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Zalán Tibor

Egy elkallódott levél - és története
Valamiért ez a levél sokszor eszembe jut mostanában. És

a modern kor, a modem civilizáció kommunikációs fintorá-
val. Történt, hogy volt nekem egy sorozatom a N-ban.
Levelek az óceán mögül volt a címe, és vagy öt darabja
napvilágra is került. Az ötödik volt az alább közreadott
levél. Azaz, csak az lett volna, mert nem az lett (s logikus,
ha az lett volna, most nem közölném le a Jászkunságban),
de mert a közlés valamilyen formában mégiscsak végbe-
ment (ezért itt ez a sokadalmas köntörfalazás), s a N-ban
ment végbe, esett meg, nyilván magyarázattal tartozom.

Mindennek az oka a fax, a feleségem faxmasinája, és a
dolog most kicsit olyan lett, mint a Colombo felügyelő
esetében, mármint hogy a feleség körül kezdenek megbo-
nyolódni a dolgok, vagy valami köze kezd lenni az esemé-
nyek alakulásához a feleségnek, holott semmi köze sincs,
nem is tud róluk, nincs is velem kapcsolatban. Történt, hogy
most kivételesen nem én késtem el egy szöveg leadásával,

hanem a szerkesztőségben keveredett el az írás. És én, időm
nem lévén megtenni a kétszáz métert a szerkesztőség felé
(körülbelül ennyire vagyunk légvonalban, mostanában, a
Bécsi úton), a feleségemet kértem meg a faxolásra. Ezt ő
meg is tette. A szöveg hamarosan meg is jelent. Ám,
legnagyobb meglepetésemre, rendkívüli rövidüléssel öntes-
tén: éppen huszonnégy sor hiányzott belőle. Úgy, egy
flekknyi. A közepéből.

Megrettenek. Hát ez így megy, hogy csak úgy ki lehet
húzni huszonnégy sort egy író szövegéből egy országos
napilapban? Kihúzták, kik? Este azután hív a szerkesztő,
szomorkás, halk, így jött le a faxról, ezt dörmögi. Egy
oldallal rövidebben. Nem stimmel, ellenkezem, nem esik
lap aljára és lap tetejére a hiány, lapközéptől lapközépig
tart, mire azt mondja, érzem, gyanakvó vagy, gyere be, ha
nem hiszel nekem, itt őrzik a faxot, én nem voltam bent,
amikor megérkezett... az a baj, tudod, hogy nem a mi
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hibánk, esnem tudunk helyreigazítást közölni... Persze, nem
mentem be megnézni, én hiszek mindenkinek, és nagyon
szükségem van arra a felém irányuló érzetre, hogy ne
tekinLsenek gyanakvónak, de egy darabig elment a kedvem
attól, hogy bármit is írjak a N-nak.

Történt, ahogy történt. Úgy látszik, a megbízható fax
megbízhatatlanabb a levélnél, hiszen tizenöt év alatt egy-
szer sem állították a szerkesztőségek, hogy a sajtóhiba az én
rosszul elküldött kéziratom miatt volt. Eddig mindig azt
mondták, bocsánat, helyreigazítunk. Mert nem a hiba oka
vagy okozója volt a lényeg, hanem a szöveg maga. De hát,
ezek még a régi, civilizálatlan idők és elmaradott szemléle-
tű lapok voltak.

Az írás pedig változatlanul izgat. Izgat, mert a honvágy-
ról fogalmaztam meg benne valamit, amit fontosnak gondo-
lok. Lehet persze, hogy nem fontos. Akkor marad magyará-
zatnak annyi, hogy azt tartom fontosnak: a szöveg mindig
úgy jelenjék meg, olyannak, ahogy és amilyennek a fantázia
megteremtette.

Kedves Viktória,
tudja, a honvágy. Ha az elkezdi gyötör-

ni az embert, az valami olyan, amit nehéz lenne leírni, mert
szinte lehetetlen fogalmi szinten rögzíteni az érzetet. Hogy
mondjam magának, hirtelen csak úgy - jönnek össze a
dolgok. Természetesen belső ügyekről van ez esetben szó,
amelyekkel nem terhelném fiatal nyarát, de hát mégis csak
meg kell érzékítenem valahogy azt a kínlódást, aminek sem
megragadható oka, sem pedig értelme nincs. Mert valljuk
be, kissé nevetséges, hogy itt Amerikában, a világ álom-
rendjében, a jólét mindenki számára nyitva lengő ajtóin
ki-be járva, az ember arról panaszkodik, hogy az egész nem,
vagy azért mégsem. És itt jönnie kellene egy olyasminek,
amit magyarázatnak hívunk. Hívjuk persze, jelen esetben
hiába.

Mert, nevezzük nevén némi óvatoskodással a dolgot,
mégis inkább az a másik. No, ez rendben is lenne, ha azon a
másik oldalon olt volna az ellentételezés. Mondjuk egy
ország, vagy olyan (olyasmi) országszerűség, hívjuk eufe-
miszúkusan hazának, ahol jó; (pontosvesszőt teszek, bár
levélben az ember ritkán tesz pontosvesszőt, vajon, elgon-
dolkodott már valaha azon, kedves Viktória, miért); vagy
olyan, ahol lehetne élni, vagy legalább az életet helyettesí-
tő installációk emberiesen oldottak; ahol szeretet vár vagy
a szeretetre emlékeztelés érzete, tehát lehelne akár szere-
tetben élni is ott. Ott is. Jó kis országnak kellene lennie, nem
is feltétlenül szegénynek, de nem az első számú tragédia, ha
szegény -jó kis világ legyen, ha szakadt is. De végső soron
megint nem erről van szó.

