
Horváth Beáta: „Jöjj, kedvesem!” • 1303

Nem ismer fel. Csak a lövöldözésben
meghalt fiam jön el néha: mozdul az asztal.
Ahonnan látszik az a járdaszél, az ablaknál
áll és néz rám egy ötvenéves angyal.

[KIÖNTENI A SIETSÉGBEN]

kiönteni a sietségben a fáradt olajat a konyha padlójára
évekig mosni a csúszós sárga vért odalentrôl hiába
a vad kakast megenni a szelídet mindig különzárni
gyûjteni a fehér rózsa szirmát amíg nem lesz egy kosárnyi
nem hullhat a sötét idegen haj az idegen párnára
igyekezet és test nélkül kell felfeküdni az úr díványára
a kezeket szorosan leszorítani hogy a könyv ki ne essen
egy sörétessel az egyetlen vadért könyörögni a magaslesben
tisztán tartani a jövô helyén felparcellázott területet
állni felette reszketô kézzel tépkedni a gyökereket
a túlvilágon nem idegeskedni nem kelni fel a csendre
az esélytelenek nyugalmával pisilni a terhességi tesztre
mindig azt az alkalmas másikat akarni aki nem létezik
tarkót vakarva nézni amíg a valóság lovasai kivéreztetik
hogyha valóban egy elképzelt élet szolgája vagyok 
mindezekre még figyelnem kell amíg meg nem halok

Horváth Beáta

„JÖJJ, KEDVESEM!”

Arab lakodalom Nairobiban

(Az öreg) Az öreg két kezével maga alatt tartva avíttas, elszürkült székét, közelebb hú-
zódott a kôfalhoz a szakadó esôben. Ahogy visszaült rá, az egyik székláb megbillent egy 
kisebb kövön, míg a másik a puha sárba süppedt a vizesárok oldalában, amelyet vasta-
gon takart az élénkzöld, húsos, magas fû. A férfi kissé elôreborult, az egyik lábával ki-
lépett, megtámasztotta magát, ismét felállt, de fel sem egyenesedett, csak épp megfor-
dult, megfogta a szék széleit, és behajlított derékkal forgatta, igazgatta, felpillantott a 



sötét, csillagtalan égre, majd óvatosan újra leült. Az elsô cseppek negyedóra alatt ma-
gukkal rántották a földre a Nairobi levegôjében szálló port, kipufogógázt, szél röptette, 
kavargó, tarka nejlonzacskókat. A végtelen magasság ritkás bûze hirtelen embermagas-
ságban koncentrálódik, nehéz mélyet lélegezni a gyomrot felfordító, tömény szmogban, 
de néhány perc elteltével a lég aznapi szennye elvész odalent a vörösesfekete sárban, 
és a hûvös levegônek összetéveszthetetlen, emlékidézô afrikai illata támad: régi, szerény, 
külvárosi lakocskám hasadozott palatetejérôl becsurgó esôvíz, egész napos utazások a 
szavanna zápor mosta földútjain, pálmák vaskos, sötétzöld levelét dühösen verdesô, 
majd lehulló esôcseppek, amelyek árkot marnak fájuk köré. Egyre sûrûsödtek a felhôk, 
már két hete mindennap, délután öttôl szinte éjszakai a sötétség, és hajnalig zúdul alá 
az égi áldás: Kenyában beköszöntött a meleg, esôs évszak. 

Az idôsödô arab férfi jobb lábfejét a bal térdére vetve üldögélt Nairobi egyik legele-
gánsabb negyedében, egy háztömb tömör, halványkék vaskapu bejárata mellett, a 
kôkerítés tövében. Megdöngethetetlen szürke fal, külsô oldalán faragatlanul hagyták 
a köveket, az egyenes fugák közötti durva felületen megtelepedett Nairobi vörös pora. 
A kerítés sima, betonozott tetején feszül a kafferbivalynak nevezett, spirális szögesdrót, 
benne egyenes, árammal töltött vezeték húzódik, börtönök félelmet keltô látványa, ám 
Kenyában, fôleg a fôvárosban, ez a fajta biztonsági rendszer elhagyhatatlan része a 
kerítésnek. A vaskapu jobb oldalán magányos, fiatal lángfa nô, amelyet aznapra kará-
csonyfa- izzósorral díszítettek fel: az ott élô jemeni család elsôszülött lánya menyegzôjére 
készültek. Az öreg maga fölé tartotta közel napernyô méretû, sötétzöld esernyôjét, és 
az esôcseppek függönyén keresztül bálványarccal figyelte az érkezô nôket, amint ki-
szállnak a kocsikból. A férjek azonnal elhajtottak, hisz aznapra csak nôket és kisgyer-
mekeket hívtak meg. A vendégek igyekeztek a sátrak alá, legfeljebb futó pillantást ve-
tettek a szoborként üldögélô öregember térdzoknis, papucsos, pipaszárlábára.

