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Mirko Kovač

A gyászruhás hölgy látogatása
Most egy régi históriát mesélek el. Valamikor lelkiismeret-furdalást
éreztem a történtek miatt; alkalomadtán kiöntöttem a lelkem barátaimnak, vigasztaló szót reméltem tőlük, de ahogy korosodom, megnyugodtam, most aztán nagy szavak használata nélkül, könnyű lélekkel fogom
felidézni, hogy esett, ami megesett.
Sokan tudták, hogy fiatal író koromban gyakori vendége voltam egy
1150 méteres tengerszint feletti magasságban levő panziónak. Ennek a
kellemes üdülőnek a tulajdonosa egy szegről-végről horvátországi származású, csinos asszony, név szerint Gerda Blum volt; rokonsága csupa
orvosokból állt, egyikük manapság is jó barátom. Nos, hát ő tanácsolta ezt
a kis hegyi üdülőt, mivelhogy lábadozó betegként jócskán ellankadtam. S
valóban, hamarosan összeszedtem magam, erőre kaptam, és amikor erre
gondolok, néha ma is úgy érzem, éppen ott tettem szert arra az életerőre,
azokra a tartalékokra, amelyek változatlanul jó karban tartanak mind a
mai napig. Mi több, azt hiszem, ennek a valamikor fölgyűjtött energiának
köszönhetően még sokáig remek erőnlétnek örvendek majd.
Betegségem, ez az elhanyagolt, banális nyavalya, melyet rendetlen
életmódommal és testi létem elhanyagolásával szereztem magamnak, a
veszélyesség határáig sodorhatott volna. De ott voltak a barátaim, ők segítettek, hogy hátat fordítsak a féktelen bohéméletnek, úgyszólván kényszerítettek, hogy elutazzam, és friss levegőhöz jussak, amit azon a magasságon valóban örömmel szívtam tüdőre, falánkul valósággal nyeltem,
mint a kiéhezett.
Minden kedvemre való volt a Blum-panzióban; élveztem a jó kosztot,
és mértékletesen ittam. A személyzet, gondolom, kedvelt, mindenki iránt
szívélyes voltam, mindenkihez volt egy jó szavam, egyszer pedig virágszálat tűztem a szakácsnő hajába. A tulajdonosnő rokonszenvezett velem.
Úgy látszik, jólesett neki, hogy a barátaim gyakran telefonáltak és érdeklődtek felőlem, no, és ő továbbította az üzeneteiket. Nem is akárhogyan,
hanem bűbájosan, a maga módján, kényesen törleszkedve hozzám, mint
valami nagyvilági csábító, és a fülembe suttogva, úgyhogy olykor nem is
értettem a szavát, csak a leheletét éreztem, amely egész testemet átjárta,
mint az áramütés. Egy alkalommal nem bírtam magammal – átkaroltam,
és legalább egy kis időre hozzá simultam. Jócskán beléptem a lába közé,
egész mivoltomban a testére fonódtam; merész és kihívó gesztus volt, a
nő testén érezte a merevedő hímtagot, meglehet, fájt is neki, mert bizony szoros volt az ölelés, meg hát úgy bökdöste a hastájékát a micsodám,
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mintha valahová beljebb kéredzkedne. Mindez csupán egy szusszanásnyi
ideig tartott, majd az asszony szelíden eltolt magától.
– Menj a szobádba, és tartsd a hideg vizes csap alá. Vagy valami más
módon zabolázd meg – mondta izgalomtól elfúló hangon.
Lehet, hogy amit tettem, nélkülözte a választékosságot és a jó modort,
ám ha neki szabad volt játszadoznia, ha csak abban lelte örömét, hogy
tűzbe hozzon egy fiút, ennyi vajon nem jogosított fel engem is némi pajzánkodásra? Ráadásul behívtam a szobámba, jöjjön csak, s anélkül, hogy
bármiképpen részt venne benne, tisztes távolból nyugodtan szemlélheti a
megzabolázás általa tanácsolt műveletét. Ó, nem, ez már több volt soknál, faképnél hagyott és elviharzott, azonban olyan kecsesen, mint valami
táncosnő.
Gerda ezután sem hagyott fel kacérkodásával; bizsergető lehelete továbbra is perzselt, mert mindig egyazon módon adta tovább a nekem szóló üzeneteket. Történt, hogy a szalonban ült egy úr társaságában, amikor
pedig benyitottam, hogy megírjak ott egypár képeslapot, a nő kissé nyugtalanná vált, megvillant, majd szét is nyílott a térde. Mit tehettem? Lesüssem a szemem? Vagy mindjárt nekilássak megírni a levlapokat?
Leültem egy ovális asztalkához, melyen antik lámpa állt, azonban úgy
ültem le, hogy a térdeit meg a már pucér testrészeit nézhessem feltűnően
és szemtelenül. Néztem is bizony, úgy ám, hogy közben a tekintetem mind
mélyebbre hatolt a két formás comb között, mi több, egy pillanatban még
le is hajoltam, hadd tudja, hogy nem átallok kukkolni. Válaszul az asszony
körbenyalogatta az ajkát, és sebesen öltögetni kezdte kihegyezett nyelvét.
Ó, kedves hotel-tulajdonosnő, hiszen nekem is van nyelvem, méghozzá
milyen fürge, és mindenféle huncutsághoz szokott nyelvem; ugyan már,
nemcsak ön van megáldva a gyönyörszerzés tehetségével. Az erotika tudomány, de ahhoz nem kell iskolába járni.
Belementem ebbe a játékba, végül már egészen nyíltan szemléltettem
technikámat: a nyelvem hegyével történő gyors bökdösést, majd ahogyan
szélesebb lendületet véve lelassítok, és legvégül, ahogyan kissé maflán és
naivul kiiszom a nő korsaját, sőt, magamról megfeledkezve hallhatóan kiszürcsölöm az utolsó kortyot. Erre már fölfigyelt a jelen lévő úr, megfordult, és végigmért; nem tudom, rajtakapott-e, amint így illetlenkedem és
bolondozok. A nő azonban nem hátrált meg, mi több, kigombolta a blúzát,
kezét a melltartója alá csúsztatta, s a mellbimbóit birizgálta ujjaival. Úgy
tűnt, szorosan behunyt szemmel valamiféle delíriumos bódulatban lebeg.
Az illető úr ettől kezdve merőn figyelte, akár a hipnotizőr a médiumát. Ez
most már nem egyszerűen nyílt színi erotikus játék volt, hanem „néma orgazmus”, vagy „virtuális közösülés” talán; Ferenczi Sándor Hisztéria című
könyvében olvastam valaha ilyesmiről. Az úr igyekezett magához téríteni
Gerda Blumot bódulatából, kíméletesen a homlokát kopogtatva ébresztgette, majd egy röntgenfelvételt vett elő táskájából, és a fény felé fordítot-
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ta. Azt hiszem, gerincoszlopról készült a radiogram, jóllehet nekem édes
mindegy volt, pillanatnyilag kiről és miféle tünetekről van szó.
Hátat fordítottam, és hozzáláttam a képeslapok megírásához. Először
sorra megcímeztem, hiszen fejből tudtam mindegyiket, azután pedig szép
kézírással megírt rövid szövegekben hívogattam a barátaimat, látogassanak el a természet e csodaszép zugolyába. S amíg feltoluló gondolataimmal meg kételyeimmel küszködve a bélyegeket raggattam, Gerda Blum
és az úr elcsevegtek még egy darabig. Meg sem néztem, mit ábrázolnak
a képeslapok; mindig úgy vásároltam belőlük, hogy nemigen figyeltem
oda, mi van rajtuk; annyira egyformán édeskések, egyszersmind vonzóak
mind. Felkeltem a székről, és még elcsíptem Gerda kéjsóvár tekintetét.
Kigombolt blúza látni engedte, amint almányi keble kikandikál a csipkés
melltartó alól. Kezével a combját simogatta. Miközben kifelé tartottam a
szalonból, még csak egy mondatot hallottam.
– A sugarazás csak segíthet! – vélekedett az úr fennhangon.
Ebben a szállóban írtam meg legjobb elbeszélésemet, méghozzá kön�nyen, egy lélegzetre, ami korábban nem sikerült, ezért később is eljártam
oda, és legkevesebb két-három hetet ott töltöttem. Mindig ugyanabban a
szobában, s ez olyanféle apró kiváltság, amely mindenkinek jólesik, nekem pedig külön azért is, mert abban a szobában mindig valami jópofa
dolgot írtam meg. Ki tudja, tán a szoba levegőjében keringtek íróembert
serkentő áramlatok, tűnődtem magamban néhanap, és hozzáértőknél
kérdezősködtem, lehetséges-e ilyesmi.
Most úgy tetszik, akkoriban éppen emiatt beszéltem rá Z. barátomat, az
ötvenes éveit taposó írót, hogy ide jöjjön, ha már úgy is a világ zajától távol eső rejtekhelyet keres, ahol zavartalan nyugalomban fejezheti be regényét. Jómódú, középkorú úriember volt, újházas, igaz, harmadszor, ezúttal
azonban fiatal nőt vett el, olyant, aki odaadóan neki szentelte életét.
A szalonbeli események meg a Gerdával való pajzánkodás után két
héttel, autóbusszal megérkezett Z. barátom a mindig derűs és elragadó felesége kíséretében, akinek kacagása azonnal felverte az isten háta
mögötti zug csendjét. A buszállomáson vártam őket, majd egy általúton,
sűrű örökzöldben vezető, kavicsos ösvényen, elkalauzoltam őket a szállóig. Egyikünk sem kapkodott szuszogósan levegő után, noha hegynek
föl mentünk. A fiatalasszony egy hétig maradt velünk; a hosszú séták, a
lazítás, a közös étkezések ideje volt ez. Esténként leginkább olasz vagy
szlovén borokat fogyasztottunk. Mindig, amikor a bor egy kissé a fejünkbe szállt, vagy éppen hogy csak begerjesztett, átmentünk a szalonba, és
sokáig fönnmaradtunk. Ilyenkor sóvár pillantásokat váltottunk az ifias�szonnyal, ennél többre nem nyílt alkalom, kockázatos lett volna, meg hát
ellentétben állt bizonyos életelveimmel. Azok voltak a legkedvesebb percek, amikor szerelmi élményeinkre terelődött a szó. Izgalmas történetek
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kerültek terítékre, ilyenkor a házastársak fölpattantak, és visszavonultak
szobájukba. Alaposan fölizgulva magamra hagytak a szalonban, de később aztán odalopakodtam az ajtajuk elé, és kihallgattam, ahogy nagyokat sóhajtoznak.
Letelt a hét, s a fiatal hitvest kikísértük a buszállomásra; hazaindult, hogy
mi ketten meg majd nekiduráljuk magunkat az írásnak. Elbúcsúztam ettől
az izgatóan szép asszonytól; a búcsú perceiben még azért kölcsönösen kipattant egy-egy erotikus szikra, no de akkor néhány lépésnyire eltávolodtam, a
házastársak hadd ölelkezzenek, hadd simogassák egymást búcsúzóul. Hátat
fordítottam nekik, nehogy udvariatlannak, netán irigykedőnek tessem, aki
kilesi a más boldogságát. Azt hiszem, egy termetes, fekete madáron akadt
meg a tekintetem akkor; vén tölgyfa ágán tollászkodott. Amikor visszafordultam, egy gyászruhás hölgyet pillantottam meg; éppen leszállt a buszról.
Ahogy lelépett, hosszú ruhájának kivágása szétnyílt, s így láthattam lába fehérségét; éppen csak megvillant, majd azonnal el is tűnt a ruha redői közt.
A hölgy arcát fekete fátyol takarta, mely áttetsző volt ugyan, mégis elég
sötét ahhoz, hogy ne árulja el viselője életkorát, s ekképpen titokzatossá
tegye. Egy lépést tett felém, majd bőröndjét letéve megtorpant. Olybá tűnt,
néhány metsző pillantást vetett a házaspárra, miközben csattanós csókokat
váltottak, és mohón szürcsölték egymás ajkát a búcsú hevében.
Amikor Z. íróbarátom neje beszállt a buszba, a hölgy elindult a hotel
felé vezető ösvényen. S amíg barátom a tenyeréről csókokat küldött a feleségének, és magam is ezt csináltam, a gyászruhás hölgy lecövekelt a gyalogút kaviccsal felszórt részén, és bennünket szemlélt. Legkevésbé sem
zavarta, hogy kihívóan feléje fordultam, sőt figyelemfelkeltő szándékkal
még intettem is neki, hogy nyugodtan folytassa útját, ő azonban mozdulatlanul csak állt ott, mintha minket várna. Barátom szemében ekkor már
láttam a megkívánás fényét, elég volt ránéznie a nőre. Remegő ajakkal
mind magasabbra hágott az izgalmi létrán, majd egy pillanatban, ehhez az
egyébként művelt és tehetséges emberhez valóban méltatlan, csakugyan
durva gesztusra ragadtatta magát. Ugyanis mindkét kezével megmarkolta
a tekintélyesen kirajzolódó, megmerevedett hímtagját, gyűrte, gyömöszölte a nadrágban, mivelhogy az a nyughatatlan vadóc mintha ki akart volna
ugrani onnan, no de végül is a nadrágszíj alá helyezte, ott megbékélt, és
nem látszott annyira feltűnően.
– Még sohasem történt velem ilyesmi – mondta Z. – Míg a gyászruhás
hölgy a buszból kászálódott, én a kedvesem csókolgattam, gondolatban
azonban már ezzel a nővel hemperegtem.
– A gyászruha izgató – mondtam, éppen hogy csak részt vegyek a beszélgetésben. – Folyton azt gondoljuk, hogy a gyászruha selyme feslettséget takar – okoskodtam, de ezt is csak úgy, kelletlenül böktem ki, semmi
kedvem nem volt hozzá, hogy erotikáról bájcsevegjek. Mi több, azonmód
magára hagytam barátomat, hogy egyedül térjen vissza a szállóba, én meg
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a meredek ösvényen lementem abba az utcába, ahol a boltok sorakoznak.
Az áruházban akkor egy tetszetős női gyűrűt vettem, bár nem tudtam,
minek, és azt sem, kinek szánom.
Este elsőnek érkeztem az étterembe, s leültem az asztalunkhoz. Csendben benyitottak a panzió más vendégei is, kölcsönösen üdvözöltük egymást, némelyikükkel váltottam is egy pár szót. Később befutott Z. barátom. Sápadtan, révetegen. Mintha kicserélték volna, úgy tűnt; mi történhetett vele ilyen rövid idő, alig néhány óra alatt, amióta elváltak útjaink?
Hallgatag lett, idegesen dobolt ujjaival az asztallapon. Aztán a borlapról
felolvastam, mi mindent kínál az éttermünk, majd rövid megbeszélés után
egy palack burgundi mellett döntöttünk. Amint a háziasszony palackot
bontott, megkóstoltuk és megdicsértük a bort. Nem említettem a gyászruhás hölgyet, noha fúrta az oldalamat a kíváncsiság, hol szállt meg, a mi
hotelunkban lakik-e, de ekkor megoldódott a barátom nyelve.
– A hölgy a mellettem levő szobát lakja – mondta. – Az erkély korlátján
átnyúlva megérintettem, megsimogattam a kezét. Még sohasem éreztem
ehhez hasonló gyönyört. Beleremegtem, egyetlen szó nem fért ki a számon. Elszorult a hangom, a szívem meg olyan hevesen vert, hogy akár ő
is hallhatta. Ekkor nyöszörögtem valamit, bár nem ismertem a hangomra,
kinyögtem valami egészen közhelyes, könyvízű mondatot, hogy egyesülni
szeretnék vele. Ez fölvillanyozta, gyöngyöző, féktelen, érzéki kacagásban
tört ki, majd félrevonta arcáról a fátylat. Soha életemben nem láttam ennél szebbet. Nincs az a női arc, melynek szépsége az övéhez fogható. Kész
varázslat, gondoltam. Vagy pedig valamilyen istenség költözött életembe.
Elnémultam, de akkor ő vette át a szót: „Tudom, ki vagy, mindent tudok
rólad”, mondta elbűvölő hangon. „Arra vártam, hogy az a szuka elmenjen, hogy utána veled tölthessek néhány napot.”
– Szukának nevezte a feleséged? – csodálkoztam. – Hogy engedhetted
meg?
– Már nem tudtam uralkodni magamon. Lenyűgözött ez a nő, minden
kihalt belőlem, csupán egy vágyam volt még, az, hogy simogassam őt, és
körülnyalogassam minden porcikáját. Ekkor ő, ott, az erkélyen, a kezével, a fogaival tépte le magáról a gyászruhát, szabadult meg páncéljától,
egymás után szaggatta le a karkötőt, a nyakláncot, szerteszét gurultak a
gyöngyszemek, s mindezt olyan vadul, olyan hevességgel tette, hogy ilyesmit csak egyszer él meg az ember életében, vagy egyszer sem. Isteni termet bukkant elő tökéletesen formált, feszesen duzzadó keblekkel, arany
függővel ékes, pompás köldökkel, lejjebb pedig az a gyönyörű, egyébként
ápolt és finom szőrzettel behálózott, zamatos gyümölcs mintegy virágsziromként betűzve a bőre színével fehérlő két combja közé. No de ne ecseteljem tovább, nehogy már irodalom legyen az egészből. Elég az hozzá,
olyan szenvedélyes, őrültséggel határos kefepartit csaptunk, mintha egész
életünkben erre készültünk volna.
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– Vacsorához lejön a hölgy? Az asztalunkhoz ül? – kérdeztem.
– Nem, ma este nem mutatkozik. A szobájába rendel föl valami csekélységet, esetleg csak gyümölcsöt. Azt mondta, vágyakozva és türelmetlenül visszavár. Barátom… – folytatta halkan és remegő ajkakkal –, ez a
nő most a mindenem; úrnőm és egyetlen örömem. Annyira izgalomba
hozza, amikor a fülébe sugdosom, hogy ő az én gólya hozta punci-cuncim.
Rajta kívül semmi más nem létezik. A feleségem se’, a regényem se’, a
hírnevem se’!
– Hát nem fejezed be a regényed? – jajdultam fel. – Hisz’ azért jöttél.
– Ezt te gondolod. Én őmiatta vagyok itt. Valaki nyélbe ütötte ezt a
találkozást.		
– Nahát! Egy regény ügye semmivé válik, ha megjelenik egy ringyó –
mondtam nyersen csipkelődve.
– Igen. Pontosan így. A regény – semmi. Ahhoz képest, hogy én egy
boldogságába belebódult szerencsefi vagyok.
– Megkérdezted, kit gyászol? Miért van gyászban? Vagy egyszerűen
perverz szándékkal visel gyászruhát?
– Erről nem akart beszélni – szűrte foga között a szót Z. idegesen. –
Annyit mondott csak: „Mindenkinek vannak fájdalmai, amelyeket elhallgat.” Határozatlan és titokzatos volt. Az ember gyászruhát ölthet azért is,
ami még csak ezután következik, mondta. Utána azt is, hogy az ő életében
gyászkorszakok vannak. Elmesélt néhány kísérteties történetet, csupa
megrendítő dolgokat, úgyhogy elvágtam a mese szálát, nem folytattuk.
No de most indulnom kell, szívem hölgye már türelmetlen – mondta, és
felkelt az asztaltól.
Álltában még felhörpintett egy korty bort, majd egészen váratlanul kezet nyújtott. Gépiesen, révetegen, hogy elnevetettem magam, de a kezét
azért, mint illik, elfogadtam, sőt egyik ujjammal megcsiklandtam a tenyerét, ami közöttünk mindig is valamilyen szexi dolgot jelentett. Így váltunk
el.
Éjfél után két óra felé járt, amikor nagy lótás-futásra és izgatott hangzavarra ébredtem. Nem volt kedvem fölkelni, lehúzott a fejem, lassacskán forgott felettem a mennyezet, mert a barátom távozása után még egy
palack burgundit benyaltam, s utolsónak hagytam el az éttermet, már
jócskán pityókásan. Mély álmom ekképpen dacolt a szállóban uralkodó
pánikkal, újra elaludtam hát. Csak már jóval később, ki tudja, mikor, ébredtem arra, hogy valaki dörömböl az ajtómon. Álomittasan felkeltem,
ajtót nyitottam. A hoteltulajdonos Gerda Blum állt az ajtóban. Szelíden
megérintett, majd arcával gyengéden az arcomhoz simult. Megnyugtató,
halk hangon közölte:
– Az éjszaka meghalt a barátod.
– A szuka ölte meg! – kiáltottam, hogy ily módon vezessem le a fájdalmat, amely éles késként hatolt belém.
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– Szívszélhűdés vitte el. A mentők azonnal megérkeztek, az orvosok
azonban csak a halál beálltát állapíthatták meg. A holttestet már elvitték
a hullaházba. Az elhunyt dolgai még a szobájában vannak, a feleségét
várjuk. Délutánra ékezik meg – magyarázta Gerda Blum, és újból átölelt.
– Ó, mennyire sajnálom! Őszinte részvétem, tudom, hogy barátok voltatok – tette hozzá, majd a folyosó hosszán a lépcsőház felé távozott.
Akkor aztán a tenyeremmel kezdtem döngetni az ajtót, egyszer még a
homlokom is a falba vertem. Könnyeimmel küszködve ordítoztam artikulálatlan hangon, senki sem értette, miket:
– Na, és mi van a ringyóval? Merre pucolt el őnagysága, a nagy csábító?
A gyászruhás hölgy? A kurvája!
Még sok mást is kiejtettem a számon, igen-igen epés minősítéseket,
sőt durvaságokat is, ami nem sajátom. Amott meg, lehet, hogy teljesen
ártatlan a hölgy. Annyi bizonyos, hogy a barátom az ő szobájában halt
meg, talán az „arany halál” lett a végzete, ámde ez nem ok arra, hogy
bűnvádat emeljenek a nő ellen. Annak, hogy a gyászruhás dáma azonnal
elviharzott, hogy kicsoda-micsoda ő, és hogy ez az úrasszony mi célból kötött ki szállónkban, mindennek viselje gondját valaki más; az én dolgom
elbeszélni, mi történt a továbbiakban.
A délutáni busszal befutott elhunyt barátom felesége. Elébe mentem
a buszmegállóhoz. Feketében volt, de valahogy diszkrétebb kivitelben,
sötét fátyol nélkül az arcán, mi több, néhány derűsebb részlet is akadt
öltözékén, amelyek enyhítették ezt a mindent betöltő, mélységes gyászt,
a halálnak ezt nehezen elviselhető jelenlétét. Gyönyörűen hímzett, arany
fonállal áttört, apróvirágos sálat kötött a nyaka köré. Gyászoló hitvesként
is annyira bájos volt. Amint találkoztunk a megállóban, mindketten sírva
fakadtunk. Sokáig álltunk ott összeölelkezve, aztán meg lenyalintottam a
könnyeit; annyira kedvemre való volt az íze, annyira éppen ez kellett nekem, mert tudtam, hogy a kicsorduló könny az örömnek és a bánatnak is
szimbóluma egyszersmind, márpedig ebben a találkozásban pontosan ez
a két érzelem keveredett. Mindennek tetejébe a megboldogult férj egyik
versében is hasonló refrén fordul elő. Mellékesen, sohasem tetszettek Z.
versei, de hát hogy jön ez szóba most, a költő ravatala előtt?
Szállodai szobájában szerteszét hevert az elhunyt író holmija. Nagy
fokú rendetlenség uralkodott; ebben telt el, egyébként, az élete is. Először is kiálltam a balkonra, hogy lássam az író és a gyászruhás hölgy első
összecsapásának színterét, most azonban az erkélyen egy öreg nénike
üldögélt, és citromlevet szürcsölt nádszálon. Visszamentem a szobába,
és az özvegyet találtam ott az íróasztal fölé hajolva. Az asztalon, a férj
szemüvegének és arany töltőtollának társaságában, papírszeletke állt: ezt
együtt olvastuk el; szorosan mögötte álltam, úgyhogy az asszonyka válla
fölött betűztem ki a feljegyzést. A nyakán érezhette a leheletemet; kissé
elmozdult, arcát felém fordította, s ajkaink akkor gyengéden és a legter-
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mészetesebb módon egy szempillantás alatt összeforrtak. Meg akart fordulni, de nem engedtem, mert úgy akartam, hogy továbbra is a halott író
kézirata fölé hajoljon. Hátulról felemeltem a ruháját, és minden sietség
nélkül letoltam a bugyiját bokáig. Valóban, bármiféle őrjöngés vagy pánik
nélkül, teljes nyugalomban és annak rendje-módja szerint zajlott le minden. Habzsoltam bőre fehérségét, simogattam, dédelgettem a lába közét,
azután pedig a nyelvemmel megnedveztem a két combja közé szépen beültetett virágkehely szirmait. Éreztem, ahogyan ez a kis bimbó lélegzik. El
voltam bűvölve tőle, eláradt bennem az öröm, mert úgyszólván egyetlen
pillanat alatt éltem át a szerelem varázsát. Hát, az is egyfajta harmónia,
ha két test így találkozik.
A nő ekkor a lába közt hátranyúlt, megmarkolta a férfiasságom, és türelmetlenül a forró kis fészekbe helyezte. A vágy berobbanása volt ez.
Az a telt csípője, a bőre, a bőséges nedvezése – mindez együttvéve duzzadt azzá, amit talán szenvedélynek neveznek. Az asszony fékevesztetten
szeretkezett, olyan hevesen döfködött hátra, mint aki saját magát akarná
megsebezni, saját magának fájdalmat okozni. Farával a hastájékom és heréimet ütögetve félelmetes ritmust diktált. Hangosan élvezte az érzéki
örömöket; szaggatottan feltörő sóhajai csillapíthatatlan kacagásba, féktelen örömérzetbe fúltak időnként. Na persze, mindez csak nyitánya volt
egy nagy szabású baszásnak a vetetlen ágyban, a lebocsátott zsaluk mögött. Az ágyneműn még érződött az eltávozott testszaga, a mi kéjvágyó,
feslett fantáziánkat azonban ez mit sem zavarta, ezért zihálva faltuk, harapdáltuk egymást, a test kozmoszának minden erotikus zegzugába beleszimatolva. Ajkunkkal, nyelvünk hegyével, a szenvedélyt feltüzelő minden
tapintószervünkkel, minden létező eszközzel a kéjérzet csúcsait hajszoltuk. Feltártuk némely titkainkat, nem túlságosan végletes, de kellemesen
perverz hajlamainkat, örömmel vettük, hogy a nemiség teljes pompájával
élve, a maga tökéletességében egyedülálló módon, gyengéden és egyúttal
vadul is, szerelemben egyesül velünk két emberi teremtmény.
Másnap elintéztünk egész sor formaságot, űrlapokat töltöttünk ki, a
papírokat közjegyzőnél hitelesítettük, pénzutalványokat postáztunk, nyilatkozatokat adtunk, és minden előkészületet megtettünk, melyek az elhunyt földi maradványainak elszállításához szükségesek. A hullaházban
kinyitottak egy rekeszt, s megmutatták a kerekeken gördülő hordágyon
kiterített halottat. Azonosítottuk, s akkor mindketten felzokogtunk. Szorosan átkaroltam az özvegyet, ő azonban eltaszított magától, és csókjaival
borította el halott férje arcát. A hullaház őre visszatolta helyére a hordágyat, melynek kerekei megcsikordultak. A megboldogult író kedvenc
kifejezései voltak, gyakran használta őket, én is ezért tértem ki a megnyikorduló golyóscsapágyakra, merthogy az elhunyt maga is leírt volna egy
ilyen mondatot, ráadásul megspékelve azzal a kísérteties borzadállyal,
melyet az efféle csikorgás kivált.
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A hullaház kijáratánál megjelent a halottkém, s egy papírt íratott alá
az özveggyel. Na, a dolognak ez a része hamar megvolt, viszont valamivel tovább időztünk a koporsósnál, a temetkezési kellékek boltjában. Az
özvegy ekkor fölélénkült, valahogy derűs arccal válogatott a koporsók
között. Egy arany szegélyű, belül cinkbádoggal béleltet választott, hogy
légmentesen zárható legyen, mert szállítás esetén ez az előírás. Nagyon
drága koporsót.
Nem tudom, az elbeszélőnek, legalábbis az esztétikum szempontjából
mennyire szabad, s egyáltalán szabad-e, az elhunyt özvegyének egy hóbortos és meggondolatlan mondatát beleszőni a történetbe, melyet a koporsó kiválasztása után súgott a fülembe:
– Egyszer koporsóban fogsz megbaszni. Megteszed?
Sohasem viszonoztam az ehhez hasonló bolondozást, noha volt hozzá
képzelőerőm, hiszen megbotránkoztató ötleteket és kiszólásokat kiagyalni másiknál is jobban tudtam, de sosem éltem vele. Számomra különösen
visszataszító, amikor erőnek erejével Erószt és Thanatoszt hozzák kapcsolatba egymással; nem, nem, ebben valóban nem találok semmi élvezetet, sőt, egyenesen dühít az efféle sekélyesség. Most is elkendőzhettem
volna barátnőmnek ezt az obszcén pajzánkodását, ámde úgy döntöttem,
az olvasókra bízom, maguk formáljanak véleményt mindenről, illetve,
hogy a maguk módján éljék meg az én szerepemet is a történetben, annál
inkább, mert bennem is mindannyiszor kételyek merülnek fel, amikor a jó
erkölcs sokféle buktatójáról van szó.
Az üzletből kilépve azonnal tenyerembe vettem a víg özvegy szépen
formált, jól ápolt kézfejét, amely éppen csak kikandikált a fekete ruhaujjból. Megszerettem ezt a gyászruhába bújtatott kezet; el voltam ragadtatva
ügyes ujjaitól, amint gyengéden és bujálkodva juttatnak gyönyörhöz. Ezt
a szinte gyerekes kis kacsót most magamhoz vontam, és a nadrág alatt
éledező merevedés parazsához értettem. Ez az érintés úgy felvillanyozta
őt, hogy mindjárt szorosan belém markolt, ujjacskái mágiájával villámgyorsan kigombolta a nadrágomat, letérdelt, és azt jajongta, hogy a szájába akarja venni a micsodám. Én azonban megakadályoztam a botrányt,
fölsegítettem és magamhoz öleltem, igen, mindkét kezemmel átkaroltam
ezt a gyászában lesújtott, szánalomra méltó teremtést, aki remegett karjaimban. Elsiettünk a szállóhoz vezető úton.
A fekhely, amelyen a fiatalasszony férje meghalt, az lett a nászágyunk.
Azon szeretkeztünk reggelig, mellesleg mindenféléről elcsevegtünk, a
gyászruhás hölgyet ellenben egyszer sem említettem, nem akartam az
özvegyet bevonni a történetnek ebbe a részébe; maradjon ez csak az én
titkom, ámbátor a hotel személyzete is tudott róla. De hát én nem vagyok
nyomozóbíró, a kétkedés jellemvonásaim közé tartozik, a hullaházban
kézhez kapott orvosi látleletben pedig az áll, hogy a barátom halálának
oka: szívszélhűdés. Megvádolni a gyászruhás hölgyet – akkor lehet, hogy
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kiderülne a gyalázat, csakhogy én nem vagyok a vádaskodók fajtájából.
Most, miközben lassan ránk virradt, s úgyszólván búcsúképpen még sorra
megcirógattam azokat a szép ujjacskákat, mindegyiknek odasúgtam valamit, a bal kéz mutatóujjára pedig ráhúztam azt a gyűrűt, melyet a minap
vásároltam, anélkül, hogy tudtam volna, minek, kinek. Ígyen felékesítve az eljegyzés jelképével egyszeribe hogy’ felragyogott az az ujjacska!
Örömteli pillanat volt.
Az özvegy már a reggeli órákban elutazott, mégpedig ugyanazzal a hullaszállítóval, melyben Z. íróbarátom koporsója meg két temetési koszorú volt. Az egyiken az én utolsó üdvözletemmel, a másikon pedig Gerda
Blum szállodatulajdonos részvétteljes szövegével. Miután kikísértük a halottaskocsit, a tulajdonosnő behívott a szalonba. Az az erotikus lángolás,
amely eddig jellemezte találkozásainkat, most háttérbe szorult, vagy csak
rejtve maradt, s csak ültünk ott letörten, a gyászos reggeli csendben.
– Én sem élek már sokáig – szólalt meg Gerda. – Az orvos rossz hírt
hozott. A gerincem medencecsonti tájékán két csigolyám rákos.
Gerincbántalmai ellenére Gerda Blum vonzó, igen-igen szexi teremtés
maradt, pedig bizonyosan túl volt már a negyvenen. Vendégeskedésem
jócskán elhúzódott. A meredek gyalogutakon majdnem mindennap lejártam a városka gazdagon ellátott boltjaiba és szépen berendezett kávézóiba; kiültem a napsütötte teraszra, kényelmesen elhelyezkedtem, és ott
sütkéreztem a sugarak jótékony balzsamának kitéve, melyet a bőröm beivott. Nem csoda hát, hogy egészen kora tavaszig a panzióban maradtam.
A domboldalban, sőt a szállótól messzebb is, mindenféle tarka virágot
szedtem, s hazahoztam, a szobámba. Hóvirágot és ibolyát még hóolvadás
előtt mindenütt találtam, ezek olvasás közben jól jöttek könyvjelzőnek.
Némelyik könyvemben még ma is rábukkanok egy-egy elszáradt virágszálra; emlékeket ébresztenek, amelyeket szinte ugyanúgy próbálok elrendezni magamban, akár a könyv lapjai közé préselt virágszálakat, mert
úgy tűnik, hogy minden, ami emlék, elhervad, megfonnyad, lassan, ha pedig megkíséreljük életre kelteni, attól tartok, a valóság sínyli meg.
Minden ember legalább egyszer felteszi magában a kérdést, hogy az
élete, melyet leélt, vajon némileg más volt-e, mint amire emlékszik. Még
nem esik nehezemre visszapillantani, könnyedén teszem. Arról írok, ami
réges-rég történt, mégis fiatalos lendülettel, s egészen lényegtelen apróságokra is emlékszem. Ha most hamarjában a tűnt idők mélyébe vetek
egy kutató pillantást, úgy látom, hogy az írás, és minden, ami körülötte zajlott, az volt életem uralkodó sodra, de amiből csupán egy kanálnyit merítettem eddig. Az egészet mérlegelve oda lyukadok ki, hogy az
irodalom sokkal több bajt és keserűséget okozott, mint örömet. Sokféle
italt kóstoltam, sokféle pohárból, de a legkeserűbb az a tinta ízű volt. S
mégis, most olybá tűnik, hogy a Gerda Blum szállodájában eltöltött teleléseim egyszersmind boldog korszakai életemnek, nemcsak azért, mert
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akkor kilábaltam betegségemből, hanem mert később is, ahányszor ott
voltam, mindannyiszor valamilyen izgalmas élménnyel lettem gazdagabb;
s ezenfelül azért is, mert életem e szakaszait egészen világosan látom, és
legapróbb részleteire is emlékezem. Tán minden ember életében van egy
aranykor, melynek emlékei közt olyan jólesik kotorászni. Ez a történet is
csak egy a sok közül.
Idestova már húsz éve nem járok telelni; másfelé vezettek útjaim. Mostanában sokkal közelebb telepedtem le sártekénknek ehhez a zugához,
tehát Gerda Blum panziójához is; háromórás autózás az út oda. Hamarosan a feleségemmel megyünk telelni; Gerda panziójába, úgy szól a megállapodás. Azt mondták, Gerda fürge mozgású, jó tartású éltes hölgy;
panzióját ugyanolyan jól igazgatja, mint rég. Amikor felhívtam, hosszan
csevegtünk mindenről; elmondta, az utóbbi években, amíg háború volt,
sokat gondolt rám, és meg is tudta, hogy Isztriában élek. Z. íróbarátom
halálát is emlegettük; élénken emlékezett mindenre, egyedül a gyászruhás hölgyre nem, hiába próbálkoztam a helyzet leírásával, a részletekkel.
De hát ezt egy későbbi beszélgetésre halasztottuk, majd ha találkozunk.

