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Falcsik Mari

AZ ÁLMODÓ ÉVTIZED — részlet —

Röpült a nyár, szeptember lett nyomban, és végre eljött hősünk világa vele:
egyszerre ott volt a gimnáziumban. S jöttek is, mint illik, a legendák — mert ez
a hordák, az örök Come Together mítoszideje: mindjárt egy egész falka bújik
elő, ha a varázsos szóval, barát, megidézve, mely szóhoz a -nő végződést az ő
nemzedéke nemigen toldogatta. Hiszen ők mégse cukiba-vendégségbe jártak
együtt, de művészfilmre, buliba, ellenzékbe! Az ilyen bakfisbanda előbb hallgat
rockot együtt, előbb megy csavarogva pofázni le a Dunapartra, mint fiúzni: az
nagyon más ügy, szinte még mint gyerekkori vakáción a családi élet, aminek
semmi köze az agyalás közös iskolai terepéhez. Jó, persze, fiúztak is: voltak
randevúk, lovagok, romantikus nagypillanatok, aztán jártak — de az első két
évben csak, mintha nem lett volna még tét az egészben. És azok is, a fiúk, már
akiket szintén a szellemi kalandozás vonzott, az ő napjuk is hasonló mintázatra
zajlott. Igaz, hősünk gengje, bár már a romlás korszakában, de végül majd csak
megtűr két fiúszövetségest is a lánybandában: egy folyton náthás nyárspolgárt,
aki máris mintha negyven éves lett volna, és egy aranyszívű homoszexuálist.
Mindebből azt lehetett kiérteni, hogy az ő yaya-közösségük nem nemi brancs,
hanem szinte csak szellemi. Legalább is ketten ilyen alapon választották egymást
azon a szőke-Tisza-parti májusi napon ’71-ben, az első osztálykiránduláson,
mikor Szegednek széttáruló horizontjait járva a lelkük egymáson megakadt, e
két szépnek és bolondnak: hősünknek és — a másikat nevezzük Ingeborgnak.
Ömlött a vizes égbe a milliárd szó, egymásnak kirakva élményeik-halmányaik
miértje-hogyanja, a későbbi Főnök és későbbi Varázsló, szétpakolva borongó
kamaszfilozófiájuk hamar nagyra duzzadt hamleti csomagja — és ekkor hősünk
ama illeszkedő másik darabra vélt találni a megtalálni vélt Legjobb Barátban: a
kérdés volt meg abban is ugyanúgy, mint benne, és néhány olyan válasz, ami
meg nélküle hősünkben nem lenne. Mint valami archetipikus mese rajza,
ballagtak ott, a szőke meg a barna, és az már az élet ragyogó stílusérzékének
mondható, hogy itt is a sovány barna, a nagy képzeletű, érzékeny álmodó volt a
szenvedő-szenvedélyes Tonio, és a habszőke a racionalista földjáró materialista,
akinek hitként nem volt semmi mása, csak önmaga — ha bírja —, és az anyag
nagy, sötét, öröklött vallása. Hiába, mondom, hősünk is épp egy Ingeborgba
botlott, az ős lelki testvérre vágyva. Hisz ez is csak egy Kröger-történet, bárha
ezúttal nem is fiúpárba, de egy Diána- és egy puttóforma lányfigurába tévedt.
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1
És innentől vége-hossza nem volt a Nagy Kalandnak: a kamasz agynak kell,
hogy kísérletezzen. Az ilyen Legjobb Barátok, az összes efféle páros játszik
valami sajátot, ez a deal része: felnőtt mesékre készülnek vele, a későbbi
terepekre, így nőnek bele szerepekbe és uniformisokba, gyakran mindjárt
kétfele, épp egymással szemben álló seregekbe — de erről majd később, ez még
a Mind Games ideje. Nos, ők ketten bitliszt játszottak: hősünk Paul szeretett
lenni, a másik George, és néha John — hanem Ringo, az egyikük se nagyon.
Viszont a mesés négyek női! Micsoda alkalom, mielőtt végképp fel kell nőni:
még álmodni valami lehetetlen szép nagyot! Micsoda lap, amit a gyerekfantázia
még dobhatott: Paul, John vagy Georgie nője lenni! Ó, nem Jane Asher, nem
Patty, és főleg nem szegény Cinthya. Nem nejek — az nem a kamaszok mozija,
ahol már lejátszva fixre minden! Hanem, ha már sajátra kavart filmben, a titkos
szerelmesük, akiről a világnak még csak sejtése sincsen! Persze Maureenról sem
volt szó soha, ahogy Ringo is csupán levelekben volt jelen, bár azokban mindig
igazán nagyon szellemesen. De hogy a bőrébe bújjanak, arra csak a legjobb volt
a jó e szellemi kishercegeknek, ez volt csak a hozzájuk való, a gőghöz, amit
hamvas bébiarcukon hordtak, ott hencegett, bárki láthatta a jelet: tanonc
ördögök, a Sátán kevélyei voltak. A többiek meg? Odacsapódtak és figyeltek.
Hősünk csak tűrte, de Inge egyenest biztatta őket: Nekem kelletek! Gyertek,
nézzetek! A játék azonban csak róluk szólt, a kettőről, aztán hősünknek már
mindinkább csak saját magáról, míg végül kizárólag róla. Igazi játékos volt:
neki ez is szakmai ügy volt, az írás ikerpárja, mint addig is minden játékforma:
ő e nélkül akkoriban nem is létezhetett, nem is lélegezhetett volna. Igen, végül
is valóban Paul volt ő — de nem, nem a Beatles, hanem a Cocteau Paulja.