(Át a városon) Ez a jelenet fogadott, amikor a meghívásnak eleget téve begördültünk 
a vaskapu elé az esküvô elsô napján. Egy darabig csak bámultam az autóból a férfit, 
tûnôdtem, miként szálljunk ki, hogy lehetne a legkevésbé megázni. A napos idôben 
negyedórás út kis híján kétórássá nyúlt a péntek délutáni csúcsforgalomban, sûrû zá-
porban. Az elsô fél óra kocsikázás után azt is megbántam, hogy elindultunk, de hiába, 
ott kellett lennünk. A gyerekek nyafogtak a fülledt autóban; melegük van, hadd vegyék 
le kényelmetlen szaténruhájukat, és hadd szálljanak ki. Próbáltuk kikerülni Nairobi 
fôútját, mellékutcákon, áruházak mögötti lerakodóhelyeken hajtottunk keresztül, tel-
jesen hasztalanul, a dugó általános, folyamatos a dudálás, a szirénázás, a mennydörgés, 
Nairobi útjai indulatoktól, türelmetlenségtôl feszültek, az esô félelmetesen vágódott a 
szélvédôre a teljes sötétségben, az ablaktörlôk szüntelenül jártak, a sofôrök folyamato-
san suvickolták az ablakokról a párát, ki-kiszóltak egymásnak, hátha tud valaki egy 
kevésbé forgalmas utat. Az úttest külsô szélén céltaxik süvítenek el mellettünk; szállítják 
Nairobi dolgozóit, nem várhatnak, az ügyfél és a bevétel az elsô, életveszéllyel nem 
törôdve hajtanak a lejtôs, sártól síkos peremre, egy keréknyomnyi tévedésre várja az 
utasokat a több méter mély szakadék.

Kisfiam hátravetett fejjel üvölt az ölemben, gyöngyözik homlokán a veríték, csurog-
nak a könnyei, apró markával ráncigálja ruhám szalagjait, gyöngyeit, az arcocskájára 
van írva, hogy szenved, aludni akar, nem az autóban gubbasztva, hanem lepedôn, hason 
és csendben. Ám egyszer az utazásnak vége szakadt, elgémberedve, fél perc mozdulat-
lanság után kikászálódtunk a kocsiból, és beszaladtunk az elsô sátortetô alá, majd onnan 
a meghívó család bérelt házába.

1304 • Horváth Beáta: „Jöjj, kedvesem!”



Horváth Beáta: „Jöjj, kedvesem!” • 1305

(Henna) Otthonuk igen barátságos, és, leszámítva az udvaron növô banánfákat, kifeje-
zetten európai hangulatot áraszt: a padló sötétbarna parkettás, ovális virágcsendéletek 
függenek a vajszínû falakon, egy festményen hosszú ruhás kisasszonyok teáznak az árnyas 
ligetben, faragott szélû, kényelmes ülôgarnitúra van a nappaliban. Lányaim a kíváncsi-
ságtól hajtva felszaladnak az emeletre, egyenesen a hennafestô asszonyokhoz vonzza 
ôket a füstölô illata. Húsz perc nem telt el, máris mindkettônek ragyog fehér kezén a 
friss, narancssárga henna virágfüzér. A festôk barátságos, szószátyár, ébenfekete, dús 
keblû nôk, a sebtiben a fejükre dobott kendôjük rojtjai az arcuk elôtt fityegnek, vaskos, 
sötét szájuk egyszerre mozog kövér kezükkel: ajkuk között cikázik a nyelvük, világít a 
fogsoruk, ujjaik között pedig a fényes hennatölcsér, és pillanatok alatt mesteri, stilizált 
virágdíszek születnek, ezenközben elénk tárul életük legutóbbi, kidíszített fejezete: ki 
mindenkin dolgoztak, és mit kértek tôlük. Az asszonyokat ötszáz kilométerrôl, a part vi-
dékrôl hozatták fel külön az esküvô kedvéért. Nem mintha Nairobiban nem lennének 
kiváló hennafestôk, de a rokonok mindennek meg akarják adni a módját, költségekkel 
nem törôdnek, mindenbôl a legprofibbat választják, de legalábbis a legdrágábbat. Majd 
egy gyors búcsú, az asszonyok összekapkodják holmijukat, szétosztják a megmaradt hen-
natölcséreket, az egész napos kézimunka után máris taxiba ugranak, szaladnak a tá volsági 
buszhoz, amely kora reggelre ér velük haza, az Indiai-óceán partjára.

(A menyasszony) A legdagályosabb díszítés természetesen a menyasszonyt illeti, ô volt 
az elsô, akire henna került. Az ujjaitól a válláig, a lábfejétôl a combjáig kacskaringóznak 
a cirádák, de még a fél háta is feketéllik a hajfestékkel felvitt virágok körvonalaitól, 
amelyek réseit sûrûn és sötéten hennával töltötték ki a festô asszonyok. A leány alacsony, 
sovány, törékeny. Hátközépig ér sûrû, sötét haja, arca keskeny és beesett, magas hom-
loka alatt dús, fekete szemöldök, hosszú pillái árnyékában mélyen ül nagy bogárszeme. 
Kislányosan bájos mosolya ellensúlyozza jellegzetes arab orrát. Éveken át utasította 
vissza kérôit, de felette is elszállt az idô, fiatalsága is múlóban, hiába várta türelemmel 
álmai fehér bôrû, velekorú, nyugat-jemeni vôlegényét, már egyre kevesebb feltételt 
szabhat, már meg kell elégednie valakivel, akit személyesen nem is ismer, csak fényképrôl 
és telefonbeszélgetésekbôl, most már az is megfelel neki, ha van munkája a férfinak, és 
életében elôször szerelmes.

