A Tengerbe veszett könnyek,
az Árnyalatnyi remény
és a kalitkába zárt álmok
című könyvek
NEW YORk TIMES
bESTSEllERSZERZőjE
rendkívüli portrét rajzol egy
szerelemről és a spanyol diktatúra
idejéből maradt titkokról.
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adrid, 1957. Spanyolország a napfény és jó borok
ígéretével vonzza a turistákat és üzletembereket,
köztük a tizennyolc éves Daniel Mathesont és a

családját. Apja texasi olajbáró, aki az üzleti ügyeit intézi,
eközben Daniel a fényképezőgépe objektívjén keresztül
szeretné megismerni anyja szülőföldjét.
A fotográfia — és a sors — ismerteti össze Anával, akinek
a családja a polgárháború óta szenved a zsarnoki hatalom
okozta megpróbáltatásoktól. A fényképek nyugtalanító
kérdéseket hagynak Danielben, és némelyik veszélyt is
jelent számára. Nehéz döntéseket kell meghoznia, hogy
megvédhesse azokat, akiket szeret.
Ruta Sepetys mesteri történetmesélő, és e szívbe markoló
regénnyel ismét a történelem legsötétebb időszakainak
egyikére vetít fényt. Hovatartozásról, felejthetetlen és
tiltott szerelemről, a háború következményeiről, valamint
a hallgatásban rejlő erőszakról mesél. A sors és a félelem
hátborzongató definíciója tárul elénk.
A könyvet korabeli sajtójelentések, visszaemlékezések
és fotók illusztrálják, a háború utáni Spanyolország igaz
történetei ihlették.

Ruta Sepetys

történelmi regényeit több mint hatvan
országban adták ki, negyven nyelvre
fordították. Sepetyst „crossover” írónak
tartják, könyveit kamaszok és felnőttek
olvassák világszerte. A Tengerbe veszett
könnyek, az Árnyalatnyi remény és a
Kalitkába zárt álmok című regényeit több
mint negyven könyves díj döntőjébe
válogatták be vagy díjazták, és több mint
hatvan állami díjra jelölték. Árnyalatnyi
remény című művéből filmet is forgattak.
Más regényeiből jelenleg készül tévé- és
mozifilm. Ruta Sepetys a Carnegie Medal
kitüntetettje. Kövessétek a Twitteren és az
Instagramon (@RutaSepetys)!

Tudj meg többet a könyvről:
www.rutasepetys.com
www.facebook.com/DreamValogatas
www.facebook.com/DreamKonyvek

„Ez a gazdag szövésű történelmi regény
a fiatal felnőtteket és az idősebbeket is
leköti, az első oldaltól az utolsóig.” NPR
„Spanyolország a francói diktatúra alatt
olyan disztopikus világ lehetett, mint
Margaret Atwood híres, A szolgálólány
meséje című történetének helyszíne,
Gileád. Sepetys új regénye izgalmas,
romantikus és időszerű. A csend forrásai
a hatalmon lévőkhöz szól, a jövő vezetőit
figyelmezteti, hogy ne kövessék el újra a
múlt bűneit.”

The New York Times

„Többdimenziós, mesteri történetszövés
jellemzi. A huszadik század egy felkavaró
fejezetét világítja meg, és segít megtörni
a Franco diktatúrája idején elrabolt és
örökbe adott háromszázezer csecsemő
körüli csendet.” School Library Journal
„Szerelem, veszteség és nemzeti szégyen
megdöbbentő története.”
Entertainment Weekly
„A csend forrásaival Ruta Sepetys ismét
megmutatta, milyen megkapó történelmi
regényeket tud írni. Kifogástalan kutatás
és lendületes történetmesélés jellemzi.”
BookPage
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érért állnak sorba.
Ajúniusikorareggelinapragyogazel mataderoelőtt
sorban álló nőkre. Csattanva nyílnak a legyezők a
madridi hőség hevében, a mészárszékről bontott hús szaga
száll.
Avérbőlmorcilla,véreshurkakészül.Gondosankellmérni.
Hatúlsokavér,ahurkanemleszelégkemény.Hatúlkevés
avér,akkorszétmállik,mintazaszályosföld.
Rafaelakötényébetörliakést.Gondolataiamorcillától mérföldekreszállnak.Lassanelfordulavevőktől,azégfeléemeli
azarcát.
A vasárnapra gondol. Az óramutatók pontosan hat órára
érnek.
Eljöttazidő.Harsonaszól,amenetpasodobleütemrehömpölyögvégigazarénán.
Rafaelkilépahomokra,anapfénybe.
KészenállszembenézniaFélelemmel.
Az aréna díszpáholyában Spanyolország diktátora, Fran
ciscoFrancoül,aGeneralísimo.El Caudillo,ígynevezik;ahadsereg főparancsnoka, Isten kegyelméből hős. Franco lenéz az
arénába.Tekintetüktalálkozik.
Nem ismer engem, Generalísimo, de én ismerem magát.
Rafael Torres Moreno vagyok, és most nem félek.
  

