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Prológus
Honnét beszélek

Ez a könyv a szeretetrôl szól. A következô 340 oldalt azzal az éme-
lyítô orosz szeretettel, ami az igazi melegséget helyettesíti, ajánlom
Szeretett Papámnak, New York városának, édes, elszegényedett 
barátnômnek Dél-Bronxban, valamint az Egyesült Államok Beván-
dorlási és Állampolgársági Hivatalának.

Ez a könyv egyúttal a túl sok szeretetrôl is szól. A rászedésrôl.
Hadd mondjam el rögtön az elején: engem rászedtek. Használtak.
Kihasználtak. Átláttak rajtam, és egybôl tudták, hogy én vagyok az
emberük. Már ha az ’ember’ a helyes kifejezés.

Talán ez a rászedés-dolog genetikus. A nagyanyámra gondolok.
Lelkes sztálinista volt, a leningrádi Pravda hûséges elôfizetôje, amíg
az Alzheimer el nem vette a maradék eszét, ô szerezte a híres alle-
góriát, miszerint Sztálin, a hegyi sas lecsap a völgybe, felkapja
a három imperialista borzot, Nagy-Britanniát, Amerikát és Francia-
országot, és girhes testüket cafatokra szaggatja a generalisszimusz
véres karma. Van rólam egy kép, amelyen csecsemôként Nagyi ölé-
ben mászom. Én összenyálazom ôt. Ô összenyálaz engem. 1972-t
írtunk, és mindketten abszolút tébolyultnak látszunk. Most nézz
meg, Nagyi. Nézd meg a hiányzó fogaim helyét és a beesett alhasa-
mat; nézd meg, mit tettek a szívemmel, ezzel a mellcsontomról ló-
gó, kék-zöldre zúzott kilónyi zsírral. Ha cafatokra szaggatásról van
szó a huszonegyedik században, én vagyok a negyedik borz.

Ezt Davidovóban írom, a kizárólag úgynevezett hegyi zsidók ál-
tal lakott kis faluban, a néhai szovjet tagköztársaság, Abszurdszvánï
északi határa mellôl. Ah, a hegyi zsidók. A dimbes-dombos elszige-
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teltségükkel, valamint a nemzetség és Jahvé iránt való ájtatos elhi-
vatottságukkal az én szememben szinte történelem elôttiek, sôt em-
lôsök elôttiek, mint néhány okos, miniatûr dinoszaurusz, Haimo-
saurus rex, amely valaha átbaktatott a Földön.

Szeptember eleje van. Az ég rezzenéstelen kék, üressége és vég-
telensége valami oknál fogva eszembe juttatja, hogy egy apró, göm-
bölyû planétán vagyunk, amely rémisztô semmiben araszol. A falu
mûholdtányérjai, amelyek a vörös, tágas házak tetején fészkelnek, 
a környezô hegyekre szegezôdnek, ahol a csúcsok alpesi fehérek.
Puha, késô nyári szellô hûsíti a sebeim, és még az utcán olykor-
olykor erre tévedô kóbor kutyák is jóllakottan, békésen viselked-
nek, mintha holnap Svájcba készülnének emigrálni.

Körém gyûltek a falusiak, a kiszikkadt nyugdíjasok, az olajos ti-
nédzserek, a súlyos helyi gengszterek, ujjukon orosz börtöntetkó-
val (Szeretett Papám korábbi barátai), még a zavart, félszemû,
nyolcvanéves rabbi is, aki most a vállamon zokog, hibás oroszság-
gal azt suttogja, milyen megtiszteltetés, hogy egy ilyen fontos zsidó
jött a faluba, és hogy szeretne megvendégelni spenótos palacsintá-
val és sült báránnyal, keresni nekem egy jó feleséget, aki lebukna
oda, és úgy felfújná a hasam, akár egy strandlabdát.

Mélyen világi zsidó vagyok, aki nem lel vigaszt sem nacionalizmus-
ban, sem vallásban. Viszont fajtám eme fura sarjai között akaratom
ellenére vigaszt lelek. A hegyi zsidók becézgetnek-cirógatnak, ven-
dégszeretetük lehengerel, a spenótjuk lédús, felszívja a fokhagymát
és a frissen köpült vajat.

Mégis vágyom a levegôbe emelkedni.
Átszárnyalni a glóbusz felett.
Leszállni a 173. utca és a Vyse sarkán, ahol ô vár rám.
A Park sugárúton a pszichoanalitikusom, dr. Levine kis híján ki-

ábrándított abból a meggyôzôdésembôl, hogy tudok repülni. „Ma-
radjunk csak két lábbal a földön – mondogatja kedvtelve. – Ragasz-
kodjunk ahhoz, ami valóban lehetséges.” Bölcs szavak, doktor úr,
de talán nem érti, amit mondani akarok.
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Nem azt hiszem, hogy úgy tudok repülni, mint egy kecses madár
vagy mint egy gazdag amerikai szuperhôs. Azt hiszem, hogy úgy tu-
dok repülni, ahogy minden mást csinálni – meg-meglódulva és
zökkenôkkel, miközben a gravitáció állandóan megpróbál neki-
csapni a horizont keskeny fekete csíkjának, miközben éles kövek
karcolják a mellbimbómat és a hasamat, folyók töltik meg a számat
mohás vízzel, sivatagok tömik meg a zsebeim homokkal, és min-
den vér-verejtékkel elért emelkedésemet az a lehetôség kísérti,
hogy hirtelen belezuhanok a semmibe. Ezt csinálom most, doktor
úr. Elszállok a vén rabbitól, aki a melegítôm gallérjába kapaszko-
dik, át a falu zöld zöldségei és elôsütött bárányai felett, át két össze-
ütközô hegylánc zöld foltos nyúlványa felett, amelyek megóvják
a történelem elôtti hegyi zsidókat az ôket körülvevô lehangoló mu-
zulmánoktól és keresztényektôl, át a lapos Csecsenföld és a himlô-
helyes Szarajevó felett, át a vízi erômûvek gátjai és az üres szellem-
világ felett, Európa, eme dombon csücsülô fenséges polisz felett,
erôdjének falán a csillagos kék zászlóval, át az Atlanti-óceán fagyos,
halálos nyugalma felett, amely mit sem szeretne jobban, mint végre
megfojtani engem, át és át és át, és végre felé és felé és felé, a kar-
csú sziget csúcsa felé…

Északnak repülök, álmaim nôje felé. Nem távolodom el a talajtól,
ahogy mondta, doktor úr. Igyekszem kivenni az alakokat és helye-
ket. Igyekszem összerakni az életemet. Most kiszúrom a pakisztáni
kajáldát a Church utcán, ahol kiettem az egész konyhát, majd’ bele-
fulladtam a gyömbérbe és a savanyú mangóba, a fûszeres lencsébe
és a karfiolba, miközben az összeverôdött taxisok ujjongva biztat-
tak, szétkürtölve torkosságom hírét a rokonaiknak Lahore-ban.
Most a kis horizont fölött vagyok, amely a Madison Parktól keletre
tömörült össze: a velencei Szent Márk-székesegyház kilométer ma-
gas mása, a New York Life Building aranycsúcsa, ezek a kôszimfó-
niák, ezek a modernista monstrumok, amelyeket az amerikaiak
holdnyi sziklákból faraghattak ki, ezek az istentelen halhatatlanság-
ra tett utolsó kísérletek. Most a klinika fölött vagyok, a Huszonne-
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gyedik utcában, ahol egy szociális munkás egyszer azt mondta ne-
kem, negatív lett a HIV-tesztem, nincs bennem az AIDS-et okozó 
vírus, s én kénytelen voltam a mosdóban sírni bûntudatosan a so-
vány, gyönyörû fiúk miatt, akiknek ijedt pillantását hárítgattam 
a váróban. Most a Central Park sûrû zöldje fölött vagyok, követem
fiatal családanyák árnyékát, akik falatka keleti kutyájukat sétáltatják
a központi rét közösségi megváltása felé. Elsuhan mellettem a zava-
ros Harlem folyó; megkerülöm a lassan pöfögô IRT vonat ezüstös
tetejét, és továbbmegyek északkeletnek, testem fáradt és ernyedt,
földre szállásért könyörög.

Most Dél-Bronx fölött vagyok, nem is tudom, hogy szárnyalok-e
vagy olimpiai sebességgel csapódom a tarmaknak. Barátnôm világa
kinyúl és átölel. Ismerem a Termont sugárút kíméletlen igazságait –
ahol a kecsesen hurkolt graffiti szerint BEBO mindig SZERETI LARÁT,
ahol a Brave Fried Chicken neonkirakata arra kér, ízleljem meg zsí-
ros-édes aromáit, ahol az Adonáj Szépségszalon azzal fenyeget,
hogy kókadt göndör frizurámat az égnek mereszti, s úgy fog lángol-
ni, akár a Szabadság-szobor narancssárga fáklyája.

Kövér fénysugárként zúgok át nyolcvanas évekbeli pólókat és
hamis Rocawear melegítônadrágokat áruló dolláros boltokon, bér-
házak barna bunkerein, ahol figyelmeztetnek, hogy TISZTASZOBA

ÜZEM és BIRTOKHÁBORÍTÓKAT LETARTÓZTATJUK, át bandakendôt és
hajhálót viselô fiatalok feje felett, akik gigászi motorjaikkal lökdö-
sôdnek, át az ujjatlan topban és hamis gyémánt fülbevalóban pará-
dézó hároméves dominikai lányok felett, át a gondozott kert fölött,
ahol a síró barna Szûz megállás nélkül simogatja a rózsafüzért pi-
ruló nyakában.

A 173. utca és a Vyse sugárút sarkán, egy tégla bérház verandá-
ján, amely tele kóbor sajtos chipsszel és piros nyalókapálcával,
a csajom meztelen ölét Hunter College tankönyvekkel fedte be.
Egyenesen beleszántok karamellszín nyári mellei közé, mindkettôt
feszes sárga póló fedi, amelyen böhöm verzál betûvel az áll, hogy G,
MINT GANGSZTA. És ahogy beborítom csókokkal, ahogy óceáni re-
pülésem verejtéke eláztatja az én speciális só-és-melasz márkám-
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mal, belém sajdul a tudat, hogy mennyire szeretem ôt, és mennyire
sajnálok szinte minden mást. Sajnálom Szeretett Papámat, az igazi
„gangsztát” az életemben. Sajnálom Oroszországot, távoli szülô-
hazámat, és Abszurdisztánt, ahol a naptár örökre 2001 elsô hetét
mutatja.

Ez a könyv a szeretetrôl szól. Ugyanakkor a földrajzról is. Dél-Bronx-
ban talán nem tengnek túl a zsinagógák, de akármerre nézek, segí-
tôkész nyilak közlik, hogy ÖN ITT VAN.

Én itt vagyok.
Én itt vagyok a nô mellett, akit szeretek. A város siet, hogy meg-

keressen és bizonyságot adjon.
Hogy lehetek én ilyen szerencsés?
Néha el sem hiszem, hogy még mindig élek.
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1.
A kérdéses éjszaka

2001. június 15.

