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A harmincas évek Párizsában a bohém életfelfogás nemcsak  
a művészetekben, hanem a szexuális kapcsolatokban is 
megmutatkozott. Gyakoriak voltak a hagyományostól el-

térő, alkalmi együttlétek. Amrita azt a késztetést érezte, amit az in-
dividualitásukért küzdő nők. Meg akart szabadulni a társadalmi 
konven cióktól. Ennek hatására kezdett gátlások nélkül kísérletez-
ni a saját szexualitásával. Sokakat elvarázsolt a szépsége, a frissessé-
ge és a ki fejezőkészsége, így hamarosan megkezdődtek a találgatá-
sok a Képző művészeti Főiskolán és a baráti körében, hogy vajon 
több is van-e köztük azzal a lánnyal, akivel a műtermet bérli. 

Marie Louise-nak hívták. Középmagas, barna hajú, csinos, de 
labilis lány volt, aki bipoláris zavarral küzdött. Hajlamos volt az 
exhibicionizmusra, a műteremben általában levette a fehérneműjét, 
és csupán egy félig kigombolt inget hordott, amelyből olykor elő-
bukkant a melle. Alulra szoknyát vett, de szemérmetlenül muto-
gatta a nemi szervét annak, akinek épp örömet akart szerezni, za-
varba akart hozni, vagy futásra kényszerítve meg akart ijeszteni, 
ahogy az Guttman Lászlóval is történt. 
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A magyar fiú egy nap elment a műterembe, és Amritát kereste, 
hogy egy iskolai feladaton dolgozzanak, de ő anélkül, hogy szólt 
volna a fiúnak, Magyarországra utazott a nyári vakációra. Marie 
Louise zavarba akarta hozni, de ugyanakkor szerette is volna fel-
izgatni, ezért nem árulta el, hogy Amrita nincs Párizsban, hanem 
alaposan megvárakoztatta a műteremben azzal az ürüggyel, hogy 
Amrita bármelyik pillanatban megérkezhet. Miközben festett, úgy 
mutogatta magát, hogy a félénk és zárkózott Lászlónak nem volt 
más választása, mint ijedten, a szégyentől pirulva elrohanni. Úgy 
sietett, hogy még az ajtót is elfelejtette bezárni maga mögött. Míg 
rohant lefelé a lépcsőn, Marie Louise hangosan kacagott. Végül az 
ő élete is olyan rövid lett, mint Amritáé. Huszonhét éves korában 
végzett vele egy agydaganat.

Amikor Marie Antoinette tudomást szerzett a lánya állítólagos 
leszbikus kalandjairól, szerfelett megijedt. Biztos volt benne, hogy 
ez a szexuális elhajlás tönkreteszi az előkelő származású kérő felle-
lése érdekében tett erőfeszítéseit, és lerombolja a párizsi értelmiség 
krémjében róluk kialakult képet. Amrita ugyan tagadta kapcsola-
tát Marie Louise-zal, amikor az anyja erről faggatta, Marie Antoi-
nette mégis beszélt Umraóval, s elhatározta, hogy minél előbb 
nyélbe üti a lánya esküvőjét. Egy milliomos családból származó,  
fiatal arisztokratát szemelt ki. A családnak rengeteg tulajdona volt 
Indiában, és a rokonaik között akadt egy maharadzsa is. Marie An-
toinette-nek felcsillant a szeme, amikor szóba került a bőkezű ho-
zomány. A szóban forgó fiatalt Yusuf Ali Khannak hívták. Nyitott 
szépfiú volt, vérbeli dandy, mindig kifogástalanul elegánsan öltöz-
ködött. Azt azonban nem tudták, hogy határtalan a libidója. Azt 
beszélték róla. hogy számos kiszemeltje volt, és hogy már gyerek-
korában kiházasították. Az első feleségétől állítólag négy gyereke 
született. Marie Antoinette csupán a társadalmi rangját és az anya-
gi helyzetét tartotta szem előtt, így biztos volt benne, hogy megta-
lálta a tökéletes vőt. Tájékoztatta Umraót, aki hozzájárult a döntés-
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hez. Jóképűnek és komolynak, de kissé melankolikusnak találta  
a fiút. Akárhogy is, mit számított? „A lányoknak gyerekkoruktól 
kezdve a szüleik által kijelölt úton kell halad niuk, és nem ellenkez-
hetnek, nem kérdőjelezhetik meg szüleik dön tését. Tiszteletben 
kell tartaniuk. Elég volt a lázadásból és az állandó botrányokból. 
Mindennek van határa, Amrita” – mondta neki az apja.