Mile Stojić

Túlvilági lakosztály
(Nebeski pansion)

Ha majd égi bíráim előtt állok
S miután a legfőbb ügyész felsorolja
Minden halálos bűnömet
És ha a végítélet előtt az utolsó szó jogán
Megszólalhatok, el fogom mondani:
Uram, adj egy kicsinyke panziót
A Hádesz előcsarnokában
Földi életem során úgyis megszoktam
A tűz közelségét.
Megkérnélek, hogy szobám mellett
Legyen még lakhelye négy horvátnak,
Két szerbnek, három bosnyáknak,
Egy németnek, egy németül beszélő olasznak,
Két osztráknak
És egy magyarnak,
Akikkel szép és gondtalan napokat töltöttem
Földi mulandóságom során.
És legyen ott még nyolc nő is,
akiknek a nemzetisége soha nem érdekelt,
És akik léte bizonyította,
Létezik mennyország:
Vesna (az égkék szemű),
Ljiljana, Selma, a „szőke angyal” Elke,
Milena (aki kísérni fog éjszakai utamon,
Ha majd a föld alatt bolyongom),
Senada, Carmen (aki felfedezte számomra
a szerelem nélküli paradicsomot)
és Fatima, az égi gyönyörűség.
Kérlek, hogy legyen ott, Miki, a pincér,
És kapjak egy klímaberendezést is.
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Ennyit, talán, Uram, én is megérdemlek
Hosszú, földi utam után,
Miután végigjártam a földi poklokat.
A luxus lakosztályokat, a túlvilági kerteket
Pedig add azoknak, akik
Itt a földön is élvezhették őket.
Fenyvesi Ottó fordítása

Bernard du Boucheron

Algéria, 1954
A bordély orvosa
1
Tájékoztattak, hogy viszonya van a buszbir1 egyik lányával, mondta az
adminisztrátor bizonyos idővel az után, hogy mint a kupleráj orvosa hivatalba léptem. Pedig figyelmeztettem.
– Viszonyom! – csattantam fel – Ki mesélte ezt önnek, adminisztrátor úr?
– Maga gyerek. Gondolja, hogy kiadnám a besúgóm nevét annak, akit
besúgott? Hivatali visszaélést követett el az egyik lánnyal: visszaélt a beosztásával. Lerombolta a tekintélyét és az enyémet is, egy olyan helyen,
amelynek az ellenőrzése kiemelten fontos az információszerzés miatt, és
azért, hogy a kliensekre nyomást gyakorolhassunk. Mindennek a tetejébe
a lány kiskorú. Írni fogok a kormányzatnak, hogy kérjem a visszahívását.
Vagy inkább a felelősségre vonását megvesztegetésért és munkakörben
elkövetett vétségért. A seggéhez olyan serpenyőt kötök, amely jó nagy
zajt fog csinálni.
A piszkos és eleven bordély nagy mór barakk volt a zsidó negyed szélén, amelyet fehérre meszeltek, és a turisták miatt piros lámpával láttak
el. A lámpa állandóan égett, a hagyománnyal ellentétben, amely előnyben
részesítette a titoktartást és a homályt a tekintélyes hely ellenére, amelyet
a ház és lakói az adminisztrátor pásztorbotja alatt a közösségben elfoglaltak.
Sdira, a második helyettes iktatott be, egy éjszakai látogatás alkalmával. A madame, egy negyvenes visszavonult kurva, nagy lelkesedéssel fogadott bennünket, hatalmas, ugrándozó felsőtestén az aranyérmek egész
gyűjteménye rázkódott, mint egy nagy tálcán.
– Chérifa! Egye gazdagabban! – kiáltott a helyettes, és megölelte.
– A boldogulás Allah jóakarata.
– És az én kislányaim.
Érteni kellett, hogy ez az „ajándék” mit jelentett. Az ajándék egészítette ki, amit Chérifa aktív korában a több ezernyi menetből megspórolt,
miután leadta a tarifát az előző kerítőnőnek. Előfordult, hogy a sokat kereső hölgyek jelentős hozományt tudtak összehozni és gyakran előkelő
házasságot kötöttek. Chérifa inkább megőrizte a kincsét, óvatosságból
vele aludt, és kikerekítette azok munkájának köszönhetően, akiket „kislányainak” nevezett.
1

Esetünkben kupleráj, szélesebb értelemben rendetlen külváros.
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Tulajdonosi minőségében vezetett körbe engem és Sdirát, aki már ismerte a helyet. A hely belülről teljesen vörös volt, a nagy szalonban kárpit, birkavér színű festés a szobákban, amelyek, közlekedőfolyosókkal
összekötve, három szinten körbefogták a belső udvart. Az udvar, amelyet
Chérifa szívesen nevezett pationak („bationak”, mivel az arabban nincs
p hang), bűzlő, növényzet és szökőkút nélküli szeméttelep volt, ahol ös�szegyűltek a vérrel átitatott intim rongyok, az óvszerek és mindenféle
hulladékok. Megjegyeztem magamnak, hogy első egészségügyi lépésként
rendszeresen tisztíttatni fogom.
Az ötvenegy lányra tizenöt szoba esett, ami a menetek számát, és az
elkerülhetetlen holt időt figyelembe véve a ház számára kielégítő rotációt
és elfoglaltsági arányt jelentett.
Egy kis idő után egyedül mentem vissza, hogy „megtekintsem a munkát”. Megajándékoztak a meneteket megelőző tánc látványával, amin a
termés néhány fogyasztójával vettem részt. A lányok meztelenül táncoltak, közszemlére tett leborotvált szeméremmel, ami megkönnyítette a klienseknek a választást. A gazella-szemérmes zenészek a fal felé fordultak,
hogy semmit se lássanak.
A legfiatalabb táncosok tizenkét év körüliek lehettek; a legfiatalabbak
közül is a legfiatalabbaknak borotválásra sem volt szükségük. Nagyszerűek voltak, egyszerre kerekdedek és karcsúk, simák, mint a borostyános
márvány, tökéletes rajzolatú arccal, amelyet a nézők étvágyát felcsigázó
tettetett szégyenlősség vont be. Egyesek, talán húsz év körüliek, de máris
a kiéltség határán, színlelt bujasággal rázták zsírosodó kis hasukat.
Chérifa megmutatta a borzasztóan szerény árakat, amelyek csak a kortól függtek: a helyi ízlés szerint az aktus egyszerűen a mielőbbi kilövellésre
irányult, a lányok nem ajánlottak speciális, egyébként a tartózkodásukkal
is ellentétes szolgáltatásokat.
A szünetben kiderült, hogy muzsikusok vezetője, a zenekar első háromhúros hegedűse, nem más, mint Moussa barátom, a szamárárus. Odarohant hozzám.
– Kedves barátom! – mondta, – ha tudtam volna, hogy ügyfél vagy!
– Nem vagyok ügyfél, a kis szamárlányaid állatorvosa vagyok.
Chérifa megsúgta, hogy a zenekar tagjai a hölgyek futtatói. Moussa
szimpatikus volt, nem sajnáltam tőle a kis járandóságot.
– Nem vagy ügyfél! – mondta, – de az leszel az ajánlatommal. A lány
ajándék lesz.
2
Malika a szünet után táncolt, és alig csodáltam meg a szemérmével
együtt („két galambtojás héja”, dicsekedett Moussa), máris odajött és
a térdemre ült. Nem akartam elküldeni, mivel ezzel megaláztam volna,
amit a szépsége nem érdemelt meg.
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– Bébi, – mondta.
Ezt az egyetlen francia szót ismerte. Megértettem, hogy azt akarja,
hogy menjük el az első emeleti körfolyosóra nyíló egyik szobába, amelynek látszott a nyitott ajtaja a függöny nyílásában. A katonai szigorra valló
berendezés – tábori ágy, foltokkal borított matrac, vizesvödör és sámlira
helyezett bádoglavór – egyáltalán nem volt arányban a szobákban folyó
üzelmekkel.
Malikát barátként kezeltem. Teát, vagy a kedvenc italát, sört rendeltem neki, minden alkalommal, amikor meglátogattam a házat, hogy a
bentlakókat „szárítsam” vagy „fehérítsem”. Bőrgyógyászati vizsgálatok,
váladékanalízisek, B-W tesztek, gyógyszerosztás és injekciózások voltak a
leggyakoribb feladatok, mivel azoknak, akiknek nem volt vérbajuk – szerencsére és meglepő módon a többségnek – kankója volt, amely csak őket
égette, és a szemüket veszélyeztette.
Malika egészséges volt. Igyekeztem, hogy az is maradjon, és fizettem
neki, mint egy nagyúr, azért, hogy ne dolgozzon. Úgy tettem, mintha nem
érteném, hogy mit akar, amikor azt suttogja „bébi”, és megpróbál valamelyik szobába húzni. Néha kicsit sírt, ami meglepő, mivel a mór asszonyok
csak érdekből sírnak, és nem bánatukban. Moussától kértem magyarázatot, aki, kissé a bevételei miatt is, mostantól lekötelezettem volt. Azt
felelte, hogy szamár vagyok.
Egyébként, ha szabad úgy mondani, a kérdés lényegét tekintve, az egyik
esemény, aminek tanúja voltam, segített abban, hogy az adminisztrátor
vádjai ne nyugtalanítsanak. Azt a feladatot kaptam a kabinetigazgatótól,
hogy Bou Djellal-i látogatása alkalmából szervezzek számára egy zártkörű előadást, amelyen tipikus helyi táncokat láthat. Jó benyomást kellett
kelteni, ezért megkértem Chérifát, hogy rendezze meg a buja estet. Az
igazgató nem panaszkodhatott semmire, a lányok egyszerre megmutatták, amit elöl javasolhattak, és hátul nem ajánlhattak. Malika önmagát
múlta fölül, bőrén gyöngyözött az izzadság, mozdulatai kimondhatatlanul kecsesek voltak. Büszke voltam rá. Oda kellett mennie Moussához,
aki a fal felé fordulva nem láthatott semmit. Amikor a szám véget ért,
anélkül, hogy megfordul volna, intett az igazgató irányába, aki izgettmozgott a fotelében. Malika eléje térdelt, oda tette a fejét, ahová kellett,
és magával húzta az egyik vérvörös szoba felé, amelynek tátongó ajtaját
megvilágította a plafonra függesztett villanykörte. Magamban elraktároztam a történetet, arra az esetre, ha Naulet, az adminisztrátor rosszindulatot tanúsítana.
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Van néhány másodlagos esetem, amelyek fertőzők, semmi különös,
csak figyelmet igényelnek, mondtam.
Havonta egyszer beszámoltam a misztratirnak2 a bordély egészségi állapotáról. Ezek a találkozások viharosan zajlottak, mint ez a jelenlegi is.
A napirend a betegek kezelése volt, amit a misztratir költségesnek és egyúttal hatástalannak ítélt.
Néhány eset, de ez keveset mond. A lányok negyedének, a bőrgyógyászok nyelvén, elsődleges vagy másodlagos virágzása volt. A mellek oldalán rozsszínű foltokat észleltem. A vezetékben opálos kimarjulások voltak, és nyüzsögtek a treponéma bacilusok, türelmesen a kliensekre várva.
A Korán által előírt szemérmesség, ahogy mondják, meggátolta a pácienseimet, hogy a nyelvükön szifiliszes foltok, vagy a mandulájukon torokgyulladásnak álcázott fekélyek jelenjenek meg, amelyek oly általánosak a náluk kalandosabb kedvű vagy előzékenyebb európai nővéreiknél.
Óvatos ujjal tapogattam a kiütéseket a bemeneten és a törzsben, amelyek
zártsága mindig a betegségre utal. De tehetetlen voltam a terjedését megakadályozni. Az esetleges és véletlenszerű fehérítés hatása is kétes volt:
a furfangosabb pácienseim a méhnyak kiválasztását „a vágóbirka pofájának kitörlésével” leplezték, és nitrát ceruzával képesek voltak a fekélyek
kiégetésére.
Adminisztrátor úr, semmi komolyat sem tudok csinálni penicillin nélkül.
– Penicillin! Miket beszél!3 Egy áron felüli amerikai izé, ezt akarja a
bennszülött prostituáltaknak adni? Az én időmben a vérbajt egy jó adag
arzénnel kezelték. A gyógyszer meggyógyította azokat, akiket nem ölt
meg. Ha az arzén nem volt elég, akkor higany és bizmut következett.
Még jó, hogy nem tette hozzá a mellét domborítva: „Nézzem rám”, de
hízódisznó férfiassága cáfolta a halálos szájhősködést. Méltatlankodásom
megakadályozta, hogy felnevessek és egyúttal dagályossá tett.
Arra kér, hogy megszegjem a hippokratészi eskümet, amely tiltja, hogy
gyógyítás céljából megmérgezzem a betegeket. Olvassa el a jóember Lafargue és Praslin herceg arzén miatti haláltusáját: igen csak kemény esetek. Ami meg a bizmutot illeti, terápiás dózisban őrültséget okoz, az agyvelő morzsákra esik szét.
Ez utóbbiban kissé túloztam, de nem tilos valamelyest feszíteni az istrángot, hogy érthetővé váljunk.
Egész Bou Djelallban nincs egy gramm penicillin sem, vágott vissza a
misztratir. Nagyon drága. Az itteni európaiak Algírba járnak kezelésre.
– Csak az európaiaknak van joguk a vérbajra?
2
3

