
Szabó Elvira

A canga története

A canga egy párás, esőfelhőkkel megpakolt napon jött létre Jakarta 
egy nem túl dicsőséges negyedében. Igaz, a külvilág körülményei nem 
számítottak a születési folyamatában, mert a canga, amit ezen a helyen 
sarong pantainak neveznek, egy gyér megvilágítású, gépekkel telezsúfolt 
üzemben állt össze, ahova kintről kevés belátás esett, főleg a munkajogi 
szervezeteknek. Mintáját egy szálas, alacsony, középkorú férfi mozdulatai 
nyomán kapta meg, aki rendre a legnagyobb számú terméket adta le a 
műszakjában. Miközben lábai és kezei sebesen jártak a szövőgépen, és a 
színes fonalakból mandalaszerű alakzatokat hívtak életre, testén izzadság 
folyt végig, le egészen a készülő szövetre.

A cangát, aminek útjáról az alábbiakban szó lesz, fehér alapon türkiz- 
kék, rozsdabarna, napsárga levélkékből összeálló nagy körmotívumok 
tették különlegessé. Mint írtam, ekkor még sarong pantainak nevezték, és 
fogalma sem volt róla, hogy rövidesen cangává keresztelik át. Más saron-
gokkal együtt egy nagy műanyag zsákba zsúfolták, és különféle dealek 
következtében a Jakarta északi részén húzódó forgalmas, zajos, bűzös ki-
kötőbe szállították. Itt a sarongtestvérek társaságában egy hajókonténer-
be került, ahol műanyag zsákokban ruhák ezrei gyűltek össze. A belőlük 
áramló erős festékanyagtól fejfájást kapott volna bármelyik ember, de a 
szöveteknek mindegy volt, ember pedig nem lépett a konténerbe.

És kihajóztak. Mialatt a sarongtestvérek békésen aludtak, és talán egy 
szebb valóságról álmodtak, a teherhajó átszelte az Indiai-óceánt, megke-
rülte délről Afrikát, majd maga alá gyűrte az Atlanti-óceán vizeit is, és kö-
zel 8500 tengeri mérföld megtétele után megérkezett Santos kikötőjébe.

De a canga, amit ebben az országban testvéreivel együtt immár ezzel a 
névvel illetnek, mit sem látott ebből. Mit sem látott a gördülékeny, össze-
hangolt kikötői munkafolyamatokból, ahogyan a konténerek emelők segít-
ségével egymás után kamionokra kerültek és továbbhaladtak egészen távoli 
desztinációk felé a szárazföld belsejébe. Igaz, a canga nem ment ilyen mesz-
szire. Őt csak São Paulóba vitte a kamionja, egy ruhanagykerbe. Itt kibon-
tották a ruhákat a műanyag zsákokból, köztük őt is. Futólag rátekintettek, 
akkurátusan összehajtogatták, és rátették egy sok más cangából összerakott 
nagy stósz tetejére. Rövidesen újabb és újabb cangák kerültek rá.

Ez volt az első alkalom, hogy a canga igazán észlelt valamit a világból. 
Sötétbarna, cappuccino és krémszínű bőrű embereket látott, akik maga-
sabbak voltak azoknál, akik pár nappal korábban még sarong pantainak 
hívták őt. Beszédükből sok -cs és -dzs szűrődött ki, széles taglejtésekkel 
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magyaráztak, mintha fenyegetőztek volna. Pörgős párbeszédek nyomán 
ruhahalmok cseréltek gazdát; a canga várta, hogy mikor kerül sorra.

S lőn. Másnap egy beesett mellkasú, vékonyra fogyott, szemfüles te-
kintetű fickó az egész cangastószt, más ruhákkal együtt, magához vette 
– némi pénzmozgás után –, és bepakolta a teherautójába. Majd elhagyva 
a szürke egű, szürke felhőkarcolós metropoliszt, délnek hasított az autó- 
pályán. Ha a canga kilátott volna a teherautóból, érzékelhette volna, ho-
gyan gomolyog a pára az út mentén az esőerdő fölött, de ő csak a sok 
színes anyagból kiáramló ismerős festékszagot érezte, ami olyan enyhe 
volt, hogy emberi orrnak talán fel sem tűnt volna már.

