
7

HOTEL EURÓPA

POPOV, Alek
Londoni küldetés
JAK-Kijárat, 2004
Syllabux, 2012

Testgyomok
Napkút, 2014

„A káposztás ciklus”
Magyar Lettre 
Internationale, 33

„A londoni misszió”
Magyar Lettre 
Internationale, 50

ALEK POPOV

a Vatikántól Brüsszelig
A történelem szállodái
Egy magányos alak ácsorog a római Szent Péter tér 
közepén. Valamivel elmúlt tíz óra, a bazilika előt-
ti tér még szinte üres, eltekintve az oszlopsortól 
balra kanyargó hosszú sortól, mely percről perc-
re gyarapszik, akár egy élő óramű. A  férfi fekete 
zakót visel, nyakán apró, fehér állógallér, lakk-
cipőjén szikrát vet a  napfény. Diplomatatáskájá-
ból ítélve akár üzletembernek is nézhetnénk, de 
az arckifejezése egészen más hangulatról árulko-
dik. Pontosabban többféle, egymást hullámokban 
váltó hangulat sejlik föl sápadt, feszes arcbőre alól. 
Aggodalom, düh, elkeseredés, viszolygás, bánat… 
Egy pillanatra sem veszi le tekintetét a bazilika ha-
talmas kupolájáról. Csak találgatni lehet a különös 
lelkiállapot okát. Talán valamiféle korai audienci-
ára volt hivatalos, ahol átélt valamit, ami felülír-
ta minden eddig elképzelését? Vagy épp fordítva: 
útban a Vatikán felé világosodott meg számára va-
lami, ami évek óta érlelődött benne? Valami olyan, 
ami miatt ki kellett állnia a  tér közepére, és ami 
egycsapásra átrendezte a  napi programját? Vajon 
mennyire lehet ennek köze a  hithez? Vagy a  ma-
gánéletéhez? És létezik olyan, hogy a kettő külön-
választható? És, ki tudja, lehet valami harmadik is: 
bűn, titok, csoda… Vagy csak egyszerűen a meg-
figyelő vetíti ki a  képzelgéseit erre a  magányos 
figurára, hiszen a  sztereotípiáknak és sablonok-
nak gyakran semmi közük sincs a konkrét emberi 
élethelyzethez. Egy csapat apró, szürkébe öltözött 
apáca szaporázza lépteit a téren, hátukon kis isko-
latáska. Egy másik, termetes és szigorú tekintetű 
szent asszony határozottan lépdel velük ellentétes 
irányba. Egy sirály száll Bernini szökőkútjára és 
iszik a vízből. Egy japán pár lép be a konténerben 
berendezett mobilpostába, hogy hazaküldje a vati-
káni stemplivel ellátott képeslapokat. Az oszlopok 
körül a sor újabb tíz méterrel gyarapodott. A pap 
nem mozdul. Tekintetét továbbra is a  Szent Pé-
ter-bazilika kupolájára szegezi, de az indulati hul-
lámok mintha már csillapulnának, arcára nyuga-
lom, vagy talán inkább egykedvűség ül ki. Sosem 
tudjuk meg, megoldotta-e a  gondját, vagy éppen-
séggel végleg feladta. Esetleg a probléma magától 
szertefoszlott? A következő pillanatban a férfi meg-
fordul, és lassan elindul a tér másik vége felé. Elő-
vesz a zsebéből egy mobiltelefont, és anélkül hogy 
megállna, a füléhez emeli. Alakja lassan elenyészik, 
beolvad a hömpölygő turistaáradatba.

A pápaság területének nagysága mindig fordí-
tott arányban állt befolyásának mértékével: a  Va-
tikán csak annak a jéghegynek a csúcsa, mely egy 
milliárd hívőből, két millió szerzetesből és pár 
százezer papból tevődik össze. Ha egy nap úgy 
döntenének, hogy egyszerre összegyülekeznek 
a  Vatikán-hegy negyvennégy hektáros területén, 

egy kilométer magas emberpiramis keletkezne. 
Hivatalosan a  Vatikánt tartják a  legkisebb állam-
nak a maga ezer lakójával, amivel, feltehetően, je-
lentős költségeket takarítanak meg. De még így 
is elég nagy ahhoz, hogy ne szerepeljen a Lonely 
Planet néhány évvel ezelőtt kiadott Mikronemze-
tek útikönyvében. Több mint harminc miniatűr, 
de államiság igényével fellépő képződményt vet-
tek fel, mint például a Seeland Hercegséget, vagy 
a  Kugel-mugel Köztársaságot. Seeland egy elha-
gyott brit haditengerészeti erődítményen találha-
tó, az angol partok közelében. Öt állandó lakója 
van, területe 550 négyzetméter. A múlt század kö-
zepén alapította Paddy Roy Bates, leszerelt brit ka-
tona, aki ezt a helyet választotta ki a Britain’s Bet-
ter Music Station névre keresztelt kalóz rádióadója 
üzemeltetésére, majd odaköltözött a  családjával 
együtt. Seeland gazdasági függetlenségét web-
szerverek befogadása és offshore tranzakciók biz-
tosítják. A Kugel-mugel Köztársaságot a bécsi Prá-
terben találjuk. Edwin Lipburger nonkonformista 
képzőművész projektjeként indult, aki nézetelté-
résbe keveredett a  hatóságokkal, és megtagadta 
az adófizetést. Sajátos kis világot teremtett a kerek 
épületben, ahol saját postai bélyegeket kezdett 
nyomtatni. 1984-ben kiáltotta ki a függetlenséget. 
A  köztársaság egyetlen postai címe az Antifasisz-
ta utca 2, itt található a  már említett tipográfiai 
szolgáltató egység is. Területét bekerítette szö-
gesdróttal, papíron 389 állampolgár lakja. A  ház 
a Práter egyik turisztikai látványossága, ami némi 
bevételt is hoz a képződménynek. Szinte minden 

