
Annie Ernaux: A másik lány 

 Az ovális, tintahal színű fénykép egy könyvecske megsárgult fedelére ragasztva, 

füzérekkel díszített, egymásra rakott párnákra ültetett csecsemőt ábrázol ülve, háromnegyedes 

oldalhelyzetben. Csipkés ing van rajta, egyetlen hurkolású, széles, amelyre odakötöttek egy 

hatalmas masnit, egy kissé a váll mögött, mintha egy hatalmas virág vagy óriási pillangó 

szárnya lenne. Egy baba teljes hosszában, kissé nyúlánk, akinek széttett, kinyújtott lábai 

leérnek az asztal széléig. Barna hajának domború homlokára hulló tincse alatt szemét tágra 

nyitja, mintha mindent fel akarni falni tekintetével. Játék baba módjára kitárt karjai mintha 

mozognának. Mintha ugrándozni készülne. A fénykép alatt a fényképész aláírása – Ridel úr, 

Lillebonne – amelynek egybefonódott kezdőbetűi díszítik a nagyon piszkos könyv fedelének 

bal felső sarkát, lapjai félig már ki vannak szakadva. 

 Amikor kicsi voltam, azt hittem – ezt kellett mondaniuk – hogy ez én vagyok. Nem én 

voltam. Ez te voltál. 

 Pedig volt egy másik kép is rólam, ugyanattól a fényképésztől, ugyanazon az asztalon, 

barna hajam szintén tincsbe fésülve, de kövérebbnek látszottam, mélyen ülő, kerek 

széndarabhoz hasonló szemem volt, kezem a combjaim között. Nem emlékszem, hogy akkor 

feltűnt volna nekem a nyilvánvaló különbség a két fénykép között. 

 

 

 

 Mindenszentek körül elmegyek az Yvetot-i temetőbe, virágokat viszek a két sírra. A 

szüleimére és a tiedre. Évről évre elfelejtem a sírok helyét, de segít tájékozódni a magas és 

vakítóan fehér kereszt, amely a központi sortól kezdődően látható, túlnő a tieden és a szülők 

közelében van éppen. Elhelyezem mindkettőn a különféle színű krizantémokat, néha a tieden 

egy hangavirágot, aminek a tartóját besüllyesztem az erre a célra felásott kis kert kavicsos 

részébe, a sírkő lábánál.  

 Nem tudom, az emberek sokáig álldogálnak-e a sírok előtt. A szüleimé előtt várok egy 

kicsit. Olyan ez, mintha azt mondanám nekik „itt vagyok”, és tudatom velük, hogy mi történt 

velem egy éve, mit csináltam, mit írtam, reméltem írni. Aztán átmegyek a tiedhez, jobbra, 

nézem a sírkövet, mindig elolvasom a nagy aranybetűs, túlságosan ragyogó feliratot, amit 

átfestettek a nyolcvanas években, a régi kisebb betűk már olvashatatlanná váltak. A sírköves 

saját elhatározásából eltörölte az eredeti felirat felét, úgy döntve, hogy a vezeték- és 

keresztneved alatt csak ezt az egyetlen megjegyzést hagyja meg, bizonyára azért, mert ezt 

vélte a legfontosabbnak: „Elhunyt 1938-ban, Szent Csütörtökön.” Ez az, ami meghökkentett, 

amikor először láttam meg a sírodat. Mint szent mivoltodnak és Isten általi 

kiválasztottságodnak kőbe vésett bizonyítéka. Huszonöt éve jövök ide a sírokhoz, neked soha 

nem tudok mit mondani. 

 

 Az anyakönyvezés szerint a nővérem vagy. Ugyanaz a családneved, mint az enyém, az 

én „lánykori nevem”, Duchesne. Szüleink anyakönyvi naplójának foszlányaiban a 

Házasságukból származó Gyerekek Születése és Elhalása oszlopban egymás alatt 

szerepelünk. Te fent, Lillebonne (Seine-Inférieure megye) polgármesteri hivatalának két  

pecsétjével, én eggyel – egy másik hivatalos könyvben lesz kitöltve számomra az elhalás 

rubrika, ami igazolja, hogy egy másik család tagja lettem, más névvel. 

 De nem vagy a nővérem, nem is voltál soha az. Nem játszottunk, ettünk, aludtunk 

együtt. Soha nem érintettelek, öleltelek meg. Nem ismerem a szemed színét. Soha nem 

láttalak. Test és hang nélküli vagy, egy sima kép csupán néhány fekete-fehér fotón. Nincs 

emlékem rólad. Már két és fél éve halott voltál, amikor én megszülettem. Az ég gyermeke 

vagy, a kis láthatatlan, akit soha nem emlegettünk, minden beszélgetésből hiányoztál. A titok. 



 

 Mindig is halott voltál. Halottként léptél be az életembe tíz éves korom nyarán. 

Megszülettél és meghaltál egy történetben, mint Bonny, Scarlett és Fhett kislánya az Elfújta a 

szél-ben.     

 

 A történet jelenete 1950-ben, a vakáció alatt történik, az unokatestvérekkel, néhány 

környékbeli lánnyal és az Yvetot-ban vakációzó városi gyerekekkel való reggeltől estig zajló 

nagy játszások utolsó nyarán. Eladósdit játszottunk, felnőttesdit, házakat fabrikáltunk a szülők 

kereskedésének udvarán lévő számos melléképületben, üvegrekeszekből, dobozokból és régi 

szövetekből. Sorban elénekeltük egymás után a hintán állva a Jó önnél Pierre Mester-t és a 

Fűzőm és a hosszú alsószoknyáim-at, kezünkkel imitálva a mikrofont. Elszöktünk érett 

gyümölcsöt szedni. A fiúkat eltiltották a szülők, annak ürügyén, hogy ők inkább a durva 

játékokat szeretik. Esténként elváltunk egymástól, tetőtől talpig piszkosak voltunk. 

Megmostam a kezemet és lábamat, boldog voltam, hogy másnap újrakezdjük. Egy évvel 

később a lányok teljesen szétszóródnak, vagy sértődötten félrevonulnak, én meg unatkozom, 

és csak olvasok.  

    

 De folytatni szeretném, nem halogatni annak a vakációnak a leírását. Elmesélni ezt a 

történetet, és a végére járni az átélt élmény elmosódottságával olyan lesz, mint arra 

vállalkozni, hogy előveszünk egy fényképtekercset, amelyet hatvan éve őrzünk a 

faliszekrényben és soha nem hívtunk elő. 

 

 

 

 Vasárnap volt, késő délután, annak a keskeny útnak az elején, amely a szülők kávézója 

és fűszerboltja mögött halad el, az Iskola utcán, azért hívják így, mert a század elején egy 

magán óvoda volt itt, egy magas ráccsal védett kis rózsa- és dália kert közelében, a rács 

egészen végigfut a gyomos árokparton. A másik oldalon magas és sűrű sövény. Már nem is 

tudom mióta, az anyukám nagy beszélgetésben van egy Le Havre-beli fiatalasszonnyal, aki 

négyéves kislányával S-éknél, az anyósánál és apósánál tölti a nyarat, házuk mintegy tíz 

méterrel messzebb található, az Iskola utcán. Kétség kívül az anyukám az üzletből lépett ki, 

amit nem zár be soha ebben az időszakban, hogy folytassa a beszélgetést a vevővel. Én 

mellettük játszom a kislánnyal, Mireille-nek hívják, fogócskázunk. Nem tudom, mire 

figyeltem fel, talán az anyukám hangjára, ami hirtelen lehalkult. Hallgatni kezdtem, 

lélegzetvisszafojtva.  

 

 Nem tudom visszaadni a szavait, csak a tartalmát és a mondatok, amelyek felölelték az 

összes évet egészen máig, egy pillanat alatt úgy hulltak rá teljes gyermeki létemre, mint 

hangtalan és meleg nélküli láng, miközben továbbra is ott táncoltam és keringtem mellette, 

lehajtott fejjel, hogy semmilyen gyanút ne keltsek.  

 (Itt, úgy tűnik, a szavak nem jönnek elő a sötétségből, elhagynak és vége van.) 

 Elmeséli, hogy rajtam kívül volt egy másik lányuk is, és hogy ő meghalt diftériában 

hat éves korában, a háború előtt, Lillebonne-ban. Beszél a lepedékes torkáról, a fuldoklásáról. 

Azt mondja: úgy halt meg, mint egy kis szent 

 idézi a szavaidat, amiket te mondtál neki a halálod előtt: meg fogom látni Szűz Máriát 

és a jó Jézust 

 azt mondja a férjem teljesen megbolondult, amikor holtan talált téged hazatérve a 

munkából, a Port-Jérôme-i kőolaj finomítóból 

 azt mondja ez nem olyan, mint amikor a társát veszíti el az ember 

 azt mondja rólam ő nem tud semmit, nem akartuk ezzel szomorítani 



 A végén azt mondja rólad kedvesebb volt, mint ez itt 

 Az ez itt én vagyok. 

 

 

 
 

 

 Akárcsak egy fénykép, az elbeszélés jelenete mozdulatlanná válik. Pontosan látom a 

két beszélgető asszony helyét az utcán, egyiket a másik vonatkozásában. A fehér blúzban lévő 

anyám időnként zsebkendővel törli meg a szemét. A fiatalasszony sziluettje elegánsabb, mint 

a szokványos vevőké, világos ruhában van, haja hátrafésülve kis kontyba, arca ovális alakú. 

(Amikor az ismert lények sokaságában össze akarjuk rakni a megfelelő alakokat, kártyajáték 

figuráinak módjára, az emlékezet spontán igénybevétele által most összetévesztem őt egy 

nyári tábor igazgatónőjével, ahol felügyelő voltam Ymare-ban, Rouen mellett, 1959-ben, a 

tábor totemállata a fehérbe és bézsbe öltözött Hangya volt.) 

 

 A jelenet valóságát leginkább testem érzékelései tanúsítják nekem, érzem, ahogyan 

egyre kisebb körökben futkározom a két asszony körül, látom az Iskola utca macskaköveit, 

amiket majd csak a nyolcvanas években fedtek be kátránnyal, az árokpartot, a rácsot, az egyre 

halványodó fényt, mintha el akarná tüntetni a világ minden díszletét, hogy el lehessen viselni 

azt, ami most következik. 