A leány családja öt hónapig készülôdött a lakodalomra, a Kenyában élô jemeniek 
szokásainak megfelelôen háromnapos ünnepséget tartanak. A szomszédok véleményé-
vel nem törôdve, az egész háztömb udvarára sátrakat állítottak, aranyozott lámpások 
lógtak sorokban, alattuk fehér terítôs asztalsor leborogatott poharakkal. Az udvarban 
lévô parkoló helyére fedett pódiumot emeltek, melyet vastagon borítottak a szônyegek, 
a bal oldalán száznál is több ülôpárna, a jobb végén csak egy nagy, amelyre majd a 
menyasszony ül. De az elsô napon nem az övé a fôszerep; az elsô este arra való, hogy 
a majdnem kétszáz meghívott nô gátlások nélkül táncoljon az arab hagyományos és 
modern zenére. Amikor egymás között vannak a nôk, s nincs férfi a közelben, nem kell 
szemet lesütve elkendôzni magukat. Felvehetik a szinte egyenruhának számító esküvôi 
öltözetüket: egy erôsen áttetszô anyagból készült, élénk színû, tarka, sokszor aranyosan 
csillogó, egyenes szabású, bô, bebújós darabot, az alá egy sûrûn hímzett, strasszköves, 
fényes szatén alsószoknyát, a tüllruhát a derékrészén betömködik az alsószoknya gumi-
jába, a felsôtestükön pedig tisztán kivehetô a domborodó idomjaikon feszülô melltar-
tójuk mintája. Megszokhattam volna már a látványt, mégis, a mai napig mosolygásra 
késztet. Arcuk, akár a japán színházi maszkok, szemüknek egy fél centi vastag, fekete, 
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szemtus négyszög ad keretet, szájukon lángvörös rúzs, orcájukon lisztszínû púder és 
ciklámenszínû folt; térdig, könyökig tele vannak hennatetoválással. Megdöbbenve nézem 
az egybegyûlteket, valaki oldalba bök: ugyan már, ne ácsorogjak már ilyen félszegen, 
nincs itt férfi, lazuljak el!

(Kat) Tán csak egyvalaki látja ôket a kapu felôl, az ernyôje alól, ha ugyan rájuk néz 
egyáltalán. Nem valószínû, nem is lenne illô. Csak ül a hol erôsödô, hol csituló esôben, 
a zöld ernyô alatt, a kockás körültekerôjében, mint valami szoknyában, fejére rózsaszín 
alapon lila virágos, ám férfiaknak készült kendôt kötött. Ölében egy csokor kat: a je-
meni lakosság kedvenc rágcsálnivalója; kicsi puha gallyacskák, néhol friss levélkékkel, 
amelyektôl ugyan elkábul az ember, de közben akár negyvennyolc órán át is ébren 
marad, amit aztán szükségképpen egész napos önkívületi alvás követ. Ez Jemennek 
szinte nemzeti eledele, a rágicsálók telitömik szájukat a kat levélkéivel, a gallyacska 
puha, bordó kérgével, fél arcuk, mint a hörcsögé, vagy mintha egy teniszlabda szorult 
volna bele. A növényke kiszívja a szervezetükbôl a vizet, sava szétmarja a gyomrukat, 
fogaikból barna csonkok maradnak, mígnem azok is kihullanak, de nekik jó, mert amíg 
katot esznek, addig önfeledten bizseregnek. Még a hagyományos munkaidôt is meg-
változtatták a katevés örömei miatt, sôt az iszlám szerinti napi öt imaidôt is korábbra 
vagy késôbbre tolták, illetve összevonták, hogy még az imádságaik se zavarhassák meg 
ôket a délutántól késô éjszakába nyúló levélcsócsálás élvezeteiben. Jemen kórházaiban 
egymást érik a vízhiányos férfiak. Miután feltöltötték ôket több liter folyadékkal, ismét 
nekiállnak rágicsálni. Hároméves gyerekeknek ünnepélyesen mosolyogva nyújtják oda 
a botocskát, úgy, mint más kultúrákban a rántott csirkecombot vagy egy szelet csokolá-
dét szoktak, és a lurkók kiskecskék módjára azonnal nekilátnak. Hiába tiltják államilag 
a termesztésüket, hiába tiltja az iszlám a fogyasztásukat, hiába drága a kórház, függôségben 
élnek, azért élnek, hogy úgy érezzék, mégsem élnek, hogy esténként együtt ússzanak a 
felhôkkel.

