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Az iránytű mindig keletre mutat

Szerző 2015-ben Goncourt-díjjal kitüntetett művének főhőse Franz Ritter 
osztrák zenetudós, a keleti és nyugati zene szakértője, aki szerelmes Sarah-ba, 
a nyughatatlan francia keletkutatóba. Az ópiumfüggő Franz sajátos keleti be-
tegségben szenved, aminek következtében álmatlansággal bajlódik. A regény 
egyetlen ébren töltött éjszaka csapongó gondolatait írja le, amelyek a szerelem, 
valamint kelet és nyugat zenei, művészeti és kulturális kapcsolata, és óhatatla-
nul a politika körül keringenek. Ezekből adnak ízelítőt az alábbi részletek.
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Vajon a németek és osztrákok Napóleont akarták utánozni, amikor 

1914-ben felvetették az általános dzsihád gondolatát? Az volt az elkép-
zelés (amit az archeológus Oppenheim javasolt), hogy engedetlenségre 
szólítják fel a világ muzulmánjait, a marokkói gyalogosokat, az algériai és 
szenegáli lövészeket, az indiai, kaukázusi és türkmén igazhívőket, akiket a 
Hármas Antant harcolni küldött az európai frontokra, hogy lázadásokkal 
és gerilla akciókkal zilálják szét az angol, francia és orosz mohamedán 
gyarmatokat.  Oppenheim ötletét a németek, osztrákok és törökök tet-
széssel fogadták, és a dzsihádot a Győzelmes Mehmed mecsetben 1914. 
november 14-én a szultán-kalifa nevében hirdették meg, hogy a szimboli-
kus súlya a lehető legnagyobb legyen. A fetva bonyolult volt, hiszen nem 
az összes hitetlen ellen irányult, a nem hívők közül kizárta a németeket és 
osztrákokat, valamint a semleges országok népeit. 

A felhívást követően a hívők ünnepélyesen felvonultak a német és oszt-
rák követségekhez, amit az első háborús cselekedet követett: a beszédek 
után egy rendőr közelről az egész tölténytárát kilőtte a Tokatliyan Nagy-
szálló halljának nemes angol faliórájára, hogy pisztolylövések jelezzék a 
dzsihád kezdetét, ha hinni lehet Schabinger követségi tanácsosnak, aki az 
ünnepélyes bejelentés egyik előkészítője volt, és aki a csatározásba min-
den orientalista erejét beleadta. Ezután Alois Musilt a harcias Auda abu 
Tayi törzséhez küldték, hogy kérjék támogatását. A britek és a franciák 
sem maradtak restek, sorra sikerrel mozgósították Lawrence-t, Jaussent 
és Massignont, akiknek sikerét, mint tudjuk, Auda abu Tayi és Feiszal lo-
vasainak sivatagi felvonulása jelezte. Így kezdődött Arábiai Lawrence le-
gendája, amely, az arabok szempontjából sajnálatos módon, a közel-keleti 
francia és angol mandátumokkal végződött. A számítógépemben megvan 
Sarah-nak  a francia gyarmati katonák és a német dzsihád kapcsolatá-
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ról írt cikke, és amelyben képekkel is illusztrálja a muzulmán hadifog-
lyok Berlin melletti modelltáborát, amit a kor etnológusai és keletkutatói 
rendszeresen látogattak. Az írás egy képes folyóirat, a L’Histoire számára 
„leleplező”, vagy Isten tudja valamilyen hasonló céllal készült. Íme:

A két embert csak a Honvédelmi Minisztérium gyűjteményében meg-
őrzött régi iratokból ismerjük, amelyek gondosan digitalizált formában 
tartalmazzák több mint hárommillió-háromszázezer 1914 és 1918 között 
Franciaországért elesett adatlapját. Ezek a szép karcsú betűkkel, kézzel, 
fekete tintával sűrűn teleírt lapok szűkszavúak: tartalmazzák az elhunyt 
katona nevét, keresztnevét születési helyét és idejét, továbbá a rendfoko-
zatát, a hadtestet, amelyhez tartozott, a törzsszámát, és az a borzasztó sort, 
amelynek  a civil életben nincs megfelelője: „A halál neme”. A halál neme 
kifejezés nincs minden költőiség nélkül, de ez a költészet süket, brutális, 
amelyben a szavak borzalmas képekben bontakoznak ki, mint „megölte 
az ellenség”, „sebesülések”, „betegség”, „megtorpedózták és elsüllyedt”, 
ezek végtelen variációja és ismétlődése – törlések, így a „sebesülés” ki-
húzva, helyette „betegség”, a talán utólag kitörölt „eltűnt”-et „megölte az 
ellenség” helyettesíti, ami azt jelenti, hogy megtalálták a testét, így már 
sohasem jön vissza, amivel kiérdemelte a „meghalt Franciaországért” mi-
nősítést és az ebből fakadó dicsőséget.  Aztán, föl van jegyezve a hely, 
ahol a halál véget vetett a katona életútjának ezen a földön. Így keveset 
tudunk arról a két harcosról is, akikről szó van. Sőt a civil foglalkozásuk 
is kérdéses, ami gyakori a gyarmati katonáknál. Biztos a keresztnevük és 
a nevük, fordított sorrendben. Mégis feltételezem, hogy testvérekről van 
szó. Fegyvertestvérekről mindenképpen. Ugyanabból a városból, a Niger 
folyó partján lévő Niafounkéból származnak, amely Timbuktutól délre 
az akkori Francia Szudánban, a mai Maliban található. Két év eltéréssel 
1890-ben, illetve 1892-ben születtek. Bambarák, Tamboura klánjából. Ne-
vük Baba és Moussa. A sorozásnál különböző alakulatokhoz kerülnek. 
Önkéntesek, legalábbis az összeszedett gyarmati katonákat így nevezik: 
minden régió kormányzójának be kell tartania a kvótáit, így  akár Bama-
kóban, akár Dakarban, keveset törődnek azzal, hogy ezt hogyan éri el. 
Nem tudjuk Baba és Moussa foglalkozását, és hogy Maliban hagynak-e 
anyát, feleséget, gyermeket. Ugyanakkor kitalálhatjuk az érzéseiket az 
elindulás pillanatában, büszkeséget az egyenruhára,  félelmet az ismeret-
lentől minden bizonnyal, és főleg a nagy, élénk nyilallást, amelyet a szülő-
hazától való  elszakadás jelent. Baba szerencsés, Moussa kevésbé. Babát 
először műszaki alakulatba sorozzák, alig kerüli el, hogy a vágóhídhoz 
hasonlító Dardanellákra vezényeljék, aztán hosszú hónapokig Afrikában, 
Szomáliában állomásozik.  