 Nem tudom pontosan meghatározni az idejét annak a nyári vasárnapnak, de mindig 

augusztusra datáltam. Huszonöt évvel ezelőtt, amikor Pavese Naplóját olvastam, felfedeztem, 

hogy 1950. augusztus 27-én lett öngyilkos Torinóban, egy szállodai szobában. Azonnal 

ellenőriztem, ez egy vasárnapra esett. Azóta úgy képzelem, hogy ugyanarról a napról van szó. 

 Évről évre távolodom mindettől, de ez csak illúzió. Nincs idő közted és köztem. 

Szavak vannak, amiket soha nem váltottunk. 

 

 

 

 Kedves. Úgy tűnik, már tudtam, hogy ezt a szót nem lehet rám mondani, azon jelzők 

szerint, amelyeket nap, mint nap a szüleimtől kaptam a viselkedésemmel kapcsolatban: 

makacs, csúnya kis kokett, falánk, mindentudó kisasszony, illetlen, az ördög lakozik benned.  

De a szidásuk abban a bizonyosságban siklott le rólam, hogy szeretnek, amit bizonyított az én 

kis személyemről való állandó gondoskodásuk és ajándékaik. Egyetlen lány, elkényeztetett, 

mert egyetlen, mindig első az osztályban, anélkül, hogy erőfeszítéseket tenne, valójában jogot 

éreztem arra, hogy az legyek, aki vagyok. 



 Kedves, nem voltam az, Isten előtt sem, mint ahogy azt kategorikusan kijelentette B. 

abbé az első gyónásom alkalmával hét éves koromban, amikor bevallottam „rossz 

cselekedeteimet egyedül és másokkal”, a szexualitás normális ébredezését látva ma ebben, és 

ami az abbé szerint a Pokolba fog engem juttatni. Mint ahogy később szintén ezt erősítette 

meg bennem a kollégium igazgatónője, amikor szikrázó szemekkel közölte velem „lehetsz bár 

a legjobb az osztályban, talán mégsem vagy kellemes Istennek”. Nem tanúsítottam 

érdeklődést a vallás dolgai iránt. Nem szerettem Istent, féltem tőle, de senki sem kételkedett 

benne – az anyám kitartó csökönyösséggel, és csendesen suttogta nekem a templomban, 

térdelve a piros fény előtt kérleld a jó Jézust, a parancsot méltatlan gyerekességnek éreztem 

az oly hatalmas anyám részéről, amilyen ő volt. 

 

 Kedves, azt is jelenti, hogy szeretetteljes, hízelkedő, „barátságos” ezt mondták 

normannul a gyerekekről és a kutyákról. Távolságot tartva a felnőttekkel, jobban szerettem 

őket megfigyelni és hallgatni, mint ölelgetni, nem mondhatták rólam, hogy ilyen vagyok. De 

velük kettőjükkel, biztos vagyok benne, hogy ilyen voltam, sokkal inkább, mint más gyerek. 

 

 Hatvan év után nem azzal fejezem be, hogy fennakadok egy szón, próbálgatva 

kibogozni, hogy mit jelent ez veled szemben, velük szemben, de akkor az értelme azonnal 

lesújtott, ami másodikká változtatta meg a helyemet. Köztük és köztem most már ott voltál te, 

láthatatlanul, az imádott. Én távolabb kerültem, hátratolva, hogy átadjam neked a helyet. Én 

az árnyékba vetetten, míg te szárnyalsz egészen magasan, az örökkévaló fényességben. 

Összehasonlított lettem, én az összehasonlíthatatlan, az egyedüli gyerek. A valóság szavak 

dolga, kizárásos rendszer. Inkább/Kevésbé. Vagy/És. Előbb/Aztán. Lenni vagy nem lenni. 

Élet vagy halál. 

 

        Két szó, az anyám között és közöttem. Megfizettettem vele. Ellene írtam. Miatta. A 

maga nemében büszke és alázatos munkásasszony. Kedvesebb volt, azon tűnődöm, hogy nem 

ő adta-e meg nekem a jogot, vagy inkább a parancsot, hogy ne legyek az, kedves. Azon a 

vasárnapon nemhogy megismerem az álnokságomat, de a lényemmé válik. Az elbeszélés 

napja egyben az ítélet napja is. 

 Huszonkét éves koromban, egy vita után az asztalnál, ezt írom a naplómba: „Miért 

mindig a rossz dolgokhoz van kedvem, különben állandóan szenvedek?” 

 

 Semmit nem tudunk nevén nevezni abból, ami a gyerekkorban történik. Nem tudom, 

mit éreztem, de nem voltam szomorú. „Becsapott” lehettem, vagy valami efféle, de ez a szó 

az évekkel későbbi Beauvoir olvasmányomhoz köthető, irreálisnak tűnik, súly nélkülinek 

ahhoz, hogy gyermeki lényemre telepedjen. Hosszú keresgélés után a szó, ami számomra 

megcáfolhatatlanul a legigazibbnak tűnik, a balek. Balek voltam a szó népies értelmében, 

áldozat. Illúziókban éltem. Nem voltam egyedüli gyerek. Volt még egy másik is, aki a 

semmiből bukkant fel. Minden szeretet, amit hittem, hogy kapok, hamis volt tehát. 

 

 Az is rémlik, hogy haragudtam rád, amiért azt mondtad, meglátod majd a Szent Szüzet 

és a jó Jézust. Szavak, amelyek megmutatták nekem a méltatlanságomat, mivel ezek a szavak 

az én számat sohasem hagyták el, nem akartam látni Istent. Aztán felnőttként rá haragudtam, 

az anyámra, szinte veszettül, amiért ostobaságokat hitetett el veled. Most már nincs bennem 

harag, elfogadom a tényt, hogy minden vigasztalás, egy ima, egy dal sokat jelent a 

megsemmisülés felé tartó pillanatban és szeretnék arra gondolni, hogy boldogan távoztál el. 

 

 G. unokatestvérem szerint, C., egy másik unokatestvér volt az, aki, egy vagy két évvel 

korábban már elárulta volna a létezésedet és a halálodat. Képzeletemben úgy él ő, mint aki 



igen büszke arra, hogy ő volt az első, aki olyan dolgokat tudatott velem, amit még nem 

tudtam, pontosan emlékszem, milyen büszkén avatott be a szexualitás titkaiba, három évvel 

idősebbként ő többet tudott. De több emlékem nincs. Az egyforma vakációk napfénye 

megfakulva halványul el ezen a ponton. Lehet, hogy nem akartam hinni a létezésedben, 

inkább eltöröltem volna azt.  

 (Vajon azért írok neked, hogy feltámasszalak és megöljelek újból?) 

 

 Azon elmélkedem, hogy talán már léteztél egy vagy két évvel az elbeszélés előtt, amit 

azon a nyári délutánon helyeztem el időben. A kertben vagyok és novellát írok, egy kislány 

történetét, aki egy tanyán vakációzik, és balesetben megfullad egy „villotte” alatt, így hívják a 

Caux vidékén a szénakazlakat, amelyeket aratás után raknak a mezőn. Elolvastatom az 

apámmal, aki csodálkozik a képességeimen a kávézó vendégei előtt – úgy találtam, túloz. Az 

anyámmal is elolvastatom, de nem emlékszem a véleményére. 

 Vajon ott vagy-e abban a megelevenedett álmodozásban, ami kitartóan foglalkoztatott 

öttől tíz éves koromig: rózsaszín drapériával körbefont bölcsőben fekszem J.-vel, az 1944-ben 

Le Havre-ból Lillebonne-ba menekült kislánnyal, játszótéri játékaim kedvenc társával, akit 

évente egyszer, nyáron, szüleink találkozását követő nagy lakomákon lelkesen láttam viszont. 

A bölcsőben szorosan egymás mellett fekszünk, úgy látom magunkat, mint két lehunyt szemű 

babát. Ez a tökéletes boldogság képe volt. (Az anyámról írva, 1986-ban, „rózsaszín álomnak” 

neveztem el, de kihagytam a könyvből, mert nem voltam biztos a jelentésében, közhelynek 

tulajdonítottam akkor, az anyaméhben lévő állapot utáni nosztalgia képének.) 

 

 És természetesen valószínűleg ott sürgölődtél körülöttem, hiányod behálózott abban a 

ködös felfordulásban, ami a világra való jövetelem első éveit fedi be. Más nőkkel történt 

beszélgetések, az árudában, a köztéri padokon, ahová magával vitt az anyám, áru és vevő 

híján minden délután a háború alatt. De azok egyike sem hagyott semmilyen nyomot bennem. 

Képek és szavak nélkül maradtak meg. 

 

 Egyedül csak az előbbi elbeszélés maradt meg az emlékeimben, az, amit nem kellett 

volna meghallanom, amit nem nekem szántak, az elegáns fiatalasszonynak címezték, aki 

kétség kívül a saját maga számára is félelmetes szerencsétlenség bűvöletében hallgatta. Az 

egyetlen igaz elbeszélés, anyám saját szavaival, a saját hangján, a felhatalmazott hangján, 

mert ő volt ott, és mert ő volt az erősebb házasfél, kettejük közül – azon a napon értettem meg 

ezt – aki el tudja viselni a másik halálát. Egy lezárt, határozott, megváltoztathatatlan 

elbeszélés, amiben te újjászülettél és meghaltál, mint egy szent, mint a Lisieux-i Szent Teréz, 

akinek hatalmas, beüvegezett fényképe uralja a szoba egyik falát. Az egyedüli elbeszélés – 

soha nem lesz másik – ami megnyitotta számomra azt a világot, ahol te halottként és 

szentként létezel. Az elbeszélés, ami kimondja az igazságot és kizár engem. 