Misa Boriszovics Vainberg vagyok, harmincéves, förtelmesen túlsú-
lyos férfi, apró, mélyen ülô kék szemmel, tipikus zsidó sasorral,
mely a legelôkelôbb papagájra emlékeztet, és olyan finom ajkak-
kal, hogy ha látnák, a legszívesebben megtörölnék a csupasz kéz-
fejükkel.

Az utóbbi években az oroszországi Szentpétervárott éltem, de se
nem választás, se nem vágy okán. A cárok városa, Észak Velencéje,
Oroszország kulturális fôvárosa… felejtsék el. A 2001. esztendôre 
a mi Szentleninvárunk fantazmagórikus harmadik világbeli kinéze-
tet öltött, neoklasszikus épületeink szarral teli kanálisokba süllyed-
nek, rozsdás fémbôl és furnérból tákolt bizarr parasztkunyhók
gyarmatosítják a széles fasorokat kapitalista ikonográfiával (cigaret-
tareklámok, melyeken egy amerikai focista a baseballkesztyûjével
egy hamburgert kap el), és ami a legrosszabb, a mi intelligens, nyo-
masztó polgáraink helyét új, mutáns faj foglalta el, gondosan nyu-
gati mintára öltözve: fiatal nôk feszülô lycrában, felpolcolt kis mel-
lük egyszerre mutat New York és Sanghaj felé, és férfiak Calvin
Klein farmerban, amely ernyedten lóg beesett seggükön.

A jó hír, hogy ha valaki olyan javíthatatlanul dagadt, mint én – az
utolsó mérés szerint 162,5 kiló –, és Oroszország 1238. leggazda-
gabb emberének a fia, egész Szentleninvár rohan, hogy kiszolgálja:
a felvonóhidak maguktól leereszkednek a közeledtére, a csatorna-
parton felsorakoznak a csinos paloták, s bögyös párkányaikat az
arcába nyomják. A legnagyobb kinccsel lett megáldva, amit ezen 
az ásványban gazdag földön csak lelni lehet: tisztelettel.
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A katasztrofális 2001-es évben, június 15-én bôséges tiszteletet
kaptam a barátaimtól az Orosz Halász Háza nevû étteremben,
a Kresztovszkij-szigeten, a Néva deltájában fennakadt egyik zöld
földdarabon. Itt mi, gazdagok, úgy teszünk, mintha valamiféle
posztszovjet Svájcban élnénk, a villácskánk és nyaralócskánk körül
tekergô manikûrözött kerékpárutakon kocogunk, tüdônket meg-
töltjük a látszólag az Alpokból importált levegôvel.

A Halász sajátsága, hogy mindenki magának fogja ki a halat egy
mesterséges tóból, aztán a konyhán megfüstölik vagy szénen meg-
sütik, kábé ötven amcsi dollár per kiló áron. A „kérdéses éjszakán”,
ahogy a rendôrök majd fogalmaznak, az Ikrázó Lazac pontonon áll-
tunk, a szolgáinkkal kiabáltunk, vizeskancsóból vedeltük a zöld
kaliforniai rizlinget, Nokia mobilnyikunk annyira sürgetôen csen-
gett, ami csak akkor fordul elô, amikor a fehér éjszakák fojtogatják
az éjidôt, amikor tönkrement városunk lakóit ébren tartja az északi
nap rózsaszín utóizzása, amikor az a legjobb, ha a barátaiddal ve-
delsz hajnalig.

Hadd mondjak valamit: jó barátok nélkül az ember akár vízbe is
ölheti magát Oroszországban. Miután évtizedekig hallgattuk szü-
leink ismerôs agitpropját („Meghalunk értetek!”, énekelték), miután
túléltük az orosz család kriminális közelségét („Ne hagyj el minket!”,
könyörögtek), miután tanáraink és gyárigazgatóink ránk erôltették
a durva szocializációt („A körülmetélt hujodat a falhoz szögezzük!”,
fenyegettek), nem maradt más, mint két besült barát koccintása egy
bûzös, kinti sörözdében.

– Egészségedre, Misa Boriszovics.
– A sikeredre, Dimitrij Ivanovics.
– A seregre, a légierôre és az egész szovjet flottára… Fenékig!
Én szerény ember vagyok, hajlamos a félrevonulásra és magá-

nyos búsongásra, így aztán kevés barátom van. A legjobb barátom
Oroszországban egy néhai amerikai, akit én úgy hívok: Aljosa-Bob.
Robert Lipshitzként született New York állam északi részén, majd
nyolc évvel ezelôtt ez a kopasz sas (huszonöt éves korára egyetlen
hajszál sem maradt a kobakján) elrepült Szentleninvárra, ahol akut
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alkoholizmus és heveny tehetetlenség révén átalakult sikeres orosz
biznyiszmanná Aljosa néven, aki az ExcessHollywood, egy veszet-
tül nyereséges DVD export-import cég tulajdonosa, és Szvetlána,
egy fiatal pétervári szépség lovagja. Amellett, hogy kopasz, Aljosa-
Bob beesett arca vörös kecskeszakállba fut ki, nedves kék szeme
lóvá tesz a majdnem-könnyekkel, hatalmas lepényhal-száját pedig
óránként fertôtleníti vodkával. Egy skinhead a metrón egyszer azt
mondta rá, gnussznyij zsid, azaz ’gonosz képû zsidrák’, és azt hi-
szem, a lakosság nagy része annak is látja. Én tuti annak láttam,
amikor egyetemistaként találkoztam vele az Alkalmi Egyetemen az
amerikai Középnyugaton, jó egy évtizede.

Aljosa-Bobbal van egy érdekes hobbink, amelynek ha csak te-
hetjük, hódolunk. Mi vagyunk az Úriemberek, Akik Szeretnek Rap-
pelni. Repertoárunkba belefér Ice Cube, Ice-T és a Public Enemy
immár kanonikus nótái mellett a gettótech érzéki kortárs ritmusvi-
lága, a hibrid Miami Bass, a Chicago gettócuccok és a Detroit elekt-
ronika. A mai olvasónak talán ismerôs is DJ Assault „Segg + Csöcs”
címû remeke, amely a mûfajnak talán alapvetése.

A kérdéses éjszakán egy Detroit-nótával indítottam, amit szíve-
sen gajdolok nyári napokon.

Csávó,
Nyomom a dumát,
A pofád befogd,
Kinyisd a csipád.

Aljosa-Bob a tépett Helmut Lang gatyójában és az Alkalmi Egye-
tem-pólóban folytatta:

Luvnya,
Egész jó bôr vagy
Rázd a segged,
Rázd a csánkodat.
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Dalunk végigzengett az Orosz Halász négy pontonján (Ikrázó
Lazac, Birodalmi Tokhal, Szeszélyes Pisztráng, Édes Kis Pásztorhal),
az egész apró mesterséges tavon, akárhogy hívják (Dollár-tó? Euró-
tavacska?), és a parkolófiús ingyenparkolón, ahol az egyik tulok al-
kalmazott éppen meghúzta az új Land Roveremet.

Itt jön a ribi
A segge jó mély
Adok én neki
Mint Cassius Clay

– Nyomjad, Hami Apu! – nógatott Aljosa-Bob, fôiskolai becene-
vemet használva.

Vainberg a nevem,
Bírom a K-t,
Zsidó orrom
Érzi a szagát.

Nyomd a cuccot,
Bírja a muff,
Nagyseggû K,
Uff, uff, uff

Mivel ez Oroszország, zsenáns modernségbe átlökött kotnyeles
parasztok nemzete, mindig akad egy idióta, aki megkísérli elronta-
ni a kedvedet. Így a szomszéd biznyiszman, egy napbarnított, kö-
zépszintû gyilkos, aki az egyik tehenes tartományból való, tésztás-
képû barátnôje mellett állt, azzal jött, hogy: 

– Hé, srácok, miért énekeltek úgy, mint az afrikai cserediákok?
Olyan kulturáltnak néztek ki – más szóval gonosz zsidráknak –, mi-
ért nem deklamáltok inkább Puskint? Nincs neki valami szép verse
a fehér éjszakákról? Az évszakhoz illô lenne.

– Ha Puskin ma élne, rapper lenne – mondtam.
– Ja, ja – mondta Aljosa-Bob. – M. C. Pus.

16 GARY SHTEYNGART

AbszurdisztÆn.qxd  5/27/2013  12:55 PM  Page 16



– Harcolj a hatalommal! – mondtam angolul.
Puskin-kedvelô barátunk ránk meredt. Mert ez van, ha nem

tudsz angolul. Mindig híján vagy a szavaknak. 
– Isten könyörüljön rajtatok, gyerekek – mondta végül, majd

megfogta hölgyeménye csökött karját, és átvezette a ponton másik
felére.

Gyerekek? Ez rólunk beszél? Mit tenne ilyen helyzetben egy Ice Cube
vagy egy Ice-T? A mobilnyikomért nyúltam, hogy tárcsázzam pszi-
choanalitikusomat, dr. Levine-t a New York-i Park sugárúton, és
megmondjam neki: ismét megsértettek és megbántottak, ismét alá-
ásta önbizalmamat egy honfitársam.

És akkor meghallottam, hogy az inasom, Tyimofej a kis csengô-
jével csenget. A mobilnyik kiesett a kezembôl, a Puskin-rajongó és
barátnôje eltûntek a pontonról, maga a ponton is elsodródott egy
másik dimenzióba, még dr. Levine és puha amerikai tanácsai is tá-
voli zsongássá szelídültek.

Etetésidô volt.
Inasom, Tyimofej mélyre hajolva hozta tálcán a megfeketedett

tokhalkebabot és egy korsó Black Labelt. Lehuppantam egy ke-
mény mûanyag székre, ami úgy tekeredett és torzult a súlyom alatt,
akár egy modern szobor. A tokhal fölé hajoltam, csukott szemmel
megszagoltam, mintha némán imádkoznék. Lábaim egymáshoz
préselôdtek, bokáim várakozásteli izgalommal böktek egymásba.
A szokásos módon készültem neki az étkezésnek: bal kézbe a villa;
a domináns jobbom ökölbe szorítva az ölemben, hogy megüssem
azt, aki netán el akarná orozni a kajámat.

Beleharaptam a tokhalkebabba, megtöltöttem a számat a ropo-
gós égett széllel és a sima, hamvas belsôvel. Testem reszketett levia-
tánnyi Puma melegítômben, heroikus belem az óramutató járásával
ellentétesen pörgött, két felpolcolt mellem egymásnak csapódott.
Jöttek a szokásos étel ihlette képek. Jómagam, Szeretett Papám és
fiatal anyám egy üres belsejû csónakban, ami egy fehér hattyúra em-
lékeztet, ahogy egy barlang mellett siklunk el, körülöttünk gyôze-
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delmes Sztálin kori zene visszhangzik („Itt az útlevelem! Micsoda út-
levél! A nagy vörös szovjet útlevelem!”), Szeretett Papa nedves keze
a pocimat dörgöli, kerülgetve sortom derekát, az Anyuci sima, szá-
raz keze a nyakam tövén, s rekedt, fáradt hangjuk kórusa: „Szere-
tünk, Misa. Szeretünk, medvebocs.”

