
„Alex, letelt az időnk”
Részlet a Káli holtak című regényből

Még az évadnyitó társulati ülés előtt elmegyek doktor Kemecsei-
hez, a színház pszichiáteréhez. Sulyok is megállapította, hogy
éppen ideje. A Madách téren van a rendelője, az óriási téglabérház
diadalíve fölött. Ahogy belépek, a hasamat nézi a feszes póló alatt,
a felirata Front 242.

„Magának írtak már elő szigorú diétát?”, csap le rám. Hatvan
lehet. Göndör és galambősz. Idősebb kolléganőim sármosnak
mondják. Meg kell mondanom, valóban jól öregszik, és tényleg na-
gyon finom ingekkel, zakókkal, órával ellensúlyozza korát.

„Nem volt miért.”
„És edzett már hetente hatszor?”
„Igen. A Hamlethez. Heti hat napot, napjában kétszer.”
„Kötelezővé tették?”
„Is. Főleg én éreztem úgy, hogy nekem nem a szokásos puhány

Hamletet kéne hoznom.”
„Meg a rendezője is úgy érezte.”
„Ő is.”
„Elég különleges Hamlet a maguké.”
„Szerintem is. És nagyon az enyém. Nem csak a címszerep meg

a felnövés miatt. Nekem ez a rendezés segített megérteni például
Trianont.”

„Világos. Bár bevallom, én elsőre kicsit légbőlkapottnak találtam
Sulyok ötletét.”

„Meredek volt?”
„Számomra meredek.”
„Minden korszakos műalkotás megosztó hatású, nem?”
„És van ideje, mondjuk, masszázsra a nap végén?”
„Ugyan. Még nem szorulok rá — Nevetgélek. — Inkább kocsma

vagy csajok.”
Miért mondtam ezt, amikor hetek óta nem voltam részeg, és kora

nyár óta nem is feküdtem le senkivel?
„Mondja, miért kalandozik el a pillantása? Lát valamit, maszatot

az ablakomon? Kizárt.”
„Bocs, szóródom.”
„Szökik.”
„Amúgy nálunk is törvény, hogy törekedjünk a szemkontak-

tusra. Ilyenkor, úgy látszik, kikapcsolok.”
„Tudom. Hiszen a szemembe néz. Már csak azért is megéri ma-

gának, mert ilyenkor csökken a stresszhormonok szintje, és több
szimpátiahormon termelődik, tudja?”

„Inkább érzem.”
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„Mondja, zavarja most valami?”
„Igazából semmi. — Ó, nem igaz. — Egy hónapja nem láttam a

kislányomat.”
„Miért nem?”
„Tudja, forgattunk. Amikor én voltam Pesten, ők voltak Szlové-

niában az anyjával. Most meg Zamárdiban, Almádiban, tralala. És
ez így megy egész évben.”

„Jóban maradtak az anyjával?”
„Csodák csodája, jóban.”
A képeket figyelem a falon: van egy hongkongi körpanoráma,

egy jó hangulatú, kortárs nonfigurális festmény, meg egy régimódi
ipari táj, olaj és vászon.

„Miért mentek szét?”
„Kiszeretett belőlem. Érvként azt hozta föl, hogy egyszer meg-

csaltam, ami sajnos igaz. Osztálytársak voltunk az egyetemen. Tíz
párból jó, ha egy éli túl a tíz évet.”

„Szoktak beszélni? Mármint a lányával?”
„Persze, hetente. De utálok hosszan telefonálni, ez nálam alkati

dolog.”
A homlokomról a hajamra siklik a tekintete. Mit nézhet? Beletú-

rok elöl, hátul. Biztosan nem kopaszodom.
„Szakít magának elegendő énidőt?”
„Hogy micsodát?”
„Alex, sokat foglalkozik saját magával?”
„Kénytelen vagyok.”
„Jó. És dicsérik magát eleget?”
„Talán túl sokat is.”
„Lépesméz a nyájas beszéd, de csapda is, nem igaz?”, vigyorog.
Kedvesen grimaszolok. Ezt vajon melyik aranykönyvből idézte?
„Szeretnék valami kérdezni magától, dottore — kezdem. — Én

benne voltam ebben a Saul fiában. Látta?”
„Láttam.”
Bólint, és kifejezéstelen a tekintete. Habozva mondom: 
„Éppen erről akarok magával beszélni. Nem azért hozom föl,

mert jólesik róla beszélnem.”
„Ühüm. És mit játszott benne, az egyik foglyot?”
„Nem.”
Kemecsei a homlokát ráncolva kutat az emlékezetében.
„SS-legényt, ugye?”
„Tisztet. Két jelenetem volt. Mit tegyek, ez olyan alkati dolog.

Ilyen fazon vagyok. Magas és szőke. Hideg, kék szemem van. Sváb
vér. Ez jut rólam a rendezők eszébe. Nem tudom.”