	Adminisztrátornak
	A francia orvostan 1968-ig bizonytalan volt, és nem fogadta el a penicillint, mint kizárólagos gyógyszert.
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– Ne fogja a hozzá nem értését a gyógyszer hiányára. A rossz munkások mindig a szerszámaikra panaszkodnak. Akarja tudni a véleményem
lényegét? Gyógyítson azzal, amije van, és bízzon többet a természetre.
Egy rosszul kezelt vérbajjal is sokáig lehet élni, és a kezelés megnyugtatja
a lakosságot.
– Vannak igazi európai betegeim is…
– Vannak?
– Katonák, akiket sohasem akadályozna meg, hogy kupiba menjenek.
Kevéssé egzotikus turisták, akik az évek során a feleségükkel és a szeretőjükkel a vérbajjal pingpongoznak, anélkül, hogy fertőzöttségükről tudnának.
Az ékesszólásom hiába fullasztott ki. Jogom volt egy záróbeszédre,
de amelyet nem tartottam lehetségesnek. A misztratir, aki semmiben
sem hitt, még a saját munkájában sem, a vérbaj megfékezhetőségében
olyan kibúvót látott, amelyben a megfogalmazás könnyedsége vitatta az
ész emelkedettségét. A vérbaj a kicsapongók vezeklése volt. A misztratir
szinte sajnálta azt az időt, amikor a vérbajba belehaltak, egy fajta leprától
felfalva, amelytől az orr a levesestálba hullott és a szem kifolyt az üregéből. Franciaország általában, és Algéria különösen, nem akart mást, mint
megszabadulni a veszélyes bajtól. Ez volt a bordélyházi feladatom, amelyet, akár penicillinnel, akár nélküle, nem nagy hozzáértéssel láttam el. A
másik feladatom a rendőrség tájékoztatása volt.
– Ah, igen, – mondta, jelezve, hogy végeztünk, hogy is áll a kapcsolata
ezzel a Malikával?
A bonyodalmakat Élise okozta. Kerülő úton tudomást szerzett a tevékenységemről a bordélyban, és féltékenykedni kezdett. Moussa elszólása, akivel a Bugeaud téren találkoztunk, Malika nyomára vezette, és egy
szabadtéri jelenetben, amikor szúnyogok zümmögésétől kísérve a Medjid
vádiban zajló pikniken átvizsgálta a zsebeimet, a naptáramban sok helyen
megtalálta az M betűt.
– Most már le is fekszel a kurvákkal.
Tagadásom hiábavaló volt.
– El fogod kapni a disznóságaikat, és átpasszolod nekem.
Ez Élise gyakorlatias oldala volt, amely kiegyensúlyozta a romantikus
oldalt. „Ne hidd, hogy sírni fogok, mondta sírva. Nem vagyok neked elég?
Két nap egy héten benned hiányérzetet hagy?
Elsorolta az ő szegény gazdag lány életét. A nagy és szép házat, amelyben a borzalmas autóbuszos utazást várja, hogy velem találkozhasson. A
bearanyozott délutánokat, amelyek hiába vannak bearanyozva. A húgait,
akikre már rá sem néz. A lovait, amelyek az istállóban állnak.
– A mamával kellett volna lefeküdnöd, ez megkímélt volna a piszokságaidtól.
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A szökevények
1
Egyik reggel, amikor a táskámmal, az injekciós tűimmel és az orvosságaimmal a buszbirbe érkeztem, nagy felfordulás fogadott. Malika, mintegy
tíz lány kíséretében eltűnt. Senki sem tudta, hogyan mentek el – gyalog
egy rejtekhelyre a dzsebelben, utasra váró közös taxin, a fivérek lovain,
vagy az unokatestvérek tevéin? Moussa a vörös szalonban várt rám, bajszát harapdálva. Chérifa az egyik sarokban litániázott.
– Mit tettél a gyöngyszememmel, koszos francia? A legjobb pénzkeresőmmel, a nyuszikámmal, a vadgalambtojásommal!
Sdira meglehetősen felhevülve érkezett.
– Persze a legszebbek, – mondta nekem. – Ebből haddelhadd lesz. Naulet várja magát. Először is, a közrend veszélyeztetése. Másodszor, a község jövedelmének…
– Hogy jön ide a község jövedelme?
Úgy tűnt nagyon naiv vagyok. Sdira havonta egyszer kis zsákocskába gyűjtötte a lányok jövedelméből az adminisztrációnak járó hivatalos
fejadagot. Talán nem a bennszülött község felelt a biztonságukért? Így
tudtam meg, hogy Sdira ügyelt a menetek rendjére, és kipenderítette a fizetni nem szándékozó ügyfeleket: valóban bizonyos kelekótya személyek
elmulasztották visszakövetelni az előzetes ajándékokat. Chérifa fegyveres
keze volt, akit szükség esetén hívni lehetett. Ez a kis világ harmóniában
dolgozott a község jólétéért.
– Hogyan, Chérifa, te benne vagy? – kiáltottam fel naivul.
Nem hittem volna, hogy egy kerítőnő, aki ad magára, elfogadja a hatóságot, mint pénzbehajtót. Válaszként siránkozásban tört ki a keresetéről.
– Meg kellene szabadulnia ettől a töretlen gyarmati ártatlanságától, –
javasolta Sdira.
– Mindent meséljen el, amit erről a Malikáról tud, – mondta Naulet.
– Csupán egy gyerek, és nem mondok semmit,
– Most nem a bordélyházi szerelmeit beszéljük meg. A köztársaság hírnevéről, és a franciák itteni jelenlétéről van szó.
– Ah! A francia jelenlét a kiskorú lányok prostitúciójától függ?
– A prostitúció szükséges fekély ebben az országban, ahol a férfiak és
nők között nincs semmiféle, ahogy azt filozófusai mondják, és ahol a nők
nem léteznek. Magyarázza meg az aggályait az anyaországi örömlányoknak. Azt mondják, van belőlük kétszázezer, pedig a nők szabadságát minden intézmény felirata hirdeti.
A folytatást Millard, az adminisztrátor első helyettese mesélte el. Az
arab telefon (gyarmati szó a besúgók hálózatára) tökéletesen működött.
A lányok Ouled Sellalba menekültek, egy vagy több nagybátyjukhoz – ez
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nem volt világos –, ahol egy vérrokon törzs tanyázott, még mindig sátorokban, hogy kihangsúlyozzák függetlenségüket a hatalomtól. A francia hadsereg körültekintően bánt velük, hogy ne kockáztassa a törzs franciabarát
érzelmeit, amiről a déli törzsek híresek voltak. A függetlenség szelleme
nem a nemzeti szeparatizmust, hanem a klánfőnökök büszkeségét tükrözte. A klánt az adminisztráció, hogy hízelegjen nekik, „nagy sátornak”
nevezte. Hajlongás, mentatea és vendégeskedés fogta össze ezt a látszat
barátságot, de az együttműködés az ujjak begyére korlátozódott.
Minden törzsnek, sátornak megvolt a maga besúgója, aki néhány garasért
a családját is elárulta. Ezek a kémek tartózkodtak minden közvetlen kapcsolattól a megbízóikkal, rendőrökkel vagy hivatalnokokkal, akikkel közvetítők – pásztorok, házaló árusok, vagy városi kereskedők – útján érintkeztek
a nyomorúságos honorárium megosztása fejében. Az árnyékban görbe tőrök vigyázták az üzenetek átadását. Így Malikáról és a kasba cipőtisztítóján
keresztül érkezett az információ, de ezért Millard-nak alkudoznia kellett.
– „Sszt, miszjó,4 cipőtisztítás?
– ? (mennyi?)
– (ezer), miszjó.
– Viccelsz velem, kis piszok.
– Malika, mondta a gyerek ráköpve a cipőkre, hogy előkészítse a fényesítést.
– Ah! – válaszolta Millard. – Ötszáz.
Megköttetett az üzlet, és így történt, hogy elhatározás született a hadsereg Ouled Sellalba küldéséről. A 121. intervenciós ezredből fél szakasz
katonát indítottak útnak a hernyótalpas járművükkel együtt, egy, a katonaiskolából éppen kikerült hadnagy parancsnoksága alatt, akinek ez volt az
első hadművelete. A kis csapatból álló hadsereget az árkádok alatt összegyűlt férfiak gúnyos kiáltásokkal, az asszonyok ellenséges jujuval5 fogadták. Minden centiméter előrehaladásról tárgyalásokat kellett folytatni, ha
el akarták kerülni, hogy a tiltakozókat felborítsák. A hadnagy, fenyegetés
gyanánt, a jármű 12.7-es géppuskáját a pálmaligetben lévő kőrakásokra
irányítatta, ahol kárt nyilvánvalóan nem tehetett. Aztán macskaléptekkel
körbeállták az úgynevezett nagy sátor főnökeit. Millard dzsippel érkezett,
oldalán Sdirával, aki, mint a nyelv és a bordély ismerője, a parlamenter
szerepét játszotta.
Holá! Kis unokahúgaim, kiáltotta, térjetek vissza a házba. Ha nem, akkor a puskás francia nagytestvérek mérgesek lesznek.
Az ügy könnyen megoldódott volna a lányokat rejtegető két főnök nélkül, akik azokat szintén kis unokahúgaiknak szólították. El lehetett veszni
a vitázó felek labirintusszerű rokoni kapcsolataiban, de tudvalevő volt,
hogy Sdira esetén ez csak tisztán retorika, beszédmód.
4
5

Monsieur (uram).
Arab asszonyok kiáltozása ünnepek alkalmával.
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– A vérem becsületére – mondta az első nagybácsi.
– Allah nevére – mondta a másik, kidomborítva nagybácsi voltát – prostituálni akarod az unokahúgaimat?
– Ők Franciaországot szolgálják – mondta Sdira.
A paláver öt órán keresztül tartott, hajlongásokkal, teával, mézes süteménnyel, sült báránnyal, miközben a géppuska csöve meresztette fekete
szemét. Némi pénz kezet cserélt, és a lányok beszálltak a khaki színű Ford
teherautóba, amely az alkalomra érkezett a helyszínre. Felszállva a teherautóba, mesélte Millard, a lányok csiripeltek, mint egy kalicka madár,
örültek, hogy hazamehetnek, kivéve Malikát, aki sírva fakadt.
Naulet újra lehordott, amit az ártatlanok nyugalmával fogadtam. A
lázadás oka, fakadt ki, a maga botrányos üzelmei Malikával. A kabinetigazgató példájával válaszoltam. Az igazgató egészen másért érdeklődött
Malika után, mint a kvázi platói gyengédség, amiben Malika engem részesített, kapcsolatuk sokkal inkább pénzen megvásárolt testi üzlethez
hasonlított. Az adminisztrátor úr szerint akármilyen kicsi gyengédség is
gyengíti a gyarmati hatalmat. Felhoztam, hogy a lányt az igazgatónak
közvetítettem, annak ellenére, hogy megmosta a fejem, amikor délre
indultam, és aki Malikát példásan megfizette. És az adminisztrátor úr
hagyjon engem, hogy nyugodtan gondozzam a birkáit és a lánykáit, akiket valóban csaknem unokahúgaimnak tekintek. A szétzúzott adminisztrátor dörmögött, mint egy szétzúzott adminisztrátor, és elállt attól, hogy
magas helyen panaszt tegyen rám, megelégedve lelkiismerete alacsony
helyével.
2
Az Ouled Sellal-i lóversenyen állt bosszút rajtam. Megbízott, hogy a
Nagy Dél e fontos eseményén a fogadások lebonyolítását irányítsam, így
kényszerítve próbatételre, amelyben meg fogom találni, mondta, szerelmi
hőstetteim izgalmát. A lányok is jelen lesznek, köztük a protezsáltam, aki
tánc közben nyilvánosan a szabadban megmozgatja a zárt helyen oly hatásos hasizmait. Az adminisztráció nyelvén ily módon striciként kezelt.
A lovas találkozót, ahogy azt inkább Auteuilben, mint Ouled Sellalban
mondják, a Sellal és Djellal közti labdarúgó-mérkőzés előzte meg, amelyet a hagyományok miatt nem lehetett elhagyni, a zendülés kockázata
ellenére. Naulet jelenlétemben a két játékvezetővel találkozott, akiknek,
vitás esetekben, alá kellett vetni magukat az ő ítéletének: senkinek sem
akarta átengedni a felelősséget, nehogy robbanást okozzon, és ezért mint
főnököt csak becsülni tudtam, annak ellenére, hogy megvetettem, mint a
bordély patrónusát. A nagy titok abban állt, hogy a meccs legyen, amely
csak a játékvezetők és néhány kulcsjátékos lefizetésével volt lehetséges,
de, mivel a szenvedély néha erősebb, mint az érdek, ezt nem volt könnyű
elintézni. A lányok a Bou Djellal-i kapu mögött helyezkedtek el, majd a
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második félidőre kaput cseréltek. A bőségesen osztott sör hatására részegen táncoltak, a szokásos bujasággal nekivetkőztek, ami fokozta a szurkolók izgalmi állapotát. Fülsiketítő jujuk hangzottak fel, csapatuk minden
sikeres megmozdulásakor. Szerencsétlenségre, a irányuló szervezés nem
volt sikeres, és a vendégek 3:2-re győztek. A polgárháborút a 121-es ezred
alakulatának közbelépése akadályozta meg, amelyet a helyszínre vezényeltek, miután a megszökött lányokat az eredeti kuplerájukba visszatelepítették. A sértegetésekkel kezdődött összecsapás széttört sörösüvegekkel folytatódott, amelyeket azért szeretnek a verekedők, mivel elcsúfítják
az ellenfél arcát anélkül, hogy megölnék őket. A katonák puskatusa helyreállította a rend látszatát, de később nem akadályozta meg a fogadások
miatt kitört drámát.
Eszközeim kisipari jellegűek voltak. Nem volt másom, mint egy kartonra írt névsor, egy ceruza és egy radír. Név szerint felírtam minden futamnál az induló lovakra tett fogadásokat. Ami nem volt egyszerű, tekintve
ügyfeleim bizonytalan személyazonosságát, nem volt ugyanis francia értelemben vett apai nevük, a keresztnév vagy a törzsi eredet jelentette a
leggyakrabban a családi állapotot. Így, hogy elkerüljem a tévedéseket, fel
kellett írnom a fogadó megkülönböztető jeleit, kinézetét és ruháját, ami
nem volt könnyű feladat, tekintve a pénztáram előtt tolakodók növekvő
számát és izgalmi állapotát. Már csaknem verekedni kezdtem, amikor a
harang a fogadások végét jelezte.
Saját vérének kiömlése nélkül semmilyen hatalom nem tudta volna
megakadályozni, hogy vér folyjon. A feszültség egyik futamról a másikra
emelkedett, a fogadók, akik jöttek a pénzükért, egymást kölcsönösen csalással vagy személyazonosság-bitorlással vádolták. Pénzosztó módszerem
csak puskapor volt a tűzre. Hogy elkerüljem a pénzem elfogyását hiba,
csalás, vagy hamis kifizetés miatt, úgy gondoltam, hogy a nyerők között,
a fogadásuk arányában csak a vezetett fogadások összegének felét osztom szét, megtartva az esetleges egyenleget az adminisztráció jótékonykodása, vagy az adminisztrátor rossz kedve számára. Bizonyára távol állt
tőlem, hogy a közjóval törődjek, csupán az elővigyázatosság vezetett. De
az elővigyázatosság olyan, mint azok a betegségek, amelyeket a kezelés
még súlyosabbá tesz. Néhány agyafúrt fickó, akik tudtak számolni, azzal
a váddal lázította a tömeget, hogy csalok Franciaország, a hatóságok és a
hadsereg érdekében. Két halott volt. Az életemet annak köszönhettem,
hogy Millard dzsipje, amelyet hűséges csausza vezetett, eltűnt velem a
hegyekben, hátrahagyva a katonákat, hogy megfelelő módszerekkel helyreállítsák a rendet.
Nem őrzök jó emlékeket arról sem, amikor az adminisztrátornál magyarázkodtam. Nem tudott megbélyegezni az erkölcseim miatt, így a szellemi képességeimet vette célba.
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– Kitette magát annak a vádnak, hogy a közt meglopta! Az embereink
tolvajok, de azt nem szeretik, ha tőlük lopnak.
A pénzkezelői elővigyázatommal védekeztem, és megpróbáltam rávenni, hogy gondolja át az esetleges hiány következményeit, amely lehetetlenné tette volna, hogy kifizessem a fogadásokat.
Az emberei még kevésbé szeretik, ha nem fizetik ki őket, amikor a játékon nyernek. Zendülés helyett polgárháborút vett volna a nyakába. És
a módszerem többletet biztosított a kincstár számára.
Naulet arcszíne egyébként is rózsaszínű volt, kis disznó szemekkel,
amelyeket tehetséggel használt fel hatalmának hangsúlyozására. Arca
most angol vörössé, vesepecsenye színűvé vált, és a szemei csaknem eltűntek.
– Többletet! – tajtékzott. – A kasszát kirabolták miután elmenekült, így
mindent elvesztettünk.
– Orvos vagyok, és nem szerencsejáték-ügynök. És a közbiztonság nem
rám tartozik, hanem önre.
– De az igen, hogy semmit se tegyen, amely azt megzavarja!
3
A minden bizonnyal magasabb helyről sugallt kibékülési vacsorán találkoztam a sorsommal és a dán Annika Naulet-vel.
Az adminisztrátornak járó szolgálati villa, akkori szemmel nézve, gyarmati stílusú emlékmű volt, a rabati Lyautey palota kicsinyített mása. Faragott trópusi fafüzérek lógtak a plafonról. A szalonok és az ebédlő túl
nagyok voltak a fogadásokhoz, amelyeket a hatalom letéteményese a sivatagban adhatott. A haszontalan tér a francia birodalom hatalmas, hiábavaló kiterjedését példázta. Összehasonlítottam ezt a pazarságot annak a
háznak a spártai egyszerűségével, ahol végül is elhelyezkedtem: egyetlen
nagyobb szoba vasággyal, amelynek a négy lába, a skorpiók elriasztására,
petróleummal telt üvegekben állt; khakiszínű fémétkező, szék, mosdó és
tető nélküli WC, műfüggöny mögött. Kint szürke udvari kert, amelyben
néhány kisebb bokor szomjazott.
Naulet viselkedése és kinézete nem azt sugallta, hogy valami köztársasági gazdagságba született bele, hanem azt, hogy a társadalmi mélységekből emelkedett föl a Jules Ferry-féle oktatási rendszernek köszönhetően.
Ebből következett, hogy nem arra termettünk, hogy megértsük egymást,
a másikban mindketten hasonlót szimatoltunk, akitől különbözni szerettünk volna.
A vacsora előtti aperitif koktélok divatja az anyaországban még nem
létezett, de a gyarmatokra már beszivárgott, az éghajlat, az alkohol iránti
vágy és az unalom miatt. Ebből a szempontból a déli közigazgatási hivatalnokok rivalizáltak az északi gazdag gyarmati lakosok szokásaival. A
kitűnés és a hatáskeltés vágya erősebb volt, mint a pénzügyi fukarkodás.
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Félelemkeltés is szerepelt az okok között. Tudták, hogy a hazatérő bennszülött szolgák a lakomákat a hatalom jeleinek tekintik, amelyekhez a
hozzájutás, a lopott ételeket kivéve, számukra mindörökre lehetetlen.
Amit talán kevésbé tudtak, kivéve a vastagbőrűeket és a realistákat, hogy
az el nem fogyasztott rágcsálnivalók nem a gyomrokat, hanem a gyűlöletet táplálják.
Mintegy húsz meghívott volt, köztük a 121-es intervenciós ezred parancsnoka, a vezérkar két tisztje a feleségeikkel, bennszülött nobilitások
a feleségeik nélkül, és az Algírból nemrég érkezett, frissen kinevezett,
meggyőződéses agglegény, Jésus Martinez barátom. Annika Naulet belém karolt, hogy sétát tegyünk a kertben. A kert egy jól öntözött pálmaliget egyik zuga volt, amelyet véletlenszerűen virágok borítottak.
– Nem tudom elviselni az éghajlatot – mondta, miközben leszakított
egy babérrozsát. – Szagolja meg, az illata, mint a mézé.
A kék balti szemei egyszerre néztek szemből és alulról is, mint gyakran
a kissé nagy szemek.
– Nálunk szünet nélkül esik, minden zöld.
– Itt, – mondtam – sohasem esik, és minden zöld és rózsaszín.
Csend, majd:
– Jöjjön, az emberek úgy találják majd, hogy későn megyek vissza.
– Az emberek?
– Mindenki utánam kémkedik.
Jésus félrevont. Az alkoholtól feltüzelt hangok pokoli lármát csaptak.
Nyugodtan lehetett beszélgetni. Az adminisztrátor, akit többen vettek körül, próbálta fékezni idegenkedését a társadalmi élettől.
– Óvakodjon Annikától, – mondta Jésus. – Életveszélyes.
– Túloz. Ezekkel a szemekkel?
– Vigyázat. A nő nem tudja, mit akar.
– Pedig világos. Vissza akar menni Dániába, mivel ott mindig esik.
– A férjével a bőröndjében? – kérdezte Jésus. – Nem nézte meg jól.
– Alig, valóban, de nézett engem. Ez az asszony menekülni akar.
– Nincs semmije, hogy megéljen, visszafelé még a repülőjegyét sem tudná kifizetni. A szülei pénz nélküli kis farmerek Fredericia mellett. Össze
van kötve Naulet-vel, a férjével.
Jésus Martineznek mindenütt volt füle, és tudott mindent. Kiérdemelte
az előléptetést. Tőle, mint biztonsági főnöktől a lázadóknak tartania kellett, és talán azoknak is, akiknek az volt a feladatuk, hogy üldözzék őket.
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Asszonyok és skorpiók
1
Élise, tizenkét óra buszozástól elcsigázva, azonnal a nyakamba ugrott,
és közölte, hogy állapotos. Előre nem várt kutyaszorítóba kerültünk, mivel ezekben a sötét időkben törvény tiltotta az abortuszt, egy vagyonba
került és elvileg halállal sújtható bűntett volt (az utolsó angyalcsinálót
1943-ban végezték ki, ami elég közel volt, hogy félelmet keltsen). Érdeklődésemre kiderült, hogy Élise háromhetes késésben van, amit semmiféle
teszt nem tudott még igazolni. Éppen jókor, új lakásom megnyitásakor
érkezett, amit, szegénysége ellenére, ízlésére valónak talált. Erősködött,
hogy velem alszik a skorpiók ellenére. „Alváson” az alvást és a satöbbit
értette, a satöbbit politikusi okoskodással magyarázva meg: ha a késés azt
jelenti, hogy állapotos, akkor nincs veszély; ellenkező esetben semmiféle
kockázat sem nagy, ha szeretjük egymást; ha a dolog rosszul sül el, akkor
visszatér az előző eset, azaz nincs veszély, és így tovább.
Élise nem szerette a skorpiókat. Hogy megnyugtassam, mór szórakozást ajánlottam. Megvártuk, hogy leszálljon az est, és egy merész skorpió
előbújjon a kövek közül. Hirtelen, mert ezek az állatok gyorsan közlekednek, ráborítottam a fogmosó poharam, körbe öntöttem petróleummal,
amit meggyújtottam, mielőtt a poharat felemeltem volna.
– Figyelj jól: mindjárt öngyilkos lesz – mondtam.
Megosztva a kínzás csodálata és az állat rémülete között, Élise valóban
azt látta, hogy a tűztől körülvett bestia magába döfi a méregtűjét. Ezt a
történetet mesélik a nagy sátrak főnökei éjszaka a csillagok alatt a gyerekeiknek. A kegyetlenség látványa úgy látszik feltüzelte és vigyázatlanná
tette Élise-t, ami elsöpörte az aggályaimat. Elaludtunk az ágyban, amelynek a négy petróleumos lába megvédett minket a skorpióktól.
Élise másnap este indult útnak, a pálmák alatti szörnyű jelenet után.
Erős támadást indított a klasszikus módszerrel; én erőtlenül megpróbáltam elzárkózni.
Elmesélem a szüleimnek, hogy megakadályozzam az embereket, hogy
az ujjukon számolják a hónapokat, az apám jelenetet fog rendezni, a
mama kicsit sírdogálni fog, és minden rendeződik egy házassággal.
– Egyszer értésemre adtad, hogy nem vagyok bemutatható.
– Bemutattalak.
– Ötezer hektár nem házasodik egy kis kormányhivatalnokkal.
– Ha a babát is figyelembe vesszük, ötezer hektár bárkivel házasodik.
– Nem vagyok bárki: annál rosszabb.
– Ne dicsekedj.
– Ki mondja, hogy tőlem van?”
Nagy taktikai hiba, elfogadtam a tényt, még akkor is, ha bizonytalankodtam, hogy én vagyok az előidézője.
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– Tőled van, mivel szeretlek.
– Érv, válasz nélkül.
– A huszadik században, már nem.
– Nem is vagyok letörve.
Néztük a pálmákat, hogy ne kelljen egymásra néznünk.
– Gyűlöllek – mondta Élise.
– Ez a nap legjobb híre.
Elkísértem a buszpályaudvarra. Az ő korában, húsz óra buszutazás
egyetlen szerelmes éjszakáért, ez ajándék, mint Moussa mondaná.
2
Akik illúzióban élnek, azok hazugságban élnek, mondta Jésus Martinez a harmadik pohár után, amelynek ánizs összetevője ezen az estén
különösen beszédessé tette. „Az ostobák azt hiszik, hogy ez örökké fog
tartani. Nem tudnak számolni. A bennszülöttek már tizenkétszer többen
vannak, mint az európaiak, és mindegyiküknek háromszor több gyereke
van. Harminc év múlva harmincmillióan lesznek, míg mi alig egymillióan.
Egy a harminc ellen, még a legkevésbé hülye is közülünk megítélheti a
helyzetet, de úgy teszünk, mintha a valóság a fordítottja lenne. Az egyesült Algéria harmincegymillió lakossal nullával szemben csupán agyrém,
amit senki sem fogad el, mert mindenki szeretné megőrizni a kis csauszát, a kis személyzetét. Azt mesélik, hogy az arabok szeretnek minket,
mert arról álmodnak, hogy hozzánk hasonlóvá válnak. Pedig tudják, ha
ebben a modellben hiába próbálnak hasonlóvá válni, akkor szét kell zúzni a modellt. Az egyesülés tehát a kisebbség megsemmisítésével jár. Végül vannak olyan dühöngő őrültek, aki nem csak Algériát, hanem egész
Észak-Afrikát az anyaországba integrálnák. Képzelje el Franciaországot
kilencvenmillió afrikai muzulmán tengerébe fulladva. Ha a székeket arányosan osztanák el, akkor a parlament az integráltakhoz tartozna, hacsak
az integráció nem látszólagos lenne. Innen is elképzelheti az eredményt.
Istenem, ez a tej mennyire jó! Pincér, egy másikat. Köszönöm, Mohamed,
nesze ez a tiéd.
Elképzeltem Naulet-t, amint megízleli a koktélokat, mielőtt a társaságnak felszolgálnák, a díszruhás prefektusnak, a kevesebb paszományt
viselő hadnagyoknak, a kormány küldötteinek, akik mindent tudnak, az
anyaországi minisztereknek, akik semmit sem értenek, és a nagy sátorok
főnökeinek, akik titokban élesítik kampós késeiket.
– Egy szó az itteni szereplőkről, – folytatta Jésus a negyedik pohárnál. –
Azért vagyok Bou Djellalban, hogy felügyeljem a lázadókat, az igaziakat,
a népszerűeket, de én kiterjesztettem a feladatomat, érted?
A tej felbátorította, hogy tegezzen, amit nem viszonoztam, így Jésus-ből
mintegy apát, vagy idősebb bátyát csináltam. Az alkohol kevésbé elővigyázatossá tette; így veszélyes és bizalmas témákat is érintettünk. Előző be-
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szélgetőpartnereim már sok mindenről felvilágosítottak, de most úgy éreztem magam, mint diák a kupiban, aki a menetek során bővíti ismereteit.
– Naulet nem seggfej – mondta Jésus. – Ehhez túlságosan kellemetlen.
Hanem királyi álszent, aki nem tudja mit akar, és ebből úgy jön ki, hogy
ellentétben van az egész világgal. Dörzsölt ember, aki hatalmi beosztásokon át halad előre.
– És Annika?
– A férjéről beszélek. Ő a következő szám lesz. Naulet jól kijön a prefektussal, és rosszul a kormányzóval. Ez adja az erejét. Itt az eltűrés határán
a muzulmánok barátja. A Beauvau téren a jellemzése alapján durva, csaknem vérengző ember. Senki sem tudja, melyik lábán táncol, sem azt, hogy
milyen lábon kell vele táncolni. A meghunyászkodók őrá számítanak, ha
valamilyen megmozdulás van délen, és tárgyalni kell, míg a szélsőségesek
szerint képes belelövetni a tömegbe, mint ez Sétifben, vagy Constantineban történt, persze délen nincs tömeg. Neked, aki egyszerre vagy az itteni
kormányzat alkalmazottja és Párizs küldötte, nem kell félned semmitől.
Egyébként is véd a foglalkozásod. Naulet felbosszanthat, de nem árthat
neked. Te vagy a kis társaság legszabadabb tagja. Ezért érdekelsz engem.
Üres óráidban együtt fogunk dolgozni.
Megálltam, hogy ne reagáljak erre a felhívásra.
– És Annika?
– Ellenállhatatlan, tehát hatalmas. Naulet Dániában szedte föl, amikor
ott hűsölt. Dán baloldali nő, tudtad? A nyugodt hőbörgők, a bársonykesztyűs forradalmárok közül való, akik eret vágnak a gazdagokon anélkül,
hogy megakadályoznák az országot gyarapító gazdagodásukat. Gyarmatellenes, az egyenlőség ideológusa, aki ugyanakkor nagyon büszke az északi felsőbbségére, feloldhatatlan ellentmondás, de mindezt gyengéden és
udvariasan csinálja. Naulet szerelmes bele, teljesen odavan. Mint nő…
– Ah, milyen, mint nő?
– Ezt neked kell kiderítened.
3
Elhelyezkedtem a házamban. Az udvar elegendő volt ahhoz, hogy az
öreg nyugágyban a friss levegőn álmodozzam. Szúnyogok és skorpiók
élénkítették az esti békét. Meglepetésemre Annika Naulet egyik este eljött, hogy velem álmodozzon. A férjét a kormányzóságra hívták megbeszélésre, és három-négy napig nem volt otthon. Annika elővigyázatos volt
Naulet távollétében, aki méltóságán alulinak tartotta a váratlan visszatéréseket, de semmi sem volt ártatlanabb, mint ez a látogatás, ugye? A
csausz, akire gyanakodott, hogy figyeli, Naulet sofőrje is volt, így mindig
ő vezette a kocsit Algírba. Egyébként is, tette hozzá Annika, szeretem a
férjem, ezt vésse jól a fejébe. Elmondhattam volna, hogy meg vagyok tisztelve a bizalmas közléstől, és hogy a dán nők nyíltsága mindig meglep, de
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könnyekben tört ki. A Göncölszekér alapján bonyolult magyarázatokkal
rávezetett, hogy megtaláljam a Sarkcsillagot, vagy legalábbis azt, amelyikről azt hitte. A csillag alacsonyan volt a látóhatáron, de az oázis sötétsége
az eget láthatóvá tette.
– Ebben az irányban – mondta – terül el a Hókirályné birodalma. Nem
messze az én országomtól. (Túlzott.) A kisfiú Kay és a kislány Gerda szeretik egymást, mióta az utca két oldalán lévő balkonjukról megismerkedtek. De a Hókirályné, akinek nincs szíve, elragadta Kayt és jégdarabot tett
a szíve helyébe. Kay elfeledte Gerdát.
Ismertem ezt a történetet, mivel az anyám, aki úgy gondolta, kemény a
szívem, a térdére ültetve felolvasta nekem, hogy megpuhítsa.
– Nekem nincs Kayom – mondta Annika. – Ön Kayt lát Naulet úrban?
Így mondta: Naulet. Először túlságosan költőinek tűnt nekem, de hagyta, hogy nyerjek. Túlkésőn tanultam meg, hogy féljek ettől az alattomos
eljárástól.
A csillagok forogtak, kivéve a Sarkcsillagot. A pillanat varázsát egy
skorpió törte meg, aki ádáz tekintettel közeledett felénk.
A recept egyszerű. Fogjon meg egy cipőt – nem túl hajlékonyt és puhát,
de NE VEGYE LE A CIPŐJÉT. Ha úgy gondolja, hogy a két javaslat
ellentmond egymásnak, annál rosszabb önnek, főleg, ha fekete skorpióról van szó (a szürkék kevésbé veszélyesek). Hagyja közeledni az állatot.
Csak ritkán támad, leggyakrabban csak válaszol az agresszióra, vagy a figyelmetlen érintkezésre. Ezért van, hogy papír hiányában veszélyes kővel
segget törölni, mint a sivatagi emberek csinálják: a fekete skorpiók gyakran a lapos és sima kövek alatt rejtőznek, amelyek alkalmasak az ánusz
megtisztítására. A féreg könnyedén behatol a gát puha falába, ahol nehézség nélkül mozog a szövet gazdag érhálózatában; a fájdalom iszonyatos
a nem kevésbé gazdag ideghálózat miatt.
Nagy lendülettel ráütöttem az ollójára, hogy igazságot szolgáltassak. A
skorpiók nem csak öngyilkosak lehetnek. Annika, a borzalomtól megnémulva, összekuporodott a nyugágyban, térdeit felhúzva. Ah a lábak, ah a
fehérnemű.

