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Egy irodalmi leporelló

Először úgy gondoltam, hogy egy szép és bonyolult novellát fogok imi New York-i
élményeimb61. Ez a novella el is készült, ám úgy vettem észre, hogy szépsége és
bonyolultsága mellett hiányzik bel6le az a lelkesültség, ami New Yorkban végigfogva
tartott.

Ezért ma délel6tt fogtam egy ollót, s a kézíratból a nekem tetsz6 részeket (azokat,
amelyekértfeltétlen odaadással viseltetek) kívagdostam és a "Miről álmodik a rozmár?"
cimü bajtogatbatós képeskönyv kartonlopjaira ragasztottam - igy kerültek más-más
oldalra az itt következ6 fejezetek.

Az alábbi irással tehát felfrissiteni kívánom emlékeinket az úgynevezett irodalmi
leporellöröl, és remélem. hogy e műfaji játék mögött is tisztán érezbet6 némi közép
európai portásromantika, egy tengerészgyalogos unokabáty alakja és egy másfajta
félelem, hogy mi nem tudunk magától értet6dőena csomagjaink nélkül utazni, merta
bőröndök tartalma biztositási összeggel nem kiegyenlitbet6.

1990. május 26.

Éjnek évadjavolt, amikor a vonatom - tetemes késéssel - végre befutott a Pennsylvania
pályaudoarra; bár később magam is láttam, hogy Manhattan utcáin még mindig nem
csöndesedik a forgalom, New York már érezhetően az igazak álmát aludta.
Bőröndjeim a csomagtartóba, kalapjaink és sálaink az Oldsmobűe hátsó ülésére

kerültek; nagybátyám óvatosan vezetett a sűrű ködben, aztán nagynéném szölt, hogy
csokoládé van a kesztyútartóban, addig is törjünk belőle - a szélvédőn, ha kinéztem, az
üzletek fényes portáljai homályosan csillogtak, a felhőkarcolök pedig - szintúgy a köd
miatt - teljességgel láthatatlanok maradtak.

Másfél nappal korábban, a chicagói fópályaudvaron a Capitol Limited nevű New York-i
vonatra vártam - már az indulással is gondjaink támadtak, mert a kültelki váltók sorra
befagytak és valahol Indianaoan majdnem egymásba engedtek két szerelvényt. Ez volt a
hír, amit utas~ ide"ges hanghordoZással újra és újra megtárgyaltak.

APOGGYASZFEIADAS-nál időzővasutas urak azonban semmirőlnem óhajtottak tudni,
így - kellő megfontoltságot mutatva - inkább aziránt érdeklődtem.vajon biztonságos-e
bőröndjeimtőlmegválnom. Egytiszt úrkérdésemre előszörcsak bólintott, ami annyit tett,
hogy felettébb, majd hozzátette: a poggyászáru egyenesen New Yorkba megy, s holnap
kora délután már megérkezik; míg én, jegyem szerint, Washingtonon keresztül, ba
utazom; egyébiránt meg ne aggódjak,a nagymúltú amerikai biztosítótársaságok jóvoltából
bármiféle szerencsétlenség esetén varázslatos kártérítésben részesülök majd. (Végül
engedtem: csomagjaimat hát elhagyom, vigyék őket akkor külön.)

A kávéházban, ahova betértem, a rengeteg utas miatt szintén felborult a rend, ám a
pincérek - erről láthatóan tudomást sem véve - tüntető lassúsággal térültek-for
dultak ... Végül forró almáslepényt ettem és kávét kértem - a tejespohárban, emlékszem,
egy leheletfinom, alig észrevehető kék pihe úszott, az egyik pincérlány pul6veréről

hullhatott a tejbe és ott is maradt; megzavarta a nagyfehérséget, mint egy aprócska kék
varrat vagy sebvarró fonál, rakoncátlan.

Nem sokkal később maradék útitáskáimmal, s a New Yorker magazin karácsonyi
számával a kezemben (kissé pökhendien) azAmtrak vasúttársaság utasainak fenntartott
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különváróba vonultam. Még éjfél előtt sikerült megtisztítani a váltókat, s mi furcsa
félálomban elbotladoztunk a 28. vágányig, felkapaszkodtunk a behavazott hálókocsikba és
hamarosan útnak indultunk.