Odvas szájában némán ôrli az öreg a kat zöldjét. Táskarádiója gombjait csavargatja, 
húzogatja az antennáját; szülôföldje híreit hallgatja, hallgatná a Sana’a Radio közvetí-
tésében. Belebámul a sötétségbe, a sûrû esôbe, tán hazája több száz éves lakóházait, a 
jemeni hegyeken burjánzó bokrokat vagy a szürke sziklákat véli látni. Senki sem tud-
hatja, mi járhat a fejében a kat hatására, vagy hogy egyáltalán gondol-e valamire, vagy 
csak magába roskadva ücsörög. Hazátlan ember.

(Menyasszonyi ruha) Kisfiam elszunnyadt az örömszülôk ágyán, a sötétkék, virágos 
ágynemûk között. A hálóban csend, tisztaság, homály, fehér vászonnal letakart tévé-
kép ernyô, délutánról maradt parfüm- és füstölôillat, az ablakkeret résein friss, esôszagú, 
hûvös levegô fúj be, a sarokban több tálca háromszögletû lángoska és sûrû, sötét tész-
tájú, kardamom-, szegfûszeg- és fahéjillatú piskóta: az arab káák. Gondoltam, a hálóban 
idôt nyerek, nem kell lemennem a sátrakba, nem kell magamra erôltetnem a megjátszós 
jókedvet, nem kell felborulnom a mûhahotázástól, nem kell bemutatkoznom a sok tucat 
ismeretlennek. Kinéztem az emeleti ablakból a felhôs ég sötétszürke, márványos árnya-
lataira, csak álltam a párkánynál, és végre semmire sem gondoltam, és nem is kellett 
gondolnom, néma csönd, nem hallottam semmit, és nem is akartam hallani, elvettem 
egy fûszeres, olajos lángost, leültem az ágy szélére, beleéltem magam a hitbe, hogy 
elfelejtettek, és olyan lassan ehetek, ahogy csak akarok.
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De nyugalmam nem tartott sokáig, nyílt az ajtó, hangos kiáltás közben bevágódott a 
lámpafény: Lányom, hát te itt vagy? Ne árválkodj már itt búsan, tudod, mit? Te kíséred 
le a menyasszonyt a pavilonba!

Gondolkozni sem hagytak, felállítottak, és toltak maguk elôtt, egészen a menyasszo-
nyig. Sietve rásegítettem a sötétzöld, kétrészes szaténruháját, megtisztelve éreztem 
magam: több tucat estélyit küldtek neki Jemenbôl, Ománból, Szaúd-Arábiából, és ô 
mégis azt veszi fel, amit én varrtam neki. A muszlim esküvôkön a menyasszony hagyo-
mányosan zöld színû ruhát visel, az övé ötvözte a marokkói arab stílust a japán kimo-
nóval: széles övpántján szolid gyöngydíszek, fényes, halvány olajzöld, térdig érô kaf-
tánján vékony arany- és rózsaszín minták futottak, alatta a szoknya merev anyagból való, 
bô, sötét olajzöld. Az esküvô elsô napján az ara arca és feje el van takarva, így a leány a 
legnagyobb önbizalommal hagyta a haján a pakolást és a fürdôsapkáját, arca kezelés 
alatt, az öltözködés befejeztével a fejére borítottak egy vastag, narancssárga csíkos, de-
rekáig érô, éppen kéznél lévô hatalmas kendôt – ami az egész összhatást tönkretette.

(Habibi tálá) A lépcsôfordulónál szembe találtuk magunkat fél tucat felvevôvel, fény-
képezôvel. Igyekeztem természetesen viselkedni egy ennyire természetellenes helyzet-
ben, csak húztam magam után lángvörös, többrétegû, lebernyeges, keleti stílusú ruhá-
mat. Támogattam a semmit nem látó leányt, vonultam vele és fényképezô társainkkal 
végig a szomszédok házai elôtt, a lámpások halovány fénye alatt, magabiztosságot tet-
tetve, egészen a pavilonig, ahol érkezésünket az oly jellegzetes örömkurjantással fogad-
ták az arab asszonyok: nyelvüket vízszintesen, fürgén mozgatják nyitott szájukban, ke-
zükkel takarva azt, mialatt fülsiketítô hangot hallatnak. Dacoltam önmagammal, bíztam 
benne, hogy túl fogom élni. Cipônket levetve felléptünk az emelvényre, elkísértem a 
neki szánt ülôpárnájára, majd végre odébb léptem, és elvegyültem a tömegben. A zene 
egyre csak hangosodott, dôltek a hangszórókból az arab szerelmes dalok, habibi tálá, 
azaz jöjj, kedvesem, több tucat verzióban és dialektusban szólaltak meg a slágerek, az 
arabok is lehetnek szerelmesek.