törpeállam gondban van a szuverenitással. Szeren-
csés kivételnek számít a  Máltai Lovagrend, mely-
nek van ugyan szuverenitása, csak épp területe 
alig. Ez nem utolsó fegyvertény ebben a mezőny-
ben, és talán csak a Lewis Carrolltól ismert eltűnő 
macskához lehet hasonlítani, mely csak a  moso-
lyát hagyja hátra… De még ez is fokozható! Stieg 
Larsson népszerű Millennium trilógiájának hősnő-
je, Lisbeth Salander egy „Hackerköztársaság” nevű 
virtuális közösségnek a  tagja, melynek létszáma 
alig éri el az ötvenet: egytől-egyig komputeres zse-
nik, akik a világ különböző pontjain élnek ugyan, 
de az állam és a tőke iránti megvetésük közösség-
be forrasztja őket. A  képződmény önvédelmi ké-
pessége lenyűgöző, és sikerrel veszi fel a gazdasá-
gi versenyt a szokványos államokkal. A Hackerköz-
társaság platformjait távoli, a  hatóságok számára 
elérhetetlen szerverek támogatják. Bármennyire 
a képzelet szülötte is ez a projekt, a Farmlandson, 
a  Simcity-n és a  Facebookon milliók élik párhu-
zamos életüket. Egyelőre nem hallani arról, hogy 
a WikiLeaks kikiáltotta volna a függetlenségét, de 
kétségtelenül sok tekintetben a  Hackerköztársa-
ság modelljét követi. Egy rendszerkritikusokból, 
újságírókból, matematikusokból, hightech szak-
emberekből álló világméretű hálózat áll mögötte, 
melynek tagjai sokkal lojálisabbak az ügyhöz, mint 
saját kormányukhoz. A mobilitás lehetősége, illet-
ve a hálózat építőelemeinek otthont adó országok 
liberális törvényhozása egyfajta területen kívülisé-
get biztosítanak a  networknek. Ennek a  felforga-
tó csoportnak a legfőbb erőforrása az információ, 
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s ha egyszer önálló jogi személyiségre próbálna 
szert tenni, akkor leginkább az „információs köz-
társaság” meghatározás illene rá.

A Vatikánban találunk postát, rádióadót, ban-
kot, múzeumot, parkot, még aprócska vasutat is, 
csak szállodát nem. A  vendégház, ahol konklávé 
idején a bíborosok megszállnak, nem hotel a szó 
valódi értelmében. Fél órával a munkaidő lejárta 
előtt a látogatók tömegesen a kijáratok felé veszik 
az irányt, és a múzeumok kilométeres folyosói el-
néptelenednek. Az évszázados falak közé beköltö-
zik a csend és a nyugalom.

