
UTAZÁS AZ ÖCSÉMMEL
II. írta THURZO GAHOR

Hithirdetők; vita egy paróka körül; Hollywood Boulevard; Júdás-passió

Los Angeles, Hollywood, a Sunset Boulevard - ilyennek képzeltem. Először

kerültem olyan városba, amit elképzeltem és elképzelésem kis híján azonos volt
a valósággal. Rómát, Firenzét, Athént - hány fényképen, filmen láttam azokat is!
- nem tudtam elképzelni. És ha elképzeltem. a valóság más. volt mindig;

Még nem vagyunk Hollywoodban - hosszú ai út Hollywoodígt -, a kisvá
rosias Los Angeles, ócska és ósdi házak, ahogy száz éve téglából, fából összeesz
kábálták őket. Letarolt utcák, szinte szemlátomást növekvő felhőkarcolók- ez már
az új Los Angeles, Az öcsém meg akarja mutatní az; első amerikai pélcséget 
hisz pék volt míndíg, ha lehetett, pék most is -, de az utcát már alig találja,
a házat sem. És egyreköZJelebb a mind vakítóbban világító hollywoodi fényke
reszt.

Az öcsém éjszaka dolgozik. Épp hogy valami rólunk, a családról, róla, már
siet is el. És én már alszom, két éjszaka nem aludtam, hisz tizennégy órát repül
tünk nyugat felé, az idő míndíg változott, állandóan előre vagy hátra igazítottuk
az óránkati

Éjfél lehet, a sógornöm felébreszt. Most jött haza munkából.
-- Minek jöttél? - kérdezi egyszerűen. felkészülten.
- Mert felszálltam Franlkfurtban.
Csak ennyit tudok felelni, alszom tovább. De ő beszél, csak beszél, és én nem

értem, nEm is érdemes. - .
Másnap magányos séta a Sycamore Avenue pálmái alatt, itt lakom. A La Bréa

l('jtője szinte már valószínűtlen zöldben, rózsaszínben. muskátlí-fák mögött rnegbú
vó villák. És egy pálmasor, sudár, nyílegyenes pálmák. Ilyet még sehol sem láttam
majd Santa Monicában láthatek, úgy szegélyezik párhuzamosan a tengerpartot.
mint nálunk a jegenyék az országutat. Sehol senki gyalogos. Ilyen egyedül még a
sivatagban sem érezhetném magam. Csak autók és autók. A Frapklín Avenue pi
ros lámpájánál rámcsodálkozík egy úrvezető: "hogyan: hát gyalog is lehet?" Csak
egy ilyen autó-nélküli lézeng az utcákon. Az öcsém a Hughes-cég pékségében dol
gozik, a Hughes supermarkebek vásárlóinak külön parkolóhelye. a dolgozóinak is,
de külön parkolóhelye mánden valamirevaló üzletnek. Az amerikai Nyugat a nagy,
szabad területek eldorádója, nincs szükség végeredményben [árdára, mert ki jár
hatna gyalog?

És végre emberek E'z a Hollywood Boulevard, a fő utca, csillagokkal van 'ki
kövezve. Minden lépésnél egy-egy téglaszín, márvány csillag középén arany
betűkkel a nevek. Az amerikai filmek hősei: rendezők, színészek, operatőrök, pro
dúcerek. Régiek és újak. Most már halványfényű. mert elfelejtiett csillagok. És
még most is ragyogóak, pedig hol vannak már? Ftlmrnúzeumokban, lexikenokban.
Egykor fénylő, most már elhalványult csillagok - és változatlanul ragyogúak. D.
W. Griffith, aki megtalálta és végeredményben kitalálta Hollywoodot. Hal Roach,
Chaplin, Mary Pickford - ki ne emlékezne tündéri ugra-bugráira ? - Lilian Gish
- ki ne emlékeznék könnyeire? - Zasu Pitts - ki ne emlékeznék bánatos tekin
tetére, így az ostobaságot még sosem fejezte ki senki, előtte se, utána se. Aztán
Douglas Fairbanks - micsoda izmok! - Jonny Weíssmüller - hogyan úszott Tar
zanként! - Erich von Stroheim, Ernst Lubitsch, a rendezők. És egy álló-csillag,
a frlmművészet egyetlen bölcse - mert tudta, mikor kell a titokzatosság fátylát
arcára borítania - Gréta Garbó.