Kicsinyített modellek
1
Nem sokkal később kezdődött, hogy folyamatosan koporsókat kaptam.
A kicsinyített modellek kis, elnyúlt, hatszögben végződő szépen kivitelezett fekete kartonból vagy festett furnérlemezből készített dobozok voltak,
amelyeken a szögeket ecsettel feltett aranyszínű tuspettyek, a fogantyúkat rézdrótok helyettesítették. A mellékelt, kézzel írott üzenetek ügyetlen
megfogalmazása és helyesírása ellentétben állt a koporsók eleganciájával.
Az üzenetek egyszerű tartalma nem tükrözött sem irodalmi ambíciókat,
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sem politikai propagandát. „Eredj innen szaros francia”, „Menj haza Párizsba és a francia lányokat baszogasd”, „Golyóid kés alá, farkad a sírba
kerülnek”, és más hasonló stílusú és megfogalmazású kőkorszaki formulák. A tárgyakat a szobám ajtaja előtt, a lépcsőfokon, vagy az egyetlen
ablakom alkalmakként leengedett spalettája mögött találtam. Körülbelül
a tízedik alkalommal pedig, kellemetlen meglepetésemre, az ágyamon,
anélkül, hogy az ablak, vagy az ajtó fel lett volna törve. Kikérdeztem a csauszt, aki a háztartásomat vezette, de, általános bizalmatlanságom ellenére, igazából nem gyanúsítottam, megvert kutya megnyugtató tekintetével
a fickó annyira a jó arab megtestesítőjének tűnt, nyolc év szolgálattal Bou
Djellalban a lövészeknél és számos kitüntetéssel.
Megelégedtem annyival, hogy elvettem a kulcsát, és ezentúl egy kis zsidó lány, Sarah mama kedveltje szolgált ki. A koporsók küldözgetése nem
mérséklődött. A csauszom zúgolódott, rosszallva a gyanúsítgatást. Csak a
kert gondozását bíztam rá, beleérve a skorpiókat.
A végén már Élise-t kezdtem gyanúsítani, de a halállal való fenyegetés
általa irányított forgatókönyve túl bonyolultnak tűnt. Közben kaptam tőle
egy táviratot, amelyet diszkréten angolul fogalmazott meg, bejelentve a
megszabadító vérömlés megérkezését: „NO OFFSPRING FURTHCOMING LISA.”6
Az üzenet szűkszavúsága istenhozzádot jelentett: soha többé nem láttam.
2
– Fredzs, barátom – mondta Moussa – azért jöttem, hogy figyelmeztesselek.”
Arab anyanyelvével keresztezett korcs franciájából elsősorban a „figyelmeztetni”, szó ütötte meg a fülemet.
Nem szerettem a tejet, ezért nem fogadtam el az ánizspálinkát, amit
javasolt a boltívek alatt, miközben magának jól megcukrozott mentateát
rendelt. Sokáig kerülgettük a forró kását; a „figyelmeztetni” szó értelme
nehezen vált világossá. A kapcsolatunkban kialakult szertartásnak megfelelően, megkérdeztem, hogy mi újság a szamaraival, mire azt válaszolta,
hogy az egyikük én vagyok. Ő akart velem beszélni, de zárt volt, mint a
titkos doboz, amit nekem kellett kinyitni, olyan helyzet, amely az iszlám
keletkezésétől létezik a hitetlenek és a hívők között. Hízelgő féltékenységgel kérdezgetett a „hódításaimról”, amelyek számát jelentősen eltúlozta.
Számára, a törzsi legendának megfelelően minden francia nő kurvának,
minden férfi a használattól elhasznált szervű donjuannak számított. Megtudtam, csodálkozásomat visszatartva, hogy ismeri Élise nevét. Mondtam,
hogy el voltunk jegyezve, ami, úgy tűnt, kiábrándította. Tőle tudtam meg,
6

„Örökös nincs kilátásban.”
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hogy lefeküdtem Sarah mama lányaival. Csak erőtlenül cáfoltam, hogy
összekuszáljam a nyomokat.
– Ah, a zsidó nők! – mondta Moussa, nagy- és mutatóujjával téglalap
alakú lukat csinálva, amelyet megcsókolt csücsörített szájjal.
Sehová sem jutottunk. A beszélgetés érdekében a bordélyban betöltött
funkcióját említettem. Hogy elterelje a figyelmet, az enyémről kérdezősködött.
– Fertőtlenítem a lányokat és elég jól megy. Bizalommal fordulhatsz
hozzájuk – válaszoltam álnokul. – És hogy megy a zenéd?
– Úgy, ahogy, nem jobban. A turisták borravalója nem sok.
– Rosszakat játszol, Moussa. Jobb lenne, ha szvingelnének a lányaid.
– A Sátán rossz szamara vagy. A lányaim a Koránnak megfelelően táncolnak.
A „figyelmeztetni” rejtett értelme lassan megvilágosodott. Moussa
szememre hányta a viszonyomat Malikával. Erényes ábrázattal fizettem,
de nem fogyasztottam, ami előnyös megoldás volt mindenkinek: nincs
betegség, nincs terhesség és nincs időveszteség. Malikához a bordélyba,
mint páciensemhez jártam. Érdek nélkül kedveltem: hol van ebben rossz,
Moussa, te szamárfejű? Malika nem az a lány volt, aki ne adta volna neki
oda a támogatásom tizedét csak azért, mert hagytam. Sőt kihasználhatta
volna, hogy több más ügyfele legyen, mivel én csak névleges voltam. Miért
nem tér vissza a szamaraihoz és a hegedűjéhez és hagyja, hogy Malikát
úgy szeressem, mint a húgomat?
A Földközi-tenger környékén nem szokásos önzetlenség Moussa felfogásán kívül volt, egyre hevesebb, zavaros beszédbe fogott, amiből azt
vettem ki, hogy fizetni a lánynak, anélkül, hogy használnánk, sértés azokkal szemben, akik futtatják. Chérifáról és magáról a kurváról nem beszél,
azok nők, tehát senkik. De ő Moussa és a kabidaliszták7, akik pénzelik
a házat! A saját szép és jó pénzükkel! Rosszabb vagyok, mint a zsidók:
kapzsiságból adok.
Hamar megértettem, hogy ez nem az eleven része a kérdésnek: a gyarmatosító viselkedés csak az előétel. Malika szeretett engem. Azt kérdezed barátom, hogy mi ebben a rossz? Egyszerű. A kurvák nem szerethetik
az ügyfeleiket. De én nem voltam igazából ügyfél, Moussa barátom. Talán igen, de nem ez volt a probléma lényege. Megszorongattam Moussát,
hogy álljon elő a farbával. Malika egyre többet sírdogál az aktusok alatt.
Előzékenyen megtett mindent, de elkezdett tiltakozni, hogy levegyék a
három vagy négy gyapjú darabból álló szoknyáját, amelyek alatt, egyéb
ruha híján, ott szunnyadt a cél, a két sima, szenvedni kész galambtojás héj.
Eleinte a törzsvendégek adtak neki némi pénzt, hogy megvigasztalják. De
rájöttek, hogy hiába. A kezdők értékelték volna a romantikus izgalmat, de
7

Kapitalisták.
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nem voltak új vendégek, és ezen a szélességen túl meleg volt a romantikához a szerelemre szánt, birkavér szagú kocka alakú cellákban.
Malika elkezdett kényeskedni, majd ellenállni. Kerestek olyan ügyfeleket, akik szórakoztatónak találták, hogy megerőszakolják, de Moussa véget vetett ennek a gyakorlatnak, mivel, mint mesélte, ezek a specialisták
gyakran megverték Malikát.
Többször észrevételeztem a véraláfutások miatt félig csukott szemeit, a
feldagadt orrát, megütött arcát, de Malika semmilyen magyarázatot sem
adott, ami már magában is magyarázat volt. Az erőszak természetesen
az ügyfél számára felárral járt, de ez nem egyenlítette ki a gyógyító és
gyulladást gátló borogatások miatti időveszteséget. Így aztán, mint maga
mesélte, Moussa megszüntette, hogy Malika ilyen munkát végezzen, és
máson gondolkodott.
Ezek a szavak nem illettek Moussa szokásos szókincsébe, amely lakonikusan egyszerű volt, és úgy tűnt nekem, hogy gyötrelmes szokásra, vagy
szabályra utalnak.
– Neked nincs tennivalód, az új parancsig – tette hozzá Moussa olyan
arccal, mint a vadászé, aki megszégyenít anélkül, hogy megnyugodna.
Így bizonyossá vált, hogy a „figyelmeztetés” szó jelentése Moussa dialektusában csak egyet jelenthetett: fenyegetést.
3
Kikértem Jésus Martinez véleményét; nyilvánvalóan így a kezeibe kerültem, de az ajánlata, hogy legyek az ügynöke, lekötelezettemé tette. De
ki máshoz fordulhattam volna? Naulet, veszély; Sdira, veszély; Millard,
nagy bizonytalanság; a kormányzat, távoli horizont, hatalmas közönnyel.
– Beszéljünk először a koporsókról – mondta Jésus. Úgy vélte, Moussa
nincs benne a dologban. Ez a halotti kézműipar meghaladja a képességeit. Szemtől szembe megfenyegetett, de haladékot adott. Miért küldene
olyan üzeneteket, amelyek nem illenek az ő stílusába?8 És betörés nélkül
hogyan tudott volna bejönni a lakásomba, hogy letegye az ajándékát?
– Felmentem a csauszodat is. Ez a kis koporsós zsarolás nem illik ahhoz, amit tudok róla. Olyan modell fellah, aki meghalna Franciaországért.
Naulet és társaival együtt, te Franciaország vagy.
Ezen a ponton Jésus túlzott, de bizonyos kételyekkel elfogadtam a logikáját. A folytatás szintén meglepett.
– Kizárásos alapon kellene haladnunk – mondta Jésus. – Ki tudott bejutni a házadba? Naulet elképzelhetetlen, Millard-nak nincs motivációja.
Az irodának sem. A többi csausz kívül esett a körön, nem volt velük semmi kapcsolatom.

8
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– Így marad Sdira és én – mondta Jésus. – Nekem minden képességem
megvan, kivéve a szükséges indokot. Sdirának nincs meg hozzá a képessége, de ez a fiú tele van görccsel, így kitalálhatott valami okot.
– Kell ehhez valami ok? – kérdeztem.
– Bonyolítod a dolgokat, de a helyzet az, hogy itt senki sem szeret téged.
Ami a megtorlást illeti, amivel Malikát megfenyegették, elkerülhetetlen volt. Ha azért utasította volna vissza a szolgáltatást, mert „dublőrje”
érkezett (másik kedvenc, aki a helyébe akar lépni), vagy, mert másik stricinek adták el, azaz a hibát nem a kitartott, hanem a kitartó követte el,
akkor tárgyalni lehetett volna Moussával, és Jésus értette a dörgést. Jó
szívvel közbelépett volna az irántam érzett barátság miatt. De Malika viselkedésének nem volt bevallható oka, szeszély volt, ingyenes baromság.
A törzsi tradíciójú buszbírben, mint Barbesben és a Budapest utcában, az
ingyenességet drágán kell megfizetni.
Meglátogattam Moussát a házam melletti börtönben, amelyet csak
ketten őriztek, de ahonnan nehezen lehetett megszökni. Nem volt szép
látvány. Mindenesetre kinyilvánította jóakaratát, hogy együtt működjön a
nyomozójával, aki nem volt más, mint Sdira.
– Sdira úr ki fog húzni a bajból – mondta Moussa. – Különben is a büntetést csak a Korán írhatja elő.
Ezzel azt akarta mondani, hogy Malika büntetését a Próféta nem tiltotta meg. A megvetés sorrendje, csökkenő mértékben, a következő volt:
négerek, kurvák, majmok és disznók, négy kategória, akikkel azt lehetett
tenni, amit akartak, kivéve, hogy a disznókat nem ették meg. A Korán
ilyen túlzó olvasata meglepett, de oly messze voltunk Mekkától! Megjelentek a franciák, Bugeaud a kardjával, Jules Ferry a tanítói köpenyével.
Látszatra a hódítás és a köztársaság kisöpörte a szent könyvet. Moussa
így újabb csapást mért anyaországi naivitásomra, hogy csak a jót lássam
ott, ahol mások csak a rosszat veszik észre. A Délen a francia törvények
semmissé váltak a szokásokkal szemben. Sdira nem okvetlenül fogadta
el a koráni tanácsot, de azt védekezésre Moussa minden további nélkül
felhasználhatta.

Nyolcszázötven ezrelék
Előfordult, hogy megláttam a kasbában, amint vásárlását vagy hivatalos
teendőit végezte. Messziről követtem, félve, hogy meglát, és nem mertem
odamenni hozzá. Elegánsan öltözött, nem lehetett nem tudomást venni
róla, de elég diszkrécióval ahhoz, hogy ne legyen kihívó ebben az asszony
nélküli városban, ahol csupán európai nők mutatkoztak, azok is ritkán.
Mégis sok minden látszott belőle, amikor délutánonként a nappal
szemben ment. Ez a nézelődők, a dominózók és a teaivók ideje volt, akik
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megbámulták és megjegyzéseket tettek, amiket mintha meg sem hallott,
még a füttyöket is kellemmel fogadta. Igyekeztem nem rájuk szólni, de
hogyan tudsz egy asszonyt a kutató pillantásoktól megvédeni, ha te is ilyeneket vetsz rá?
Egyik nap, fölismert a piac, a szuk bejáratánál, megkért, hogy kísérjem
el, és segítsek az alkudozásban.
– Maga fog tárgyalni helyettem, de semmi bizalmasság. Nem karolunk
egymásba, nem beszélünk egymáshoz nagyon közel.
Még abban a korban voltam, amikor az ember azt reméli, hogy megszeretik, ha hasznosítja magát. Zsidó kapcsolataim miatt ismertem a szuk
aranyműveseit, akiknél a nagyszerű és az értéktelen egymás mellett feküdt, és akiknek a bódéjában olyan ékszerészek mesterműveit lehetett
megtalálni, akik megvakultak az aprólékos munka miatt. Az alku arra
szolgált, hogy két kölcsönös csalás közeledjen egymáshoz: hogyan oszlik
meg a különbség az árus és a vásárló között annak érdekében, hogy megegyezés szülessen.
A szukot árnyék borította. A balekok, főleg európaiak, hányaveti módon járkáltak, várva, hogy megkopasszák őket. A szakértő árusok káromkodtak és fenyegetőztek, ami nem akadályozta meg őket az üzletkötésben. Annika finnyás tekintettel tapogatta a kitett tárgyakat, én két lépéssel
mögötte vártam a jelet, hogy közbelépjek. Könnyed volt, ami meglepő egy
bóvlis keletre tévedt jütlandi parasztlánytól: a szépsége természetes ellenérzéssel ruházta fel a rossz ízlés ellen. Naulet, diszkréten, annyi pénzt
bocsátott a rendelkezésére, ami kicsit több volt, mint hogy csak némi örömet szerezzen.
Hirtelen hátrahőkölt egy csodálatos, különös lapis lazulli tekintetű,
ezüst kőszáli kecske előtt. Ahhoz eleget tudtam, hogy vigyázatra intsem
a nemes fém tartalmát illetően, téma, amelyről a szuk félhomályában az
aggályok alacsonyan szálltak.
– Magának, játéknak – mondta egyszerűen.
Jó francia modorom ellenére tegezve támadtam:
– Mennyit kérsz érte a misztratír feleségétől?
– Ötvenötezret, áldozatként az anyám miatt, aki beteg és Algírba kell
járnom, hogy gondozzam.
– Neked is el kellene menned a doktorhoz, ahhoz, aki az őrülteket kezeli.
– El kell vinnem a nővéremet, hogy foglalkozzon az anyámmal. És ez
drága.
– A nővéred, aki szintén az őrültek házában van?
A tárgyat a lámpa felé tartottam.
– Sárgás – mondtam. – Az ezüstöd félig réz, egy hónapon belül a kecske
fekete lesz. Adj csak egy próbakövet.
– A férfi egy közönséges kovakövet nyújtott felém.
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– Ezt hívod próbakőnek? Az ezüstöd nem is vörösréz, hanem sárgaréz.
– Miszjó, ez egy igazi Marco Polo Ispahánból – panaszkodott az ember.
– Perzsa munka, becsületemre.
– A becsületedre, amit szőrszálanként elvesztettél az úton. Nem szégyelled magad, meg akarod lopni a misztratír asszonyt.
Kihívtam Annikát.
– Érdeklődik valami más után is?
– Egyedül a kecske érdekel. Látta a szemeit, a szarvait?
– Van egy nem is rossz páva mellette.
– De a kőszáli kecske…
– Bízza rám, és jöjjön, fogja meg a pávát; nem rossz, esküszöm.
Visszamentünk az üzletbe és Annika a kezébe vette a pávát. Fejtartása
császári volt a lapis lazuli bóbita alatt.
– Húszezer – mutattam a kőszáli kecskére. – Egy fillérrel sem több, és
anyádra gondoltam.
– A koszos franciák mind egyformák abban, hogy megfojtsák a szegény
tökfilkókat.
– Francia becsületszavamra – az ember igazi könnyeket sírt, öklével egy
tálcát ütögetve.
– Jöjjön, Annika, nincs semmi keresnivalónk ennél a tolvajnál – mondtam, megemelve a hangomat.
Ajtó híján, a csattanás hiányzott az együttes hatásból, de ez volt az első
eset, hogy Annikát a keresztnevén szólítottam, nyomorúságos előre lépés,
amely mégis megtöltötte a szívemet.
– Nagyon sikeres volt a jelenete, de nekem tényleg tetszett az ezüstkecske – mondta lágyan.
– Menjünk tovább a szukban. Talán jobbat is talál. Semmi sem sürget.
– Naulet úr nem szereti, ha kísérő nélkül sétálgatok.
– De van! – tiltakoztam, elállt lélegzettel.
– Ez igaz, elfelejtettem.
Elfelejtette.
Bőrök, rothadás szagú bárányszőrmék, fehér gyapjúanyagok, szézámés argánolajok, fűszerek, kuszkusz, rúdon egymásra tűzött birkahús szeletek, a vásárló egyfajta mészárlásra gondolhatott, szagok, parfümök,
gyerekek, kutyákkal a lábuk között, Annika elfelejtette a kőszáli kecskét,
örömteli kiáltásokat hallatott, miközben én nem felejtettem el, hogy elfelejtett. Bab-el-Gher-hez, a nyugati kapuhoz érkeztünk.
– És most – mondtam – visszamegyünk a maga ékszerész barátjához.
Olyan mozdulatot tettem, hogy megfogom a kezét. Görcsösen visszakozott, nehezen fojtva el egyetlen szót:
– Vigyázat.
Visszatérve az üzletbe hangosan bejelentettem, hogy a misztratir asszonya elfelejtette, hogy meglopták, és mindkét tárgyat megveszi, a sárgaréz
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kecskét és a pávát, összesen huszonötezer frankért. Az üzlet megköttetett
az eladó panaszai és szitkozódásai közepette. Izrael ősrégi bölcsességével
Jo Charbit barátom javasolta az álkivonulás trükkjét, majd olyan ajánlat
tevését, amiben egy kicsit többet ajánlunk két tárgyért, mint amit az egyikért gondoltunk.
Mindkét cizellált állat a barnai Chokroun fivérek bevésett nevét tartalmazta, ami jó márkának számított. A finom ezüst keverési aránya elérte a
nyolcszázötven ezreléket. A Chokroun unokafivéreknek Ispahánban közös
aranyműves műhelyük volt, ahol meggazdagodtak a papság védelme alatt.
De az ékszerész anyja, motyogta Annika, amikor elhagytuk a szukot, és
ha igaz? Nem szép dolog az emberek szerencsétlenségét kihasználni.
Nem lehetett sem aranynak, sem ezüstnek tekinteni. Azok közül a jeges ártatlanok közül való volt, akiket megvetés vonz és szenvedély zaklat:
Erősebben kellett támadnom, mint szoktam. Végül engedett egy kortalan
teherautó porában, amelyet a régi karavánszerájban felejtettek.

