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Ez a test nem a fiam, ez egy ismeretlen férfi. A nehéz, meleg izraeli levegő eltompít, odatapaszt a 
bőrfotelhez, ujjaim a gombok körül motoznak, amelyek kényelmesen hátradönthetik, relax, ez a 
szerkezet neve. Nem sikerül felismernem a fiamat, a kórházi ágyon fekvő testében nem ismerem fel a 
fiamat.  

Odakinn autók tolonganak, valaki dudál, a szél lágyan borzolja a pálmafákat az ablak mögött, én 
pedig odabenn tovább lélegzem, testemben emésztési folyamat zajlik, szívem átpumpálja véremet az 
ereimen, az óra a sarokban túl gyorsan, túl hangosan ketyeg. Az ajtó mögött valaki egy másik életben, 
csikorgó cipőben sietősen megy tovább. Próbálok nem pánikba esni, amiért tovább megyünk, tovább 
megyünk, Immanuelt pedig itt hagyjuk, minden egyes lélegzetvétel egy-egy lépéselőny a 
gyerekemmel szemben. A plafon közepén ventilátor pörög. Remeg a levegő az egyik hasadás felett, 
mely a sarokból a szegélylécektől szalad felfelé, hogy aztán az ágynál meredeken zuhanjon lefelé, 
akár a szívverés leszálló ága az EKG-n. Mintha lenne bárki is, akinek telefonálhatnék, egyik kezemből 
a másikba játszom át a készüléket.  

Az alkonyban elmosódnak az ágy kontúrjai, akárcsak a mellette álló gurulós asztalkáé, meg az 
asztalon heverő könyvé is. Elmosódnak a padlócsempék foltjai, az ablakpárkányon megülő por, a 
fából készült ablakkeretekről málladozó festék, az ablakon visszatükröződő fény. Odakint Haifa 
belesüpped az estébe.  

Lefényképezem a fiamat. Vaku fénye villan fel véletlenül. A megvilágított test ott fekszik az 
ágyon. A szomszéd szobában zuhogni kezd az eső. Valaki kiált valamit, mintha fürdőszobából 
hallatszódna, valaki más válaszol. Nevetés.  

 
A neonlámpák villódzva gyulladnak fel. Az ajtóban ápolónő jelenik meg, eddig még sohasem 

láttam. Alacsony, zömök. Ujja a kapcsolón. Ajka elkeskenyedik.  – Sajnálom – mondja olyan hangon, 
amely azt sugallja, hogy elsősorban azt sajnálja, hogy itt vagyok. – Mióta vagyok itt? – Hagyjanak 
magamra, mondtam nekik, amikor idehoztak, hagyjanak vele egyedül. Eljöttem, Immanuel, itt 
vagyok.  

Kilép az ajtónyílásból. Nyaka körül fém Krisztus csillan fel a fényben. Se orra, se szeme, hegyes, 
kifejezéstelen arc. A kereszt, mint valami szárny áll ki a hátából. – Maga kicsoda? 

Telefonomat a táskámba csúsztatom, a fényképező funkció még bekapcsolva.  – Turista vagyok – 
, mondtam ma délután a vámhivatalnoknak, és rájöttem, ez így is van: tíz éve nem láttam a fiamat, 

All Is Safe Here 
Anneleen Van Offel 

An extract

Original title Hier is alles veilig Translation Dutch into Hungarian

Publisher Lebowski 2020 Translator Judit Gera

© Anneleen Van Offel/Judit Gera/Lebowski/Flanders Literature – this text cannot be copied nor made public by means of (digital) print,  copy, internet or in any 

other way without prior consent from the rights holders. 



 
 
 

 

 
02 

egy pillanatra berepülök az életébe, és mindjárt távozom is.  Csak azért léphettem be az országba, 
mert néhány napon belül újra elmegyek.  

– Beszélhetek a kezelőorvossal? – kérdezem. 
Az ápolónő a fejét rázza. 
– Magam is orvos vagyok – mondom, már csak azért is, hogy világossá tegyem, hogy a szobámba 

lépésem pillanatában már láttam, hogy mit tett a fiam. Tudok a testekben olvasni, nem kell, hogy 
valaki hangosan kimondja, az ápolónő meg fogja be a száját. Az ágy felé biccentek, a fiam nem 
kiterítve fekszik ott, hanem csak egy másik változata látható. Ma reggel még itt volt, még nem járhat 
túlságosan messze. 