Miután Marseille-be, Franciaországba érkezik 1916 elején, Moussa 
fegyveres tábori kiképzést kap Fréjus-ben, majd 1916 tavaszán Verdunbe 
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irányítják. Elképzelhetjük, micsoda felfedezést jelent Európa a szenegáli 
lövészeknek. Erdők ismeretlen fákból, csendes folyók, amelyek csíkokat 
húznak a tavasszal oly zöld rónákba, meglepő, fekete-fehér foltos tehe-
nek, és hirtelen egy kanyar után, Verduntől a végtelen mocsár, a pokol. A 
lövészárkok, a szögesdrótok, a lövedékek, olyan sok, hogy a csend ritkává 
és nyugtalanítóvá válik. A gyarmati katonák és mellettük a fehér bakák 
egyszerre ismerték meg a halált. Soha az „ágyútöltelék” kifejezés nem volt 
ennyire indokolt. Az embereket a robbanások bábuként szaggatják szét, 
mint a papír szakadnak részeikre a srapnelek becsapódásakor, vérezve 
ordítoznak, a töltések okádják az emberi maradványokat, amelyeket a tü-
zérség borstörője őrölt meg. 700 000 ember esik el Verdunnél, a Meuse 
két partján. Betemetve, a földet felszántó géppuskák és lövedékek által 
széttépve. Moussa, mint mindegyik társa, megtapasztalja a nagy, majd a 
hatalmas félelmet; mégis a rettenet szívében van bátorsága, hogy kövesse 
a tizedesét egy jól védett állás támadásakor, amelyet nem lett volna szabad 
megrohamozni, látja a fegyvertársait maga körül elhullani, de valami külö-
nös okból maga sértetlen marad. A körzet neve méltó a körülményekhez, 
Mort-Homme1; alig hihető, hogy ebben a mészárszékben létezik egy falu, 
amelynek környékét a tavaszi esők mocsárrá változtatták, és ahol vízi nö-
vények helyett ujjak és fülek úsznak. Moussa Tamboura 1916. május 24-én 
szakaszának nagy részével együtt fogságba esik a 304-es magaslati pontnál, 
amelynek hiábavaló védésénél 10 000 ember halt meg.   

Csaknem abban a pillanatban, amikor Moussa, miután alig kerülte el 
a halált, felteszi magának a kérdést, hogy vajon a testvére életben van-e 
még. Baba Djibouti mellett táborozik. Zászlóalját most egészítik ki más 
gyarmati egységekkel. A katonák Indokínából érkeznek, mielőtt útra kel-
nek Franciaországba. 

Moussa számára a fogság, minek tagadni, nagy megkönnyebbülés; a 
németek a muzulmán katonákat egyedi bánásmódban részesítik. Moussát 
egy Berlintől délre elhelyezkedő fogolytáborba szállítják, ezer kilométer-
re a fronttól. Utazás közben úgy véli, hogy a német táj az észak-francia 
vidékhez hasonlít.  A Zossenben Wünsdorfhoz közelében lévő, „Félhold” 
nevű tábor”, Halbmond-Lager, a „mohamedán”, vagy annak vélt foglyok-
nak van fenntartva. Vannak benne algériaiak, marokkóiak, szenegálok, 
maliiak, szomáliaiak, gurkhák a Himalájából, szikhek és indiai muzulmá-
nok, Comore szigetiek, malájok, valamint, a szomszéd táborban, muzul-
mánok az Orosz Birodalomból, így tatárok, üzbégek, tadzsikok, és kauká-
zusiak. A tábor olyan, mint egy kis falú, csinos, török stílusú, fából épült 
mecsettel; amely első a Berlin környéki mecsetek közül, hadi mecset.

Moussa tudja, hogy a háború számára véget ért, ilyen távolságra, Po-
roszország belsejében az ágyúgolyók nem érhetik el, néha örül ennek. 

1 Holt ember
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Igaz, nem sebesülhet meg, amely rosszabb, mint a halál, de a vereség, a 
száműzetés, a deportálás szintén alattomos fájdalmat okoz – a fronton az 
állandó feszültség, a mindennapi rettegés az aknáktól és géppuskatűztől 
tölti meg a lelket. Itt a barakkokban, a mecsetben a túlélők állandóan 
hazai történeteket mesélnek, bambara nyelven, de ami a Nigertől távol, 
a sok nyelv és életút között idegenül hangzik. Ebben az évben a ramadán 
július 2-án kezdődik; a koplalás a véget nem érő északi nappalokon igazi 
kínszenvedés – a sötétség csak öt óra hosszat tart. Moussa többé nem 
az ágyuknak, hanem néprajz- és keletkutatóknak és a propagandistáknak 
van kiszolgáltatva: a birodalom minden tudósa járja a táborokat, hogy 
beszélhessen a foglyokkal, hogy megtanulja az erkölcseiket, szokásaikat; 
ezek a fehérköpenyes emberek fényképezik, lajstromozzák a foglyokat, 
megmérik a koponyájukat, az országukról meséltetik őket, amelyeket fel-
vesznek, hogy később a nyelvüket tanulmányozhassák. Ezekből a Zossen 
tábori felvételekből számos nyelvészeti tanulmány készül, például Fried- 
rich Carl Andreasnak, Lou Andreas-Salomé férjének az értekezése a 
kaukázusi iráni nyelvekről.

Az egyetlen kép, amelyen Moussa Tambourát láthatjuk, a táborban ké-
szült. Egy, a muzulmánoknak készült propagandafilmben, amely a rama-
dán végi ünnepen forgattak 1916. július 31-én. Az ünnepségre, mint dísz- 
vendéget meghívtak egy porosz herceget, valamint a berlini török nagy-
követet is. Moussa Tamboura három társával együtt látható, amint éppen 
a rituális tüzet készíti elő.  A muzulmán foglyok mindannyian ülnek, míg 
a nagy bajszú németek állnak. A kamera aztán a gurkhákra, majd a szép 
szikhekre, a marokkóiakra, végül az algériaiakra irányul; a Porta nagykö-
vete üres tekintettel bámul, míg a herceg tele van érdeklődéssel az újfajta 
barátok, a volt ellenségek iránt, amelyekből szeretnék, ha minél több tö-
megesen dezertálna és fellázadna a gyarmati hatalom ellen: a film azt pró-
bálja bemutatni, hogy Németország, ahogy Törökországnak, az iszlámnak 
is barátja. Egy évvel előbb a Német Birodalom minden keletkutatója alá-
írt egy klasszikus arab nyelvű nyilatkozatot, amelyben dzsihádra hívta fel 
a világ muzulmánjait Oroszország, Franciaország és Nagy Britannia ellen, 
amelyben a gyarmati csapatokat biztatják, hogy keljenek föl uraik ellen. 
Majd a kamera, anélkül, hogy a tűzrakásban elfoglalt Moussa Tamboura 
észrevette volna, ismét a tűzgyújtásra irányul.

A zosseni modelltáborban a mohamedán hadifoglyok számára tizenöt-
ezer példányban újságot is kiadnak , a szimultán arab, tatár és orosz nyel-
ven megjelenő, egyszerűen A Dzsihádnak nevezett lap mellett A Kaukázus  
a grúziaiaknak,2 míg a harmadik,  a Hindusztán  urdu és hindi kiadásban 
az indiaiaknak szól. A kiadványok fordítói és szerkesztői hadifoglyok, és 

2 Félreértés, vagy elírás: a grúzok több mint 80%-a ortodox keresztény, a 
lakosságnak csupán 10%-a mohamedán (a ford.). 
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keletkutatók, valamint főleg a Török Birodalom tartományaiból szárma-
zó, Németország politikáját elfogadó „bennszülöttek”. Az arab kiadás 
egyik felelőse Max von Oppenheim, a híres régész. A Külügy- és Hadügy 
Minisztérium abban reménykedik, hogy „áttérésük” után a gyarmati ka-
tonákat az új szent háborúban vetik be.

