
A fordítást és a kiadást a Danish Arts Council Committee for Literature
támogatta
Péternek, Pilnek és Kristinének

DANISH ARTS COUNCIL

Janne Teller

SEMMI
Fordította: WEYERSZILVIA

A mü eredeti címe:Intet
© Janne Teller, Copenhagen 2000 With kind permission of Carl Hanser Verlag, Munich
Hungarian translation © Weyer Szilvia, 2011 Hungarian edition © Scolar Kiadó, 2011

I
Semminek sincs értelme. Ezt régóta tudom. Ezért semmit
sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá.

II
Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem
érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Mi, többiek maradtunk.
Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni a nyomát - az osztályteremből és
a fejünkből egyaránt -, valami azért mégis megmaradt bennünk Pierre
Anthonból. Talán ezért történt később minden úgy, ahogy.
Augusztus második hete volt. Az égetően meleg naptól lusták és
ingerlékenyek lettünk, az aszfalt csak úgy ragadt a tornacipőnk talpához. Az
alma és a körte épp annyira ért meg, hogy kiválóan lehetett velük dobálózni.
Nem törődtünk semmivel. Az első tanítási nap a szünidő után. Az
osztályterem tisztítószer- és szünet utáni szagot árasztott. Az ablaküveg
kristálytisztán mutatta a tükörképünket, és a táblán se látszott krétapornyom.
A padok szabályos kettős sorokban húzódtak, mint a kórházi folyosók: az
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évnek csak ezen az egy napján nézett ki így a tanterem. A 8/a osztály.
Leültünk a helyünkre, és nem volt kedvünk belakni a rendet.
Lesz még időnk, lesz kupi is. Csak nem ma.
Eskildsen tanár úr ugyanazzal a poénnal üdvözölt bennünket, mint minden
évben: - Gyerekek, örüljetek a mai napnak! Iskola nélkül vakáció sem lenne.
Nevettünk. Nem a poént találtuk viccesnek, hanem a tényt, hogy idén sem
hagyta ki.
Ebben a pillanatban állt fel Pierre Anthon.
- Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom -közölte. - Ezért semmit sem
érdemes csinálni. Erre most jöttem rá.
Majd egész nyugodtan meghajolt, s összepakolta a cuccát, amit nem sokkal
azelőtt vett ki a táskájából. Búcsúzóul közönyös képpel felénk biccentett, és
kiment anélkül, hogy becsukta volna maga mögött az ajtót.
Az ajtó elvigyorodott. Először láttam ilyet. Az ajtó nagy, nevető pofának
tűnt, ami elnyelne, ha arra ragadtatnám magam, hogy kövessem Pierre An-
thont. Hogy kire vigyorgott? Rám, mindannyiunkra.
Körbenéztem a teremben, és a kellemetlen csend azt sugallta, hogy mindez
másolóiak is feltűnt.
Mindenki azt várta tőlünk, hogy vigyük valamire az életben.
Valamire vinni pedig azt jelentette, hogy lesz belőlünk valaki, de ezt senki
sem mondta ki hangosan. Halkan se. Egyszerűen a levegőben vagy az iskola
kerítésén lógott, beköltözött a kispárnánkba vagy a plüssállatokba, melyeket,
miután kiszolgáltak, igazságtalanul a padlásra vagy a pincébe száműztünk
porfogónak. Eddig nem tudtam, hogy így van ez. Pierre Anthon vigyorgó
ajtaja döbbentett rá. Az eszemmel még mindig nem fogtam fel, de mégis
tudtam, hogy ez az igazság.
Megijedtem. Féltem Pierre Anthontól.
Félelem. Még több félelem. Annál is több félelem.

Vidéken, a se túl nagy, se túl kicsi Tarring elővárosában laktunk. Nem
lehetett nagyon előkelő környéknek nevezni, de majdnem előkelőnek
számított. Erre sokszor emlékeztettek bennünket, akkor is, ha senki sem
mondta ki hangosan. Halkan se. Sárga téglaépületek és vörösre festett kertes
házak mindenütt, meg új, szürkésbarna sorházak előkerttel. És pár bérház.
Akik ott laktak, azokkal nem játszottunk. Akadt néhány régi favázas ház is,
és egykori tanyák, ahol már régóta nem gazdálkodtak. Aztán fehér villák is
épültek Tarringben, ahol a még nálunk is majdnemelőkelőbbek éltek.

A tasringi iskola két út találkozásánál, egy sarkon állt. Elise kivételével
mindegyikünk a két út közül az egyiken lakott, a Tceringi úton. Elise néha
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került egyet, hogy velünk jöhessen iskolába. De csak addig, amíg Pierre
Anthon ott nem hagyta az iskolát.