Az ápolónő hátat fordít, felhőként lebeg köztem és az ágy között. Eljött a  pillanat. Felpattanok 
a fotelból, bőröm alig akarja elengedni a bőrülést, annyira hozzátapadt. És ekkor hirtelen a férjemet 
látom ott feküdni, a férjemet, akit papírforma szerint már nem nevezhetek annak, az ágyon a 
házastársam fekszik, de húsz évvel ezelőtt, odafordulok az ápolónőhöz, és magamat látom a fehér  
ruhában, levegő után kapkodok, megragadom az ágy fémkorlátját.  

Túl gyorsan állt fel? – Az ápolónő megfogja a könyökömet. – Kér egy pohár vizet? 
Kiköpött apja. Barna göndör haja, pihés hajszálai a párnán, viaszfehér homloka, a szája. De 

lejjebb: vörös csíkok a halántékán, nyakától a válláig fekete véraláfutások, vékony, renyhe kar, 
csontos csukló. Üvöltő betűk a pólóján. WE WERE STONED IN HEBRON. Képregényrajzok 
katonákról, akik éppen füveznek miközben palesztin fiúk kövekkel dobálják őket. A színek 
kifakultak, a pólót bizonyára gyakran mosta.  

Jobbkezén csak a középső és a hüvelykujja van meg. Égett hús tele gilisztaszerű sebhelyekkel.  
– Hozhatok önnek egy pohár vizet, asszonyom? 
– Én akarom előkészíteni – válaszolom. 
– Már megbocsásson – mondja az ápolónő. Szó szerint bocsánatot kér, tehát nem elutasításról 

van szó.  
– Jól érti, én akarom megmosdatni, magam akarom megmosdatni a fiamat. 
A nyakláncán lógó kereszttel babrál, a keblébe szúr vele. – Ez lehetetlen, asszonyom. Már készen 

van.  
Látom magam is. Tudom, hogy ismét pelenka van rajta, egy inkontinencia nadrág, nehogy 

kicsorogjon, amit ő maga már nem tud visszatartani. Dereka a póló alatt bizonyára sötétvörös, a már 
nem keringő vér elérte a legalsó pontot. Többet tudok, mint amit szeretnék, szakmai ártalom: 
szeretteimet testként is látom.  

– Szükségem van egy lavórra – szólalok meg. – És egy törölközőre. – A hangom elakad, s vele 
együtt én is. Az ápolónő érzi, a fejét rázza. Meg akarom mosdatni, meleg vizet fogok használni, bőre 
minden egyes négyzetcentiméterét meg akarom simogatni, egészen addig, amíg minden részlet az 
emlékezetembe ivódik örökre, mindaddig, amíg már kénytelen lesz mindezt ő is észlelni. Itt vagyok, 
Immanuel. Eljöttem.  

Fölé hajolok, feljebb tűröm az egyik nadrágszárát. Itt is egy mély, lila folt a bőre alatt. A lába 
szőrös, igazi férfiláb, ez nem az a kisfiú, akitől soha nem búcsúztam el igazán. Most huszonhárom 
éves, tudom, minden egyes születésnapját megünnepeltem.  

– Küldött nekem egy e-mailt – mondom. – „Gyere Izraelbe, mama. Sderot Yitzhak 5.” 
Puha szőrszálai vannak. Megszorítom az épen maradt kezét, utoljára, amikor a kezét fogtam, 

tizenhárom éves volt, és akkor már nem tudtam mit mondani neki, csak megszorítottam, ő pedig 
eltűnt, aztán napokig nem tudtam megszólalni. A száját annyira összeszorította, hogy az ajkai egészen 
kifehéredtek, így szállt be a taxiba.  Milyen a hangja a mögött az összeszorított száj mögött?  Mindig 
azt a felnőttkor határán járó, enyhén reszelős, magas fiúhangot képzeltem el magamban. Hallani 
akarom. Eljöttem, Immanuel. 
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– Adjon vizet – kérem az ápolónőt. Jéghideg, a fiam bőre jéghideg. Fel tudom melegíteni, csak be 
kell egy kicsit görbítenem a markomat, ráhelyezni a kezére, és újra magától felmelegszik. A ma 
reggel megevett szendvics még ott van a beleiben.  

– Asszonyom. – Az ápolónő nyomatékosan szívja be a levegőt. 
– Hozzon vizet – ismétlem most már hangosabban. Megszorítom az ujjait, körmömet teljes 

erőből belemélyesztem a bőrébe, amely lágyan benyomódik, még nem merev, s a szemem sarkából 
látom, hogyan siet oda hozzám a nő, csuklón ragad, próbál elszakítani tőle, de most már nem hagyom 
el, még egyszer már nem. A nőt ellököm magamtól, könyökét beleveri a kerekes asztalkába, amely 
csikorogva fékez. 