Kevéssé ismeretes, hogy a német dzsihádnak az érintett területeken 
milyen reális következményei voltak; valószínűleg közel semmilyenek. 
Még azt sem tudjuk, hogy meghirdetése például a Djiboutiban tartózko-
dó Baba Tambouráig eljut-e. Baba azt sem tudja, hogy testvére akaratla-
nul részt vesz a német vállalkozásban, azt képzeli meghalt, vagy a fron-
ton van, amelynek visszhangjai csak cenzúrázva jutnak el a Vörös-tenger 
partjaira: Baba számára a háború hősiességet, dicsőséget és önfeláldozást 
jelent. Bizonyára a fivére hős valahol Franciaországban, ahol bátran har-
col. Kevésbé bizonyos a saját érzelmeiben, amelyben a tettvágy a félelem-
mel keveredik. Végül 1916 decemberének elején, amely Moussa számára 
a berlini jeges tél eljövetelét jelenti, Baba értesül róla, hogy zászlóalját 
Port Szaídon és a Szuezi-csatornán át végre az anyaországi frontra küldik. 
December végén 850 gyalogos száll fel az Athos nevű szállítóhajóra, amely 
Hong Kongból jön, a hajófeneket elfoglaló 950 kínai kulival megrakodva. 
Az indulásra azonban csak február elején kerül sor, amikor Moussa be-
teg, a porosz tél hidegétől köhög és vacog.

Az Athos Port Szaídot 1917. február 14-én hagyja el, és három nap múl-
va, amikor a harmadosztályú hajórészen elszállásolt lövészek már kezdik 
a tenger viszontagságait megszokni, Málta szigetétől néhány mérföldre 
az Athos keresztezi a 65-ös rendszámú német U-Boot útját, amely a bal 
oldalába torpedót ereszt. A támadás következtében az utasok közül 750-
en meghalnak, köztük Baba, aki a háborúból nem lát és hall mást, csak a 
saját életének hirtelen kegyetlen végét, egy borzalmas robbanást, fájdal-
mas kiáltásokat és pánikot, gyorsan a vízbe fulladó testeket, amely elön-
ti a hajótestet, a fedélközt és a tüdőket. Moussa sohasem értesül fivére 
haláláról, mivel néhány nap múlva a zosseni tábor kórházában fogolyként 
betegségben elhuny, ha hinni lehet adatlapja halál neme rovatának, amely 
ma már egyedül őrzi a táborba száműzött igazhitűek emlékét. 

Micsoda őrület ez az első, valóban világháború. Meghalni egy hajó 
sötét gyomrában, micsoda kegyetlenség. Vajon ez a dzsihádista mecset 
létezik-e még Berlintől délre a tavaktól szabdalt brandenburgi grófság 
mocsarak övezte homokos síkján? Meg kellene kérdeznem Sarah-t. Mi-
lyen különös, hogy Észak-Európa első mecseteinek egyike a háború kö-
vetkezménye. A német dzsihád mennyire különböző elveket valló figurá-
kat terelt egy fedél alá – tudósokat, mint Oppenheim és Frobenius, török 
és német katonákat és diplomatákat, száműzött algériaiakat, vagy szíriai-
akat, mint a drúz Chékib Arslan.  Manapság azonban a szent háború nem 
elvi síkon folyik.
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Azt mesélik, hogy a mongolok a levágott fejekből gúlákat csináltak, 
hogy elrémisszék az elfoglalt terület lakosait – végül is a szíriai dzsihadis-
táknak ugyanez a módszerük, borzalom- és rémületkeltés, az emberekre 
ugyanazt a kegyetlen áldozati technikát alkalmazzák, amelyet eddig csak 
birkákra használtak, a torok elmetszése, majd a nyak gondos átvágása 
a fej leválasztásáig, és mindez a szent háború nevében. Közösen végre-
hajtható borzalmas szórakozás. A dzsihád első pillantásra bármennyire 
különösnek és külsőségesnek tűnik, végül is hosszú kollektív menetelés, 
kegyetlen és barbár történelem szintézise – Isten óvjon bennünket a ha-
láltól, az Allah akbár-tól, a Red Love-tól és a lefejezéstől. 

Istennek hála a tudósítás véget ért, térjük vissza a zenéhez, Mendels- 
sohnhoz és Meyerbeerhez, Wagner esküdt ellenségeihez, akik közül 
Meyerbeer különösen tárgya volt a wagneri gyűlöletnek, annak a szörnyű 
gyűlöletnek, amely, nem tudom eldönteni, oka vagy következménye volt 
az antiszemitizmusnak: Wagner talán azért lett antiszemita, mert kegyetle-
nül irigyelte Meyerbeer sikereit és pénzét. Wagner erről nem hagy kétsé-
get: Judaizmus a zenében című művében sértegeti Meyerbeert, ugyanazt a 
Meyerbeert, akire évekig felnézett, ugyanazt a Meyerbeert, akit utánozni 
szeretett volna, ugyanazt a Meyerbeert, aki segített színre vinni a Rienzit 
és a Fantomhajót. „Az emberek megbosszulják a nekik tett szolgálatokat” 
mondta Thomas Bernhard, mondás, amely mintha Wagnernek lenne szán-
va. Neheztelő eszmefuttatásaiban Wagner szemére hányja Meyerbeernek 
és Mendelssohnnak, hogy igazából nem volt anyanyelvük, és olyan idiómát 
beszéltek, amely generációkkal később a „szemita kiejtésben” tükröződik 
vissza. A személyes nyelv hiánya miatt nincs egyéni stílusuk, ami utánzás-
hoz vezet. Meyerbeer és Mendelssohn utálatos kozmopolitizmusuk miatt 
képtelenek a művészetig eljutni. Ez hatalmas butaság. Illetve, mivel Wag-
ner nem buta, rosszhiszeműség. Tudatában van annak, hogy megjegyzései 
butaságok. A gyűlölete beszél. Elvakítja a gyűlölete, mint feleségét, Liszt 
Cosimát is, amikor húsz év múlva a pamfletet saját neve alatt újra kiadja. 
Wagner bűnös. Gyűlölködő bűnöző. Ha ismeri Bachot és azt a harmóniát, 
amivel elődje a zenét oly nagyszerűen forradalmasította, akkor a feladat 
nem Mendelssohnra marad. Mendelssohn emeli ki Bachot Lipcsében a 
relatív feledésből, amelybe jutott. Emlékszem arra a borzalmas fényképre, 
amelyen a harmincas években egy magára nagyon büszke, hegyes bajszú 
német rendőr Mendelssohn lebontásra ítélt, emelődaruhoz láncolt szobra 
előtt pózol. Ez a rendőr maga Wagner. Mindenki azt mond, amit akar, de 
még Nietzsche is elfordult Wagner rosszhiszeműségétől. Nem fontos, hogy 
személyes okokból utasította el a kis lipcsei rendőrt. Oka van, hogy utálta 
Wagnernek a nemzeti illúzióban elvesző világpolgár-ellenességét. Wagnert 
egyedül Mahler és Schönberg fogadja el. Az egyetlen hallható nagy Wag-
ner-mű a Trisztán és Izolda, amely nem borzalmasan német és keresztény. 
Egy kelta legenda, amely netán olasz, vagy más középkori szerző műve is 
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lehet, de ez nem is fontos. De Vis és Ramin benne van a Trisztán és Izol-
dában. Benne van az őrült Majnun szenvedélye Layla, Khosrow szerelme 
Shirin iránt.3  Pásztor és fuvola, az Elhagyatott és üres tenger. A tenger és 
a szenvedély absztrakciója. Nincs benne Rajna meg arany, sem nevetsé-
ges, színpadon úszó vízi tündérek. Ah, magának Wagnernek a rendezései 
Bayreuthban, nem lehettek akármik, legalábbis ami a polgári giccset és 
a nagyravágyást illeti. Mi más lenne a tébolyult II. Lajos kancája, amit a 
díszletekhez felajánlott? Egy nevetséges alaknak, akinek elfelejtettem a 
nevét, kellett az illusztris gebe fülébe vattát betömnie, szemére elsötétítő 
szemüveget tennie, hogy ne féljen és ne legelje le a tündérek fátylait. Mu-
lattató, hogy az első keleti Wagner-rajongó Abdul Aziz török szultán volt, 
aki Wagnernek jelentős összeget küldött a bayreuthi fesztivál-színházra – 
sajnálatosan nagyon hamar meghalt, így nem tudta kiélvezni a lándzsákat 
és sisakokat, a kancát, valamint a hely összehasonlíthatatlan akusztikáját, 
amelynek emeléséhez hozzájárult. 

