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A Svéd. Bűvös név volt ez a mi newarki szomszédságunkban a háború alatt, amikor én még csak általános iskolába jártam, de még a
felnőtteknek is, akik épp csak nemzedéknyi ideje költöztek ki a régi
Prince utcai városi gettóból, és nem amerikanizálódtak olyan maradéktalanul, hogy elájuljanak egy gimnazista sportoló bravúrjaitól.
Bűvös volt a név, akárcsak a szabálytalan arc. A mi zömmel zsidó
gimnáziumunk gyér számú szőke zsidó tanulói közül egy se hasonlított még csak távolról sem annak a kék szemű szőkének a hegyes
állú, közömbös viking álcájára, aki Seymour Irving Levov nevén
született bele a törzsünkbe.
A Svéd sztárszerepet játszott védőként a futballban, centerként a kosárlabdában és első pontjátékosként a baseballban. Egyedül a kosarasok voltak jók annyira-amennyire – a Svéd pontkirálysága idején kétszer nyerték meg a városi bajnokságot –, de ameddig
a Svéd brillírozott, csapataink állása nem nagyon érdekelte a tanulókat, akiknek zömmel alulképzett és túlterhelt szülei mindenekfölött becsülték a tanulmányi eredményeket. Közösségünkben hagyományosan nem számított örömforrásnak a fizikai agresszió,
még sportmezzel és hivatalos szabályokkal álcázva, zsidóbántó
szándéktól mentesen sem, viszont a jó osztályzat annál inkább.
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Ennek ellenére a Svéd alakjában a szomszédság álmot szőhetett
magáról és a világról, a mindenkori szurkolók álmát: vagyis hogy
családjaink, csaknem úgy, mint a gójok (ahogy ők képzelték a gójokat) elfelejthetik a dolgok mai állását, és minden reményüket megtestesíthetik egy sportteljesítményben. Legelsősorban is elfelejthetik a háborút.
Svéd Levov fölemelkedését a weequahicos zsidók házi Apollónjává gondolom leginkább a német- és japánellenes háborúval
meg az általa sarjasztott félelmekkel lehet magyarázni. Amíg a Svédet nem lehetett megtörni a pályán, az élet üres felszíne önámító
furcsa táplálékot, a svédes ártatlanság általi boldog megkönnyebbülést kínált mindazoknak, akik abban a rettegésben éltek, hogy soha
többé nem látják viszont a fiaikat vagy a testvéreiket vagy a férjüket.
És őreá vajon miként hatott, hogy felmagasztosult, átszellemült
minden csavart dobás, minden felszökkenve elkapott passzolás,
minden bal mezőnyben indított egyenes ütés, amely közben oda
lehetett érni a második alaplaphoz? Az tette olyan higgadt, kőarcú
fiúvá? Vagy az az érettségnek tűnő mértéktartás az össznépi szeretettel hizlalt önimádat féken tartására irányuló, fáradságos belső
harc külső tünete volt csupán? A gimnáziumi szurkolókórus vezetői külön rigmussal lelkesítették a Svédet. Míg a többi klapancia a
csapat buzdítására vagy a nézők felvillanyozására irányult, ez a ritmikus, toporzékoló rajongás egyedül a Svédnek szólt, vegytisztán
és gátlástalanul hódolva az ő tökéletessége előtt. A biztatás mindannyiszor megrengette a tornatermet, ha a Svéd kosaras meccseken
elfogott egy visszapattanó labdát vagy kosarat dobott, mindannyiszor végigsöpört a mi oldalunkon a városi stadionban, ha futballnál
nyert egy méter előnyt vagy elfogott egy passzolást. A gyéren látogatott itthoni baseballmérkőzéseken, odafent az Irvington Parkban, ahol nem térdelt buzgó szavalókórus a taccsvonalon, még ott is
hallani lehetett a lelátó deszkapadjaiból a maroknyi weequahicos
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debella cérnahangú kántálását, nemcsak akkor, ha a Svéd ütött, de
akkor is, ha nem csinált egyebet egy sima érintésnél az első pontnál. A biztatás hét szótagból állt, ebből három volt a Svéd neve,
és úgy szólt, hogy Bam ba-bam! Ba-ba-ba…bam! Az ütem, főleg
futballmeccseken, minden ismétléssel gyorsult, majd végül a forrponton szoknyalobogtató egzaltált cigánykerekezésbe robbant az
őrjöngő imádat, és tíz kicsi, köpcös szurkolókórista narancsszín tornabugyija kápráztatta ámuló szemünk előtt a tűzijátékot… és nem
érted vagy énértem, hanem a csodálatos Svédért. „Svéd Levov!