 

 Azon gondolkodom, hogyan lehetséges, hogy tudatában lévén a jelenlétemnek, mivel 

rám is mutatott, hogyan engedhette meg magának, hogy rólad beszéljen? A pszichoanalitikus 

magyarázat – a tudatalattijának ravaszsága által az anyám így talált volna rá módot, hogy 

létezésednek titkát felfedje előttem és így én lehettem az elbeszélés igazi címzettje – most is 

meggyőző lenne, mint mindig. Ő nem ismeri a lelki-szellemi fejlődéstörténetet. Az ötvenes 

években a felnőttek minket, gyerekeket elhanyagolható lénynek tekintettek, akik előtt mindent 

ki lehet mondani következmény nélkül, kivéve a szexuális dolgokat, amelyekre esetleg csupán 

célzásokat tehettek. És ebben biztos vagyok, mert gyakran hallottam ezután ilyen, halottakról 

szóló elbeszéléseket, amiket egymásnak meséltek és továbbadtak asszonyok, vonaton, 

fodrászszalonban vagy a konyhában egy csésze kávé mellett, egyféle memento mori 

elbeszéléseket, ahol minden fájdalom szétárad és eloszlik a körülmények pontosításában, és a 



részletek felsorolásában: az anyám, amint rólad kezdett beszélni, nem tudott megállni, végig 

kellett mondania történetét ennek a fiatal anyának, aki először hallotta, így az eltűnésed 

elbeszélésében találva meg a vigaszt, a feltámadás egyféle formáját.  

 

 

 

 Van egy másik történet is. Dagadt csecsemő- és vaskos kislánykori fényképeim 

csalókák. Tíz évesen, a halálod elbeszélésének idején, gyönge gyermeki múltam súlyossá 

válik, olyan szokatlan érzések, balesetek áldozata vagyok, amelyekről előttem beszélnek 

részletesen, és amelyek megkülönböztetnek más, csak skarlátot vagy bárányhimlőt elkapó 

gyerekektől – nekem is volt és sokáig tartott – valamiféle átok és kegy között lebegek. Már 

nagyon korán, rosszul kezdtem. Néhány hónaposan kergemarhakór – a legritkább betegség, 

amit a tehén ad át az emberi lénynek a cumisüvegben lévő tejjel – aztán, amikor járni 

kezdtem, a fűszerbolt egyik vevője felfedezte, hogy sántítok, ez fél évig tartó, gipszben 

eltöltött mozdulatlanságra ítélt. Aztán négyévesen egy üvegcserépre történő esés a ház 

mögötti kis udvaron, az ajkamat találta el, - az anyám a mutatóujját felemelve mondta, hogy 

odatehettem volna az ujjamat – és redős heget hagyott. Ehhez még egy állandóan súlyosbodó 

rövidlátás is társult, és korán romló fogak. 

 De a lényeg még hiányzik a felsorolásból. Öt évesen majdnem meghaltam és ez egy 

másik elbeszélés. Ennek én vagyok a hősnője. Ezt is tudom kívülről, mint azt a nyári 

vasárnapot, amikor hirtelen betoppantál gyermeki létembe. Az anyám annyiszor elmesélte, 

anélkül, hogy titkolózna, a jelenlétemben, gyakrabban, mint az apám – az anyák tartják 

számon a gyermekkor dolgait –, mindig örömittasan, hiszen hihetetlen megdöbbenést és 

bámulatot váltott ki mindenkiből, aki hallotta.  

 

 1945 augusztusában a játszótéren, megsebesített egy rozsdás szög a térdemen. Több 

nappal azután, rendkívüli fáradtság vett rajtam erőt, tarkóm megmerevedett és nehezen tudtam 

kinyitni a számat, mindezek arra késztették a szüleimet, hogy kihívják az orvost. Egy kezdő 

volt. Miután megvizsgált, sokáig halgatott, majd azt mondta remélem, tévedek, konzultálok 

egy kollégával. Merevgörcs volt. Sem az anyám, sem az apám nem tudta, mi ez, soha nem 

hallottak róla. Az orvosok beoltottak nagy dózisú tetanusz elleni injekcióval és azt mondták, 

ha nem lazulnak ki a fogai ma estig, nem éli túl. Akkor Lourdes-i vizet itattak velem, 

elkenegetve az összeszorított fogaim között. A szám megnyílt. A következő évben az anyám, 

hálából elment Lourdes-ba, egy fapados vonaton utazva egész éjjel, egy doboz szardínia volt 

az egyedüli étele az előírások szerint, és megtette a zarándokutat, térden, a hegyekben. Hozott 

nekem egy babát, ami egészen egyedül tudott járni és amit Bernadette-nek hívtak. 

 

 Kétségkívül az elbeszélés ismételgetése miatt, korán rögzítettem ennek a pillanatnak a 

képeit, amit nem emlékszem, hogy nagy rémülettel éltem volna át, mindenesetre jóval 

kevesebbel, mint a bombázásokat. Újra látom a napsütötte játszóteret, futok a szüleim felé, 

mert fájdalmat okoz, amikor azzal szórakozom, hogy felmásszak egy összevissza tört ülőkéjű 

padra, ők a fűben fekszenek, mutatom nekik a kis piros foltot a térdem fölött, azt mondják 

semmiség, menj játszani 

 egy díványon vagyok a konyhában, nem játszom, C. unokatestvérem nálunk tölti a 

vakációt,  evés után felmászik az asztalra és az Itt a szép pipacs, hölgyeim, itt a szép friss  

pipacs hölgyeim -et énekli, irigykedek rá 

 nagy felfordulás homályos képeit látom, jövés-menés a díványom körül 

 a kiságyamban vagyok, a szüleimé mellett, az anyám fölém hajol 



 később, valószínűleg másnap véráradat tölti meg a számat, sokan vannak a szobában 

és az anyám kiabál, hogy le kell fektetni a földre, kulcsot kell tenni a hátamra, hogy elálljon a 

vérzés 

 Újra látom Bernadette-t, kék ruhájában, az álló babát, akit nem lehetett leültetni. 

A két elbeszélés sorrendje, az enyém és a tied, az időnek, a múló időnek ellentéte. Ez egy 

olyan sorrend, ahol én majdnem meghaltam, mielőtt te halott lettél. Egy dologban biztos 

vagyok: 1950-ben, az a nyári vasárnap, amikor meghallom a halálod történetét, nem 

képzelgés, emlékszem. Kétségkívül sokkal pontosabban látom, mint most a Lillebonne-i 

szobát, az ágyukat párhuzamosan az ablakkal, az én rózsaszínű faágyamat pedig mellette. 

LÁTLAK TÉGED AMINT A HELYEMEN FEKSZEL ÉS ÉN PEDIG HALOK MEG. 

 

 Egy 1949-es Larousse-ban ezt olvasom: „A tetanusz, ha már egyszer elkaptuk, 

gyakran halálos. Jóllehet idéztek eseteket, amikor a gyógyulás bekövetkezett emelt és ismételt 

dózisú tetanusz elleni szérum beadásával.” A védőoltást nem említik. Az Interneten 

megtudtam, hogy a tetanusz elleni oltás 1940 óta kötelező minden gyerek számára, de „az 

elterjedése csak 1945 után valósult meg.” Most úgy gondolom, mindig meg voltam győződve 

a szérum felsőbbrendűségéről a Lourdes-i vízzel szemben, bár nem beszéltem erről azokon a 

ritka alkalmakon, amikor felidéztem gyerekkoromnak ezt az epizódját, például 1964-ben egy 

orvostanhallgatónak a Bouquet utcai szobájában, Rouen-ban, amikor a kórházbeli ügyeleteiről 

beszélt és a tetanuszos betegekről, akik hallatlan szenvedések közepette haltak meg. Eszembe 

jutottak akkor anyám rettenetes szavai hajdanán két matrac között megfojtották őket.   

 

 A soha fel nem tett kérdések között van a következő: miért nem volt jogod a Lourdes-i 

vízhez? Vagy ha igen, akkor nem segített? 

 Szérum vagy áldott víz, mindegy. Lourdes, La Salette, Lisieux, Fatima, a csodák 

lehetőségében éltünk, a csodákéban, amelyek folyamatosan jelen voltak a kollégiumi vallási 

emberek és papok beszédében, a templomokban eladott brosúrákban, a Zarándoklat, a Kereszt 

korában, sőt „Brigitte” – a nő ideális alakja egy névadó gyűjteményben és nagy bestseller –

egyik gyereke, a „kis Marie” egy barlang vízétől gyógyult meg a fogyatékosságából. 

  A valóság nem hatol be a gyermekkor hiszékenységébe. A csoda hitében léteztem 

1950-ben. Talán még tovább is. És csakis az első történet számít, ami az én majdnem 

meghalásom és feltámadásomét a második helyre juttatta, a te halálod és az én 

méltatlanságom története. Mennyire összekapcsolódtak. Milyen hatni tudó igazságokat hoztak 

létre. Mert igencsak nehéz volt kiigazodnom ebben a rejtélyes összeegyeztethetetlenségben: 

téged, a jó gyereket, a kis szentet, nem mentettek meg, én, a démon életben maradtam. Több 

mint élő, csoda által élő vagyok.  

 Büszkeség és bűnösség volt egy akaratlan szándékban, ami arra rendelt, hogy éljek. 

Túlélésemben talán több büszkeség volt, mint bűnösség. Kiválasztott lettem, hogy csináljak 

valamit. Húsz évesen, miután megjártam a bolémia és a megszűnt havi vérzés poklát, 

megtaláltam a választ: azért hogy írjak. A szüleimnél a szobámban egy öngyújtóval 

körbeégetett szélű nagy lapra kiakasztottam Claudel egyik gondosan kimásolt mondatát, mint 

egy sátáni egyezményt: „Igen, hiszem, hogy nem a semmiért jöttem a világra és hogy van 

bennem valami, ami nélkül a világ nem tud meglenni.” 

 Nem azért írok, mert te meghaltál. Meghaltál azért, hogy én írjak, ez bizony nagy 

különbség. 

 

 

 

           Csak hat fényképem van rólad, mindet az unokatestvérek adták, néhányat az 

édesanyám temetése után, a többit nem régen. Csak kettő volt ismerős, amiket az anyám 



őrizgetett szekrényének egyik fiókjában, és amelyek 1980 körül tűntek el, bizonyára kidobta 

azokat az egyik tomboló rohamában, ami az Alzheimer előjele volt.  