– Rafa! – szól rá a felügyelő, és megpaskolja Rafael nyirkos
nyakát.–Vakvagy?Soráll.Neálmodozz!Avért,Rafa!Vért
akarnak.Adjnekik!
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Rafabólint,elindulavevőkfelé.Azarénaképegyorsaneloszlik.
Vértakarnak.Adjnekikvért.
Háborús emlékek tolulnak tudatába kéretlenül, akaratlanul. Újra ott az a kis gúnyos, kötekedő hang, amitől minden
álmodozás rémálommá válik. Ugye emlékszel, Rafa? Ugye nem
felejtetted el?
Emlékszik.Nemfelejtetteel.
Azalakokkörvonalasemmivelsemtéveszthetőössze.
Lakkbőrruhás,lakkbőrlelkűférfiak.
Lakk-lelküket feltünteti országutak messzesége. Rendelkeznek és
itélnek súlyos, tömör gumi-csendre. A Guardia Civil. Titokban
Varjaknakneveziőket.GeneralísimoFrancoszolgálói.Megjelentekazutcán.
– Neitt!Csakneitt!–súgjaRafaelafákalattirejtekhelyéről.
Gyereksíráshallatszikazemeletről.Felnéz,Juliaállazablakban,karjábanlegkisebbhúguk,Ana.
Apjukhangjabődülodabentről.„Julia,csukdbeaztazablakot!Zárdbeazajtót,ésvárdmeganyátokat!HolvanRafa?!”
– Ittvagyok,Papá–súgjaRafael.Aprólábaitmagaaláhúzvakucorogrejtekhelyén.–Ittvagyok.
Apjukmegjelenikazajtóban.AVarjakmárazutcasaroknál
járnak.
Lövésdördül.Fényvillan.AzemeletenJuliasikolt.
Rafatestemegdermed.Nincslevegő.
Ne!
Ne!
Ne!
AVarjakakarjánálfogvavonszoljákapjaélettelentestét.
– Papá!
Késő.
Ahogyakiáltáselhagyjaatorkát,Rafarájön.Elárultamagát.Tudják,holvan.
Szempárvillan.
– Akölykeottvanafamögött!Kapjátokel!
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Rafapislog,fájdalmas,sötétemlékektörnekráfényesnappal.
Megtörtszívétmosolymögérejti.
– Buenos días, señora.Mitadhatok?–kérdeziasorelejénálló
vevőt.
– Vért.
– Sí, señora.
Vértakarnak.Adjnekikvért.
Spanyolországtöbbminthúszévigadta,csakadtaavért.És
Rafanéhaarragondolt,maradtemég.
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azugság.
Biztosan hazugság. Annak kell lennie, nem lehet
igaz.
Tudom, mit tettél.

AnaTorresMorenokétszinttelaföldfelszínealattáll,aszemélyzetszállásán,amásodikalagsorban.Darabokratépiakis
papírt,szájábatömiéslenyeli.
Afolyosórólhangszólhozzá:
– Siess,Ana!Várnak.
Ana rohan az ablaktalan kőfalak labirintusában. Bárcsak
gyorsabbantudnahaladni!Mosolyterőltetmagára.
Csupasz villanykörte halvány fénye világítja meg a raktárpolcot. Ana meglátja a kis varrókészletet, kosarába dobja.
Rohanalépcsőfelé,utolériLorenzát,akitálcájáncigarettákat
visz.
– Sápadtvagy–súgjaLorenza.–Estás bien?
– Jólvagyok–feleliAna.
Mindig mondd azt, hogy jól vagy, különösen akkor, ha nem vagy
jól,emlékeztetimagát.
Márlátjákalépcsőalját.Aragyogóterembőlkristálycsillárokfényevilágol.
Lelassítják lépteiket, és tökéletes összhangban, egyszerre
lépve, mosolyogva jelennek meg a szálloda előcsarnokának
márványpadozatán. Ana felidézi a teendőket, tudnivalókat.
ANewYorkiférfiújságotésgyufátakar.Apennsylvaniainő
mégtöbbjeget.
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Azamerikaiakimádjákajeget.Egyesekszerintvödörszám
áll a jég a konyhájukban. Lehet, hogy igaz. Ana a vendégek
utánahotelbenmaradtfényespapírúmagazinokbanlátotthirdetéseket.
Frizsider! Nincs többé avas vaj!
Rozsdamentes alumíniumpolcok, egyenletes hűtés.
Akármit is jelentsen ez.Ami Spanyolországon túl van, az
csuparejteleméstitokzatosság.
Anamindenszóthall,deavendégekeztsosemtudhatják
meg. Siet újratölteni a poharakat, teljesíteni a rendeléseket,
hogy a vendégeknek idejük se legyen saját világukból kipillantvaazővilágábalátni.
Julia,megcsonkultcsaládjukmatriarchájarögtönemlékeztet:
– Túl könnyen megbízol az emberekben, Ana. Túl sokat
mutatsz.Maradjcsendben!
Anánakelegevanacsendből,elegevanahallgatásból,elege
vanamegválaszolatlankérdésekből,éselegevanatitkokból.
Összetört,ésdarabokbólkellettújraösszerakniamagát.Újkezdetekrőlálmodik.Arról,hogyelhagyjaSpanyolországot.Anővérénekazonbanigazavan.Álmaiveszélyesnekbizonyultak.
Tudom, mit tettél.

– Mostazegyszerneaszívedutánmenj,hanemtartsdbe
aszabályokat!–könyöröganővére.
Tartsd be a szabályokat. Legyél mindig szem előtt, mégis
láthatatlan;csakakkorvegyenekészre,amikorszükségükvan
rád, és ezért jól megfizetnek. Óránként öt pezetát. Ez a terv.
Bátyja,Rafaelavágóhídonésatemetőbenisdolgozik.Akét
munkáértegyüttcsaktizenkétpezetátkap,ahotelpénzváltójánakárfolyamaalapjánhúszcentet.Ezegyegésznapimunka
bére.
Ana átadja a varrókészletet a conciergenek, és sietve elindul a személyzeti lift felé. Elmúlt dél, de feladatainak sora
21

