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EGY

Elizabeth tágas, vidéki háza után nyomasztó volt az 
első éjszaka Sue kicsi és elhanyagolt lakásában valahol 
a lower East Side-on. Másnap reggel együtt mentünk 
a Broadwayig. Ő elegánsan felöltözve, frissen mosott 
hajjal, látszólag teljesen kipihenten, én alig vonszoltam 
magam. Egy metrómegállóban váltunk el, és most ott 
ültem a los Tres Amigosban. A környék tele volt ha-
sonló olcsó reggelizőhelyekkel, de egyik sem nyitott 
ilyen korán.

Tíz perccel múlt hat. Fiatal pincér állt az asztalnál, 
türelmesen várta, hogy rendeljek. Mexikóinak néztem, 
később kiderült, hogy valóban az. Rántottát és kávét 
kértem, aztán küzdöttem tovább a szörnyű másnapos-
sággal. A legnehezebb pillanatokban mindenki egyedül 
marad, gondoltam, mégsem bántam, hogy Sue nem volt 
velem.

Néhány asztallal odébb három férfi ült, rajtam kívül 
csak ők voltak a helyiségben. Dél-amerikaiak lehettek 
ők is, talán a pincér rokonai. Ritkán látni magányos dél-
amerikaiakat New Yorkban. Hétfőn megérkezik az első, 
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talán gyalog, és szerdán ott az egész család. Ilyenek, és 
ezt szerettem bennük.

Az ablak közelében ültem. A néptelen utcát figyeltem, 
erőlködve igyekeztem nyitva tartani a szemem. A másik 
oldalon két fekete munkás mindenféle éjszaka kitett lim-
lomot dobált be egy szemeteskocsiba – televíziókészülé-
ket, ventilátort, egy széket, amelynek két lába hiányzott. 
Az egyik kiáltott egyet, mire a kocsi továbbment, majd 
néhány házzal odébb újra megállt, a búgása most onnan 
hallatszott. Kár volt az erőlködésért, egy óra múlva ismét 
mindent beborít majd a szemét.

Sejtettem, hogy valahol a Spring utca környékén va-
gyok, de Sue lakásába nem találtam volna vissza, igaz 
nem is terveztem. A metrómegállónál, a lépcső tetején 
egy darab papírra felírta a telefonszámát, a markomba 
nyomta, és úgy hagyott ott, ahogy egy üzletből mennek 
ki az emberek. Nyilván rá sem tett különösebb benyo-
mást az este.

Megittam a kávét, megettem a rántotta felét és foko-
zatosan kezdett visszatérni belém az élet. Ez is valami, 
az előbb még egyedül Sue cipőjének kopogása jelezte, 
hogy valóban én vagyok az, aki mellette vánszorog. 
Miután zsebre gyűrtem a telefonszámát, átmentem a 
Broadway másik oldalára. Minél előbb otthon akartam 
lenni, kialudni az éjszakát, de nem találtam a „B” metró 
megállóját. Minden állomáson volt ugyan térkép, de Sue 
azt hihette volna, hogy utána megyek, azt pedig nem 
akartam.

A falon körben filléres dekorációk lógtak. Egy somb-
rero, egy sivatagot ábrázoló festmény, zöld műanyag kak-
tuszok... akadtak napok, amikor azt éreztem, hogy már 
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ezer éve vagyok úton, és tessék, hol kötöttem ki. Az egyik 
pillanatban elfelejteni akartam az egész estét, a másikban 
apró részleteken töprengtem.

Sue-val egy tetőterasz partin ismerkedtem meg. 
A címet egy ismerőstől kaptam, biztatott, menjek csak 
nyugodtan, sokan lesznek, senki nem fogja megkérdez-
ni, hogy kerültem oda. Sue szólított meg, úgy üdvözölt, 
mint aki évek óta ismer. De ehhez már hozzászoktam, 
minden amerikai ilyen, úgyhogy nem ért váratlanul. Az 
első mondatok harsánysága után meglehetős erőfeszíté-
sembe került tovább terelni a beszélgetést. Sue izgett-
mozgott, egyáltalán nem figyelt, aki elsétált mellette, 
annak odaköszönt és utána percekig tartott, mire ismét 
észrevett. Mintha valami nagy baj érte volna, annyira 
modortalan volt. „Őrült magyar, a magyarok mind ilyen 
őrültek?”, ezt hajtogatta egész este. Már csak néhányan 
lézengtek, de még maradni volt kedve, és amikor én is 
menni készültem, visszatartott. Időnként odajött és ak-
kor mindig megdicsért valamit. Az időt, a házigazdát, 
a szervezést, a kilátást. Terhemre volt a sok lelkendezés, 
de nem mutattam.

