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Szirmai Péter

Francisco Xavier Garay nekrológja1

Két órája kaptam a hírt Julio haláláról. Ténferegtem a lakásban, nem találtam a helyem, aztán terápiás célzattal 
mégis leültem a papír elé. Ezt a nekrológot a magam megnyugtatására írom, s azért is, mert tudom, hogy nem me-
gyek el a temetésre, mert irtózom a hivatalos rendezvényektől, a hivatalos személyek ünnepélyes búcsúztatóitól.

Julióval legalább tíz éve nem találkoztunk, nem tartjuk a kapcsolatot, de az embert, nyolcvan felé, különösen 
megrázza kortársainak a halála. Hét évvel vagyok idősebb nála, de hét év ebben a korban már elhanyagolható. 

Azt hiszem, Julio volt a legjobb barátom, sőt talán az egyetlen barátom, bár nem is barát volt ő, inkább távoli 
társ, akivel bújócskát játszottunk Buenos Aires labirintusában, és nem is a találkozás volt fontos, hanem a tudat, 
hogy ő is ott van, valahol a társasjátéktábla másik sarkában. Ő volt a kívülálló mintapéldánya, a cigarettafüst-em-
ber, Buenos Aires kísértete, aki kézzel sokszorosított novelláival vált hírhedté, kifeszítve ezzel a hálót, pókként 
mosolyogva a sarokban. Sokan nem is ismerték az arcát, csak a szövegeit, voltak, akik mondták, hogy ez inkább 
előny, mint hátrány, legalább nem befolyásolja semmi a befogadást. Én is ezen az állásponton vagyok, mellesleg, 
egy kiforrott író novellái automatikusan megrajzolják a szerző arcélét. 

Végül aztán csak megpillantottam; egyik barátom mutatta meg őt: ő az, mondta, mikor Julio már letette az 
asztalra a kéziratokat, és kifelé tartott a kocsmából. Először csak hátulról láthattam, kabátja denevérszárny-
ként vitorlázott körötte, majd az arcát is, ahogy elhaladt az üvegportál előtt, becélozva a metróállomást. Ebben 
a kézirathalomban találtam meg a dermesztő Casa tomada című novelláját, amiről máig azt gondolom, hogy re-
mekmű. Ezután már vártam a vele való találkozást, ami gyakran nem volt több mint egy kézfogás, egy intés, pár 
szó. Rászoktam a halászatra, néha szerencsém volt, kifogtam a városi szeméttengerből egy-egy értékesebb pa-
lackot, az ő szövegével (pl. Axolotl). Aztán Juliót is elkapta gépszíj, és berántotta az irodalomgépezet feneketlen 
gyomrába. Julio nem volt élhetetlen, Borges vette szárnyai alá, közölte novelláit az általa vezetett Los Anales de 
Buenos Aires folyóiratban; hát igen, a grandiózus apafigura hátlapogatása sokat segített az előrejutásban, csak 
aztán jött a kijózanodás, melyben a politika és Pinochet sokat segített. Julio számára az irodalmi apával kapcso-
latos Ödipusz-komplexus feléledése és kiteljesedése új utakat nyitott. Mert útkeresésben az első fázis: a lázadás.

Párizsban aztán minden megváltozott: nem voltak kötöttségek, elvárások, ő is, ahogy mindannyian, csak egy 
idegen, egy dél-amerikai volt, akiből lehetett minden, vagy semmi. Persze először kölcsönökből éltünk, ismer-
kedtünk a környezettel, aztán nekivágtunk a képzeletbeli autópályának, ki-ki azzal a kocsival, azzal a motorral, 
ami volt neki. Juliónak meg ugye háromszáz lóerős motorja volt. 

Párizsban, 1951-től, mondhatjuk, hogy összejártunk. Kapcsolatunk laza volt, volt hogy hetekig nem találkoz-
tunk, de volt hogy utána napokat együtt töltöttünk: ittunk, beszélgettünk, dzsesszt hallgattunk, filmklubokba 
jártunk; jött Cocteau, aztán Truffaut, Godard meg a többiek, az egészben a felesleges súlyoktól való megszaba-
dulás volt a lényeg, hogy „egyre rosszabbul írjunk”, hogy elég csak kitárni a kaput, s a végeredmény olyan lesz, 
mint az emberi gondolkodás valójában: hol töredékes, hol folyamatos, le nem írható törvényszerűségek szerint. 
Julio Poe-ihlette rémtörténeteit időnként ringbe küldtük az én kiábrándult onettiádáimmal. A véres küzdelem-
ből mindketten súlyos sebekkel vánszorogtunk az öltözőbe, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy Julio kezét 
többször lendítették győztesen az ég felé. Ez persze nekem nem volt meglepetés, tudtam, hogy ki hány kilós. Julio 
egyébként kedvelte Onettit, Onetti viszont nem kedvelt senkit; Onetti köztudottan barátságtalan ember volt. Et-
től függetlenül, én rajongtam Onettiért; „a flegma stílus, az életuntság ravasz, puha macskája” mindig ott ólálko-
dott a hátam mögött. Nem csoda, hogy Julio állandóan ezzel piszkált. 

Aztán Julio politikailag aktivizálta magát, a politika ollójával szétvágta a minket összekötő szálakat. Russel bi-
zottság, Nicaragua, fogadások baloldali politikusokkal, találkozások diktátorokkal. Ezek már nem fértek bele az 
én világomba. Nem mondom, Juliónak voltak még jó pillanatai, de ezeket az éveket már inkább feledném. 

1	 	Az	alábbi	szöveg	Francisco	Xavier	Garay,	legendás	argentin	író	hagyatékából	került	elő.
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Ami a műveket illeti. Ha a novellái gyémántok, a regényei legfeljebb üveggyöngyök, kifejezetten feledhetőek. 
A Buenos Aires–Párizs-hajóút során, a saját szórakoztatására írt Los Premios maradhatott volna a fiókban; a 
Rayuela pedig, ami számos kurrens folyóirat szerint a 20. század egyik nagy opusa, szerintem: kudarc. Felfogha-
tó esetleg kortörténeti érdekességnek: hogyan éltek a párizsi fiatalok a modern művészetek szirupjába süllyedve, 
de az egész, úgy nagyjából, semmi több. A Joyce-kór letarolta Európát, nem kímélte Juliót sem. Láz ellen legjobb 
a hideg fürdő: a százméteres gátfutó-bajnok ötezer méteren nem az igazi. Miután ezt közöltem vele, kapcsola-
tunk menthetetlen fázisba lépett. Később hiába dicsértem a Historias de cronopios y de famas című kötetet, el 
sem jutott a füléig. Mindegy: barátból lettem rajongó, a novellista rajongója. S most, hogy a földi játéknak vége, 
kezdődhet egy nagyobb játék, melyben már csak az opus a főszereplő.