Ki tudja, talán wagneriánus volt a teheráni Abguineh múzeumban az a 
harmincas éveiben lévő, kerek, bajszos iráni náci is, aki az elhagyott terem-
ben két csodálatos váza között mellénk lépett, és – micsoda meglepetés – 
emelt karral „Heil Hitler”-t kiáltott. Először azt hittem, hogy rossz viccről 
van szó, azt gondolva, hogy az ember úgy véli német vagyok, és valamiféle 
inzultusról van szó, de aztán rájöttem, hogy Faugier-vel4 franciául beszé-
lünk. A pasas mosolyogva nézett ránk, még mindig emelt karral, amikor 
megkérdeztem, hogy mi ütött magába, valami baj van? Faugier vidáman 
nézte a jelenetet. A férfinek hirtelen megtört a tekintete, olyan lett, mint 
egy megvert kutyáé, és elkeseredett sóhajjal nyögte ki, „óh, maguk nem 
németek, milyen szomorú”. Indeed szomorú, sajnos nem vagyunk sem né-
metek, sem nácikedvelők, viccelődött Faugier. A jóember nagyon savanyú 
arccal, patetikus hangsúlyozással Hitlerről kezdett beszélni; erősködött, 
hogy hogy Hitler „szép volt, nagyon szép”, Hitler qashang, kheily quashang, 
zengte összezárva az öklét, mintha valami kincset fogna, minden bizonnyal 
az árják kincsét. Hosszasan magyarázta, Hitler fedte fel a világnak, hogy a 
németek és az irániak egy népet alkotnak, és ez a nép arra hivatott, hogy 
őrködjön a bolygó sorsán, és szerinte nagyon szomorú, igenis nagyon szo-
morú, hogy ezek a csodálatos elképzelések még nem konkretizálódtak. A 
serlegek, ivókupák és díszes tálak között az iráni hősként megjelenő Hitler- 
látomás egyszerre volt rémítő és komikus. Faugier próbálta figyelmeseb-
ben követni a mondókát, tudni szerette volna, hogy mi van ennek az utolsó 
(vagy talán nem az utolsó) keleti nácinak a begyében, hogy valóban is-
meri-e a nemzeti szocialista elveket és annak következményeit, de hamar 

3 Régi perzsa (arab, török) szerelmi történetek hősei, akiket sok keleti költő 
megénekelt (a ford.).

4 Orientalista, Franz és Sarah barátja és kollégája (a ford.).
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feladta, mert a fiatal megszállott válaszok helyett egyre inkább csak maga 
körül gesztikulált, ami nyilvánvalóan azt jelentette: „Nézzék! Nézzék! 
Lássák Irán nagyságát!”, mintha a tisztes vitrinekből az árja faj fensőbb-
sége áradna. A férfi nagyon udvarias volt, csalódása ellenére, hogy nem 
két náci némettel találkozott, nagyon kellemes iráni tartózkodást kívánt, 
többször megkérdezte, van-e bármire szükségünk, simogatta a II. Vilmos 
stílusú bajszát, majd összecsapta a bokáját, elment, és mi ottmaradtunk, 
Faugier kifejezése szerint, tátott szájjal, elképedve és tanácstalanul.  Va-
lamivel később, amikor az intézetbe visszatértünk, elmeséltem Sarah-nak 
ezt a találkozást. Mint mi, először nevetni kezdett, aztán megkérdezte, 
hogy mi ebben a nevetséges – Irán úgy tűnt, oly messze van Európától, 
hogy egy iráni náci ártalmatlan, távoli különcnek tűnt, bár Európában ez 
az ember haragot és felháborodást váltott volna ki, itt nem tudtuk elkép-
zelni, hogy hogy komoly jelentősége lenne.  És az árjákhoz kötődő faji 
elméletek ma már olyan abszurdnak tűnnek, mint a koponya méricskélé-
se a nyelvdaganat helyének meghatározása céljából. Tiszta illúzió. Még-
is, tette hozzá Sarah, ez a találkozó sokat mond a Harmadik Birodalom 
iráni propagandájának hatékonyságáról – mint az első világháborúban, 
gyakran ugyanazokkal az emberekkel, mint a megkerülhetetlen Max von 
Oppenheim, a náci Németország kereste a muzulmán világ kegyeit, hogy 
hátba támadhassa szovjet Közép-Ázsiában, Indiában és a Közel-Keleten 
az angolokat és az oroszokat, mintegy újra meghirdetve a dzsihádot. A 
tudósok társadalma (az egyetemektől a Deutsche Morgenländishe Ge-
sellschaftig)  a harmincas évektől annyira náci párti volt, hogy készen állt a 
játékra: még az iszlámmal foglalkozó keletkutatókkal arról is konzultáltak, 
hogy a Korán valamilyen módon megjósolja-e a Führer eljövetelét, amire 
a szakemberek a legjobb akarattal sem tudtak pozitív választ adni. Mégis 
javasolták, hogy nyomtassanak ilyen irányú arab szövegeket. Annak a le-
hetőségét is megvizsgálták, hogy az iszlám országokban terjesszenek egy, a 
„Führer az igazhívők vezére” c. képet, amelyen a vezér mulatságos módon 
turbánban jelenik meg, és a török nagy kort idéző kitüntetéseket visel. A 
műveletnek Goebbels vetett véget, akit megbotránkoztatott a kép. A nácik 
hite azt megengedte, hogy „alsóbb embereket” vessenek be katonai célok 
elérésére, de azt nem, hogy turbánt vagy fezt tegyenek a legfelsőbb vezető-
jük fejére. Az SS-nek és Viktor Christian Obersturmbannführernek a bécsi 
ág eminens igazgatójának meg kellett elégednie azzal, hogy megpróbálja 
szemitamentessé tenni a régi történelmet, és akár annak meghamisítása 
árán is kimutatni az árják szemiták fölötti történelmi felsőbbrendűségét 
Mezopotámiában. Drezdában megnyitották továbbá a „molla iskolát” az-
zal a céllal, hogy szovjet muzulmánokat SS-imámoknak képezzenek ki: a 
nácik minden erővel elméletileg próbálták eldönteni azt a kérdés, hogy 
imámokat, vagy mollákat képeznek-e, és mi a megfelelő elnevezése ennek 
a különös vállalkozásnak.  
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3h45’
A fontos, hogy ne veszítsük szem elől keletet. Franz nem teszi. Eloltja a 