Az eljegyzési partit a tervek szerint otthon, a szalonban akarták 
megtartani. Amrita ugyan elfogadta diktatórikus anyja választá-
sát, mégsem volt teljesen meggyőzve. Playboynak tartotta Yusufot, 
s ezt a barátai is megerősítették. Arról volt híres, hogy Párizs leg-
borzasztóbb bordélyházaiba is elmerészkedett. Akkortájt kapott 
szárnyra egy pletyka, miszerint felhívta a szobájába a tíz legáhítot-
tabb nőt az egyik kuplerájban, ám ezen a törzsvendégek igencsak 
felháborodtak. Berontottak a lakosztályába és másnap reggelre 
pisztolypárbajra hívták. Yusuf tudta, hogy esélye sincs, hiszen nem 
elég, hogy egy öntelt piperkőc, de gyáva és tapasztalatlan is volt a 
fegyverek terén. Meztelenül felugrott, megmarkolta az egyik gyer-
tyatartót, és fejbe vágta vele azt, aki kihívta párbajozni. A többiek 
addig az ajtónál várakoztak, de ekkor rávetették magukat Yusufra, 
aki körbeszökellt a szobán, majd a nők segítségével sikerült kiug-
rania az ablakon, és eltűnt Párizs utcáin úgy, ahogy a világra jött.

Amrita csupán Indira előtt tudott megnyílni, az apjával esélyte-
len volt megbeszélni a dolgokat, elvakult anyjával pedig még kevés-
bé tudott szót érteni.

– Ő muszlim… majd meglátod, hogy előbb-utóbb Indiában 
hagy egy rakat gyerekkel. A barátaim azt mesélték, hogy már há-
zas, de a családja titokban tartja.

– De hát rengeteg pénze van, és egy maharadzsa rokona. Jó par-
ti lesz. Olyan az egész, mint egy tündérmese, hát nem veszed ész-
re? Úgy fogsz élni Indiában, akár egy hercegnő – mondta tapsikol-
va a nővérének Indira, aki ügyet sem vetett a pletykákra, ugyanis 
amióta csak meglátta őt, mágnesként vonzotta Yusuf szépsége. 
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A családban Ervin bácsi volt az egyetlen, aki makacsul ellenez-
te Amrita esküvőjét. Nem azért, mert Yusuf nem volt zsidó és nem 
volt körülmetélve – vagyis gój volt –, hanem mert úgy látta, hogy 
a ter vezett esküvő nem más, mint Yusuf apjának opportunista 
húzása. Ervin nem gyakorolt semmilyen vallást, de volt egy vallá-
sos zsidó mozgalom, amelyért valósággal rajongott: a haszidizmus. 
Többek között azért, mert szenvedélyesen szerette a zsidóság tör-
ténetét, meséit, példabeszédeit, legendáit és úgy általában az iro-
dalmát. A haszidizmus azon túl, hogy hangsúlyozta a vallásos oda-
adás doktrínáinak, az alázatnak és a szív tisztaságának a fontossá-
gát, a tanuláson és a gondolkodáson keresztül sarkallt vallásos 
áhítatra. Ez a szenvedély lenyűgözte Ervin bácsit, csakúgy, mint 
amikor meg kellett másznia ötven lépcsőfokot, majd még egyszer 
ennyit, vagy amikor izgalmas beszélgetésbe bonyolódott ismeret-
lenekkel, vagy jókedvre derítette a diákjait, vagy piskótát és tejet 
evett. Őt csupán a nagylelkűség, a lírai fellángolás érdekelte, a spon-
taneitás, az éneklés, a nevetés és a szenvedély. Elutasította a nacio-
nalizmust, a butaságot, az igazságtalanságot és a politikát. Amikor 
megtudta, hogy miért akarja Yusuf machiavellista apja – egy hithű 
muszlim –, hogy utódja a Sher-Gil család egyik tagját vegye el – 
akinek zsidó vér csörgedezett az ereiben –, elítélte a testvére és Um-
rao döntését.

