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ÜRMÖS ATTILA

Családi tangó

(Regényrészlet)

EGY ÜVEG SLIGOVICA 

Apa pszichológushoz visz, most kiderül, érett vagyok-e az iskolára. A hatévesek Tito országában még 
boldog óvodások, az iskolát azok kezdik, akik betöltötték a hetet, ám a szüleim szeretnének hamarabb 
feltuszkolni a dübörgő futószalagra, amelyen majd az évek során mi, zsenge nyersanyagok különféle 
furatokat kapunk, csiszolóval simítanak, marógéppel marnak, esztergapadon forgatnak, hogy mire kész 
emberként kilépünk a gyártelepről, megfeleljünk az uralkodó paradigmának. Első lépésként azt kell ten-
nem, amit a fehér köpenyes néni mond. Csakhogy én nem tudom lerajzolni a családomat. Legfeljebb egy 
színes strandlabdát, aztán mosolygok: Azért labda, mert az emberi alakok még nem mennek jól. 

Átmentem a vizsgán. Épül a jövő, kell az új nyersanyag. Előttem a nyár, a szüleimmel északra uta-
zunk, Stockholmban meglátogatjuk apa unokatestvérét, Adrienn nénit. Dániából hajó visz Helsingforsba. 
Előtte megnézzük Hamlet várát, a Kronborgot. Baldachinos ágyak, barokkos ruhák, faliszőnyegvaddisznó… 
szellem sehol, Shakespeare csak lódított. A hajón rajtunk kívül senki nem fényképez távolodó dán par-
tokat. Vízen úszó, zsibongó ferry-pláza ez, vagy ahogyan apa megjegyezte: zabálóhajó. Felszáll a család 
a svéd oldalon, Dániáig ebédelnek a faergerstaurantok egyikében, a visszaúton meg bevásárolnak a vám-
mentes boltokban parfümből, cigarettából, alkoholból. 

Mi is leülünk az egyik filléres étterembe, a dán és a svéd zsivaj egybeolvad a pénztárgépek zakatolásával. 
A bátyámmal ámulunk az ételpulton tornyosuló szendvicsek, húsgombócok, sütemények hegyein.

Hajókürt jelzi az érkezést, papírtányérok, műanyagpoharak, szakadt bevásárlószatyrok hevernek a fedél-
zeti csataterén. A Jugoszlávia–Szovjetunió futballmeccs után éreztem hasonlót, a gyep zöldjén tekergő 
papírkígyók láttán. Nálam csak egy stanicliba csomagolt szotyikupac volt, azzal céloztam meg a szovjetek 
ötösét, ügyelve, hogy akkor dobjam, amikor Keresztapa az eredményjelzőre néz. Nem talált! A napraforgó-
magok a szögletzászlónál landoltak. Elképzeltem, amint egy év múlva kihajtanak, és a haszonnövény-ren-
geteg körbeveszi, elrejti a kis piros zászlót. A játékosok értetlenül néznek a bíróra, nem tudnak kornert 
rúgni… meg egyáltalán, mit keres itt ez a reflektor felé forgó, kusza, loboncos növényrengeteg! A szovje-
tek a második félidőben egyenlítettek, csalódottan ballagtunk Keresztapa piros NSU gépkocsijához, amit 
úgy hívott: Princuska. 

2. INGEREL GEOMETRIA INDIÁNLÁNY

Az események menete
(hogy lapoz egy ausztralopitekusz?),
kisméretű ponttal jelölöm a számomra életbe vágó, fején divatos napernyőt. 

Hárommillióéves lábnyomok Tanzániában, teremtésmítoszok, egy argentin nő,
akarom mondani metabolizálásáról beszél. 

Santa Monica-i kávéház, terasz, verébszimuláció. 
Mindezzel igen,
vagy tökéletesen figyelmen kívül hagyva,
ételmaradékomat csipegetve,
tizedmásodpercenként rám és a részegítő világegyetem legközelebbi pontjaira
egy-egy pillantást vetve, egyszer csak. 