Testem ritmusra ringatózott, ahogy vallásos emberek ringatóz-
nak istenük elôtti mély áhítatukban. Elfogyasztottam az elsô keba-
bot, aztán a másodikat, az állam olajos lett a kebab levétôl, melleim
borzongtak, mintha jégzacskókat préselnének hozzájuk. Újabb hal-
darab pottyant a számba, jól meghintve petrezselyemmel és meg-
tunkolva olívaolajban. Beszívtam a tenger illatát, jobb kezem még
mindig ökölben, ujjaim a tenyerembe vájtak, orrom a tányért érintet-
te, orrlyukaim körül tokhalmorzsák, kis körülmetélt hujom a meg-
könnyebbülés örömével égett.

Aztán vége lett. Aztán a kebab elfogyott. A tányérom kiürült. Sem-
mi nem maradt elôttem. Jaj nekem. Mi vagyok most? Egy elhagyott
medvebocs kis halacskák nélkül. Egy pohár vizet loccsantottam az
arcomba, majd letöröltem magam egy szalvétával, amit Tyimofej
a melegítômbe dugott. Fogtam a korsó Black Labelt, hideg ajkamhoz
nyomtam, és egyetlen csuklóbillentéssel a garatomba borítottam.

A világ aranylott körülöttem, a lemenô nap fénybe burkolt egy
sor ringó égerfát; az égerfák csak úgy zsizsegtek a gyerekversikék-
bôl is jól ismert csíkos sárga madaraktól, a csivitelô csízektôl.Egy
pillanatra elfogott a pasztorálérzés, gondolataim Szeretett Papám-
hoz robogtak, aki falun született, és akinek falusi életet kéne hogy
felírjon az orvos, mert csakis ott – félálomban egy tehénistállóban,
ocsmány meztelenségben, mindazonáltal józanul – cikázhatnának
át püffedt arámiai arcán puha rengései annak, ami boldogságnak
nevezhetô. Egyszer el kell hoznom ide, az Orosz Halász Házába.
Veszek neki kedvenc Flagman vodkájából pár hûtött üveggel, elvi-
szem a legtávolabbi pontonra, átkarolom korpa hintette vállát, apró
lemurfejét egyik mellsonkámhoz nyomom, és megértetem vele,
hogy minden csalódás dacára, amit az elmúlt húsz évben nyújtot-
tam neki, mi ketten örökre együtt leszünk.
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Az evés igézetébôl kiszabadulva észrevettem, hogy az Ikrázó Lazac
ponton demográfiája változóban van. Kék blézeres munkatársak
bukkantak fel egy csokornyakkendôs pojáca vezetésével, aki a „vic-
ces fazon” szerepét játszotta, csapatokra bontotta a munkatársakat,
pecabotot nyomott erôtlen kezükbe, és „Ha-lat! Ha-lat! Ha-lat!” kó-
russal vezette ôket. Mi a franc ez? Elsô jele a kialakuló orosz közép-
osztálynak? Ezek az idióták mind egy német banknak dolgoznak?
Talán mindnek van amerikai MBA diplomája is.

Közben minden szem egy impozáns idôsebb nôre tapadt, fehér
estélyiben és fekete Mikimoto gyöngysorban, ahogy bedobta hor-
gát a mesterséges tóba. Az a fajta rejtélyes, elegáns nô volt, aki mint-
ha egyenesen az 1913-as évbôl sétált volna be ide, mintha idióta
szovjet napjaink vörös úttörônyakkendôje és parasztblúza soha nem
érintette volna finom vállát.

Meg kell mondanom, nem ejtenek rabul az ilyen emberek. Ho-
gyan lehet a történelmen kívül élni? Ki állíthatja, hogy szépség és
származás révén immúnis rá? Egyedül az vigasztalt, hogy se ez a bá-
jos teremtmény, se a most uniszónóban „La-zac! La-zac!”-ot kiáltozó
fiatal Deutsche Bank-dolgozók nem fognak ma egyetlen ízletes halat
sem. Szeretett Papámmal ugyanis megegyeztünk az Orosz Halász
Háza éttermének vezetôségével: amikor csak egy Vainberg pecabo-
tot fog, a tulaj unokaöccse búvárruhát ölt, beúszik a ponton alá, és a
legjobb halakat a mi horgunkra akasztja. Úgyhogy a fekete gyémánt-
soros cárina fáradozásainak eredménye csak íztelen, hibás lazac lesz.

A történelmet nem lehet teljesen ignorálni.

A kérdéses éjszakán Aljosa-Bobon kívül még három kedves nô
csatlakozott hozzám: Rouenna, életem szerelme, aki két hétre uta-
zott ide Bronxból, New Yorkból; Szvetlána, Aljosa-Bob sötét szemû
tatár szépsége, egy helyi parfümboltlánc PR-menedzsere; és Szere-
tett Papa huszonegy éves vidéki felesége, Ljuba.

Meg kell mondanom, aggasztott ezeknek a nôknek a találkozása
(általában félek a nôktôl). Szvetlána és Rouenna agresszív szemé-
lyiség; Ljuba és Rouenna valaha alsóbb osztálybeliek voltak, hiány-
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zik belôlük a finomság; Szvetlána és Ljuba, orosz lévén, kora gyer-
mekkorukban gyökerezô enyhe depressziós szimptómákat mutat-
nak (vö. Papadopolis, Spiro „Az én pirogom: Transzgenerációs
konfliktus poszt-szovjet családokban”, Poszt-Lacanista Pszichiátriai
Évkönyv, Boulder/Párizs, 23. kötet, No. 8, 1997). Énem egy része ar-
ra számított, hogy viszály tör ki közöttük, vagy ahogy az amerikaiak
nevezik, „tûzijáték”. Énem másik része egyszerûen csak látni akar-
ta, hogy szétrúgják a picsa Szvetlána sznob seggét.

Mialatt Aljosa-Bobbal rappeltünk, Ljuba szolgálólánya kicsino-
sította a lányokat rúzzsal és pomádéval a Halász egyik öltözôjében,
és amikor csatlakoztak hozzánk a pontonon, bûzlöttek a hamis cit-
rusillattól (és icipicit a valódi verejtéktôl), finom ajkuk izzott a nyári
alkonyatban, incifinci hangjukon élénk társalgást folytattak Stock-
mannról, az ünnepelt finn áruházról Szentleninvár fôútján, a Nyevsz-
kij proszpekten. Egy nyári akciót tárgyaltak: két, kézzel bolyhozott
finn törülközô húsz amerikai dollárért, mindkét törülközô tüntetôen
nem orosz, hanem sokkolóan nyugati színû: narancssárga.

A narancssárga törülközô meséjét hallgatva némi duzzadást
éreztem ott lent, a körülmetélt lila huj részlegen. Ezek a mi nôink
olyan cukik! Persze nem a mostohaanyám, Ljuba, nyilván, aki tizen-
egy évvel fiatalabb nálam, és éjszakánként nem túl meggyôzôen
nyög Szeretett Papa toboztörzse alatt az ô imponáló teknôsszerû
hujával (áldott emlékeimben ott úszik a kádban, és kíváncsi baba-
kezem utánakapkod).

És nem is Szvetlána érdekelt; dacára divatos mongol arcának,
testhez tapadó olasz pulóverének és annak a mélységesen kiszá-
mított távolságtartásnak, a tanult orosz nô elvileg szexi pózának;
mindennek dacára hadd mondjam meg, nem vagyok hajlandó ál-
lampolgártársammal lefeküdni. Isten tudja csak, hol jártak.

Tehát marad Rouenna Sales (spanyolosan Szah-lez), az én Dél-
Bronxba való csajom, erôs csontú drágám, óriási multikulturális
nyalintásom, a vörös zsebkendô alá feszesen visszahúzott redôs ha-
jával, a fényes, barack alakú barna orrával, mely állandóan csókok-
ra és testápolóra szorul.
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– Azt hitem – mondta a mostohaanyám, Ljuba, Rouenna kedvé-
ért angolul, hozzátéve: – Azt hitem. – Az igeidôkkel bajban volt. –
Azt hitem, hittem… hitem, hittem…

Hitem, hittem, hitem, hittem.
– Mi a hited, drágám? – kérdezte Szvetlána, türelmetlenül meg-

rántva a damilját.
Ljubát azonban nem lehetett könnyen eltántorítani attól, hogy

egy szép új nyelven fejezze ki magát. Két éve volt Oroszország 1238.
leggazdagabb emberének a felesége, s a drága asszony végre kezdett
tisztába jönni a saját értékével. Nemrég egy milánói orvos égette ki
a rosszindulatú narancssárga szeplôket közönséges orra körül, egy
bilbaói sebész pedig úton volt, hogy lefarigcsálja a tömött tinédzser-
pofikái körül leffegô hájat (ami valójában csak szimpatikusabbá tet-
te: mint egy lerobbant parasztlány, aki most nô ki a kamaszkorból).

– Azt hitem, hittem – mondta Ljuba –, hogy narancssárga törül-
közô ronda. Lánynak szép a levendula, fiúnak mint férjem, Borisz,
világoskék, szolgálónak fekete, mert keze már koszos.

– Ejha, szivi – mondta Rouenna. – Benned aztán van kurázsi.
– Mi az a „kurási”?
– Így beszólni a szolgálóknak. Hogy koszos a kezük meg minden.
– Azt hitem… – Ljuba zavarba jött, és lenézett a saját kezére 

a durva vidéki bôrkeményedésekkel. Oroszul odasúgta nekem: 
– Mondd meg neki, Misa, hogy mielôtt a papáddal találkoztam, én
is szerencsétlen voltam.

– Ljuba szegény volt még 1998-ban – magyaráztam Rouennának
angolul. – Aztán Papám elvette.

– Ez komoly, nôvér? – mondta Rouenna.
– Miért hív nôvérnek? – súgta Ljuba, és édes orosz lelke resz-

ketett. Letette a botot, és kitárta a karját. – Akkor leszek a nôvéred,
Rouennácska!

– Ez csak egy afroamerikai kifejezés – mondtam neki.
– Naná – mondta Rouenna, és odajött megölelni Ljubát, amit

a higgadt lány könnyesen viszonzott. – És amennyire én látom, ti,
oroszok mind nigrók vagytok.
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– Hogy mondasz? – kérdezte Szvetlána.
– Ne vedd rossz néven. Bóknak szánom.
– Nem bók! – vicsorgott Szvetlána. – Magyarázd.
– Nyugi, szivi. Csak azt mondom, hogy… a pasitoknak nincs ál-

lása, mindenki mindig kocsikázik, ha valami baja van, a gyerekek
asztmásak, és mind bérházban laktok.

– Misa nem ott lakik. Én se ott lakok.
– De ti mások vagytok, mint a többi csóró. Inkább EG-k – mond-

ta Rouenna, gettógesztikulálással.
– Mik?
– Eredeti gengszterek – magyarázta a barátnôjének Aljosa-Bob.
– Nézd meg Misát – folytatta Rouenna. – Az apja megölt egy ame-

rikai üzletembert valami baromság miatt, és most ô nem kaphat egy
kibaszott amerikai vízumot. Ez totál keménység.

– Nemcsak a Papa miatt – suttogtam. – Az amerikai konzulátus.
A külügyminisztérium. Utálnak engem.

– Mi az? – kérdezte Ljuba, aki nem volt benne biztos, merre tart a
társalgás, és hogy Rouennával most nôvérek-e vagy sem.