Éjnek idején a Fenn Station hidegnek és kietlennek tűnt, senki nem volt már a
POGGYÁSZKlADÁS-nál, pedig bőröndjeimott lapultak valahol a homályos háttérben, a
linóleumpadlón, mégis elérhetetlenül, rácsok mögött, Nagybátyám azt mondta, várjak, s a
többi utasok még fel sem ocsúdtak, ő kiszólt a szigorúan hivatali területről: mutassam,
melyik kettő az enyém - mondtam, mutattam -, s ő bőröndjeimmel a kezében a hátsó
ajtón elegánsan távozott.

Hosszan autóztunk és beszélgettünk míndenféléröl, arról, hogy mi van otthon és mi
lehet; egyszer csak nagybátyám azon a sokat sejtetőhangon, amit családunk tagjai nagyon
is kedvelnek; mintegy eldöntetlenül, hogy erre büszkék lehetünk-e avagy sem, szöval azt
kérdezte: tudom-e, hogyAmerikaháborúban áll Panamával. Elmondhatatlanul meglepőd
tem és nem tudtam válaszolni semmit. Manhattan és Bronx határán jártunk, nagynéném
hirtelen közbeszólt és azt mondta nagybátyámnak:

- Miért nem a lbirdAvenue-bídon mész. .. - majd csendesen hozzátette. - Aftúk
megint nem lesznek otthon karácsonyra.

Másnapra friss szél söpörte ki a ködöt a városból, s helyébe fagyos sarki levegőt hozott;
New York az évszázad leghidegebb napjait élte át. Ha bekapcsoltam a tévét, ott is
mindenki a hidegről beszélt, a riporterek az elkövetkezendő napok szörnyüségeíröl
értekeztek: "Hölgyeim és uraim, öltözzenek melegen, mert botnap megint százhúsz
emberfog megfagyni . . ."

Egyébként a városban minden úgy volt, ahogy karácsony előtt lenni szokott: fenyőfákés
Mikulások a Rockefeller Center előtt, rohamra induló vásárlók a boltokban, s ünnepi
pompa Manhattan leghíresebb áruházában, a Bloomingdale's-ben.

A Lexington sugárúti Bloomingdale's feketemárvány lépcsóházaival, csillagászati áraival
és az örökkévalóságnak tervezett márkaneveivel a másik véglet. Parfümöt kínáló hölgyek és
fiúk állítanak meg, arcukon megindító szenvedést láthatsz, maszk módjáraviselt letargiát és
gyönyört egyszerre; tekintetük mint a sokat próbált, de megbízható jó orvosé, Operáció
vagy üzleti - mindkettő súlyos beavatkozás, ők azt sugallják: meg kell lennie. A
Bloomingdale's mindamellett nyolcemeletnyi ruhaválaszték, lakásberendezés, ékszer- és
dísztárgykollekció; az utcaszint alatt élelmiszerrészleg, bolthajtásos pincék francia sajtokkal
és méZ, távol-keleti teák, pörkölt kávézsákokban. Néha persze a Bloomingda!e's is túlzásba
viszi a fényűzést és - mint egy barokk palotából szokás - fizetési nehéZségeket jelent.

A vásárlásokhoz törvényszerűenajándék jár, ami a bennünk bujkáló feszültséget ugyan
oldhatná, de a súly - a parfümvagy az óra a zsebünkben - márvelünk marad, ahogykifelé
sétálunk e fanyarcsillogásból. llyenkor egy házról álmodunk a tetőn, ahol madarak laknak
és velük egy lusta perzsamacska.

A szokatlanul kemény, ünnepi fugyoknak hamar vége lett, és az idén New Yorkban
szokatlanul korán kitavaszodott. Reggelente hosszasan méricskéltem a levegöeget, hogy
kalapos vagy kalap nélküli idő van-e. Aztán metröra ültem és elindultam a városba.

Nem máshol, de egy New York-i magasházban lakni különleges érzés, s annál is több:
életforma. A magasházban hiábavigyázzákéjjel-nappal portások a bejáratot ( no és a lakók:
egymást), az épület egésze mégis ellenőrizhetetlenmarad, Manhattan alsó harmadában,
az l. és a 14. utcák által határolt területen, a Greenwich Village-neknevezettvárosrészben
bár nem épültek felhőkarcol6k,én a vtllage-t feltétlenül olyannak látom, mintha egy nagy
és szeszélyes, tizennégy szintes házvolna.
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A Broadwayf6lépcs6báz ezen szakasza még a múlt század második felét idézi, amikor
az előkertes villákat, városi lakokat a kereskedelmi főútvonalhozméltö acélváz-szerke
zetú, velencei mintára készült üzletházak váltották fel.