Ervin bácsi Marie Antoinette-nek is megmondta, hogy nem 
örül a hírnek, és nem is utazott Párizsba az ünnepségre. A tervezett 
házasság, amelybe a muszlim család színtiszta opportunizmusból 
ment bele, Ervin bácsi számára a végleges szakítást jelentette 
Sher-Gilékkel.
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A Sher-Gil-rezidencián tartották az eljegyzési ünnepséget.
Olyan sokan vettek részt rajta, hogy ki kellett tárni a lakás 
ajtaját, és a földszinti lépcsőfordulótól egészen a harma-

dik emeleti otthonukig kellett felállítani a vendégváró falatoktól 
roskadozó asztalokat. Az épület bejárata előtt parkoló luxusautók 
tették teljessé a tehetős vendégeket övező fényűző gazdagságot.  
A parkolóban és a közeli járdán álló vadonatúj autók mind a legdi-
vatosabb gyártmányok voltak. Az épület minden lakója hivatalos 
volt az ünnepségre. Az emberek mindenütt ittak, beszélgettek és fa-
latoztak a tálcákról, amelyeket az egyenruhás pincérek vittek kör-
be. Még a lépcsőfokok is hemzsegtek az ott ülő vagy álló emberek-
től, sokan a falnak vagy a korlátnak támaszkodtak.

Akadtak ugyan rövid szoknyát viselő nők, többségük azonban 
nagyon hosszú szabású, harangujjú ruhát vett fel az alkalomra.  
A filmszínésznők voltak a fenséges szépség alfái és ómegái, s Amri-
ta és Indira fiatal barátnői, akik őket utánozták, drágakövekkel 
ékesített, mélyen dekoltált hímzett ruhákat viseltek, a hajukat fiús-
ra vágatták, s hetykén dohányoztak. Szabadság és a korra jellemző 
fesztelenség lengte be a levegőt. Marie Antoinette a szokásosnál is 
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önteltebb, fecsegőbb és vidámabb volt, folyton a vendégek körül 
sürgött, s durván utasítgatta a pincéreket.

A magának való Umrao nem tudott szabadulni a megállás nél-
kül beszélő Abdul Basirtól, Yusuf okoskodó apjától, aki öreg, kö-
vér, műveletlen, szószátyár, erkölcstelen alkoholista volt, aki soha 
életében nem dolgozott. A nőket alsóbbrendű lényeknek tartotta, 
és szerinte arra voltak hivatottak, hogy a lehető legtöbb muzulmán 
gyermeket hozzák a világra. Annyira konzervatív volt, hogy úgy 
vélte, nyilvánosság előtt a feleségnek öt lépéssel le kell maradnia  
a férje mögött. Zavarba ejtően szúrós, gonosz szeme mélyen ült, 
kócos és bozontos szemöldöke alatt. Kopaszságát kis bőrsapka alá 
rejtette, amely minden jelenlévő számára nyilvánvalóvá tette, hogy 
indiai mohamedán. Osztotta Umrao véleményét, miszerint a há-
zasság kötelesség, és nem a szerelem, hanem célszerű szempontok 
alapján kell megkötni, úgy, ahogy a szülők jónak látják.

Csak azért ment bele, hogy a fia elvegye a zsidó származású Am-
ritát, mert a pánindiai muzulmán liga – amelynek célja egy muzul-
mán állam megalapítása volt az indiai szubkontinensen – egyik pro-
minens tagja azt mondta neki, hogy Umrao rendkívül befolyásos 
észak-indiai barátai, és különösképp a kaphurtalai maharadzsa csa-
ládjához fűződő szoros kapcsolata miatt megéri egybekelniük.

„Raja Sir” Daljit Singh de Kapurthala nem csupán roppant gaz-
dag és befolyásos ember volt, hanem Jagatjit Singh unokatestvére 
is, akinek az Indiában csak Prem Kaurként ismert malagai kuplé-
énekesnő, Anita Delgado volt a felesége. „Raja Sir” – ahogy becéz-
ték – jó barátja volt Umraónak, s mindkettőjüknek szenvedélye 
volt a szanszkrit szövegek tanulmányozása.