Hollywood Boulevard - a kicsi, nagy és nagyobb csillagok tejútja ! Aki Ma
gyarországról tévedt ezekre a csillagokra. megilletődve áll meg egy név előtt:

Bánky Vilma. Hogy megkopott betűín az arany! De hogy ragyog, fríssen, ezen a
néven: Zsá-Zsa Gábor. Megkopik az is, megérdemeltebben, mint Bánky Vilmáé,
Majd - a sétáló mégiscsak magyar - Michael Curtíz. vagyis Kertész Míhály,
Tony Curtis, vagyis Schwarz Benjámin. Honfitársak. Van-e még? Prtss-arany
betűkkel - Peter Lorre.
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Egy kis séta a Hollywood Boulevardon. A sarki mozi - ott lakom a szomszéd
ban - húsz perc. A következő sarkon ismét egy mozi (mozí-utca ez a Hollywood
Boulevard) - már háromnegyed órát gyalogolhatok. Meg kell pihenni. Hát hol le
het?

A ChineSle Theatre - kínálja a pihenést, nézelődést. Mozí ez is, akár egy pa
goda, de ahogy a díszlettervező képzeletében megszülethetett, Az ősi Kína, rrr'nt
mozi, Itt mutatják be immár évtizedek óta az "álomgyár" szuperfilmjeit. Az elő

tér. Rengetegen vannak, vidékről kirándulók, akik eljöttek látni Hollywoodot, a
mísztériumot: fiatalok, családok, a férfiak cowboy-kalapban, az asszonyok, Iaros
mellesen, rikító madártoll- vagy virágszirom-kalapban, és gyerekek, gyerekek. Vil
lannak a vakuk, fényképeznek. Fényképezik ezt a rnozi-Kínát, és abetonlapokat.

Betonlapok? A Chineso Theatre avatta egy-egy bemutatón a későbbi sztárokat,
Akit Sig Graurrian bemutatott - ennyi tekintélye valószínűleg az Atyaistennek
sincs angyalai körében - "megcsinálta magát". És egy-egy világbemutatón fris
sen öntött betonlap, az új csillag belenyomta tenyerét, lábát, és odafirkantott va
lami hála-köszönetet. Minél kisebb csillag lett később valaki, annyival többet
írt - "Sig, te vagy a világ legnagyobb mozttulajdonosa l Te felejthetetlen!" Ki
rótta a gyorsan száradó betonba a nevét? Honnan tudnánk ma már! Lelkes sorok,
elemista betűkkel, parányi lábnyom, _. az áramvonalas vamp, szegény Jean Har
low, Aztán csak egy cipő talpa-sarka, két tenyér, és frissen. mintegy mellókesen
odavetve : Bette Davis. Tudja jól, azon a sztáravatáson csak önmaga tehetségé
nek lehetett hálás.

És tovább a Hollywood Boulevardon, óvatosan - rá ne lépjek Chaplin vagy
Greta Garbo csillagára! Ragyogó szállodák. még a századelőről. a nevetséges tűz

lépcsőkkel. bankházak, mozik és mozik, földszintes épületek, lemezboltok a vi
lág minden Iemezével, az egyik borítón Kodály szép öreg feje, "made in Hun
gary", butikok, Iégkondícíonálva persze, hot dog, és "hamburger", az amerikai nép
eledel, nálunk fasírtnak hívják, benzinkutak, pajzánul mosolygó öregúr egy forgó
reklámoszlopon, ő találta ki az amerikai rántott csirkét. Itt már míndent kapni,
ami kapható - indiai sarongok, hollywoodi frottír-kötényele (made in Japan), cse
csebeesék (made in Japan) , régi filmplakátok. régi filmzenék, mozík és mozík,
bankok és áruházak, és a kirakatok: könyvek, a könyvek közt félelmetes karika
túra-maszkok: Nixon és Dracula, Kennedy és Frankenstein, természetesen "made
in Japan.". Japán önti tele ezeket a csecsebecse-butikokat, két kézzel dobálva a ki
rakatokba a bóvlit. Zsúfolt a Hollywood Boulevard: hosszú lábú, karcsú derekú
négerek, pöttöm fülöpszigetiek, malájok, vörös hajú, sudár, szeplős írek.