Ha a canga látta volna, merre haladnak, akkor kíváncsian figyelhette 
volna, ahogy a tízórás út végén a teherautó áthajt egy hosszú hídon, el-
hagyva a szárazföldet, és egy szigetre ér. A következő nap a canga a szi-
geten lévő Florianopolis város ruhanagykerében találta magát. Olyasmi 
volt, mint a São Paulo-i, csak kisebb. Ugyanúgy stószokban vergődtek a 
ruhák, ugyanolyan zajjal köttettek a dealek, ugyanolyan kevés fény hatolt 
be a sűrűn felállított standok alá. Pár napja dekkolt itt a canga, amikor 
egy alacsony, testes, kerek képű férfi, aki láthatóan keveset mozgott, és 
ülni szeretett inkább, felnyalábolta az egész cangastószt némi készpénz-
mozgás után. Ahogy a parkoló felé haladt a kocsijához, magában mor-
gott, mintha elégedetlen lenne a dolgok állásával. A canga mit se bánta, 
örült, hogy innen is továbbállhat, remélve, hogy nem egy ennél is zsúfol-
tabb helyen köt ki.

És kívánságai meghallgattattak. A kereskedő átkocsizott a sziget keleti 
felére, egy kisebb településre, Barra da Lagoára, ahol négy strand sora-
kozott egymás mellett (bár erről a canga még mit sem sejtett). A férfi 
a település üzletsorán levő kis ajándékboltjába vitte a cangastószt, ahol 
heti hat napon – hétfőn zárva – üldögélt a vevőkre várva. Egyenként szét-
hajtogatta a cangákat, végigsimított rajtuk, majd kétszer félbehajtotta és 
akasztókra lógatta őket úgy, hogy jól láthatóvá váljanak előnyeik.

A cangát – társaival együtt – lengette a szél a friss-párás levegőben, 
ahogy a kis üzlet kirakata előtt ejtőzött az akasztóján. Látta, hogy az utca 
végén, alig hárompercnyi emberi sétára tőle, nagy kékség dereng. Olyas-
mi türkizkék színű, amilyen az ő levelei is a fehér alapszínén. Egy strand, 
ami felé nap mint nap szörfdeszkás figurák haladtak el a canga mellett 
az utcán, és ahol az óceán hullámain szikrázott délelőttönként az erő-
södő fény. Tudta a canga, hogy ha még egyszer valaki pénzt ad érte, és 
új gazdához kerül, a strandra is eljuthat majd. Látta, ahogy nők sétálnak 
el mellette az utcán egymás után a strandra tartva, testük más cangákba 
csavarva. Ez hát a cangahivatás.

Két hét telt el így. Aztán rámosolygott a szerencse. Sötétszőke lány állt 
meg a cangaakasztóknál; már előző nap is megállt előttük, a strandról 
a hostelba menet, ami az ajándékbolt mellett kapott helyet. Épp a mi 
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cangánkon akadt meg a szeme. A miénken, és még egy másikon. Meg-
kérdezte a kereskedőt, aki épp kényelmesen hátradőlt nagy foteljében a 
kasszánál, mennyiért adja őket. A választ hallva alkudni próbált – nagyon 
gyatrán beszélt portugálul, külföldi lehetett –, és amikor a kereskedő dü-
hösen ellenkezett, mondván, olyan drágán vette őket a nagykerben, hogy 
csak öt real haszna van rajtuk így is, a lány csak legyintett egyet. A canga 
sarka lekonyult a csalódástól, de csak egy pillanatra, mert a lány elővette 
a pénztárcáját, és megvette mindkettejüket. A mi cangánkat, aminek fe-
hér alapú szövetén a türkizkék, rozsdabarna és napsárga levélminták nagy 
körformákban gyűltek össze, már-már mandalát hívva életre, és egy mási-
kat, aminek sötétkék alapján ciklámen, kivizöld, narancs- és citromsárga 
halacskák követték egymást körbe-körbe, mintha örvény húzta volna őket 
a középpont felé.