Az utolsók között mentünk el. A taxiban Sue az egyik 
oldalon ült, én a másikon, mindketten szorosan az ajtó 
mellett. Emlékszem, a Broadwayig még követtem a taxi 
gyakori irányváltásait, aztán feladtam, nem figyeltem 
tovább. Egy turbános indiai vezetett, szemmel látha-
tóan fogalma sem volt, merre jár. Talán aznap érkezett 
Kalkuttából. Mégis a jó irányba tarthatott, mert Sue 
békésen ült. Örültem, hogy a pénzéért nem akart első 
osztályú szolgáltatást kierőszakolni. Ez volt az első jele 
tőle némi finomságnak.
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Azon gondolkodtam, hogy miért hívott fel magához. 
Nem volt sem felajzott, sem kíváncsi, sem kétségbeesett, 
de undok vagy kedves sem. Miután kielégül, majd sírva 
kiönti a szívét – nem jutott jobb magyarázat az eszembe. 
Azt hiszem, néhány percre el is aludtam.

Arra nyitottam ki a szemem, hogy a taxi a ház előtt 
nekihajtott egy szeméttartónak, amely az utca közepén 
állt felborulva. Miközben Sue a pénzt kereste elő, az in-
diai a kocsi elejét vizsgálgatta. Aggódva magyarázta, hogy 
nem az övé, csak béreli. A kapuból visszanéztem, még 
mindig ott guggolt, és a kárt tanulmányozta.

A lift előtt egy hajléktalan feküdt, bűzlött tőle az egész 
lépcsőház. Amikor átléptem rajta, kinyitotta a szemét, 
köszönt, aztán böfögött egyet. Sue olyan hangon szólt 
hozzá, mintha örült volna, hogy ott van. A liftben vala-
mit magyarázott, hogy a kormány tehet róla, de engem 
csak az érdekelt, hogy nála is ilyen büdös lesz-e. „Több 
együttérzés és kevesebb képmutatás, az kellene, de majd 
gondunk lesz rá”, ezt mondta, nyilván még mindig a kor-
mányt bírálva, aztán kinyitotta az ajtót.

Azonnal a fürdőszobába mentem. A kádról tenyérnyi 
darabokon hiányzott a zománc, és a fal is mállott min-
denütt. A rossz szagon csak némileg segítettek a polcon 
sorakozó kozmetikai szerek és az illatosított virágleve lek, 
amiket Sue egy kis kosárban tartott. A műanyag zuhany-
függönyön elfért az összes kontinens, ajándékba kaphatta, 
senki nem választ magának ilyet.

Megnyitottam a csapot és hideg vizet fröcsköltem az 
arcomra. Már bántam, hogy feljöttem. A kopott tükörben 
sápadtnak, nyúzottnak láttam magam. A szobából behallat-
szott az üzenetrögzítő, aztán mintha ágyazás zajait hallot-
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tam volna. Jó lett volna még inni valamit, reméltem, hogy 
Sue tart otthon italt. De legszívesebben egyedül lettem 
volna, hogy olyan dolgokról álmodozzam, amelyek már so-
sem térhetnek vissza. Talán megtörténniük sem lett volna 
szabad, most pedig kitörölhetetlenül követtek mindenhova.

A mexikói pincér odajött, megkérdezte, akarok-e még 
valamit. Azt mondta, látja, hogy fáradt vagyok, nyilván ne-
héz este van mögöttem. Kértem még egy kávét. Azonnal 
hozta, aztán elmesélte, hogy a nagyapja ismert egy folya-
dékot, ami még a halottba is életet ver. Sajnos váratlanul 
megbetegedett és titkát magával vitte a sírba, pedig meg-
ígérte, hogy örökségként rá és a többi unokájára hagyja.

Az asztalnál ülő három férfire mutattam.
– Azok ott a testvérei?
– Nem, de kettő rokon, a harmadik pedig közeli is-

merős.
– Kár azért a csodaitalért. Biztos, hogy senki nem is-

meri a receptet?
A mexikói megrázta a fejét.
– Nagyapa nem árulta el senkinek. Azt mondta, a sze-

gény embert mindenki becsapja, úgyis másé lenne a ha-
szon, a végén még pénzért kéne megvennünk az üzletben. 
Gringónak hívta az amerikaiakat, nem bízott bennük. 
Haragudna, ha tudná, hogy én itt vagyok. Szerintem 
tudja is, mindig tudott mindent.