egyrenő.Aszállodábanhivatalosanismegkezdődöttanyári
szezon,ezrévelérkeznekaturistákSpanyolországba.Aliftajtó
ahetedikennyílik.Anaacsípőjéhezemeliakosarat,gyorsléptekkelhaladahosszúfolyosón.
– Törölközőketa760asba–súgjaazegyikkisfőnök,ahogy
elhaladmellette.
– Törölközőketa760asba–nyugtázzaAna.
Aszállodamárnégyéveműködik,deAnaújszagúnakérzi.
Kosarában a hotel prospektusai vannak: a címlapfotó jóképű
matadortábrázol,aférfikezébenvörösposztó.Avörösfelületenfelirat:
Castellana Hilton Madrid. Az ön vára, az ön szállása Spanyolországban.
Várak. Kastélyok. Gyerekként látott régi képeslapokat.
Asokszorfelidézettfilmhíradóképeiperegnekelőtteújra:
Afáköveztesugárút,aPaseodelaCastellana–aspanyol
királyicsaládésnemességpalotái.Aztánafényesképekelhalványodnak.1936bankitörapolgárháború.Aháborúkifakítja a színeket, sápasztja a madridiak arcát.A pompás paloták
szürkekísértetekkélesznek.Eltűnnekakertek,aszökőkutak.
Anaszüleiis.Azéhségésazelszigeteltségkomorságbaborítja
azországot.Minthafüggönytengedtekvolnaleahatárokon.
Spanyolországelszigetelődöttavilágtól.
Ésmost,húszévsanyarúságutánGeneralísimoFrancoújra
beengediaturistákatazországba.Bankokésszállodákadnak
újkülsőtésújszerepetarégipalotákbelsőtereinek.Aturisták
nemtudják.Amitörtént,nemlátszik.Minthanemislétezne.
Mintagyomrábanmállóüzenet,azakispapírdarab.
Anaelolvassaazújságokatésmagazinokat,amiketavendégekkidobnak.Megtanuljaaprospektusszövegét,hogybármikoreltudjamondani.
Az egykori Castellana palota az első Hilton szálloda Európában. A háromszáz szoba mindegyikében háromcsatornás
rádió és telefon is van.
22

– Habeosztjákmagukategylakosztályvendégeihez,akkor
avendégekmindenkívánságátteljesíteniükkell–oktatakisfőnök.–Nefeledjék,hogyazamerikaiaknemtartjákúgyaformalitásokat, mint a spanyolok. Náluk természetes, hogy beszélgetnek a személyzettel. Legyenek kedvesek, segítőkészek
ésbeszédesek.
– Ay,énmindigkedvesésbeszédesvagyok–súgjaLorenza,
éskacsint.
Ana szeretne beszélgetni, de nővére hallgatásparancsa ellentmond a szálloda elvárásainak. Folyamatosan két irányba
húzzák: egyrészt hallgasson, másrészt ne hallgasson, és ettől
úgyérzimagát,mintharongybabalenne,kétkarjáthúznák,és
valamelyikmindenképpenlefogszakadni.
Azegyikajtóbanmakulátlanfehéringesférfijelenikmeg.
Anamegáll,betanítottkismeghajlássalüdvözli.
– Buenos días, señor.
– Helló,baby!
Baby. Cica. Baba. Szivi. Cukorfalat. Az amerikai férfiak sok
szóthasználnakanőkre.AmikorAnaazthiszi,hogymárminden ilyen szót ismer, megjelenik egy újabb. A szálloda személyzetének tartott kötelező angolórákon ezeket a szavakat
kedveskedésnek,becézésnekmondtaatanár.
Azokután,amitavalytörtént,Anapontosantudja,hogyez
nemígyvan.
Amerikai diplomaták, színészek és zenészek érkeznek
aporfelhősBarajasrepülőtérre.Korahajnaligegyüttvannak,
isznak,esznek,beszélgetnek.Anatitokbanmegjegyzi,mitszeretnek.Aszínésznőcskéknekmegvanakedvenclakosztályuk.
Apolitikusoknakmegvannakakedvencszínésznőcskéik.Sokannemtudják,mitörténtpártízévvelkorábbanSpanyolországban.Cavátkortyolgatnak,Hemingwaynosztalgiáznakés
flamencoromantikáznak. Ritkán, de előfordul, hogy valaki
a spanyol háborúról kérdezi.Ana ilyenkor udvariasan témát
vált. Nemcsak a szálloda előírásai, hanem saját ígérete, fogadalmamiattis.
Ajövőbenéz.Amúltatelkellfelejteni.
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Apját kivégezték. Anyját bebörtönözték. Nem követtek el
semmit, bűnük az volt, hogy célt tűztek ki maguk elé: tanárok voltak, akik elhatározták, hogy létrehoznak egy Montessori iskolát, ahol olyan módszerekkel tanítanak, ami nem az
egyházelvárásaihoz,hanemagyerekekfejlődéséhezigazodik.
Generalísimo Franco azonban elrendelte, hogy minden spanyoliskolátakatolikusegyházfelügyeljen.Aköztársaságiakkalszimpatizálókatkikellirtani.
Szüleinek vétke miattAna holt titkok sötét vizein evezett.
Születésétől kezdve a szégyen hosszú árnyékában élt, soha
nembeszélhetapjáról,anyjárólsenkinek.Csendben,csenddel
kellélnie.Deszívelegmélyénnéhamegmoccanazállandókérdés:
Mileszacsendből?Mivéleszazörököshallgatás?