Arról nem is beszélve, hogy német és magyar laboratóriumok 
megbízásából 1916 és 1918 között együtt vágtak neki a Gangesz 
 medencéjének. A szent vizeket tanulmányozták, majd értekezést 
írtak arról, hogy milyen sajátságokkal rendelkeznek. A konklúzió-
juk nem volt egyértelmű, hiszen a vizeknek sokkal inkább spiri-
tuális, mintsem materiális jellegük volt.
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– Mi másért jönne a világra egy nő? Máris mondok egy példát, 
drága testvérem, Umrao – jelentette ki, miközben szőrös, izgatot-
tan mozgó ujjaival Umrao vállát szorongatta. Egy hosszú, hangos, 
jóízű böfögést is megeresztett, miután lázasan behabzsolta a ven-
dégváró falatkákat. – Ha egy felnőtt nő még hajadon, a muzulmán 
férfinak – amennyiben házas – kötelessége élni a poligámia adta 
jogával. Nem szabad hagyni, hogy egy nő megrohadjon, anélkül 
hogy része lett volna az isteni örömökben: a fiúnemzésben, a ház-
tartási munkákban és a férje kiszolgálásában… Hát mi másért jön-
ne a világra egy nő?

Fennhangon épp feltette a kérdést a zavarodott Umraónak, ami-
kor az egyik vendég megbotlott a selyem perzsaszőnyegben, és a 
harapnivaló lerepült a tányérjáról, egyenesen az öreg muszlim lábá-
ra, aki az ügyetlen vendég rutinszerű bocsánatkérése alapján azon-
nal rájött, hogy milyen vallású. 

– Ezek az ügyetlen hinduk… Fogalmuk sincs, hogyan kell tár-
saságban viselkedni! – kiáltotta mély hangján a gőgös Abdul Basir.

Umrao, aki egy címertani esszé ismertetését is szórakoztatónak 
találta – csakúgy, mint egy ötvösművészetről szóló értekezést –, ma-
gában bosszankodott, ennek ellenére megpróbált értelmes be szél-
getést folytatni teljesen elvakult nászával. Hiába. Amint megcáfolta 
a milliomos szerecsen politikai nézeteit, az azonnal dühbe gurult, 
úgyhogy Umrao feladta. Beletörődve a mennyezet felé emelte a te-
kintetét, és fáradtan hagyta, hogy folytassa semmitmondó érvelését. 
Abdul Basir olyan ostoba volt, hogy képes volt azt mondani, ha si-
kerül elérnie politikai céljait, zsarnok kényúrként fog viselkedni. 

– Minden civilizáció szívét ugyanaz a gond emészti fel, drága 
testvérem, mégpedig az egyszerűség hiánya. A hatalomvágy… 
– mondta tudálékosan az öreg milliomos, miközben ismét megra-
gadta Umrao vállát, majd ünnepélyes hangon hozzátette. – De In-
dia nemzet lesz! Nem lesz ott semmilyen külföldi! A muszlimok és 
a szikhek egyesítik erejüket! – mondta, miközben kitárt karjait a 

BRAGANZA_amrita_1-280_NYOMDA.indd   72 2016.11.09.   18:04

73

fáradt Umrao vállaira tette, majd az egybegyűltek döbbenete elle-
nére folytatta: – Hurrá Indiának! Hip-hip hurrá!

Egyik-másik vendég hallatott egy hurrát, de hangjuk halkabb és 
szánalmasabb volt. Lelkesítő szavai után a poharának nekiütöge-
tett kés csilingelése hallgattatta el a tömeget. Abdul Basir hirtelen 
elkomorodott. Az új Felixmarte de Hircania felmászott egy vastag, 
gyönyörű kasmíri szövettel kárpitozott székre, hogy beszédet intéz-
zen a vendégekhez. Egyre nagyobb volt a zűrzavar a fejében, de be-
szélni kezdett. A két család egyesítéséről tartott megindító szónok-
latában nagy segítségére volt az alkohol.