A Kenyában élô jemeniek zöme szakított a tradícióval, és nem tizenévesen adják, 
kényszerítik házasságba a lányokat, manapság a legtöbbjük harmincon túl megy férjhez. 
Mind többen és többen állnak fel, a menyasszony elé rendezôdnek egy sorban, kibont-
ják hajukat, és egyenként rázzák az ara elôtt, kissé megdôlt testtel, jobbra és balra. 
Jemeni hagyomány a hajdobálás, de minden arab országban meg lehet találni, gyerekek 
az ünnepségeken, nôk a közös táncokon és az esküvôkön. Az arab nôk sûrû, olykor 
combig, térdig is érô fekete haja csak úgy száll a levegôben, de Kenyában már ez sem 
az igazi. Az itteni nôk haja fazonra vágott, melírozott, festett, válluknál tovább is csak 
ritkán ér, így aztán a lágy, egyik és másik oldalra történô hajdobálásból csak az eszeve-
szett fejrázás maradt, mint rockzenészek a porondon, miközben tépik a húrokat, és 
fejlógatva rázkódnak. Ez itt most ájulással végzôdött: egy fiatal, kövér nô nyújtott test-
tel hanyattvágódott, egyenesen a nagyobbik kislányomra, aki megszeppenve kiszólt a 
dísz- és hájpárnák alól, hogy mami, itt vagyok. Bizonyára megszokott az eset, mert senki 
sem törôdött avval, hogy valaki szó szerint kidôlt a sorból, ment tovább a hajrázós kö-
szöntés, amelybôl szintén nem látott semmit a menyasszony. Lemezt cseréltek a leját-
szóban, még vidámabb, még fürgébb, még érzelmesebb egyiptomi dalokat tettek be, 
remegtek a hangszórók, felállt a többi nô is, valami százötvenen, ki-ki elôvette kendôjét, 
levette válláról, fejérôl, és csípôjére kötötte. Egyesével, kezüket fejük fölé emelve, szem-
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ceruzával óriásivá varázsolt szemüket lesütve, egymásra sem nézve forgatták, billegtet-
ték légballon méretû, szinte külön életet élô és most kendôvel lekötözött hátsó felüket, 
testük majdnem mozdulatlan, ám faruk csak úgy remegett, a partvidéken élôk még 
attól sem riadnak vissza, hogy szoknyájuk alá anyagokat tömködjenek, hadd látsszék 
minél kerekebbnek az, amit máshol lapítanának. Mindenrôl megfeledkezve táncoltak, 
keringtek, pörögtek ezerszínû szatén- és tüllruháikban, övék volt az éjszaka, felszaba-
dultan kurjongattak.

Bekapcsolódtak a kislányok is. Néhányukkal még ôriztetik a hagyományokat, nekik 
még a hajuk a fenekükig ér, aranytalléros fejfedôt viselnek. Jó volt ôket nézni, öntuda-
tosságra vannak nevelve, ha sikerül, majd 18-20 évesen hozzáadják ôket az egyik elsô 
unokatestvérükhöz, hogy ne csak arabok maradjanak, de klánuk vérét is ôrizzék, ha 
nem sikerül, és ennek sokkal nagyobb a valószínûsége, akkor ôk is autóba ülnek, köny-
ve lônek, titkárnônek állnak, és majd 30-35 évesen hozzámennek valakihez, amikor már 
nincs más út, csak elfogadni azt, akit a nagynénik közbenjárásával eléjük sodor az élet. 
Más anyák már nem foglalkoznak gyermekeik küllemével: az egyenesen Jemenbôl 
importált feleségek a kat kábító és bizsergetô hatására átlag másfél évente néznek anyai 
örömök elé, egyszálbelû, hat-nyolc gyermekes asszonyok torzonborz frizurával kóka-
doznak a széleken, soványka kislányaik épp hogy csak nem meztelenek, egyetlen alsó-
trikóban, harisnyanadrágban, cipô nélkül ugrabugrálnak kócos, kusza hajukkal, bele a 
sárba, rá a szônyegre, ám náluk senki sem dobálja, forgatja csípôjét jobban. 

(Ivás, evés) Felállt az öreg. Vállára terítette rózsaszín kendôjét, két kezével végigsimított 
simára borotvált arcán, majd tíz körmével erôteljesen, már-már hallhatóan megvakar-
ta ôszülô üstökét. Közelebb jött a sátorhoz, hátha valaki a szélérôl észreveszi. Egyik 
kezével láthatatlan üveget tartott, majd úgy tett, mintha inna: vizet kért. Mutatóujjával 
bökdöste száját: ha lenne valami étel, annak is örülne. A közelében álldogálók abba-
hagyták az önfeledt mulatozást. Víz kell. Valaki elment hátra, a cselédekig. Vizet kere-
sett. Esetleg akkor már mindenki ihatna. Egészen elfeledkezett róla a nép. Sorban, 
egyesével, párosával megközelítették az asztalokat, megfordították a poharakat, és csak 
töltötték, osztották, egymásnak adogatták a gyümölcslét, vizet, valaki felosont a hálóba, 
néma csöndben lehozta a süteményes tálakat, valaki más egy óriási tálcán kínálta a 
vendégeknek az indiai ládut. El kell telnie valamennyi idônek, míg az ember hozzászo-
kik az ízéhez, különös, az biztos, csicseriborsóliszt és kurkuma vízben elkeverve, majd 
miután forró olajba csöpögtették és megsütötték, kiszûrik, és cukorral, kardamommal 
és kókuszreszelékkel labdákat formálnak belôle. Pillanatokon belül mozgásba lendíti a 
beleket. A vendégek épp csak kóstolgattak, ebbôl egy kicsit, abból egy kicsit, aznap nincs 
idô az evésre, tudták ezt a szervezôk is, nem is volt ennél több étel. Fôtt vacsora majd 
másnap és harmadnap. Az öregrôl mintha elfeledkeztek volna, ô még mindig a kapuban 
állt, és kitartóan nézett befelé, intettek a tánctértôl egy szolgának, hogy tegyen már egy 
papírtányérra néhány falatot, és vízzel együtt vigye ki a parkolóig annak a férfinak. 