24

„Anegyvenkilencedikállam”,ígynevezikittaHotelCastellana
Hiltont, és ebben van is valami, mert talán csakAmerikában
vantöbbamericano […]
[…] a vendégkör: diplomaták, tábornokok, tengernagyok,
sportolók, álgrófok és igaziak, filmszínésznők, akik filmszínésznőnekakarnaklátszani,ésnemszínésznők,akikszintén
filmszínésznőnekakarnaklátszani.Néhánytörzsvendégolyan
régótavanitt,hogyszinteúgykelllevágniőketabárszékről.
Ésáltalábanpazarváltozatosságbantalálhatókittmindenféle
különcök,kegyelmesekésfélkegyelműek.
[…]láttamittolyanarcokat,akiknemhagytákeleztahelyet
a II. világháború óta. Elözönlik a bárt, koktélpartikat adnak,
ésszünetnélkül„kontaktokat”keresnek,mertSpanyolország
egyrefokozódómértékbennyílikmegakülpiacfelé,éspersze
nagy pénzt lehet keresni az itteni katonai támaszpontok építésével.
RobertC.Ruark
„Call Hotel Hilton the 49th State”
(AHotelHiltontnyugodtannevezheteda49.államnak)
DefianceCrescentNews, Defiance, Ohio
1955. március 1.
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udják,hogyturista.
Nemafényképezőgépvonzzaafigyelmüket,hanem
aruházata.AhelyiekDanielcsizmájátnézik.Fakóaz
utcaporától.Tekintetükvégigsiklikfarmernadrágján,egypillanatramegállövcsatján,aminTexasállamterületénektérkép
sziluettjelátható.Agyorsszemleskótmintásflanelingénélér
véget.Amintmeglátjákafényképezőgépét,gyorsanelszaladnak.Azemberekmegnézik,desenkinemszólhozzá.
Kétkisfiúsétálelazújságosstandmellett.Azújságcímlapján Spanyolország vezetője.A fiúk egy pillanatra megállnak,
jobbkezüketfelemelvetisztelegnekafényképelőtt.
Franco! El Caudillo de España.
Danielexponál.
EzekaszavakésFrancofotóikülönbözőkonfigurációkban
mindenütt ott vannak. Az aprópénzen, a postai bélyegeken,
ahordárokkézikocsijain,utcaitáblákon.Danielazújságfotót
nézi.Francotábornokalacsonyférfi,arcajellegtelen.Kopaszodik.Talánegyetlenmegkülönböztetőjegyeakeskenybajusz.
Termetrekicsi,deazországotabszolúterőveltartjaamarkában.
Dan már majdnem kétméteresre nőtt. – Nemrégiben így dicsekedett az apja. – Igaz, nagyfiú? Nem igaz.A nagy fiú nem
egyenlő a nagy emberrel. Nem a magasságától hatalmas az
ember.Azapjaésőmásszemüvegenátszemlélikavilágot.
Ahogy kilép a Retiro parkból, hangorkán csap le rá, mintha
egyegészseregnyervogómacskatámadna.Robogókszágul27

danakaperzselőenforrójárdán,dudálóautókéspöfögőbuszokközöttszlalomoznak.Azegyikrobogókormányánfodros
ruháskislányül,avadmotoroscikázikveleaforgalomban.
Daniel megáll a járdán. Madrid egzotikus energiákkal és
mélyszínekkeltombol.Azautókésacipőkfeketék,afeketeség
azutcaszíneivelelegyedik:sötétszürke,Goyabarna,feketeribizlilila.Akavargójeleneteketkipufogógázokfüstjeésrövid,
tömörspanyolmondatoknyomatékosítják.Spanyolországban
születettanyjaragaszkodotthozzá,hogybeszéljeazanyanyelvét.Danieléleteelsőéveibenanyjacsakspanyolulbeszéltvele.
Anyelvismerős,deMadridbanmindenidegen.
Aparkbejáratánálasarkonfáradtszamaraknehézkocsikat
húznak.Azárusokemléktárgyakatkínálnak.Nagyonsovány
férfiállegypultnyispanyollegyezőmögött.Egyszerretöbbet
is a kezébe vesz, kinyitja. Festett pillangók.Az árus a Daniel
fényképezőgépszíjánlógójelvényremutat.Aztkérdezi,hogy
újságíróe.
– Periodista? Americano?
Féligazság.Danielelmosolyodikéstovábbmegy.Afényképezőgépetanyjátólkaptaérettségiajándékként.Ajelvényotthonról,egydallasiújságtólvan.
– Fotóriporterakaroklenni–jelentettebenemrégibenavacsoraasztalnál.
– Hidd el, hogy előbbutóbb kinősz belőle – jegyezte meg
azapja.
Nem fog. A fotósok spontán, érdekes emberek, alkotnak,
nemörökölnek.Mindenfotósnakmegvanamagatörténete,az
pedignemaz,hogyarégicsaládiolajvagyonttovábbviszik.Az
otthoniíróasztalfiókjábacsúsztatott,géppelírtlevéljuteszébe.
Tisztelt Mr. Matheson!
Örömmel értesítem, hogy a szakmai zsűri beválasztotta önt az 1957-es Magnum
Photography Prize döntőjébe. Összesen öten
vannak versenyben a díjért. Gratulálunk.
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Szeptemberbenkellleadniaaportfólióját.
Apja nem érti. Daniel nem fog ráunni a fotográfiára. Nagyonunjaazonbanazt,hogykéretlenülkapvéleményeket.
Inkább a foci érdekelje, ne a boksz.
A fényképezgetés időpocsékolás.
A családi olajüzlet jelenti neki azt, hogy boldogan élhet, míg meg
nem hal.
Akikazthiszik,hogyalegjobbanismerik,egyáltalánnem
ismerikőt.
Alányokkalisugyanezahelyzet.
– DanielMatheson.Nahát!Holbujkáltáleddig?–kérdezték tréfásan a társaságban nemrég bemutatott szép lányok
aNelson’szenegépénél.
Nembujkált.Mindigisottvolt,dealányoknemvettékészre – egészen addig, amíg negyedikben a tanévkezdésre négy
ujjnyival magasabban és sokkal erősebben, izmosabban tért
vissza. Egyszerre csak hívogatni kezdték telefonon. Tetszett
nekikakocsija,tetszettekafotói,ésazis,hogyazElFenixben
hallottákapincérekkelspanyolulbeszélni.Hirtelen„érdekes”
lett. És hirtelen elég ostoba lett, hogy higgyen ezeknek a lányoknak.
LauraBethháromhónapigvoltabarátnője;ennyiidőkellettahhoz,hogyLaurátaz„érdekes”márneérdekelje.
Mi lenne, ha csizma helyett bebújós cipőben járnál?–vetettefel
Laura.Ne a te kocsiddal menjünk, vigyük el apád Cadillacjét! és Ó,
az a fiú? Csak egy családi jó barát.
ASt.Markbajárt.IskolatársaikinevettékaLauraafférmiatt.
Mire számítottál? Ő díjlovagol. Te rodeózol. Mindenki tudja, hogy
az a lány ingatag. Annyit sem ér, mint a whiskey, amire meghívod.
Hála az égnek, Daniel spanyol származása vetett véget
akapcsolatánakLauraBethszel.„Túletnikaijellegűnek”találtatott.Gracias Madre.
Danielelhaladegykiskifőzdemellett.Aszáraz,szeleslevegőbeolaj,fokhagymaéspaprikaszagavegyül.Anagyablak
mögötthalmokbanállagarnélarák,azangolna,asültpaprika,
afűszeresszalámi.Lefényképezi.Melegszélborzoljaahaját.
Madridban legalább olyan forróság van, mint Dallasban. Be29