A. felfedezi a végtelent, B. a költészetet, egy középkorú komplexitás-kutató
homoklapátjával mindenki számára végzetes darabokra. 

Világít az ég, na meg a csillagok is.

3. VILÁGEGYETEMÁRVA

Az ősrobbanás (vákuumfluktuáció?) után hosszú ideig, vagy tizenkét-tizenhárom milliárd
évig semmi. Ekkor egy Ladányi Pál nevű illető éjszaka a Csendes-óceán
partján állva egy pillanatra elmosolyodik. 

Ezután hosszú ideig megint semmi.
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* Thomas McGuane amerikai író 1939-ben született a Michigan állambeli Wyandotte-ban. Eddig két novella- és hat 

esszégyűjteménye, illetve tíz regénye jelent meg; az első 1969-ben. 1994 óta rendszeresen publikál a New Yorker ben. 

Munkájáért számtalan elismerést kapott, többek közt elnyerte az Amerikai Művészeti és Irodalmi Akadémia díját.

** Eredeti cím: The Casserole, megjelent 2012. szeptember 10-én a New Yorkerben.

THOMAS MCGUANE

Rakott krumpli

A nyárfák alatt vártunk a kompra, hogy visszajöjjön értünk a folyó túloldaláról. De a kocsink fémtes-
téből még mindig dőlt a forróság, így úgy tűnt, jobban járunk, ha a víz mellett álldogálunk. A Missouri 
egyszerűen hatalmasnak tűnt; sebes áramlása ellenére hihetetlenül csendes volt. A víz felett keringő 
fecskék felhőbe gyűlve üldözték a rovarokat, az árnyékban pedig gerlék pihentek. A feleségem egy zseb-
kendővel törölgette a homlokát, és a folyón túl veszteglő kompot bámulta, mintha csak a visszatérését 
sürgetné. Amikor megláttuk a révészt, amint kedélyesen cseveg az utasaival, nyugtalansága csak foko-
zódott. Livingstoni otthonunkból indulva Ellie családjának birtokára igyekeztünk, hogy megünnepeljük 
huszonötödik házassági évfordulónkat. Huszonöt év, gyerekek nélkül: a szülei ma már nem nyaggattak 
minket ezzel. Arra gondoltak, valamiféle testi problémáról lehet szó, amelyet egy klinikán orvosolni 
tudnának – mi azonban egyszerűen nem vágytunk arra, hogy szülők legyünk, de nem voltunk elég bátrak 
megmondani nekik. Mindketten szerettük a gyerekeket, csak sajátot nem akartunk. Már így is minden tele 
volt gyerekkel, és nem láttuk értelmét, hogy piacra dobjunk egy saját gyártmányt. Annyi fiatal pár veti 
bele magát a szülői feladatokba, aztán az esetek felében valamilyen szörnyű problémával kénytelenek 
szembesülni. Úgy döntöttünk, ezt inkább meghagyjuk másnak. De a feleségem szülei idős, régimódi em-
berek voltak, és a birtok későbbi sorsát is a hagyományos módon képzelték el; azaz örökösre vágytak. 
Ellie nagyapjától kapták a földet, és vele együtt a családi értékekbe vetett hitet. Ezek azonban nem állták 
ki a próbát: manapság a legtöbb birtok keserű örökösödési viták tárgya. De még ha lett is volna testvére 
a feleségemnek, neki akkor sem kell hasonló problémákkal szembesülnie, hiszen soha – vagy legalábbis 
kamaszkora óta – nem akarta a farmerek életét élni, vidékre költözni, gazdálkodni. Egyszerűen ezt mondja 
neki: „Vidd csak! A tied. Én már itt sem vagyok.” Persze ez nem lett volna teljesen őszinte, hiszen kötődött 
ahhoz a birtokhoz; egyszerűen csak nem vágyott rá, hogy az övé legyen, illetve semmit sem akart kezdeni 
vele. Ahogyan én sem.

A hajóból egyenesen a svéd határőrök elé gördülünk. A vámosok kiszúrják a vörös csillagos jugoszláv 
rendszámot.