 Ezeken a fotókon, kivéve a csecsemőkorit, négy és hat éves közt lehetsz. Kétségkívül 

azzal a géppel készítették, amiről a szüleim azt mondták, hogy a háború előtti vurstlin 

nyerték, és amit megőriztek az ötvenes évek végéig, én is gyakran használtam. Szinte mindig, 

grimaszolva lehajtod a fejedet, vagy karoddal eltakarod a szemedet, mintha a fény olyan 

fájdalmat okozna, amit nem tudsz elviselni. Egy újabb levelében G. unokatestvérem is 

ugyanezt a megállapítást tette, amiről erre következtetett: „nem úgy néz ki, mint aki szereti 

magát.”  

 Ez a megjegyzés rettenetesen zavar. Vajon boldog voltál? Soha nem gondoltam a 

boldogságra veled kapcsolatban, mintha ez abszurd, sértő lenne egy eltűnt kislánnyal 

szemben. Mintha a szülők szenvedése az elvesztésed miatt, a kedvességed utáni 

sajnálkozásuk, szeretetük bizonyítékai garantálnák a te boldogságodat. Ha hiszünk abban, 

hogy az boldog, akit szeretnek, akkor te az voltál biztosan. A szentek boldogok. De talán nem 

voltál az.  

 Iszonyat és bűnösség fog el, amikor felfedezem magamban a kegyetlen gondolatot, 

azt, hogy úgy látszik, te nem az életre voltál teremtve, a halálod be volt programozva az 

univerzum számítógépébe és téged csak azért küldtek a földre, mint ahogyan Bossuet írja, 

hogy: „növeljed az emberek számát”. Szégyen fog el, amikor a meggyőződés erősödik 

bennem, hogy neked meg kellett halnod, áldozattá kellett válnod azért, hogy én a világra 

jöjjek. 

 Nem volt ez előre elrendelés. Csak egy diftériajárvány és te nem voltál beoltva. A 

Wikipédia szerint az oltást 1938. november 25-én tették kötelezővé. Te előtte hét hónappal 

haltál meg.  

 

 

 

 Két lány, az egyik halott, a másik majdnem az lett. Ameddig az anyám élt, ő, aki az 

életet elentette az összes túlzásaival együtt, nekem úgy tűnt, a halált hordozza magában. 

Vonzotta magához és az is vonzotta őt. Tizennégy vagy tizenöt éves koromig néha azt hittem, 

engem is hagy meghalni, mint téged. Vagy akarattal hagyja majd, hogy ő maga is meghaljon, 

egy általános büntetésben, amidőn mondogatta nekem és apámnak, hogy majd meglátjátok, 

ha már én nem leszek itt azokon a napokon, amikor nagyon haragudott (de nem inkább 

fenyegetés volt ez, hogy elhagy minket, hogy elmegy máshová élni?). A környéken elhívták a 

haldoklókhoz és a holtak felöltöztetéséhez. Ő szinte száguldott oda, és furcsa állapotban jött 

vissza, az elégedettség jeleit észleltem rajta. Egy tuberkulózisban meghalt fiatal lányról azt 

mondta lepedővel a feje körül olyan volt, mint a Lisieux-i Szent Teréz. Amikor negyvenöt éves 

koromban meg kellett operálni a csípőmet, azt gondoltam, hogy nem ébredek fel az altatásból, 

hogy hamarabb halok meg, mint ő: így ő fog, ahogy téged, az apámat, és most engem is, 

eltemetni mindnyájunkat.     

 

 Reiser egyik rajzán hátulról látunk egy férfit, aki kézen fogva vezet egy gyereket egy 

hosszú, szűk, védőkorlát nélküli hídon egy szakadék fölött. Mögöttük, jobbra a híd el van 

metszve, az ürességbe vezet. Előttük, balra, a gyermek felől, ugyanolyan repedés. 

Megfigyelve a lépések nyomát – a felnőttét, körbevéve a két gyermekével – megértjük, hogy 

az apa az egyik gyereket már ledobta a mélybe, és a másikkal is ugyanazt akarja tenni egy 

kissé távolabb, mialatt ő maga nyugodtan folytatja az átkelést egészen végig. Reiser Az eltűnt 

gyermekek hídja címet adta képének. 

 



 Mégis a tények meghazudtolják homályos érzéseimet: télen túlságosan bebugyolált, a 

legkisebb meghűlés esetén küldte az apámat az orvosért, szakorvosokhoz cipelt el Rouen-ba, 

fizette a rendkívül drága fogászati kezeléseimet a saját pénzükből, borjúmájat és vörös húst 

vett csak nekem, de a megjegyzése „egy egész vagyonba kerülsz nekünk” szemrehányásként 

hangzott a törékenységemért. Bűnösnek éreztem magam, ha köhécseltem, hogy „mindig van 

valami bajom”. A túlélésem sokba került nekik. 

 

 Természetesen imádtam őt. Azt mondták róla, hogy szépasszony, és hogy én „ráütök". 

Büszkeséggel töltött el, hogy rá hasonlítok. Néha utáltam, és az öklömet ráztam a tükrös 

szekrény előtt azt kívánva, hogy haljon meg. Neked írni, azt jelenti, hogy folyton róla beszélni 

neked, ő a szavaim birtokosa, az ítélkezés prófétája, akivel a harc sohasem maradt abba, 

kivéve a legvégén, amikor annyira szánni való, annyira elveszett volt a betegségében, és én 

nem akartam, hogy meghaljon. 

 

 Közötte és köztem ez szavak kérdése. 

 

 

 

 Mióta elkezdtem ezt a levelet, nem tudom leírni, hogy az anyánk, sem azt, hogy a 

szüleink, nem tudlak bevonni téged gyerekkorom hármas világába. Nincs közös birtoklás. 

(Azzal, hogy ezt teszem, vajon ki akarlak rekeszteni, kívülre helyezni, ahogy én is 

megtapasztaltam ezt az érzést azon a nyári vasárnapon anyám elbeszélésében?)  

 

 Egy bizonyos igen jelentős szempontból, az idő szempontjából nézve nem voltak 

ugyanazok a szüleink. Amikor te születtél, 1932-ben, fiatalok voltak, alig négy éve házasok, 

tettvággyal tele munkásemberek, akik az előző évben eladósodtak azért, hogy üzleti tőkéhez 

jussanak a Vallée-ban, Lillebonne fonoda negyedében. Az apám máshol dolgozott, egy 

építkezésen, Hode-ban, aztán a Port-Jérôme-i kőolaj finomítóban. Körülöttük és bennük a 

Népfront által keltett remény buzgott. A nélkülözés éveinek elbeszélése és a kávézójukban a 

hajnal három óráig tartó esték felidézése midig azzal fejeződött be, hogy „de akkor fiatalok 

voltunk”. 

 Egy dátum nélküli, de még a háború előtti fényképen, az apám mosolyog, miközben 

átöleli anyám vállát. Ő nagypöttyös ruhát visel, világos csipkegallérral. Egy vékony tincs 

árnyékolja a szemét. Még az 1928-as év szép fiatal és harcias menyasszonyára hasonlít. Soha 

nem láttam ebben a ruhában, sem ilyen frizurával. Nem ismertem a te idődből való asszonyt. 

 Az én időm kezdetén, a fotókon, amelyeken én is rajta vagyok, és amelyeket bizonyára 

1945 tavaszán készítettek, bár mosolyognak, nincs többé semmi fiatalosság, sem gondtalanság 

bennük, inkább egyféle megtörtség. Vonásaik fáradtak, öregesek. Az anyám egy csíkos ruhát 

visel, amit gyakran láttam rajta. Haját kontyba fonva viseli. Átélték a Kivándorlást, a 

Megszállást, a bombázásokat. Megélték a halálodat. Olyan szülők, akik elveszítettek egy 

gyereket. 

 Te ott vagy, közöttük, láthatatlanul. Az ő fájdalmukban.    

 

 Bizonyára mondták neked, hogy „amikor nagy leszel”, felsorolták, hogy miket fogsz 

majd csinálni, megtanulsz olvasni, biciklizni, egyedül járni iskolába, mondták neked: 

„jövőre”, „az idén”, „hamarosan”. Egy este, a jövő helyén nem maradt más, csak az üresség. 

Újra mondták ugyanazokat a szavakat nekem. Hat, hét, tíz éves lettem, túlnőttem rajtad. 

Számukra nem volt már összehasonlítási lehetőség. Homályosan rémlik, azt hittem 

haragszanak rám, amiért gyerekből „nagylány lettem”, ezeket a szavakat használta az anyám 



az első menstruációm megjelenésének napján, nagy zavarában, szinte izgatottan, miközben 

átnyújtott nekem egy csomag betétet.  

 

 

 

 Az elcsípett elbeszélés volt az első és az utolsó. Soha nem beszéltek rólad, sem az 

egyik, sem a másik. 

 Nem tudom, mikor rejtették el a fényképeidet a szekrénybe és az anyakönyvi kivonatot 

egy megrozsdásodott bőröndbe a padláson, ahol olvastam – legfeljebb tizennyolc éves 

lehettem – egy napon, amikor az nyitva maradt. Minden héten, ahogy lenni szokott, kimentek 

biciklivel a temetőbe, a kertből vittek virágokat. Néha az egyik halkan megkérdezte a másikat, 

voltál kint a temetőben? Jóval azelőtt, mielőtt tudták volna, hogy majd visszatérnek ide hét 

évvel később, 1945-ben, azt akarták, hogy Yvetot-ban, - ahol a két család szinte minden tagja 

lakott – legyél eltemetve, nem pedig Lillebonne-ban, kétségkívül azért, hogy mindenki 

gyakran jöjjön a sírodhoz megemlékezni.    

   

Soha nem hallottam tőlük a keresztnevedet. C. unokatestvéremtől tudtam meg. 

Öregesnek tűnt, mintegy nevetségesnek fiatalkoromban. Az iskolában senki nem viselte ezt a 

nevet. Még most is, rosszullét, meghatározatlan irtózat környékez, amikor meghallom. Néha 

kimondom hangosan. Mintha meg lenne tiltva. Ginette. 

 

 Soha nem mondtak semmit a dolgaidról, amelyek a tieid voltak, és amelyeket 

megőriztek.  