A8. utcán - amelymellesleg a cipóboltok utcája -, a Broadwaytől csak egy sarokravan
a Cooper Union MűvészetiF6iskola - alapítója az a Peter Cooper volt, aki az első

működőképes amerikai gőzmozdonyt legyártotta, s aki trentoni síngyárából elsőként

fuvarozott acélgerendákat a meginduló építkezéshez. (A klasszikus felhőkarcolókat a
későbbiekben mind az ő módszere nyomán húzták fel.)

Amikor a CooperUnion tervei készültek, a liftet még nem találták fel, de Peter Cooper
úgy gondolta, hogy ilyenfajta újításra feltétlenül szüksége lesz: tehát a liftakna helyét a
falazás során szabadon hagyták. Néhány év múlva, amikor Elisha OUS "végre" feltalálta a
felvonót, egy gőzhajtású példányt rögvest felszereltettek a Union-házban is.

Az úttest túloldalán lévő kottabolt kirakatüvege mögül sokat bámultam ezt a tekin
télyt parancsoló, zömök és titokzatos épületet. Egyszer aztán fogtam magam, s betérvén
a 7. utcai bejáraton, a portásnak azt mondtam, hogy ki szerétném próbálni a liftet,
amelynek belyén egykor az Otis-féle gőzfelvonó működött, s így önhatalmúlag föl
mentem a negyedik emeletre. Ott kinyílt az aknaajtó, és azt láttam, hogy az egész tér
homokkal van felhintve; napernyők, rézlámpák és agyagszobrok körül kacatok hevertek
mindenfelé, s a mennyezetet takaró rozsdabarna vásznak finoman lengedeztek az
állandó huzatban.

Vártam, hogy jöjjön valaki; kérjen meg udvariasan, hogy távozzam - én távoztam is
volna szívesen, De nem jött senki, s a diákok, akik a terem túlsóvégébenvoltak, főkéntnem
akartak mondani semmit. Néztem a lámpácskát, merre jár a lift (amelynek helyén, egy.
kor ... ) - elmentem én is, útközben pedig köszöntem a portásnak és arra gondoltam,
most legalább tudom, hogy mi van a negyedik emeleten.

Néhány nap alatt kialakult az útvonal, amit aztán hetente többször is végigjártam.
A CooperUniontól gyakran felmentem a 9. utcára, ahol az antikváriumban metszeteket

és századeleji, a metróépítkezések idejébőlszármazó térképeket árulnak; a manhattaniek
buzgón keresgélik a saját utcájukról készült tervrajzokat. Aztán két utcávallejjebb - ha
úgy hozta kedvem -, benéztem a McSorley's Inn·be, neveZZük így: a kocsmába, amely
1850 óta él és működik.

Itt a padlót a régi időktől fogva fúrészporral szórják fel, a vaskályha mellett hatalmas
vörös kandúr heverészik (színében is emlékeztetve a vendéglő ír hagyományaira); a
pincér bamasört tesz a gyalulatlan, durva asztallapokra és hoZZáNew York legnagyobb
hamburgerét szolgálja fel. Az évszázados tartógerendákat és a wertheimkasszához ha
sonlatos hűtőberendezést még a polgárháború éveiből ittmaradt katonai sisakok,
jelvények és fegyverek díszítik, köztük egy táncos buzogány; köröttünk egykori baseball
bajnokságok képei és VII. Edward temetése 1910-ből,a gyászmenetben a király kedvenc
kutyájával. Az egydolláros sör mellőla pénzügyi negyed rohanása teljesen értelmetlennek
túnik, az öreges, aranysárga fényben por szálldos, és nem érdekes, hány ponttal ment le
vagyföl aznap a tőzsde, fontosabb, hogy lesz-e másnapszén (lesz); s a délután háromkor
távozó törzsvendégekre, akik már Good nigbt/-tal köszönnének lincoln elnök rosszal
lóan néz vissza a falról és azt mondja: "Fiaim, bát megint isztok?"

Négy óra tájban szoktam a Village főutcájának, a Bleecker Streetnek, és a Bowery-nek a
keresztezódéséhez érni; itt egy parányi épületben az Amato Dperaszínbáz tart előadáso
kat, átellenben egy kávéház van, aminek a nevét elfelejtettem.