A zene nem ér véget, az emberek úgy tesznek, mintha nagyon barátságosan beszél-
getnének egymással, valójában csak artikulálnak és mosolyognak, senki nem akar mon-
dani semmit, amúgy sem lehetne hallani, az esküvô ürügyén jól érzik magukat. 

Az öreg visszaült a lángfa tövébe, már csak szitált az esô. Félretette az ernyôt, cset-
tintgetésekkel kiszipogatta a kat zöld rostjait a fogai közül, majd nagyot köpött. Egy 
korty vízzel kiöblítette száját, és ismét nagyot köpött. Hátradôlt rozoga székén, oda-
odaszólt a kapuôrnek tört szuahélijén, erôs akcentussal, kínálva nyújtotta tányérját, az 
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tenyerét emelve visszautasította. Az öreg mutató- és hüvelykujja közé csíptetve megfo-
gott egy lángost, kisujját mesterkélt eleganciával eltartotta, majd kimérten és odaadás-
sal, fejét oldalra biccentve, beleharapott. Aprókat harapdált, ám annál erôteljesebb 
állkapocsmozgatással rágott. Közben kortyolgatott, és bámult maga elé. A jemeni öreg, 
akit mindenki ismer, de senki sem igazán. Akirôl pletykák terjengenek egytucatnyi 
változatban. Akinek családja több száz tagot számlál, ám hiába ô a rangidôs, a család-
tagok nem számítják maguk közé. Befejezte vacsoráját, a papírtányért, szalvétát oda-
nyújtotta az egyik afrikai kapuôrnek: dobja ki, hát azért kapuôr! Ismét keresztbe vetet-
te lábát, majd többszöri próbálkozás után rágyújtott. Számára egyetlen elintéznivaló 
maradt aznapra: figyelni a feleségükért érkezô férjeket, és megszólítani valamelyiküket, 
akit nem vet szét a méreg, amiért elmaszkírozott nôrokonaiért már másodszor kell 
áthajtania Nairobin, és hazavitetni magát. Találkozunk másnap.

(A nagy nap) És elérkezett az esküvô második napja. Ugyanolyan viszontagságok kö-
zepette átvergôdtünk a fôvároson. Aznap volt maga a házasságkötés, a másfél száz nôhöz 
most még ugyanannyi férfi is tartozott. A nôk a lakásban ültek, a férfiak a sátorban, a 
tegnapi tánctéren. Az elsô nap még oly gyámoltalan öreg most fôszerepet osztott ma-
gának. Büszke kilétére, mert nem itteni arab, hanem ottani, egyenesen a fôvárosból, 
nem Jemennek a nyugatiak által lenézett keleti részébôl, mert nem sötét a bôre, és a 
legeslegtávolabbi felmenôje sem keveredett afrikaival. És épp ezért a Kenyában töltött 
hosszú évek alatt sem akaródzott tisztességesen megtanulnia szuahéliül, azt meghagyta 
az afrikaiaknak meg azoknak, akik azt hiszik, fontos dolog a párbeszéd, és akik úgy 
gondolják, minden ember egyforma.

Leült a sátorban a madzsliszra, az alacsony ülôgarnitúrára, közel a széntartó agyag-
edényhez, amelyrôl áradt a parfümillatú füst, és minden meghívottra szélesen mosoly-
gott, szájából csak úgy sötétlett barnás, töredezett fogsora, vaskos, csontos kezével kezet 
fogott az érkezôkkel, és széles karlendítéssel hellyel kínálta ôket. A vendégek ugyanolyan 
széles mosollyal viszonozták a kedvességet, sorban ültek le hófehér, bokáig érô egy be-
ruhájukban. Megérkezett az imám is, a fôváros legnagyobb mecsetének a fôimámja, 
idôsödô, szakállas, tiszteletnek örvendô férfi.