A lány a hostelbe vitte a két cangát, és ott a tükör előtt maga köré 
csavarta őket, egyiket a másik után. Világoskék bikini volt rajta; majd egy 
ciklámen bikinihez is felpróbálta őket. Végül a mi cangánkat összehajto-
gatta és visszarakta a kék műanyag zacskóba, amibe a kereskedő csoma-
golta, és a nagy hátizsákjába tette. A másikat az ágya szélére akasztotta.

Egyhangú napok következtek ezután a mi cangánk számára a kék 
műanyag zacskóban a nagy hátizsákban. Várta, hogy a lány kicsomagolja, 
a teste köré csavarja őt, és elinduljon vele a strandra, ahol türkiz habokat 
vet a víz, szörfdeszkákon csillan a fény és zöld kókuszdióból kókuszvizet 
isznak az emberek; a canga visszavágyott a kereskedő fogasára, ahonnan 
láthatta mindezeket.

Néhány nap múlva a halacskás canga is odakerült mellé. Tőle tudta 
meg a canga, hogy négy strand sorakozik egymás mellett a közelben: a 
legnagyobb a bevásárlóutca végén, ahova hetekig vágyakoztak; mellette 
egy kis, eldugott, békés öböl, amiről sokan nem tudnak az itt nyaralók 
közül; majd a hegytetőn egy hosszú túra visz végig egy újabb strandhoz 
– itt, aki nem szörfös, az meztelen, mert ez a nudisták helye; és a nudista 
strandtól a sziklák között átmászva egy következő strandra jut az ember, 
ahol a sötétszőke lány szerint a legjobb a caipirinha az egész szigeten. A 
sötétkék canga minderről úgy szerzett tudomást, hogy a lány teste köré 
csavarva végigjárta mind a négy strandot, látta a hegyen végighaladó tú-
ráról a pazar kilátást az öblökre, látta, ahogy az óceán vize zabolátlanul 
csapódik a partra, majd a sötétkék canga szétterült a strand puha homok-
ján, felvéve a homokbuckák folyton alakuló formáit, és mialatt napozószi-
getként szolgált, kihallgatta, hogyan flörtöl a lány a szörfösökkel a maga 
gyatra portugáltudásával.

A mi cangánk sóhajtva méregette lelki szemeivel türkiz, napsárga és 
rozsdabarna mintás szövetét, hogy mit csinálhatott rosszul, ő miért nem 
került sorra? Talán csak nem vagy a típusa – vigasztalgatta a sötétkék 
canga; hja, könnyű neki.
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Közben a lány São Paulóba utazott éjszakai buszjárattal. A cangák a 
nagy hátizsákban lapultak, és még sokáig nem kerültek onnan elő. A lány 
néhány napot töltött a metropoliszban, majd ismét útra kelt, ám ezúttal 
repülőn. A hátizsákja a gép gyomrába került. A cangák igen bosszankod-
tak, egyrészt mert olyan erővel dobálták a hátizsákot és benne őket, mint 
amikor a hajókonténerben hánykolódtak; másrészt mert istentelenül hi-
deg volt; harmadrészt mert a lány két egykilós zacskó brazil kávét pakolt 
rájuk, ami összevissza gyűrte és beborította őket a szagával. Lisszabonban 
előhalászták a hátizsákot a gép gyomrából, de csak azért, hogy egy másik 
gép gyomrába dobják, és minden menjen ugyanígy tovább.

A hátizsák csak Közép-Európában, Budapesten került ismét elő. Itt 
a lány lakásán aztán kikerült belőle minden, ami csak benne volt az út 
során. A mi cangánkat is kimosta a lány kézmeleg, levendulaillatú víz-
ben. Ezt követően díszpapírba csomagolta, szalaggal átkötötte, és pár 
hétig így, díszcsomagolásban várt a canga a lány szekrényében. Majd a 
lány a válltáskájába rakta, és elindult vele; karácsony időszaka volt, és 
a canga felszisszent volna, ha képes lett volna emberi hangokra, mert 
ő a trópusokhoz szokott, nem a közép-európai hideghez. Egy kávézóba 
mentek, ahol kávé és forralt bor illata keveredett, és a sötétszőke lány 
vidáman üdvözölte rég nem látott, nála is szőkébb barátnőjét. A canga 
ismét gazdát cserélt: a szőke lányhoz került úti szuvenírként és karácso-
nyi ajándékként.

