
UTAZÁS AZ ÖCSÉMMEL
I. Irta THURZÖ GABOR

Az a sok város, amit láttunk, a tájak, térségek és az utak l Va
lahol mínd találkoznak és új édenné válnak.

EJlas Canetti

Amit Amerikáról a messzí európai elképzel - az vagyok én is, messzí európai
a tömegek, egy falatnyi zöld szem, felhőkarcolók egymás mellé préselve. Af

féle tultömött. eleven falanszter - vagyis az East Coast.
Én a lakatlan Amerikában jártam. Az amerikai nyugaton.

Frankfurttól Hollywoodig; találkozás F. atyával; hogyan fogad Hollywood

Frankfurttól, kis kerülővel Zürichen át, tizennégy óra a repülőút Los Ange
les-ig. Nyílegyenesen, az angol nyugati partok mentén, Izland fölött Bangórtg. Ez
már az Egyesült Államok: a határ Kanada és az USA között. Egy repülőút, .10
kilométer magasan, egy félelmetes leviathán. a Douglas DC-8F belsejében. Most
is zsúfolt a leviathán, charter fly ez, vagyis bérelt út. Alattunk köd, mást
sem látunk, csak ködöt, majd fantasztikus felhöalakzatokat. nyugodtan, mozdulat
lanul. Végre Labrador fölött kitisztul váratlanul az ég. Reménytelen, lakatlan ha
vas világ odalent, befagyott tenger, csillámló-mozdulatlan öblök, a lankákon ha
lovány, penészes zöld, valami moha, elhozta ebbe a jégvilágba az élet szomorkás
ígéretét. Eltűnik Labrador, újra felhők, párák fölött szállunk, kilenc órája már;
úgy szállunk, rnintha mirid a kétszázötvenen egy hotel halljában ülnénk, meg sem
rezzennek az asztalon a viszkis poharak. Egy amerikai, de Németországban élő fi
átalasszony ül mellettem. Lelkes zongoratanárnő és - mutatja a fényképeket, hadd
lássam! - öt gyerek anyja.

- Most kicsit nyugtalanul repülünk, - mondja.
- Nyugtalanul? - Ez a repülés! mintha jégen siklanánk vagy parketten, és

nem odafent tízezer méter magasban.
- Hallotta? - kérdezi. - Tíz perc múlva leszálJunk Bangorban.
És már ereszkedünk lefelé, át a felhő-alakzatokon. Most elvesztik képtelen

formájukat, már csak gomolygó valódi felhők. A nap hirtelen felragyog, és oda
lent, a nagyon-mélyben még, csodálatos zöld legelők, karcsú utak, szelíd, ezer
ágba szakadozó folyócska, elszórtan házak, az egyik előtt autó, a motorházban bab
rál - ezt már tisztán látjuk - az első eleven amerikai, az öblöcskékben halász
hajók, süllyedünk, egyre szélesebb, süllyedőbb kanyarok, már feltűnik Bangor,
nemsokára a repülőtér.

- Segítene? - kérdezem a zongoratanárnőt.

Mert most következik az útlevél- és a vámvizsgálat, és vajon értem-e az ame
rikai angolt?

Persze, hogy segít. És ezután az első ..falanszter-benyomás" és az utolsó is
az Egyesült Allamokban - egy áttekmthetetlen fahodály, de akkora mint ideha.'
za a Bazilika, keresztül-kasul szelve érthetetlen, szűk folyosókkal. A Vidám Park
elvarázsolt kastélyában érzem magam. Később megtudom. ez valaha katonai re
pülőhangár volt, csak célszerű, semmi más. És az útlevél-vizsgálat, a sorban ál
lás. A kedves, pufók zongoratanárnő a repülés alatt megviselt szőkés fürt jeivel,
mellettem, Hisz megígérte, majd vigyáz rám.

- Hungarian ? - kérdezi, angliai angolsággal hálistennek az útlevélvízsgálónő,

- Yes, - feleltem boldogan, mert megértettem. És ez az első angol szavam
Amerikában. Sikerül-e majd a többi?

A szikár, szürka arcú, tárgyilagos frizurájú határőrnő bólint. Majd végigbön
gész egy sokszorosított Iistát, keresi a nevemet. Hisz én vagyok az egyetlen, talán
kétszázötvenegy közül a kétszázötvenegyedik, aki egy olyan fura, messzí ország
bór jött. A többiek svájciak, nyugatnémetek. Rettegek, - de minden szabályos.
A határvizsgálat végetért.

- Welcome in the United States! - nyújtja át az útlevelemet.
És egy kedves mosoly, lekötelező. Akár idehaza az amerikai konzul, aki em

berségesen töri a magyart, a tévében folytatja a tanulást, és meg akart ismerni
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_ fél perc a vízum -, mert én írtam, Míkszáth jóvoltából "A fekete város" for
gatekönyvét. Nagyon tetszett neki, gratulált, én a dicséretet áthárítottam Mikszáth
ra de a konzul - röpke pingpong-játszma - visszaadta nekem. És közölte. ne
fájjon hogy nem láthatom New Yorkot, az Egyesült Államok legszebb városa San
Francisco. És azt látni fogom. Nem igen hittern neki -, a szavaknak ne higgyünk,
élményeinknek higgyünk. Később San Franclscóban, fent a ködben felderengő,majd
eltűnő Golden Gate fölött, igazat adtam neki.