A csonkítás
1
A buszbírban, a végzett tevékenységemen kívül, rendelkezésemre bocsátottak egy rendelőt a betegek fogadására. Ez függönnyel kettéválasztott
helység volt, a bejárati fele váróteremként, a másik rendelőként és irodaként
szolgált. A szék nélküli váróban vérszegény párnák voltak egy öreg szőnyegen, amelyekre lekuporodhattak a páciensek. Telefon és titkárság hiányában a betegeket előjegyzés nélkül fogadtam, így gyakran volt torlódás, és a
váró bőven kiérdemelte a nevét. Az iroda felszerelése egy fehér faasztalból,
székből és szekrényből állt, az utóbbi a műszerek, orvosságok és kartotékok
számára. Ah! A kartotékok! Hosszú órákat töltöttem azzal, hogy megbirkózzam az azonos nevekkel, a bizonytalan címekkel, és a kérdéseimre adott
homályos feleletekkel, amelyekkel némi fényt próbáltam gyújtani. A hatékonyság igen alacsony volt, a gyorsaság ellenére, amelyet a tolongás miatt
elengedhetetlen volt. Általános és szakorvosként rendeltem, a trachomások
sorra jöttek, a rövidesen várható megvakulás bizonyosságával, amit egyikük
sem tudott elkerülni. A csomós szemhéjak ették a szaruhártyát olyan fájdalmat keltve, mint amit a szembe dobott marék homok, vagy a szemgolyó
állandó smirglizése kelt. A kezdők végtelem bizalommal fordultak hozzám:
„Főnök”, vagy „Hakim”, vagy tubib9, ugye megszabadítasz a bajtól.
A kezelés erre nem volt biztosíték, de az azonnali gyógyulásba vetett
hit olyan mérvű volt, hogy a betegek a legkisebb javuláskor abbahagyták,
ugyanakkor gyorsan elkeseredtek sikertelenség esetén.
Először minden békésen ment. A betegeim sorra jöttek, anélkül, hogy
a hála a lemondásba ütközött volna. A kezelés ingyenes volt, elhalmoztak
9

Doki, arab eredetű szóval.
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ajándékokkal, amelyeket, nem megbántva a betegeket, igyekeztem vis�szautasítani: sütemények, datolya, bárányhús, teacsomag. Ezeket elfordított szemmel tették a kezembe; a nagylelkűség úgy tett, mintha nem látná,
hogy mit ad.
Egyik nap azonban a rendelőben megjelent három, botokkal felszerelt
vad fickó, akik elkezdték szétverni a berendezést, mielőtt, mint mondták, velem ugyanazt teszik. Nem lévén semmiféle szolgálati fegyverem,
tárgyalnom kellett velük, mialatt a páciensek jobbnak látták elszelelni.
A kiabálásból és a lármából megpróbáltam megérteni, hogy mit követtem el, amiért ily módon büntetnek. Jó lecke volt. A fátyol meglehetősen
ritka volt Bou Djellalban, ahol a hagyomány foszladozott. Így nyugodtan
megkértem egy lefátyolozott női beteget, hogy vegye le a fátylát, hogy
megvizsgálhassam. Mindezt azzal tetéztem, hogy megtapogattam a nyakát és a hónalját, duzzanatok után kutatva. Egyáltalában nem tiltakozott
ellene, csak mindent elmesélt a férjének. A rongálók a család becsületéért
álltak bosszút. A férjhez a szépség, aki nem is volt olyan szép, két bátyja
csatlakozott. A díszes társaság kétszázezer frank kárt okozott, és az orvosban meglehetősen lehűtötte az elhívatottságot. Mint ahogy a ragály
terjed, egyes páciensek vették a lapot, és halálosan megfenyegettek, ha
a gyógyulás késett. Géppisztolyos őr jelenléte kellett ahhoz, hogy véget
vessen ennek a szokásnak.
Ekkor történt, hogy Moussa megjelent a színen. Azért jött, hogy megvizsgáltassa a kötőhártya-gyulladását, amelynek a kinézete semmi jót sem
ígért: megvastagodott, begyulladt a vöröslő, fájdalmas felső szemhéj. Hidegen fogadtam:
– Moussa, a börtönben kellene lenned.
– Mondtam neked, hogy Sdira kihoz onnan.
– Már nem vagy a barátom, Moussa. Mit tettél Malikával?
– Óh, egy kicsit elrendeztem, semmi komoly.
– Semmi komoly? Nem látom sohasem a házban.
– Hiányzik neked, koszos francia?”
Nem válaszoltam, de igen, hiányzott.
– Szabadságot adtam neki, visszatért a duárjába.10
– Mond meg, hogy miért nem tud dolgozni, különben nincs kezelés.
– Panaszt teszek a misztratirnál.
– A misztratir úr nem fog meghallgatni.
– Akkor Sdira úrnál – mondta Moussa.
– Ő sem.
– Sdira szeret engem. Azt mondta, hogy Malika büntetése a Koránnak
megfelelő volt. Ezért is hozott ki a börtönből.
– Nem kezellek, Moussa. Nemsokára vak leszel. Nincs szükség a szemeidre ahhoz, hogy zenélj.
10

Sátortelep.
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A rendelőt az éj leszállta után hagytam el, miután az őrt hazaküldtem.
A megvilágítást olajlámpák szolgáltatták. A házamhoz érve, ahol két
szendvics és egy pohár rossz oráni bor várt rám, egy fekete árnyat vettem
észre az udvar bokrai között. Éppen meg akartam szólítani, amikor egy
fajta rekedt és furcsán lihegő morgást hallatott, mint egy megsebesült állat, vagy egy emfizémás dohányos. Megpróbált beszélni hozzám. Megpróbálta megragadni a karomat a fátylán keresztül, és felismertem Malika
illatát, a tömjén és a kissé avas argánolaj keverékét. Megmutatta az arcát,
semmi sem maradt belőle.
2
– Nincs semmi komoly vád Moussa ellen, és, magától értetődik, tanúk
sincsenek. Az önmagában, hogy valaki lányokat futtat, nem bizonyíték
a kegyetlenkedésre, és a kerítés, ha egy tradicionális, a hatalom által ellenőrzött buszbírban űzik, nem büntetendő. Sőt a Koránban nincs olyan
tétel, amely az eljárás kiszélesítését és fellebbvitelét indokolná. Nem fogom megsérteni a szokásjogot, azért, hogy tetsszen egyik barátnőjének,
aki kissé zaklatott is volt.
– Zaklatott! Mondja meg miért, vagy, a pokolba is, panaszt teszek a
kormányzatnál.
– Félek, hogy kevés meghallgatásra találna, Algírtól délre ötszáz kilométerrel a kormányzat a nyugalmat fontosabbnak tartja, mint az erkölcsöt.
– Ha elég nagy zajt csinálok, akkor visszhang is lesz – válaszoltam. –
Szükség esetén az anyaországban, ahol nem rajonganak magáért.
– Ah! Az anyaországban nem szeretik azokat, akik lojálisan együttműködnek Franciaországgal?
Minden bizonnyal tudta, amit én is tudtam. Minek ravaszkodni? Amit
felhozott Malika kínzásáról, olyan együttérzéssel mondta, amely súrolta a
jóváhagyást. Annak a büntető keresztnek a rituális és arabizált megfelelője volt, amellyel a párizsi selyemfiúk jelölték meg késsel a védencüket, ha
az vétett a köreikben bevett szokásoknak. De a kereszt az áldozatot olyan
állapotban hagyta, hogy folytathatta az ipart: de amit láttam, ez egyáltalán nem így volt Malika esetében.
A művelet szabványosított volt. A cinkostárs felfelé húzta az áldozat
orra végét, szabadon hagyva a felsőajakkal szöget bezáró orrsövényt. A
hóhér akkor levágta az orrot a szájtól az orrtőig, amennyire lehetett egészen a szemöldökközig. A „gonosztett” függvényében borotvakést vagy
hentesfűrészt használtak. Malika kétszeresen is bűnös volt: franciába volt
szerelmes és visszautasította a helyi klienseket. Joga volt a fűrészre, ami
nagy lyukat hagyott az orra helyén. Akkor még nem tudtam, hogy egyszer
ez a gyakorlatot a prostitúció kis világán kívül is bevezetik.
Mészáros Ernő fordítása
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Búzás Huba

Nagyapám meséiből
aligha szégyenem: voltam akkor
és hol nem voltak már a társaim, letették
oláh előtt a fegyvert: gyávaság? halál?
vagy túlerő? helyettük vezekeltem én,
sok sebből vérző szökevény, akár egy…
útszéli eb, akit a gazda verne
husánggal jól agyon, mert megfutott,
hiába hű a házhoz… mart a kín,
halódtam itt-ott, Domborin?
meg Faddon is, horgásztanyák
fapriccsein – papok? – pár jótét lélek ápolt,
halk, éjtekintetű, riadt diakonisszák,
hozták-vitték a tegnap híreit, na, hogy
a rekvirálások ellen fölkelt a nép,
a dunai flotilla több hajója
lövi a zsarnok pesti szállodáját,
ludovikások lázadása vérbe fojtva és mondják: Lenin-fiúk,
valami vezette horda, söpredék
ötven parasztokat koncoltatott bitóra
kifosztott falvak főterén, nem mendemonda,
estelletkor káposztakeblű asszonyok
zokognak rég-emléknyomok holtágain –
így mondta el hajdan komor meséit
vén nagyapám… bitófák ágbogára
– tudjátok meg! – nekem megesküdött,
de – ej! – ti el ne mondjátok tovább
pulyáitoknak emberek!
ne ám, elaluvás előtt

Ircsik Vilmos
Nagypénteki lélekharang
– Árva hangon hirdetjük a hajnali harangszót! – hangzott fel három
hangon az ibolyaillatú nagypénteki pirkadat csendjében. A félhomályból
elmosódottan kibontakozó három alak ránézésre már csaknem felnőttnek tűnt, de érdesen csengő kiáltásuk, amelyet harsány kereplőcsattogás
követett, elárulta, hogy még nem egészen azok. A templomteret átszelő
főutcán haladtak végig. Középen Jézus ment. Apja után nevezték így, aki
a nagypénteki passióban a Megváltót énekelte, és aki odaveszett a messzi
idegenben. Mellette az egyik oldalon Péter, a másikon Simon lépkedett.
Az udvarok mélyéből kakasok kukorékoltak. Úgy ötven méterenként
megálltak, újra meg újra elkiáltották magukat, rázendítettek a kereplővel, és tovább vonultak. A főutcáról elágazó zegzugos kis falurészhez, a
Kolostorhoz érve, amely az egykor némán itt vezeklő karthauziak klastromára emlékeztetett, Péter elvált kettőjüktől, majd egy kicsit odébb Simon
a kis közbe fordult be, Jézus pedig egyedül ment tovább. A nagy kútnál
az eltévelygett, girbegurba kis utcácskák ismét egymásra találtak, és ők
hárman immár együtt mentek a falu végéig. Az ablakok négyszögei egyre
több helyen ragyogtak fel, aztán lassanként elhalványultak a világosságban. A fiúk hazaindultak.
Péter ért haza elsőnek. Az apjának kis péksége volt a templomtéren, ő
sütötte az egész falu kenyerét. Ezért aztán januárig nem is háborgatták.
De akkor a háború már nem válogatott, nem nézett se foglalkozást, se
életkort, és egy csikorgó téli reggelen a péket is elszólította, zöldre festett
katonaládájával, rajta fehér betűs nevével és címével. Péter megszaporázta lépteit. Ma a húsvét miatt több lesz a munka. Az asszonyok többet
dagasztottak, aki teheti, a mindennapi kenyér mellé kalácsot is süttet.
Simont az apja már a kapuban várta:
– Akkor hát rendbe hozzuk a kertet. A neheze neked jut, én ezzel a
nyomorék lábammal legfeljebb ha gereblyézni tudok.
Jézus apja ott halt meg mellette a messzi idegenben, megcsúfolva,
meggyalázva, mint az a názáreti ács, akinek kínszenvedéseit zengő baritonján minden évben elénekelte. Ő maga csak a fél lábát hagyta ott. Most
már lassanként egy éve itthon van, a ház körül tesz-vesz, és harangozó a
templomban. Harangozás közben sokszor gondol rájuk. A megfagyott,
szétszaggatott, átlyuggatott testekre. Ha pedig Jézust látja, akkor mindig
csak arra az egyre. De beszélni róla sem tud. Csak hallgatni.
Simontól elválva Jézus egyedül tartott hazafelé. Elhagyta a patak vizére épült fűrésztelepet, ahol most idegen katonák harckocsi-javító műhelyt
rendeztek be. Amikor a kőhídra ért, és szokása szerint éppen lepillantott
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a sebesen tovafolyó vízre, a falu déli határa, a kenderföldek felől kereplőszóhoz hasonló fegyverropogás kezdődött. A telep egy pillanat alatt megelevenedett. Vezényszavak röpködtek, futó lábak dobogása hallatszott,
autómotorok bődültek fel.
Az erdők közé épült falu a fából élt. Akinek a két kezén kívül nem volt
egyebe, az a favágásból, szénégetésből, akinek több szerencséje volt, az
a fűrésztelepen kapott munkát, akire pedig apja, nagyapja szerszámot,
műhelyt hagyott, az otthon dolgozott ácsként, asztalosként, bognárként,
kádárként. Jézus is az eleven és holt fák között nőtt fel. Az erdőben és
apja asztalosműhelyében hamar megtanulta, hogyan lehet megkülönböztetni a tölgyet a csertől, a bükköt a gyertyántól, aztán lassanként azt is,
hogyan szelídítheti magához a fát, hogyan hajlíthatja, gyalulhatja, vésheti
a maga kedvére. Most már maga dolgozik a műhelyükben, és az utóbbi
időben munkája is volt bőven. Miután a fűrésztelepet ki kellett üríteni, a
tulajdonos az ácsoknál, asztalosoknál, bognároknál, kádároknál helyezte
el a rengeteg rönköt, felfűrészelt fát, akik aztán gerendát faragtak, deszkát gyalultak, kereket, hordót csináltak belőle.
Délig fenyődeszkát gyalult. Akkor fogta a kereplőt, és elindult. A reggeli fegyverropogás délelőttre abbamaradt, az idegen katonák azonban
mintha vártak volna valamit. Még most is éppen olyan készültségben voltak, ide-oda szaladgáltak, autóik éppúgy berregtek, harckocsijaik éppúgy
dübörögtek.
Simonék kertjében frissen fénylett a felásott föld. Simon beszaladt a
házba a kereplőjéért.
– Igyekezzetek csak! – szólt utánuk az apja. – Legalább a harangszóra
vigyázzatok ebben a bolond világban. Ha már az se pontos, mihez igazítsa
magát az ember?
A templomtérre érve mindketten a pékség felé néztek. Ilyenkorra Péter már kisütötte a kenyeret, a kiadás meg már az anyja dolga. Egy as�szony éppen most lépett ki a pékségből, fején és két hóna alatt kenyérrel.
A szomszéd ház előtt két kislány játszott. A templom felé két asszony
közeledett, a szentsírra való virágokkal.
Ekkor ugyanabban az irányban, ahonnan reggel a fegyverropogás hallatszott, a magasból félelmetes bőgéssel egy repülőgép tűnt fel, aztán a
nyomában még egy, még egy és még egy. A két kislány ijedten nézett fel
az égre, a kenyeret vivő asszony megtorpant, a másik kettő pedig futásnak
eredt a templom felé, a sárga, kék, fehér virágok szétszóródtak a nyomukban. A következő pillanatban iszonyú robaj rázta meg a földet. Jézus és
Péter a paplakot szegélyező hatalmas hársfák mögé menekült. A teret
porfelhő borította el. A gépek elzúgtak a falu felett, de ugyanabból az
irányból újak jelentek meg, amelyek távolabb, a fűrésztelep felett szórták
le terhüket. Aztán még egy nagyon alacsonyan szálló harmadik kötelék is
jött, és ez is a fűrésztelepet vette célba.
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Simon apja lélekszakadva rohant a templomtérre. A két fiú még mindig
a hársfák oltalmában lapult. Ahol az imént a kenyeret vivő asszony ment
és a két kislány játszott, hatalmas tölcsér tátongott a földben. Az egyik kenyér sértetlenül hevert a tölcsér mellett. A két asszony mozdulatlanul feküdt nem messze a templomajtótól, a megmaradt tulipán, aranyeső meg
ibolya között.
Simon apja óvatosan átlépett rajtuk, lenyomta a templomajtó magas
kilincsét, belépett, majd intésére a két fiú is utána rohant. Pétert odabent
találták, korábban jött náluk, és amikor a pap meglátta a téren ténferegni, behívta, hogy mire az asszonyok visszajönnek, segítse a kőkrisztust
a koporsóba tenni. A halott Isten most ott feküdt elhagyottan a földön,
átszúrt oldalával, öt sebével, körülötte fehér lepedők, a pap pedig odafent
a kórusban orgonált és énekelt hozzá:
Csak egy angyal zokogott magában,
Elmerülve égő fájdalmában.
Ó, ha én is ott lehettem volna,
Mint a zápor, a könnyem úgy folyna,
Minden csepp vért százszor megcsókolnék,
S nem mennék el soha többet onnét.
Az orgona lassú búgással elhallgatott, a pap lejött hozzájuk, fogták a
szentsírra szánt lepedőket, kimentek a két asszonyhoz, és a lepedőkbe
csavarták őket, melléjük rakva a megperzselődött virágokat. Majd odébb
mentek, Jézus felvette az épségben maradt kenyeret.
– Itt két kislány is volt, játszottak – fordult tanácstalanul Simon apjához.
Az a paphoz fordult:
– Meg kellene húzni a lélekharangot.
– Nagypénteken lélekharangot? Nem is tudom. Ilyenkor nem szokott
senki meghalni. Mióta én itt vagyok, még senki nem halt meg nagypénteken. Persze, az orgonát sem lett volna szabad megszólaltatnom.
– Igaz. Ha már ezt a parancsolatot is megszegjük… Hanem kerepelni,
azt lehet – fordult a fiukhoz. – A déli harangszó úgyis elmaradt.
– Kerepelni? De hát mit mondjunk? Van vers a hajnali harangszóra, a
délire, az estélire, a beharangozásra… De lélekharangra nincs.
– Csak eredjetek. Útközben majd eszetekbe jut!
A három fiú elindult. A Főutcára érve összenéztek, majd Jézus rákezdte:
– Árva hangon hirdetjük a lélekharangot! Az idegen katonák idegen
üldözői átdübörögtek a falun. Látva, hogy a fűrésztelepen csak roncsok,
halottak maradtak, a menekülők nyomába eredtek.
Másnap, nagyszombaton minden épkézláb férfiember sírt ásott. Egy nagyot az idegen katonáknak, egyet-egyet pedig a két kislánynak, a kenyeret
vivő asszonynak és a virágot vivő kettőnek. Amikor a tizenöt megtalált
katonát ruhástól a nagy verembe tették, Simon apja a lassan lenyugvó nap
felé pillantva így szólt:
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– Úgy tegyétek le őket, hogy arra nézzenek. Amerről várja őket valaki.
Az öt falubelinek koporsó is jutott. Jézus műhelyében szegelték össze
őket sebtében, frissen illatozó fenyődeszkából.
Közben a templomban megkezdődött a feltámadás.
– Én vagyok, ne féljetek! – énekelte a pap
– Halleluja! – válaszolták neki az életben maradottak.
– Feltámadtam értetek!
– Halleluja!
Majd felbúgott a három napra megnémult orgona, a kőkrisztus sírjából
virágok illatoztak, felzúgott a három napra megnémult harang, amelyet
most Simon húzott, kint a temetőben pedig apja intésére lassan a sírba
eresztették az öt koporsót.
A körmenet pedig megindult a templomból a temető felé.

Ezerkétszáz
Az egész gyerekjátéknak látszott. Könnyedén kitöltötte az utalványt,
ahogy kell. Az egyik rubrikát számmal, a másikat betűvel:
EZERKÉTSZÁZ forint
Csak a számok beírásakor torpant meg egy pillanatra. Ez a rubrika kilenc kockából, vagy ahogy a hátoldalon lévő tájékoztatón nevezték, osztásközből állt. Engedve a kísértésnek, gyorsan utánaszámolt: Akár kilencszázkilencvenkilenc-millió kilencszázkilencvenkilencezer kilencszázkilencvenkilenc forintot is fel lehetne adni rajta. Beleborzongott. Vajon kik
művelik vele mindezt, és miért? Kik hajszolják ilyen vad fejszámolgatásokba, agytornákba, amelyektől maga is elszörnyed? Az ő szerény összege
csak négy kockát foglalt el, és mivel a számjegyeket a minta szerint úgy
kellett beírni, hogy az utolsó kerüljön az utolsó kockába, az esetleges hiba
elkerülése végett hátulról fogott hozzá. Jobbról balra haladva először a
két nullát írta be, aztán a kettest, végül az egyest. Ez a természetellenes
mozgássor kissé kimerítette, és az üresen maradó öt kockát egy szusszanásnyi szünet után már a jól megszokott módon balról jobbra húzta ki egy
határozott, magabiztos vonással.
A befizető nevével, címével, a számlatulajdonos nevével és számlaszámával nem kellett külön bíbelődnie. Nemcsak az, de még az összeg rendeltetése is pontosan rá volt nyomtatva a megfelelő helyre:
ÉPÍTMÉNYADÓ
BESZEDÉSI SZÁMLA
Majd a jól végzett munka örömével beállt az egyik hosszan kígyózó sorba, amely kétségbeejtő lassúsággal vánszorgott előre, miközben a pénztárablak felől időnként vita, veszekedés, szóváltás foszlányai hallatszottak.
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– Nem jó! – mondta a pénztárosnő, amikor végre az ablakhoz ért. –
Egyezret kell írni. Az ezer elé bárki beírhatja, hogy kétezer, négyezer,
ötezer, hétezer vagy tízezer. Előfordult már ilyesmi. Aztán majd én tarthatom érte a hátamat.
Szerencsére volt nála még egy utalvány. Visszakullogott, és a sor mögötti asztalon kitöltötte, ahogy kell. Az egyik rubrikát hátulról kezdve,
jobbról balra haladva számmal, a másikat betűvel, és ahogy mondták:
EGYEZERKÉTSZÁZ forint
Majd megint beállt a hosszan kígyózó sorba.
– Nem jó! – mondta a pénztárosnő, amikor végre az ablakhoz ért.–
Egyezerkettőszázat kell írni. A kétszázat bárki könnyedén kijavíthatja
hétszázra. Előfordult már ilyesmi. Aztán majd én tarthatom érte a hátamat.
De az előbbi kifogáshoz, az egyszáz szükségességének indoklásához képest túl kevésnek tarthatta ezt az egyetlen hibalehetőséget és ezzel együtt
érveinek súlyát, ezért némi habozás után, tekintetét az utalványon tartva
még hozzátette:
– Sőt, a kétszázat mindenféle javítás nélkül is könnyen lehet hétszáznak
olvasni. Ahogy egyesek írnak! – Azzal egész közel emelve szeméhez az
utalványt, diadalmasan megállapította:
– Tessék, nem megmondtam! A maga ká betűje is inkább hának néz ki,
mint kának. És persze, ezért is én tarthatom a hátamat.
Ez ellen nem volt mit mondani. Az már az első alkalommal is majdnem
a nyelvére kívánkozott, hogy megkérdezze, ki is az a titokzatos valaki,
vagy valakik, akik az ezer elé odaírják a kettőt, a hármat vagy akár a tizet.
Az imént pedig már majdnem ki is csúszott a száján, hogy kinek jutna
eszébe, és egyáltalán kinek állna módjában vagy érdekében a kétszázat
hétszázra javítani. És hol és mikor tudnák az ilyesmit végrehajtani? De
ez ellen, ez ellen nincs mit mondani. Ha történetesen valaki, mondjuk ez
pénztárosnő az ő ká betűjét hának olvassa, akkor az egy kézzel fogható,
szemmel látható, hús-vér ember szíve joga. Akkor nem vitatéma, hogy az
a ká betű hának is olvasható, amiben ráadásul van is némi igazság. Úgy
is lehetne mondani, hogy akkor az már csak ízlés dolga. Ízlésekről pedig
nem szokás vitázni. Ezt valamikor még az iskolában, egész pontosan a
latin órákon is tanították. A szabad római szellem és jellem továbbplántálására. De gustibus non est disputandum.
Meg különben is, szerencsére egy utalvány még van nála. Arra viszont
most már nagyon kell vigyázni. Eddig könnyen pazarolt, de most már nagyon vigyáznia kell.
Így hát szótlanul visszakullogott, és a sor mögötti asztalon kitöltötte az
utolsót, ahogy kell. Az egyik rubrikát hátulról kezdve, jobbról balra haladva számmal, a másikat betűvel, és ahogy mondták:
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EGYEZERKETTŐSZÁZ forint
Majd megint beállt a hosszan kígyózó sorba.
– Nem jó! – mondta a pénztárosnő, amikor végre az ablakhoz ért. – Az
egyezer és a kettőszáz közé kötőjel kell.
– De hát tudtommal az érvényben lévő a helyesírási szabályzat szerint…
A váratlan ellenállásra a pénztárosnő, immár meghittnek nevezhető
ismeretségük folyamán most először, ránézett, és hosszadalmas, helyenként nehezen követhető okfejtésbe kezdett:
– Nekünk erre az egyértelműség és áttekinthetőség miatt külön belső helyesírási szabályaink vannak. Az összeg szöveges részében minden
körülmények között jól láthatóan meg kell különböztetni az ezret és a
százat. Hiszen ezt egybeírva első látásra úgy is lehetne értelmezni, hogy
egyezer kettő és száz. Vagyis egyezer-egyszáz-kettő. Előfordult már ilyesmi. Aztán majd én tarthatom érte a hátamat.
– De nincs nálam több utalvány – motyogta megsemmisülten, tanácstalanul keresve a pénztárosnő tekintetét, aki azonban az utalványt visszaadva már ismét az asztalára szegezte szemeit.
Ráadásul az eddig szemből, az ablak felől hallható türelmetlen vita,
veszekedés és szóváltás foszlányait most hirtelen a hátában érezte, mint
vihar idején a szeszélyesen irányukat változtató széllökéseket. Erre beadta a derekát és megadóan indult vissza sor mögötti asztalhoz. A sor vége
az nagyon jó hely, az olyan megnyugtató hely. Ott talán majd eszébe jut
valami mentőötlet. A sor pedig egy parányit előremozdult, szabad szemmel alig láthatóan, mint az óra nagymutatója.
Már félúton járt, amikor az ablak irányából utána szólt egy bársonyos
hang:
– Feladhatja közönséges postai utalványon is!
Ez nem a pénztárosnő! Visszapillantott az ablak felé. Egy piros kalapos nő szólt utána, aki mögötte állhatott a sorban. Eddig nem kereste a
kapcsolatot a sorukra várókkal, akik egyfajta ellenségnek tekintették egymást, hátra pedig különösen nem fordult, így hát a piros kalapos nőt sem
vehette észre, akiben ilyen váratlanul rokonszenv támadt iránta.
– De nem díjmentesen! – ez már ismét a pénztárosnő hangja volt, aki
sértve érezte magát előjogainak megsértésében, és veszélyeztetve a szeme
láttára kibontakozó szolidaritástól, ezért tartotta szükségesnek kiegészíteni a piros kalapos nő megjegyzését.
Az időközben szinte teljesen kicserélődött ügyfelek gyűlölködő pillantásaitól és néhány indulatos szótól kísérve félénken visszasompolygott
az ablakhoz. A piros kalapos előzékenyen, mosolyogva már nyújtotta is
feléje az utalványt, amivel ismét az asztalhoz ment, és hosszas előkészületek után, teljes összpontosítással hozzáfogott volna kitöltéshez. Közben
elszántan biztatta magát:
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– Most már ne add fel!
– Segíthetek? – riasztotta fel az iménti hang, amely most nem bársonyosan simogatott, hanem inkább üdén csilingelt.
– Nagyon kedves – mondta tétován –, majd csak elboldogulok. Különben is segített már, magamtól soha nem jutott volna eszembe ez a megoldás. Nagyon köszönöm.
A piroskalapos még egyszer kérdően és biztatóan rámosolygott, majd
könnyed, ringó léptekkel elindult a kijárat felé. Menjen utána? A forgóajtóban arccal feléje kerülve ismét rámosolygott. Mégiscsak utána kellene
mennie, és itt hagyni a francba ezt az egészet, építményadóstól, kötőjelestől, mindenestől. Vagy legalább valami biztosat megtudni róla, a nevét,
a címét, hogy ne vesszen el örökre. De az ablak előtti sorozatos hercehurcák elgyengítették, és most hirtelen megdöbbenve tapasztalta, hogy
semmi kedve új címeket, neveket megjegyezni, még ezét a piros kalapos
nőét sem. Rá itt most sokkal nagyobb, bizonytalan kimenetelű és embert
próbáló feladat hárul. De legfőképpen az tartotta vissza, amit már gyerekkorában megtanult, sőt amit inkább a fejébe vertek, hogy a sort nem
szabad otthagyni, a sort ki kell várni. Ezzel küldték el kenyérért a boltba,
hogy bármilyen hosszú, várja csak ki szépen azt a sort, ne merészelje otthagyni. Aztán ott volt az iskolai tornasor, ahová nagyságrendben állították be őket. Ez inkább valami ranglista volt, amely évenként változhatott.
Egy-egy nyári szünet utána a végéről akár az elejére is el lehetett jutni,
az utolsóból első lehetett. Majd jöttek másfajta sorok. Ezeket nem szülői parancsra, vagy nem a természetes növekedés szerint kellett kivárni,
ezeket valahol a pénztárablakok mögötti bizonytalan távolságban már
alighanem azok a titokzatos erők mozgathatták, amelyekre itt a pénztárosnő is hivatkozott. A lakáskiutalási sorok, az autóvásárlási sorok... Azok
a távoli, titokzatos erők pedig hetenként az újságokban, a hivatali folyosókra kifüggesztett listákon tájékoztattak a pillanatnyi állapotokról, hogy
ki mennyivel jutott előbbre, milyen messze van még az autótól, a lakástól.
Ezek a listák is éppen olyan lassan haladtak, mint itt, a pénztárablak előtt
kígyózó sorok.
– Most már ne add fel! – biztatta magát újra elszántan, és remegő kézzel
kezdte kitölteni a rubrikákat. Talán az indulattól remegett a keze, talán
a piros kalapos nő elszalasztása miatt? De kitöltötte mindegyiket, ahogy
kell, az egyiket hátulról kezdve, jobbról balra haladva számmal, a másikat
betűvel, és ahogy mondták:
EGYEZER-KETTŐSZÁZ forint
A befizető nevéhez és lakcíméhez érve elbizonytalanodott. Nézze meg
a személyi igazolványában? A túlzott magabiztosság és megszokás sokszor nagyon veszélyes lehet. Ezzel kapcsolatban már voltak kellemetlen
tapasztalatai. Egyszer autópálya-matricát vett, és a kocsija rendszáma
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helyett telefonszámának második felét diktálta be. Nyolcszázhetvenöt
helyett nyolcszázötvenötöt. És amilyen balszerencséje van, persze, hogy
lefényképezték, és jól meg is büntették érte. Ugyanakkor egy régi barátjának a nyolcszázötvenöt helyett a nyolcszázhetvenötöt adta meg a telefonszáma második feleként, amiből egy sor apró kellemetlensége támadt.
Az ismerőse például több fontos ügyben nem tudta felhívni, akinél pedig
ezen a számon folyton becsengett a telefon, az a végén kijött a sodrából,
és durva sértegetésekkel kérte ki magának az állandó zaklatást. Hiába
próbált elnézést kérni, hiába próbálta magyarázni a tévedését, a barátja
megharagudott rá a szerinte otromba vicc miatt, és azóta úgy elhidegültek, hogy egyáltalán nem is érintkeznek egymással, több mint tízéves meghitt kapcsolat után.
De aztán fejből határozottan beírta a nevét és a lakcímét. A személyi
igazolványát különben sem hozta magával. Ki hitte volna, hogy esetleg
szüksége lehet rá egy ilyen vacak utalvány feladásához. De nem baj, hála
istennek, nem is kellett. Elégedetten felsóhajtott. A számlatulajdonos
számlaszámának és nevének hosszú, üres rubrikája azonban ijesztően és
vészjóslóan meredt rá, mint valami mély szakadék, amin, ha törik, ha szakad, át kell ugrania. A három elrontott utalványt szerencsére nem dobta
el, hanem a zsebébe gyűrte őket. Most nem győzte érte áldani az eszét. Ám
az utalványok annyira egybegabalyodtak, hogy sokáig kellett kotorásznia
utánuk. A kotorászás közben a mindenféle kacat mellett kezébe akadt a
cigarettásdoboza meg az öngyújtója. Megkönnyebbülten beléjük markolt.
Egy szál cigaretta engedelmesen ki is csúszott a dobozból, és szinte belesimult a tenyerébe. Nem úgy, mint azok a nyavalyás utalványok! Az első
gondolata az volt, hogy azonnal rágyújt. Egy cigaretta biztosan jót tenne.
Egy jó mély slukk, aztán kifújni a füstöt, aztán megint mélyen leszívni, és
apránként belefújni mindent a világba, mindent, ami benne gomolyog a
zsigereiben, a tüdejében, a torkában. Igen, a torkában, ami már most is
úgy kiszáradt, hogy alig tudott nyelni, és szinte zihálva szedte a száján
keresztül a levegőt. De a szemben lévő falon függő tábla, a vastag, piros
vonallal áthúzott fekete pipával, a felkiáltójeles figyelmeztetéssel eszébe
juttatta, amit különben úgyis tudott, és amit most úgy, de úgy szeretett
volna áthágni:
DOHÁNYOZNI TILOS!
Persze, odakint az ajtó előtt, a bejáratnál vagy az utcán nem tilos. Ez
nem ugyanaz, mintha elment volna a piros kalapos nő után. Ez csak egy
ötperces pihenő. Pihenő pedig mindenkinek jár. Jó, jó, de ha öt percre
kimegy cigarettázni, feladja itt a sorban hosszú idő alatt nehezen kiharcolt helyét, és kezdhet mindent elölről. Igaz, hogy folyton visszaküldözgették az ablaktól, és talán újra vissza fogják küldeni, de az is valami, ha
az ember legalább az ablakig eljut. Még ha folyton vissza is küldözgetik
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a sor végére, és folyton elsőből utolsó is lesz. A visszaküldözgetés már
biztos állapot, sőt megállapodottság, és sokkal jobb, mint elölről kezdeni
az egész cirkuszt. Annál meg százszor jobb, mint vadidegenként bejönni
az ajtó elől, az utcáról. Amíg itt téblábolt, már ketten is beálltak a sorába,
mellette, az asztalnál többen is buzgón töltögetik az utalványaikat, ajánlott levél blankettáikat, az ajtó felől pedig újak meg újak nyomakodnak
befelé, mind-mind ugrásra készen, hogy megelőzzék. De nem, abból nem
esznek!
A sorban állók közben zárta alakzatban, hősies eltökéltséggel araszoltak
céljuk felé, Mint egy várostromló sereg. Csak néha-néha dőlt ki közülük
valaki: egy férfi idegesen és sűrűn az órájára pillantgatott, majd szitkozódva elment. Egy idősebb nő megtántorodott, és összecsuklott. A mögötte
álló fiatalasszony a segítségére sietett, kitámogatta, de a zárt alakzatban
támadó rést hátulról rögtön betöltötték. Mire a segítőkész fiatalasszony
visszajött volna a helyére, már nem volt hová állnia, így hangos veszekedés és szóváltás közben kénytelen volt hátra menni a sor legvégére.
Némi tétovázás után elengedte a cigarettásdobozt, az öngyújtót, kiejtette az ujjai közé belesimult cigarettát, és végre nagy nehezen sikerült
előráncigálnia az egyik utalványt. Szétsimította. A számlaszám huszonnégy számból és öt kötőjelből állt. Mire ezt kitöltötte, a számjegyek összefolytak a szeme előtt, a tekintete fátyolos lett, mintha sírással küszködne,
vagy mintha tormát reszeltek volna az orra alá.
– Inkább add fel! – mondta csüggedten.
De aztán mégis összeszedte magát, találomra elővette a feladáshoz
szükséges aprópénzt, és a kitöltött utalvánnyal beállt a két újonnan érkezett mögé. Otthonosan körülnézett. Az ablak felől jól kivehetően hallatszott a pénztárosnő hangja:
– Előfordult már ilyesmi. Aztán majd én tarthatom érte a hátamat.
Hirtelen gondolt egyet, és egy bizonytalankodó jövevényt még éppen
megelőzve, gyorsan átlépett az övénél is jóval hosszabban kígyózó szomszédos sorba.
Hátha az vezet az ő ablakához.