Szvetlána ledobta a damilját, és két kezét elhanyagolható csípô-
jére téve Aljosa-Bob és felém fordult. 

– A ti hibátok – tombolt oroszul. – A hülye rappeléseteké. Az
idióta gettóteché. Nem csoda, hogy az emberek állatokként bánnak
velünk.

– Csak szórakoztunk – védekezett Aljosa-Bob.
– Ha orosz akarsz lenni – mondta Szvetlána a barátomnak –,

meg kell gondolnod, milyen imázst akarsz mutatni. Már mindenki
azt hiszi, hogy banditák és ringyók vagyunk. Át kell címkéznünk
magunk.

– Szívbôl bocsánatot kérek – mondta Aljosa-Bob, kezét jelképe-
sen a szívére téve. – Mostantól nem fogunk rappelni elôttetek. Dol-
gozni fogunk az imázsunkon.

– Hé, nigrók, mit vartyogtok? – szólt ránk Rouenna. – Beszélje-
tek már angolul.

Szvetlána felém fordította tüzes, színtelen szemét. Hátraléptem,
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majdnem bele az Ikrázó Lazac vizébe. Ujjaim már dr. Levine vészhí-
vó billentyûjét tapogatták, amikor inasom, Tyimofej rohant hozzánk
sebbel-lobbal, saját savanyú lélegzetétôl fuldokolva.

– Jaj, bátyuska – lihegte, majd nagy levegôt vett. – Bocsássa meg
Tyimofejnek a zavarást, jó? Mert ô is csak egy bûnös a sok közül. De
uram, figyelmeztetnem kell magát! Jön a rendôrség. Attól félek, ma-
gát keresik…

Nem is fogtam egészen fel, amíg a szomszédos Szeszélyes Piszt-
ráng pontonon egy bariton kiáltás magára nem vonta a figyelme-
met. Rendôrség! – trombitálta egy hang. A fiatal bankárok az ameri-
kai diplomájukkal, az orosz cárina a fekete gyöngysorban és fehér
estélyiben, a Puskin-rajongó biznyiszman – mindenki a parkolófiús
ingyenes parkoló felé tartott, ahol a Land Rovereik pihentek. Há-
rom terebélyes zsandár rohant el mellettük, menô kék sapkájukon
a nyápic kétfejû orosz sas, mögöttük vezérük, egy idôsebb férfi ci-
vilben, zsebre vágott kézzel, ráérôsen.

Egyértelmû volt, hogy a disznók egyenesen felém tartanak. Al-
josa-Bob közelebb húzódott, hogy megvédjen, kezét a hátamra és 
a hasamra tette, mintha a felborulás veszélye fenyegetne. Úgy dön-
töttem, nem hátrálok. Felháborító! Civilizált országokban, mint Ka-
nada, a tehetôs embert és horgásztársait békén hagyják a hatósá-
gok, még ha bûncselekményt követtek is el. A civil ruhás öreg, aki-
rôl késôbb megtudtam, hogy a fincsi Belugin nevet viseli (mint
a kaviár), finoman félretolta a barátomat. Ormányát odatolta egy
centire az enyémhez, közelrôl láttam egy ôsz, öreg arcot, a pupillák
körül sárgásodó szemet, egy arcot, mely Oroszországban egyszerre
árulkodik tekintélyrôl és hozzá nem értésrôl. Érzelemmel telve bá-
mult rám, mintha a pénzemet akarná. – Misa Vainberg?

– És akkor? – kérdeztem vissza. Éreztettem vele: Tudod, ki va-
gyok én?

– Az apját nemrég megölték a Palota hídon – közölte velem a
rendôr. – Aknával. Egy német turista lefilmezte az egészet.
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2.
Ajánlások

Elôször is szeretnék térdre hullni a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal (BÁH) központja elôtt Washington D. C.-ben, hogy megkö-
szönjem a szervezetnek a sikeres munkáját az idegenek nevében
szerte a világból. Többször fogadtak képviselôi a John F. Kennedy
repülôtéren, és minden találkozás egyre jobb volt. Egyszer egy ke-
délyes, turbános férfi pecsételte le az útlevelemet, miután elhadart
valamit, amibôl egy szót sem értettem. Máskor egy kedves fekete
hölgy, aki majdnem akkora volt, mint jómagam, nézett elismerôn
gyomrom külsô hengerére, és mutatta fel a hüvelykujját. Mit mond-
hatnék? A BÁH emberei igazságosak és tisztességesek. Ôk Amerika
igazi kapuôrei.

Nekem az amerikai külügyminisztérium többi részével van
problémám, és a szentpétervári konzulátusuk elmeroggyant dolgo-
zóival. Úgy két éve tértem vissza Oroszországba, azóta kilencszer
utasították el a vízumkérelmemet, minden alkalommal arra hivat-
kozva, hogy apám nemrégiben megölte azt a drága oklahomai üz-
letemberüket. Hadd legyek ôszinte: sajnálom az oklahomait és a ró-
zsás arcú családját, sajnálom, hogy a papám útjába keveredett, saj-
nálom, hogy a Dosztojevszkaja metróállomás bejáratánál találták
meg, arcán egy gyermek álmélkodó kifejezésével és homlokán vö-
rös, bugyborékoló fordított kérdôjellel, de kilencedszer végighall-
gatva a halálát a torokhangú orosz mondás jut eszembe: „A hujba,
a hujba; ha meghalt, hát meghalt.”

Ez a könyv szerelmeslevél a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal felelôs tábornokainak. Szerelmeslevél és könyörgés: Uraim,

AbszurdisztÆn.qxd  5/27/2013  12:55 PM  Page 24



engedjenek vissza! Amerikai vagyok, orosz testbe zsuppolva. Az
amerikai Alkalmi Egyetemen végeztem tanulmányaimat, egy tisztes
múltú, fiatal New York-i, chicagói és San Franciscó-i arisztokraták-
nak létrehozott középnyugati intézményben, ahol a demokrácia er-
kölcsi értékeit gyakorta teaidôben vitatják meg. Nyolc évig éltem
New Yorkban, példás amerikai voltam, hozzájárultam a gazdaság-
hoz is azzal, hogy kétmillió amerikai dollárt költöttem törvényesen
vásárolt árucikkekre és szolgáltatásokra, beleértve a világ legdrá-
gább kutyanyakörvét (rövid ideig volt két pudlim). Felszedtem
Rouenna Salest – nem, a felszedtem helytelen, valójában kiemeltem
bronxi fiatalsága munkásosztály-rémálmából, és áthelyeztem a
Hunter College-ba, ahol felsôvezetô-asszisztensnek tanul.

Na most, biztos vagyok benne, hogy a Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatalnál mindenki behatóan ismeri az orosz irodalmat.
Ahogy ezeken a lapokon az életemrôl és küzdelmeimrôl olvasnak,
bizonyos hasonlatosságokat találnak majd Oblomovval, a híresen
testes úriemberrel, aki nem hajlandó elmozdulni a kanapéjáról a
nevét viselô tizenkilencedik századi regényben. Nem próbálom el-
cibálni önöket ettôl az analógiától (egyrészt erôm sincs hozzá), de
hadd javasoljak egy másik lehetôséget: Miskin herceget Doszto-
jevszkij A félkegyelmû címû regényébôl. A herceghez hasonlóan én
is amolyan szent bolond vagyok. Cselszövôkkel körülvett ártatlan.
Kutyakölyök vagyok, aki farkasodúba került (csak szemem puha
kék csillogása ment meg attól, hogy cafatokra szaggassanak).
Miskin herceghez hasonlóan én sem vagyok tökéletes. A következô
318 oldalon néha látják majd, ahogy fültövön vágom az inasom,
vagy a kelleténél eggyel több Laphroaigot iszom. De azt is látják
majd, hogy megkísérelek megmenteni egy egész fajt a fajirtástól;
láthatják, hogy Szentpétervár nyomorult gyermekeinek jótevôje le-
szek; és láthatják, hogy bukott nôkkel szerelmeskedem a tiszták
gyermeki szenvedélyével.

Hogyan lettem ilyen szent bolond? A válasz elsô amerikai élmé-
nyemben gyökerezik.
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1990-ben Szeretett Papa úgy döntött, egyetlen gyermeke tanulja
ki, hogy milyen normális, prosperáló amerikainak lenni az Alkalmi
Egyetemen, mélyen ama ország belsejében, biztonságban a keleti
és nyugati part hajcihôjétôl. Papa akkor még csak kacérkodott a bû-
nözôi oligarchiával – a körülmények még nem voltak megfelelôek
Oroszország nagybani kifosztásához –, ám az elsô millióját már
megszerezte egy leningrádi autókereskedésbôl, ami sok rossebet
árult, de szerencsére autót nem.

Kettesben éldegéltünk egy szûk, nyirkos lakásban Leningrád
déli külvárosában – Anyus meghalt rákban –, és többnyire nagy ív-
ben kerültük egymást, mert egyikünk sem értette, mivé válik a má-
sik. Egy nap éppen lendületesen maszturbáltam a szófán, lábaimat
szétvetve úgy néztem ki, mint egy pontosan félbe vágott lepényhal,
amikor Papa beesett a téli hidegbôl, sötét szakállas feje hevesen járt
föl-le selymes, új nyugati pulóvere fölött, keze remegett a tartós
sokktól, amit a sok zöld amerikai dollár fogdosása okozott. 

– Tedd azt el – nézett karikás szemmel a hujomra. – Gyere
a konyhába. Beszéljünk, mint férfi a férfival.

Rühelltem a „férfi a férfival” hangzását, mert eszembe juttatta,
hogy Anyus halott, nincs, aki lefekvéskor betakarjon, és azt mond-
ja, még mindig jó fiú vagyok. Elpakoltam a hujomat, szomorúan
hagytam ellebegni a képet, ami eljuttatott volna az örömhöz (Olga
Makarovna gigantikus segge lecsorogva a székrôl elôttem, az osz-
tályteremben megvalósulatlan szex és vizes kalocsnik parasztsajt-
szaga). Leültem a konyhaasztalhoz szemben a Papámmal, sóhajtva
a büntetés miatt, mint bármely tinédzser.

– Miska – mondta a Papám –, nemsokára Amerikába mész, érde-
kes tárgyakat tanulsz, ottani zsidó lányokkal fekszel le, és élvezed 
a fiatalok életét. És ami a Papádat illeti… ô magára marad itt Orosz-
országban, mint a kisujja, nem érdekel senkit, hogy él-e, hal-e.

Idegesen szorongattam erôs bal mellemet, és hosszúkás alakba
préseltem. Észrevettem egy kóbor szelet szalámit az asztalon, és
azon agyaltam, hogyan tudnám megenni, anélkül hogy Papa észre-
venné. 
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– A te ötleted volt, hogy az Alkalmi Egyetemre menjek – mond-
tam. – Csak azt csinálom, amit mondtál.

– Elengedlek, mert szeretlek – mondta apám. – Mert egy ilyen
popónak, mint te, nincs jövô ebben az országban. – Elkapta jobb ke-
zem léghajóját, a maszturbáló kezemet, és két kis keze közé fogta.
Arcának elpattant hajszálerei kidudorodtak ôszülô borostái alatt.
Némán sírt. Részeg volt.