 Körülbelül hét éves koromig a te rózsaszínű faágyadban aludtam.  Aztán vettek nekem 

egy rekamiét és a kiságyat szétszedték, a négy támlát, a fakeretet és az ágysodronyt felvitték a 

padlásra, akkor hozták csak le, amikor vendéggyerek volt nálunk. Amikor az anyám Annecy-

be jött, hogy velünk lakjon, elhozta azt is, úgy, mint a többi bútorát. Levittem az alagsorba, 

ahonnan a költöztetők tévedésből elvitték Charente-ba az apósomékhoz, akik, anélkül, hogy 

szóltak volna nekem róla, gyorsan túladtak rajta, mondták ezt nekem vidáman nevetve 1971 

nyarán.   

 

 Azzal a barna szattyánbőr táskával járattak iskolába egészen hatodikig, ami a tied volt 

az iskolakezdésre. Egyedül csak nekem volt ilyen típusú táskám, nehéz volt használni: amikor 

kinyitottam, hirtelen mozdulattal vissza kellett fordítani a két rekeszt, egyébként a tolltartó és 

a füzetek szétszóródva kiestek belőle. Mivel mindig láttam otthon, azt hittem, hogy az anyám 

nekem vette jóval korábban az első iskolakezdésem napja előtt. Több mint húsz éves 

lehettem, amikor megértettem, hogy ez a táska – amit ő végig megtartott az iratok rendezésére 

– a tied volt. 

 

 Ezt találtam a naplómban, amit 1992 augusztusában írtam: „Gyerekként – vajon ez az 

írás eredete? – mindig azt hittem, hogy egy máshol élő, másik élőlény mása vagyok. Hogy 

nem is élek igazán, hogy ez az élet az „írás”, egy másiknak a képzelgése. Ezt kell megfejteni, 

a létezésnek ezt a hiányát vagy ezt a fiktív lényt.”   

Talán ez a tárgya ennek a nem valódi levélnek – az igaziakat csak élőknek írjuk. 

 

 Még csak most teszem föl magamnak azt a végtelenül egyszerű kérdést, ami soha nem 

jutott eszembe: miért nem kérdeztem őket rólad, semmikor, még felnőttként sem, és amikor 

anya lettem én is, akkor sem. Miért nem mondtam soha nekik, hogy tudom. A megkésett és 

intim vagy kollektív kérdezősködések mindig csak a kérdezés lehetetlenségéhez vezetnek egy 

adott pillanatban. Az ötvenes években, egy kimondatlan szabály szerint tilos volt kérdezni a 



szülőket, a felnőtteket általában, arról, amiről ők nem akartak, hogy tudjunk, de amit tudtunk. 

Tíz évem nyári vasárnapján megkaptam az elbeszélést és vele együtt a hallgatás törvényét. Ha 

ők nem akarták, hogy tudjak a létezésedről, nekem nem lehetett semmi kérdeznivalóm. Csak 

megerősíteni azt az óhajukat, hogy nem tudok rólad. Úgy tűnik, hogy megszegni a törvényt – 

de erre még csak nem is gondoltam – ugyanaz lett volna, mint trágárságokat mondani előttük, 

ha ugyan nem rosszabb, elindítva egyféle világösszeomlást és szokatlan büntetést, amit itt 

Kafkának, az apának fiához címzett mondatával hozok összefüggésbe, azt, amit a fia 

megemlít Levél apámnak című művében, és amit én azonnal kiírtam magamnak, mihelyt 

legelőször olvastam, húsz évesen, egyetemi szobámban,  széttéplek, mint a  halat. 

 

 Emlékszem, halálra rémültem, tizenhat éves koromban, Marie-Louise nagynénémnél, 

amikor ő a szokásos otthoni mámorában elfeledkezve hallgatási kötelezettségéről, azt mondta 

nekem ez a nővéred rád mutatva egy fényképen, amit én meg sem mertem nézni, sietve 

lapoztam a következőre, apám és anyám ott voltak a közelben, hallották ezeket a szavakat és 

azonnal megtudták, hogy ismerem a titkukat. 

 

 Fenntartottuk a látszatot minden valószínűségen túl.  

 1967 júniusában, az apám koporsóját a te sírod mellett kiásott árokba engedték le. Ő, 

az anyám és én, azt színleltük, hogy nem tudjuk ezt. Ezt követő nyáron, nála vakációztam, 

vittem az apám sírjára a kertből virágokat. Nem vittem a tiedre, mert semmit nem mondtak 

rólad. Még a helyet, ahol nyugszol, sem említették soha. 

 

 Észre kellett venniük – hogy mikor, milyen jelekből nem tudom megmondani – hogy 

tudok a létezésedről. Egyre inkább késő volt ahhoz, hogy megtörjék a csöndet, a titok túl régi 

volt. Túl bonyolulttá vált számukra, hogy felfedjék. Úgy rémlik, én is egész jól megvoltam 

így. A gyerekek jobban elfogadják a titkokat, mint ahogy azt az emberek gondolják, 

elfogadják, hogy vannak dolgok, amelyekről nem kell beszélni. 

 Úgy tűnik, hogy a csönd megbékített minket, őket és engem. Engem védett. 

Elkerültem az imádatnak azt a súlyát, ami bizonyos családok elhunyt gyermekeit övezte, ami 

felelőtlen kegyetlenség volt az élők számára, és ami felháborított, amikor tanúja voltam. C. 

unokatestvéremnek az anyja állandóan a három évesen meghalt nővérét, Monique-ot dicsérte, 

aki szerinte egy szépség lett volna. Ők, mármint a szüleim nem engedték meg maguknak azt a 

lehetőséget, hogy téged példaként tüntessenek fel, hogy nyíltan az arcomba mondják ő 

kedvesebb volt, mint te. 

 

   Nekem sem volt kedvem, hogy beszéljenek rólad. Talán azt reméltem, azért nem 

beszélnek, mert végül elfelejtettek téged. De ez csak feltételezés maradt, hiszen emlékszem 

megannyi mély és megmagyarázhatatlan zavarra, amikor, felnőttként újból és újból el kellett 

fogadnom a nyilvánvaló igazságot: lerombolhatatlanul élsz bennük. 

 1983-ban, az orvosnak, aki előttem teszteli anyám egyre romló memóriáját, a hamis 

válaszok között csak egyetlen egy igazat mond: két lányon van. Nem emlékszik a saját 

születési évére, helyette a te halálodét adja meg, 1938. 

 1965-ben a férjem és én elmegyünk Bordeau-ból meglátogatni őket első szülött, hat 

hónapos fiunkkal, akit még nem ismernek. Amikor kiszállunk a kocsiból, az apám odafut, 

felindultan az örömtől, hogy láthatja a fiúunokáját, elkiáltja magát a kislány megérkezett! Ezt 

a hibát – aminek ma fel tudom mérni minden hátterét, beleértve a szépségét is – jobban 

szerettem volna nem meghallani. Elbátortalanított és elszomorított. Talán meg is rémisztett. 

Nem akartam, hogy te az én gyermekemben támadj föl, hogy a testemen keresztül támadj föl.  

(Vajon nem a feltámadásod egy formája, ami minden testi kapcsolattól és vértől mentes, amit 

most keresek ezen a levélen keresztül?) 



 

 Magukat is védték ezzel a csönddel. Téged védtek. Megóvtak téged a kíváncsiskodó 

kérdéseimtől, amiket nem bírtak volna elviselni. Megőriztek téged a maguk számára, 

magukban, mint egy szent helyen, ahová nekem megtiltották a belépést. Te voltál az ő 

szentjük. Ez békítette ki őket egész biztosan minden veszekedésük, minden jelenetük ellenére. 

1952-ben az apám lerángatta az anyámat a pincébe, meg akarta ölni. Közéjük álltam. Nem 

tudom, hogy miattam vagy miattad nem tette meg. Emlékszem, hogy rögtön ezután azt 

gondoltam, az apám megbolondult, mikor a lánya meghalt és azt kérdeztem sírva az 

anyámtól, „volt már ilyen máskor is?”, remélve, hogy igent mond. Nem válaszolt. 

 

 Nem teszek nekik szemrehányást semmiért. Egy halott gyerek szülei nem tudják, mit 

okoz a fájdalmuk az élőnek.  

 

 A sírba vitték magukkal, egyik a másik után, a bennük élő emléket rólad, mindazt, 

amit elveszítettek 1938 áprilisában. Az első lépéseidet, játékaidat, félelmeidet és gyermeki 

ellenállásaidat, az iskolakezdésedet, az egész kis életedet, amit rettenthetetlenné tett a halál, és 

amit, ellenkezőleg az unalomig ismételtek az én esetemben. Az én elmesélt, anekdotákkal tele 

gyerekkorommal szemben ott van a tiéd, az üresség.  

 

 Soha nem róttam fel neked a legkisebb hibát, a legkisebb gyerekes csínt, a tetteim 

közül egyiket sem, amelyek a „büntetést” is megérték nekem, akkor, amikor annyi éves 

voltam, mint te, azon a napon például, amikor álnokul levágtam egy tincset C. 

unokatestvérem hajából, miközben ő olvasott. Sőt számodra nem létezik a hibázás és büntetés. 

Egy igazi gyerek egyetlen vonása sincs benned. A szentek mintájára, neked nem volt 

gyerekkorod. Sohasem képzeltelek valóságosnak. 

 

 De miért nem kérdeztem meg, amikor még lehetett volna, a nagybácsikat és 

nagynéniket, akik ismertek téged? Denise, az unokatestvérem, aki négy vagy öt évvel idősebb 

volt nálad, aki veled együtt látható a fényképeken, és akit én nem ismertem az anyám és az ő 

anyja közti, még a háború előtti családi veszekedés miatt, a múlt évben meghalt, anélkül, 

hogy valaha is kerestem volna vele a találkozást. Tehát nem akartam többet tudni. Csak 

megőrizni téged olyannak, amilyennek kaptalak tíz évesen. Halottnak és tisztának. Mítosznak. 

 

 Emlékszem egy képre rólad, amit sokáig láttam a szülők szobájában, a nem használt 

kandallón, két Szűz Mária szobor mellett, az egyiket a Lourdes-i útról hoztuk, a 

meggyógyulásom után, és ami a bevont sárga festéktől ragyogott éjszakánként, a másik 

régebbi, alabástromból van, különös búzakalásszal a karján. A tied egy retusált, művészi 

fénykép, beüvegezve, fémkeretben, fémtalpon. A fejed kitűnik a havas kékségből fekete 

hajadnak sima tincseivel, Louise Brooks módra, sötétszínű ajkaid, mintha festve lennének, 

bőröd fehér, amit az orcáidon kissé rózsaszínűnek látok. 