Pierre Anthon a Tseringi út 25.-ben, egy felújított, egykori tanyán élt az
apjával meg egy lakóközösséggel. Pierre Anthon apja és a kollektíva tagjai
hippik voltak, akik ott ragadtak '68-ban. Legalábbis így mondták a szüleink.
Bár nem teljesen értettük, mit jelent ez, mi is így mondtuk. Az előkertjükben,
közel az úthoz, szilvafa magasodott. Nagy, öreg, göcsörtös fa, a sövény fölé
kinyúló ágakkal. Csábítóan lógott róla a szilva, de nem értük el. Az előző
években mindig ugráltunk, hogy elkapjuk a finom gyümölcsöket. Idén nem.
Pierre Anthon azért hagyta ott az iskolát, hogy a szilvafa tetején üldögéljen,
és éretlen szilvákkal dobálózzon. Némelyik eltalált minket. Na nem mintha
Pierre Anthon direkt ránk célzott volna. Ez szerinte amúgy se érte meg a
fáradságot, ahogy mondta. Csak véletlenül fordult elő, néha-néha. És kiabált
is utánunk mindenfélét.

- Minden mindegy! - harsogta egyik nap. - Mert minden csak azért kezdődik
el, hogy egyszer véget érjen. Születésetek pillanatában haldokolni kezdtek.
És így van ez mindennel.
-A Föld négymilliárd-hatszázmillió éves, de ti legfeljebb csak százévesek
lesztek! - szólt utánunk egy másik nap. - Az a pár év nem éri meg a
fáradságot. Minden egy nagy színjáték, és csak arra megy ki az egész, hogy
úgy csináljunk, „mintha", és hogy épp ebben a „minthá"-ban legyünk a
legjobbak.

Eddig Pierre Anthon semmi jelét nem mutatta, hogy ő lenne a legokosabb
közülünk, de ez hirtelen mindannyiunk számára világossá vált. Mert volt
abban valami, amit mondott. Még akkor is, ha ezt nem mertük bevallani. Se
a szüleinknek, se a tanárainknak, se egymásnak. Sőt még magunknak sem.
Nem akartunk olyan világban élni, amilyenről Pierre Anthon beszélt.

Mi igenis el akartunk érni valamit az életben, vinni akartuk valamire.
A vigyorgó ajtó nem csalogatott a kinti világba.
Kicsit sem. Egyáltalán nem!
Ezért találtuk ki az egészet. Bár a többes szám első személy kicsit túlzás,
mert valójában Pierre Anthon vezetett rá minket erre az útra.
Az egyik olyan reggel után történt, amikor Sofie-t két kemény szilva is
eltalálta gyors egymásutánban. Nagyon dühös lett Pierre Anthonra, amiért
csak ott ül és ül fent a fán, és ijesztget bennünket.
-Te meg csak ülsz ott, és bámulsz a levegőbe. Az talán jobb? kiabálta Sofie.
-Nem a levegőbe bámulok - felelte Pierre Anthon nyugodtan. Az eget
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szemlélem, és gyakorlom a semmittevést.
-De pontosan azt csinálod, a fenébe is, bámulsz a levegőbe! üvöltötte Sofie
dühösen, és egy fadarabot dobott a szilvafa felé, ám az a sövényre esett,
jóval Pierre Anthon alá.
Pierre Anthon mosolygott, és olyan hangosan kiabált, hogy egészen az
iskoláig elhallatszott: - Ha van valami, ami miatt érdemes mérgelődni,
akkor olyan is van, aminek érdemes örülni. Ha van valami, aminek érdemes
örülni, akkor van valami, ami számít. De ilyen dolog nem létezik! - Még
jobban felemelte a hangját, és ezt harsogta: - Pár éven belül mindany-nyian
halottak vagytok, semmik, akiket elfelejtenek. Úgyhogy ennyi erővel már
most is elkezdhetitek gyakorolni, milyen is az.
Ekkor jöttünk rá, hogy valahogy rá kell bírnunk Pierre Anthont, hogy
lejöjjön a szilvafáról.

III
A szilvafának sok ága van. Sok hosszú ága.
Túlságosan sok, túlságosan hosszú ága.

A tarringi iskola nagy volt, és szögletes. Kéteme-letnyi betonszürkeség.
Igazából eléggé rondának tartottuk, bár ezzel nem sokat törődtünk, főleg
most nem, amikor minden energiánkat arra fordítottuk, hogy ne
foglalkozzunk Pierre Anthon megjegyzéseivel. Ám ezen a keddi reggelen, a
tanév nyolcadik napján, úgy záporozott ránk az iskola rondasága, mint
Pierre Anthon éretlen szilváiból egy maroknyi.