A Vatikánban nincs ugyan szálloda, de a  kör-
nyékén jónéhány hotel viseli a Vatikán nevet. Egyi-
kük, a  Vatican Gardens Inn a  Via Germanicón 
található, és nyugodtan bevehetnék a  világ legki-
sebb szállodáinak jegyzékébe, bár a  hat szobájá-
val nehezen venné fel a versenyt a Guinnes olyan 
kis üdvöskéivel, mint a Grand Hotel de Kromme 
Raake, vagy a  The Eh’häusl. Előbbi a  hollandiai 
Eenrum községben található, és csak egyetlen 
egy, art deco stílusban berendezett szobából áll. 
A másik rekordert közel háromszáz éve nyitották 
a bajorországi Amberg városában, és teljes alapte-
rülete nem haladja meg az ötvenhat négyzetmé-
tert. De ahogy mondják, a  konkurencia mindig 
résen van. A sajtóban megjelent hírek szerint Lon-
donban megnyitotta kapuit, (vagyis inkább ajta-
ját) a világ tényleg legkisebb szállodája, mely még 
saját épülettel sem rendelkezik. A  szállodát egy 
Eurostreem típusú, luxuskategóriás lakókocsiban 
rendezték be, kiterjedése kilencszer két méter, és 
a  Radison szállodalánc stafírozta ki minden léte-
ző fényűzéssel a recepciótól a portáson keresztül 
a vörös szőnyegig. A lakókocsi naponta váltogatja 
helyét London idegenforgalmi látványosságainak 
környékén. Ehhez az extrém minimalizmushoz 
képest a Vatican Gardens a maga három csillagá-
val és ablakpárkányon burjánzó művirágaival nem 
sokat tud villantani, hacsak nem a nevével, amivel 
viszont akár metafizikai képzettársításokat is éb-
reszthet. A  szálloda egy nagy, 19. századi épület 
földszintjét foglalja el; a  maga idejében feltehető-
en önálló lakásként szolgált, de mára gipszkarton 
falakkal több cellára szabdalták fel. A „park” nem 
más, mint egy belső udvar, melyet szükség esetén 
parkolónak is használnak, de ennek a túlsó végén 
található a  „meghittnek” hirdetett reggelizőhe-
lyiség is, mely a valóságban nem egyéb, mint egy 
műanyag falú sátor. A  berendezés a  18. századi 
eleganciára hajaz, csakhogy a drapériák, stukkók, 
aranyozott keretek, üvegcsüngős csillárok inkább 
azt a  célt szolgálják, hogy elvonják a  figyelmet 
az olyan apróságokról, mint a  fürdőszobai csem-
pék közti fúgában felrétegződött retek, a  stelá-
zsin felejtett szappanba tapadt kunkori szőr, a mű-
anyag poharak és a papírfalon áthallatszó hangok. 
A nap nagy részében a rejtélyes romokat ábrázoló 
monumentális festmény mögött rejtőzködő mi-
niatűr recepció zárva tart. A  személyzet három 
elszállt ázsiaiból áll, akiket legalább annyira el-
nyelt az elektronikus játékok virtuális világa, mint 
szerzeteseket a túlvilág utáni ácsingózás. A főnök 
csak telefonon érhető el, hiányát a minden sarok-
ra felszerelt videokamerák hivatottak pótolni. Na 
meg a  házirend, melyet minden ágy fölé kifüg-
gesztettek, beüvegezve és bekeretezve, mint egy 

tízparancsolatot: Ne dohányozz! Ne fogyassz kint-
ről behozott ételt! Ne dobj semmit a  vécécsészé-
be! és így tovább. A  legfertelmesebb bűn nyilván 
a  vécébe dobálás, mert ezt a  fürdőszobai felirat 
is megismétli, továbbá hozzáteszi, hogy az elkö-
vetőre 550 eurós büntetés az és az örök szégyen 
kárhozata vár.

Persze minden azon múlik, honnan nézzük. 
A  tudatállapottól függ, ahogy az ókori bölcsek 
mondták. A  hit csodákra képes. Ebben a  tekin-
tetben a  Vatican Gardens Inn legalább annyira 
megragadhatatlan és titokzatos, mint az öt ke-
resztutcányira található vatikáni birodalom. Elég 
csak egy pillantást vetnünk a Trip Advisoron, vagy 
a Booking.com-on összegyűjtött kommentárokra 
és véleményekre. Lehet, hogy két különböző szál-
lóra emlékeznek?

„A szoba egy gyöngyszem volt! Ingyen vezeték 
nélküli internet. A reggeli bőséges volt és változa-
tos. A személyzet remekül beszélt angolul…”

„A szoba nyomorúságos volt, a reggeli szánal-
mas. Internetnek nyoma sincs! A személyzet mo-
gorva és semmiféle tájékoztatást nem ad a turis-
táknak. A helynek nincs hangulata.”

„Nagyszerű hely nekem és a családomnak! Tágas 
és főként tiszta szobában helyeztek el bennünket. 
A személyzet rendkívül képzett és szolgálatkész.”

„Sajnos, nem volt jó a  kiszolgálás ebben 
a szállodában. Elvitték az ágyamat (?!) és az éj-
jeliszekrényemet a megkérdezésem nélkül… Az 
ajtókeret törött volt és egyik este rám zuhant. 
Ezért se bocsánatot nem kértek, se kedvezményt 
nem adtak a végén. A reggeli nyomorúságos volt, 
a kávé és meleg víz sokszor nem volt meleg.”

„A reggeli fenséges volt! Mindent tartalmazott, 
amire az embernek szüksége lehet, amikor egy 
hosszú nap áll előtte Rómában. A személyzet ked-
ves volt és minden igényt kielégített.”

„Ez a reggeli egy vicc. Minden nap hiányzott 
valami, aztán az utolsó napon már minden hi-
ányzott – a gyümölcslé, a tej, a kenyér és így to-
vább. A  felszolgáló lány annyira goromba volt, 
hogy a vendégek féltek bármit is kérni tőle …”

„Az embernek nincs hova letennie magát, 
hacsak nem a  szobájában, de azon meg nincs 
ablak…”