fordulegysarkon:keskeny,macskakövesutcáraér.Behúzódik
egykapualjba.Azórájáranéz,ésfelpillantanapállására.Szüleiebédrevárjákaszállodába.Apjabosszúsleszrá.Megint.
Távoli,közeledőléptekzajavisszhangzik.Danielaszeméhezemeliafényképezőgépet.
Egyapáca.
Határozott,gyorsléptekkelhalad.Kezébenpamutvászonba csavart kis csomag. Sűrűn pillant hátra, mintha követnék.
Danielakapualjbanmarad,észrevétlen.Atökéletespillanatra
vár.Szellőlebbentiazapácafeketehabitusát.Balkezévellesimítja.Amozdulattólaszellőfellebbentiacsomagvásznát.
FüstszürkebabaarcbámulDanielre.
Elakadalélegzete,ahogyexponál.
Agyerekhalott.
Azapácarémülttekinteteazobjektívrerebben.
Danielhiábanyomjamegagombotújraésújra.Nemnyomódikleegészen.Tompahang.
Kifogyottafilm.
Zsebébe nyúl új tekercsért. Betölti, amilyen gyorsan csak
tudja,deelkésett.Mirefelnéz,azapácaeltűnt.Kétfeketeköpönyegesférfivanahelyén.Fejükönjellegzetes,szárnyascsákó.
Kezükbenfegyver.
AGuardiaCivil.AFrancotábornokotszolgálókatonák.
Daniellegkedvesebbköltője,FedericoGarcíaLorcaígyírta
le őket: „Fekete ló, fekete ló. Patkók fekete zenéje. Tintapecsét, viaszpecsét köpönyegük ékessége. Ólomgömb a koponyájuk, nincs könnyük a világért se. Lakklelküket feltünteti
országutakmesszesége.Púposakéséjjeljárók.Rendelkeznek
ésitélneksúlyos,tömörgumicsendre.Sporzóriadalmatmérnek.Akkormennek,haakarnak.”*
– Tartsd távol magadat tőlük–figyelmeztetteazapja.
Vészjósló,varjúembermegjelenésükazonbanolyan,mintha
hívogatóujjjelezneDanielobjektívjének.Beljebbhúzódikakapualjba,hogyészrevétlenmaradhasson.NemütköziktörvénybeaGuardiaCiviltagjaitfényképezni,ugye?
* FedericoGarcíaLorca:Aspanyolcsendőrökrománca(ford.:NagyLászló)
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Csakegykép.Aversenyportfóliójába.
Danielmegnyomjaakioldógombot.Sikerültakép?
Csákókvillannak.Hangtalanbombarobban.
Akétférfihirtelenrátámad,azajtóhozszorítják,afényképezőgépszíjárólletépikajelvényt.
– Americano?
– Sí, señor. Americano–feleliDaniel.Erőtveszmagán,igyeksziknyugodtésudvariasmaradni,nemlökielőketmagától.–
Yo hablo español.
Azegyikőrrámordul.
– Y qué?Azért, mert beszélsz spanyolul, azt hiszed, hogy
jogodvanmindenfélétfotózni,amitcsakakarsz?Ideafilmet!
Gyerünk!
Daniel idegesen tapogatja a fényképezőgép hátoldalát, kivesziafilmtekercset.Lefogjáktartóztatni?
Akatonakitépiafilmetakezéből.
– Ajelvényedittsemmitnemér.Hollaksz?!
– ACastellanaHiltonHotelben.
Várj.
Ne.
Amintkimondta,megbánta.Legszívesebbenvisszaszereznééselrejtenéezeketaszavakat.
Demárkéső.
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[…] A rendszer nagyon merev volt. Franco Spanyolországa.
Épeszűemberigyekezettelkerülni,hogyaGuardiaCivilvagy
arendőrségkezébekerüljön.Elégkegyetlenekvoltakabörtönök,ésokkal,oknélkülbörtönöztekbeembereket.
AlexanderF.Watson,azEgyesültÁllamokkonzulátusának
munkatársa,Madrid(1964–1966)
Oral History interjúrészlet, 1966. szeptember
az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, Oral History Collection,
Association for Diplomatic Studies and Training
Arlington, VA www.adst.org
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uri egy csecsemőt tart az ölében. Megköti a babacipő
szalagját.Olyanhalványrózsaszín,mintagyerekarca.
Akislányszeretiahangokat,ezértPuricuppogneki.
Akicsigügyögésmosolyog,csupaöröméscsodálkozás.
Acsöppségnyakábanrézmedalionlógfehérzsinegen.Puri
megfordítjaazérmét,végighúzzaujjátavéseten.
20116.
20116nemtudja,hogyárva.Fogalmasincsarról,hogyidehozták.Ahelyneve:Inclusa.Madridárvaháza.Fogalmasincs,
hogyPurificaciónTorresPéreztartjaakezében,ésPurifekete
kötényéreaFalange,aspanyolfasisztamozgalomvörösnyilai
vannakhímezve.„Nőkéntazaküldetésed,azakötelességed,
hogyszolgálj”–oktattáktanáraiaziskolában.Purihálás,hogy
gyerekgondozássalszolgálhat.
– Fotózkodni megyünk. Jó kis szórakozás lesz – gügyögi
Puriacsecsemőnek.
20116szépruhábavanöltöztetve.Aruhanemazövé.Puri
aharmadikemeletikisfehérszobábaviszi.Jönegyférfifekete
dobozkamerával, a csecsemő előtt szöszmötöl, lefényképezi.
Purinyugtatjaakicsit,miutánelvillantafélelmetesfehérvakufény.Gügyögéscuppogneki.20116pedigvisszakerülbölcsődei kopott mózeskosarába.A szép ruhát vissza kell vinni
Hortensia nővér sötét gardróbjába. Egy öltözék a lányoknak.
Egy öltözék a fiúknak. Hortensia nővér minden egyes csecsemőreőszinte,rajongószeretetteltekint.Akicsifényképeit
szentszeretetbenélőspanyolházaspárokkalosztjákmeg.Puri
lesimítja a kicsi hajtincseit, és hálát ad azért, hogy olyan sok