 Gyere Izraelbe, mama. Három szó, és én három hétig nem mertem válaszolni.  A munkahelyi 
e-mail címemre érkezett az üzenet. Nyilván a kórház honlapjára látogatott el, hogy kapcsolatba 
léphessen velem. 

A szomszéd szobában abbamarad a zuhanyozás.  
– Találkozni akarok az orvossal – mondom, de az is lehet, hogy kiabálom. 
– Az orvos egyszer egy héten jön. Ez itt egy speciális gondozó, mi inkább… – Torkában 

megfeszülnek az izmok. Várakozik, nem tudja, valóban fel vagyok-e készülve, micsoda borjú, már rég 
észrevettem. Másik lehetőség: nem bízik bennem.  

– Hol van az apja, Joachim Polak? – kérdezem. 
Joachim Polak. Huszonkét évvel ezelőtt: kórházi szoba, mondom neki, nem kell aggódnia, 

életben marad a fia. A gyerekre feladtam egy maszkot, beállítottam az oxigénszintet, az apának újra 
elismétlem, a helyzet súlyosabbnak tűnik, mint amilyen valójában. Krétafehéren elhúzódik, mereven 
nézi a kis testet, amely egyre nyugodtabban kezd lélegezni. Tovább maradok a kórteremben a 
kelleténél.  

Joachim Polak. Név a dossziéban. A név hamarosan egy férfi formáját öltötte, egy sötét, göndör 
hajú férfiét, akinek szív alakú, markáns arca van, amely mögött mintha mindig tűz lobogna. Egy 
gyerekágy fölé hajló férfiét, akár egy kérdőjel. Egy férfiét, aki valamiféle ürességet próbál kitölteni, 
egy férfiét, aki szélesebbre tágítja önmaga határait, hogy kitöltse a felesége után maradt űrt, egy 
férfiét, aki megpróbálja kijátszani a halált. Egy férfiét, aki tudja, mi az odaadás. Minden rendben lesz, 
mondom én, ő pedig rábólint. A fia legyőzi a veszélyt. Hallom, ahogy megígérem magamnak. 

Joachim Polak. Kicsinyítőképző nélkül, beceneve sincs, mindig Joachim. Amikor pánikban 
felriadt. Amikor kezét a kezem köré fonta a szülői értekezleten. Amikor fölébe kerekedtem forró 
éjszakákon.  

Később felismertem a félelmét. Attól a pillanattól kezdve próbáltam felkészülni Immanuel 
halálára, hogy anyja lettem a fiának, ami éppen olyan heves élmény volt, mint a természetes szülés. 
Amikor újra kellett élesztenem, a saját gyermekemet élesztettem újra. Amikor rossz híreket kellett 
közölnöm, nem csupán a kis páciens halálát jelentettem be, hanem Immanuelét is, képzeletem 
ingatag hidat formált közém és a szülők közé. Saját bánatomat gyakoroltam. Új anyai szerepemben 
drámai hőssé váltam, valami külső erő határozta meg, hogy kell viselkednem és mit kell éreznem, és 
az egészben az volt a legrosszabb, hogy valóban ennek megfelelően kezdtem viselkedni, azt éreztem, 
amit ilyen esetekben az embernek éreznie kell. – Joachim Polak, az apja. Hol van most? 

Az ápolónő a vállán át az ajtó felé pillant, mint aki felméri az eltűnéshez szükséges távolságot.  
A fiam halántékára helyezem a kezemet. Lehunyt jobb szemét, arcának felső részét gyengéden 

simogatom a hüvelykujjammal, csak így tudom megnyugtatni a kisbabámat. Együtt kellene itt 
állnunk. Együtt kellene az ágya mellett állnunk Joachimmal, együtt nézni a fiunkat, azt mondani 
egymásnak: „Nézd, milyen szépen alszik.” 

A legnehezebb az egészben az, hogy én többet tudok más anyánál. Ismerem az élet és halál 
között meghúzódó vékony mezsgyét. Mekkora utat tesz meg a test a túlélésért, és végül mikor  van az, 
hogy egy fikarcnyit sem érdekeljük többé. Átlagosan minden hónapban egyszer tehetetlenül állok, és 
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az egyetlen, amit tehetek, hogy behúzom a függönyt, leültetem az anyát vagy az apát a hátradönthető 
székbe, minden drótot kikapcsolok és kitolom az inkubátort. Szívükre helyezem a csecsemőt.  