Šljivovica?
Nicht! Nejn! – tiltakozott apa, mert a jófajta szilvapálinkát Adri néni férjének, Laci bácsinak tarto-

gatjuk. Ott lapul a motorházban a pótkerék alatt, a jól bevált rejtekhelyen. 
A kempingben eső szitál, délről jött turisták vacognak kabátban, a svédek és norvégok laza trikóban 

sütik a húst a rostélyokon. Este a hálókocsik ablakaiban kigyúlnak a színes-illatos gyertyák. Forró tus 
alatt melegednénk, a vécét egy rozzant autóbuszba építették, alig csorog a víz, anya mérgelődik: Mi ez, 
valami hippitanya?

Másnap fókáknak integetek az oslói skanzenben, a pingvinekről kiderül, lundák. Apát kérdezem, miért 
csak a déli sarkon élnek pingvinek, de nem figyel rám, norvég népi motívumokat rajzol a noteszébe. Ugyan-
így bújja a Viking Múzeum fafaragásait, pedig ott a sok fegyver, pajzs, sárkányfejes hajó, ő meg unalmas 
széktámlákat és tartógerendákat skiccel. Sose leszek képzőművész!

A norvég–svéd határt csak zászlók jelzik, apa lassít, anya gyanakvóan néz körül, kilencszázhetven-
ötöt írunk, és a szüleim nem hiszik el, hogy nincs útlevélvizsgálat, csomagtérben matatás, meg egy rakás 
kellemetlen kérdés… Szabadka és Szeged között rendszerint órákig áll a kocsisor a vámon, apa mindig 
gondosan elrejti a turistaszalámit, a trappista sajtot, a gyulai kolbászt a titkos helyre: a Citroën motor-
házába, a pótkerék alá. Az egyenruhás vámosok meg csak turkáljanak a csomagtartóban, ott legfeljebb 
könyveket, cukordrazsét, lengyel olajos halat és a baráti Vietnamból érkező kacsaragu-konzervet talál-
hatnak.

A szigetekre épült Stockholm tornyai, kupolái közt kocsikázva hiába találjuk meg Adri néni lakását, senki 
sincs otthon. Rövid városnézés, skanzen sok állattal, városháza vörös téglákból. Esti program: ácsorgás 
Adrienn néniék lakásának bejáratánál. A reménytelen csengetésre svéd szomszéd dugja ki a fejét, angolul 
és mutogatva közli, hogy vidékre utaztak, egy munkatársukhoz, aki… tökmindegy. Három napot nem 
tudunk várni, rosszul jött ki a lépés, legközelebb telefonon kéne egyeztetni, nem levélben. 

Fenyőerdők közt észak felé kanyargunk a csiszolópapír-állagú svéd utakon. Luleåban a Lapp Múzeum 
mángorlói, sajtárai és fakupái egyáltalán nem érdekelnek, csak a falusi hálószobatermet uraló ormótlan 
ágy. A bátyám angolul kérdezi, miféle ágy ez, mire a teremőr: A lappoknál együtt alszik az egész család. 
Fotókra mutat a falon, anyuka, apuka, nagymama, öt gyerek, vastagon beöltözve, egymás mellett, mint 
bundázott szardíniák. 

Estére Rovannieminél Apa vacogva bontja ki a Laci bácsinak szánt sligovicát, ünnepélyesen megemeli: 
Hát itt vagyunk a Sarkkörnél! A fehér éjszaka vörösessárga, melegítőt, pulóvert húzunk, fázunk, úgy 
bújunk össze a sátorban, mint a lappok a múzeumban.

Helsinkiben más a klíma, málna érik a kempingtáborban. A játszótéren egy edingburghi sráccal, Johnnal 
versenyzem, ki tud messzebbre ugrani a mozgó hintáról. A szüleim közben elvéreznek a szovjet követségen, 
amikor az átutazó vízumot kérik. Apa még akkor is mérgelődik, hogy nem nézhettük meg az Ermitázst, 
amikor szeptemberben feldübörög a szelszintekercses futószalag, és megkezdődik a tanítás. 

**

*