A kvantumelmélet hívei itt bizonyára arra a kö-
vetkeztetésre jutnak, hogy térelhajlás esete forog 
fenn. A  térhasadás, vagy mifene hatására a  turis-
ták a  szálloda két párhuzamos valóságába merül-
tek bele: az egyik egy jól karbantartott, barátságos 
és segítőkész személyzettel üzemel, a másik pedig 
képtelenül szervezetlen és lerongyolt, a  személy-
zete egykedvű és ellenséges a  vendégekkel. Ci-
nikusabbak élnek a  gyanúperrel, hogy a  pozitív 
visszajelzéseket a  szállodavezető pakolta fel más-
más álnéven, hogy ezzel semlegesítse a  kritikus 
hangokat, ami amúgy elterjedt marketingfogás 
manapság. De elképzelhető egy harmadik hipo-
tézis is, mely leginkább is az emberi természetből 
indul ki: gyakran azt látjuk, amit látni akarunk. Az 
ember könnyedén felfogja a  valóság pozitív olda-
lait, míg a negatívokat egyszerűen elhárítja. Gyak-
ran makacsul és célirányosan még a  leginkább 
szembeötlő malőrökön is képesek vagyunk átsik-
lani. „I refuse to be a victim!” – ismételgette elke-
seredetten Anette Bening az Amerikai szépségben. 

„Nem vagyok hajlandó meglátni a  fanszőrt a szap-
panban!” – kontrázik erre a turista a vatikáni szép-
ségben, miközben ott ül a  bánatos, ablaktalan 
kapszulájában, melyért napi száz eurót fizet. Még 
bizonyára nem sejti, hogy épp az imént dugította 
el a vécét felelőtlenül precíz higiéniai szokásaival, 
ami kerek 550 euróba fog neki fájni. És ez vajon 
felnyitja a szemét? Isten hozott a pokolban!

„Kérded, hol és mely helyen található a pokol? – 
teszi fel a kérdést Aranyszájú Szent János kora keresz-
tény filozófus. – De mi dolgod ezzel? Neked elég, ha 
azt tudod, hogy a pokol létezik, és nem azt, hol rej-
tőzik… Ennek értelmében nem kérdezősködünk 
arról, merre van, hanem igyekszünk elkerülni.”

A vatikáni címer központi motívuma a  meny-
nyek kulcsai, melyekre, a hagyomány szerint, Szent 
Péter kapott ígéretet. Ezek nyitják ki a kaput a hívő 
előtt, illetve zárják be azt a  tévelygők előtt. Volta-
képp ez a  legrégebbi és legrendezettebb virtuális 
állam, mely tekinthető a  régebbi, immár haszná-
laton kívüli elődök, az Olümposz és a  Walhalla 
örökösének, azzal a különbséggel, hogy ez a mai 
napig működik. Ennek a  valóságnak az energia-
mezője annyira erőteljes, hogy néha beárnyékolja 
azt a  világot is, amelyben élünk. Milliók készül-
nek arra egy életen át, hogy odakerüljenek. Még 
ennél is többen próbálják ilyen-olyan módon be-
vásárolni magukat a  helyre. Amikor az egyház 
búcsúcédulákat árusított, ez még viszonylag köny-
nyen ment. A  híres 16. századi búcsúcédula-árus, 
Johannes Tetzel még versikét is fabrikált ebből 
az alkalomból: „Amint a  pénz a  ládában csörren, 
lelked rögtön a  mennybe röppen.” A  búcsúcédu-
lával meg lehetett úszni a  purgatóriumi rostoko-
lást: az így kiváltott napok száma a  pár tucatnyi-
tól a  több tízezerig terjedhetett, és lehetőséget 
adott arra, hogy a lélek jóval komfortosabb körül-
mények közepette várja ki a végítélet napját. Mai 
szemmel nézve ezek a papírok üdülési csekknek is 
tekinthetők. Csakhogy míg a pokolról a legapróbb 
részletig szinte mindent tudunk, addig a mennyei 
hotel mibenlétéről csak homályos és egyoldalú tá-
jékoztatást kapunk. Gyakran emlegetik olyan hely-
ként, ahol „nem lesz több halál, fájdalom, bánat 
vagy sírás”. Pál apostol pedig azt mondja: „Szem 
nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem 
fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik 
őt.” Ez csábítóan hangzik, tényleg, de a  jelentése 
elég szerteágazó. Viszont a  nagy reneszánsz mes-
tereknek köszönhetően, akiket az egyház befogott 
egyfajta „virtuális túra” megalkotására, meglehe-
tősen gazdag képanyag maradt ránk a  mennyor-
szágról. A csomagban megtalálunk minden extrát: 
kertek, virágok, patakok, bőséges gyümölcsválasz-
ték, meztelen testek, szelíd vadállatok, fényfelhők, 
és a háttérben – az életminőségbeli különbséget 
hangsúlyozandó – rendszeresen felvillan egy-egy 
jelenet a pokolból. Sajnos, gyakorlatilag teljesen hi-
ányzik a személyes tanúságtétel, ha kizárjuk azok-
nak az esetét, akiket állításuk szerint elragadtak az 
egekbe, leggyakrabban álmukban, vagy kómában, 
bár nem ritkán egyenesen a  mezőről. Az ő elbe-
széléseik mintha a  hivatalos verziót támogatnák, 
néha ezt apróbb részletekkel kiegészítik, hogy fo-
kozzák a  valóságérzetet. Igazából hiányzik bármi-
nemű kritikus felhang, a  feszélyezettségérzés leg-
kisebb megnyilvánulása, ami kelt némi kétséget, 
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tekintettel az emberi természet szeszélyes mivoltá-
ra. A 15-16. században az egyház annyi búcsúcédu-
lát nyomott, hogy a vallás teljesen elveszítette hite-
lét. Többen már azon aggódtak, hogy a mennyei 
szálló kapacitása kevésnek bizonyul a  felfelé nyo-
muló tömeg befogadására. Amúgy hasonló esetet 
a Vatican Garden Inn történetében is feljegyeztek. 
Egy férfi a  Missouri állambeli Belmont városából 
a következő történetet jegyezte fel:

„Ez a szálló visszaigazolta családunk huszon-
négy tagjának a  foglalását, holott szabály sze-
rint csak tizenöt embert lehetne benne elhelyez-
ni! Amikor megérkeztünk, nyolcan már benne 
laktak… Két egymást követő éjszakán át négy 
felnőtt aludt a kétágyas szobákban, majd kiköl-
töztünk. Ennek ellenére kifizettették velünk azo-
kat az éjszakákat is, melyeket nem laktunk le. 
Még a  nyolcvanhét éves apósommal is kifizettet-
ték a külön szobát, holott egy helyiségben aludt 
velem és a feleségemmel.”

Mondjuk, az ember bármikor kiköltözhet a Va-
tican Gardenből egy másik panzióba, elég átsé-
tálnia a  szomszédos utcába. A  mennyei hotelnek 
ezzel szemben nincs alternatívája. A búcsúcédulák 
káoszt okoztak a foglalások terén. Az emberek til-
takoztak. Luther Márton felszögezte a kufárkodást 
elítélő híres téziseit a  wittenbergi vártemplom 
kapujára. Mintha csak azt akarta volna mondani: 

„Isten országa nem szálloda!”
A tisztítótűz fogalma bizonyos értelemben 

közel áll azokhoz, akik átestek az államszocializ-
muson. Marx és Lenin tanítása szerint az emberi-
ség nem léphet át a kapitalizmus, azaz a bűn álla-
potából a kommunizmus, értsd az üdvözülés álla-
potába anélkül, hogy meg ne tisztulna a kispolgári 
üledéktől. Amennyiben a  tudat nem fejlődik fel 
a megfelelő szintre, a kommunizmus nem követke-
zik be: ez a legfontosabb feltétel. Márpedig a tudat, 
sajnos, lassan változik. Úgy tartják, hogy a  szocia-
lizmus olyan köztes állapot, amikor munkával, nél-
külözéssel és egyéb kínlódás révén a  történelem 
kiválasztottjai megtisztítják és felmagasztosítják 
a  tudatukat, hogy azután méltó módon átléphes-
senek az emberi fejlődés legmagasabb stádiumába. 

A  pártsámánok úgy jósolták, hogy ez valamikor 
a  80-as években következik be. Csakhogy aztán 
1980 elmúlt, a kommunizmus pedig ott ragadt vala-
hol a jövőben, titokzatosan és csábítón, mint az égi 
Jeruzsálem. Ekkor sebtiben életre pofozták a  „fej-
lett szocializmus” fogalmat, ami egy közbeiktatott 
lépcsőfokot sejtetett a vágyott cél felé vezető úton. 
És ezt már elfelejtették határidőhöz kötni. A párt-
nak is megvolt az a jó szokása, hogy búcsúcédulát 
osztogasson, melynek birtokosai helyet foglalhat-
tak a  nómenklatúra limbó hintójában, mely távol 
repítette őket a  hétköznapok bújától-bajától. Az 
égi szekerekkel ellentétben ez a  hintó szilárdan 
materiális volt, és pártüdülők és dollárboltok kö-
zött cikázott. A  kiválasztottak így viszonylag kom-
fortos szálláshelyen várhatták ki a kommunizmus 
eljövetelét, vagy a szocializmus végét, ami épp jön. 
A kapacitás korlátozott volt, ezért a pártmenedzse-
rek igyekeztek nem reklámozni a lehetőséget. Sőt, 
inkább azon voltak, hogy ne is szivárogjon ki róla 
információ. Miféle szálló? Szó sincs róla! Ezek egy-
szerű munkásszállások! De a szóbeszéd makacsul 
tartotta magát: nem is, nem is… Szép az ottan na-
gyon! Naphosszat az elsők közt legelsőt dicsőítik, 
és nem ismernek se éhséget, se szomjúhozást. És 
teniszpályáik is vannak meg úszómedencéik, és 
még ki tudja mi minden… És pucéron mulatoznak, 
amikor berúgnak! Jaj már, de hát miket ki nem ta-
láltok – védekezik a szállodavezetés – sutba vágva 
minden piaci logikát. De a  tanúk egyre szaporod-
nak. Én láttam a mennyországot! Én is, én is!… Kit 
elragadtak, kit behívattak, ki véletlen folytán keve-
redett bele. De már lehetetlen letagadni. Igenis, lé-
tezik a mennyek országa – egy kéznyújtásnyira van, 
itt és most! Ez a bizonyíték végzetesnek bizonyult 
a kommunizmus számára.