rádiót és befejezi a hangos beszélgetést Mann-nal, a varázsló fantomjával. 
Mann Bruno Walter barátja. Barátja a száműzetésben, barátja harmincöt 
éven át. Thomas Mann, Bruno Walter és a Wagner. Mindig az ellentmon-
dásos Wagner. Bruno Walter, Mahler tanítványa, akit a müncheni polgár-
ság megfoszt karmesteri pozíciójától, mivel, mint szemita, és beszennyezi 
a német zenét. Nem fényesítette eléggé Wagner emlékszobrát.  Az Egye-
sült Államokban korának egyik legnagyobb karmestere lesz. Miért vagyok 
ma este felhúzva Wagner ellen? Talán Beethoven iránytűje miatt, amely 
mindig keletre mutat. Wagner a zahir, a száraz, vészjósló Nyugat megjele-
nítője. Elzárja a föld alatti vizeket. Gát, amely miatt kiönt az európai vizek 
folyója. Wagner mindent eltorlaszol. Tönkre teszi az operát. Megfullaszt-
ja. A totális mű totalitáriussá válik. Mi van a csonthéj alatt? A Minden. 
A Minden illúziója. Énekkel, zenével, színészettel, rajnai tájjal, lovakkal. 
Wagner az Iszlám Köztársaság. Buddhizmus iránti érdeklődése, Schopen-
hauer iránti rajongása ellenére Wagner minden különbséget önmagában 
kereszténnyé változtat. A győztesek című buddhista operából Parsifal, ke-
resztény opera lesz. Nietzsche az egyetlen, aki le tudja győzni a mágnes ha-
tását. Aki észreveszi a benne rejlő veszélyt. Wagner: tüdőbajos, Nietzsche: 
vérbajos. Nietzsche gondolkodó, költő, muzsikus. Nietzsche szerette volna 
a zenét mediterránná tenni. Szerette a Carmen egzotikus bujaságát, Bizet 
zenekarának hangzását szerette. Nietzsche meglátta a szerelmet a Rapal-
lónál a tenger fölött lebukó napban, az olasz part titokzatos fényeiben, 
ahol a sötétzöld tükröződik a higanyszínű fényben. Nietzsche megértet-
te, Wagner nem a csúcs, lehetetlen megörökölni, olyan hagyomány halála, 
amelyet nem lehet a mássággal feléleszteni. A borzalmas wagneri modern-
ség. Wagnerhez tartozásért szigorúan fizetni kell. Wagner különálló szikla, 
amely szirtjeivel elsüllyeszti követőinek bárkáit.

Nietzsche számára a Parsifal kereszténysége elviselhetetlen. Perceval 
Grálja úgy szól, mint egy személyes átok. Önmagába, a katolikus illúzióba 
zárva. 

Wagner balsors a zene számára, állítja Nietzsche. Betegség, idegbaj. 
Amelyre a Carmen az orvosság, a délvidék, a spanyol kelet. A cigányság. 
Egy szerelmi mítosz, ami más, mint Trisztán mondája. Nietzsche semmi 
mást nem javasol, csak azt, hogy a zene szerényebb legyen. Nietzsche a 
Carment legalább hússzor megnézte.  A vér, a szilajság, a halál, a bikák; 
a szerelem, mint sorscsapás, az odadobott virág, amely szenvedést okoz, 
amely a hőssel szárad el a börtönben anélkül, hogy elvesztené az illatát. 
A pogány szerelem. A tragikus. Bizet számára keletet Olaszország jelenti, 
a római díjas fiatal Georges Bizet Szicíliában fedezi föl a mórok nyomait, 
a szenvedélytől égő égboltot, a citromfákat, a templommá átépített me-
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cseteket. Az imádott Mérimée novelláinak feketébe öltözött asszonyait. 
Egyik levelében a bajszos látnok (a levél szerint „szálló hal”, aki furcsa 
módon a hullámok taraján él) elmagyarázza, hogy Mérimée tragikus egy-
sége Bizet operájában él tovább.

Bizet zsidónőt vett feleségül, és kitalálta a Cigánylányt. Felesége Halé-
vynek, A zsidónő zeneszerzőjének volt a lánya, amely egészen az 1930-as 
évekig a Párizsi Opera legtöbbet játszott műve volt. Azt mesélik, hogy 
Bizet a Carmen dirigálása közben halt meg, a kártyaária alatt, amikor a 
három cigány kártyavető nő a fatális kártyát megfordítva halált, halált ki-
ált. Nem tudom, hogy ez igaz-e. Ugyanakkor az irodalomból és zenéből 
számos cigánylány halálát ismerhetjük, Goethe Wilhelm Meisterének két-
nemű Mignonjától, Hugo ördögi Esmeraldáján át, egészen Carmenig. Fi-
atal serdülőkoromban borzalmasan megrémített Achim von Arminnak, 
Bettina Brentano férjének Egyiptomi Izabella című regénye; az oly szomo-
rú szöveg kezdetére ma is emlékszem, amikor az öreg cigányasszony, a 
domb egyik pontjára mutatva a fiatal Bellának azt mondja: azon az akasz-
tófán az apád lóg. Ne sírj, folytatja, ma éjjel a folyóba dobjuk a testét, és 
a víz visszaviszi Egyiptomba; fogd ezt a tál húst és ezt a borosüveget, és 
fogyaszd el tiszteletére a halotti tort. És elképzeltem, ahogy a kérlelhetet-
len holdfényben a fiatal lány messziről szemléli a bitófát, melyen az apja 
holtteste himbálódzik; Bellát, ahogy elfogyasztja egyedül a húst és a bort, 
miközben a cigányok hercegére, az apjára gondol, akinek a holttestét le 
kell venni az akasztófáról és a zuhogó vízre bízni, amely oly hatalmas, 
hogy képes a testet visszavinni a Földközi-tenger másik partjára, a halot-
tak és a cigányok országába, és gyermeki képzeletemben Bella további  
megdöbbentően fordulatos  kalandjai, a mágikus homunculus elkészítése, 
a találkozás a fiatal V. Károllyal, nem foghatóak ehhez a borzalmas kez-
dethez, Mihály herceg nyikorgó bitófájához, a gyermek magányos  halotti 
torához. Az én cigánylányom Bella, inkább, mint Carmen, amikor polgári 
szokások szerint szüleim először elvittek a Bécsi Operába, a Carlos Klei-
ber vezényelte Carmenre, megbűvölt a zenekar, a zenekar hangzása, a 
zenészek száma, az énekesnők suhogó ruhája, a táncok tüzes erotikája, de 
borzasztóan lehangolt az istennők szörnyű francia kiejtése: sajna, az izga-
tó spanyol hangsúlyozás helyett Carmennek orosz, Micaelának német ak-
centusa volt, ami rám (hány éves lehettem, talán tizenkettő) fura hatást 
tett. 5 Francia operát vártam, amely a vad Spanyolországban játszódik, és 
semmit sem értettem a zagyva nyelven előadott párbeszédekből és áriák-
ból, amelyet nem tudtam hová tenni, azóta megtudtam, hogy sajnos ez a 
mai operaelőadások jellemzője. A színpad hatalmas mozgó összevissza-
ság volt, cigányok, katonák, szamarak, szalmakupacok, kések egyvelege, 
az ember várta, hogy a kulisszák mögül előjön a bika, amelyet (a szintén 