– És a testvérei? Ők otthon maradnak?
– Majd jönnek ők is. Kettőnek már majdnem sikerült, 

de a határon elfogták és visszaküldték őket. Nem féltem 
egyiket sem, biztos, hogy ismét megpróbálják. Egyikük 
börtönben van, ő a legfiatalabb. Elmondom, ha érdek-
li. Egy gazdag mexikói házát festette, az pedig lopással 
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 vádolta meg. Mexikó éppen olyan, mint kétszáz éve, min-
dig a gazdagnak hisznek.

– Nem volt igaz a vád?
– lehet, hogy az volt, nem tudom. Szó, ami szó, kí-

vül kellett volna festenie, úgy szólt a szerződés, ő pedig 
belül festett, pedig kulcsa sem volt. Két évet kapott, né-
hány hónap múlva letelik. Utoljára azt írta, hogy szeretne 
könyvelő lenni egy amerikai vállalatnál. Nem tudom, ki 
beszélhette tele a fejét, hiszen számolni is alig tud.

– Talán csak titkolja, mint nagyapja a csodafolyadékot.
A mexikói elmosolyodott.
– Pedro mint könyvelő? Az lehetetlen. Ilyen csodák 

még Mexikóban sincsenek. Mindennap mást talál ki, 
hogy miből lesz gazdag. Az eszébe sem jut, hogy szegény 
marad. Még egy kávét?

csak aludni kívántam, semmi mást. Fizettem és elkö-
szöntem. Visszasétáltam a Broadwayig és néhány utcával 
feljebb megtaláltam a „B” metró megállóját. Szerencsém 
volt, nem kellett sokat várnom. Percekkel később úton 
voltam haza, a Borough Park felé.
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KETTŐ

A Borough Parkon békésen megosztoztak az ortodox és 
a nem ortodox zsidók. Sem szebb, sem érdekesebb nem 
volt New York többi részénél ez a hely, jellegzetességéhez 
viszont nem férhetett kétség. Két oldalról egy-egy met-
róvonal jelezte a határát, egyiktől a másikig negyedóra 
alatt át lehetett sétálni. Észak-déli irányban sem tartott 
tovább az út.

Pollacknak hívták a környék mindenesét, és övé volt 
a ház, amelyben laktunk. Tetőt javított, vízcsapot sze-
relt, de mindenekelőtt koporsókat készített. Volt egy 
műhelye a háza mellett, ott töltötte ideje nagy részét. 
Az ő koporsóiban szállították Jeruzsálembe a Borough 
Parkban meghalt zsidókat. Évtizedek óta csinálta, né-
hány óra alatt elkészült egy-egy festetlen, bádoggal bé-
lelt koporsóval.

Különös hely volt a Borough Park, de idővel szimpa-
tikusabbnak találtam Manhattan értelmetlen kavargásá-
nál. Ahogy a világban minden véletlenül történik, ter-
mészetesen ide is véletlenül kerültünk. Egy hete éltünk 
New Yorkban és minél előbb állandó lakás után kellett 
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néznünk. Két külön szoba és elfogadható ár,  ennyi volt 
a  kívánságunk, amikor nekiláttunk a hirdetéseknek. 
Hamar rájöttünk, hogy Manhattan megfizethetetlen 
nekünk, ezért New York olcsóbb kerületeit vettük szem-
ügyre.

Találomra kiválasztottam egy telefonszámot. Kel-
lemetlen női hang jelentkezett. Úgy faggatott, mint 
aki attól fél, hogy behurcoljuk hozzá a kolerát. Ami-
kor megmondtam, hogy hárman vagyunk, azonnal le 
akarta rakni a telefont. „A mienk nem olyan környék”, 
felelte először, aztán megkérdezte, hogy ki a másik ket-
tő. „Az öcsém és a felesége”, feleltem. „Várjon, nem 
magyarok maguk? Hallom az akcentusán.” Kiderült, 
hogy ő is magyar, s valamivel kedvesebb lett. „Tudják 
mit, jöjjenek el, aztán majd meglátjuk. Pollackékat ke-
ressék!”

Körülményesen elmagyarázta, hogyan találjuk meg 
a házat, de figyelmeztetett, hogyha péntek hat óráig nem 
vagyunk ott, ne is próbálkozzunk, utána nem nyit ajtót. 
A falon az óra delet mutatott. Biztosítottam, hogy ott le-
szünk hat előtt.