A kommunizmus vége azonban nem jelenti azt, 
hogy automatikusan abba a szépséges világba fog-
tok csöppenni, melyről csak hallottatok, olvasta-
tok és képen láttátok. A kapitalizmus is tudati kér-
dés, márpedig az, mint láttuk, nem változik egy-
könnyen. És tessék, most újra át kell esni a purga-
tóriumon, ezúttal az Átmenetén, hogy megtisztul-
junk az összes szocibűntől, melyek meggátolnak 

bennünket abban, hogy kibontakoztassuk a piaci 
képességeinket. És megint tűrjük a kínokat, szen-
vedünk, rinyálunk, verjük aprócska öklünkkel az 
új mennyország kapuját, mint a kisgyerekek. Mikor 
engedtek már be? A piacgazdaság sámánjai kerülik 
a  pontos dátumokat, inkább ködös időintervallu-
mokat határoznak meg: átlagban tíz és harminc év 
között, de az ötvenes jóslat sem ritkaság. Hála is-
tennek a búcsúcédula-kereskedelem sosem állt le. 
Aki egyszer megvásárolta, az nyugodtan suhanhat 
az Átmenet limbó hintóján, és magasról tesz arra, 
mi jön utána. Mellesleg az államszocialista hintó 
utasai közül sokan fent maradtak ezen is. Ők meg-
szokták, hogy szállodában laknak, és meggyőző-
désük, hogy minden rendszer kínál ilyen lehető-
séget. Csak időben le kell foglalni a helyet. Az Át-
menet szállodája még a réginél is fényűzőbb, csak 
mintha a  házirenddel volna valami baj. Itt példá-
ul sokszor lövöldöznek, és gyakran célt találnak, 
néha meg robbantanak. Az elragadás veszélye is 
fennáll. Ráadásul ilyenkor nem az égbe hurcolnak 
el, hanem egy félhomályos pincébe, ahonnan nem 
tudnak kiváltani holmi imákkal és üdvös cseleke-
detekkel, hanem csakis készpénzzel. Más szóval az 
állapotnak van egy sajátos dinamikája, ami némi-
leg gátol bennünket abban, hogy határozattan fel-
ismerjük benne az üdvösséget.

Valahol félúton a mennyek országa és a kommu-
nista mennyország között helyezkedik el az Euró-
pai Unió. Ez a szén- és acélközösségnek indult pró-
zai projekt anélkül, hogy isteni tekintélyre, vagy 
történelmi determinizmusra támaszkodna, foko-
zatosan kikupálódott a kezdeti szerény elképzelés-
ből, kifejlődött és önálló testet öltött. Megszületett 
a szuperhatalom és a törpeállam egyedülálló kom-
binációja. Még ha a  térképen tekintélyt parancso-
lón is mutat, az EU megmaradt az Európa eszme 
virtuális kivetülésének, melynek felszíne alatt ott 
lappang a  különálló nemzetállamok puzzle-játé-
ka. Az EU valóságos tere néhány apró enklávéban 
összpontosul – Brüsszelben, Strasbourgban és Lu-
xemburgban –, ahol a  legfőbb intézményei szé-
kelnek. Az Európai Parlament üvegépítménye úgy 
uralja le a szelíd és polgári Brüsszelt, mint a Szent 
Péter bazilika kupolája Rómát. Állam az államban, 
mely saját szabályai szerint mozog, saját ritmust 
diktál, belemerül a kibogozhatatlan belső játékaiba 
és kombinációiba, irányelveket határoz meg, me-
lyeknek, legalábbis elviekben, a tagországok aláve-
tik magukat: a Vatikán és az EU között alighanem 
több a  közös vonás, mint amennyit elsőre gon-
dolnánk. Legalábbis a  virtuális és a  reális közötti 
arányokban, illetve abban, hogyan függ ez a kettő 
egymástól. Abban az igyekezetben, hogy Európát 
eszmék és értékek alapján akarják egyesíteni. És 
természetesen az intézmények rejtett logikájában: 
függetlenül attól, hogy ezek eredetileg istent vagy 
a polgárokat hivatottak szolgálni, abban a pillanat-
ban, amint kontroll nélkül maradnak, önmaguk ha-
szonélvezőivé válnak.