5  Franz anyja, így anyanyelve is francia.
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orosz) Escamillo ott helyben megöl; Kleiber ugrált a pulpitusán, igyeke-
zett, hogy a zenekar hangosabban játsszon, mindig még hangosabban, 
szertelenül hangsúlyozva, hogy a szamarak, a lovak, a combok a ruhák 
alatt, a mellek a dekoltázsban egy illedelmes falusi mulatsághoz tartoznak 
– a háromszögek csattogtak, a rezek oly erősen fújtak, hogy a levegő bele-
kapott a hegedűsök hajába, és a dohánygyári munkásnők ruhájába, a vo-
nósok elnyomták az énekesek hangját, akik kénytelenek voltak bömbölni, 
mint a csacsik vagy kancák, hogy hallani lehessen őket, így minden árnya-
lat elveszett, egyedül a gyerekek kórusa élvezte ez a pátoszt, akik szintén 
kiabáltak, fából lévő fegyvereiket egyre inkább lóbálva. Olyan sokan vol-
tak a színpadon, hogy bennem felmerült a kérdés, mozgás közben miért 
nem esnek bele a zenekari árokba; a kalapok, a különböző sapkák, a virá-
gok a hajakban, a napernyők, a puskák, a tömeg, a színpadon zajló élet és 
a határtalanul erős zene, a szereplők gyomorkorgásra emlékeztető beszé-
de emlékeimben (de az emlékek mindig túloznak) a zűrzavart idézi.  Sze-
rencsére anyám előzőleg türelmesen elmesélte Don José Carmen iránt 
érzett gyászos szerelmének történetét, amiből csak azt nem értette, hogy 
miért öli meg? Miért kell megölnünk szerelmünk tárgyát? Ha szereti, mi-
ért szúrja le? Ha viszont nem szereti, ha elvette Micaelát, akkor meg mi-
ért gyűlöli annyira, hogy megölje? A történet számomra nagyon való-
színűtlen volt. Különösnek tűnt, hogy egyedül Micaela fedezi föl a csem-
pészek rejtekhelyét a hegyekben, a rendőrség nem.  Azt sem értettem, 
hogy az első felvonás végén Don José miért hagyja, hogy Carmen elkerül-
je a börtönt, mikor alig ismeri. Hiszen a késével megvágta egy szegény fi-
atal lány arcát. Don Joséban nincs igazságérzet? Azért, mert leendő gyil-
kos? Anyám sóhajtott, hogy semmit sem értek a szerelem erejéből. Sze-
rencsére a karmester szertelensége elfelejtette velem a mesét, és koncent-
rálni tudtam a színpadon táncoló nők testére, ruhájára, érzéki pózaira, 
táncuk buja csábítására. Cervantes A kis cigánylánya óta a cigányok Euró-
pában a vágy és a vadság másságát, a szabadság és a kóborlás mítoszát 
képviselik – zenéjükkel, operaalakjaikkal, de dallamaikkal és ritmusaik-
kal is. Liszt Ferenc A cigányokról és a cigány zenéről Magyarországon című 
művében, egy sajnálatos kilencvenoldalas, a zsidó művészetnek és zené-
nek szentelt antiszemita bevezető után (megint a wagneri érvek: elkülö-
nülés, kozmopolitizmus, a kreativitás és zsenialitás hiánya, a zseni Bach és 
Beethoven tehetséges utánzása, lásd Meyerbeer és Mendelssohn)6 azt 
írja, hogy ennek a „különös fajnak” a szabadság a legfontosabb jellemző-
je. Liszt agya, amelyet a faji koncepció és az antiszemitizmus gyötör, 

6 A kötet először franciául jelent meg 1859-ben némi antiszemitának is 
felfogható felhanggal. Az igazán antiszemita bevezető az 1861-es második 
kiadásban olvasható. Egyes vélemények szerint (lásd a könyv ismertetését az 
interneten) ezt Carolyne Wittgenstein hercegnő és nem Liszt Ferenc szúrta 
be (a ford.). 
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igyekszik, hogy megmentse a cigányokat, akik, szemben a zsidókkal, 
mondja, nem rejtegetnek semmit, nincs Bibliájuk, és Testamentumuk, 
igaz, tolvajok, de nem hajolnak meg semmilyen norma előtt, mint ahogy a 
szerelem sem a Carmenben, „amely soha, sohasem ismert el törvénye-
ket”. A cigánygyerekek „az érzés elektromos szikrája után futnak”. Képe-
sek bármilyen áron a természettel egységben érezni. A cigány sohasem 
olyan boldog, mint amikor elalszik egy nyírfaerdőben, tudjuk meg Liszt-
től, amikor minden pórusával beissza a természet kigőzölgéseit. Szabad-
ság, természet, álom, szenvedély: Liszt cigányai az igazi romantikus nép. 
De Liszt akkor a legmélyebb, a leginkább elfogadható, amikor elhagyja a 
saját maga által felállított faji határokat és arról értekezik, hogy a romák 
hogyan járultak hozzá a magyar zenéhez, vagy amikor a magyar zenét 
tápláló cigány motívumokat keresi – a cigány eposz táplálja a zenéjét, és 
ezekből a zenei kalandokból rapszódiát komponál. A keveredés a tatár 
elemekkel (a titokzatos magyarok kezdeteihez visszanyúlva) jelzi a ma-
gyar zene születését. Ezzel szemben a spanyolországi cigányok, a Zinga-
rók nem nyújtanak semmi érdemlegeset (egy fűrészhangú gitár Sacro-
monte barlangjának, vagy az Alhambra egyik romos palotájának tunyasá-
gában nem tekinthető zenének, mondja), szerinte Magyarország hatal-
mas síkságai kellettek ahhoz, hogy a cigány tűz megtalálja a legszebb kife-
jezését – el tudom képzelni Lisztet Spanyolorszánban, amikor az Almo-
hád romok között, vagy Córdoba  mecsetjében szenvedélyesen keresi a 
cigányokat, hogy meghallgassa a zenéjüket; vagy Granadában, bizonyára 
olvasta Washington Irving Alhambra meséit, hallgatja, amint a hóhérok 
pallosa alatt az Albencérage család lovagjainak a fejei az oroszlános for-
rás medencéjébe hullnak7 – az amerikai Washington Irving, Mary Shelly 
és Walter Scott barátja, az első író volt, aki felélesztette a spanyolországi 
cigányok mondakörét, megírta Granada elfoglalásának történetet és egy 
ideig maga is az Alhambrában lakott. Érdekes, hogy Liszt a rossz gitárok 
énekében (ahogy ő mondta) nem hallott meg mást, mint a banalitást: bár 
elismerte, hogy ehhez a kérdéshez nem nyúlt szerencsés kézzel. A szeren-
csés kezű ember Domenico Scarlatti, aki minden bizonnyal hosszú anda-
lúziai tartózkodása alatt, a sevillai udvarokban a letűnt mórok zenéjének 
emlékét fedezte föl, amelyet a cigányok ültettek át az akkor születő fan-
dangóba. Ez a dallamvilág élteti a barokk zenét, és Scarlatti művein ke-
resztül, hozzájárul az európai zene fejlődéséhez. A cigány szenvedély egy-
részt a magyar vidékeken, másrészt az andalúz dombokon átadja az ener-
giáját a „nyugatinak” mondott zenének – ami Sarah „közös építkezés” 
elképzelését támogatja. Egyébként Liszt ellentmondása az, hogy faji ke-