Immanuel már azelőtt kimondta a szót, „mama”, hogy az anyja lettem. Nem nekem szólt.  
Az ápolónő tekintetében valami megkeményedik, a száját összeszorítja. Arra vár, hogy még 

kérdezzek tőle valamit, hogy megint elutasíthasson, ezt az elégtételt azonban nem adom meg neki. 
Mindez a helyzet kontrollálásának, a kontroll utolsó foszlányának nevetséges érzésével tölt el.  

 
Mint aki meg van győződve róla, hogy várják, az ajtóban megjelenik egy férfi. – Asszonyom! 

Látom, idevezette valaki. – Határozott mozdulattal lép ki az ellenfényből, és olyan energikusan 
nyújtja felém a kezét, mint aki távol akar tartani magától. Piros baseballsapkája összenyomja repkedő 
haját a füle fölött. – A nevem Chernoff – szólal meg. – Joseph Chernoff, igazgató. Krista  elmondott 
már mindent?  – Fejcsóválva fordul az ágy felé. – Mi igazán minden tőlünk telhetőt megtettünk. 
Szörnyű. Szerencsére most már jó kezekben van, megváltatott a szenvedéseitől. – Chernoff 
összeszorítja a száját, a fejét félrebiccenti. – Tökéletesen megértem, mit érez. Úgy kezeljük őket, 
mintha a saját gyerekeink lennének.  

A szoba mintha visszatartaná a lélegzetét előtte, a levegő hiánya vákuummá változik, olyan hely 
ez, amely nem tartozik immár ehhez a világhoz, és ez így is van, mindez épp nem történik meg. 
Mindez csak figyelmeztetés, kapok még egy esélyt. Zúg a fejem. Ha lehunyom a szemem, megint a 
repülőtér leszállópályáján állok, akárcsak néhány órával ezelőtt, nem történt semmi, ott állhatok egy 
olyan ország leszállópályáján, mely csak a képzeletemben létezik. A ventilátor az, ami zúg, egy olyan 
városban vagyok, amely nem felel meg annak a képnek, amelyet előzőleg kialakítottam róla. Ez a 
szóba egy konklúzió. Látod, látod.  

– Lamont asszony? Tudnia kell, hogy mi mindent megtettünk, hogy a helyes útra tereljük. Nem 
rajtunk múlott. Mi sohasem mondtuk, hogy könnyű lesz. Önként csatlakoznak hozzánk.  

Pillantásommal próbálom követni a hasadás útját, mely az ágy lábától indul és Immanuel feje 
fölött végződik, ahol aztán drámai fordulattal az ágy alá kúszik, addig követem, amíg azt nem 
képzelem, én magam vagyok az a hasadás, érzem, ahogy egy idegen szempár tetőtől talpig végigmér, 
bólintok. A kérdést nem hallottam. Chernoff tekintete, mint a röntgensugár.  

– Kaptam tőle egy üzenetet – mondom. – Miért volt szüksége rám? 
Chernoff a fejét rázza. – Sohasem tudjuk, mi játszódik le bennük. Igazán szívszorító, milyen 

nehezen lehet kiismerni ezeket a fiatalokat – fordul az ápolónő felé. A fogai közt fütyörészik. – 
Bármennyire is igyekszik az ember, ha ők maguk nem akarják, akkor mi ugyan mit tehetünk. Akkor 
tehetetlenek vagyunk. – Leereszti a vállát, olyan testtartást vesz fel, amelyet testében a részvét 
megnyilvánulásaként raktározott el. – Néhány hete találtunk rá Tel Avivban. Rossz állapotban volt, 
ezt ugye nem is kell mondanom. Egy szót sem tudott kinyögni. Magam is ott voltam, Kristával együtt. 
Lehajolunk hozzá, ő meg keresztül néz rajtunk. Mondom neki, fiam, nem kell, hogy itt ülj. Nem 
drogproblémád van, hanem lelki problémád. Van lakásod? 