Lehota János

Esti Kornél víztükrei
A „tenger nélkül is mediterrán” alaphelyzet Rónay György megfogalmazta11 élményszerkezetei vagy a „bácskai-mediterrán” formakultúra
Tolnai Ottó által méltatott12 érzéki közvetlensége és kiterjedései a történelem- és létszemléleti komplexitás jelentéssíkjainak tükörszerű összjátékára hívják fel a Kosztolányi Dezső műveit olvasók figyelmét. Többek
között azokra a poétikai eljárásokra, szisztematikus világérzékelési sorozatokra, amelyeknek motivikus aspektusait, működési rendjét Esti Kornél alkotói műhelyébe betekintést engedve közvetítik a szerző alkotásai.
Esti Kornél történetmondói vénájához, költői gyakorlatához, „allegóriára
emlékeztető utalástechnikájához”13 kifejezetten passzolnak és zavartalanul illeszkednek a létösszegzés, a keretesség principális témaváltozatai, a
jelentéktelenség mindennapiságának és a művészsors példaértékűségének mozzanatai.
A kezdet és a vég, a művészet és az élet, a sekélység és a mélység, a
patetikusság és a paradoxialitás színe-visszája, egyidejű kettőződései a
személyes életre vonatkozó érvelési módozatok központi jelenségköreiben és mellékvonulataiban ugyanúgy gyülemlenek fel. Az álombéli felidéződések, elővillanások, a tükröződés vetületei, a visszaverődés képzetei
általános és konkrét, elvont és átvitt értelemben egyformán kitüntetett
helyzetekben szerepelnek, akár a számozott fejezetekre tagolódó elbeszéléseket, akár a Tengerszem kötet második szövegciklusát létrehozó kalandokat, akár az Esti Kornél énekét, az Esti Kornél útinaplójában talált
rímes etűdöket, az Esti Kornél újabb versei címen ismert miniatűröket
vesszük figyelembe. Az önszemlélés, az önfeltérképezés, az introspekció
eszközéül szolgáló, az irónia és az önirónia társszerzőjévé14 avatott tükör használati tárgyi funkcióját kiegészíti, kibővíti a fétisszerű karakter,
s miként Szegedy-Maszák Mihály tanulmányaiban korábban kimutatta,
legújabban pedig szintetizáló igényű monográfiájában a látszatkeltésre,
a hitelesítésre, a „fölvett én megkettőzésére”15 figyelmet fordítva érzé	RÓNAY György: A nagy nemzedék, Budapest, Szépirodalmi, 1971, 192.
TOLNAI Ottó: Kosztolányi, az etruszk, in HÓZSA Éva, ARANY Zsuzsanna, KISS
Gusztáv (szerk.): Az emlékezés elevensége (Kosztolányi Dezső Napok a szülőföldön),
Szabadka, Városi Könyvtár, 2007, 518.
13
SZÖRÉNYI László: „Multaddal valamit kezdeni”, Budapest, Magvető, 1989, 247.
14
Vö. BÁNYAI János: Irónia és ünnepélyesség, in HÓZSA Éva, ARANY Zsuzsanna,
KISS Gusztáv (szerk.): Az emlékezés elevensége (Kosztolányi Dezső Napok a szülőföldön), Szabadka, Városi Könyvtár, 2007, 182.
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keltette, a tükör a művészieskedő szépelgés, a maszkcserés énaktivizálás,
valamint az artisztikus kiteljesedés és az önjelképezés átmenetes értelemkombinációit egyaránt létrehozza. Ezek az Esti Kornél „vastag-zöld
szójátékaival” megtűzdelt gondolatalakzatok ráadásul a különnemű, egymásra rétegződő felületi tapasztalatokra, a látványi imaginációra, a tér és
idő kontinuitására épülnek, s kitüntetetten támaszkodnak a víz tipológiai
szimbolizmusára és erotikus metaforikájára.
Esti Kornél kalandjai közül Az utolsó fölolvasás című rövid történetet
vizsgálva Thomka Beáta a textus metaforikus és szimbolikus csomópontokba sűrűsödését a következőképpen jellemezte: „E gócok nyomán bontakoznak ki az elvontabb jelentések, s általuk lép dinamikus kapcsolatba
az elbeszélés a szimbólumok mélyrétegében felhalmozódott archaikus
jelentésekkel. A szimbolizációt a szöveg a tárgyi elemek, arányok, kiterjedések, térképzetek, formák, irányok deformálásával eszközli: a „végeérhetetlen folyosó”, a rejtélyes „tükör”, az önmagukba visszatérő ívek, az
indulási és megérkezési pontok azonossága figyelmeztet a történet és a
helyzetek metaforikusságára.”16 A bácskai emlékanyag hordaléka elemi
erővel szivárogja át és tagolja szét Esti Kornél kalandjainak újdonságélményeit, nyelvi és kulturális impulzusait. A francia világvárost idegenkedéssel fogadva, vonatkoztatási pontjainak viszonylagosságára kényszerül
ráébredni a Cseregdi Bandi Párizsban, 1910-ben című elbeszélés sárszegi
joghallgatója: „Egymás után érték a kisebb-nagyobb csalódások. A férfiak itten kopottan járnak, a rendőrnek nincs sisakja, a levélszekrényeket
nem lehet megtalálni, mert a lámpaoszlopokba rejtik, a cigarettának, a
Marylandnak, szecskaíze van; a járdák szemetesek, piszkosak, a Szajna
is mocskos és kicsiny, sokkal kisebb, mint a Duna.” A partszegélyek veszélyforrás gyanánt bukkannak fel, a vízközelség az érzelmi azonosulást
és a testi alárendeltséget kiváltva jelenik meg az Esti Kornél tizenhatodik
fejezetében, amelyben a Dunába csobbanó és az átellenben lévő oldalt
megcélzó főhős hidegvérű nemtörődömsége a bekebelezés, az elnyeletés
gigászi tölcséreként ébreszti életre a folyót: „Csakhogy a part, ahonnan
indult, még távolabbnak látszott, mint a túlsó part. Ezért a túlsó part felé
igyekezett. A víz errefelé idegenszerű volt, mély és hideg. Bal lábát megfogta a görcs. Amikor kirúgta a jobb lábát, azon is összecsomósodtak az
izmok. Amint szokta, a hátára akart feküdni, de csak ide-oda hánykolódott, forgott, lebukott, ivott pár kortyot, egy-egy pillanatra fel-feltűnt,
majd a víz sötét fátyolaiba bonyolódva merült-merült lefelé.”
A víztömeg thanatologikus folklórja, anyagsűrűségének állapotváltozásai, képlékenységi tartományainak határeltolódásai, színtelítettségének
kísérteties vibrálásai, agóniás gyötrődései már korán felsejlettek Kosztolányi Dezső különböző műfajú szépírói munkáiban. Különösen kiemel16
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kedik ezek sorából a szerzőnek A Hét 1914. február 1-jei számában Duna
címmel megjelent rövidke írása, maradandó pillanatkép-rögzítése: „Pikkelyek úsznak a felületén, pöttyök, pörsenések, mérges bibircsók. Bizonyára beteg, pestise van, gonoszul-sötéten múlik ki. Pusztulj el, öreg, döglődő kígyó. A fekete váladéka már alig-alig mozog, a vére összezsibbadt,
még egynéhányat vonaglik, azzal vége.” Még erőteljesebb, s részleteiben
kiérleltebb az ezt a vízrajzi képzetkört évekkel előbb, a folyóirat 1910.
szeptember 4-ei számában a személyes üdvtörténet és az elkárhozás dimenzióváltásaival megalapozó kisesszéje, dantei pokolvíziót festő tengeri
útleírása, amely Adria címen ismeretes: „Mindnyájan táncolni kezdtünk,
picike, tragikomikus bábok, és meghódoltam a víz hatalma előtt. […]
Alattunk pedig öklődött és csuklott az émelygő tenger, az öreg iszákos,
az utálatos és brutális lump, minden titkok hordozója. Tisztelettel kell
viselni a haragját. A gyöngyhalászok belőle merik a moszatot, amiben az
egysejtű állat él, az élet kezdete, ami annyira érthetetlen, mint a halál.”
Az Esti Kornél előtt megnyíló folyómeder távlata, a tengervízi mélység perspektívája feltételezhetően nem más, mint a szupranaturális veszély örvénylő megtestesítője, a halál metaforája. Mindent és mindenkit
lerántani tudó gyomra a pokol, ám az innen való kikecmergés, följövetel,
visszatérés mindig feltámadás. Esti Kornél számára egyszersmind az általános fogantatás közege, a születés kiindulópontja, a létrehozatal és a felszínre léptetés előmozdítója, közreműködője. Az anyaöl és a méh archetípusa, térben, időben végtelen, az összes elem benne foglaltatik egybekeveredve. Nem véletlen, hogy az Esti Kornél híres harmadik fejezetében a
saját eredetének értelmét és származásának titkát éppen áthaladtában az
Adamich-mólón, a tengerhez közeledve, fürdeni menet adja meg a költői
szenzibilitású főhős: „Hogy honnan származom? – szavalgatott magának
Esti megmámorosodva a feketétől és az álmatlanságtól. – Onnan, ahonnan minden ember. Egy anyaméh bíbor barlangjából.”
A frissen maturált Esti Kornél ajándékba kapott fiumei vonatutazása,
velencei hajóútja a képzeletét felgyújtó tenger kartografikus imaginációját
az Árpádok és az Anjouk idejétől egészen a világháború végéig tulajdonolt
tenger dekoratív kulisszájának felbukkanására való várakozással fokozza
föl. A „sima, végtelen kékség” tényleges alakot öltésének közeli bekövetkezte a mediterrán spektralitás, a tengeri színvilág kirajzolódását már a vonatfülke nyugalmában megelőlegezi: „Csönd volt a fülkében, teljes csönd.
A gázmécs zöld ködöt szitált széjjel, afféle opálos-tejes derengést, amilyent
halpalotákban látni, tengeralatti búvárképeken.” Az őselem azonban nem
adja könnyen magát, ahhoz, hogy közvetlen érintkezésbe léphessenek vele,
a tükrébe pillanthassanak, a felületén áthatoljanak, várakozni kell. A nemrégiben mutatós eredménnyel érettségizett diák ditirambikus magasságba
emelt köszöntésének, tengeri szózatának sorai sem elég sürgetők, az Adria „késik” és „búvócskázik” újdonsült poétájával. A víz eleganciája teljes
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körű figyelmet igényel, a vonatkupék közönségének telt házas ovációját.
Titáni fenségében látható kizárólag, ragyogó színszőnyegének tökéletességével, villódzó fodrainak hibátlanságával kerülhet nézőjének, hódolójának
szeme elé: „Nem képzelte se szebbnek, se nagyobbnak. Szebb és nagyobb
volt annál, amit valaha elképzelt. […] Mégis ünnepi volt ez, óriási volt, az
egyetlen óriási évezredek ősi fénykoszorújában.” Utastársairól, anyáról és
lányáról közben megfeledkezik, noha éppen a személykocsiban elcsattanó
csók (élete első csókja) utórezgései, a szocietális tabuk nyilvános megsértése, az arcok és az ízek kikényszerített pozíciócseréje révén kelhet nászra
a tengerrel. A felavatás testi kontaktusának sokkolóan vizenyős tapasztalata nélkül ugyanis el sem jegyezhetné magát vele, intim összeköttetésbe
aligha olvadhatna az Adriával.
A tenger iránti sóvárgás fokozatai, a vízi világ pánerotizmusa a középiskolai tanulmányait alig befejező fiatalember nyilvánvaló szexuális járatlanságára utalnak, s a szellemileg visszamaradott Editke testi valójának
riasztó föltárulkozásával párhuzamosak. A kifejlő alkati jegyek taszító
anatómiája, az örömelvet támogatni nem tudó esztétikája, nemi érdeklődést kiváltani képtelen szervi, testtáji elrendeződése a csók borzalmas
ízének leírására rímel, amelyben a viszkozitás, a váladéktermelődés ös�szefüggései, hőmérsékleti és halmazállapoti faktorai helyeződnek előtérbe. A váratlanul rohamot indító test túlszivárgása, szekréciós üzemzavara
elemi csapásként éri, megbénítja a letámadottat. Az ajkak romantikus és
érzéki dialógusa sohasem bontakozhat ki kettejük között: „Nem kapott
levegőt. Száján volt valami. Valami hideg rondaság volt, valami nehéz,
lucskos mosogatórongy, s ez ráfeküdt szájára, szívta, beléje dagadt, kövéredett tőle, megmerevedett, mint a pióca, nem akart leszakadni róla.
Lélegzeni sem engedte.”
A koordinálatlan érzelemkitöréseket, a labiális inváziót, a fulladozás,
az öklendezés kínjait és a háborodott lánygyermekét agyonbabusgatással
fékező, csitító anya majomszeretetét Esti Kornél a csók titkának mérlegelésével próbálja közös nevezőre hozni: „Amikor az emberek a kétségbeeséstől és vágytól tehetetlenek, s a beszéd már mit sem ér, csak ezzel
érintkezhetnek, a leheletük egybekeverésével. Így igyekeznek egymásba
szállni, a mélybe, ahol talán majd megtalálják mindennek az értelmét és
magyarázatát.” Ezzel voltaképpen a mélység rejtelmeihez kerül közelebb,
életének legsötétebb gócába17 érkezvén el. A menekvés iránya a gyorsvonat vagonjának iszonyatából egyedül Isztria felé, a valamikori magyar
tengermellékre, a Kvarner-vidékre, a Buccari (korábban Szádrévi)-öbölbe mutat. Minden tudását összeszedve kapaszkodik az epikureus bölcseletbe, a sztoikus gondolkodásba, Terentiust és más latin auktorokat idéz,
Xenophón történelmi beszámolójához fordul, hogy az Anabaszisz ihleté17
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sének hatására a thalasszális elv dicsőséges imáját, az orális stimuláció varázsénekét zenghesse: „Szoptass meg engem, válts meg, távoztasd el tőlem a
rémeket. Tégy azzá, aminek születtem. „Megfürdött a tenger szagában, előre
megmosakodott a leheletében. Két karját pedig feléje nyújtotta, hogy közelebb legyen hozzá.”
A klasszikus hagyományban a káosz a víz egyik megtestesülési formája, a sztoikusok felfogásában például olyan tér, amely magába fogad, besűrűsödni, pulzálni, özönleni, ritkulni, szétterítődni ugyancsak képes. A
skolasztikusok filozófiájában a káosz nedvet, cseppfolyósságot jelent az
öntés, a locsolás analógiája, művi etimologizálása nyomán. A Tavaszi színjáték a tengeren című alkotásának reflexióiban, amelyek a Színházi Élet
1935. július 9-ei számában láttak napvilágot, Kosztolányi Dezső maga is
finoman árnyalta és továbbszőtte ezt a cirkulációs folyamatot, fluiditási
kontextust: „Nyílt tengeren halad a hajó. Körötte tömören dagad a víz,
ez a másik „sajátos nedv”, mely éppoly sós, mint a vérünk és éppúgy kering.” Amennyiben a víz fizikai, a vitális funkciókat serkentő kiterjedés, s
lehet végtelen, üres, kozmikus tágasság, ugyanakkor szakrális, mitológiai
jelentéssűrítődés, rombolni és teremteni tudó erő, akkor a viszonzás, az
ismétlődés kiváltására alkalmatlan, viszolyogtató csók beszennyezte test
kizárólag a tengerben tisztulhat meg. Tulajdonosa, Esti Kornél oly módon kelhet új életre, akkor költözhet új illúziókba, ha nemcsak a tükrébe
pillant bele, hanem alámerülve, rituálisan lemossa, lepergeti magáról az
értelmi fogyatékos leányzó emlékét, kiöblíti magából a szája ízét. Editke
(germán eredetű nevének birtoklásra, örökségre, vagyonra rájátszó jelentésével összhangban) az érintetlenségét kínálja oda és veszejti el, az
érettségijén „praeclare maturussá” minősített ifjú viszont a szüzességét
a tengernek adományozza, amikor eggyé forr és összeszervesül impozáns
matériájával: „Lemerült beléje. Prüszkölve bukott ki, és kacagott. Hintázott törékeny, üvegszerű felületén. Dalolt és ordítozott. Kimosta torkát
ezzel a sós öblögetővízzel, utána beleköpött, mert a tenger köpőcsésze
is, az istenek és rakoncátlan fiatalok köpőcsészéje. Aztán zárt karokkal
dobta testét a gyöngyös kékségbe, hogy végképp egyesüljön vele.”
Az óceán és tenger egyenlővé tételét, közös szintre hozását az antikvitás
gondolkodóinak hatására Esti Kornél szintén megkísérli, ahogy Goethétől
és Novalistól kezdve az angol, francia, orosz romantikusokon át a szimbolistákig már annyian megtették. Bár a nagy vizek korlátozhatják a partot
érést, a partraszállást, méltóságuk, expanzivitásuk megértését éppen az
teszi szükségessé, hogy különböző világrészeket, világegészeket kötnek
össze egymással, hiszen az eltérő univerzumok közötti kapcsolatteremtés,
kapcsolatfenntartás és az áthaladás, átutaztatás médiumai.18 A tizenhetedik fejezet vízérzékenységében az adriatikus referencia egybecseng a
18
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nordikus tapasztalattal. Már-már Leonardo da Vinci Codex Atlanticusát,
a szárnyalás, a csapongás, vég nélküli sodródás, árapályos hömpölygés
pompáját, François-René de Chateaubriand önéletrajzi gyűjteményének,
Síron túli emlékiratainak (Mémoires d’outre-tombe) formuláit, a „tengeri
zarándok”, a „hullámok barátja” önmetaforáit, Victor Hugo atlantikus
géniuszának tengerképzetét és óceándefinícióját, A tenger munkásainak
(Les Travailleurs de la Mer) élményköreit evokálja a szemhatárt betöltő
akvatikus tündöklés látványa: „A fövenyparton, a víztől egy méternyire,
egy valamivel magasabb, de a többihez teljesen hasonló oszlop keltette föl
figyelmem, s azon egy valamivel nagyobb, de a többihez teljesen hasonló
fehér zománctábla, ezzel a szöveggel: A tenger. Én, aki a latinok közül
érkeztem ide, ezt eleinte merőben fölöslegesnek éreztem. Hiszen előttem
tajtékzott a háborgó végtelenség, s nyilvánvaló, hogy az Északi-tengert
senki se tévesztheti össze egy köpőládával vagy egy gőzmosodával. Később beláttam, hogy tévedtem ifjúi felületességemben. Éppen ebben volt
a németek igazi nagysága. Ez maga volt a tökéletesség.”
A folyó és a tenger misztikus lénnyé, ámulatkeltő múzsává, titkok tudójává avatása, feminin vonásokkal történő felruházása, antropomorfizálása
jellegzetes megoldása Kosztolányi Dezső előzőekben már említett két,
az 1910-es és az 1914-es évben keletkezett művének. Ahogy az Esti Kornél történetei közül többnek az elővázlatát, voltaképpeni korai verzióját,
magkezdeményét megtalálhatni a szerző publicisztikai munkásságának
allegorikus jellegű darabjai sorában19, úgy A Hétben közölt Duna és Adria
szellemi orientációját, értékpreferenciáit a harmadik, a tizenhatodik és a
tizenhetedik fejezet folyóhódolatát, tengeri érdeklődését, oceanográfiáját meghatározó forrásoknak, előmunkálatoknak, gondolatkísérleteknek
érdemes tekinteni. Utóbbi alkotás, az Adria rendelkezik egy további, alcímszerű közleménnyel, bővítménnyel, amely ekképpen szól: Tengeri betegség. E paratextuális kiegészítés egyszerre vonatkozik és terjed ki a vízi
jártasság, a felszenteltség bensőségességére, az utazás mámorára és elragadtatására, valamint a himbálózás kiváltotta panaszok és rosszullétek
diadalára, azaz a test függőségeinek kulturális antropológiai rejtelmeire s
a szervezet megingásainak egészségtani szövődményeire, gyógyászati talányaira: „Betegségemet se érthetik meg az orvosok. Csak azt tudják, a
fülem félkörös ívjáratában víz van, az egyensúlyérzék központja, és most
ez a kis víz háborog a nagy víz ellen. Valószínűleg azonban csak azért
szédülök, mert nagyon közel jöttem az élethez, a titok kapujához. Minden porcikámban érzem a vizet. Száraz tagjaim a tenger esszenciájában
fürdenek. Idegeim követik a hullámok ritmusát. Vérem, akárcsak a tenger vize, álomtalanul forrong.” Esti Kornél földrajzi, művészeti, irodalmi
kalandozása, intellektuális tájékozódása, szervérzeti önfelmérése tehát
19
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a tenger egyenlő tenger reláció érvényre juttatása. Az utazás, a territoriális peregrináció betetőzte geopoétika a megszokottság, kényelmesség
ellenében működik, kölcsönösen felfoghatóvá, megérthetővé téve az idegenszerűséget, az önazonosság és a viszonosság megnyilatkozási módjait,
mélyre ható újraértékelésben részesítve20 a tárgyakat, jelenségeket, eseményeket.
A hetvenhét történetet tartalmazó Tengerszem kötet Esti Kornél-blokkja mellett a Végzet és veszély című első egység, továbbá a Tollrajzok című
ötödik rész darabjai szintén bővelkednek mitologikus, szimbolikus jelentés-összefüggésekben, biblikus eredetű áthallásokban. A folyó és a tenger
víztükrei az Esti Kornél felfedezte érzetkomplexumokat, színvariációkat,
foltszerű díszleteket, újból és újból átélt formai szintcseréket, abisszális
fáziseltolódásokat mutatják több esetben. Így válik a Duna a bűnök temetőjévé a Tükörponty című elbeszélésben, amelyben az ókori képábrázolások halszimbolikája ismerhető fel: a mereven bámuló vízi lény sosem
pislogó, üveges szemének örök, állandó ébrenléte íródik és olvasódik rá a
haldoklás, a halottság balvégzetére. A Motorcsónak Weigl Bercije olthatatlan szomját agyoncirógatott vízi járgányának csillogtatásával, dunai rodeójával enyhíti, s a szürke magánhivatalnok motorizált Neptunuszként,
a hullámokat meglovagolva, gépét maga alá gyűrve robog a boldogságba,
„vágyai végtelenjébe”. Akár Esti Kornél, aki a Dániel Ernőről elnevezett
személy- és áruszállító gőzhajó fedélzetén siklik majd ki a tengerre az Esti
Kornél rímeiben megénekelt Velence („Azúr, aranyló, mély medence. /
Gyémántokkal rakott szelence.”), azaz a „túlsó latin part: Itália, a szent
és imádott Itália felé”. Mindkettejük esetében határozott az erotikus ingergazdagság, a mezopotámiai, egyiptomi, görög, latin eredetű túlvilági,
alvilági utazásos tematika, de egyértelmű a bibliai kontextus is, nevezetesen az Ószövetség tengeri szimbolikája, amelyben a csónak, a hajó a folyó
és a tenger átszelésének biztosítéka, az üdvösség elnyerésének nélkülözhetetlen alkalmatossága.
A felületérzékelés bizonytalanságával, a sekélység és a mélység illuzórikus terjedelmi kivetüléseivel szembesít a Péter szövegének sárga, zöld,
kék színpalettája, amely a Tengerszem kötet címadó történetének fagyos
feketéjével és Esti Kornél hetedik kalandjának, a Világ végének metsző
kékjével rokonítható: „Elhatároztam, hogy otthon majd farkasszemet nézek a valósággal. Lámpát se kellett gyújtanom. Dolgozószobámba oly éles
kék fény nyilallt be, mint a capri Kék-barlangba a legragyogóbb napsütésben.” A Péter című elbeszélés zöld uszodavize vagy a Tengerszem „vérvörös acélladikkal” pettyezett feketéje a tintához hasonlíttatik, a Világ vége
dolgozószobájának, a tintahasználat helyének színkódját viszont a Capri
szigetén található barlang kékjének ékes teltsége szabja meg. A Pesti Hír20