Jan-Johannal és Sofie-val mentem be az iskolaudvarra, RikkeUrsula és
Gerda a nyomunkban. Ahogy bekanyarodtunk a sarkon, és megláttuk az
épületet, teljesen elcsöndesedtünk. Nehéz elmagyarázni, de mintha Pierre
Anthon rányitotta volna valamire a szemünket. Mintha a semmi, amiről a
szil-afa tetején kiabált, útközben megelőzött volna bennünket, és elsőként ért
volna be az iskolába.

Az iskola olyan rondának, szürkének és szögletesnek látszott, hogy szinte
fojtogatott, majdnem mintha az iskola lenne maga az élet, márpedig az
életnek nem szabadna ilyennek lennie, és mégis ilyen volt. Nagyon erős
késztetést éreztem, hogy elfussak a Tasringi út 25.-ig, felmásszak Pierre
Anthon mellé a szilvafára, és csak bámuljam az eget, amíg a kinti világ és a
semmi részévé nem válok, hogy többé semmire se kelljen gondolnom. De én
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szerettem volna valami, sőt valaki lenni, úgyhogy nem szaladtam sehová, így
egyszerűen csak a másik irányba néztem, és jó erősen a tenyerembe
mélyesztettem a körmömet, hadd fájjon.

Vigyorgó ajtó, szezám tárulj!
Nem csak én hallottam a kinti világ hívását.
-Tennünk kell valamit - suttogta Jan-Johan félhangosan, nehogy

meghallják az évfolyamtársaink, akik kicsivel előttünk mentek. JanJohan úgy
tudott gitározni és Beatles-számokat énekelni, hogy alig lehetett hallani a
különbséget közte meg az eredeti között.

- Igen - helyeselt Rikke-Ursula, akire kicsit gyanakodtam, hogy tetszik neki
Jan-Johan. Gerda is egyfolytában vihogott, és a könyökével feléjük
bökdösött, mert Rikke-Ursula közben elénk került.
- De mit? - suttogtam, és megszaporáztam a lépteimet, mert a másik
osztálybeliek vészesen közeledtek, és verekedős fiúk is akadtak köztük, akik
befőttes gumival és kenyérgalacsinnal lövöldöztek a lányokra, amikor csak
lehetett. Úgy tűnt, most is hamarosan elkezdődik mindez.

Matekórán Jan-Johan körbeküldött egy papírt, hogy iskola után lent a
focipályán találkozik az egész osztály. Mindenki megjelent, dagadt Henrik
kivételével, mert ő a biosztanárunk fia volt, és nem kockáztathattunk semmit.

Először csak álldogáltunk, és más dolgokról beszélgettünk, mintha nem
ugyanaz járt volna mindannyiunk fejében. Aztán végrevalahára megszólalt
Jan-Johan: - Nem mehet így tovább - kezdte, és ugyanezzel a fordulattal
fejezte is be, miután összefoglalta, amit már mindannyian tudtunk. Mégpedig
azt, hogy nem tehetünk továbbra is úgy, mintha bármi is számítana valamit,
ha Pierre Anthon fent marad a szilvafán, és azt kiabálja, hogy semmi sem
számít.

Épphogy elkezdtük a nyolcadik osztályt, és mindannyian tartottuk magunkat
annyira nagynak és tájékozottnak a világ dolgaiban, hogy tudjuk: mindig
fontosabb, hogy valami hogyan veszi ki magát, mint hogy valójában milyen.
Annak a látszata a lényeg, hogy vittük valamire az életben. És bár ennek a
valaminek a mibenléte elég homályos volt a számunkra, azt azért biztosra
vettük, hogy egy fa tetején ülni és szilvával dobálózni nem nevezhető
valaminek.