 Ezt az elveszett képet szerettem volna megjeleníteni itt, ezek között a sorok között.  A 

te szent fényképedet, az én képzeletbeli fényképemet rólad. Nincs több kép a birtokomban. 

Már a gondolat, hogy bemutassak egyet közülük, megdermeszt, mint a szentségtörés. 

 

 

 

 Mielőtt elkezdtem írni ezt a levelet, a nyugalom volt rám jellemző veled kapcsolatban, 

de mára már szertefoszlott. Ahogy haladok az írással, egyre inkább az az érzésem, hogy 

tőzeges vidéken járok, ahol nincs senki, mint az álmokban, át kell lépni, minden szó között, 

egy meghatározhatatlan anyaggal megtöltött teret. Az a benyomásom, hogy nincs nyelv a 



számodra, hogy nem tudok beszélni rólad csak a tagadás, folytonosan csak a nem létező 

módján. Te kívül vagy az érzelmek és érzések nyelvén. Te vagy az anti nyelv. 

 

 Nem tudom leírni, milyen vagy. Nincs más emlékem rólad, csak az a tíz éves kori 

elmosódott jelenet, egy jelenet, amelyben összemosódik a halott és a megmentett lány. Nincs 

semmim, hogy életre keltselek, csak mozdulatlan és hangtalan fényképek fagyos kifejezése, 

mivel a technika még nem volt elterjedt, amivel ezeket meg lehetett volna őrizni. Sőt voltak 

halottak, akik után még foto sem maradt, te legalább a hang és mozgás nélküli halottak közé 

tartozol. 

 Csak az én létem lenyomatán keresztül létezel. Neked írni annyit jelent, mint körbeírni 

a hiányodat. Leírni a hiányodat, amit örökségül kaptam. Egy üres alak vagy, amit lehetetlen 

írással megtölteni. 

 Nem tudtam, vagy nem akartam – a kettő már összeolvad, amikor a múltamról van szó 

– behatolni a szülők bánatába. Rajtam kívüli volt, különleges. Engem kizárt. 

 Nem szerettem őt, az anyámat, ahogyan találgatott nyugtalan, kétségbeesett módján, 

nem szerettem énekelni a körmenetekben a dalt a Szűzhöz egy nap majd meglátom őt, aminek 

a refrénje az égben az égben az égben, a hangunk teljesen kisiklott a végén – nem szerettem, 

amikor hirtelen hallgatásba burkolózott, hogy örökké máshol jártak a gondolatai, és az örökös 

félelmét, ha egy kicsit is késtem az iskola, egy mozielőadás, egy kerékpártúra után, ne hogy 

történjen velem valami, amire én gőgösen és rosszhiszeműen válaszoltam, mit akarsz, hogy 

történjen velem. 

 De a bánatukat sokáig hallottam, anélkül, hogy azonosítani tudtam volna, ismertem, 

anélkül, hogy felismertem volna 

 a macska rekedt kesergésében, amelyiktől elszakították a kölykeit, hogy a vidéken 

szokásos módon élve eltemessék, és akiket elhatározásom szerint azonnal ki akartam ásni a 

földből, egy unokatestvéremet is belerántva a kalandba, aki még emlékszik erre, ő szöktette 

meg a kölyköket, megkapván a maga részét apámtól, az első és az utolsó nyaklevest, amit 

nekem soha nem adott 

 Máté evangéliumában, Jeremiás próféta szavaiban Rachel elsiratja gyerekeit a 

sivatagban, és nem akar vigasztalást keresni, hiszen ők nincsenek többé 

 Du Périer elveszett értelmé-ben, akinek Malherbe egy ostoba, nem helyénvaló 

Vigasztalást címez a lánya halálára, és meg kellett tanulni kívülről negyedikben 

 Chénier egyetlen verssorában, amit megjegyeztem Élt, Myrto, az ifjú tarentói 

 

Nem a bánatukban éltem, a te hiányodban éltem. 

 

Csak akkor, amikor kaptam egy levelet tizenhárom éve egy Lillebonne-i szomszédtól, 

Francistól, a te halálod idején élt kisfiútól, tudtam először közeledni a fájdalmukhoz. Ezt írta: 

„Vallée-ban mindenki jól emlékszik az ön szüleire, az ön nővérére, a hat évesen diftériában 

elhunyt Ginette-re. Az unokatestvéreim (Yvette és Jacqueline H.) mondták nekem, hogy a 

vevők egy héten át nem mertek bemenni a fűszerboltba. Annyira szomorú volt látni szüleinek 

fájdalmát. Talán a szörnyű betegségtől is féltek.” Mintha az eseményt átélő tanúk szavai 

kellettek volna ahhoz, hogy engem is áthasson szenvedésük valósága. 

 

 

 

Ha felvonultatom az érzelmek sorát, egyet sem találok köztük, amit éreztem volna 

irántad gyerekkoromban, és azután. Sem gyűlöletet, nincs tárgya, hiszen meghaltál, sem 

gyöngédséget, semmit, amit kivált egy emberi lény, közeli vagy távoli, egy másikból. Érzések 



szürkesége. Legfeljebb tartózkodó semlegesség, ha megsejtettem kimondatlan jelenlétedet 

elrévedésükben a „sír” kapcsán. 

Vagy talán egy homályos félelem. Hogy bosszút állsz. 

 

Nem emlékszem, hogy gondoltam volna rád. A tudásvágy nem szűnő újdonsága 

lekötötte kíváncsiságomat és büszkeségemet, a latin! az algebra! a szerelem és a szex körüli 

képzelgések teljesen lefoglaltak. Ugyan mit számíthatott egy, a háború előtt eltűnt, lény 

nélküli kislány képe egy fiatal lány jelenében, aki nem óhajtott emlékezni sem a gyermekre, 

aki régebben volt, és a jövőről álmodozott? Mindahhoz képest, ami boldogságként történik, – 

az első menzesz, az első szerelem, az Egy asszony életének, A fájás virágának olvasása – és 

boldogtalanságként – 1952 vasárnapja – vagy ahhoz képest, ami nem történik Yvetot-ban a 

nyári vakációk renyhe unalmában, de ami megtörténik majd – a tanítási napok jókedvű hideg 

reggeleinek, a szerelmes daloknak, a Rouen-i vanatról szombatonként leszálló egyetemista 

lányok révedt tekintetének ígérete szerint – a halálod nemigen számíthatott sokat. 

 

Te örökké hat éves maradtál, én pedig egyre inkább haladtam a világban, – ahogyan 

megtalálom húsz évesen Eluard egyik versében a megfelelő meghatározást – az „erős 

vágyammal, hogy megmaradjak”. Veled pedig csak a halál történt.  

Élni akartam. Féltem a betegségektől, a ráktól. Tizenhárom éves koromban eltitkoltam 

egy vissza-visszatérő kis sántítást, úgy, hogy papírt tettem a cipőmbe a talpam alá, attól 

féltem, hogy gipszbe tesznek és a Berck-Plage-ba küldenek. Talán belőled merítettem erőt, a 

te halálodból és egy túlélésből, amit csodának tulajdonítottam. Egy csomó energiát adtál 

nekem, egy lázas élni akarást, ugyanazt, amit a Saint-Hilaire-du-Touvet-i szanatórium 

egyetemistái érezhettek a hatvanas években, akiket megrendítettek az antibiotikumok 

feltalálása ellenére a tuberkulózisnak tulajdonított, ahhoz egészen közeli halálesetek, és én 

közülük az egyiket választom férjemül – vajon ez véletlen? – aki a naplójának „Az agónia” 

címet adta.  

 

Tudatában voltam az egyedüli gyermek, egy másik halála utáni gyermeki lét 

előnyeinek, aggályos, kényeztető gondoskodás tárgyaként. Az apám eleinte azt akarta, hogy 

boldog legyek, az anyám azt, hogy jóravaló valaki váljon belőlem, kettejük kívánsága a 

család és az iparos városnegyed körében egy kiváltságos, irigyelt létet tett nekem lehetővé, 

egy olyan személyét, akit nem küldenek soha kenyérért, aki azt felelheti, hogy „nem 

szolgálom ki” a vendégeket, azzal az ürüggyel, hogy folytatni akarja a tanulmányait. Te a 

bánatuk lettél, én tudtam, hogy a reményük vagyok, a szövevényes, eseménydús életük, az 

első áldozástól az érettségiig, a sikerük. A jövőjük voltam. 

 

Néha számolgattam a korodat, hány éves lehetsz megközelítőleg, – mert sokáig nem 

tudtam születésed pontos dátumát – nyolc vagy tíz évvel voltál idősebb nálam. Végtelen 

lehetőség kínálkozott. Elképzeltelek nagylányként olyannak, mint azok, akik bejöttek a kis 

boltunkba és engem jelentéktelen gyerkőcnek néztek. Nem sajnáltam, hogy nincs egy 

hozzájuk hasonló nővérem, aki uralkodott volna fölöttem, korának, melleinek, tudásának és 

jogainak felsőbbrendűségével. Veled semmit nem osztottam volna meg. Egy húg ötlete, sőt 

egy csecsemőé, jobban tetszett, egy csecsemőé, aki olyan, mint egy élő baba.  

De te és én arra voltunk szánva, hogy egyedüliek maradjunk. Szavaikkal is 

kinyilvánított akaratuk, hogy csak egy gyereket szeretnének, nem tudja az ember kettőért 

megtenni azt, amit egyért, a te életedet, vagy az enyémet foglalta magába, nem mindkettőnkét. 

Csaknem harminc év és A hely megírása kellett nekem ahhoz, hogy közelítsem 

egymáshoz ezt a két tényt, amelyek egymástól elkülönülten éltek eddig az elmémben – a te 



halálodat és az anyagi szükségességet, hogy csak egy gyerek legyen – és hogy az igazság 

napvilágra kerüljön: azért jöttem a világra, mert te meghaltál és téged pótoltalak. 