A házban gyülekeztek a nôk és a kisgyermekek. Egymás között pusmogva a nappa-
liba zsúfolódtunk, és vártuk, hogy az imám felolvassa a házasságkötés szövegét, amelyet 
mi hangszórón keresztül hallgathattunk. A második napra illô sokkal elegánsabban 
felöltözni, mindenkin vadonatúj ruhaköltemény Ománból vagy Marokkóból, akiknek 
nem tellett rá, csak az itteni muzulmán piacon szerezték be dubaji arab estélyijüket. 
Minden ruha a szivárvány színeiben pompázott, de ha nem, akkor tintakék-ezüst, virí-
tó ciklámen-arany, napsárga-vörös kombináció, de legalább nem átlátszó. Feltornyozott 
fejkendôk, amelyekbe gyerekfej méretû anyagrózsa bokrétákat tûztek, a homlokukba 
féloldalasan belefésültek egy kemikáliától egyenes és fényes tincset, divatfülbevalójuk 
a vállukat súrolta, csörögtek-ficánkoltak, ahogy sétáltak, az arcuk sem a tegnapi már: 
oda a japán maszk, a kínai hernyó-oroszlán arca, aznapra a ruha színéhez illô szemhé-
jat kerekítettek maguknak, bátran nekiestek a palettának, és alapanyagot nem sajnálva, 
sárga-zöld-rózsaszín-kék csíkos szemhéjjal és bronzvörös orcával érkeztek a nagy napra. 
Ismerôseim idegenekké váltak a szememben. Türelmetlenül és egyre hangosabb be-
szélgetéssel töltöttük ki a várakozás közel negyven percét, míg végre megszólalt az imám 
mély hangja. A menyasszony még aznap is távol volt tôlünk, az egyik emeleti hálóban. 
Az áldások és imádságok után a leányból egyszeriben feleség lett, feleséggé nyilvánítot-
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ták. Önkéntes asszonyok körbejártak az odakészített tálcákkal, amelyekrôl Mombasából 
származó friss halvát kínáltak, nagy nehezen felcsippentettünk egy szeletkét: olyan 
vékonyra vágták, hogy reménytelenül ráolvadtak, odaragadtak az edényre. Egy kis-
mama parfümösüveggel a kezében körbesétált, és azt mondta, áldást oszt, mire min-
denki odatartotta a nyakát, kezét, fejét... bár ilyen könnyen részesülhetnénk akármilyen 
áldásban is! Az egybegyûlt nôk egyre hangosabban beszélgettek, több mint százan 
egyetlen szobában, vártuk, hogy végre meglássuk a menyasszonyt. Két kislány elôkerített 
valahonnan egy hatalmas dobot, az egyetlen hangszert, amit engedélyez az iszlám, ezt 
is csak nôk használhatják az esküvôkön, és fergetegesen verni kezdték, mégis alig 
hallatszott, az asszonyok pletykái mindent elnyomó hangerôvel vetették szét a dobhár-
tyákat.

Odalent, a volt táncsátorban, ezalatt a férjjé vált vôlegény a másfél száz férfi vendég 
gratulációit és jókívánságait fogadta. Majd kíséretével végigsétált a háztömb elôtt, 
megjelent a lakásban, és az emeleti szobában az immáron feleségévé vált leány mellé 
ült. A férfiak érkezését örömkurjantás tudatta, és evvel egy idôben hangos elégedetlen-
ség tört ki: hol van itt az erkölcs, hol van itt az erkölcs?! Sipítoztak a muszlim nôk, akik 
felszabadultan, kirittyentve élvezték a menyegzôt egész idáig, majd egy pillanat alatt 
csúfot ûztek belôlük, akik férfiak elôtt nem szoktak fedetlen fejjel és testet követô ru-
hákban mutatkozni. Most aztán tessék, és hiába zárkóztak hirtelen az ajtók mögé, az 
esküvôrôl felvétel is készült, minden résztvevô kap egy DVD-t. A férfidelegáció hossza-
san idôzött az aránál és a közeli rokonokkal. A férj jóval idôsebb, mint a leány, aki neki 
a válláig is alig ér. Irodai munkához szokott, barátságos, testes ember, fején hófehér 
kendôvel. A férfiak távozása után ismét a nôkön volt a sor; egyesével köszöntöttük a 
menyasszonyt, aki mozdulatlanul és megilletôdve ült az ágy peremén, terebélyes, sza-
údi, sötétzöld szoknyájában, amely díszlett a tucatnyi, aranyosan csillogó, valósághû, 
bársony pávatollaktól. Arcán aranyszínû gyöngyökbôl készült háló, haja gondosan fedve, 
és a fején, felsôtestén zöld organzalepel.

Az éhségtôl kopogott a szemünk, senki sem merte megkérdezni, mégis, eszünk-e 
valamit, fôleg, hogy mikor, nehogy úgy tûnjön véletlenül, azért jöttünk az esküvôre, 
hogy jóllakjunk. Mégis egyre csak az asztalok felé pillantottunk – amelyek üresen álltak. 
Végül nyafogtak a gyerekek is, ezt már a szervezôk sem tûrhették, és tányérokat keres-
tek, találtak is egyet, a gyerekek akár egy tányérról is ehetnek. Alaposan megpakolták 
rizses hússal, az egyik anya vállalta, hogy megeteti mindet: nem tartott sokáig, és nem 
azért, mert farkaséhesen felfalták, hanem mert nem ízlett nekik, és inkább kiszaladtak 
játszani. Közben mi vártuk, hogy a férfiak jóllakjanak, és a felszolgálók végre mifelénk 
is járjanak. De a férfiaknak nem volt sürgôs, a legnagyobb nyugalomban ültek és ne-
vetgéltek a sátorban, az öreg irányította a beszélgetést, körbesétált a parfümösüveggel, 
bekente a vendégek kézfejét, felsôbbrendûségét éreztette a zömében sötétebb arabok-
ból álló és afrikaival keveredett gyülekezettel. Ô volt a házigazda, az úr, ott, ahol semmi 
sem volt az övé. 