Minden magára valamit adó politikus tart az 
irodájában egy pápával közös fotót. Meg egyet az 
Európai Bizottság elnökével. Lássuk be, a pápa sok-
kal jobban mutat egy ilyen képen, és sosem kell el-
magyarázni róla, hogy kicsoda. Lehet, hogy ideje 
lenne kitalálni valamilyen különlegesebb öltözé-
ket az Európai Bizottság elnökének, hogy legalább LIS
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olyan könnyen felismerhető legyen, mint Donald 
Kacsa, Miki Egér, vagy a brit királynő. Persze, a Vati-
kán mögött kétezer éves történelem áll, míg az EU 
mögött ötven, szóval még korai átminősíteni törté-
nelmi látványossággá. Van még dolga elég. A meny-
nyek országának kulcsai földi hatalmat is adtak 
a pápáknak Európa fölött. Az egyesült Európa kul-
csai szintén biztosítanak a pápaihoz hasonló hatal-
mat: a befolyás hatalmát, mely a puha és kemény 
kényszer formáit öltheti az elért konszenzustól füg-
gően. Az EU-tól még távol áll a gondolat, hogy meg-
mentse a lelkünket… egye lőre. (Ha a többibe be-
lebukik, egyszer még ezt is a  fejébe veheti.) Jelen 
állás szerint és a lehetőségeihez mérten az a felada-
ta, hogy megóvjon bennünket a történelem lángja-
itól; hogy megteremtse egy normális élet feltételeit 
egy olyan térben, melyet hagyományosan háborúk 
és forradalmak szaggattak széjjel, vallási és etni-
kai konfliktusok osztottak meg, illetve társadalmi 
ellentétek és osztályharcok kínoztak. Ha nem is 
avathatnak mindenkit boldoggá, de mindenki tud-
jon magának venni egy mosógépet és töltsön egy 
hetet a tengerparton. Ennek kategorikusan semmi 
köze sem az égi, sem a  földi paradicsomhoz, de 
legalább elérhetőnek tűnik. Az a fő, hogy ne legyen 
háború, ahogy a múlt században mondogatták az 
öregek, egy csipetnyi belenyugvással a  hangjuk-
ban. Az ajánlat nem helyez kilátásba ki tudja, mek-
kora fényűzést, de nagyjából megfelel egy három-
csillagos szálloda kínálatának reggelivel. Olyasmi 
ez, mint a  Vatican Garden Inn. A  zuhanyfülke ki-
csit klausztrofóbikus, de a kézmosó mellett ott lóg 
a hajszárító. Lehet, hogy a szobának nincs ablaka, 
de az ággyal szembe felszereltek egy vadiúj plaz-
matévét. Ami a fő, az az elhelyezkedés: ezt a tényt 
senki sem vitathatja el. Az elhelyezkedésért cseré-
be mindent hajlandók vagyunk lenyelni.

„Ami a  legjobb ebben a  szállodában, az az el-
helyezkedése – tényleg nagyon közel van a  múze-
umokhoz és két lépésnyire a metrótól. A környéken 
remek pizzériák vannak, zsúfolásig tele helyiekkel!”

„20 percnyire van a  Kolosszeumtól! De óva-
kodjatok a  gladiátoroktól, mert káromkodnak 
és verekedősek. Ez kicsit rontott az élményen…”

„Elképesztő elhelyezkedés! Minden, amit látni 
kell, ott van a küszöb túloldalán!”

„Elhelyezkedés, elhelyezkedés és harmadszor 
is elhelyezkedés” – harsan fel az ingatlanbrókerek 

harci kiáltása. A  személyzet ingadozó kedélyálla-
pota és a  slamposság ellenére a  Vatican Garden 
Inn soha sem marad vendégek nélkül.

És ugyanez érvényes az egyesült Európára is.
Minden újonnan felvett ország hozzáad egy 

csillagot az EU címeréhez. Ez, sajnos, nem teszi 
élhetőbbé az EU-t, csak a méretét növeli. Újabb 
tér nyílik a kereskedelem számára, falakat bonta-
nak, berendezéseket cserélnek. Csakhogy az új 
épületszárnyakról kiderülhet, hogy más címen 
találhatók, ami csalódást okozhat. Hasonló szitu-
ációval szembesülhetünk a Vatican Gardenben is. 
Ez akkor tudatosul az emberben, amikor már egy 
kis ideje a recepciós suhanc után liheg a csomag-
jával, mint egy agyament. A  szállónak ugyanis 
van még egy emeleti traktusa pár utcányira a Via 
Germanicótól, csakhogy ezt nem hirdetik olyan 
nagyon lelkesen. Ott ugyanis már nyoma sincs 
az elragadó művirágcsokros kertnek. A  vendég 
útja egy szemétkupac és néhány zsák cement 
mellett visz el, a  lépcsőházat finomszemű, ra-
gacsos por borítja. Az utóbbi évek posztjaiból 
ítélve ez a  bejárat évek óta folyamatos felújítás 
alatt áll. Az emeleten a  már ismert igényes di-
zájn fogad, mely arra hivatott, hogy elkápráztas-
sa a látogatót abban az első fél órában, amíg még 
azon tanakodik, ne meneküljön-e el innen. A su-
hanc szemrebbenés nélkül arról győzköd, hogy 
ugyanarról a  szállodáról van szó, ami részben 
igaz, részben meg nem egészen. És akkor most 
mitől feszengsz? A  vécédugításért ugyanakkora 
bírság jár, a reggelit a másik címen szolgálják fel. 
Mire az ember odaér, a  croissant hipp-hopp el 
is fogyott. De ezek a bővítés kockázatai. Ha már 
az ember egyszer belekerült ebbe a kilátástalan 
csatolmányba, nem marad más választása, mint 
szakítani az illúziókkal és – amennyire a helyzet 
megengedi –, megőrizni a méltóságát. Az egyik 
szoba ajtaja tátong; a vendégek nemrég távozhat-
tak. A lepedők gombócba gyúrva hevernek a föl-
dön. A tokból kihúzott párnák formátlan hunga-
rocell tömböknek tűnnek. A  csupasz matracon 
rozsdavörös folt éktelenkedik. A szemetes csurig 
tele üveggel, nejlonzacskóval, címkével, csoma-
golópapírral. Utánad is ez marad majd, fut át ez 
ember agyán. Végső soron ez csak egy szálloda, 
mindegy kétcsillagos, három, vagy öt. Az ottho-
nod máshol van.