Én is elpityeredtem. Apám hat éve nem mondta, hogy szeret,
nem fogta meg a kezem. Hat éve nem voltam már sápadt kisangyal,
akit a felnôttek imádtak csiklandozni és az iskolai kötekedôk imád-
tak megbokszolni; helyette gigantikus pirospozsgás bibsi lettem,
nagy, petyhüdt kézzel és elég gonosz kapafoggal. Majdnem kétszer
akkorára nôttem, mint apám, ami mindkettônket eléggé megdöb-
bentett. Talán miniatûr anyám oldalán volt egy lappangó lengyel
gén. (Anyám lányneve Jasznawszki, és akkor nu?)

– Tegyél meg nekem valamit, Miska – mondta Papám, a szemét
törölgetve.

Megint sóhajtottam, a szalámit szabad kezemmel a számba ejtve.
Tudtam, mit vár tôlem. 

– Ne aggódj, Papa, nem eszem többet, és tornászok a nagylab-
dával, amit vettél nekem. Újra lefogyok, esküszöm. És ha ott leszek
az Alkalmin, keményen tanulok, hogy amerikai lehessek.

– Idióta – rázta felém kétízületes orrát Papa. – Sose leszel ameri-
kai. Mindig zsidó maradsz. Hogy felejtheted el, ki vagy? Még el se
utaztál. Zsidó, zsidó, zsidó!

Egy Kaliforniába szakadt távoli unokatestvértôl hallottam, hogy
az ember lehet egyszerre amerikai és zsidó, sôt pluszba még homo-
szexuális is. De nem vitatkoztam.

– Megpróbálok gazdag zsidó lenni. Egy Spielberg vagy egy
Bronfman.

– Az jó, de van egy másik oka is, amiért Amerikába mész. – Elô-
vett egy összekent milliméteres papírt furcsa angol írással. – Ha le-
szállsz New Yorkban, menj el erre a címre. Ott hászidok várnak rád,
akik körülmetélnek.
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– Papa, ne! – kiáltottam fel szapora pislogás közben, mert a fáj-
dalom már elôre elködösítette a szemem, a fájdalom, hogy legjobb
részemet megérintik, megfogják és meghámozzák, akár egy naran-
csot. Amióta gigantikus lettem, hozzászoktam egyfajta testi érinthe-
tetlenséghez. Az osztály kötekedôi már nem verték a fejem a táblá-
ba, amíg tiszta kréta nem lettem, azt kiáltozva: „Korpás zsidrák!”
(Az orosz mitológiában a zsidók súlyos vedléstôl szenvednek.)
Most már senki nem mert hozzám érni. Ami azt illeti, senki nem is
akart. – Tizennyolc éves vagyok. A hujom nagyon fog fájni, ha most
vágják meg. És szeretem a fitymát rajta. Leffeg.

– A mamád nem engedte, hogy kiskorodban körülmetéljenek –
magyarázta Papa. – Félt, hogy mit fog szólni hozzá a kerületi bizott-
ság. „Túl zsidó”, mondanák. „Cionista viselkedés”. Az a nô min-
denkitôl félt, csak tôlem nem. Mindig „szarevônek” nevezett mások
elôtt. Mindig fejbe vágott azzal a palacsintasütôvel. – A konyha-
szekrény felé sandított, ahol valaha a rettegett palacsintasütô lakott.
– Hát most már az én gyermekem vagy, popó. És azt csinálod, amit
mondok. Ezt jelenti férfinak lenni. Hogy hallgatsz apádra.

A kezem most már Papáéval egy ritmusban remegett, mindket-
ten verejtékben fürödtünk, olajos fejünkrôl láthatatlan fehér pama-
csokban gôz szállt fel. Próbáltam apám szeretetére fókuszálni, a kö-
telességemre iránta, de egy kérdés még maradt. 

– Mi az a hászid?
– Az a legjobb fajta zsidó. Aki egész nap csak tanul és imádkozik.
– Akkor miért nem leszel hászid te is?
– Keményen kell dolgoznom. Minél több pénzt szerzek, annál

biztosabb lehetek benne, hogy soha senki nem bánthat téged. Te
vagy az életem, tudod? Ha nem lennél, elvágnám a torkomat fültôl
fülig. És csak annyit kérek tôled, Miska, hogy metéltesd meg magad
ezekkel a hászidokkal. Nem akarsz a kedvemre tenni? Annyira sze-
rettelek, amikor kicsi és vékony voltál…

Emlékeztem, kis testemnek milyen érzés volt, amikor az övé át-
ölelte, bölcs barna sasszeme szinte felszippantott, bajszának hosszú
sörtéitôl férfias kiütéseket kaptam, melyeket napokig dédelgettem.
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Vannak bohócok, akik azt mondják, az ember egész életében csak
az anyja méhébe próbál visszatérni, de én bizony nem. Papa erôs,
vodkás leheletének csiklandása a nyakamon, szôrös, makacs karjai,
ahogy szônyegvékony mellére szorít, a túlélés és a bomlás állati
szagai: nekem ez a méh.

Hónapokkal késôbb egy taxiban találtam magam, Brooklyn egy
ijesztô környékén robogtam keresztül. A Szovjetunióban azt mond-
ták nekünk, hogy az afrikai származású emberek – négerek és né-
gernôk, ahogy hívtuk ôket – a mi testvéreink és nôvéreink, de az
akkor Amerikába érkezett szovjet zsidóknak éppen olyan rémisztô-
ek voltak, akár a síkságon gomolyogva közeledô kozákseregek. Én
azonban elsô pirulásra beleszerettem a színes emberekbe. Volt va-
lami kárhozatszerû, kétes és egyenesen szovjet a látványban, ahogy
az alulfoglalkoztatott férfiak és nôk sorakoztak törött tornáchinták
és nyíratlan gyepek végtelen során – úgy tûnt, hogy szovjet honfi-
társaimhoz hasonlóan a vereségükbôl egész életstílust alakítottak
ki. A bennem élô Oblomovot mindig is lenyûgözték az olyan em-
berek, akik éppen a küszöbén álltak annak, hogy feladják az életet,
és 1990-ben Brooklyn bizony oblomovi paradicsom volt. Nem is
szólva arról, hogy a fiatal lányok közül jó pár a leggyönyörûbb te-
remtmények közé tartozott, akiket életemben láttam: már ebben 
a korban magasak és szélesek, akár a majomkenyérfa, mellük töké-
letes ivótökforma, melyet fejedelmien hordoztak az utcán.

Az afrikai környék lassanként teret engedett egy spanyolul be-
szélô szekciónak, mely ugyanolyan rendetlen volt, ám a pirított fok-
hagyma kellemes illata burkolta be, majd az teret engedett zsidó
hittársaim ígéretföldjének – sürgô-forgó férfiak a fejükön egész mó-
kusfészekkel, halántékfürtjük lobogott a kora nyári szélben, bárso-
nyos kabátjuk értékes nyárbûzt ôrzött. Hat kisfiút számoltam, há-
rom és nyolc év között lehettek, szôke rakoncátlan fürtjeiktôl cse-
csemô rocksztároknak néztek ki, egy holtfáradt pingvinnô körül
rohangáltak, aki bevásárlózacskók álcája mögött tipegett az utcán.
Miféle pokolbéli zsidó nônek van hat gyereke? Oroszországban volt
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egy, kettô, esetleg három gyereked, ha nem akartál állandóan abor-
tuszt és nagyon-nagyon sokat csináltad.

A taxi egy régi, ám impozáns ház elôtt állt meg, mely tömegé-
vel láthatóan az utcafronti oszlopaira nehezedett, ahogy idôs ember 
a járókeretére. Egy megnyerô, intelligens arcú fiatal hászid (elfogult
vagyok bárkivel, aki félig vaknak látszik) üdvözölt kézfogással,
majd miután megbizonyosodott róla, hogy nem beszélek se hébe-
rül, se jiddisül, elkezdte nekem magyarázni a micvá, azaz ’jó csele-
kedet’ koncepcióját. Ezek szerint egy fontos micvá elôtt álltam. 

– Nagyon remélem, miszter – mondtam fejlôdô, de még koránt-
sem hibátlan angolommal. – Mert a farokvágás fájdalma elviselhe-
tetlen lehet.

– Nem olyan rossz – mondta új barátom. – És nagydarab vagy,
észre sem fogod venni. – Még mindig ijedt tekintetemet látva hozzá-
tette: – És a mûtét idejére amúgy is elaltatnak.

– Elaltatnak? Jaj, ne, miszter. Nekem azonnal vissza kell mennem
a hotelszobámba.

– Gyere, gyere – mondta a hászid, kopott mutatóujjával megiga-
zítva vastag szemüvegét. – Van itt valami, aminek örülni fogsz.

Kókadt fejjel követtem a háza bugyraiba. Az egyszobás szovjet
lakás tipikus jellegtelensége után, a gumószerû hûtôvel a sarokban,
ami rázkódik, akár egy ICBM kilövés elôtt, a hászid otthont valósá-
gos fény- és színorgiának találtam, fôleg a jeruzsálemi arany Szikla-
kupola bekeretezett plasztikus képeit és a gyûrött kék párnákat
a hímzett turbékoló galambokkal. (Késôbb, az Alkalmi Egyetemen
megtanultam lenézni az ilyesmit.) Mindenütt héber könyvek voltak
gyönyörû aranygerinccel, amelyeket én tévesen Csehov- és Man-
delstam-fordításoknak véltem. A hajdinakása és a használt alsó-
nemû szaga otthonos és invitáló volt. Ahogy haladtunk a ház elejé-
tôl hátra, kisfiúk szaladtak át fatörzslábaim között, és az egyik für-
dôszobából egy fiatal, nagy mellû nô kukkantott ki, fejére csavart
zsebkendôvel. Meg akartam rázni a vizes kezét, de ô sikoltva elsza-
ladt. Roppant érdekes volt minden, szinte elfeledtette velem látoga-
tásom fájdalmas célját.

30 GARY SHTEYNGART

AbszurdisztÆn.qxd  5/27/2013  12:55 PM  Page 30



Aztán halk, torokmélyi mormolás ütötte meg a fülem, mintha
száz nyolcvanéves ember búsongana uniszónóban. A mormolás
lassan férfikórussá tisztult, amely ilyesmit énekelt: „Humus tov,
tsimmus tov, mazel tov, tsimmus tov, humus tov, mazel tov, humus
tov, tsimmus tov, hé hé, Jizroel.” Több kifejezést felismertem:
a mazel tov a gratuláció egy formája, a tsimmus cukros sárgarépából
készült édesség, és Jizroel egy kis, zsidó többségû ország a Földkö-
zi-tenger partján. Hogy ezek a szavak mit kerestek egymás mellett,
arról halvány sejtelmem sem volt. (És mint késôbb megtudtam, egy-
általán nem is ezt énekelték.)

Egy alacsony szemöldökfa alatt átbújva elértük a ház hátsó szár-
nyát, melyet puhakalapos fiatal férfiak töltöttek meg, akik mûanyag
poharakat tartottak, rozskenyeret meg savanyúságot. Hamar ne-
kem is kerítettek egy poharat, hátba veregettek, mondták, hogy
mazel tov!, majd egy sokatlátott kádra mutattak a szoba közepén,
ami két sor karmos lábon állt. 