 

Nem tudom elkerülni a kérdést: ha nem vágytam volna arra, hogy a lehető 

legközelebbi valóságot megírjam abban a könyvben, A helyben, akkor is előjöttél-e volna a 

belső sötétségből, ahol tartottalak téged éveken át? Vajon az írással születtél-e meg újra, ebből 

az elhalásból, minden könyvemben, abból, ami véletlenül vezeti a kezem, mint itt, ahol az a 

benyomásom, hogy amint feltárul egy függöny, számtalan sok tűnik fel egy vég nélküli 

folyosón? 

 

Vagy nem pszichoanalitikus légáramlat vezetett-e feléd mindenképpen a tudtomon 

kívül, alávetve engem annak az akaratnak, hogy felfedjem az írás legmélyebb zugát azért, 

hogy elűzzem a démont, ami, úgy tűnik, mindig ott rejtőzik, és aminek az író csak a bábja 

lenne? És így nem kellene-e téged úgy szemlélnem, ebben a levélben, mint a pszichoanalízis 

egy teremtményét, mint aki annak dühös ellenségeskedéséből született válaszként arra, amit, 

visszatérve a primitivizmushoz, nem vettünk figyelembe soha a halottaknál? 

 

A „te” egy csapda. Van benne valami fojtó, és tőlem feléd egy képzeletbeli intimitást 

feltételez panaszos mellékízeivel, közelít, hogy megróhasson. Cselesen arra törekszik, hogy 

lényem okának téged tegyen, egész létezésemet a te eltűnésedre csökkentse.  

  Mert nagy a kísértés, hogy tőled származtassak elgondolásom közül néhányat, 

amelyek a boldogság és a szenvedés közötti kérlelhetetlen mérlegelésen alapultak. Mint a 

félelmem, hogy minden örömteli pillanatot bánat, minden sikert büntetés követ. Vagy 

ugyanennek az ekvivalens elvnek az előfordulása bizonyítható számításaimban, amelyet 

gyakorlok az élet minden területén, kivéve a szexualitást, ifjúkorom óta: szenvedni, a 

boldogság vagy a siker elérése érdekében. Ez az elv vezetett valaha, amikor az érettségire egy 

divatjamúlt régi rakott szoknyában mentem el, hogy sikeres legyek, amikor bátran elviseltem 

a fogászati kezeléssel járó kínokat abban a reményben, hogy visszatér az elszállt szerelem. 

Midőn pedig ebben az áldozatban, ami „jót hoz” inkább szó van a keresztényi kötelességtől 

való elfordulásról, aminek célja, hogy felajánljuk a szenvedést a bűnösök üdvösségéért.  

Vajon a keresztény vallásnak egy képzelgéseként élsz bennem? Az ostya valódi 

jelenléteként – amit a nyelvem hegyével szaggattam szét, mert odaragadt a szájpadlásomhoz, 

az ünnepélyes áldozásom napján, és azt hittem akkor, hogy ez halálos bűn, keserűségem egyre 

inkább súlyosabbá vált a rettegéstől, hogy bevalljam ezt a hibát az áldozáson, és így mentem 

hamis áldozásról hamis áldozásra, kárhozatom teljes tudatában. 

 

Nem teszek itt mást, csak futok egy árny után. 

 

Nem bennem, talán inkább kívülem kellene téged keresni, azokban a lányokban, 

amilyen én is akartam lenni, a felsőbb osztályok tanulóiban, hogy a nevüket is idézzem, 

Madelaine Tourmente, Françoise Renout, Janine Belleville, amikor kékblúzos kislány voltam 

a középsőben vagy a hatodikban és szünetekben az iskola udvarán lestem ezeket a titokzatos 

istennőket, akiktől nem vártam egyetlen pillantást, még inkább egy szót sem. Éppen csak látni 

akartam őket. 

Talán bizonyosabban a regények és filmek jeleneteiben, képekben, amelyek 

felkavartak, magam sem tudom miért – soha nem felejtve el. Kétség kívül ott kell, hogy 

keresselek téged, a képzeletnek ebben a mindenki más részére láthatatlan személyes 

repertoárjában, ahol megtalálni téged olyan fáradozás, amit senki nem végezhet el hencegve 

helyettünk. Már tudom, hogy te vagy a Jane Eyre-ben, az okos és vallásos Helen Burns 

bőrébe bújva, aki Jane idősebb barátnője, a gyászos Blockhurst panzióban. Helent felemészti 



a tuberkulózis, de Jane-t csodálatos módon elkerüli a gyerekeket tizedelő tífusz, aki egy este a 

betegszobában talál rá Helenre. Odahívja az ágyához. 

„Azért jött, hogy elbúcsúzzon tőlem? Azt hiszem, éppen időben érkezett. 

- Megy valahová Helen? Megy haza? 

- Igen, megyek a sírba, ahová vágyom utolsó menedékként. 

- Nem, nem, Helen! 

- De hová megy, Helen? Látja már? Tudja már? 

- Hitem van, hiszem, hogy Istenhez megyek. 

- Hol van az Isten? Mi az az Isten?” 

 

Másnap reggel elviszik onnan Jane-t, aki elaludt és átölelte a halott Helen testét. 

 

 

 

Előttem van egy fénykép, amit C. unokatestvérem küldött mintegy húsz évvel ezelőtt. 

Hárman vagytok a járdán, két utca szögletében. Az apám nagy, mosolygós, kettős gombolású, 

sötét öltönyben van, nagyon kicsípte magát, kezében kalap (én csak svájci sapkában láttam). 

Mellette egy első áldozós lány, az unokahúga Denise, hosszú, fehér ruhában, akinek csak a 

főkötőhöz rögzített fátyol övezte arcát lehet látni és a bokáját. Előtte egy kislány, akinek 

barna feje a melléig ér. Ez vagy te. Te is teljesen fehérben vagy, rövid ujjú ruhában, 

szandálban és bokaharisnyában. Füled aljáig leérő, szögletesre levágott hajad, középen 

választékkal, csomóba fogva a baloldalon, sötét, különös tökéletességű ívet alkot nagyon 

magas, domború homlokod körül. Mosolytalanul, tartózkodóan nézel az objektívbe. Ajkaid 

sötéten piroslanak, meglepő részlet, amint a mozdulatod is: össze akarod érinteni két kezed 

szélesre tárt ujjainak végét. A két fehér ruha egymásra helyezése miatt úgy tűnik, mintha 

beleolvadnál az áldozó lányba, akinek a fátyla a vállaidra hull. A kis társaság mögött, a falon 

jól olvasható nagy betűkkel egy plakát hirdeti: Az élet drága – Szociális reformok az 

élelmezésben – Fizetett szabadság – 40 óra. Messzebb egy nagy, „Mediterrán” cégtáblájú 

épület, amely felé kivehetetlen árnyak haladnak. A társaság elegáns ruházata ellentmondásban 

van a hely tétova kopárságával, a félig-meddig ipari városnegyeddel. A fényképet Le Havre-

ban készítették 1937-ben. 5 éves vagy. Egy éved maradt az életből. 

Nézem komoly arcodat, játékból széttárt ujjaidat, törékeny lábadat. A képen már nem 

vagy gyermekkoromat beárnyékoló árnyék, nem vagy szent. Egy kislány vagy csupán, akit a 

diftéria vadul kiragadott az idő múlásából, kitépett egy olyan világ felszínéről, amely abban a 

percben, azon az ünnepnapon Le Havre közkedvelt negyedében egy széles, cementtel 

szegélyezett járda formájában létezett.   

 

Végtelen életet nyertem a tieddel szemben, ez szinte eláraszt. Megszámlálhatatlan sok 

minden van mögöttem, a látott, hallott, megtanult és elfelejtett dolgok, ismerős nők és férfiak, 

utcák, esték és reggelek. Úgy érzem magam, mint a kiáradt folyó a töméntelen rám zúduló 

képtől.  

Nagyon messze, de tisztán jönnek az első képek, Lillebonne-ban:  

a kávézó a billiárddal, párhuzamosan elhelyezett márványasztalok, vendégek kivehető 

árnyai, kivéve egy asztalnál ülő házaspárt, Flondrainékat, az asszonynak már csak két vagy 

három foga volt 

a fűszerbolttól egy üvegajtóval elválasztott konyha, ami a kis udvarra nyílott 

az étkező, a lépcsőfeljáró fölött egy asztal, amelyen fekete és narancssárga 

művirágokkal tele kupa van 

a rövidszőrű és folyton reszkető Poupette kutya, aki elfogta a folyó felől jövő 

patkányokat 



a Desganétais család fonodájának barnasága és hatalmas, vassal övezett kandallóik 

a malom és zöldes kereke 

 

Beleírtam ezeket a képeket a könyveimbe. Oly furcsa a gondolat, hogy te is láttad 

ezeket. Még furcsább a tudat, hogy te és én együtt létezünk az emberek emlékezetében, amint 

ezt bizonyítja Francis G. 1997-ben írt levelének részlete: „Yvette unokatestvérem mesélte, 

hogy jó időben kivitte az ön nővérét, Ginettet, azon az úton sétáltatta, amelyik Trinité-du-

Mont felé vezet. Jacqueline pedig emlékszik, hogy a karjaiba vette önt, amikor még egészen 

kicsi volt és abban az időben két kicsi lába be volt gipszelve és Duchesne asszony arra intett, 

hogy vigyázzak nagyon.” 

 

 

Homályosan látom a Lillebonne-i embereket, akik ismertek téged, akiknek a neve 

zsongott-bongott körülötted, Meurget, Bordeaux, Vincent, Eude, Tranchant, Leclerc abbé és a 

malom tulajdonosai, a Bosch család, akiknek volt egy majmuk, egy társalkodó állatuk. 

Hallom az utca- és helyneveket, azokat, amelyeket te is hallottad, ahová nem tértem vissza 

1945 óta, a Césarine és Goubert-Moulin utcákat, a Frenaye-t, a Becquet-et. 

Emlékszem a nagyszülőkre, nagybácsikra és nagynénikre, fiú és lány 

unokatestvérekre, akik emlékeznek rád. Írtam róluk. 

Mindketten ugyannak a világnak a tudatában bukkantunk fel. Minden létező dolgot, a 

hőséget, és a hideget, az éhséget és a szomjúságot, az étkezést, az időjárást ugyanazok a 

hangok, ugyanazok a mozdulatok hallatták velünk, és ugyanazon a nyelven, azon a francia 

nyelven, amelyről az iskolában azt tanulom később, hogy nem a „jó”. 