Tűnődözöm, mi oka lehet a honvágyamnak. Mert Ameri-
ka felém eddig csak a jó arcát mutatta, hozzám csak a
szeretet üzeneteit juttatta el, az élet lehetőségéből annyit,
amennyit feltehetően manapság megélnem adatott. Vezet-
tem ezer mérföldekei az ország útjain, láttam, énekeltem,
örültem, aludtam, nem öltek meg, nem raboltak ki, nem
fenyegettek meg. Ez nagyon sok egy olyan országtól, ahol
verik a négereket, ahol annyi baj van, olyan sok az erőszak
és az erőszakos halál. Az élet és az erőszakos élet is.

Vásároltam, és mindent megkaptam, étteremben ültem
és azt ettem, amit megrendeltem, és annyit, amennyi a
pénzemért járt, Floridába mentem, s elfogadott a tenger,

Puerto Ricába repültem, és megutaztatott zöld szívén az
őserdő, irodalmi esteket tartottam, és sikerem volt, könyve-
ket vittem, és valamennyinek akadt gazdája, és értő olvasó-
ja. Vettem tizenegy rövid ujjú inget, minek, kérdezhetné, de
Amerikában a minek-miértek gyakran értelmetlen kérdés-
felvetések... Mit akarhatok én többet ettől a világtól? Mi az,
ami hiányzik, mi az, ami nincs itt, de itt kellene lennie?

Nem állítom, hogy megvilágosodtam, de valamit sejtek.
A hiány, ami hiányzik. Hogy itt minden arról a tényről szól,
amit úgy hívunk, hogy van. Minden olyan a van szférájába
tartozik, ami ésszerű, s az én érdekeimet szolgálja. „Én"-en
itt átmenetileg az emberi mint nembeliséget értem, kérem,
vonatkoztasson el nyugodtan az én szomorú egyediségem-
től. Van nyugalom és van béke, van demokrácia és vannak
szabályai, és vannak, akik megtartják. Mindez a szimboliku-
san előbb felsoroltakon kívül. Hiányzik tehát, ami otthon a
lényeg: hogy semmi sincs a helyén. Hogy senki sincs a
helyén. Hogy nem a kis belezők uralják a terepet, hanem a
szakértők. Hogy a választottak nem a választókra kenik a
felelősséget és a csődöt. Huby nem azok pénzére apellálnak,
akiket naponta minősítenek demokráciára éretlennek. Hogy
a társadalmi érintkezési forma nem a gyűlölet és nem a
lejáratás, hanem az érvelés és a kérdésfelvetés. Hogy az
előrehaladás nem a másik hulláján képzelődik el, hanem a
megelőzésen, a versenyzők nem gáncsolnak, hanem elfut-
nak egymás mellett. Meg hasonlók. Ilyen egyszerű ez. Majd
hazamegyek, és elmegyek a Vas Gereben utca sarkán a
közértbe, és meglátok egy üveges hűtőszekrényt, amelyben
söröket is hűiének. Az iskolájuk közelében van, tudja.
Tanítás és délutáni értekezlet közötti negyedórában, de ezt
ne tudja! Es odamegyek, és kiveszek egy üveg hideg sört.
Mint itt, Amerikában. A mozdulat is természetes, a hideg sör
is természetes. És akkor oda fog jönni hozzám egy eladó,
nem öreg, nem fiatal, nem szép és nem rút, és rámordít,
hogy mit képzelek, én a pult mögé nem léphetek be, jó is
lenne, ha minden vevő csak úgy bejárna, és csak úgy
kivenné a hideg sörét tanítás és délutáni értekezlet között, és
ott vásárol egy osztálytársa is, Viktória, és végighallgatja
ezt az egészet, és látja, hogy megalázódik a tanára. És
dadogom, hogy de Amerika, és azt mondja a nő, hogy
semmi de Amerika, ez nem Csikágó, ez egy közért, s ha nem
tetszik, ne vásároljak náluk többet. És tovább alázódom az
osztálytársa, a tanítványom előtt. És tudja, az a baj, hogy
nem megyek oda hozzá, hogy elmagyarázzam, nem én
vagyok a hunyó, hanem az ország, hogy itt minden olyan,
mint a közériben az üveges hűtő, hogy átvettük a nyugati
módit, de mellé állítottunk egy keleti alkalmazottat, akinek
az a dolga, hogy a lényeget értse félre. Ez hál a lényeg, s a
lényeg, tudja, mindig szomorú és majdnem mindig nevetsé-
gesen illuzórikus.

Arra vágyom tehát, ami harmincegy néhány évig az
életem lényege volt, az ócska kis kelet-európai létre. Amit
maguk már szerencsére nem értenek teljesen. Ne is értsék,
maguk csak legyenek világpolgárok, s hazának csak azt a
helyet hívják, amelyik megérdemli ezt az elnevezést. Azt
viszont szeressék!

Szeretettel gondol Magára a viszontlátásig
híve és tanára

Z.T.
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