Szívembe …dob! Svéd Levov! Szívembe …dob! Svéd Levov! Szívembe …dob!”
Igen, bármerre nézett, szívükben hordták az emberek. A cukorkaárusok, akiket mi, fiúk, nem hagytunk élni, bennünket csak „Viszed onnan a kezed!”-nek vagy „Teszed le rögtön!”-nek hívtak, ám
őt „Svéd”-nek tisztelték. A szülők mosolyogtak, és nyájasan „Seymour”-nak szólították. A fecsegő lányok, ha elment mellettük az
utcán, látványosan aléldoztak, és a legbátrabb utána rikoltott:
– Gyere vissza, gyere vissza, életem Levovja! – Ő pedig, mindennek
a szeretetnek a gazdája, rájuk hagyta, és úgy járkált fel-alá, mint aki
semmit sem érez. Míg mi többiek elmerenghettünk arról, hogy
bennünket mennyire megdobna az ilyen feltétlen, kritikátlan, bálványozásig menő imádat, a Svédet a rátukmált szeretet megfosztani
látszott az érzéstől. Ebben a fiúban, akiben oly sokan ölelték magukhoz a remény jelképét, azt az úgyis győzedelmeskedő, testet öltött erőt, elszántságot, vakmerő bátorságot, amely ép bőrrel hozza
haza gimnáziumunk sorkatonáit Midwayből, Salernóból, Cherbourgból, a Salamon-szigetekről, az Aleut-szigetekről, Tarawáról,
mintha a szellemesség vagy az irónia egyetlen csöppje sem zavarta
volna a felelősség színarany adottságát.
Ám a szellemesség vagy az irónia egy ilyen Svéd-féle srácnál
zökkenőt jelent a ritmusban, mert az irónia emberi vigasztalás,
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ennélfogva mellőzhető, ha valaki úgy járja az útját, mint egy isten.
A személyiségének lehetett egy egész oldala, amelyet elfojtott. Vagy
aludt ez az oldal, vagy ami valószínűbb, nem is létezett. Távolságtartásával, feltűnő passzivitásával, amelyet mindezen aszexuális vágyak tárgyaként tanúsított, ha nem is épp istennek, de feltétlenül
előkelőnek látszott a kezdetlegesebb emberiség mellett, amelyhez
az iskolában többé-kevésbé mindenki tartozott. Oda volt láncolva
a történelemhez, a történelem eszköze volt, olyan szenvedéllyel becsülték, amely talán sohasem lobban fel, ha nem 1943-nak azon
a szomorú, nagyon szomorú napján dönti meg a Weequahic kosárlabdás rekordját – huszonhét pontot dobva kosarat a Barringer
ellen –, amikor ötvennyolc repülő erődöt lőttek le a Luftwaffe vadászgépei, kettő a légvédelmi ütegeknek esett áldozatul, és még öt
azután zuhant le, hogy Németország bombázása után visszatértek
az angol partra.
Én egy osztályba jártam a Svéd öccsével, Jerry Levovval, egy
nyápic, apró fejű, hosszú paszulykaró fiúval, aki olyan furcsán hajlékony volt, mintha nem lenne csontja, ördöngösen értette a matematikát, és 1950 januárjában ő mondta a búcsúbeszédünket. Noha
Jerrynek sohasem volt igazi barátja, a maga parancsoló, pukkancs
módján érdeklődött irántam, és így esett, hogy tízéves koromtól
rendszeresen megvert asztaliteniszben Levovék családi házának
„kikészített” pincéjében, a Wyndmoor és a Keer sarkán – a „kikészített” itt háziasítást, göcsös fenyőlambériát jelentett, nem pedig
azt, amit Jerry látszott hinni, hogy a pince az eszményi hely a másik
kölyök kikészítésére.
Jerry agresszivitásának robbanékonysága a pingpongasztalnál
felülmúlta a bátyjáét bármely sportágban. A pingponglabda már
eleve úgy van formálva és kidolgozva, hogy nem veri ki az ember
szemét. Másképp nem játszottam volna Jerry Levov pincéjében.