Elérkezett az éjfél, mire végre megláttam a már kihûlt menüt. Az arab esküvôkön 
pazar a lakoma: fûszeres rizs, finoman omló marhahús, ropogós hal, darált húsos táskák, 
csirkés tekercsek, saláták, lepénykenyerek, gyömbéres tea, kávé, fánkocskák, émelygôs, 
színes torták, aprósütemények, gyümölcsök halomban, datolya, pudingok, már a la-
kodalom szó hallatán összeszalad a nyál az ember szájában, való igaz, hogy a vendégek 
zö me csak enni jár a menyegzôkre. De ebben a lakodalomban csalódnunk kellett. 
Beleharaptam egy kisebb, gumiszerû, marhahúslében fôtt, fekete csirkeszárnyba, és 
megcsömörödve félretettem, a rizses hús tocsogott az olajban, és még éjjel a kosztot 
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egészében elszállították egy árvaházba. No de aznap este még forrt a hangulat a nap-
paliban, szorosan egymás mellett táncoltak a nôk, teli szájjal röhögtek, ölelgették, 
csókolgatták egymást, ismerkedtek, üvöltött a magnó, verték a dobot, rohangáltak a 
gyerekek. Én már kellemetlenül éreztem magam, búcsúzkodni kezdtem, udvariasan 
visszautasítottam minden jó szándékot, nem gyôzték felajánlani, hogy csomagolnak 
ételt, nem, nem kérek, de, ízlett, köszönöm, nagyon finom volt, igazán. További fél 
órán át ígértették meg velem, hogy holnap mindenképpen legyünk a bevásárlóközpont 
nagytermében, akkor lesz az igazi lakodalom, ötszáz meghívott, a menyasszony is akkor 
öltözik ki, még a szeme is ki lesz festve, sôt, elôtte fodrászhoz is megy, és vacsora is lesz, 
és meghívott örmény hastáncosok kápráztatnak el minket, és az ifjú feleség a terem 
elején ül a férjével egy kanapén, és le leszünk fényképezve velük, és mindenképpen az 
ománi lakodalmi ruhámat vegyem föl, biztos van ilyenem, igen, több is, csak kérik, 
teljes make-upot alkalmazzak, mert ez a kifestés meg púder semmi egy arab menyegzôn. 
Mindenképpen ott leszünk. 

(A harmadik napon) És eljött a harmadik nap, kikapcsoltam a mobilomat, belebújtam 
a legbôvebb nadrágomba, feltettem az ebédet, és leültem a gyerekekkel játszani.

Ádám Péter

PAUL-LOUIS COURIER, SZÔLÔSGAZDA 
ÉS HONPOLGÁR

„Ilyen maró gúnnyal, ennyi sziporkázó szellemességgel és ilyen indulattal nem írtak pamfletet 
Voltaire óta” – írta róla Stendhal, aki „Franciaország legokosabb emberének”, a „legnagyobb 
francia stilisztának” tartotta;1 de Goethe, Balzac, Alexandre Dumas, Alfred de Vigny, 
Mérimée, sôt – bár némiképp fanyalogva –, maga Sainte-Beuve is elismerte rendkívü-
li tehetségét. Pedig Paul-Louis Courier a szó hagyományos jelentésében nem is volt 
„szépíró”, nem írt se verset, se regényt, se visszaemlékezést, se tragédiát, „irodalmi” 
hagyatéka csak egy tucat politikai pamflet, egy köteg magánlevél meg néhány fordí-
táskísérlet, továbbá a francia DAPHNISZ ÉS CHLOÉ; ráadásul az utóbbi csak részben tôle 
való, lévén Jacques Amyot XVI. századi töredékes átültetésének öt-hat kéziratoldallal 
kiegészített és átdolgozott változata.

Ahogy Sainte-Beuve nyomán2 az irodalomtörténész Albert Thibaudet is írja,3 tulaj-
donképpen nem is egy Paul-Louis Courier van, hanem kettô, az 1815 elôtti meg az 
1815 utáni. Az 1815 elôtti Courier: iszákjában ógörög klasszikusokat cipelô „hellenista” 

1 Stendhal: COURRIER ANGLAIS, établissement du texte par Henri Martineau, tome I, Paris, Le Divan, MCMXXXV, 
153., l. még tome II, 103–104., 161., 356–357. Vö. Alain Dejammet: PAUL-LOUIS COURIER. Paris, Fayard, 
2009. 15.
2 C.-A. Sainte-Beuve: CAUSERIES DU LUNDI, tome VI, Paris, Garnier Frères, 1853. 323.
3 Albert Thibaudet: HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE DE 1789 À NOS JOURS. Stock, Paris, 1936. 90.