– Mi ez? – kérdeztem újdonsült barátomat a vastag szemüvegben.
– Tsimmus tov, mazel tov – énekelte, és noszogatott elôre.
A vodkának nincs szaga, de egy tizennyolc éves orosz fiúnak

nem tartott sokáig rájönni, hogy a kád bizony azzal van tele, s úszó
hagymadarabokkal. 

– Na most már otthon érzed magad? – kiabálták a vidám há-
szidok, ahogy meghúztam a poharat és savanyúsággal fojtottam
le. – Tsimmus tov, mazel tov – dalolták, széttárt karral, lábukkal
rugdalva, elképesztôen kék szemük részegen izzott fekete öltözé-
kükben.

– Apád mondta, hogy talán vodkára szorulsz a brisz elôtt – ma-
gyarázta a fôhászid. – Ezért úgy gondoltuk, csapunk egy partit.

– Partit? Hol vannak a lányok? – kérdeztem. Az elsô amerikai
viccem.

A hászidok idegesen nevettek. 
– A micvádra! – kiáltotta egyikük. – Ma szövetségre lépsz Hásem-

mel.
– Az mi? – kérdeztem.
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– Isten – suttogták.
Megittam jó pár pohárral, csodálkozva azon, hogy a hagyma

mennyire feldobja, viszont a gondolatot, hogy szövetségre lépek
Istennel, nem nyeltem le olyan könnyen, mint a nyolcvanszázalé-
kos löttyöt. Mi köze ehhez Istennek? Én csak azt akarom, hogy
apám szeressen. 

– Talán vigyenek vissza a hotelembe, miszter – dadogtam. –
Adok tizenhét dollárt zsebembôl. Mondják meg Papának, már meg-
vágtak. Úgyse néz már meg ott engem, mert olyan kövér vagyok.

A hászidok nem mentek bele. 
– Gondolj ránk is – kántálták. – A micvá nekünk szól.
– Nektek is lesz farokvágás?
– Felszabadítjuk a foglyot.
– Ki fogoly?
– Te vagy a Szovjetunió foglya. Mi zsidót csinálunk belôled. – És

még több hagymás vodkát belém tukmáltak, mígnem a szoba szin-
te harsogott a kalapok és repkedô izzadság forgó diorámájától.

– A micvámobilba! – kiáltották egyöntetûen a legfiatalabbak, és
hamarosan körbefogtak a bársonyos kabátok, átölelt saját fajtám
külsô rétege, s közben finoman kitereltek a hászidikus nyári éjbe,
ahol még a sárga képû hold is halántékfürtöt viselt és a tücskök
ôseink mélységesen dallamos nyelvén daloltak.

Az oldalamra fektettek egy puha amerikai furgonülésen, több 
fiatalember még mindig vodkával traktált, amit engedelmesen meg-
ittam, mert egy orosz számára udvariatlanság nemet mondani. 

– Visszamegyünk a hotelbe, miszter? – kérdeztem, ahogy a fur-
gon vadul szlalomozott a népes utcákon.

– Humus tov, mazel tov – énekelték társaim.
– Fel akartok szabadítani foglyot! – harcoltam az angol nyelvvel

könnyeimen át. – Nézzetek rám! Fogoly vagyok. A tiétek!
– Akkor most megszabadítunk! – diktálta a logika, és egy pohár

vodka borult az arcomba.
Végül letettek egy szegény kerületi kórház szemfájdítóan fényes

várótermében, ahol spanyol babák sírtak tejért, társaim pedig egy
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ad hoc siratófalnak nyomták magukat, sápadt arcuk kivörösödött
az imától.

– Apád nagyon büszke lesz – suttogta valaki a fülembe. – Na-
gyon bátor vagy!

– Tizennyolc túl öreg levágni farkat – súgtam vissza. – Mindenki
tudja.

– Ábrahám kilencvenkilenc volt, amikor saját kezével végezte el
magának a briszt.

– De ô bibliai hôs.
– Te is az vagy! Mostantól a héber neved Moshe, ami Mózest

jelent.
– Misa a nevem. Az orosz nevem, amin gyönyörû anyám hívott.
– De olyan vagy, mint Mózes, segítesz kivezetni a szovjet zsidó-

kat Egyiptomból. – Szinte éreztem az ajkaimnak nyomott mûanyag
pohár szagát. Úgy ittam, mint a tinédzser piás, akivé már lettem.
Egy darab rozskenyeret toltak oda, de leköptem. Aztán guruló
ágyon feküdtem fordítva rám adott ruhafélében; aztán a guruló ágy
megállt; zöld köpenyek libbentek körülöttem; hideg kezek húzták
le durván a nadrágomat. 

– Papa, ne hagyd nekik! – kiáltottam oroszul.
Maszkot nyomtak az arcomra. 
– Számolj visszafelé, Mózes – mondta egy amerikai hang.
– Nyet! – akartam felelni, de persze senki nem hallott. A világ da-

rabokra tört, és nem állt össze. Amikor felébredtem, a fekete kala-
pos férfiak fölöttem imádkoztak, és nem éreztem semmit a gondo-
san feltûrt húsredôk, azaz derekam domborzata alatt. Felemeltem a
fejem. Zöld kórházi köntöst viseltem, az alsó részén kerek lyukkal,
és ott, combjaim puha párnái között egy összenyomott lila bogár he-
vert mozdulatlanul, kitinpáncélja levedzett, kimúlásának bôrszag-
gató fájdalmát érzéstelenítô tartotta még kordában.

Valami okból vallástársaim azt hitték, hogy hányásom a jobbulás
jele, letörölték az állam, nevettek és mondták, hogy mazel tov meg
tsimmus tov meg hé, hé, Jizroel.

A seb még aznap éjjel elmérgesedett.
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3.
Ki ölte meg Szeretett Papát?

Ki tette? Ki ölte meg Oroszország 1238. leggazdagabb emberét? Ki-
nek a kezén szárad egy mártír vére? Megmondom én: Jávorszarvas
Oleg és a szifiliszes unokatestvére, Zsora kezén. Hogy honnét tud-
juk? Onnét, hogy az egész esetet videoszalagra vette Andi Schmid,
egy tizenkilenc éves turista a németországi Stuttgartból.

A kérdéses éjszakán Schmid úr történetesen a szentpétervári
Palota híd mellett pöfögött el egy kirándulóhajón, élvezte az MDMA

nevû szintetikus drogot és a hajó hangszóróiból bádoghangon ára-
dó house zenét, s közben egy orosz sirályt videózott, ami egy angol
tinédzserre támadt, egy lapátfülû, heringszerû fiúra meg a sápadt,
szépséges anyukájára.

– Még sosem láttam ilyen dühös sirályt – mondta nekem és
a rendôrnyomozóknak Schmid úr másnap, bolyhos, acélgyapjú
nadrágjában és VAZEG STUTTGART feliratú pólójában parádézva elôt-
tünk, szögletes Selima Optique szemüvege az intelligencia félár-
nyékát vetette tompa, fiatal szeme köré. – Egyre csak harapdálta
a csóró kölyköt – mesélte Schmid. – Németországban sokkal barát-
ságosabbak a madarak.

Schmid felvételén látjuk, ahogy a hófehér sirály véres csôrét
csattogtatva a magasba emelkedik, hogy újabb csapást mérjen az
angol családra, az angolok kegyelemért könyörögnek neki, a hajó
legénysége meg nevetve mutogat a külföldiekre… Most látjuk a Pa-
lota híd kolosszális kôpilléreit, majd fent az öntöttvas lámpaoszlo-
pokat. (Valaha, még a nyolcvanas években, Gorbacsov kellemes
peresztrojkája idején Papával elmentünk horgászni a Palota hídra.
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Fogtunk egy sügért, ami szakasztott Papa szakasztott mása volt. Öt
évvel késôbb is emlékszem majd rá, amikorra szemem teljesen
megüvegesedik az orosz élettôl.)

Aztán Schmid körbepásztáz 360 fokot, hogy megmutassa Szent-
pétervárt egy meleg nyári éjszakán, ahogy az eget hamis északi
fény világítja meg, a Péter-Pál erôd vastag falai aranyszínû reflektor-
fényben fürdenek, a Téli Palota úgy horgonyoz a parton, akár az
örök szürkületben lágyan ringatózó hajó, a Szent Izsák kupolájának
sötét tömege közömbösen szemléli a történéseket… Ah! Hogy is
írta Mandelstam? „Leninvár! Még nem akarok meghalni!”

És most, ahogy a sirály ragadozó zuhanásba fog, valamiféle szlá-
vos madárhangot hallatva, látunk egy Mercedes 300 M-Class dzsi-
pet – azt, amelyik úgy néz ki, mintha futurisztikus, lekerekített vál-
tozata lenne annak a szovjet katonai dzsipnek, amely el szokta vin-
ni Papát a sittre –, áthajt a hídon, egy olyan antik, páncélozott Volga
szedán követi, ami valamiért engem az amerikai armadillóra emlé-
keztet. Ha közelebbrôl megnézzük, szinte látjuk Papa sárga töksze-
rû fejét a Volgában, egy kacskaringónyi ôsz haj formáz gyerekes
aláírást az amúgy kopasz kobakján… Jaj, papám, én halott, meggyil-
kolt pápocskám, mentorom, ôrzôm, gyerekkori barátom. Emlékszel,
Papa, amikor kelepcébe csaltuk, a tejesrekesz alá zártuk és felváltva
lepisáltuk a szomszéd antiszemita kutyáját? Bárcsak hihetném,
hogy most már jobb helyen vagy abban a „másik világban”, amirôl
folyton áradoztál, valahányszor a konyhaasztalnál ébredtél, könyé-
kig heringlében úszva, csakhogy belôlünk semmi nem éli túl a ha-
lált, nincs másik világ, kivéve New Yorkot, de az amerikaiak nem
adnak nekem vízumot, Papa. Itt ragadtam ebben a szörnyû ország-
ban, mert megöltél egy oklahomai üzletembert, és nem tehetek
mást, mint hogy emlékezem, milyen is voltál egykor; felidézem egy
majdnem-szent életét, ez a te egy szem gyermeked terhe.

Jól van, vissza a videóhoz. Jön a második Mercedes dzsip, az
utolsó jármû Papa konvojában, átdübörög a Palota hídon, és most
látjuk, hogy egy motorbicikli húz el a dzsip mellett két utassal, a szi-
filiszes Zsora tésztaszerûen dagadó alakja (hogy haljon bele a szifi-
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liszbe, mint Lenin!) látható Jávorszarvas Oleg sajátos, ötvenes évek-
beli kefehaja mögött… A motorbicikli elhúz a Volga mellett, és az
akna, legalábbis egy sötét henger, ami lehet akna is – mert hát ki lá-
tott már egyáltalán aknát? A miénk nem az a család, akiket Csecsen-
földre küldenek harcolni a kék szemû gyerekekkel –, tehát az akna
a Volga tetejére repül, még öt képkocka, aztán egy elektromos villa-
nás vonja el a sirály figyelmét a gyáva angolokról, és a Volga teteje
lerepül (Papa fejével együtt, mint késôbb megtudtam), majd gyér
füstpamacs követi… D-d-durr.