A kedves zongoratanárnőt a rokonai várják. Tizenegy éve nem volt itthon, a
nővére 400 mérföldet autózott ide ezért a találkoz,ásért NGW Yorkból. Mit tudtam
én még akkor, tétovázva az "ígéret földjén", mennyivel több az kilométerekben l
Ragyogó fiatalasszony, három kislány - a rokonole. Engern majd Los Angelesben
vár az öcsém. Az első pohár sör abban a fahodályban. Aztán - írni kell haza:
eddig már eljutottam.

Egy képeslap, rajta Bangor, és az idegeneket üdvözlő se Indián, se cowboy szo
bor. De mennyi, - ide messze, haza, - a bélyeg? Az udvarias néger bazáros se
tudta megmondani. Ki segít? Hamarosan indulunk tovább. Most vesztem el vég
leg! Még az időt sem tudom, - három elektromos óra három különtéle időt mutat.

Ekkor lépett ki a telefonfülkéből egy papi civilruhás középkorú férfi. És én 
kezemben, reménytelenül a képeslap.

Laudetur. - Hát hogyan köszöntsem ?
- In aeternum, - felelte. Hát mit is felelhessen ?
- Bocsánat, mennyí bélyeg kell Magyarországra?
A pap ferences mosollyal nézett rám, majd németül felelt:
- Sechszehn cent. Sind sie aus Ungarn ?
- Ja.
- És - folytatta, míg megvettem, felragasztottam a bélyeget - nyilvánvalóan

katolikus. Ezt rögtön sejtettem, amikor laudeturral köszönt. Hová? Csak Los An
gelesbe. Hollywoodba? Ne mulassza el San Franciscót sem.

- Az öcsém oda is elvisz.
- Még van időnk. Meghívhatom egy pohár sörre?

Meghívott. Az úgynevezett root beert ittuk, ennél fertelmesebb ital nemcsak
Amerikában, de a világon sincs.

Ön magyar - mondta. - Önöknél nehéz hivőnek lenni.
- Mindenütt nehéz. - Ezt válaszoltam magától értetődön.

- Igaza van. És mindig nehéz. Az igazán hivő míndenütt gyanús. Különösen
akkor, ha ... Nem óhajt még egy root beert?

Soha többé, - ezt válaszoltam volna legszívesebben. De nem akartam vissza
utasítani a szívélyes meghívást, Főleg azért, rnert láttam, hogy a civilruhás pap
kedves itala ez a folyadék,

- Gyanús valaki, -:- folytatta -, főleg akkor, ha mint ön, egy olyan ország
ban él, amely ...

- Szecialista országban. Ugye, ezt kívánta mondani?
- Köszönöm, hogy befejezte a mondatomat, Én nyilván másként folytattam

volna. - Körülöttünk ez a végtelen, sivár hodály, nyüzsgő svájci diákok, nagy
szerű, agyonékszerezett dámák, vidám, bajor-je1mezű németek. Csak a második po
harat ne kellene kiinnom! - Az én elképzelésem, de ezt óvatosan kockáztatom
meg, az igazi hivő, légyen bármelyik eszmerendszer igazi hívője, míndtg a kisebb
ség. De talán az önök országában, ez persze tájékozatlan' vagy rosszul tájékozta
tott feltételezés, mégis nehezebb annak lenni. - És most mutatkozott be: F, atya,
paulita szerzetes, a san franciscói kínai negyed templomának a papja, egy hóna
pig volt otthon Eszak-Irországban, a szüleínél. - Persze ... - és kereste most is
a pontos kifejezést - nálunk sem könnyű. Amíkor két ugyanaz a Krísztus-hit,
hadd nevezzem így az ökuméníkus gondolkodás értelmében, melyet ön is vall
nyilván ... - Bólintottam: hát persze! - ... a barikadok két oldaláról lövöldöz
egymásra, katolikus és protestáns. Én most szemtanúja lehettem ennek az idejét
múlt vallás- és polgárháborúnak. melynek motívumai közt szerepelnek persze a
szocíálís különbségek is. És nem is lényegtelenek. Iszik -még egy root beert ? Al
koholmentes és nagyon egészséges. - A harmadik dobozról már lemondtam. Az
atya még ivott egyet. - Most úgy beszélünk egymással, lehet hogy turcsállja meg-
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jegyzésemet. rnínt amikor hajdan két mísszíonáríus találkozott az őserdőben. 
Rekedten, sürgetőn hadrált valamit a hangszóró, nyilván, hogy szedelőzködjűnk,

repülünk tovább Los Angelesbe. - Tovább megyünk En a 47. sorban ülök, a C.
széken. - Én a 28. sorban, a szélén, szornszédorn, a zongoratanárnő már integet:
elbúcsúzott a rokonaitól, siessek! - Tehát messze vagyunk egymástól. Beszélge
tésünket csak ebben a labirintus-rendszerben folytathatjuk és fejezhet jük be.