Mindeközben fia, Yusuf – aki úgy viselkedett, mint egy feliz-
gult majom – elindult, hogy becserkéssze Amritát. Apja unalmas 
szónoklata – amelyben egyebek között dicsőítette Umrao tanulmá-
nyait, megemlékezett az indiai értékekről és a brit birodalom fosz-
togatásairól – egyik fülén be, a másikon ki. Ügyet sem vetett rá. 
Abban a pillanatban csakis Amritát akarta. Úgy vágyott rá, mint 
egy gyerek a játékra. Azonnal akarta. Amrita ragyogott, rokonszen-
ves és vicces volt. Hullámos fekete haja, húsos ajkai, testhez álló ru-
hája mind egy szabadelvű fiatal nő benyomását keltették. Indira 
észrevette, hogy mióta Yusuf belépett a lakásba, csak a nővérével 
foglalkozott, így mohón figyelni kezdte őket.

Amrita hagyta magát elcsábítani. Amikor útjuk keresztezte egy-
mást a folyosón, Yusuf a fülébe súgott valamit, miközben Amrita 
itallal kínálta a vendégeket. Amrita megborzongott, majd letette  
a tálcát, kézen fogta Yusufot, bevitte a szobájába, és bezárta az aj-
tót. Nem szerelem, hanem valamiféle fékezhetetlen állati ösztön ra-
gadta magával Amritát. A zihálás, a felrúgott bútorok zaja, és az  
ajtó túloldaláról átszűrődő lökések hallatán Indira felhangosította 
a gramofont. Nemcsak a figyelmet sikerült ezzel elterelnie, de a 
vendégek is táncra perdültek. Úgy járt a lábuk, mint a tébolyult  
középkori embereké, akiket szellem szállt meg. A tangó mindany-
nyiuk figyelmét lekötötte, és véget vetett Abdul Basir beszédének, 
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amely egyre mélyebb kábulatba sodorta az embereket. Egyre csak 
vedelte a francia bort, s közben zagyva prédikációval traktálta a fe-
leségét, az anyósát és azt a pár embert, aki még hallgatta. Minden 
viccét hahotával ünnepelte, de ő volt az egyetlen, aki nevetett. Vas-
tag tarkója egyre inkább megduzzadt, s úgy hadonászott, mint  
a generális a katonai táborban, miközben megpróbálja feltüzelni a 
hívő muzulmánokat. 

– És jobb, ha tőlem tudják, hogy a brahminok most azt állítják, 
hogy az angolok megkaparintották tőlük Indiát. Hát el tudják kép-
zelni, kedves barátaim? Hihetetlen, hogy mi minden ostobaságot 
összehordanak a hinduk. Hogy elvették tőlük Indiát! Hát nem lé-
tezett az iszlám állam? És mi van a nagy uralkodó, Akbar dicsősé-
geivel? Ezek a szélsőséges emberek megvesztegették a fehéreket, 
hogy ez a történelem szerepeljen az indiai könyvekben. Mondok én 
maguknak valamit: a brahminok vannak az egész konspiráció mö-
gött. Azt akarják, hogy az új generációk már ezt a történelmet ta-
nulják meg az iskolában.

Alig figyelt rá valaki. Az a néhány ember is kővé dermedve, tág-
ra nyílt szemmel hallgatta a tiszteletlenségeit. Asszonya a muszlim 
fe leségek illemtankönyvének utasításait követve engedelmesen és 
mozdulatlanul ült egy sarokban süket és csontsovány anyjával, egy 
púpos vénasszonnyal, aki ráncosabb volt, mint egy dió. Umrao 
eltűnt, Marie Antoinette és a vendégek többsége pedig a fülbemá-
szó zene vibráló ritmusára táncolt. A tangó lett egyszeriben a ven-
dégek hősi himnusza, akiktől idegen volt az értelmetlen naciona-
lizmus. A fő törekvésük az volt, hogy harmonikusan ringjon a csí-
pőjük, s az számított a legokosabbnak, akinek a legfürgébben járt a 
lába. A mulatság késő estig tartott, a hangulathoz illő, vidám latin 
zene szólt, amelyet később az afroamerikai dzsessz ritmusai és dal-
lamai váltottak fel. 
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