A Bleecker, a Thompson, a MacDougal Streeten tucatnyi hasonló intézményt találha
tunk. S amit velük kapcsolatban el akarok mondani, az valójában csakegy intés lenne, bár
elég furcsa a maganemében (következzék itt úgy, ahogyan az eszembe jutott):
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azt hiszem, tartózkodnunk kell attól, hogy parkjainkat és kávéházainkat menedéknek
használjuk, mert onnantól kezdve nekünk befellegzett, mert abba akár bele is lehet halni
- akkor még úgy gondoltam, pusztán íróilag.

Ezek után már könnyű szíwel tehetünk kitérőt a Hetedik sugárút galériáihoz, s
visszafelé, amikor átvágunk a Washington Square Parkon, a nagybátyai figyelmeztetéssel
- miszerint ebben a parkban csak az üldögél, aki akar is valamit - most nem törődünkés
letelepszünk egy padra. Itt várjuk meg, amíg ajudson templom rnögött lenyugszik a nap;
aztán még annyi dolgunk marad, hogy felsétáljunk a Union Square - 14. utcai
metróállomáshoz, s elhaladtunkban néhány gyors pillantást vessünk az Asti nevü
vendéglőre. Egyedül ennek a sietségnek köszönhető, hogy csak New York-i tartózko
dásunk legvégén győzödünkmeg arról, hogy a ruhatáros hölgy mindenkivel vált néhány
kedves mondatot, de senkit sem enged, hogy a régi Metropolitan OperaháZból ide
menekített zártszékek egyikébe üljön.

Azt hiszem, ennyi egy délután.

( az este) Az utolsó előttiestén a Columbus sugárúton sétáltam felfelé, egészen a 82. utca
vonaláig; ott Nyugatnak fordultam, mert látni szerettem volna a házat, amelyikben az ifjú
jereme David Salinger kilenc és tizenhárom éves kora között lakott. Ez a ház mindössze
néhányutcányira található azabhegyez6ben bemutatottHolden caulfield-féle gyerekkor
legfontosabb díszleteitől: a 1l!rmészettudományi Múzeumtó~ a Central Parktól és a
kacsáktól (egyébiránt Amerikában mindenfelé vannak kacsák és természetszerűleg a
jólétet hivatottak jelképezni. )

Már korábhan jártam azon a környéken, ahol Salinger (mint egy teljesen átlagos
kisiskolás) a 82. utcára való költözés előttélt, azaz a 113.utca és a Kossuth szoborVidékén
- nem nevezném kisugárzásnak, de határozottan éreztem, hogy ha van hely, ahol a "világ
leggyorsabb futói" (Seymour és Buddy Glass) felnőhettek, akkor annak tényleg ott kell
lennie.
Később a Broadway-n Visszafelé indultam és a Grypbon Antikvárium kirakatában

hirtelen észrevettem egy évsZám nélküli - ám későbbi számítgatásaim szerint 1956-57
es - Zabhegyező-kiadást, sötétzöld borítösat, csonkítatlan példányt. Fizetéskor az egyik
alkalmazott azt kérdezte tőlem, hogy nem kívánnék-e előjegyeztetni egy kétkötetes
gyűjteményt(száZhuszonöt dollárért), amely Salinger korai novelláinak mintegy kéthar
madát tartalmazná. Ez a szerző által feledésre ítéltetett (egészen pontosan: újraközlésről
letiltott) alig kéttucatnyi írás jobbára a negyvenes években jelent meg, nehezen
hozzáférhetőés nem is mindig "irodalmi" lapokban. Amikor a fenti ajánlatot kaptam, a
magam számára már hónapok óta gyújtögettem ezeket a novellákat, ám e kedvtelésben,
most úgy tűnik, végleg megakadtam ...

Vagyunk (voltunk) ugyanis még néhányan, akik szabadidőnkben (mint mások az
ásványokat vagya virágmagvakat) ezeket az egyszeri közléseket keresgéljük, de amikor a
Collier's-ben, az Esquire·ben, vagya Mademoiselle-ben egy molyirtó- és egy Krippendorf
cipóreklám között egy új szerzeményre bukkanunk, tapasztalnunk kell, hogy a negyven
éves, folyamatos sokszorsítgatástól ezek a lapoldalak annyira elrongyolódtak, hogy a
könyvtárosok fénymásolásukat nem vállalják és nem is engedik.

J. D. Salinger 1ermészettudományi Múzeuma olyan menedék, ahol látszólag semmi
nem változik - a hely ugyanaz marad, mondja Holden Caulfield, s akik idővel

megváltoznak, azok csak mi lehetünk.
Azt hiszem, be kell számolnom arról, hogya müzeum kristálygyújteményét nemrégiben

átrendezték és hamarosan a dinoszauruszok következnek
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