Na szóval, így lettem árva. Leljek vigaszt Sion és Jeruzsálem gyá-
szolói között. Ámen.
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4.
Rouenna

Amikor lediplomáztam az Alkalmi Egyetemen, bezsebelve az ösz-
szes dicséretet, amit egy kövér orosz zsidónak adni tudtak, úgy
döntöttem, hogy sok fiatalhoz hasonlóan Manhattanbe kéne köl-
töznöm. Az amerikai iskolázástól eltekintve a szívem mélyén még
orosz állampolgár voltam, megverve egyfajta sztálinista gigantomá-
niával. Így amikor Manhattan topográfiáját nézegettem, tekintetem
természetesen a Világkereskedelmi Központ ikertornyaira vándo-
rolt, azokra az emblematikus, 110 emeletes óriás méhkaptárokra,
amelyek fehéraranyként izzottak a délutáni napfényben. Nekem ez
volt a szocialista realizmus ígéretének beteljesülése, a gyermekkori
tudományos fantasztikum kiterjedése a majdnem-végtelenbe.
Mondhatni, hogy beleszerettem.

Hamarosan megtudtam, hogy magában a Világkereskedelmi
Központban nem tudok lakást bérelni, megelégedtem hát egy
egész emelettel egy közeli századfordulós felhôkarcolóban. A tetô-
téri lakásból lenyûgözô kilátás nyílt egyik oldalon a kikötôben zöl-
dellô Szabadság kisasszonyra, a másikon pedig a minden mást kita-
karó Világkereskedelmi Központra. Az estéim azzal teltek, hogy ta-
virózsalevél-kéglim egyik felérôl átszökdécseltem a másikra: ahogy
a nap megtalálta a szobrot, az ikertornyok fénylô/nem fénylô ab-
lakok sakktáblájává váltak, ami több szippantás marihuána után
életre kelt Mondrian-képnek látszott. Menô art deco lakásomat ki-
egészítendô, szereztem egy gyakornoki állást egy közeli mûvészeti
alapítványnál, amelyet egy bôkezû bank tartott fent. Az egészet az
Alkalmi Egyetem karrierhivatala szervezte meg, amely arra szako-
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sodott, hogy társadalmilag felemelô és keresetileg elhanyagolható
gyakornoki állásokat keressen fiatal hölgyeknek és uraknak. Így
hát minden reggel tíz körül, zakómon az Alkalmi Egyetem Multikul-
turalisztika Tanszékének (ez volt a fôszakom) csillogó-villogó me-
dáljaival, elgurultam háromsaroknyit a bank fémekkel gazdagon dí-
szített felhôkarcolójához, és pár órán át iktatói feladatokat láttam el.

Kollégáim némileg különcnek tartottak ugyan, de sehol sem vol-
tam ahhoz a fiatalemberhez képest, aki ebédidôben hörcsögnek öl-
tözött és hevesen zokogott a mosdóban egy és negyed órán át (szin-
tén az Alkalmin végzett, mondanom se kell). Ahányszor elkezd-
tek bölcselkedni, hogy minek erre a már amúgy is zsúfolt helyre egy
álmos orosz Gargantua csörtetése, elég volt annyit mondanom,
hogy „Malevics!” vagy „Tarkovszkij!”, s hagyni, hogy honfitársaim
eredményeinek patinája csillanjon meg a Multikulturalisztika-me-
dáljaimon.

Végül a hörcsögöt rúgták ki.

A friss diplomás amerikaiak élete csupa móka és kacagás. Mivel
még nem nehezedik rájuk a családfenntartás béklyója, többnyire
háztetôkön rendeznek vidám partikat, ahol huncut elektronikus
gyermekkorukon merengenek, és néha megcsókolják egymás szá-
ját és nyakát. Az én életem hasonlóan édes és bonyolultságtól men-
tes volt, csak egyetlen szükségletem maradt kielégítetlen: nem volt
barátnôm, nem rángatott ki a tespedésbôl egy begyes, szorgos ki-
sebbségi lány, nem töltötte meg monokróm életemet barnáival és
sárgáival egy egzotikus polinéziai. Hétvégeken esténként felbaktat-
tam ezekre a háztetôkre, ahol az Alkalmi Egyetemen végzettek zsú-
folódtak össze a más egyetemekrôl jöttek csoportjai mellett, és a ki-
váltságosak által ismert tényekkel és spekulációkkal teletûzdelt tár-
salgás témája a Napa-völgytôl Gstaadig terjedt. Sütkéreztem ebben
az információözönben, szellemes észrevételeket és abszurd meg-
jegyzéseket tettem, ám igazi célom jóval hagyományosabb volt: egy
nôt kerestem, aki elfogad annak, ami vagyok, minden egyes kilóm-
mal és az összenyomott lila rovarral a lábaim között.
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Erre ugyan nem találtam jelentkezôt, de a magam módján azért
beloptam magamat a szívükbe. „Hami Apu!”, kiáltották fiúk és lá-
nyok, ahogy a keskeny lépcsôn felhágtam a tetôre. Akkoriban
a lányok szívószállal ittak keserû pezsgôt vödörbôl, a fiúk malátali-
kôrt nyakaltak négydecis kiszerelésbôl, csenevész nyakkendôjük
hátával törölgetve a szájukat. Próbáltunk annyira „urbánusak” len-
ni, amennyire csak lehetett, anélkül hogy átmennénk karikatúrába,
szemünk futólag körülrajzolta a távoli horizontoknak fenyegetôen
nyomódó bérházak sötét konstellációját. Én jobbára oldalt álltam,
a rágcsaasztalnál, hagytam, hogy a zsír körém telepedjen védel-
mezô rétegekben, ahogy egy hosszú sárgarépát mártogattam egy
tál spenótos fetamártásba. A lányok megbízható bizalmasnak tartot-
tak, mintha a súlyom kedvelt nagybácsivá öregített volna. Pezsgôs-
vödröt emeltek a számhoz, s közben futó pasijukról panaszkodtak,
azokról a bátortalan, fiatal slemílekrôl, akik valaha az én közeli ba-
rátaim is voltak, de akiket készségesen elárultam csupán egyetlen
nyugati csókért, amelynek spenót- és fetaíze volt.

Pezsgôvel eltelve, magányosan tértem vissza végtelen Wall
Street-i lakásomba, levetkôztem, és az ablakhoz nyomtam a testem,
hadd villóddzanak mélyen bennem a város fényei. Idônként hallat-
tam azt a mélytengeri, északi-sarki panaszos bôgést, melyet kifeje-
zetten a számûzetésemre találtam ki. Tenyerem öblébe fogtam
a hujom maradványát, és a Papámért sírtam ötezer mérföldre kelet-
nek-északnak. Hogy hagyhattam el az egyetlen embert, aki igazán
szeret? A Néva magától fakad a Finn-öbölbôl, a Nílus a deltájából,
a Hudson valami bôséges amerikai forrásból, és én az apámból.

Magányomban hangosan beszéltem a Világkereskedelmi Köz-
pont ikertornyaihoz, melyeket elneveztem Lionyának és Gavrilnak,
könyörögtem a két ikonikus óriásnak, hogy tegyenek magukhoz
hasonlóvá: ösztövérré, üvegszemûvé, némává és legyôzhetetlenné.
Néha, amikor helikopter haladt el felettem, térdre rogyva a meg-
mentésemért rimánkodtam – hogy emeljenek át a partizó háztetô-
kön és lobogó napernyôkön túlra, egy titkos tájra, egy fordított New
Yorkba, amelynek épületeit mélyen a földbe ásták, víztornyai és
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manzárdtetôi a Föld középpontja felé törnek, ahogy én is be szeret-
tem volna törni korábbi osztálytársnôim izzadt combjai közé, ezek-
nek a kaliforniai kôbôl és római tufából faragott, végtelenül okos és
hidegvérû lányoknak a combjai közé, akik több ihletet leheltek az
életembe, mint az Alkalmi Egyetem Könyvtárának egész halovány
marxista kínálata együttvéve.

És egy nap mázlim lett. Így történt. Ebédszünetben gyakran elmen-
tem pár csirkés-parmezános szendvicsért és három-négy liter kara-
mellás italért egy bárba a Nassau Streeten, amely, ha valaki nem
ismerné Manhattannek ezt a részét, párhuzamosan fut a Lower
Broadwayjel, bele egy feltérképezetlen negyedik dimenzióba, ami
egy rész Melville, két rész Céline. Ott szoktam kikerekíteni az ebé-
demet pár vodkával, és közben ebédelôtársammal beszélgettem,
egy bágyadt, középkorú zsidó tôzsdeügynökkel Long Islandrôl, aki
rég lemondott arról, hogy valaha megtapasztalja az emberi meleg-
séget vagy hogy felszítja egy nô szerelmét. Persze Maxnek hívták.

A bárnak volt egy jellegzetessége, és nem is akármilyen: a pin-
cérnôk csak bikinit viseltek. Ha megvettél egy speciálisan árazott
tequilát, akkor citromlét öntöttek tekintélyes dekoltázsukba, meg-
hintették sóval, és odatartották, hogy nyald le (miután megittad
a tequilát). Manapság a „testlöket” az amerikai udvarlás integráns
része, de akkoriban Maxnek és nekem a züllöttség csúcsát jelen-
tette.

Egyik délután nagyban örömködtünk más Wall Street-i külön-
cökkel együtt, két szôke pincérnôt biztattunk csókolózásra, amit te-
temes borravalóért néha meg is tettek, amikor egy új alkalmazott
tûnt fel egy mûpálmát vonszolva maga után (trópusi hét volt ép-
pen). Azonnal felfigyelt rám. 

– Szent kulamula! – ejtette le a pálmát, és cukin úgy csinált, mint-
ha a szemét dörgölné. – Hé, apóca!

– Légy kedves Misával – mordult rá az egyik pincércsaj.
– Ja, ez a ház elsô számú szabálya – vihogott egy másik. Köztu-

dott volt rólam, hogy bôkezûen mérem a borravalót, és hébe-hóba
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egy abortuszt is állok. Noha az összes pincércsaj tanulatlan bronxi
volt, úgy bántak velem, mint egy ártatlan gyerekkel, szemben az al-
kalmi egyetemi háztetôs lányokkal, akik a bölcs öreg európai szere-
pét osztották rám. Azt akarom ezzel mondani, hogy a szegények-
nek gyakran megvan a magukhoz való eszük és bölcsességük.

– Nyugi, picsák – mondta az új nô a kollégáinak, ahogy kicsusz-
szant a farmerjából, felfedve sûrû és tömör szeméremszôrzetét, ami
tokba volt dugva, akár egy hatlövetû. – Tetszik nekem ez a fickó.

– Szerintem kedvel téged – súgta a fülembe Max, s arcomat csik-
landozták nyálcseppjeinek apró tûi. Két tenyerét a pultra tette, fejét
rájuk ejtette. Az ebéd végére sokszor elfogta a rosszullét.

– Üdv – mondtam a fiatal nônek.
– Neked is, jumbo. Tetszik? – Hüvelykujjával megemelte a mel-

leit, amelyek aztán maguktól emelkedtek tovább, akár a sövény mö-
gül kikukucskáló félénk állatok. – Megizzad tôlük, miszter?