Ha nem mondhatom el az embereknek, hogy bejáratos vagyok
10

Svéd Levov házába, senki sem vehetett volna rá, hogy egyetlen
deszkalapátka védelmében alászálljak abba a pincébe. Ami olyan
könnyű, mint egy pingponglabda, eleve nem lehet halálos, de
ahogy Jerry megcsapta azt a labdát, a gyilkosság gondolata sem
állhatott távol tőle. Sohasem gondoltam rá, hogy ennek a rabiátus hőzöngésnek ahhoz lehetett köze, amilyen érzés neki volt
Svéd Levov kisöccsének lenni. Mivel az én szememben nem létezett annál jobb, mint ha valaki a Svéd öccse – ha már maga
a Svéd nem lehet –, nem fogtam föl, hogy Jerrynek elképzelni is
nehéz ennél rosszabbat.
A Svéd hálószobája – ahová sohasem mertem belépni, de megálltam bekukkantani, ahányszor toalettre mentem Jerry szobájából
jövet – a ház hátulján, az eresz alatt bújt meg. Ferde mennyezetével,
manzárd ablakaival, a falakon a Weequahic zászlaival pontosan
olyan volt, amilyennek én képzeltem egy igazi fiúszobát. A hátsó
gyepre nyíló két ablakból látni lehetett Levovék garázsának tetejét,
ahol a Svéd általános iskolás kissrác korában az ütést gyakorolta
telente a madzagnál fogva a gerendához kötözött baseball-labdán
– az ötletet talán John R. Tunis baseballregényéből, A tomkinsville-i
kölyök-ből vette. Ezt és Tunis más baseballregényeit – A vasherceg,
A herceg határoz, A bajnok választása, Keystone-i kölykök, Az idei
újonc – én úgy ismertem meg, hogy kiszúrtam őket a beépített polcon a Svéd ágya mellett, ahol ábécé szerint sorjáztak a barmicvára
kapott két tömör bronz könyvtámasz, Rodin „Gondolkodó”-jának
miniatűr változatai között. Tüstént elmentem a könyvtárba, kikértem minden Tunis-regényt, amelyet találtam, és A tomkinsville-i
kölyök-kel kezdtem, ezzel a kisfiú számára megkapó, komor, egyszerűen írott, helyenként affektált, ám egyenes és emelkedett
könyvvel a Kölyökről, Roy Tuckerről, a romlatlan fiatal ütőről,
a connecticuti falusias lankákról, aki négyévesen elveszíti az apját,
tizenhat évesen elveszíti az anyját, és azzal segít a nagyanyjának,
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hogy nappal a család tanyáján dolgozik, estente pedig a kisvárosban, „MacKenzie vegyesboltjában a South Main sarkán”.
Az 1940-ben megjelent könyv fekete-fehér ábrái csak egy szemernyi expresszionista torzítással és éppen elegendő anatómiai tudással, szikáran szemléltetik a Kölyök életének keménységét abban
a korban, amikor a baseball még nem fénylett a statisztikák millióitól, amikor a bajnokok jobban emlékeztettek szikár és éhes
munkásokra, mint nagydarab és egészséges ifjakra. Az ábrákat
mintha a gazdasági válság Amerikájának sötét zordonsága ihlette
volna. Kábé minden tizedik oldal után, a sztori valamely drámai
pillanatának tömör szemléltetésére – „Rá tudott adni egy kis lendületet”, „Túl volt a palánkon”, „Lump a kispadhoz sántikált” – bőségesen adagolt fekete festékkel ábrázolt, vékonypénzű, árnyékos arcú
játékos rajzolódik élesen egy üres oldalra, embertől-természettől
oly elhagyottan, mint a világ legmagányosabb lelke, vagy áll a baseballpálya pontozással mímelt gyepén, gilisztaszerű árnyék sovány
szobrocskáját húzva maga után. Bájtalan még baseballegyenruhában is; ha ő az ütő, kesztyűs keze olyan, akár egy mancs; minden
egyes kép azt adja értésünkre, hogy akármilyen heroikusnak tűnjék
a bajnokságokon játszani, ez is csak egy változata a kimerítő, hálátlan munkának.
A tomkinsville-i kölyköt nyugodtan lehetett volna Tomkinsville-i
báránynak vagy Tomkinsville-i áldozati báránynak is hívni. A Kölyök pályafutásában, aki vadonatúj lendkerék lesz az utolsó helyen
álló brooklyni Dodgersnél, minden győzelmet keserű csalódás vagy
bénító baleset követ. A honvágytól szenvedő, magányos Kölyök és
Dave Leonard, a veterán Dodgers-fogó rendíthetetlen barátsága –
miután Leonard megtanította a Kölyköt a nagy ligák szokásaira, és
átsegítette, „megbízható barna szemével követve a gumilemez mögül”, egy olyan mérkőzésen, ahol a dobó nem ér el találatot – brutálisan romba dől az idény hatodik hetében, amikor a hadastyánt
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