Egy benzinkút kerítésén félelmetes kűlsejű hippik. Nem hajak, szakállak, ha
nem szőrzetek, Ilyen szutykos egy remete lorica sem lehetett, mint amit ők visel
nek. Megrohannak. röpcédulákat kínálgatnak, gitároznak, énekelnek, néhányan, itt
is, ott is, egy kupacban alszanak, Ennyi zavaros tekintet! ennyi se fűle se farka
rene! ennyi bőrszalagon lógó indián-jelvény, préposti kereszt, máltaí-Iovagrendí
érdemrend! Kapni míndenütt, "made in Japan", Egy hórihorgas apostol, roppant
méltóságteliesen, elém áll, megszólít, egy szavát sem értem, aztán kezembe nyom
egy röplapot, Elfogadom, mást nem tehetek. Erre kezet ráz velem, visszaül a
benzinkút korlátjára.

És otthon, a léghűtéses lakásban - ha kinézek az ablakon, alattarn az udvar,
műanyag gyeppel borítva -' a sogórnőm,

Meddig maradsz?
- Amíkor a charter visszamegy.
- Az három hét.
Most is fáj a feje. Parólqát visel, rnindíg fáj a feje.
- Vegyél be aszpirint, - mondom,
És már olvasnám az Alame-házaspár megtérésének és igehirdetésének törté

netét azon a röpcédulán, Tony és Susan Alamo, fél-csinos, fél-fiatal pár. Susanon
valószinűleg paróka, attól ilyen merev egy nő mosolya, Tony, akár egy hajdani
parkettáncos, lesimított fekete frizurával. "Tony és Susan Alamo az a pár - ol
vasom - amelyik elsőnek vitte ki Krisztu.st a fiat..aloknak az utcára, és világmoz
galmat kezdtek Jézus igazáért."

Megint moziba mész? Az amerikai filmek vacakok.
Pesten még azt mondtad, a magyárok vacakok.
Az más. De itt élni lehet. MegintelsWrtad a hamut.
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- Miért ordítasz? - kiált rám, párókában és az első esőkabátban.

- Te ordítasz.
Nézi magát a tükörben, és beszél, beszél. Nem figyelek oda. Susanés Tony

Alamo megigazulásának a története. "Ugy CSÚfolták őket eleinte, mint »Jézus ször
nyetegei«, »Jézus bandája«, »Jézus SS-osztaga«" ...

Minek mozíba menni? Menj le a pootba napozni. Rádfér.
A Palatínuson 7,10 forint a belépő, és l a borravaló.
De most nálunk vagy, Amerikában. A po ol ingyen van, a lakáshoz jár.
Ez tény.

Es olvasom tovább az Álarno-házaspár történetét. "Tony és Suslan azt _mondja,_
hogy amikor ö~ évve! ezelőtt kimentek az utcára a kábítószeres halálraítéltek közé,
hónuk alatt voU a bibna, Krisztus sZ1avaival. De ez a szó halott volt. Járták Hollu
woodot, és mit énekelt az ifjúság? »Isten ha!ott«, "Égessük fel ,a templomokat!«,_
..Pusztitsunk el minden ielekezetett-" .

A sógornöm visszajön, a második esőkabátban. paróka nélkül.
Mikor mész vissza?
Már megmondtam,
Amerikát ki nem állhatom. Egy nagy rakás ...
Azt mondtad Magyarországról is.
Mégis felveszem a parókát, Igy jobb?
Haggy olvasni.
Ú gyse tudsz angolul.
Te jobban tudsz.