Mellényzsebéből előhalászik egy golyóstollat, néhányszor megütögeti vele az ágy fogantyúját.  – 
Nos, lakása az nem volt. Mondom neki, a Mi Atyánk szeret téged, fiam. Van valaki, akinek fontos 
vagy. Látjuk, ahogyan felpillantanak, amikor ezt hallják. Ilyenkor sikerül lekötni a figyelmüket. Na és 
akkor azt mondjuk: vár rád egy ház. Velünk jöhetsz, ha akarsz. Majdnem mindegyikük velünk jön, 
odahagyják destruktív környezetüket Tel Avivban, mely persze a világ legszebb városa, nem is erről 
van szó. Tel Aviv Izrael egyetlen igazi héber helye. Együtt építették fel az országgal, mintegy a 
posványból kiemelve. Egy szó, mint száz, magunkkal visszük őket a zöld és békés Haifába. Előre 
megmondjuk ám nekik, hogy ebben az intézményben bármiféle kábítószer tilos. Semmiféle 
meglepetés nem vár rájuk. A Biblia a legjobb elvonókúra. És valóban működik. Mondhatni a 
legtökéletesebb elvonás. Nehéz. De sikerül nekik. – Egy pillanatra elhallgat. – Legalábbis a legtöbb 
esetben.  
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Nem tudom felfogni, hogy egyáltalán létezik ez a szoba, hogy mindhármunkat kiemeltek 
megszokott életünkből, és épp ide tettek le a fiam ágya mellé, nem tudom felfogni, hogy ez itt az én 
fiam. 

Az a kisfiú, aki keksszel etette a növényeket, mert éhesek voltak. 
Azt a kisfiút rémálmok gyötörték. A rossz álmok mindig magányosak, mondtam, mindig egyedül 

jönnek, úgyhogy most biztonságban újra elaludhatsz, résnyire hagyom az ajtót.  
A fiam, akinek az apja kedvéért ötéves korától kipát kellett hordania, aki kezdte otthonosan 

érezni magát az ódon rítusok világában.  
A fiam. Ma reggel még bizonyára látta a rendetlen balkonokat a túloldalon, amelyeken szemetes 

tartályokat őriznek, a megtépázott izraeli zászlókat élettelenül lógva a zászlórudakon, a távolban talán 
látta megcsillanni a Földközi tengert a reggeli fényben, de az is lehet, hogy már nem látott el olyan 
távolra. Lehet, hogy rám gondolt, az üzenetre, amelyre nem érkezett válasz. Minderre talán nem is 
lett volna szükség, ha tegnap bemegy a közös nappaliba, belogol a mailboxába, ahol megtalálja az oly 
régen várt választ. 

„Jövök, Immanuel. Örülök, hogy hallok rólad. Elnézést, hogy ilyen későn válaszolok, de holnap 
(kedden) 17 óra körül Haifában leszek. Arra a címre megyek majd, amit megadtál. Szeretettel, Lydia 
(mama).” 

Vagy pedig, és ez az a gondolat, ami fojtogatja a torkomat, igenis látta az üzenetemet, és abban a 
tudatban állt fel ma reggel a székre, hogy én ugyanabban a pillanatban haladok át a zaventemi 
repülőtér biztonsági kapuján. Megszólalt a fémdetektor, a karórám volt az. Lecsatoltam, éppen azt az 
órát mutatta, amikor a fiam kilökte maga alól a széket. Az órát belehelyeztem a tálcába, tovább 
mehettem. Ártatlan voltam.  

 
Kaptam egy pohár vizet. Ismét leültem, Chernoff felém hajol, egészen az orromig, mérlegeli, 

vajon elájulok-e. A fájdalomcsillapítót (egy fájdalomcsillapítót!) nyomtak a kezembe, a markomban 
fehér porrá morzsolom. Csóválom a fejem, nyilván azt mondom, minden rendben van. Minden 
rendben, sikerülni fog, haladunk előre, itt hagyjuk Immanuelt. 

Chernoff idegesen kattint a golyóstollával. – Természetesen végigolvashatja az anyagát, mi itt a 
lehető legtranszparensebb módon dolgozunk. 

 – Értesítették az édesapját? – kérdem ismét. 
A toll kupakja elugrik. Chernoff reflexszerűen hajol le érte, megkaparintja, közben az ágyba 

kapaszkodna. – Az a benyomásunk, hogy már nem volt köztük kapcsolat. Tudja, a legtöbb zsidó szülő 
nem nagyon kedvel minket, és mi ezt  megértéssel kezeljük. Tevékenységünk komoly ellenállásba 
ütközik Izraelben.  