„Valami dereng. Zsidókat gúnyolt? Vagy meg is táncoltatott
egyet-kettőt?”

„Azt azért nem. Az egyik alkalommal mosolyogva álltam a hát-
térben, néztem, mit csinálnak a többiek. És részegnek kellett tettet-
nem magam.”
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Most Kemecsei figyelme kalandozik az üvegen túlra.
„És ez a mostani forgatás? Ez az élőhalottas ügy? — Kicsit gú-

nyosan nyomja meg az ügy szót. — Tényleg örömből csinálta?”
„Tényleg. Na jó, vicceltem. Ezt sem szeretem. De már vége. Hol-

naptól indul az évad.”
„Alex, hogy melyik művész milyen lealázó kompromisszumra

kényszerül ebben az országban a túlélés érdekében, tudjuk.”
„De értse meg, doktor úr, itt nem erről van szó. Bocs, utálom, ha

magyarázkodnom kell. Mégis, mi volna ebben lealázó?”
„Ember, maga, aki egy Oscar-díjas filmben játszott, leereszkedik

egy Káli holtakig? Vagy mi a fene a címe.”
Úgy nézek a festett rozsdaövezetre, mintha attól várnék segítsé-

get.
„Mondok én magának valamit, doktor úr. Szerintem az a tény

önmagában megnyerte a meccset, hogy itt egy nagy ügyet képvisel
valaki. — Szándékosan nyomom meg én is az ügy szócskát. — Ha
a rendező kicsit is jól él a hatáselemekkel, meg a nyilvánvaló bal- és
jobboldali kódokkal, már az mennybemenetel. A művészet meg a
technikai fortély tehát csupán a ráadás. Bármilyen lehetne bizonyos
kereteken belül, piedesztálra emelnék. Én különben sem tettem
hozzá semmit ahhoz az Oscarhoz.”

„Azt maga csak hiszi.”
„És nem is szeretem azt a filmet.”
„Miért?”
„Mert nekem ez színtiszta pornográfia.”
„Pornográfiaaa?”
„Igen. A gázkamra filmen csakis csinálmány lehet. Egyenesen

obszcén, ahogyan itt ábrázolják. Nem filmbe való. A népirtás az
népirtás. Filmgyári körülmények közt egyszerűen reprodukálha-
tatlan. Átpofozunk egy lerohadt laktanyát a Háros-szigeten, és
akkor máris itt van Auschwitz? Így nem hiszem el. Orromban ér -
zem a gázszagot? El sem tudja képzelni, aki nem élte át.”

„Igen, de aki meg átélte, az nem élte túl.”
„De igen, például azok, aki csinálták. A kollégám fölveszi a mo-

sószerszagú, csíkos pizsamát, a másik meg a tegnapelőtt varrt SS-
jelmezt, úgy tesz, mintha a filmgyári injekciót a statiszta kisfiúba
döfné, aki pirosítóval hullasminket kap, és maga meg jól átéli?”

„Senki sem azt akarja, hogy én éljem át.”
„Félek, hogy de, bizonyos értelemben.”
„Ezerszer látott már ilyet, korábban nem zavarta?” 
„De zavart. És a végeredményt látva nekem pont a szocreál min-

ták jutottak eszembe az egyetemről. Csakhogy ebben a filmben min-
denki helyből állati szinten van. A szereplők előtörténete nekem na-
gyon hiányzik. Órás Ungvárról, na bumm, ez nekem kevés. Vagy van
fia, vagy nincs. Övé vagy nem az övé? Végig bírná nézni a gáz utáni
injekciót, ha az övé lenne? Nem. Na, ugye. Vagyis nem az övé. De
akkor meg hogyan tudjak azonosulni ezzel a címmel mondjuk én?”
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„Aha, már értem.”
„Mondok egy példát. Nem baj, ha fölállok?”
„Ha úgy könnyebb.”
„Egy időben volt közvetlen repülő Pestről Lembergbe. Apám-

mal elmentünk egy hétvégére, mégiscsak a Monarchia zamata, gon-
dolta ő. — Nézem a teret az ablakból, a lányokat a Madách tér te-
raszain. Hátat fordítok. Érzem, ahogy bekeményedik a gyomrom.
— Hát jó nagy ukrán rohadás fogadott ott minket zamat helyett,
tövig rohasztva minden, ami régen jó lehetett. Ott láttam pár képet
a múzeumban. Az egyik fotón a hajánál fogva cibálnak egy kövér
nőt, a szájából dől a vér, a ruhája félig letépve. Ő meg egy rettegés-
től tébolyult tekintetű fiatal lányt próbál a testével védeni, aki nyil-
ván a lánya. Mindketten az útpadkára dőlnek. Átkarolja, de nincs
irgalom, köpik, rúgják őket vagy huszan, bottal a kézben, nem csak
suhancok, meglett férfiak is, dühödten, de azért láthatóan nagy él-
vezettel. Pogrom van a városban.”