35

családhajlandóörökbefogadniszerencsétlensorsúcsecsemőket.
AhelyiségelülsőfalánFranconagy,keretezettképelátható.
– Amivédelmezőnk,El Caudillofigyel–súgjaPuriacsecsemőnek.–Vigyázránk.–Megfogjaazaprójobbkart,aképfelé
lendíti,szalutálvele.Ritmusraringatjaakicsit,himnuszszerű
dallamoténekel:
Ő Franco, Franco, Franco. Vezérlőnk és gyámolítónk!
Ekkor a helyi kórházban szolgáló egyik apáca rohan be
ahelyiségbe.Hortensianővértkeresi.Bólintások.Suttogás.
– Azutcán.Igen.Most.ÉsaGuardiaCivil…
Purinagyonfigyel,hallaniakarja,mitbeszélnek.
20116nyöszörögnikezd.Puricsitítóncuppog.
AkétapácaPuriranéz.
Purihátatfordítnekik.
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naanoteszébepillant.Leírtaavendégnevét,akimellé
akisfőnökbeosztotta.
DanielMatheson.
Halkanbekopog.Semmiválasz.
Személyzetikulcsávalbemegy.
Meleg van. Csend. A légkondicionáló kikapcsolva, az erkélyajtó nyitva. A hímzett organzafüggöny dagad, apad az
enyheszélben.
A turisták többsége nemcsak jeget, hanem légkondicionálástisakar.Ezavendégazonbanmás.BeengediMadridszáraz,
forrólevegőjétahatalmaslakosztályba.Ruháimégnincsenek
a szekrénybe, fiókokba téve. Nyitott bőröndökben hevernek
apadlónazérkezésjellegzeteshulladékaiközött.Akisasztalonújságokésmagazinokállnakhalomban.Azegyikmagazin
címemegragadjaAnafigyelmét.LIFE.Azújságokmellettkis
sárgadoboz,rajtafelirat:gephotoflashbulbs.Vakuizzók.
Gyakranelőfordul,hogyaszállodavendégeiértékesholmikathoznakmagukkal.EgyillinoisiférfiegybizonyosZenith
nevűvállalatnakdolgozik.Tranzisztorosrádiókvannaknála,
aszivárványmindenszínében,olyankicsik,hogyelférnekaz
ember zsebében. A folyosó végén lakik egy zenész vendég,
akibőröndbeépített,hordozhatólemezjátszóthozott.Hogyan
keresnekannyit,hogyilyendolgokatvehessenek!Aszálloda
menüjébenapárolthomárelőételtöbbekerül,mintamennyit
aspanyoloktöbbségetöbbhavifizetésülkap.
– Sokszorvan,hogyhozzásemnyúlnakazételhez,otthagyjákatálcán–magyarázzaabátyjának,Rafaelnek.
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– Nekikbiztosannemdrága–jegyzimegRafael.–Azamerikaiférfiaknemkereshetnekegybizonyosösszegnélkevesebbetóránként.Minimálbér.Azthiszem,ígyhívják.Egydollár.
Ez a legalacsonyabb bér. El tudod képzelni? Rafa közelebb
hajol Anához. – Azok a gazdag amerikaiak boldogok, nem
éhesek.Tegyélzsebrenekemegykishomárt–mondjacinkos
kacsintással.
Anafelnevetbátyjaévődőszavaira.Nővérük,Julianemnevet. Julia aggódik.Amikor éppen nincs a kezében a gyereke,
aggodalmábanösszefontujjaittördeli.
– Már öt szájat kell etetnünk, öten ülnek az asztalunknál.
Egyikünksemveszíthetielazállását.
Ana nagyon szereti a munkáját, szereti az angolórákat és
alazaamerikailégkört.Nembírnáki,haelveszítenéamunkáját.DeRafánakigazavan.Aszállodavendégeinektöbbsége
nemtudja,miazéhség–semazétel,semazéletirántielkeseredettvágyakozástnemismerik.
Azőcsaládjukmindkettőtismeri.
Azegyikszékennyitottmagazinhever.AmagazinlapjairólegyamerikaicsaládképebámulAnára.Gyakorlott,finom
mozdulattalletesziatörölközőket,éslehajolfelvennialapot.
Azamerikailányokvisszahajtottszárúzoknitésfeketefehér cipőt viselnek. Énekesek képét nézik, akik rockandroll
stílusúzenétjátszanak.EztazenétilletlennektartjákSpanyolországban.Mitörténne,haaspanyollányoknadrágbanmennénekutcára?Letartóztatnákőket?Vajonkaphateférjezetlen
spanyolállampolgárnővalahaútlevelet?
Anautazásrólálmodik,arról,hogyegynaponelhagyjaSpanyolországot.Amiazországhatáraintúlvan,azelérhetetlen
az olyan családoknak, mint az övé. Francisco Franco évtizedekig hitte, hogy a külső hatások megrontják Spanyolország
tisztaságát,ésártanakaspanyolidentitásnak.Aspanyolvasúti
sínek tengelytávolsága szándékosan szélesebb az európainál,
hogymegakadályozzákanemkívántvasútihatárátlépéseket
befelééskifeléis.
– Spanyolországnak pénzre és külföldi befektetésekre van
szüksége,ezértengedélyezteFrancoazamerikaiszállodát–je38