A magas, szőke lány nagy, piros válltáskájába rakta a cangát. Ott volt 
a canga akkor is, még mindig díszpapírban és szalaggal átkötve, amikor 
a magas, szőke lány felszállt a Párizsba tartó gépre. A válltáskában lapult 
végig a repülőúton, majd a soklépcsős párizsi metróvonalakon is a válltás-
kában utazott át. S amikor a táskából kikerült, igen elcsodálkozott, mert 
egy új univerzumba érkezett: egy fényes, nagy ablakos lakásban találta 
magát a Montmartre-on, ahonnan kilátás nyílt egész Párizsra; látni lehe-
tett, ahogy a vajszínű házak utcahálózatokká állnak össze alant, és napos 
időben kivehető volt az Eiffel-torony körvonala.

A magas, szőke lány először az antik komódot takarta le a cangával, 
aztán meggondolta magát, és inkább a nagy állótükör szélére lógatta. Pu-
hán omlott le a canga a tükörről, és az ablakból elé tárult egész Párizs: 
a közeli utcák hétköznapi nyüzsgése és a távoli utcák rezzenéstelennek 
látszó eleganciája. Új gazdája néha a fejére csavarta turbánként a hűvös, 
kora tavaszi párizsi levegőben, amit a canga igen szeretett, mert élvezte, 
ha megbámulják. Ahogy az idő melegebbre fordult, a canga egyre gyak-
rabban lett piknikkellék valamelyik formára vágott fákkal, epekedő szob-
rokkal díszített párizsi parkban. A pázsitra terítették és elnyújtóztak rajta; 
egyszer bor ömlött rá, másszor az éclair fánk kávékrémjét kenték bele 
véletlenül; sebaj, kimosták. A mi cangánk úgy érezte, végre jut neki is egy 
kis vidámság.
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Amikor októberben lejárt a piknikezés ideje a párizsi parkokban, a 
magas, szőke lány nagy utazásra indult Balira. A canga ismét egy nagy 
hátizsákba került, és a hátizsákkal együtt ismét egy repülőgép gyomrába 
dobták. Denpasar városában előbányászták a zsákot a gépből, de csak 
azért, hogy betegyék egy légkondicionált busz csomagterébe. A lány a 
busszal hamarosan Kutába érkezett, hogy strandoljon és bulizzon pár na-
pig, mielőtt felfedezi az igazi Balit.

Itt egy közepes árfekvésű szálláshelyre cipelte a zsákját. Másnap, miu-
tán kialudta magát, előhalászta belőle a cangát, és a teste köré csavarta, 
ahogy azelőtt soha. Amikor kifelé haladt a szálló épületéből, egy másik 
utazó – angolul – utánaszólt: „milyen szép sarong”, és a canga megle-
pődött kissé, mert úgy rémlett neki, hogy élete első napjaiban is ilyesmi 
névvel illették, ahogy most ezen a vidéken.

Annyian voltak a kutai strandon, hogy egymás lábát taposták, de a sző-
ke lány kiküzdött magának egy egész jó helyet (volt gyakorlata az ilyes-
miben, nemhiába küzdött ki magának egy igényes párizsi életet magyar 
létére). Leterítette a cangát, és rátelepedett.

A canga, aki ismét sarong volt, érezte, hogy ez az, amire rendeltetett: 
hogy finoman felvegye a homok formáját, hogy egyszerre váljon homok-
szerűvé és védje a szemcséktől az emberi testet, hogy átnedvesedjen, ami-
kor belé törülköznek, majd rögvest megszáradjon, ahogy magába szívja a 
napfényt. A canga így előhozta magából azt a potenciált, amit addig csak 
hordozott magában; megvalósította legmélyebb és legmagasabb lehetősé-
geit; léte beteljesedett. Immár elmondhatta, hogy hazaérkezett.
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Házak báránnyal

Őstermészet
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Szürke táj rókával