	Lásd ehhez Kenneth WHITE: On the Atlantic Edge (A Geopoetics Project), Dingwall,
Sandstone Press Ltd, 2006, 48. és 52.
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lap 1930. május 18-i számában olvasható Műhelytitok címet viselő remeklésében Kosztolányi Dezső az alkotótevékenység mibenlétét, hatósugarát
és a tintatartó meg a benne lévő folyadék térkihasználtságát veti egybe és
hozza összhangba egymással: „Azok, akik igazán mélyek, mások. Azok
tintatartójuk fenekére ereszkedtek le. Azoknak sikerült valami, nem tudni, hogyan. Minden remekmű mélysége hasonlatos a tengeréhez, melyet
csak a felületén észlelünk, vagy inkább sejtünk, a ragyogó fölszínen, a türemlő, játékosan-illanó hullámokon, melyek roppant titkok fölött kön�nyedén gördülnek tova, és dalolnak.” A Tengerszem eseménymenetének
következetes lezárásában azért teljesedhetnek ki egyedül a férfi számára
a „szembenézés körei”21, mert míg partnernője a piperetükrébe meredve kizárólag saját létezése gerontológiai keserveire, az arcberendezését
átszerkesztő elváltozások, a képmását besatírozó időjelek vitathatatlan
győzelmére fókuszál, addig társa a tengerszemet pásztázó tekintetével, a
víztükörbe merített pillantásával a maga észlelési mechanizmusának működésmenetére reflektálva kerül közelebb művészi krédójának, a poétai
mesterség normatívájának megfogalmazhatóságához: „Ezután én inkább
kis költő akarok lenni. Nem nagy. Olyan kicsiny, mint ez a tengerszem. És
olyan mély.”
Az Esti Kornél megismerte, bemérte vízfelületek árnyalatok és tónuskeveredések szőtte színkomplexitásában a zöld, a kék, a fekete átható lendülete összpontosul. A szín nem pusztán szemgyönyörködtető
látványelem, hanem kompozitív anyagtársítású penetratív erő. A folyó,
a tenger, az óceán víztükreinek színkiterjedése abban a vegyültségben,
olvadékonyságban ragadható meg, amelyben például a zöld zöldje, a kék
kéksége magába szürcsöli, szívja a teljes likviditást és fluiditást, hogy hatalmasabbá növekedhessen, mint bármelyik óceán. A vízbázisnak adott
kolorikus karakterisztika a (zöld) tintát beivó kéziratlapoktól sem feltétlenül idegen, s a színek mint színek harmóniájából, konfrontációjából,
lüktető közelségéből táplálkozik. Esti Kornél „cselekvésformája a játék,
ám nem a véresen komoly játék, hanem a derűsen, felszabadultan és felszabadítóan ható játék, játék az értelemmel, az értelmetlenséggel és a
nem racionalizálható tartalmakkal, mint például a halál, a boldogság vagy
a közeledő világ vége”22. Kulturális transznacionalizmusa, otthonléte különböző partszakaszokon körvonalazódik, a papírfelületeken, könyvlapokon szerveződik, így maritim fogékonyságának nyelvi, területi, történelmi
értékeit az elkülönülések felszámolhatóságának szolgálatába állíthatja, a
Mediterráneum hibridizáló természetének23 feltárására koncentrálhatja.
21
22
23

THOMKA Beáta i. m. 130.
Uo. 124.
Erről Ian CHAMBERS: Mediterranean Crossings (The Politics of an Interrupted Modernity), Durham and London, Duke University Press, 2008, 141. és 151.
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A folyók és a tengerek tükrébe feledkezés, a mozgékony mélyükbe merítkezés szakrális utalásrendszere, színhálózata, a lélek alvilágba ereszkedő útjának, túlvilági beavatásának misztériumvallásokat idéző hagyományával szoros tapadást mutat, miközben a keresztény misztikához kötődő lelkigyakorlatok kontemplatív szakaszoltságára, a via purgativa, a
via illuminativa, a via unitiva klasszikus szintjeire, fokozataira ugyanúgy
alludál. Az Esti Kornél éneke utolsó strófájának „Menj mély fölé derengni” sora az Újszövetség evangéliumi intelméhez (Èπανάγαγε εἰς τò βάθος
[Evezz a mélyre24], Lukács 5,4) fordul segítségért, s e buzdítás komoly
mérlegeléséül veendő. Mondható tehát, hogy az Esti Kornél tizennyolcadik, befejező fejezetének a metaforikusan megélt halandóságot, mulandóságot új életté, kezdetté nyilvánító25 zárómondatai a hős nyelvi és
kulturális curriculumát végszavazzák a mosoly kísérte „lassú leszállással”.
Az Esti Kornél kalandjaiba az élni és írni feladványát beemelő Világ vége
baráti tanácsával, konklúziójával együtt pedig a vízfelszíni határterületek,
a víztükrök mögötti vonzások tanulságaként, a folyómederi, tengeralatti
topográfia ismerettáraként is érvényesíttetnek, s az Aki a mélységet látta ősi paradigmájához, több évezredes tudásanyagához visszanyúlva tekinthetők megfontolandónak, újraértelmezhetőnek: „Mert jegyezd meg,
hogy csak az élhet, aki teljesen el van készülve a halálra, s mi, ostobák,
azért halunk meg, mert csak az életre készültünk el, és mindenáron élni
akarunk. A rend, amelyet magad körül látsz, voltaképp rendetlenség, s a
rendetlenség az igazi rend. A világ vége, pedig a világ kezdete.”

24

25

Megjegyzendő itt, hogy a tengerre szállás, a kihajózás, a vízre ereszkedés jelentésárnyalataival szintén bíró ógörög kifejezés Esti Kornél „tilalomjelző kötélen” túli tengerbe úszásával ugyancsak szoros logikai kapcsolatba állítható.
Vö. BENGI László: Az elbeszélés kihívása, Budapest, Fiatal Írók Szövetsége, 2000,
23.

Baán Tibor

Kommunikáció - Bíró József költészetéről
Bíró József hatvanéves. Az erdővé lombosodó tájra visszanézni mindenképp különleges élethelyzet. A születésnapok azonban az idő múlásával nemcsak az öröm ízeit jelentik. Az örömbe néha üröm is vegyül,
különösen akkor, ha az életpálya a hazai elismeréseket tekintve meglepően visszhangtalan. Minderre túl egyszerű magyarázat az, hogy az írott
kultúra, mint a nemzedékek közötti kommunikációs távolság az elmúlt
évtizedekben valóságos szakadékká mélyült. S az sem elegendő érv, hogy
a nyelvi tudatlanság és pongyolaság az irodalom teljes vertikumában kitapintható. A képzelőerő a médiakultúra térnyerésével (úgy tűnik) fordított
arányban csökken. Mindez nem tesz jót a Kádár-korban sem igazán elfogadott mai hatvanasok költői életművének, nem beszélve arról, hogy Bíró
költészetében is vannak olyan jegyek, melyek nem tudnak, nem akarnak
illeszkedni a korszak ízlésdivatjához. Márcsak azért sem, mert Bíró utolsó mohikánként ragaszkodik a magyar avantgárde (és neoavantgárde)
sokszor és sokféleképpen elparentált szellemiségéhez. Költészete ezt a
növekedési tervet valósítja meg, holott korunk avantgárdistáinak jelentős
része már réges-rég másfajta költői utakon jár. Érték azonban az őrhelyen való kitartás is, pláne mostoha viszonyok közepette. A költő életének
könyvét lapozva ez az erény jól kitapinthatóan jelen van. Születés, kallódó
ifjúság, házasság, költészet, mámor, Kassák, Cendrars, csupa olyan tükröző felület, igazodási pont, amely kiutat jelentett abból az elmerüléssel
fenyegető életinfernóból, ahol a költő élete zajlott. Mindez keveset mond
arról a konok küzdelemről, amelyben a költő, a képzőművész s a világban elismert performer személyisége kialakult. Bíró költészete az életért
vívott küzdelem drámai naplója. Sajnálatos módon egy olyan kort élünk,
ahol elképesztő méretekben hódít a bóvli, a szélhámosság, az álérték. A
magyar irodalom roppant térségei (ezt ki kell mondani) árnyékban vannak. Az árnyék méreteit, ne legyenek illúzióink, többek közt a cenzúra
szerepét betöltő pénzhatalom (a közvéleményt formáló médiahatalom
és a reklámipar is) manipulálja. S megteheti, hiszen az irodalom, mint
az emberi lénynek önmagáról alkotott tükörképe ezer szilánkká tört. S
bizony szomorú mulatság a tükör cserepeiben szemlélni egy végzetesen
stigmatizált, ezer sebből vérző huszadik és huszonegyedik századot. Egy
olyan korszakot, amelyet átélni, átszenvedni s pláne megénekelni, kifejezni valóban emberpróbáló teljesítmény. Bíró József tudatában volt/van
annak, hogy költészete ellenszélben alakult és alakul napjainkig. Habár a
posztmodern dogmatikája szerint a felelősséget vállaló, az emberi haladás
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ügyét magas szinten képviselő, a létezést, mint etikai képződményt kifejező ún. képviseleti költészet felett eljárt az idő, Bíró (többekkel) épp ebben látja a költészet igazi értelmét. S innen nézve mindenképp elgondolkoztató, hogy korunk posztmodern költőinek java része, verseik tanúsága
szerint, alig reflektál a korra, amelyben él. Mindebben talán az is benne
van, hogy korunk embere gyökértelen lény, aki a valóság elől saját létezésének szűkös terébe menekül. Mégis ijesztő, hogy a költő, aki korábban
az emberi érzelmek kincstárnokának számított, fokozatosan eljutott a
„mi közöm hozzá?” vasbetonnál keményebb közönyéhez, a tehetetlenség
cinizmusához, vagy jobb esetben, többnyire erről van szó, a habkönnyű
semmitmondáshoz. A folyamat mélyén, mint utaltam rá, filozófia bújik
meg. A nihilizmus filozófiája, a távlattalanság, amely alapvetően és élből
konformista és problémakerülő. Ez a szemlélet fejeződik ki az irónia és a
cinizmus mindenhatóságával áthatott legyintésben is, mely azt közvetíti,
hogy a művészet tulajdonképp jóízű traccsparti, szellemes szövegelés, s
nem az, aminek a délibábos messzeségbe távozott elődök képzelték, akik
a művészetet a kor tükrének, az igazmondás, a harc, a vallomás, az emberi
haladást kifejező etika terepének tartották. Bírót ettől a vázolt, a könnyű
műfaj irányába lavírozó, a siker vulgáris demokratizmusát hangoztató, a
művészetet elmocsarasító szemlélettől antinomikus távolságok választják
el. Mint szenvedő, a nyomor bugyrait ismerő médium, a saját bőrén érzi
(mint ez a dada az év 365 napjára című opusából is kitűnik), hogy az elszegényedő tömegek képtelenek megérteni saját helyzetüket. Nincsenek abban a helyzetben, hogy szót emeljenek magukért, hiszen végletesen manipulálják őket. Nemcsak az üdvtan szerepét betöltő reklámokkal, hanem
az álművészet divatos termékeivel is. Ebben a helyzetben Bíró a tetterős,
konok elszántságot mutató, a neoavantgárdhoz ragaszkodó, annak lehetőségeit saját elképzeléseivel beoltó költészetével üzen korának. Avantgárdja, vállalva a kétségbeesés dühös kifakadásait is, az élethazugságok
lerombolására törekszik. Csupa olyasmiről beszél, aminek tétje van, s
igencsak messze van a felszínes fecsegések művészetpótló termékeitől.
Magával a költővel én, ha jól számítom, a ’70-es évek vége felé ismerkedtem meg, mégpedig a Fiatal Művészek Klubjának egyik rendezvényén,
ahol a fiatal Bíró Petri és Tóth Erzsébet társaságában olvasta fel verseit,
melyek egy része aztán belekerült a politikai okokból késleltetett megjelenésű Térérzés című verskötetébe (Magvető, 1986), amely határozott
újdonságot jelentett a korszak lírai palettáján. Márcsak azért is, mert életismerete, ma már ez világosan látszik, sok szempontból mélyebb és megszenvedettebb volt, mint számos, divatos kortársáé. Költői tájékozódása
az avantgárde és az akkoriban virágzó neoavantgárde irányába történt. Az
utoljára emlegetett, gyorsan ellobbanó, de nagy reményeket keltő irányzat azt a korábban is meglévő tudást mélyítette el, hogy a vers vizuális
ábrája a lapon hozzájárul a vers mondandójának kifejezéséhez. Az antik-
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vitás képverseinek logikája, avagy példának okáért Mallarmé módszere,
ahogy a verset az üres fehérség terében elhelyezi, nem beszélve Olson
projektív versmodelljéről, mindenképp elgondolkoztató. A fehér lapon
szabályosan vagy szabálytalanul elhelyezett szavak képzőművészeti inspirációról árulkodnak, a csöndből születnek meg. Bíró, aki saját bevallása
szerint hallja a verseit, hallásélményét egyfajta térélményként rakja olvasói
elé. A szavak közti kisebb vagy nagyobb távolság, a szavak elhelyezésének
kikísérletezett, a mondanivalóhoz simuló módozatai, verskép és mondanivaló összekapcsolásának tipográfiai lehetősége, a kötetről kötetre kialakított egyéni központozás e líra külső megjelenésének védjegye, ami
alapján egy-egy Bíró vers már messziről megismerszik. Ugyanakkor épp
ez a fajta eretnek szenvedély, a lírai aranycsinálás misztikumával áthatott megjelenési mód mind a mai napig akadályozza a megértést. Holott
a költő szándéka éppenséggel a megértés és megértetés. Bíró is szeretné
magát megmutatni, hogy látva lássák, de a maga szkriptovizuális művészi
elképzeléseiből nem engedhet. Központozásában vagyis a papír üres térségeihez való úttörő viszonyában nemcsak a költő, a képzőművész is jelen
van. Bíró következetessége e téren, hasonlóan a párizsi Magyar Műhely
másfajta utakon járó, de ugyancsak merészen kísérletező alkotóihoz, manapság kevés megértésre talál. Bíró ugyanis egy kulturális tabut, az olvasói
beidegződést támadja. Nehézséget támaszt, fokozott elmélyülést igényel.
Csupa olyasmit, amit korunk embere nem vállal fel. Holott Bíró költészetében a jelek (de még a betűméret-változtatások is, paradox módon,
mint utaltam rá) a mélyebb megértést szolgálják, azt az elvárást, hogy az
olvasó épp a vizuális ábra segítségével úgy, megközelítősen úgy hallja a
verset, mint maga a költő. Ennél többet mondani erről, úgy vélem, felesleges, hiszen a jelek eltávolítása (hasonlóan holmi boncoláshoz) világosan
megmutatja, hogy a jelek mögött egy közérthető, bár szótakarékos művészi elképzelés munkál. Ennek tagadása mindenképpen hiba, hiszen Bíró
nemcsak a jeleket mondja, hanem a jelekkel hangszerelt versmondatokat.
Aki ezt a nyilvánvaló körülményt felcseréli, mint teszem azt az Esőben
írott cikkében Kele Fodor Ákos, mikor azt írja, hogy „Bíró hiányjelei a
Semmi jelei, ezért azok a lírai beszélőt a halálba központozzák”, az alapvetően félrevezeti magát és olvasóit is. Ez a könnyelmű kijelentés (gondolom erről van szó) nem vesz tudomást arról, valósággal elfedi, hogy a
Bíró vers is szavakból, mondatokból áll, néha pedig (ez sem tekinthető
stilisztikai vétségnek!), hiányos mondatokból. Ha ez így van, akkor mégsem a semmiről beszélünk, hanem valamiről. Megformázott szövegekről,
melyeknek kitapintható jelentésük van. Csakis ezek elemzése után jogosult egy kritikus (a szakma szabályai szerint) mérleget vonni egy versről, s
pláne egy sokágú, számos hangfekvésben szóló életműről.
De visszatérve Bíró József költészetéhez, aranyszabályként szeretném
rögzíteni, hogy drámai létérzékelése ellenére sem adja meg magát a lét-
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pusztító erőknek. Hisz ugyanis a költészet világjobbító hivatásában. Bíró
első könyvének versénje ugyanis a magyarországi helyzetre adaptált lázadó, akinek alapvető élménye – miképp nemzedékéé – a kallódás, az otthontalanság. Érdemes ebből a szempontból közelíteni az Allen Ginsberg
1963-as portréjához című alkotáshoz, ahol a következőket olvassuk: „homloka / gótikus ívű csontboltozata / alatt / az alázattal / és gyűlölettel futtatott / csipkehártyás / szentségtartó fülke / sötétjéből / elővillan / a vadul
szűkölő / villámcsóvákat öklendező / szempár”. A hangütés, mint valami
zenemű esetében, a kemény és a disszonáns élethelyzetek sűrűjébe vezet.
A versekben felvillantott helyek és helyzetek felsorolását e líra, mint kíméletlen fekete-fehér fotográfiákat vágja az olvasó elé. A portrét a vers
sokdimenziójú valósággá tágítja az életeseményekre reflektáló igékkel,
jelzőkkel. Így: „orra nyergében ülő / szarukeretes szemüvegének / szenzációportól / könnytől / kábítószerektől / nyomornegyedek / hullabűzt lehelő
/ szeméttelepeitől / gyógyítatlan nem fertőzésektől / háborúk gyújtóbombáinak / zsírsavas kocsonyás fröccsenéseitől / és a VÁROSBAN aszfaltra
csattanó / véres köpésektől iszamós-mocskos / sarkantyúja / mindahányszor / az arcüreget védő / lágy húsba vág” A költő miközben letapogatja
Ginsberg portréját, mögé látja Amerika sötét társadalmi valóságát, azt
a társadalmi infernót, amely az Üvöltés hangjait az amerikai költő ajkára
csalta. Az „üvöltés”, mint irodalmi műfaj, a látszat ellenére sem céltalan s
formáját tekintve egyfajta liturgikus örvénylés, a modern Jób ezer sebből
vérző, profán panasza. Az üvöltés amorf kétségbeesése a társadalmi rend
érzéketlensége ellen irányul, s mint ilyen egy új rend, egy új világszemlélet
követelése. Mindez, mint utaltam rá korábban, ugyancsak messze van a
posztmodern költő narcisztikus önimádatától, aki többnyire glaszékesztyűben sem hajlandó megragadni a magánélet mélyén fortyogó társadalmi
valóság összefüggéseit, s ha netán a valóság küszöbéig el is érkezik, állást foglalni már semmiképp sem akar. Bíró József költészetében ennek
fordítottja történik. Éppenséggel nem vonul ki a társadalomból, mi több,
kötetről kötetre határozott kritikával illeti. Költői énje a lázadóból kinőtt
gondolkozó, aki pontosan érzékeli a Kádár-korszak szabadsághiányos állapotait. A Térérzésben a léthelyzet és a létstratégia fölmérése történik.
A Vénusz légycsapójában viszont a tehetetlenség, a társadalmi folyamatok
mozdíthatatlansága felett érzett lázadó düh határozottan átalakul. A primer haragnál mélyebb összefüggések irányába tájékozódik. A társadalmi
folyamatok működési elveit kívánja megragadni. Versépítkezésében mint
ezt meglatolt szóhasználata jelzi, az önkínzásig fegyelmezett személyiség,
ám a Vénusz légycsapója című kötettől számíthatóan, nem hiába kedvenc
költője a saját életformáját és szabadságeszményét közvetlen költészetté
pároló Cendrars, még inkább azzá válik. Meggyőződése, hogy a kifejezés
és annak vizuális megjelenése között olyasfajta, eleddig alig feltárt lehetőség rejtőzik, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ez a szkriptovi-
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zuális érdeklődés úttörő helyzetbe hozza a költőt. Szövegeiben a rombolás
és építés gesztusa találkozik. A létroncsolás ellenpontjaként ilyen és ehhez
hasonló kijelentésekkel találkozunk: „megszülettem s óhatatlan’ bevégeztetem / kenyérre kent galamb”. Az Apoteózis ars poetica jellegű kijelentése
könnyedén rokonítható az Aproximációval. Íme: „akár / a nomád sivatagi
szélben / nedvességet szimatoló / tuareg / harcosok tevéi / tájékozódunk /
immár biztonsággal” A két rövid vers, Bíró egyik kedvelt verstípusa, éppenséggel az értéktételezés irányába hat. Az elkeseredettség hullámvölgyeiből az értéktételező bizalom szólama emeli ki a költőt, aki, mint ez
már a Szájzár, majd a Trakta, Ásia majd a Tükörmáglya és a Kado könyveiből derül ki, szellemi horizontját ázsiai utazásai során, mint a magyar
performance hivatott mestere, folyamatosan tágította. A megoldhatatlan
földi ellenében a költő egyre hangsúlyosabban látja és láttatja emberi helyzetünket egyfajta globális nézőpontból is. A személyiség kisvilága a távoli
országokkal s nem utolsó sorban a kozmosszal való viszonyításában jut el a
transzcendenciához. Ez a fajta komplexitás, amelyben a létezés különböző
szintjei kapcsolódnak egybe, pontosan jelzi, hogy Bíró József szintézisben
gondolkozik. Pax vobiscum című verse 1956-ról, pontosan jelzi, hogy az
avantgárd gondolkozásmód magától értetődő módon él a hagyományos
líra módszereivel.
Költészete, ez a képzőművészeten iskolázott, térkezelést, hagyományos
lírát és avantgárdot szintetizáló szellemi produktum, mint valami levegőbe vésett grádics a lázadástól a létmegértés és a lételfogadás felé vezet.
Ezen az se változtat, hogy az elkeseredések szakadékaival tarkított ez a
szellemi felfedező út, amely meg nem értettségében is izgalmas lehetősége a jelenleg Csipkerózsika-álmot alvó, de előbb-utóbb majd felébredő
magyar avantgárd költészetnek.