„Aha, ilyenkor így megy ez”, pattogtatja Kemecsei az ujjait az
asztal lapján.

„És hány ilyen pogrom volt?”
„Számtalan.”
„Akkor kezdett cikázni a hideg a hátamon, amikor apám ottani

ismerőse megmutatta nekünk, pontosan hol is történt ez, melyik
ház és milyen kapualj előtt.”

„Ezt ők így centire tudják?”
„Agyon van dokumentálva, ez a durva. Valaki ezt imádta fo-

tózni, úgy látszik, ráért, esze ágába sem jutott közbeavatkozni, így
a lincselőket sem zavarta a jelenléte. Egy darabig csak álltam, aztán
körbejártam a helyet. Néztem a járdát. Az úttest aszfaltját. Azalatt
lapul a macskakő? Amin az egész… Minden megvan. A város oly-
kor országot cserél, de él tovább. Nahát, nekem az a lélektelen,
hideg, salétromos házfal többet mondott, mint bármilyen színes-
szagos film vagy nagyregény. Mert az a fal ugyanúgy ott áll, mint
hetven éve. Most vörös, de kilátszik az eredeti színe, az okkersárga.
Akik ugyanitt laktak, és akiket talán pont a saját házuk előtt vertek
agyon a szomszédaik, nagyjából semmiért, négy ezüstkanálért meg
két hokedliért, azoknak az írmagja is kiveszett. Földre rángathatóak
és leölhetőek voltak, csak mert pont arra jártak zsidóként vagy nem
annyira zsidóként. Mentek a piacra, hivatalba, peres ügyeket in-
tézni, satöbbi. A házat előbb-utóbb tatarozni fogják. Az ő vérvona-
luk viszont rekonstruálhatatlan. Én így értettem meg a halálukat.
Azokból a rossz minőségű amatőrfotókból meg a nyers kőből. Sze-
rintem a művészet errefelé eléggé csődöt vall.”

„Értem. És ehhez képest a Káli holtak?”
„Nem összehasonlítható. A Saulhoz képest a Káli holtak nem akar

az égvilágon semmit. Maximum ijesztgetni. Megkockáztatom, hogy
szórakoztatni. És szemben a Saullal, nem akar az emberek szájába
rágni semmit. Professzionális ijesztgetés.”
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Még én védem… Csodálkozom is magamon. Kemecsei nagyot
fúj maga elé.

„Hogy tudja összeegyeztetni a kettőt a saját életében? Mint szí-
nész?”

„Sehogy. Nem is kell, csak az időbeosztásom miatt. Munka,
munka.”

„És értékük szerint?”
„Számomra mind a kettő elég nagy kihívás volt. Eltérő előjellel.

Bár művészileg egyiktől sem estem hanyatt. Két világ. Két homlok -
egyenest más nézőpont. És nekem meg kell tudnom oldani a fela-
datomat. Sokszor keresnek meg tőrőlmetszett hülyeségekkel is, de
én fázom például a bulvártól. Hazudni csak módjával tudok, és van
egy szűrőm, amin akármi nem megy át.”

Leülök. Kemecsei összefonja a karját a mellkasán.
„És milyen lesz a Haramiák?”
„Még nem tudom.”
„Sulyok már tudja?”
„Jó eséllyel igen. A Hamlet, mondom, na, az például nagyon az

enyém. Most repülünk vele Rómába, de jó lesz… Úristen, most már
az egész hátralévő életem azzal fog telni, hogy a Hamletemet, az
SS-tisztemet, meg a zombivadászomat magyarázom? Például ma-
gának?”

„Lényegében igen. És azt is, amiről még fogalma sincs. Maga szí-
nész, esze is van. Szorul kiegészítő munkákra?”

„Nem szorulok szinkronszerepekre, ha erre gondol. És nem teszek
úgy, mint azok, akik a nyilatkozataikban megpróbálják tétmérkő-
zésnek ábrázolni a kompromisszumos fizetéskiegészítésüket.”

„Hú, de szigorú. Maga is kihívásnak mondta ezt a két szerepet.”
„Igen, de ez mégis más.”
„Mondja, maga miért is lett színész?”
„Apám forszírozta, de anyám is pártolta, hogy a bölcsészkarra

menjek, művészettörténetre, de közben bennem már harmadik
gimnáziumban ott kezdett motoszkálni a színház. Nem vagy elég
erős… Oda nem. Nem fogod bírni, mondogatták. Bírtam. Aztán rá-
jöttem, hogy erő nem csak az izmaimban van. Erő a figyelem irá-
nyításának képessége is, de ezt akkor még nem tudtam.”

„Mit tudott?”
„Hogy jó lesz.”
„És most?”
„Figyelek. És attól fáradok el, hogy figyelek.”
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