lentikiRafa.–Ay.KastélySpanyolországban,amerikaiaknak
–nevet.
Ezigaz.Hosszúévekelszigeteltségeutánbizonyosiparágakat meghívtakAmerikából – beengedték a turizmust, a filmipart,azolajipart.AzamerikaiakaCastellanaHiltonbanlaknak.
AHiltonbanazonbannemcsakszobák,hanemegykereskedelmi iroda is van.Ana jól beszél angolul. Ha eltöltött két évet
szobalányként a szállodában, pályázhat egy másik osztályra.
A kereskedelmi iroda titkársági csapatának tagjai beutazzák
Spanyolországotacégvezetőkkel.ElhagyjákMadridot.
Kulcscsörrenazárban.Sötéthajúfiatalemberlépaszobába.
Mindkettenriadtanrezzennekössze.Amagazinaföldreesik.
– Istenhoztaaszobájában,señor–üdvözliAnaavendéget
aszállodaprotokolljaszerint.
Afiatalemberazajtóbanáll,kezébenfényképezőgép.Anát
nézi,aztánzavartankörbepillantaszobában.Nemolyanruhákathord,amilyeneketAnaamagazinokbanlát.Azamerikaiak
többsége tiszta, ápolt és elegáns. Ez a fiú nagyon jóképű, de
zilált.Ahajaminthakülönéletetélne.
Mélyhangjatörimegacsendet.
– Lo siento. No era mi intención asustarte.
– Nemijesztettmeg–feleliAnamosolyogva.
– Ó,beszélangolul–jegyzimeghalkanaférfi.
– Ön pedig nagyon jól beszél spanyolul, señor, de nem
aspanyolországispanyolt…Talánamexikóit?
Avendégszájaszélefeljebbhúzódik,szintemosolyog.
– Texasi.Biztosanazakcentusommiattérziígy.Deanyám
spanyol.–Azajtóramutat.–Aszüleimlakosztályaafolyosó
végénvan.–Igyekszikmegigazítanikócoshaját.Anaekkorvesziészre.Ingjénekujjaelszakadt.
Aférfiletesziafényképezőgépet,ésmozdul,hogyfelvegye
amagazint.Anaérielelőbb.
Érzi magán a férfi tekintetét, ahogy a magazint leteszi, és
atörölközőketveszikézbe.
– Ó, igen.A Matheson házaspár Dallasból. Tegnap érkeztek.IstenhoztaönöketaCastellanaHiltonban,señor.Remélem,
kellemesentelikitttartózkodásuk.
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– Yes,ma’am–feleliavendég,ésbólint.
Nem „baby”, nem „édeske”, nem „szivi”. „Ma’am”. Nem
becézés, hanem a tisztelet jele.Ana a fiatalemberre néz. Legalábbkétévvelidősebbaférfinél.
– Aszüleim–szólhalkan.–Benéztekaszobámba?
– Nem,señor.
Aférfivállamegkönnyebbültenellazul.
Valakikopogazajtón.Aférfikékszemetágranyílik,ujját
ajkáhozkapja,csendetkér.Anaottállveleszemben,atörölközőketmagáhozszorítva.
Akopogásfolytatódik.Nőihangszólalmegodakint.
– Daniel,visszajöttél?
AférfiAnáranéz,ésgyorsaningatjafejét.Ajkaanemszót
formálja,észavartmosolyrahúzódik.
Ana elnyomja a mosolyát, próbálja magába fojtani. Nem
akarja, hogy kilátsszon a foga. Gyűlöli az alsó szemfogán az
aranykoronát.
– Talánbekapcsolvahagytaarádiót,ésazthallottad–szól
egyférfihang.
Rádió?Danielhangtalanulejtikiaszót.
Ana a közelben álló rádióra mutat.A fiú áthajol előtte, és
halkanbekapcsoljaakészüléket.Jóillatavan.Férfiillat.
NéhánypillanatmúlvaDanielazajtófeléfülel.
– Azthiszem,elmentek–súgja.Mélylevegőtvesz,mintha
nyugtatni akarná magát. – Elnézést ezért. Igyekszem kerülni
aszüleimet.
– Aztlátom–mondjaAnanevetve.Megfordul,afürdőszobábavisziatörölközőket.
Csengatelefon.
– Ó,hogyaza…Mostaszobájukbólhívnak–mondjaDaniel.
Ana nagyon szeretne beszélgetni, megtudni, miért kerüli
avendégaszüleit,deeszébejutnővérefigyelmeztetése,ésszót
fogadneki.
– Szükségevanvalamire,señor?Merthanem,akkorinkább
megyek.
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– Köszönöm. Nincs szükségem semmire. Köszönöm a segítségét…–Elhallgat,Anátnézi.–Jobbanbeszélangolul,mint
énspanyolul.Madridi?
Anaegyenesenaszemébenéz.Mosolyog,éshazudik.
– Sí, señor.Madridivagyok.
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Amikor először mentem oda ’55ben, Spanyolországba, nyomasztóvolt:azembernekolyanérzésevolt,hogyottelnyomás
uralkodik. És igaz volt. Mindenki nagyon meggondolta, mit