Felteszi a parókát, nézi magát.
- Míkor mész haza? - Felém fordul. - Ugye, párókában oké?
- Remek, Egy kicsit öregít ugyan... Haggy olvasni.
Leveszi a parókáját, kimegy a harmadik esőkabátért. "És azóta - vall Tony

és Susari Alarno -, hogy járjuk Hollywoodot, Califomiát, az ifjúság habzsolja ex.
bibHa üzenetét, Jézus tanítását, hátat fOTdított bűneinek, mert tiuiia, Jézus ismét
visszatér közénk. De vannak, akik továbbm is a kábítószerek, a szabad szerelem,
a csoport-szekszuális-kielégülés (ez angolul egyszerűbb: group-sex) rabjai. Mi küz
döttünk és továbbra is küzdünk ellenük."

A harmadik esőkabát, ezúttal parókával.
Mért jöttél ide?

- Már mondtam.
- Hadd röhögjek ! Neked ennyi dollárad van?
Nem válaszolok. Kezemben a röpcédula.
- Es mégis, míkor mész haza? Mármint ocz.a.
Nem engedtem, hogy ismét közölje véleményét.

Húsz nap múlva.
És addig itt cigarettázol ? viszkizel ?
A fél üveg free-shop víszkímet te ittad meg.
Feljött egy szegény magyar, megkínáltarn.
Mért szegény magyar, ha itt él?

Elhallgat. Kimegy, a heverőre dobja a parókáját, a harmadik esőkabátját, ku
tat a gardróbban, s közben hol Magyarországot szidja, hol Amerikát, hol Marion
Brandot - az ő új filmjét nézern meg -, aki csak azért sztár, mert Amerikában
mindenki beteges hajlamú, Marlen Brando is, és vacak a "tíví"-program, és Pesten
sorba kell állni kenyérért, piros-papríkáért, olasz garbókért ("hogy azok milyen
vacakok" l), nincs tej és hús, és hogy mért olvasok angolul, amikor egy szót sem
értek. Én - ennek ellenére - olvasom tovább a röplapot, "De kicsoda is - kér
dezi a röplap - Tony és Susa n Alamo? Mindketten zs~dók." És jelenleg nem tud
ják, hogy az apostolok között ők, vagyis Tony és Susán-e, a tizenharmadikak és ti
zennegyedikek? Tony különben neves beat-énekes volt, rengeteget keresett, de még
sem volt nyugalma, hisz érezte: az élete csupa szenny, Nem hitt Istenben, Jézus
ról fogalma sem volt. Minél többet keresett, annál elveszettebbnek érezte magát.
A keresztények? Éppoly romlottak, kéivágvók, akárcsak ő. Azt fontolgatta: ha
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Jézus a keresztényekért ennyit sem tett, mért tett volna bármit is értük, a meg
váltatlan zsidókért?

A sógornöm párókában és tigriscsíkos esőkabátban.

így .L.. oké'?
- Kint legalább negyven fok.
- De szrnog. Nálatok az sincs. A szmog, bármikor megeredhet az eső, Undo-

rító ez a Hollywood. A szmog I
Gyere vissza a Baross utcába, ott, egyelőre, nincs szmog.

- Nálatok sorba kell állni piros-paprikáért. Bs tejfölért.
- Akkor maradj itt.
- Utálorn a piros-paprikát; A barbaeue, az az igazi. Nálatok persze nincs,

Miért lenne'? Mílyen dressinggel szereted a salátát'? A freneh, az a legjobb. - Bs
eldobja a tigriscsíkos esőkabátot. A paróka úgy ül továbbra is a fején, mint egy
kozák prémsapka. - Mért nem rnész napozní ? A Marion Brando egy vacak szí
nész, milyem legyen egy beteges hajlamú? - Most a parókáját is elhajítja. - Dög
letes itt ez a meleg, De egy ameríkat nő... egy sexy, mert a legjobbak közé já
rok a gymne-be, és csodálják az alakomat '" Tudod, micsoda társaság'? Hollywood!
Robert Taylor első felesége, millíomosok !

Szerétném nyugodtan tovább olvasni az Alámo-házaspár esetét,
- Először is: mért vagy te amerikai? Másodszor: egy péksegéd felesége vagy,

rnellesleg alkalmi pincérnő.