Ugyanazok a dalok ringattak minket álomba. Az apámé az Amikor majd bajban leszel, 

térj vissza hozzám, az anyámé A cseresznyeérés ideje és egy szomorú dallam A szerelem lebeg 

köröskörül a levegőben, A szerelem vigasztalja meg a szívet a szegényben. 

 

Ugyanaz a test szült minket. Valójában soha nem akartam ezt tudni.  

Látom magamat a konyhában Lillebonne-ban, a bolt már zárva van. Odabújok hozzá a 

térdén ülve, ő énekli az Északi hídon-t, az apám vele szemben ül 

egy szürke vasárnap Yvetot-ban sétálunk, fogják a kezemet, látom a talpuk nyomát a 

kavicsos úton, és az enyém, mellettük, egészen kicsike.  

Ezekben a képekben soha nem képzeltelek téged a helyembe. Nem tudlak téged ott 

látni, ahol magamat látom velük.  

Nem tudlak téged ott elhelyezni, ahol én voltam. A létezésemet a tieddel helyettesíteni. 

Van a halál, és van az élet. Te vagy én. Hogy létezzek, meg kellett téged tagadnom. 

 

2003-ban, újra megláttam a naplómban az elbeszélés jelenetét: „Nem vagyok kedves, 

mint ő, ki vagyok rekesztve. Vagyis nem szeretetben fogok létezni, hanem magányban és 

hűvös józanságban.” 

 

 

 

Néhány éve áthaladtam Lillebonne-on, a Vallée városrészen. Láttam kívülről a 

Tannerie utcát, a boltot a kávézóval, ahol mindketten születtünk, ami a hetvenes évektől 

kezdődően, amint megtudtam, különleges lakóház lett. Homlokzatát teljesen átformálták, 

rikító, a szomszéd házak szürke színéhez nem illő fehérre vakolták – a bolt ajtaját ablakká 

változtatták – a régi kereskedés minden jele eltűnt. Nem volt kedvem belülről megnézni. 

Persze tudom, hogy az akkori valóság nem őrződik meg magától, hogy állandóan változtatni, 



festeni, tapétázni kell újból, előre féltem, hogy az emlékezetemet megsebzi a felújítás, látva 

mások bútorait. 

A múlt évben, még mielőtt elkezdtem volna írni ezt a levelet, elfogott a vágy, hogy ez 

alkalommal belépjek a házba, vágyam egyre inkább fokozódott annak arányában, hogy 

nehézségekbe ütköztem megtalálni az új tulajdonosokat, aztán legyőzni jogos, egyben 

számomra elviselhetetlen tartózkodásukat, hogy nyissák meg előttem ajtójukat. Mintha 

egyféle feltárulás félét vártam volna, aminek ugyan nem tudtam elképzelni semmi hasznát, 

esetleg az írásban, de ez másodrangú volt. 

Pár levél- és e-mailváltás után, a tulajdonosok, egy ötvenes éveiben járó házaspár, 

megengedték, hogy bemenjek a házba, a múlt áprilisban. Ez volt az első alkalom 1945 óta. 

A földszinten a közfalakat kiverték, hogy csak egyetlen helyiség legyen. Csak a 

nagyon alacsony plafont ismertem fel – majdnem meg tudtam érinteni kinyújtott karral – és a 

kis udvart a folyó mellett. A kis helyiségek, a mosókonyha és nyulak helye eltűnt. Az 

emeleten egy válaszfalat emeltek, ami egy szűk folyosót eredményezett – ami nem is élhetett 

az emlékeimben – a két utcára és a két udvarra nyíló szoba között. Az első szoba jobbra a 

házaspár szobája volt, mint valaha régen a szülőké. Az ágyat hasonló módon, az ablakkal 

párhuzamosan helyezték el. Minden olyan volt, a részletekben is, mint az emlékezetemben. 

Persze, ha bekötött szemmel bevezettek volna ebbe a szobába és nem jelezték volna a 

rendeltetési helyét, nem tudtam volna megmondani, hol vagyok, de jelen esetben semmi 

kétségem nem volt ennek a szobának az identitása felől – amit a folyó felőli oldalon lévő 

ablak garantált, pontosan úgy, mint ahogyan mindig is láttam magam előtt – 1945 óta.  

 

Néztem az ágyat, próbáltam odaképzelni a szülők ágyát, látni mellette a kis rózsaszínű 

ágyacskát. Igazából nem volt határozott gondolatom, csupán „ez az”. Csodálkozás és 

elégedettség érzése kavargott bennem homályosan, egyféle teljesség érzése, hogy itt vagyok, 

a világnak ezen a meghatározott helyén, ezek között a falak között, e mellett az ablak mellett, 

hogy ezzel a tekintettel szemlélhetem a szobát, ahol minden elkezdődött az egyik és a másik 

számára, egyiknek a másik után. Ahol minden lezajlott. Az életnek és a halálnak a szobáját, 

ami napfényben fürdött ezen a késő délutánon. A véletlen talányos rejtélyének helyét. 

 

Itt, hol az áprilisi fényben ragyogó szobát látom, érzem a hőséget, a mellettem álló 

tulajdonosok zavaró jelenlétét, hol abban a bizonytalan másikban vagyok, alkonyatkor, 

gyermekágyam két oldala között elnyúló kis árnyékban. Az első, az élettelen, magától 

távolodik hosszabb vagy rövidebb időn belül, mindig így van ez a tapasztalataim szerint, 

hamar elfelejtem az ágytakaró színét, a bútorokat. A másik, az elpusztíthatatlan.  

 

Pán Péter a nyitott ablakon át menekült, miután meglátta, hogy szülei a bölcsője fölé 

hajolnak. Egy napon visszatér. Nyitva találja az ablakot. A bölcsőben egy másik gyerek van. 

Ismét elmenekül. Soha nem nő fel. Bizonyos változatokban, azokért a gyerekekért jön a 

házakba, akik meg fognak halni. Kétség kívül te nem ismerted ezt a történetet, én sem 

ismertem negyedikig, az angol tanulása előtt. Sohasem szerettem.    

 

 

 

 

1945. november 7-én, három héttel az Yvetot-ba való visszatérésük után sírhelyeket 

váltottak a temetőben, pontosan melletted. Az apám került oda elsőként, 1967-ben, az anyám 

tizenkilenc évvel később. Én nem Normandiában leszek eltemetve, nem mellettetek. Soha 

nem is akartam, nem is képzeltem ezt. Én vagyok a másik lány, aki messze menekült tőlük, 

máshová. 



 
 

 

Néhány nap múlva megyek a sírokhoz, szokás szerint, Mindenszentekre. Nem tudom, 

hogy ez alkalommal lesz-e valami mondanivalóm neked, megéri-e. Hogy szégyen lesz-e vagy 

büszkeség számomra ennek a levélnek a megírása, amelyre számomra is érthetetlen vágy 

miatt vállalkoztam. Talán vissza akartam fizetni egy képzelt adósságot azzal, hogy ezúttal 

adtam életet neked, amit én a haláloddal kaptam. Vagy esetleg újra életre keltettelek és 

eltemettelek, hogy megszabaduljak tőled, az árnyékodtól. Hogy elszökjek tőled.  

Hogy küzdjek a halottak hosszú élete ellen. 

 

Nyílván nem neked szántam ezt a levelet és te nem is fogod olvasni. A többiek, az 

olvasók veszik majd kézbe, akik írás közben ugyanolyan láthatatlanok, mint te. Mégis egy 

bennem bujkáló, varázslatos gondolat azt szeretné, hogy egy különös és hasonló módon 

eljusson hozzád, mint ahogyan valaha eljutott hozzám egy nyári napon, azon, amikor Pavese 

megölte magát torinói szobájában, a te létezésed híre egy elbeszélés során, amit szintén nem 

nekem szántak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Annie Ernaux, lánykori nevén Annie Duschesne, 

1940 szeptember 1-én született Lillebonne-ban, 

ahol ifjúkorát is töltötte. Felsőfokú tanulmányait 

több nagy városban, Rouenban, Bordeau-ban, 

Grenoble-ban végezte. Bölcsésztanárként az 

irodalom és a filozófia iránt érdeklődött leginkább, 

és az írás lett a nagy szenvedélye. Általában 

életrajzi ihletésű műveket ír. Eddigi pályafutása 

alatt a következő díjakat nyerte el: 

 

Renaudot díj (1984) 

Marguerite-Duras díj (2008) 

François-Mauriac díj (2008) 

A francia nyelv díja (2008) 

 

 

 

 

 

Annie Ernaux: A másik lány című könyve a NiL 

kiadónál jelent meg 2011. márciusában a „Les 

Affranchis”  (A Megszabadultak) gyűjteményben. 

A gyűjteményt Claire Debru hozta létre és jelenleg 

is ő igazgatja.  

 

 

 Amikor már szóban mindent kimondtunk a 

lapozás lehetősége nélkül, az egyedüli megoldás 

az marad, ha írunk a másiknak. De a cselekvésig 

eljutni kockázatos. Így, miután Kafka megírta 

Levél az apámhoz című művét, jobbnak látta 

betenni egy fiókba. 

 Írni egy levelet, egyetlenegyet, annyit 

jelent, mint megengedni magunknak egy 

végpontot, megszabadulni egy régi történettől.  

 „A Megszabadultak” gyűjteménye ezt kéri 

tehát szerzőitől: „Írják meg a levelet, amelyet még 

soha nem írtak meg.” 

 

 

„A gyerekek átkában hisznek ők.” 

   

                             Flannery O’Connor 

 

 

 

 



 

 

Annie Ernaux A másik lány című fiktív levelének fordítását 2014-ben beküldtem A 

kortásrs irodalmi alkotások pályázatára. A Cédrus Művészeti Alapítvány minden évben 

irodalmi alkotói pályázatot hirdet meg versek, elbeszélések, kisregények, drámák, mesék, 

esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk, naplók, vallomások, dokumentum-összeállítások stb. 

létrehozására, idegen nyelvből fordítására vagy hozzájuk kapcsolódó kutatómunkára. 

 

Az Alapítvány zsűrije megjelenésre méltónak találta a fordításomat és a szóban forgó művet 

megjelentette a NAPÚT 2015. szeptemberi számában. 

 

 

 
               