A pap, aki lassú, de határozott léptekkel az 
imént elhagyta a  Szent Péter teret, s magával 
vitte szokatlan hangulatának titkát, most egy Eu-
rópai Parlament előtt álló hivatalnok alakját vette 
fel. A  szürke öltönytől és a  lila nyakkendőtől el-
tekintve minden más – kezdve a frizurától a dip-
lomatatáskán át egészen a  cipőig – teljesen azo-
nosnak látszik. A brüsszeli időjárás, persze, jóval 
zordabb. A  férfi a  felhőkre mereszti a  tekintetét, 
melyek úgy siklanak az üvegfelületen, akár egy 
gigantikus vetítővásznon. Az arca kisimult, látszik, 
hogy pihentető éjszakája volt, de mégis… Valami 
megállásra kényszerítette. Mintha a gyanú árnyé-
ka gabalyodott volna a lábai köré, akár egy kelle-
metlen gyom. Egy fiatal nő viharzik el mellette, 
fenekén látványosan feszül a  kiskosztüm szok-
nyája, alig érezhető parfümcsíkot húz maga után. 
Egy csapat „Európai polgárok” feliratú trikót vi-
selő diák lépdel a bejárat felé, a menetet peckes, 
szőke óriás vezeti. Számtalan emberi alak keresz-
tezi a  teret a  legkülönfélébb szögben. Ott nyü-
zsögnek a turisták is, akik lépcsősor előtt fényké-
pezkednek. Senki sem figyel a  magányos férfira 
a közeli oszlopra szerelt térfigyelő kamerán kívül. 
Úgy kétszáz méternyire egy alagsori teremben né-
hány kékinges alak gyülekezik a monitor elé, és 
lesik a  mozdulatlan figurát. Kezdetben értetlen-
kedve, majd egyre nyilvánvalóbb aggodalommal. 
Miért ácsorog ott? Mi járhat a fejében?… A kame-
ra kinagyítja az arcát. Az egyik, arcjátékolvasásra 
szakosodott biztonsági alkalmazott megállapítja, 
hogy a  férfi bal szemöldöke gyanúsakat rezdül. 
Vajon van-e nála fegyver? Mit tart a diplomatatás-
kában? A biztonságiak már felöltötték a golyóálló 
mellényüket, amikor a férfi nyugodtan és könnye-
dén, mintha egy pillanatra sem állt volna meg, el-
indul az épület felé. Felmutatja a belépőkártyáját, 
és áttolja a táskáját a szkenneren. Vaklárma: a tás-
kában csak egy dossziét, egy sajtos szendvicset és 
egy almát mutat a gép. És talán egy szett női fe-
hérneműt személyes használatra… Meg egy pen-
drájvot, rajta a  legújabb vírus, mely romba dönti 
az EU informatikai rendszerét. Továbbá egy tűhe-
gyesre megfaragott ceruzát, amit annak az ötödik 
emeleti szemétládának a szívébe fog döfni, mert 
már régóta kinéz neki, az ördögbe is! De ez már 
csak a képzelet játéka.

KRASZTEV PÉTER FORDÍTÁSA

Helwig Brunner

A hó emlékműve

Ez itt

nem színtér és nem forgatási hely,
semmi, amit előre beharangoztak 
vagy amiről jelentést írnak majd.
Ezek itt kövek a hegyoldalban,
porladásra várva, és fönt az ég 
mindig más színben ragyog.
Tudás és tudatlanság,
amiről néha szó esik, 
akár az évszakok,
libabőrös nyári eső,
téli napok melege.

Mindjárt

Júliusban a hó távolinak tűnik.
Látod, semmi nem olyan itt, 
mint az a soha nem igazán 
tiszta fehér, nem hullanak 
néma pelyhek, nincs olvadás.
Sok a zöld, itt-ott már fonnyad, 
a hőség végtelen, rövid a nyár.
Mindjárt hó lesz, mondod, 
és biztos igazad van, mert 
mindig mindjárt havazni kezd.

Kék

A dolgok sűrűjébe jutni, mint egy erdőbe,
kinyílik a tér: egy rés köztesében 
hirtelen áfonya kékje villan,
nem volt ott semmi.

Puszta 

Aranysárga mező, szemedbe 
villan, mint egy izzó érme.

Bogár fölötted körbe-körbe, 
óriás lesz a hangja által.

Egy vadászó fecske a levegőbe
karcolja fekvő nyolcasait: 

egyre közelibb, egyre szabadabb, 
míg felissza a remegő fény. 

GARACZI LÁSZLÓ FORDÍTÁSAI