Mikor rnész haza '?
- Már megmondtam.
A szmog, az valóban elszürkíti az eget, hőség, fulladoznak a pálmák, sápad

nak a virágok, A sógornöm eltűnik, - újabb esőkabát.

Tony Alámos egy alkalommal valami zavaros pénzügyben - nyilván vita a.
'I'V-vel - felkereste az ügyvédjét. Várnia kellett, És a "jel" akkor érkezett meg.
Bármilyen romlottak is a keresztények, bármennyire nem váltotta ds meg őket

Jé'zus, neki mégis ki kell keresztelkednie. Ez meg is történt. Habár tudta, hogya
Szentlélek mégsem ott fú bennük, amikor és ahol akar. Újabb tárgyalás az ügy
védnél, újabb várakozás, Isten ismét jelentkezett - a megható történetben csak
az a furcsa, hogy aLélek, bárhol fújhat ugyan, de Tonyt mindig az ügyvédi iro
dában világosította fel -, és Isten sugalma eloszlatta kétségeit az Ö Fia, Jézus
Krísztus iránt. Hogy miként, azt a röplap nem részletezte. csak közölte. Bs rá
jött, még ott az ügyvédi irodában - ahol, nyilván rendbehozta anyagi ügyeit is -,
hogy egy a Krísztus és semmi sem választhat el Isten szeretetétől, és legyünk bi
zonyosak benne: Jézus Krisztus a megváltönk. Bs a röplap végén: másnap reggel
kilenckor az Ajamos-hézaspár, bérelt buszon, istentiszteletre, majd szeretet-lako
mára vis-zi híveit. Belépődíj 5 dollár ~ utazással együtt - az agápé jelszava:
"Jer és lásd a csodákat, melyeket Isten tészen az Utolsó Napon".

- Igy - okié?
- Remek.
A sógornöm a tigriscsíkos esőkabátban. párókával.
- Ez 'a lila nem lenne jobb'?
- Bn ennél maradnék.
Hisz nem mlndcgy ? Úgys-em fog esni.

Míkor mész vissza?
Húsz nap múlva.
Megőrülök.l Tíz perc a coffée-house, A manager letol, ha kések. - Le-

rantia aparókát. - Mégis paróka nélkül megyek.
Fésülködj meg legalább.
Arra már nincs időm. Bs tudod, rmlyen drága itt a taxi?
Menj autó-stoppal. - Ezt különben hitchhtkíngnek hívják.
Hogy egy néger rnegerőszakoljon? - Mégis felteszi aparókát. - Mikor

rnész haza?
- Már mondtarn.
- Oké. Én nem írmék össze mindenfélét abelvárosról, fasisztákról, iskoláról.

papokról. Különben az .anyárn azt írta, rossz ír6 vagy.
Igaza van.
Menj le a poolba, A Brando-film egy vacak.
Láttad?
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- Minek azt látni? így jó. Meleg, de tökéletes ez a paróka. 120 dollár. 11'
jál sci-fit, az itt üzlet, dögletesre keresnéd magad.

Rögtön nekikezdek.
És már az ajtóban:

Egyáltalában rninck jötbél ?
Mert felszálltam Frankfurtban.

Másnap ott vártam éln is a Hollywood Boulevard és a Híghland Avenue sar
kán, ahol az Alamo-házaspár - Jézus tízenharmadik és tizennegyedtk apostola
- híveit a bérelt buszhoz invitálta. A zsúfolt busz akkor indult, amikor odaértem,
az Alarno-házaspár egy 'I'oyodám előttük.