Joachim. Joachim Polak. Nyughatatlan, mindig olyan hely után vágyakozik, ahol még nem járt. 
Én sohasem lennék képes megérteni az ilyesmit, erről szentül meg volt győződve, ez valami zsidó 
dolog, olyasmi, ami csak rá és Immanuelre tartozik. Joachim számára a felesége elvesztése után 
kizárólag a fia volt az, aki még az élethez kötötte, és mint ahogy kiderült, az élet végül is kizárólag 
Izrael formáját ölthette. Olyan elgondolás volt ez, amelynek én nem lehettem része. Olvashattam 
akárhány könyvet is a témában, Joachim meg volt győződve róla, hogy a dolog lényegét sohasem 
tudnám felfogni. Izrael nemcsak egy ország, magyarázta. Izrael egy létforma. 

– Kapcsolatban van a barátnőjével? – kérdezi Krista. 
– Van barátnője?  
– Azt gyanítjuk, hogy van, eleinte állandóan őt hívta. Az első hetekben nem tarthatják maguknál 

a telefonjukat. Meggyőződésünk, hogy a fiúk számára az a legjobb, ha amilyen sokáig csak lehet, 
élvezhetik az elkülönítést. (Az „élvezhetik” szót használja.) 

Ismét kiveszem a telefonomat a táskámból, kinyitom a Facebookot. Az elmúlt években nem 
mertem közelebb menni hozzá annál, hogy néha felkerestem a profilját. A fényképén katonai 



 
 
 

 

 
06 

egyenruhát visel, karja egy lány vállán nyugszik. Nem néz a kamerába, a lányra nevet. Hatalmas 
fegyverét lazán tartja a kezében a lány melle előtt. A fénykép három évvel ezelőtt készült. Sehol nem 
szerepel, hogy a lány neve micsoda. Kedvetlenül kattintok tovább. A fiam halála után néhány órával 
ismerősnek jelölöm. – Megvan maguknál a lány elérhetősége? 

– A telefonján talán megvan, de blokkolták. Valószínűleg tudok találni valakit, aki meghekkeli. – 
Krista elmosolyodik a szó hallatán. 

Chernoff kiemel a kerekes asztalhoz tartozó szekrényből egy megfakult hátizsákot. – Ezt 
természetesen magával viheti, akárcsak a holmiját, amit most magán visel. Halotti ruhában temetjük. 
– Kezembe nyomja a hátizsákot. Valaki teljes hosszában héber jeleket rajzolt rá. A gondolat, hogy 
maga Immanuel írta volna, túl bensőséges a számomra, a gyermekem titkos nyelven kommunikál.  
Ujjaimmal lágyan végigsimítom a filctollal írt betűket, gondolatai lenyomatát, melyek talán 
elvezetnek hozzá, valamihez, ami ő.  

„Gyere Izraelbe, mama.” 
A székről nézve a test nem testnek tűnik, hanem csak egy test ideájának, annak, ami belőle 

megmaradt, a lényeg, és a hasadás sem hasadás, inkább a fal negatívja, szakadás a szobában, rés, 
mögötte pedig: Izrael, az ország, amelyről oly gyakran vitatkoztam Joachimmal. Arról az országról, 
melyet én csak az újságokból ismertem, és amelyet ő tárt fel előttem, hosszú órákon keresztül: 
Caesarea homokkőromjaitól Haifa strandjaiig, a mitikus várost, Akkót a maga fellegvárával, 
Jeruzsálem fehér falait, Tel Aviv égig érő szállodáit, bebarangolta, kiterítette kettőnk közé az edegemi 
konyhaasztalon az országot, ahol még soha életében nem járt. 

Esküdni tudnék, hogy hallom a hasadás hangjait. A ventilátor lelassul, majd berregve megáll. 
Mintha a szoba levegőjének legutolsó foszlányai egyetlen sóhajtással tűnnének el.  

Indulnia kell – szólal meg Chernoff lezárva egy meg sem kezdett beszélgetést. – Mindjárt zárunk. 
Holnap lesz a temetés, amilyen gyorsan csak lehet. Itt ez a szokás.  

Odalépek az ágy fejrészéhez. Immanuel fölé hajolok, elsuttogom a nevét, ahogy azelőtt is oly 
gyakran tettem, amikor ébresztgettem, mintha azzal, hogy mellette maradok, betömhetném a 
kettőnk között keletkezett lyukat az időben. 

– Asszonyom, ne aggódjon  – hallom Chernoff hangját. – Immanuel nagyon boldog volt itt. 
Órákig elvitatkozgattunk a kerti lugasban. Kérdéseire mi jelentettük a választ.  

Krista indulatosan megerősíti Chernoff szavait. – Mindenekelőtt az a gondolat ragadta meg, hogy 
megbocsátást nyerhet.  