Zúdultunk át, vissza, a géphez a szűk folyosón. Kék sapkás svájci egyetemis
ták csapata a túlékszerezett zürichi dámák, a megfontolt német urak, egy szemmel
látható svéd uriember, hórihorgas, kezében öt üveg, a "ree shopv-ban vásárolt ka
nadai viszki. A bajor férfi, dirridlis, omlatag hí tvesével, odakiáltott, - hisz ismer,
már a frankfurti repülőtéren megszól ított, - "drága Amerikában az ital, ellátjuk
magunkat!", és vidáman felém lobogtatott két vámmentes zacskót, legalább tíz
üveg itallal. "Maga nem vett?" Dehogynem, és mutatom az árva egy-üveges zacs
kót. És közben F. atya beszélt.

- Nézze meg a san francíscóí katedrálist. És mivel Hollywoodban lakik ked
ves fivére jóvoltából, el ne mulassza SanF'rancescót, az első ferencrendi misszi
ós települést. Igaz, ma már idegenforgalmi látványosság, de Isten szelleme ott fú,
ahol akar. Spirítus ubi vult, spírat, - És már kiértünk a szelíd, hűvös napfény
be, közeledtünk a géphez. a végtelen lépcsőkhöz. - Hiszen Szent Ferenc szelleme
változatlanul ott él abban a világméretű jámbor bazárban is, Padovában, az Il
Santóban. Nyilván látta? - A lépcső tetején már a stawardessek . mosolyogtak a
kötelező, sminkélt mosollyal, - A szeretet, testvéreun - búcsúzott lassan F. atya
németül: "mein Bruder in Christo" - a lényeges. És a hit a mi Krisztusunkban.
Még akkor is, ha a szekták olyan enigmatikussá is torzítják. - Már bújtunk Le
a Douglasba, - Mindennap tizenkettőkor misézem a san farncíscóí kínai negyed
ben. Keressen fel. Ismerek egy kínai vendéglőt, egyházközségünk hű tagja a ve
zetője. Szívesen látnám vendégül kedves öccsével együtt egy kacsasültre.

És már szálltunk. Egy pillanatra a tündér-zöld Bangor, aztán szürke-zavaro
san támolygó felhők közt fel, újra tízezer méter magasra. Már csak a hangos be
mondóból tudtuk, hogy most az Öt Tó valamelyike fölött repülünk. most alattunk
Detroit - mindent elborítanak a felhők antarktiszi hóvonulatai - ez Chicago, ezt
se láttuk, semmit, csak a nyugodt, gyűrt hósivatag-felhőket, egy pillanatra - tisz
tult az ég - a Grand Canyont, és újra a felhők, újra csak a pára, és lassan eresz
kedti1nk, ez most már Los Angeles valamelyik elővárosa. házak sakktábla-rend
szere, akárcsak Kispestre néznénk a magasból, az ablakokra eső csapódik, sze
metel ez az eső, nem látni a Csendes Óceánt, Los Angeles-t sem. Földet érünk,
úgy, míntha egy kényelmes lépcsőről lépnénk le. Eső, és eső.

Az öcsém - keresnem sem kell, már látom, integet, siet felém.
- Fél órával hamarabb érkeztetek. Majdnem eikéstem. - Az öcsém, a ven

déglátóra. A nálunk olyan szekatlan testvéri csók. És rögtön utána: - Miért nem
borotválkoztál meg?

És indulunk a kofferrel a parkoló helyre. Esik az eső, vigasztalanul, ritka
cseppekben, de állandóan. Beszállunk a Pontiacba, az öcsém indít - a külvároso
kon visz át, aztán fel Los Angeles-be, útközben megállva a Music Center központ
jában. Los Angeles - még csak csalódás sem ér: olyan földszintes, reklámokkal
agyonzsúfolt, mint Antoníoní filmjében volt. Testvéri szavak, tétován - hogyan is
lehetne annyi év után és főleg most -, még látom, ahogy a nyájas, zilált hajú
zongoratanárnőt megtalálja az anyja. És látom, ahogy két apáca siet F. atya elé,
tessékelik a kocsiba. Az egyik kínai, - a másik amerikai, vagy semmi sértés nél
kül: fehér. A fehér sofőr-apáca - leheletnyí smink az arcán, kis rúzs, valami fes
ték a szemöldökén - indit, még néhány száz mértöld San Francíscóíg,

Megyünk a freeway-n Hollywoodba.
- Húsz éve nem volt eső Los Angeles-ben. - És nagyon bosszús: - Épp most

kell esni, a fene enné, amikor ídejössz l - És kimutat: - Ez már Hollywood.
A film-falanszter fölött egy dombon hatalmas kereszt. Alkonyodik, most

gyulladnak ki a kereszt villanykörtéi, Hát én másként képzeltem el Hollywood
névjegyét.

(Folytatjuk)
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