"A lélek ott fú, ahol akar" - jutott eszembe F. paulita atya. Ebben a Jé
zust hirdető hacacáréban is, melyről nem nehéz megállapítani, hogy egyben a
tizennegyedik apostol, Tony Alamo nehezen fogyó Jemezeinek a reklámja is. És ott
fú a lélek abban a félszeg mosolyú, kopottás férfiban is, aki a Broadway-áruház
sarkán nyújtja felém, félénken és bocsánatkérőri színte, a röplapját. Sosem felej
tem ezt az alázatos mosolyt - mintha alamizsnát adtam volna -, mellyel megkö
szönte. Megállok egy mozí előtt, olvasom a röplapot, "Ne felejtsétek el Istent! Is
ten itt van! Csak ő tudja, melYik ,az ítélet napja! Készüljetek fel rá! Ig,azuljatok
meg!" És a röplap alján - már térdig gázolok a röplapokban. ott látom az Ala
me-házaspár mosolyát, a sarki szex-film tökéletesen mást kínáló reklámját - ho
vá, kihez forduljak megigazulásért? melyik telefonszámot hívjam sürgős esetben?!
És a röplapokon a kereszt; egy édeskés Krisztus, egy metodísta pap szúrós tekin
tetű képe, a többieken - hadd nevezzem nemzetközi nevén - az .Jnttmszféra''
gondosan fotografált részletei.

Már mennék tovább - könnyű döntenem : se megigazulást nem fogok keresni,
se a szex-filmet nem nézem meg. De megszelal mögöttem egy halk, alázatos hang.

- Uram, úgy láttam, ön elolvasta felhívásunkat. Döntött! Eljön délutánkö-
zénk?

A félszeg, kopottás röpcédulás,
- I am catholic, - felelem. Helyeslően bólint. Már menne, de még marad.
- Én is az voltam. De otthagytam az egyházat. Rájöttern. volt papjaim töb-

bet törődnek bűneinkkel, míru erényeinkkel. És Ieváltam, én szegény levél, ar>:~l a
gazdag, nagy fáról. A mi papunk azonban azt mondja: erényeiről Ismeritek meg a
bűnöst is. Ha erényeit dicséritek, hamarabb ismerik fel bűnös voltukat. I am sony.
De remélern. ön hivő. Sajnálom, hogy nem tudom köreinkbe vonni.

És már ott sincs, és versenyben a szex-rnozí röpcédulásaíval, ő is osztogatja,
tovább, röpeéduláít. Melyikük győz? Másnap elmentem a szex-moziba, - hatlan
voltunk. Az Alamo-házaspár mégiscsak egy teletömött autóbuszt vitt magával is-
tentiszteletre, agápéra, "

Egy kábult, zavaros szemű, mutatós, tetszetős rongyokba öltözött hippi, a kö
vetkező sarkon, a hatalmas gramofonlemez-üzlet előtt, a gitárját pengett. Egy song,
Júdás songja a főpapok előtt, a "Jés.us Christ Superstarból", Júdás songja, aki. él

musical szerint, ha jól értem a szöveget, jobban szereti Jézust, mínt azok, akik
nem árulták el.

Valahogyan, röptiben és prózában, ez a szöveg:
"AZért jött,em, hogy ,elmondjam nektek, milyen szomorú ügyre váHalkozt,am,

mennyi keserves időbe került, mennyit mérle·geltem, mielőtt felkereste/ek titeket.
Higgyétek ,el, hogy nem a .magam h,asznát ,akm1Om tőletek. És megmondom nektek:
tudom, átkozott vagyok mindörökké".

A lemez-boltban is a "Jesus Christ Superstar" szól, bemegyek, hallgathatom,
előttem a szövegkönyv, Elképesztő, magával ragadó muzsika, - egyszer beat, majd
rock, majd míntha Schubert szólna, aztán egy turbában J. S. Bach, később Orff,
Muszorgszkii, Bartók, Sztravinszkij, megrázó zenei egyveleg, a "Hosanna" rock-etűd

szinte Bach matematikája szerint, És a szöveg, Se nem opera, - úgy nem az, mínt
Monteverdi valamelyik operája. - se nem oratórium. Egy Bach-passió, - a sze
roncsétlen Jézus Krisztus, akit gyengéden becéz, a kórus, elárultatásának története.
Nem nevezhetem másként - a János-, Máté-, Márkus-passió után a Júdás-passió.
Egy evangélium nyomán, amit Júdás írt volna meg.

És a Hollywood Boulevardori szemetel az eső. A szmog mégis esővé változik.

(Folytat juk)
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