Szavai egy pillanatig ott lebegnek közöttünk a levegőben. Megfordulok, és egyenesen a szemébe 
nézek. – Nem mozdulok innen – jelentem ki nyugodt hangon. Visszafordulok az ágyhoz Immanuel 
felé, és ekkor veszem észre, hogyan kezdi behálózni a hasadás az egész falat, akár a megtört jég.  

– Márpedig a szobát bizony el kell hagynia, asszonyom. – Már nem hallom, melyikük mondja ezt, 
mereven figyelem a hasadást, szép lassan a földre omlik. Joachim. Hogy majd ő vigyázni fog rá, „ jobb 
lesz a fiúnak”, mondta Joachim, hol van Joachim, Joachimnak itt kellene lennie, megígérte, hogy 
vigyázni fog Immanuelre, a hasadás a lábam alatt eléri az ajtót, ott újra felpillantok, látom, milyen 
furcsán bámul rám Chernoff és Krista, a szájuk szavakat formál, Krista felém int, én azonban nem 
hagyom itt Immanuelt, nem hagyom, hogy még egyszer megtörténjen. Joachim, hol van Joachim, 
addig nem hagyom el ezt az országot, amíg meg nem találom Immanuelt Joachimban. Amikor a 
hasadás elér az ajtónyílásig, felgyorsul, villámgyorsan megkerülve Chernoffot és Kristát kilő a 
folyosóra, végigfut az olvashatatlan poszterek mellett, ki a kapun, le a kőlépcsőn, ki a kis kertbe, ahol 
a citromok már sárgán csüggnek a fákon és a golgotavirág teljes díszbe öltözött. Átcsusszan a kerítés 
alatt, a Sderot Yitzhakon át fel a domb tetejére, ahol ott áll az a templom, amiről Joachim oly gyakran 
mesélt nekem, ott lelassít egy kicsit miközben a kerítéseken át a templom szimmetrikus kertjei felé 
igyekszik.  Hatalmas rózsakörök az egyik oldalon, hatalmas rózsakörök a másik oldalon. Az 
aranykupolás szent zarándokhely mellett, a zöld kerítések ívei és a fokföldi ibolyák ágyásai között, 
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szépen megkerülve a szentséget, csak én látom, hogyan veszi be a hasadás a várost, hogyan fut fel a 
házak homlokzatán, ágazik szét akár egy falevél erezete a mellékutcákban. Hogyan folytatja útját a 
kószáló lábak alatt,   hagyja maga mögött a repedezett bőrhöz hasonlatossá vált belvárost, s mássza 
meg a Karmel hegyet. Át a Sderot Morya aszfaltján, ott, ahol ma délután kitett a taxisofőr, a shoarma 
bárok és a szegényes ruhaboltok mentén, ahol a próbababák átlátszó műanyagból készültek és az 
olcsó ruhák inkább csak szeméremkendőként, mint divatos ruhadarabként már az eladásuk előtt 
elformátlanodva lógnak a babákon. Át a hegygerincen Achuza, a felsőváros felé, ahol az idő mintha 
még gyorsabban telne, mint a zsúfolt belvárosban. Az emberek dudálva hajszolják magukat egyik 
perctől a másik felé, a hasadás velük együtt hajszolódik az autópálya felé, nyílegyenest az ország többi 
része felé.  

Miközben látom, hogy Chernoff felém indul, Immanuel fölé hajolok, a nevét mondogatom, 
hívom a fiamat, hívom, hívogatom, érzem, hogyan keres bennem utat a reszketés. Chernoff karon 
ragad, én pedig arcul csapom, az ütés sokkal erősebb, mint amilyennek szántam, elfordulok, mintha 
mi sem történt volna.  – Bocsáss meg, Immanuel – mondom fennhangon –, bocsáss meg. – Hallania 
kell, valahol igenis hallania kell a hangomat. Sajnálom, hogy olyan messziről érkezik, és csak ha 
valóban hallja, amit mondok, akkor van kimondva, csak akkor igaz.  

Mélyen, a jeruzsálemi Panaszfal belsejében is lassan megadják magukat a kövek, a hasadás még 
nagyon kicsi, senki számára nem látható, de már idáig is eljutott, behatolt egészen a második 
templom maradványának legbelsejébe.  A zsidók nekitámasztják fejüket a falnak, apró remegéseket 
éreznek, ugyanazokat a remegéseket, amelyeket a muszlimok éreznek miközben az Al-Aksza-mecset 
padlójához szorítják a fejüket, nem messze innen. Az örmény negyed keskeny utcáin odaszalad egy 
fiú a mamájához, azt kiáltja, nézd, mama, felhasadt a kezem. A mamája pedig azt feleli, hogy a 
hasadások, azok a vonalak mind a kezéhez tartoznak, és hogy meg kell tanulni a megfelelő módon 
olvasni belőlük.  A fiú próbál felülni egy alacsony falra, de nem sikerül. Alatta a hasadás az óváros 
falai felé rohan, melyek látszólag lehetetlenné teszik a város elfoglalását.  