Honnan tudhattuk volna, hogy New Yorkban a ház-
tulajdonos nem olyan nagy úr, már annak is örülnie kell, 
ha bérlője nem rablógyilkos. Ha pedig minden hónapban 
kifizeti a lakbért – azt, hogy ne így legyen, mi elképzelni 
sem tudtuk –, akkor kétszeresen is hálát adhat a szeren-
cséjének. Az úton kiderült, hogy még csak csütörtök van, 
ez elgondolkodtatott. Alig egy hete éltünk New York-
ban, és máris egy teljes napot tévedtem. A rák is egyet-
len hibás sejttel kezdődik, miért ne történhetne valami 
hasonló az idővel.
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Könnyen megtaláltuk Pollackék házát. A metrómeg-
állótól csaknem egyenes út vezetett oda. A mindenféle 
áruval túlzsúfolt Manhattan után furcsa volt, hogy egyet-
len üzletet vagy kirakatot sem láttunk, de hát amúgy sem 
vásárolni jöttünk Amerikába.

csöngetésünkre az asszony a műhelyből jött ki.
– Gyorsan ideértek. Jöjjenek be – mondta magyarul.
Igyekezett nyájas lenni, de láttam, hogy árgus sze-

mekkel figyel bennünket. A férje sokkal barátságosabb 
volt, és kérdezni sem kérdezett semmit.

– Rendes emberek ezek, látom rajtuk, ne cirkuszolj ve-
lük – mondta a feleségének. – Mutasd meg nekik a lakást.

Másnap késő délután beköltöztünk Pollackékhoz. Egy 
óra múlva már tudtuk, hogy egy ortodox zsidó negye-
det sikerült kiválasztanunk. Péntek este lévén megszó-
lalt a szombat érkezését jelző sziréna, és az utcákat ellep-
ték a templomba siető kaftános zsidók.

lakásunktól egy sarokra húzódott a Tizenharmadik 
sugárút, a Borough Park főutcája. Egész New Yorkban 
egyedül itt lehetett beszélgető embereket és sok gye-
reket látni. A Tizenharmadik sugárúton mindenféle 
 üzletből volt bőven, az asszonyoknak sehova máshova 
nem kellett menniük bevásárolni. A héber, az angol, 
a jiddis közé lépten-nyomon magyar, orosz, lengyel 
mondatok keveredtek. Az üzletek előtt csoportokban 
álltak és beszélgettek az emberek, főképp nők, meg 
idősebb férfiak és gyerekek. Az asszonyok csaknem 
mind egyforma ruhát hordtak, és a kislányok öltözéke 
is olyan volt, mint a felnőtt nőké. Türelmesen várakoz-
tak az anyjuk mellett, tologatták babakocsiban fekvő 
testvérüket, nem ritkán egyszerre többet is. Eközben 
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a fiúk a járdán bicikliztek. Az ő öltözékük pedig az ap-
jukéhoz hasonlított. Kapedlit és hosszan göndörödő 
pajeszt viseltek.

A Borough Parkban nem sokan hittek az evolúcióban, 
és ez idáig én sem törődtem vele. Most először mégis 
kénytelen voltam komolyan szembenézni a lehetőségével. 
Ahhoz, hogy telefont kapjunk, be kellett mutatnunk egy 
villanyszámlát, ha villanyt akartunk a házba, egy bank-
számlát kértek, elmentünk bankszámlát nyitni, ahhoz 
amerikai jogosítvány kellett, a jogosítványhoz munka-
hely... Mindenhez kellett valami, ami nem volt. Mind-
hárman egész nap ügyet intéztünk, és végül minden este 
Pollack műhelyében kötöttünk ki. Nélküle alighanem 
éhen haltunk vagy megfagytunk volna. Ő azonban min-
dig tudta, hova kell telefonálni, mit kell mondani. Hol 
angolul beszélt, hol jiddisül, egyszer még magyarul is 
vitatkozott valakivel. „Kész, Pollack bácsi elintézte”, így 
fejeződött be minden telefonja.

Mindig ült nála valaki a műhelyben. Kaftános zsidók 
vagy valamelyik világi szomszéd, aki hozzá hasonlóan 
ezer szállal kapcsolódott a Borough Parkhoz. Hacsak nem 
rohant valahova, ő mindig bemutatott bennünket a mű-
helybe betérőknek. Mint egy jó mesemondó, a lényeget 
emelte ki. Azok figyelmesen hallgatták, és amikor kide-
rült, hogy Budapestről valók vagyunk, rendszerint ilyes-
miket kérdeztek: „A Krausz Gyurit nem ismerik? Ott la-
kott a... na, hol is?” Természetesen nem ismertük sem őt, 
sem a Berger Jóskát, meg a többieket sem, és persze maga 
a kérdező sem látta őket az elmúlt ötven évben. Minden 
jel szerint ezeknek a kaftánosoknak nem számított az idő, 
és ez tetszett nekem.
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