7 Tekintélyes, az Alhambrában lakó arab nemesi család. Szerelmi, igazából 
politikai ármánykodás miatt a szultán a család harminchét tagját lefejeztette. 
Irving regényében a család neve spanyolos átírásban szerepel: Abencerrajes 
(a ford.).
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retekbe zárja a cigány hozzájárulást, így azt elszigeteli, semlegesíti; ezt a 
hozzájárulást elismeri, de nem fogadja el a másikat, amelyet a kezdeti 
időkben a magyar zene a zsidóknak, ennek az „idegen népnek” köszön-
het: rapszódiáit magyar és nem cigány rapszódiáknak nevezi. Ez a nagy, 
nemzeti alapokon nyugvó elkülönülési mozgalom a „német”, „olasz” és 
„magyar” zene megalkotásához vezetett, mintha a zene egyes nemzetek 
történeti megnyilvánulása lenne, ami a valóságban teljes egészében el-
lentmond maguknak a teoretikusoknak is. Scarlatti néhány szonátájának 
modális szárnyalása, a cigány skála variálása (Liszt „különös villanásról és 
fátyolos csillogásról” beszél) késszúrás a klasszikus harmóniába, mint 
Carmen vágása, amikor egy Szent András-kereszttel megsebesíti az egyik 
munkáslány arcát. Javasolni kellene Sarah-nak, hogy a kevéssé tanulmá-
nyozott keleti, török, szíriai és iráni cigányokkal foglalkozzon, akik, lete-
lepedve vagy nomád életet folytatva megtalálhatók Indiától a Maghrebig; 
a Szásszánidák, így Bahrám Gur8 király kora óta Közép-Ázsiában folyta-
tott vándorlásuknak köszönhetően. A klasszikus perzsa költészetben, a 
cigányok szabadok, vidámak és muzikálisak; szépek, mint a Hold, táncol-
nak és csábítanak – a szerelem és a vágy megtestesítői. A zenéjükről sem-
mit sem tudok, vajon különbözik az iráni zenétől, vagy a táptalajt bizto-
sítja, amelyből az iráni formák kinőnek? India és Nyugat-Európa síksá-
gai között hallatszik rejtélyes nyelvük szabad lüktetése, és mindaz, amit 
magukkal hoztak vándorlásuk során, megrajzolva egy másik, titkos tér-
képet, egy, az Indus völgyétől a Guadalquivírig terjedő hatalmas ország 
térképét.

 
6h00’

Kezd világosodni. Hallani a madarakat. Kezdek elálmosodni. A sze-
meim le-lecsukódnak. Nem javítottam ki a tanítványom dolgozatát, pedig 
megígértem –

 
Kedves Franz!
Bocsásd meg, hogy nem adtam hírt magamról hamarabb – oly régen nem 

írtam már neked, nem tudtam, hogyan törjem meg a csendet, ezért küldtem 
ezt a cikket, jól tettem. 

A nyár kezdete óta Sarawakban vagyok, miután rövid időt töltöttem Cal-
cuttában (őrültebb város, mint gondolnád) és Jáván, ahol Rimbaud és Se-
galen árnyékával találkoztam. Sarawakban nem ismertem senkit és semmit 
a Brooke család9 történetén kívül, jólesik néha, ha az ember az újdonságba 
és a felfedezésbe felejtkezik. Megismerkedtem egy szimpatikus antropológus 

8 Szásszánida perzsa király. 421 és 439 között uralkodott (a ford.).
9 Utalás James Brooke-ra (1804–1868), Sarawak elő fehér rádzsájára és 

dinasztiájára (a ford.).
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nővel, akit követtem a vadonba, ő ismertetett meg a halottak borával, és le-
hetővé tette, hogy a berawanoknál töltsek egy rövid időt.10  

Hogy vagy? El sem tudod képzelni, hogy a (rövid) üzeneted mekkora örö-
met szerzett. Az utóbbi napokban sokat gondolok Damaszkuszra és Teherán-
ra. A futó időre. Elképzeltem a cikkemet egy hajón egy vászontáska mélyen, 
aztán a vonaton, egy biciklis postás táskájában, majd a postaládádban, és 
végül a kezeidben. Nem akármilyen utazás néhány papírlap számára. 

Írjál kicsid magadról…
A remélt közeli viszontlátásig ölel: Sarah.

Franz Ritter előzőleg a következőket írta:
Kedvesem, tegnap megkaptam a kefelenyomatot, nem tudtam, hogy ilyen 

cikk nyomtatásban megjelenik... Nagyon köszönöm, de elborzaszt ez a halot-
tak bora történet. Mélyen elgondolkodtatott. Jól vagy? Mit csinálsz Sarawak-
ban? Itt minden a szokásos. Az egyetemen megnyílt a karácsonyi vásár. A 
levegőben erős forraltbor és kolbászszag. Gondolod, hogy a közeljövőben 
Európába jössz?  Mindenről számolj be.

Szoros öleléssel: Franz.

A szívet nem eszik meg, a szív dobog – Sarah biztos nem gondolja, hogy 
én is a képernyő előtt vagyok. Válaszolni. De tényleg jól van? És mi ez a 
történet a berawanokkal, annyira aggódom, hogy képtelen vagyok elaludni. 
Semmi új sincs az öreg városomban. Vajon mennyi ideig marad Sarawak-
ban? Hazudni: de micsoda egybeesés, most keltem fel a géptől, és megér-
kezett az üzenete. Üdvözölni, aláírni és elküldeni az enyémet, nem hagyni 
neki alkalmat, hogy másik, Isten tudja, milyen titokzatos országba menjen. 

És várni.
És várni. Nem tudom megállni, hogy várakozás közben a postáját ne 

olvassam el újra meg újra:
Franz!
Különös és kellemes arra gondolni, hogy ez az üzenet olyan gyors, mint a 

napsugarak. Érzem, hogy figyelsz rám.
Azt mondod, hogy a berawanokról írt cikkem nyugtalanít – örülök, hogy 

gondolsz rám; tulajdonképpen nem vagyok formában, ebben a pillanatban ki-
csit szomorú vagyok. De ennek nincs köze Sarawakhoz, ez a naptár szeszélye: 
egy nap meglátod a dátumot és elmerülsz az emlékezésben – ilyenkor minden-
nek enyhén gyászszíne van, és néhány nap kell, amíg az enyhe köd feloszlik. 

Mint olvastad, a berawánok a halottaikat nagy égetett földedényekben ki-
rakják a „hosszú házaik” elé, amelyek közös lakóhelyek, akkorák, mint ná-
lunk egy falu, akár száz család is ellakhat bennük. Hagyják, hogy a holttest 
elbomoljon. A bomláskor keletkezett folyadék az edény aljába helyezett kivájt 
bambuszon keresztül kifolyik. Megvárják, amíg a folyadék csorgása megszű-

10 Berawanok: borneói törzs. Sarawakban (Malajzia) élnek (a ford.). 
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nik, és csak akkor jelentik be a halált. Számukra a halál hosszú folyamat, 
nem egy pillanat. A rothadás folyékony maradéka a még jelen lévő élet meg-
nyilvánulása. Folyékony, tapintható, megiható élet.

A borzalmon túl, amit ez a hagyomány bennünk kiválthat, van valami 
szépség ebben a szokásban. A halál is elhagyja a testet, nem csak az élet. A 
kettő mindig együtt. Ez nem csak szimbolikus kannibalizmus, mint az őrült 
Dik al Jinn esetében,11 aki megrészegült szerelme hamujától. Ez kozmogónia. 

