancslevébe. Most
már csakugyan felhajtotta, sőt a koccintás is neki jutott
eszébe. Koccintottunk. Amikor azt mondtam, „egészséged-
re”, mintha visszhangzott volna a szó. Tökélyre vitte az
„úgy tesz, mintha” viselkedést. Nem volt kifejezetten em-
beri, inkább a karikatúránk; erről tanúskodtak mozdulatai,
ahogyan a csomag cigarettára bökött, s mutató, és középső
ujját a szájához emelte.

– Uramisten, te aztán tudsz élni! Már csak a beszéd meg
egy nő hiányzik.

Adtam neki egy cigarettát. Meggyújtottam. Élvezettel,
gyönyörűséggel szívta, félig lehunyt szemmel, s a füstöt is
ugyanígy fújta ki. Úgy gondoltam, most, hogy elsődleges
igényeit kielégítettem, immár nyugton álmodozhatom tőle.
Visszatértem az italomhoz meg a cigarettámhoz.

– Sajnálom. Nem beszélek spanyolul. – A mély, öblös hang
mintha egy remegő mellkasból tört volna fel, s angolul szólt.

Körülnéztem. Sehol senki. Rápillantottam; csaknem fe-
hér szakáll és haj, kerek, talán kissé szomorú, kék szempár,
fájdalmas, netán enyhén ironikus mosoly.

– Csak nem... Alabamából való vagy? Vagy igen? – kér-
deztem angolul, kétkedve, bizonytalanul. Még szélesebben
elmosolyodott.

– Nem, Gabonból való vagyok, és a nevem Silver. De ezt
már tudod. – Egy hajtásra kihörpintette az italt.

Szemügyre vettem.
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