mond,mitcsinál,hogyanviselkedik.
WilliamW.Lehfeldt,amerikaialkonzul,Bilbao(1955–1957)
Oral History interjúrészlet, 1994. április
az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, Oral History Collection,
Association for Diplomatic Studies and Training
Arlington, VA www.adst.org
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ázadó,bohém,közönséges.Ezekkelaszavakkaljellemzik
Miguelínt,azújmatadort.
Rafael felnéz az újságból. Barátja, Fuga a temetői kalyibában egy rozzant ládán ül, és bólint. Sürgeti Rafát, hogy
folytassaafelolvasást.
– Miután bemutatták a madridi Las Ventas arénában,
a torerobiztosítottaaközönséget,hogyhavalakit,őtérdemes
nézni.
Fugaegymatadorképéremutatazújságban.
– Sí, ez ő, Miguelín – mondja Rafa. – Megmutassam, hogyanírjákanevét?Mondtam,hogyhahíresbikaviadorakarsz
lenni,megkelltanulnodírni.
Az ajánlat elutasíttatik. Fuga visszaül a rozoga ládára, lapáttalböködiaföldet.Dús,gondozatlanfeketehajtömegenem
tudjaelrejtenivadtekintetét.Akikelmennekmellette,kétszer
ismegnézik.Nemcsaklátják,hanemérzikis.Olyan,mintagomolyodóvihar.
FugatekinteteRafaésarétegeltlemezládaközöttcikázik.
Aládaakkoracsak,mintegycipősdoboz.Alábánálfekszik.
– Ay,mégegycsecsemő?–kérdiRafa.
Fuganemválaszol,csaknéziakiskoporsót.
Vannak közös tulajdonságokból alakuló barátságok. Más
barátságok a közelség miatt alakulnak ki. És vannak olyan,
gyakranvalószínűtlenbarátságokis,amelyeketatúlélésiösztöntartegyben.Rafaésbarátjatársakabajban.Közösnehézség a kötelékük. Nem hajlandók beszélni a barcelonai fiúnevelőintézetről.Aznem„otthon”volt.Azmagaanyomasztó,
elviselhetetlenpokol.Lelkekvágóhídja.Azintézetbendolgozó
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„testvérek” és „nővérek” örömüket lelték abban, hogy megalázhatjákagyermekeket.Apusztaemlékismérgező.
Akínzásokemléke,mintalelkirüh,úgyaraszolRafatudatában: az orrával kellett pénzérmét nyomnia a falhoz; csicseriborsónkelletttérdepelnie;lefogták,cigarettacsikkelégették.
Emlékszik,hogyazelemifélelemtőlágybavizelt,aztánaszerzetestestvérekanyakakörétekertékavizeletévelszennyezett
lepedőt,ésarrakényszerítették,hogygyávaságánaknyomait
mindenki szeme láttára a nyakában viselje. Emlékszik, hogy
lefogyott,kihullottahaja,éselhagytamindenbátorsága.
– Basta!
Elég!Aszóelőbbérelhozzá,mintbarátjánakütése.Afájdalom általában az emlékek hatásos ellenszere, beteljesített
ígéret,amikorazemlékerőtveszrajtuk.Azemlékméreg.Ne
veddbeamérget.
– Gracias.
Fuga bólint, kusza haja alatt tekintetének vadsága csillapul. Kezét hirtelen előhúzza a zsebéből, kis mandarint nyújt
Rafának.
Rafa kívánja a gyümölcs citrusízét, de túl veszélyes. Nem
vehetielbarátjaegyetlenételét.Fejétingatja.
Fugavállatvon.
– Entonces,megkérdezed?
Akitmegkellkérdeznie,azanővére,Julia.Eztaszívességet
csakJuliatehetimeg,senkimás.
– Sí, megkérdezem. – Rafa egyenlő négyszögekre tépi az
újságpapírt.–Anaaztmondja,hogyazamerikaiszállodában
nem újságpapírt használnak. Azt mondják, a vendégeknek
puha,fehérpapírtekercseketkészítenekbeavécébe.Hahíres
leszel,amigo,mindannyiunknakfehérpapírtörlőtveszelazárnyékszékbe.
Fugaacsecsemőkoporsótbámulja.
– Nem!–mordulfel.–Hahíresleszek,leleplezemagonosz
házakat,ésmegmentemagyerekeket.–Aföldbenyomjaalapátot.–Monddmégazokataszavakatakönyvedből.
Arra a vékony kötetre utal, amit Rafa nagy becsben tart.
Apjakedvenckönyve,Senecafilozófiája.
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– Tűzpróbáljaazaranyat,bátorembertabalsors–mondja
Rafa.
– Sí – súgja Fuga. – Kilépek ebből a tűzből, és ha kilépek
–hirtelenRafáranéz,tekintetelángol–,akkorazösszesetfelégetem.
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