– Nagyon is – vágtam rá. – De nekem is elég szépen vannak ám,
kisasszony. – Megcsöcsörésztem magam, és jó erôsen megdörgöl-
tem a mellbimbóimat. A többi pincérnô szokás szerint nevetett. –
Álljon Misa a pultba! – kiáltotta az egyik.

– Hé, miszter, maga vicces! – mondta az új lány. A hátam mögé
nyúlt és meghúzta a hajam. – De ha én vagyok a pultban, fiúka, a
szemed az én csöcseimen legyen. Nem kell nekem versenytárs.

– Aú – nyögtem föl. Ez fáj! – Az elôbb csak vicceltem.
Nem húzta tovább a hajam, de nem is engedte el, tenyere nya-

kam külsô párnáját simogatta. A szájszaga rémes volt: savanyú tej,
sebalkohol, cigaretta, ipar okádta rothadás. De a maga szegény
módján gyönyörû volt. Egy szép olívaszínû bábura emlékeztetett,
amit egy bolt vitrinjében láttam. Ahogy a báb magától értetôdôen
hajolt egy biliárdasztal fölé, kezében a dákóval, az arra utalt, hogy
többet tud a szex aktusáról, mint bármelyik nô Leningrádban, töb-
bet még a lotyóknál is a Vörös Október Hotelben. Új ismerôsöm is
úgy nézett ki, mint aki mindenféle információ birtokosa. Nagy, csi-
nos arcát kiemelte apró barna meszticszeme, sápadt bôre kicsit
szürkés volt a nap- és a vitaminhiánytól, glóbusznyi pocakja miatt
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félig terhesnek tûnt (nem gyermekkel, inkább feldolgozott étellel),
de ingerlô módon. Masszív melle volt. 

– Zsidó vagy? – kérdezte.
A „zsidó” hallatán Max azonnal felébredt. 
– Mi? Mi? Mit mondtál?
– Igen, világi zsidó vagyok – feleltem büszkén.
– Tudtam – mondta a lány. – Totál zsidó képed van.
– Várjunk csak, várjunk csak… – motyogta Max.
– Csinos az arcod – folytatta a lány. – Bírom a kis kék szemed,

miszter, és a nagy kövér mosolyod… jaj, nekem! Ha kicsit lefogynál,
elmennél kövér mozisztárnak is. – Kezét elôrehozva megérintette 
a tokám, én meg lehajoltam és megcsókoltam a kezét, megszegve 
a bár íratlan törvényét.

– Misa vagyok – mondtam.
– Az itteni nevem Desiree, de elárulom az igazit is. – Elôrehajolt,

és gyorskajáldás szájszaga az alkalmi egyetemi fertôtlenített létezé-
sembôl átrepített az élôk világába. – Rouenna.

– Helló, Rouenna.
Pofon vágott. 
– A bárban hívj Desireenek – sziszegte.
– Sajnálom, Desiree. – Meg sem éreztem a fájdalmat, annyira

megigézett a tény, hogy tudom az igazi nevét. Ekkor elhívta az egyik
kuncsaft, hogy sót és citromlét nyaljon le a dekoltázsáról. Nem ôriz-
tem meg emlékezetemben a képet, hogyan nyomta a fickó pattaná-
sos orrát a mellei közé, sem a szörcsögése hangját, de emlékszem,
Rouenna milyen méltóságteljesen egyenesedett fel és törölte le 
a trutyit egy nedves konyharuhával.

– Hé, zsidó fiúk – kiáltotta oda nekem meg Maxnek –, kértek egy
kis Manischewitzet ezek között?

– Várjunk csak, várjunk csak – mondta Max.
– Nyugi, haver – állította le Rouenna. – Voltam már vagy tizenöt

bár micván.
– Zsidó vagy?
– Nem. De sok barátom van.
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– Akkor mi vagy?
– Félig Puerto Ricó-i. És félig német. És félig mexikói meg ír. De

nagyjából dominikainak neveltek.
– Szóval katolikus – szögezte le Max, elégedetten, hogy nem

zsidó.
– Katolikusok voltunk, de aztán jöttek a metodisták, és adtak en-

ni. Szóval azt mondtuk, jó, mostantól metodisták vagyunk.
Ettôl a teológiai diskurzustól kis híján elbôgtem magam. Sôt ek-

kor már rendesen és boldogan sírtam is, könnyeim kövér pukka-
nással landoltak az ágyékomon, ahol az összenyomott lila rovar
éreztette jelenlétét. Félig Puerto Ricó-i. És félig német. És félig mexi-
kói és ír, és mellette minden más.

Miután lejárt a mûszakja, lekísértem az utcán enyhén túlméretezett
tetôtéri lakásomhoz, és röhejes orosz szokás szerint azonnal mond-
tam neki, hogy szeretem.

Nem hiszem, hogy meghallotta, de az életstílusom imponált
neki.

– Ejj, jumbo – mondta, és rekedt hangja gellert kapott a han-
gár méretû térben. – Azt hiszem, most megcsináltam a szeren-
csémet. – Megszemlélte szerény mûgyûjteményemet. – Mért van itt
ennyi óriási farok?

– Azok a szobrok? Azt hiszem, egy Brancusi-motívum részei.
– Rúdnyelô vagy?
– Mi? Nem, dehogy. Habár jó néhány homoszexuális számít

a barátaim közé.
– Mit mondtál?
– Homoszexuális…
– Jézus Krisztus, öreg. Ki vagy te? – Nevetett, és belebokszolt 

a gyomromba. A közepébe. – Csak viccelek. Csak megjátszom ma-
gam.

– Játssz csak – mondtam mosolyogva, és a hasamat dörgöltem. –
Szeretek játszani.

– Hol alszol, jumbo? Nem baj, ha így hívlak?
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– Az egyetemen Hami Apunak neveztek. Ez a lépcsô vezet fel az
ágyamhoz.

Az ágy az a fajta izmos, széles svéd deszka volt, amely az én sú-
lyomat nagy kelletlenül még csak elfogadta, de szánalmasan nyö-
gött, amikor Rouennával mindketten ráhengeredtünk. Újra el akar-
tam neki magyarázni, ezúttal részletesen, hogy szeretem, de azon-
nal szájon csókolt, és két kézzel dörgölte a mellemet meg a hasamat.
Kicsatolta az övem, szabadjára engedve a nadrágomban addig meg-
szorult áporodott levegôt. Hátrahúzódott, és szomorúan nézett rám.
Jaj ne, gondoltam. De csak annyit mondott: 

– Édes vagy.
– Én? – Elnyúltam az ágyon. Obszcénül izzadtam és rázkódtam.
– Igazi szívtipró.
– Ne már. Igazából még nem voltam lánnyal. Az egyetemen pár-

szor kézimunkáztak nekem, ennyi. És már majdnem huszonöt éves
vagyok.

– Aranyos, kedves ember vagy, az bizony. Úgy kezelsz, mint egy
királynôt. Leszek a királynôd, jó, Hami Apu?

– Ühüm.
– Mutasd a maminak, mid van. – Elkezdte erôsen húzni a lobogó

vitorlát, ami alsógatyámul szolgált.
– Kérlek, ne – védtem magam két kézzel. – Van egy problémám.
– Túl nagyfiú vagy nekem? A maminak sose túl nagy. – Próbál-

tam beszélni neki a lelkes hászidokról és a kis költségvetésû kórház-
ról, Crown Heights mészárosairól. Mondják meg nekem, könyör-
göm, van-e olyan épelméjû ember, aki körülmetél egy tizennyolc
éves férfi-fiút egy penésztôl és sült rizstôl bûzlô mûtôben?

Egész tömegemmel harcoltam, de Rouenna fölém kerekedett.
Az alsóm kettészakadt. A nyomorult lila rovar félénken visszahúzta
fejét a nyakába.

A gyakorlatlan szemlélônek úgy tûnhetett, hogy a hujom gomb-
ját lecsavarozták a helyérôl, majd olyan elfuserálva csavarozták visz-
sza, hogy most harminc fokra jobbra dôlt, miközben a gombot és
a hujt magát a jelek szerint semmi más nem tartotta a helyén, mint
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némi bôr és fonál. Az ágyéktól a csúcsáig lila és vörös hegek alkot-
tak egész hegygerincnyi úthálózatot, míg az alját annyira kizsigerel-
te a mûtét utáni fertôzés, hogy a sima, feszes bôr helyett mintha
üres szemeteszsákok lebegtek volna a szélben. Azt hiszem, a rovar-
hasonlat akkor mûködött a legjobban, amikor hujomat még vér bo-
rította a mûtôasztalon. A nemi szervem mostanra inkább egy
agyonhajszolt iguánára hasonlított.

Rouenna elôreengedte hasa glóbuszát, és azzal a puha felülettel
dörgölte a hujomat. Azt hittem, azért, mert csak így bír hozzáérni,
de tévedtem. Aztán nyitott szájjal lehajolt, és egy darabig csak lehelt
rá. A hujom kiegyenesedett, és várakozó szája felé araszolt. Elég!,
parancsoltam magamra. Undorító vagy. Nem érdemled ezt meg.

Rouenna azonban nem vette a szájába a hujomat. Megfordította,
megkereste az alján a legocsmányabb helyet – a drezdai bombázás
élénk emlékképét –, és a következô 389 másodpercben (egy kéznél
levô óra segített a számolásban) egyetlen hosszú, néma csókkal
illette.

Tekintetem hajának sötét halma mögé vándorolt, el a lakás falát
díszítô Brancusi-farkak mellett, ki a dupla üvegû ablakon.

A város felett lebegtem, nagylelkûen tekingetve minden irányba.
Queens és Brooklyn gondtalan fokai-bércei, ipari szilánkok, barna
téglás, teraszos lakások négyszögei; a már félig sötét New Jersey
fanatikus középosztálybeli reményei benyújtották lemondásukat
éjszakára; Manhattan szônyeges rácsozata belesüllyedve a lapos
horizontba, sárga – éles, mohó – fényfüzérek, melyek a felhôkarco-
lók homlokzatát alkotják, sárga – szórt, hunyorgó – fényfüzérek,
melyek a bérkaszárnyák sorát alkotják, sárga – kalandozó, oppor-
tunista – fényfüzérek, melyek a taxikaravánok reflektorai: a sárga
fényfüzérek, bizony, vízszintes és függôleges elrendezésükben,
melyek civilizációnk összegyûjtött reményeinek végsô nyughelyét
alkotják.

És azt mondom apámnak: Sajnálom, de ez a lebegô érzés, ez a
sárga város a lábamnál, azok a telt ajkak a fölött, ami maradt nekem,
ez a boldogság, Papa. Ez az én pirogom.
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És azt kérdezem a tábornokoktól, akik a Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatalt felügyelik, és akik türelmesen olvasták eddig
a bronxi keverék lánynak és a túlsúlyos orosznak a történetét: Mi-
lyen más országban találhattunk volna együtt támaszt? Milyen más
országban létezhetnénk egyáltalán?

És göcsörtös térdemre ereszkedve mondom a BÁH tábornokai-
nak: Kérem, uraim.

Mondogatom nekik, mint a gyerek: Kérem, kérem, kérem…
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