1
De jaj, a vége! Hogy az hogy tette tétovává több hosszú évre? Ha jobban figyel
minden efféle regényre, mindben ezt a mintázatot vehette volna észre. Ott van
például a Függő — mert az mindig ott van —, hősünk azonban akkor még nem
volt képes az ő kis gengjük történetébe belelátni azt a sok csúf, véres jelenetet.
Pedig velük is az történt, vudu vendetta, gyűlő vad a vérre, mikor a Főnök jelére
a törzs ítéletet mondott a Varázsló feje felett. Ezt az utolsó nyáron, egy forró
délutánon együtt hajtották végre, a törzs apraja-nagyja, bölcse-butája, jója és
rossza, a tisztáson kört alkotva, ahol a Főnök szavára, ahogy mind gyorsabban-
hangosabban hallatszott a tamtaramta, mind közelebb zárták a gyűrűt körötte,
míg lehajtott fővel magát meg nem adta. Csinos tisztás volt, nem vad: egy park.
Hősünk a padtámlára dőlten, azok meg álltak körben — még a testvérpár is, két
babakori ősbarátja, az aranyszívű homoszexuális fiú és a majdnem-máris-
vénlány úgyszint a körben. Habár mintha ők nem, vagy csak kisebb köveket
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dobálva — de hogy tudtak eleve odaállni, ők is, és dobálni? Csak ez volt árulás,
a többiektől nem is tellett volna más. De ők ketten mintha jobbak lettek volna
— igaz, az ilyen illúzió rendre nagyon sokba van, többe, mint hogyha eleve nem
hiszünk efféle tisztaságban. Hősünk is, hiába kis lokális mágus, kinek még alig
korábban itták a szavát, most vesztére vártak ott körbeálltan, annak, ki tegnap
még barátjuk, kora bánatukkal az ő vállát nyomva, hosszú vak éjszakájuk
mélyén a legnagyobb kételyt kizokogva, amit feszeget a riadt ébredező lélek:
Vajon fognak-e szeretni engem? Mi mérheti az alakuló embert? És én mennyit érek?

1
Remember, oh, cracked soul, remember: Te sose leszel egész ember — hirdette
meg ítéletét hősünk feje felett a Legjobb Barát, összes vágyó megvetésével a
másik jelleg iránt. Kicsit még kivárt, résre összehúzott szeme végigmérte, és
csak akkor kezdett bele, mikor a parkot már súlyos nagy csönd uralta. S akkor
túl gyorsan lett túl rajta, takarékos hangon, nem kiabált azzal, akit betegnek
titulált, reménytelennek, rossznak, majd legyintett a famulusoknak, mintha
kiadva az utolsó ukázt: Végezzetek vele! — ilyet persze nem mondott, de a
parancsot így is értette a többi. Nem emlékszik, de nem is az a lényeg, végül
ki milyen jelzőnél kötött ki, csak az, hogy a tegnapi barátok tetemre hívták, és
egymás után leírták mind, ami kincse csak volt: ott virított mindjárt a piros
folt, a bélyeg a bibliányi nagy jó regények tetején, összes kedves filmjén, óriás
lélekrengető zenéin, még a fiún is, akivel épp járt. Nem volt egyebet tenni: ott
állt. Arra pontosan emlékszik persze, mennyire mélyen érintette ez a ráolvasó
zanza-handabanda — de ugyanúgy arra, hogy lényegében már ott és akkor túl is
jutott rajta. Mert ő már valami egész mást látott: azt az árkot ott kiásva, amit
épp most megkezdett felnőtt sorsa máris mélyebbre ásott: hogy ahol ő áll, ott
egy nagy szakadék tátog, annak a szélén botladoz a lába. Nem tudhatta még
maga se azt, hogy mekkora, és azt se, mire jó, csak azt, hogy az övé, és hogy
nem adja majd semmi biztosnak látszó talajért soha. Bár aztán még nagyon
sokba került neki tanulni — míg majd megtanulni — járni azon a peremen. De
ez a tanulás indult el ott, abban a szépen nyírt budai parkban. És ott, akkor
nyomban múlt el a fájdalmas vágy is, arra, hogy tudja még remélni, hogy az a
sok, aki ő, és az az addig áhított túl erős kapocs, a legnagyobb értés reménye, a
kizárólagosság jogtalan joga, szent vétkes igénye hátha egyszer valakiben mégis
mind el fog majd férni. Ahogy jövője árkába belenézett — egy mozzanatra kissé
meginogva, de ettől egy pillanatra se habozva — ezt ott feladta. Hogy többé ne
kelljen félni, hogy éppen az tagadja meg majd mindig, aki a legjobban érti.