Az élet hosszú meditáció a halálról.
Emlékszem Izolda halálára, amiről hosszasan értekeztél. A szerelem, az 

egyesülés, az egység a Mindennel, egység a fényes kelet és a sötét nyugat, a 
zene és a szöveg, az énekhang és a zenekar között. Én hallom benne a szen-
vedélyt, a karunát is. Nem csak Érosz keresi az örökkévalóságot. A zene „a 
világ szenvedésének univerzális kifejezője”, mondja Nietzsche. Ez az Izolda a 
halála pillanatában szerelmes, annyira, hogy az egész világot szereti. A szel-
lem elszáll a testtel. Ez egy ingatag pillanat. Benne van saját maga pusztulása. 
Mint nálunk. Nem vagyunk sem a szerelem, sem a halál magaslatán. Öntu-
datra kellene ébrednünk. Másképpen csak egy folyadékot hozunk létre, amely 
a szenvedés elixírjeként kifolyik a tetemünkből. 

Hiányzol. A nevetésed hiányzik. Kicsit a könnyedséged. Nagyon szeretnék 
melletted lenni. Elegem van az utazásokból. Nem, ez nem igaz – sohasem 
fogok eleget utazni, de megértettem valamint, amit Pessoa énekel meg:

  Mondják, hogy Kháyyám Nishapurban 
  Nyugszik illatos rózsák között.
  Ám ő itt van virág formában:
  A mi rózsáinkba költözött.

Most értettem meg, amit darjeelingi mesterem mondott. A világnak szüksé-
ge van a sokféleségre, a diaszpórákra. Európa már nem az én kontinensem, 
mégis visszatérek. Hogy külföldiként fedezzem fel az egymást metsző hálókat. 
Hogy hozzátegyek valamit. Hogy adjak valamit, rávilágítsak arra, hogy a sok-
színűség ajándék.

Rövid időre elmegyek majd Bécsbe, mit szólsz hozzá? Megvárnálak az 
egyetemen, leülnék a padra a szép kertben, és várnálak, időnként felpillan-
tanék a fényre az ablakodban, elnézném a könyvtárban az olvasókat; egyik 
prof nyitva hagyná az ablakát és az udvart elöntené a zene, mint legutóbb, 
érezném, hogy megnyugtató baráti világban vagyok, melyet átjár az öröm és a 
tudás. Előre nevetnék a meglepett savanyú arcodon, amikor meglátsz, és azt 
mondod „Igazán értesíthettél volna”, és a gyengéd, félig zavart, kicsit affektált 
mozdulatodon, ahogy megindulsz, hogy megölelj, egy lépéssel visszahúzódva, 
kezeidet a zsebedben tartva. Szeretem ezt az Aleppóra és főleg Teheránra em-
lékeztető kedves és lágy bizonytalankodást.

11 Szerelmes verseiről ismert arab költő a 9. század elejéről (a ford.).
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Sajnos nem vagyunk felvilágosult lények. Néha ugyan megértjük a különb-
séget, a másságot, de látjuk magunkat, amint a bizonytalanságban, a nehéz-
ségeinkben és hibáinkban vergődünk. Elmegyek érted az egyetemre, elsétá-
lunk az őrültek tornya előtt, a mi tornyunk előtt, panaszkodsz az épületnek és 
a benne lévő „borzalmak múzeumának” pusztulása és elhagyatottsága miatt, 
és azt mondod: „ez teljesen elfogadhatatlan, az egyetemnek tennie kellene 
valamit!”, engem megnevettet a kitörésed; aztán lemegyünk a Strudlhofstie-
gén, hogy letegyük nálad a bőröndömet, és te kissé zavarban leszel és kerülöd 
a tekintetemet. Tudod, van valami, amit sohasem meséltem neked: amikor 
utoljára Bécsben voltam, elfogadtam, hogy abban a luxusszállóban lakjak, 
amit felajánlottak, emlékszel? Ahelyett, hogy nálad aludtam volna. Ez téged 
nagyon feldühített. Pedig abban a be nem vallott, kissé gyerekes reményben 
tettem, hogy velem jössz, és ott az ismeretlen szép szobában folytatjuk azt, 
amit Teheránban elkezdtünk.

  Hiányzol, és veled együtt
  A szépséges Bécs, 
  A távoli Bécs.
                S.

Ezt Sarah kissé felfújta. Az én lexikonom szerint affektált az, akiből 
hiányzik a természetesség, és igyekszik méltóságteljesen viselkedni, mi-
lyen blama. Jól eltúlozta. Néha igazán utálatos tud lenni. Ha tudná, hogy 
milyen borzalmas állapotban vagyok, ha tudná, milyen rettenetben ver-
gődöm, nem gúnyolna ki ilyen módon. Hajnal van; ez a nap azon pillana-
ta, amikor az emberek meghalnak, mondja Victor Hugo. Sarah, Izolda. 
Nem, Izolda nem. Forduljunk el a haláltól. Mint Goethe. Goethe nem 
volt hajlandó halottra nézni, beteghez közelíteni. Elutasította a halált. El-
fordította a szemét. Úgy gondolta, így meghosszabbítja az életét. Nézzünk 
máshova. Félek. Félek. Félek a haláltól, és félek attól, hogy Sarah-nak 
válaszoljak.

A szépséges Bécs, a távoli Bécs, ez egy idézet, de honnan, kitől, oszt-
ráktól? Grillparzertől? Vagy talán Balzactól? Még németre fordítva sem 
mond nekem semmit. Istenem, mi a válasz, forduljak a Google-hoz, mint 
a lámpa szelleméhez, Szellem, itt vagy, ah, pokolra az irodalommal, ez az 
idézet egy borzalmas francia sanzonból való, amelynek a teljes szövege 
0,009 másodperc alatt megjelent – Istenem micsoda hosszú szöveg. Az 
élet hosszú, néha nagyon hosszú, főleg, ha az ember Barbarát hallgat-
ja, „Ha írnék neked ma este Bécsről”, micsoda gondolat, mondd Sarah 
mi minden van a fejedben, ha kívülről tudod ezt a szöveget, Rimbaud, 
Rúmí, Háfiz mellett –, ennek a Barbarának nyugtalanító, pajzán, démoni 
arca van. Istenem, hogy utálom a francia sanzonokat, Edith Piaf reszelős 
hangját, Barbarát, akinek a szomorúsága a fákat is megmozgatja, megta-
láltam a választ, kimásolom egy másik dal részletét Schubert Téli utazás 
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ciklusából. Félig megvakulok a Duna felé mutató hajnaltól, a remény ki-
fejezéstelen fényétől, a remény szemüvegén keresztül mindent meg kell 
látni, önmagában felismerni, kedvelni a másságot, szeretni ezt az éneket, 
amelyben minden benne van, a trubadúrok hajnali éneke, Schumann és 
a teremtés minden gazalja. Mindig meglepődünk attól, ami jön, az idő 
válaszától, a szenvedéstől, az együttérzéstől és a haláltól. A nap egyre 
emelkedik Keleten, ahol a fény ered, amerre a bíbor arkangyal iránytűje 
mutat, meglepődünk a szenvedéstől, szerelemtől behálózott világtól, de 
a nappali fényben nincs szégyen, nincs már régóta szégyen, az sem, hogy 
lemásolom ezt a téli dalt, és átadom magam az érzéseknek,

Becsukom a szemem, 
Egyre hevesebben ver a szívem.
Mikor lesznek újra levelek az ablakomban?
Mikor tartalak szerelmem két karomban?

és a reményt keltő langyos napsugaraknak. 

(Részletek Mathias Enard: Iránytű [Boussole] című regényéből – Act Sud, 
Arles, 2015)   

Mészáros Ernő fordítása
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