Nem messze az erődítménytől egy nagymama teszi asztalra az épp bevásárolt holmit, fejkendőjét 
megoldja, elcsodálkozik, amikor úgy érzi, hogy valami könnyűség árasztja el áramütésszerűen a 
testét. Egy pillanatra le kell dőlnie az ágyra, ott talál majd rá az egyik unokája, aki először arra gondol, 
hogy a nagymamája a hasadást bámulja a plafonon, elképed, hogy képes a nagyija olyan sokáig 
pislogás nélkül bámulni. A gyerek fogja magát, végigrohan a bazár keskeny sikátorain, el az apjához, 
aki épp elbóbiskolt a szuvenírboltja előtti háromlábú széken. Miközben a kislány az apjával kézen 
fogva hazamegy, lába alatt a hasadás őrjöngve száguld tovább  a város másik vége felé, ahol lelassít, 
majd az Aranykapun át továbbaraszol. A hasadás semmiféle faltól nem riad meg, még az izraeli 
válaszfaltól sem, tovább szalad a szögesdrótok, árkok, kapuk, tornyok és beton alkotta 
építményrendszeren át, egészen a mögöttük elterülő palesztin területekig. Az olajfaligeteknél 
elágazik. Egyik ágát elnyeli a Negev sivatag, a Gázai övezet irányába veszi útját, ahol azután felkúszik 
a nagy mecset előtt álldogáló ház falán. A hasadás érzi, ahogy egy gyermek az ujjával követi, egészen 
odáig, ahol megtorpan az ablak mellett. Másik ága a kis palesztin falvak mentén Hebron felé halad, 
onnan pedig a Holt-tenger irányába menekül , ahol a sós tengerpartokon át elverekszi magát egészen 
a tengerig, és eltűnik a föld legalacsonyabban fekvő tavának mélyén.  

Kinn állok a folyosón. Karomat Chernoff keze szorítja. Krista lekapcsolja mögöttem a villanyt, 
becsukja az ajtót. Mielőtt megszólalhatnék, kivezetnek az épületből, becsukódik mögöttem a kerítés. 
Leereszkedem egy padra. A lombok árnyéka a kavicsos járdára vetül. A táskámból berregő hang 
hallatszik. Üzenet a telefonomon. A Facebookról érkezett, amely kéretlenül ismét bekapcsolt. 
Többször is meg kell néznem, amíg felfogom, de valóban ez áll rajta: Immanuel visszaigazolta, hogy 
ismer. 
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Valahol Belgium északi részén, egykor 
 
Kezdjük akkor egyszerűen újra? Mert akkor rückwertzbe kapcsolom az autót, hátrafelé hajtok a 
keskeny földutakon afelé a senki földje felé, ahol kikötöttem, ismét Edegem irányába indulok, 
óránként úgy nyolcvanas sebességgel, még gyorsabban teszem meg az egész menekülési útvonalat 
újra, miközben az estében eltűnik a hold, felhajtok az autóval a kocsifeljárón, háttal lépek be a 
nappaliba, ahol elfordulsz tőlem, ismét leülsz a heverőre, és abban a pillanatban ismét világos van, a 
nap besüt a nappaliba, pontosan az arcodra, Joachim, te pedig kinyitod a szájad, és minden, amit 
mondasz, érthetetlen, mert a szavakat fordítva ejted, és pontosan ezért tudunk együtt még messzebb 
visszamenni, eggyel nagyobb sebességre kapcsolunk, a hajunk hol rövid, hol hosszú, tekintetünk 
tágra nyílik, s egy adott pillanatban a kezem megérinti a tiédet, még mélyebbre süllyedünk az időben, 
a fiunk közöttünk sétál, addig töpörödik, amíg már nem tud járni, te felemeled, átadod nekem, én 
pedig beteszem a fémvázas gyerekágyba, most is este van, sötét, csak a kórházi szobában van fény, és 
itt elnémulunk, Joachim. Egymásra nézünk, ez a kezdet. 
 

 

 