Pierre Anthon csak ne higgye azt, hogy meg tud győzni minket az
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ellenkezőjéről.
- Biztosan le fog jönni, ha beköszönt a tél, és elfogy a szilva jegyezte meg a
szép Rosa.
Ezzel nem igazán voltunk kisegítve. Egyrészt mert hétágra sütött a nap, s a
télig még jó sok időt kellett várni, másrészt pedig: miért ne ülhetne Pierre
Anthon télen is a szilvafán, akkor is, ha már nem lesz rajta szilva? Csak jól
fel kell öltöznie.
- Vagy meg kéne verni.
A fiúkra néztem, mert úgy véltem, nekik kellene megvívniuk a csatát, akkor
is, ha mi, lányok is besegíthetünk egy kis karmolással.
A fiúk egymásra pillantottak.
Számukra nem tűnt valami nyerő ötletnek. Pierre Anthon erős és nagydarab
volt, az orra pedig csupa szeplő, és egyszer eltörte, amikor ötödikes
korában lefejelt egy kilencedikest. És a törött orrától eltekintve Pierre
Anthon került ki győztesen a verekedésből. A kilencedikes fiút
agyrázkódással vitték kórházba.
-Ez nem túl jó ötlet - jegyezte meg Jan-Johan, és a többi fiú bólogatott. Nem
beszéltünk róla többet, de azért csökkent kicsit a fiúk ázsiója a szemünkben.
-Imádkoznunk kell a Miurunkhoz - mondta ájtatos Kaj, akinek az apja
protestáns misszionáriusként tevékenykedett, és valami fontos pozíciót
töltött be a gyülekezetben, akárcsak az anyja.
-Fogd be a pofád! - sziszegte Ole, és úgy megragadta ájtatos Kajt, hogy az
épphogy nem tudta befogni a pofáját, hanem visított, mint a fába szorult
féreg. Végül nekünk kellett leállítanunk Ólét, nehogy odajöjjön az ügyelő a
sírás-rívásra.
-Be is panaszolhatnánk Pierre Anthont - szólalt meg kis Ingrid, aki olyan
kicsire nőtt, hogy néha észre sem vettük a jelenlétét.
Ám ma nem felejtettük el, és egyszerre kérdeztük: - Kinél?
- Eskildsennél.
Kis Ingrid látta rajtunk, hogy nem lelkesedünk túlságosan. Eskildsen az
osztályfőnökünk volt. Fekete esőkabátban járt, aranyórát hordott, és nem
nagyon érdekelték a problémáink, se a kicsik, se a nagyok.
-Akkor az igazgatónál - folytatta kis Ingrid.
-Az igazgatónál?! - vihogott Ole, és bele akart csípni kis Ingridbe.
Jan-Johan gyorsan közéjük állt.
- Nem tehetünk panaszt sem az igazgatónál, sem Eskildsennél, se más
felnőttnél, mert akkor azt is el kellene mondanunk, miért panaszoljuk be
Pierre Anthont. És akkor el kellene mesélnünk, miket kiabál utánunk. És azt
nem lehet, mert a felnőttek nem akarják hallani, hogy tudjuk, hogy igazából
semmi se valami, és mindenki csak úgy csinál, „mintha". -Jan-Johan
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széttárta a karját, mi meg elképzeltük, hogy mindenféle szakértő,
pszichológus és tanár akarna megvizsgálni és meggyőzni minket. Akkor
pedig egy idő után föladnánk, és megint úgy tennénk, mintha lenne értelmük
a dolgoknak.
Jan-Johannák igaza lehetett. Csak időpocsékolás lenne, és nem jutnánk vele
semmire.
Egy ideig senki sem szólalt meg.
Hunyorítva a napba néztem, majd a háló nélküli fehér focikapu, a
súlylökőpálya, végül a magasugrómatracok és a százméteres futópálya felé.
Körben a focipálya szélén enyhe szellő rezegtette a bükkcserje ágait, és
hirtelen úgy tűnt, mintha simán tornaóránk lenne, és szinte el is felejtettem,
miért is kéne Pierre Anthonnak lejönnie a szilvafáról. „Tőlem ott maradhat,
és kiabálhat, amíg meg nem rohad" - gondoltam, de nem mondtam ki
hangosan. A gondolat csak addig a pillanatig volt igaz, amíg meg nem
született.
- Dobáljuk meg kővel - javasolta Ole, majd hosz-szabb vita következett
arról, hol szerezzünk köveket, azok milyen nagyok legyenek, és ki dobjon,
mert az ötlet végül is jónak látszott.
Jó, jobb, legjobb. Több ötlet nem is merült fel.

IV
Egy kő, két kő, sok kő.
Ájtatos Kaj újságkihordó kocsijában lapultak a kövek. Ebben a taligában
szokta kedd délutánonként kihordani a helyi lapot meg az egyházi hírmondót
minden hónap első szerdáján. A köveket a pataknál gyűjtöttük, nagyokat és
kerekeket, úgyhogy a kocsi nehéz volt, mint az ólom.
Mindannyian ott voltunk.
- Mindenki legalább két követ dobjon! - rendelkezett Jan-Johan.
Ole figyelt, hogy ne jöjjön senki. Még dagadt Henrik is velünk tartott, és ő is
eldobta a két kövét. Mindkettő messze elkerülte a szilvafát. Maiken és Sofie
kicsit jobban céloztak.
- Csak nem ijedtetek meg a semmitől? - kiabálta Pierre Anthon, és Rikke-
Ursula szánalmas dobása után nézett, akinek a köve a sövény tetején landolt.
- Csak azért ragadtál ott fenn a fán, mert az apád régi '68-as! Ott ragadt '68-
ban! - kiabálta nagy Hans, és elhajította a követ. Az egy szilvának csapódott,
s csak úgy repült a gyümölcshús mindenfelé. Hangosan kurjongattunk.
Én is, pedig nagyon is jól tudtam, hogy Hansnak nincs igaza. Pierre Anthon
apja és a lakóközösség tagjai biozöldséget termesztettek, és nemcsak
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