Novics János

Jerome David Salinger (1919–2010)

Tavaly meghalt Jerome David Salinger, amerikai író, a Zabhegyező
című klasszikus kultregény szerzője. Bár ez a tény, ha morbid akarnék
lenni, mondhatnám, szinte semmit nem jelent, hiszen az elmúlt évtizedekben úgy tűnt, mintha már nem is élt volna. Nem akarok belefogni annak
részletezésébe, ami bárhol elolvasható róla, nevezetesen, hogy 1965-től
nem publikált, nem adott interjút, nem mutatkozott a nyilvánosság előtt
és most mindenki találgat, vajon maradt-e valamilyen kiadatlan kézirat a
fiókjában. Szerintem fontosabb, hogy mekkora a jelentőségük azoknak
a műveknek, amelyeket megírt és kiadott életében. Elsősorban persze a
Zabhegyezőnek.
Úgy látom ugyanis, hogy a Zabhegyező, amely ma is a világirodalom
egyik leggyakrabban vásárolt regénye és amelynek hazánkban is kultusza
volt, napjaink tökéletesen félreértett alkotása lett. A Zabhegyezőt általában a hatvanas évek amerikai beatirodalmához szokták sorolni. Kétségtelen, hogy Salinger is ehhez a nemzedékhez tartozott, de az irányzathoz
nem sok köze van. Bár a regény hőse, Holden Caulfield, ennek ellentmond,
hiszen lázad. Legalábbis látszólag. Elszökik a gimnáziumból, pár napig
csavarog a városban, végül intézetbe kerül, ebből a pozícióból mondja el
történetét, mint a regény elbeszélője. A Zabhegyező ma nem más, mint
a kamaszlázadás, a szülőkkel, az iskolával, a világgal és a társadalommal
való szembenállás korszakalkotó prózája. Nem állítom, hogy nem erről
szól a regény, hiszen ez a cselekménye. Hanem az a bajom, hogy innen
mintha nem jutottunk volna tovább, ennél mélyebbre. Nem véletlen, hogy
a Zabhegyező szinte semmilyen érdeklődést nem képes kelteni a mostani
fiatalokban. Többször tapasztaltam, milyen az, amikor ezt a könyvet az
ember egy mai kamasz kezébe adja. Szinte alig van hatással rá a szöveg,
legfeljebb hümmög, hogy igen, hát nem rossz, de még inkább az a válasz,
hogy unalmas. Vajon miért? Szerintem azért, mert a könyvről rosszul beszélünk. A hazai befogadástörténet egyik nagy bűne, hogy a Zabhegyezőt
kamaszregénnyé redukálta. Holden Caulfield ugyanis nem egy átlagos
tini a suliból, aki megszemélyesíti a tipikus tinédzser problémáit, hanem
minimum filozófus vagy próféta. Nem tudok jobb kifejezést ezeknél, de
így van. Ezért egy mai serdülő, hacsak nem rendelkezik kifinomult irodalmi antennákkal, nem tud azonosulni Holden hangjával.
Nem is a fordítással van gond, mert Gyepes Judit átültetése ugyan szerintem kissé megkopott, akadnak benne elavult, az akkori hangnemet,
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a szlenget megragadni hivatott kifejezések, de alapvetően nagyszerű átültetése a regénynek. Keményen kopognak benne Salinger mondatai,
ahogy kell, és magán hordozza keletkezési idejének atmoszféráját. Persze, abban a világban, ahol Holden él, nincs mobiltelefon és internet. De
azért nincs olyan messze sem tőlünk, mint mondjuk Mikszáth falvai és
kisvárosai. Magyarán: a közeggel és a hőssel lehetne azonosulni. A gond
inkább az, hogy a Zabhegyező nem ifjúsági fejlődésregény, hanem filozófiai mű, de erről egy kamaszt, akinek ifjúsági irodalomként adjuk kezébe
a könyvet, nehéz meggyőzni. Holott Salinger épp azt a bravúrt követi el,
mint minden kortalan remekmű: a cselekményt, a nyelvet és a jelentést,
illetve a mű esztétikai igazságát olyan természetes módon sűríti egy srác
torkába, olyan lazán hangol össze formát és tartalmat, hogy a határok láthatatlanok maradnak. (Persze, a látszólag könnyed hang mögött rengeteg
munka van, tudjuk, hogy sokat dolgozott rajta.)
Holden ugyanis nem egyszerű fiú, hanem kiválasztott. Az ő nézőpontja, narrációja olyannak mutatja meg a világot, amilyen valójában. Miközben különféle emberekkel kerül kapcsolatba, és szemléli a körülötte zajló
életet, miközben beszél, ítélkezik, szinte átvilágít a tekintetével minket.
Meglátja a hazugságainkat, a gyengeségeinket, megmutatja, hogy ez a
hely, ahol és ahogyan élünk, mennyire szánalmasan kisszerű, sekélyes,
átláthatatlan és élhetetlen. Salinger hőse pontosan úgy képes látni a világunkat, ahogyan az van. De nem merül ki ennyiben a dolga, hiszen érzi,
hogy ennek a tudásnak a birtokában felelősséggel tartozik az emberekért.
Ezt mutatja meg annak a fikciónak a leírása, melyből az eredeti cím, The
Catcher in the Rye, ered és amely a regény meghatározó kulcsmozzanata
lesz. Vigyázni akar a gyerekekre. Ennek a szinte profétikus küldetéstudatnak felemelő kifejeződése a húga iránti gyengédsége. Holden végül
csupán azért tér vissza a mi világunkba, mert szereti a húgát és tudja,
vigyáznia kell rá. Illetve, az összes gyerekre, azaz ránk, mindenkire.
Ismerve a szerző idegenkedését a róla írott kritikák és értelmezések
kapcsán, nyilván rajtam is derülne, hiszen ez is csak egy olvasat. Holott
meggyőződésem, hogy Salinger minden műve erről a tudatállapotról, a
világot és az embereket tisztán és részvétteljesen látó alakról szól, aki
olyan tudást birtokol, amilyent csak a vallásalapítók szoktak. Ez pedig
a Zabhegyezővel nem ért véget, hanem inkább kiteljesedett. Salinger
ugyanis Holden hangjánál egy mélyebb pont felé tartott, melyet az irodalomtörténet általában a miszticizmusba hajló szellemi területként jelölt
meg, sőt sokan krisztusi magatartásformát, buddhista létfilozófiát láttak
benne. Azt a tartományt térképezte fel, ahol már a nyelv és a cselekvés
sincs jelen. Ennek a némaságnak volt megtestesítője Seymour figurája,
akit személyesen alig ismerhet az olvasó, csak különféle történetekből és
testvérei elbeszéléséből alkothatunk képet a személyiségéről. Rejtélyes
alak, nem sok mindent lehet tudni róla, csak azt, hogy különösen viselke-
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dett, írogatott is, de aztán végzett magával. Öngyilkosságát a szerző egyik
elbeszéléséből ismerhetjük meg. (Ilyenkor harap a banánhal) Salinger végül Seymour alakjában találta meg azt a személyt, aki hordozójává válhatott ennek a túlérzékeny, ám a világot mégis kívülről szemlélő, szenvtelen
és a mindentudásba belefáradt hangnak. Seymour nincs jelen, hallgat, de
pontosan tudjuk, mi az, amiről hallgat. Ha visszatekintünk, nem túl meglepő, hogy e figura megalkotója, Salinger is végül elnémult, sőt eltűnt a mi
nevetséges, kegyetlen világunkból.
Ez persze csak feltevés, de nagy valószínűséggel ugyanannak a tudatállapotnak a médiumává vált, amelyet addig nyelvileg ábrázolt. Nem volt
többé mit mondania. Nem ölte meg magát, mint láthatatlan hőse, Seymour, csak egyszerűen kivonult a világból. Megtehette, hiszen művei, a
Zabhegyező eladásaiból megélt. Most azonban, miután meghalt, legalább
annyi időt és energiát kellene áldoznunk arra, amit írt, mint arra, hogy
arról töprengünk, vajon mi lehet a fiókjában. Nyilván mindenki örülne, ha
ismeretlen kéziratokat találnának. De az is lehet, hogy nincs ott semmi, és
mindaz, ami az őt titka volt az elmúlt évtizedekben, valójában az orrunk
előtt hever, ebben a négy vékony kötetben. Nyissuk fel és olvassuk el őket
újra figyelmesen.

Sum ergo cogito
Steve Chészenyi beszélgetése Rózsa Csabával
Fábián László: Az öröm embere és A gond embere címû köteteiről

A szerző megjegyzése: Ahogy az olvasók megszokhatták, Karácsondi
Imrével beszélgetek könyvekről, az élet egyéb finomságairól ezeken a
hasábokon. Most azonban vaskos meglepetés ért: riportalanyom házába
lépve egy számomra ismeretlen férfi fogadott. Megbuktam. Hiába egyeztetünk kb. egy hónapja! Az interjúnak befellegzett.
– Szia Steve! Rózsa Csaba vagyok, az Imre háziorvosa. Őt kórházba
kellett utalnom egy vizsgálatra. Elszakadhatott egy izomrost a vádlijában,
nagy fájdalmai vannak.
– Ejha, én két könyvről szerettem volna ma beszélgetni vele. Akkor a
következő stoppal mehetek vissza!...
– Nyugalom, Steve! Én is olvastam a Fábián László-köteteket, melyekről beszélgetni akartatok. Imre megkért, hogy helyettesítsem őt ma.
Kezdhetjük is, ha gondolod.
(Na, ezért „bírom a fejét” Karácsondinak. Helyettesről gondoskodik az
interjúhoz. Ész megáll!) (Vagy felpörög. Lássuk, mi lesz ebből.)
Steve: Akkor vágjunk bele!
Csaba: Vágjunk!
Steve: Egyáltalán: mikor jutottál Fábián László könyveihez? – Remélem, nem ma???
Csaba: Sokszor ülünk ebben a szobában Imrével, ahol minden négyzetmilliméter tele van könyvekkel. Mindig elmondja, hogy nekem egyedül a
földkerekségen egyet-egyet ad kölcsön. Most is nálam van egy élettanatlasz, hogy a lányomnak kicsit segíthessek a tanulásban. Amit sehol máshol
nem láttam még: itt a mennyezet is roskadozik a kötetektől. A mestergerenda mellett találtam Fábián László két könyvét. Hónapokkal ezelőtt.
(Nyugi!)
Steve: Orvos vagy, ennyit tudunk. Mit mondanál még el magadról (főleg nekem, aki most látlak életemben először…)
Csaba: Négy gyerekem van. Julcsi orvostanhallgató Szegeden, Lili gimnazista, jövőre érettségizik. Tomi elektronikát tanul, Ceci lányom pedig
a Fradiban focizik. Ami engem illet: imádok futni. Maraton, félmaraton,
felfutok a Kékestetőre, meg ilyenek. Szeretek a fiammal kajakozni a Tisza-tavon.
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Steve: Nem tűnsz sem az öröm, sem a gond emberének, így a művek
olvasása után…
Csaba: A magamfajta átlagolvasónak, aki kizárólag csak azt olvassa,
amihez kedve van, kissé rágós falatoknak bizonyultak.
Steve: Mik voltak az első benyomások?
Csaba: Szeretem az egyszerű, világos, emberi irodalmi stílust. Ahol a
megfogalmazás bonyolultságára csak a gondolat összetettsége a mentség.
Ha dagályosságot érzek, azt egyszerűen nem olvasom tovább. Természetesen vannak nehéz olvasmányok is, de az embernek érezni kell, hogy
megéri-e a fáradtságot átrágnia magát rajtuk.
Steve: Érdekes, amit mondtál. Ennek tükrében mi a véleményed?
Csaba: A Tankcsapdával tudok válaszolni: „De ha a fejedben ott van a
fejsze…”
Steve: Ez meglepő fordulat! A gyerekeid hatása alá kerültél...
Csaba: Egyáltalán nem! Szeretem a Tankcsapdát. Főleg ha hozzáteszem, hogy az idézett szám címe: Mennyország tourist!
Steve: Mi az a kályha, ahonnan el lehetne indulni a két könyv apropóján?
Csaba: Fűtési szezon van, tehát nagyon helyeselhető kis kérdést tettél
fel! Komolyra fordítva: engem a végtelen világegyetem és a természet csodálattal tölt el. A mi egyszerű agyunk képes némi magyarázatot adni erre a
működésre. Nem hiszem, hogy a természeten túl létezik valami „szellemvilág”. A fantázia, a képzelet, a művészi alkotóerő egy csodálatos ajándék,
de számomra akkor szép (pontosabban: elfogadható, „emészthető”), ha
a valóságban gyökerezik! Agyunknak az a része, amely a képzeletért felelős, valahogy „lazábban” kapcsolódik a többihez. Ezért könnyű az embert
becsapni. – Gondoljunk csak a hamis prófétákra. Minden naiv csodavárás, jóslás, homeopátia és társai vagy ostobaság, vagy kőkemény üzlet.
Steve: Vagy mindkettő.
Csaba: Igen! Ez találó megjegyzés volt. Ha folytathatom, akkor elmondom, hogy amikor kinyitottam a könyvet, az első két sor: „…az ember
létére (egyénire és közösségire egyaránt) ráterhelődik a történelem…”
lényegretörő megfogalmazása rögtön megfogott. Ezt én is így gondolom
– mondtam magamban. Az író létezésünk egyik alapjának írja le történelembe ágyazottságunkat. Megértésében a tapasztalásra, intuícióra egyaránt épít. Virághasonlatával a szépség és titok felé tereli gondolatainkat.
A történelem sajnos időnként embertelen agyrém, véres bohóckodás, a
normál emberi gondolkodás megcsúfolása. Morbid volt az egész XX. század. Jobb lenne elfelejteni az egészet!
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Steve: Az is megérne egy misét, hogy miért gondolod így…
Csaba: Akár többet is!

Steve: A gond embere első két sorával megvolnánk. De ez ebben a formában nem fog menni. Így hosszabb lenne ez a beszélgetés, mint maguk
a könyvek! Néhány fejezetet emelj ki. Erre van hely és idő.
Csaba: Értem. „Halaggyunk, halaggyunk!” Akkor itt van Az öröm embere első fejezete, A szitakötő szárnya. Goethe: Az öröm című versét idézi, ahogy a forrás körül repkedő szitakötő szárnyáról ír: „Most jobban
megnézem színét, / s látom: komor, szomorú kék / – Így jársz, örömeid szétboncolója!” Nekem erről Weöres Sándor A két nem című versének sorai
jutnak eszembe: „A férfi-akár bölcs, vagy csizmavarga-/ a világot dolgokká
széthabarja” Merünk-e örülni? – Rezignált öröm lehet az is, ha két verssorról másik két verssor ugrik be. Ugyancsak Az öröm emberének van
egy fejezete: A sátán szépsége. „…amikor az ördög prédikálja az igazságot,
vége a világnak.” Ilyesmik szerepelnek benne. Ezzel a fejezettel tudtam a
legjobban egyetérteni: demokráciát hirdet az ördög a szegényeknek, még
több pénzt a gazdagoknak, szabadságként szabadosságot: a drog pillanatnyi örömét, szerelem helyett szexet és sorolhatnám. A fejezet utolsó
mondata „Remekül megél (az ördög) az elcsábítottak virtuális öröméből,
ami – persze – fájdalom, de még uralkodik is rajtuk.” A sátán tulajdonképpen elzárja az utat az igazság és az ideálok felől, így még az álmainkat is
megöli. – Ez az egyik legigazabb, legtömörebb, baltaszerűen agyba vágódó
fejezet mindkét könyvet figyelembe véve. Nem akartam elmondani, de
itt jár a fejemben egy nagyon furcsa, morbid, mélységesen humoros és
legalább annyira elgondolkodtató történelemvillanás: Albert Schweitzert
megkérdezte egyszer Afrikában egy öreg kannibál, hogy miért ölik meg
az embereket Európában, ha még csak meg sem eszik őket? – Ismétlem:
nem akartam elmondani, de a sátán szépsége engem is elragadott.
Steve: Orvosként hogyan hatott rád Az öröm embere második fejezete,
A giccs fenségessége?
Csaba: Igen: a kórházban a haldokló asszony, aki mellett ott ül kezét
simogatva a fia, teljesen váratlanul elkezdi énekelni a folyosóról behallatszó nótát: „De nem azért, de csak azért / koszorút, ha meghalok, / a
síromra, sírhantomra / nefelejcsből fonjatok.” – Ez a fejezet is olyan, hogy
egyszerűen letaglózza az embert. Itt már nem számítanak a törpék (akár
kertiek, akár nem) a giccses szöveg igazságtartalma pillanatok alatt nyilvánvaló lesz. Ez meglepően hangzik, de: az asszony hamarosan meg fog
halni, lehet az is, hogy jelentéktelen élete volt, mint a gyorsan elhervadó
nefelejcsnek, és csak a családja fog emlékezni rá. Rettegünk, hogy velünk
is megtörténhet stb. A viruló egészségű, piros öltönyös nótaénekes szájából persze ez édelgésnek hangzik. Orvosként természetesen egészen más
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a történet olvasata, de ebbe most nem kellene belemenni.
Steve: Mit jelent a recipe kifejezés?
Csaba: Megint orvosként kellene beszélnem, vagy tényleg nem tudod?
Engem mint egyszerű, mezei olvasót találtál meg, ezt ne feledd!
Steve: Igen, igen. Érdekes lenne megkérdezni dr. Jancsó Miklóst, hogy
jogászként mit gondol dr. Németh László orvos regényeiről… Mi is az a
recipe?
Csaba: Recept. De megmondom neked oldalszám szerint, hogy mire
gondolsz Az öröm embere című kötetben. Pedig a könyveket már hetekkel
ezelőtt visszaadtam Imrének.
Steve: Nálam itt van mind a kettő, halljuk a bűvös számot.
Csaba: Harmincnyolcadik oldal, A recipe kiváltsága című fejezet.
Steve: Stimmel, stimmel! Ez fantasztikus!
Csaba: Semmi fantasztikus! Tudod hány receptet írok fel naponta különböző betegségekre? De örömre szóló vényt még senki nem kért tőlem.
Meg nem is tudnék felírni. Mindazonáltal: ezzel a fejezettel lehet a legtöbbet vitatkozni, ez inspirál legjobban a lócsiszár igazságának feszegetésére. Nem véletlenül emlékszem rá oldalszám szerint! Figyelmeztettél az
előbb: beszélgetésünk tere és ideje véges. Tehát: a lócsiszár lovait lekapcsolják az egyik vámnál. Mikor visszamegy értük, két lestrapált gebét talál.
A várúr mezei munkára fogta a lovakat. Ő az „eredeti” lovak visszaszerzésébe belebukik. Nincs igazság, és ebbe lelkünk mélyen mi sem tudunk
belenyugodni. A futballszurkoló évek múlva is emlékszik egy részrehajló
játékvezetői ítéletre. A mai korban is érzi az ember, hogy a bíróságokügyészségek munkájában nem érvényesül a legfőbb törvény: a józan ész.
Steve: Váltsunk témát! Hogy viszonyulsz a filozófiához?
Csaba: Szkeptikusan. Főleg a napjainkban kitermelt filozófusokról nem
tudom, hogy milyen munkakörökben helyezkednek el. Anyagilag megéri-e filozófusnak lenni itt és most? De nem kell a maiakról beszélni! Idézem Az öröm embere befejező sorait, melyek Heideggertől származnak, és
sommázatul kerültek a mű végére: „minden ontológia, rendelkezzék akár a
leggazdagabb és a legszilárdabban felépített kategória-rendszerrel, alapjában
vak és a legsajátabb szándékának fonákja, ha nem a lét értelmének kielégítő
megvilágításán kezdi, és nem azt fogja fel alapvető feladatként”. Nézzük,
mit mond ugyanerről Einstein: „A saját létünk vagy egyáltalán az élőlények
létének értelmét és célját kutatni – objektív szempontból- mindenkor értelmetlennek tűnt fel nekem. És mégis, minden embernek vannak bizonyos
eszményei, amelyek törekvéseit és ítéleteit irányítják. Ebben az értelemben
nekem sohasem tűnt öncélnak a kedvtelés és szórakozás (ezt az etikai bázist
a disznócsorda eszményének nevezem). Az én eszményeim, amelyek szemem
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előtt lebegtek, és mindig vidám életkedvvel töltöttek el: a jóság, szépség és az
igazság.”
Steve: Nna, most aztán „kiidézted” magad! A gond emberéről nem sok
szót ejtettél.
Csaba: Igen. Abban a könyvben a halál, az ember végességének tudata
a fő téma. Orvos vagyok. Ha itt a faluban meghal valaki, engem hívnak,
nekem kell megállapítanom a halál bekövetkeztét. A könyvet elolvastam,
de nem ez sok (sokk) volt. Hosszan idézhetnék meg fejtegethetnék, mint
az előbb… – Na, egyet azért idézek: Einstein barátját, Albert Schwitzert,
aki hosszú filozófiai és lelkészi tanulmányok után a lényeget három szóban foglalta össze: „Az élet tisztelete”. Ő sem volt A gond embere. Én sem
vagyok. Ennyi.
Steve: Ez frappáns befejezés. Végül is kinek ajánlod ezt a két könyvet?
Csaba: Hm, hm. Lehetne poénkodni, hogy mindenkinek felírnám receptre (bár nem tudom,hogy a könyvkiadás milyen jutalékokkal dolgozik,
esetleg beszélhetünk róla!) De gyakorlati tanácsként: legyen a közelben
kávé, óra helyett naptár. Az évforduló kapcsán hallgathatnak Lisztet, a
Liszt-érzékenyek meg AC/DC-t. Vagy szólhatnék a Bizottság 1-üttessel:
Kalandra fel! Olvassanak, megéri a fáradtságot!

KÖNYVRŐL KÖNYVRE
A megelégelt földi pokol
Közhely, mégis Szabó Tibor Benjámin 2009-ben a Norannál megjelent
47 (Démonok ideje) című regényére különösképpen igaz, hogy az idő
múlásával derül ki, maradandó-e egy alkotás. A 47 – úgy tűnik – kiállja
az idő próbáját, sőt, újraolvasva egyre gazdagabb jelentésrétegei tárulnak
fel. Reminiszcenciái révén avatott olvasóknak valódi szellemi csemege,
szórakozni vágyóknak fantáziát mozgató misztikus thriller, kalandregény,
a kritikusoknak mindez, sőt műfajilag még modern utópikus prózának is
nevezhetjük. Bárhonnan is vizsgálódjunk (cím, cselekmény, helyszín, idő,
szereplők, világszemlélet, ábrázolásmód), lépten-nyomon belebotlunk
valamilyen művelődési anyagba, melyek harmonikus egységgé szervülnek
a regénytér nagyon is harmóniátlan, velejéig romlott világgépezetében.
A műfaj megkívánta mértékben épül be a szöveg szellemtestébe Szerb
Antal: Utas és holdvilág című regényének szemlélete, néhány eleme, Umberto Eco: A rózsa neve sejtelmes hangulata, az író alkotói módszere,
Mihail Bulgakov Mester és Margaritájának, a Jó és Gonosz elementáris
küzdelmének ábrázolása (s kinek nem ismerős a 255. oldal. evokációja: „a
kéziratok nem égnek el”, csak itt egy titkos mp3-as anyagra vonatkozik);
és kiemelten helytállóak Darvasi Ferenc kritikájában a Krasznahorkairegények asszociációi (literatura.hu, 2009. július 4.).
„A pokol pedig a földön van, és életnek hívják” – olvashatjuk Tar Sándor
Szürke galamb című bűnregényében (Magvető, 2005, 166. o.), és Szabó
Tibor Benjamin e földi pokol végvonaglását rajzolja meg, minden misztikus eleme ellenére erőteljesen mai valóságshow-ként, mely végül emberiségdrámává mélyül, gazdagítva az e tárgykörben írott művek színképét.
A regény világvég-vízióként is felfogható, és megoldáskeresés a katartikussá vált létezésre. Középpontjában a földi létet hatalmában tartó sátán
(Donatus = beszédes név: az Úrtól/Istentől ajándékozott) – nem nehéz
rokonítani Bulgakov Volandjával – megsemmisítésének célja áll, mégpedig emberi módon, emberi eszközökkel. Regénybeli gyilkosa, Jánossy Károly, a Keresztyén Szombat Egyháza (15. o.) lelkésze azt állítja róla, hogy
„folyton rosszra tör, de folyton jót cselekszik” (253. o.). Ezt a paradoxont
később úgy oldja fel, hogy szerinte Donatus „csak eszköz az Isten kezében, aki eleve beépítette a rendszerbe az önmegsemmisítő programot”,
melynek alapján „a sátán pontosan addig uralkodik, amíg szükség van rá.
Aztán elbukik „(256. o.). A föld megérett az újjáteremtésre.
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A regény alapkérdése a Jóhoz és a Rosszhoz való személyes viszonyulás is, a főszereplő, Nádor Ádám (fiatal műfordító) belső és valóságos
küzdelme a gonosz erőkkel szemben, s vágya, hogy otthonra találjon a
világban, melyről maga a szerző így vallott egy beszélgetésben: „a Biblia
is azt üzeni, hogy ezért van ez az egész körülöttünk, azért, azzal a céllal
teremtetett a világ, hogy otthonunk legyen. És én hiszem, hogy így van.
Csak azt nem értem, miért olyan rohadt nehéz megtalálni.” (A kérdező:
Szepesi Dóra volt, s megjelent a Könyvjelző magazin 2009. V–VI-i számában). Talán épp ez a feszítő érzés inspirálta a regény megírását, melynek
címe utalás az egyik mottóra, Tamás apokrif evangéliumának 47. töredékére. Ennek párhuzama a Máté 6, 24-ben olvasható: „senki se szolgálhat
két Úrnak”, Istennek és a Mammonnak; a vagy az egyik vagy a másik
döntési kényszere uralja Ádám és barátja, Olivér lelki helyzetét is. S míg
Olivért beszippantja a népbutító programot megvalósító gyilkos vállalkozás, sőt el is pusztítja, sok mással együtt, többek között Ádám húga, bár a
fő szervező (Julcsi) is áldozatul esik, addig Ádámot megmenti egy tiszta
érzés, „a nem ismételhető, olthatatlan szerelem”. Más kérdés, hogy végül
a teljes magány lesz része, mert szerelme, Anna máshoz megy férjhez.
A földi pokolban ha valaki késlekedik a jóra való döntésben, alulmarad.
Szabó Tibor Benjámin bármennyire is kedveli a misztikát, azért szeret
magyarázattal is szolgálni. Nála a szereplők nem sematikusak, Ádámról is
kiderül, hogy korábban viszonya volt Anna édesanyjával, illetve szemünk
előtt zajlik látványos testvérszerelme, melyben ráismerhetünk Szerb Antal Ulpius testvérpárjára. Az egyik helyszín is (Norvégia és Finnország
mellett) itáliai város, Firenze, melynek utcáin úgy mozog Ádám, mint
egykoron Ulpius Éva Rómában.
A regényben működő Donatus által irányított hullagyár, a multikulturális szellemölő médiaháború s következménye: a fojtott légkör, a félelembúra, a kiszámíthatatlanság idegborzoló rejtelmeivel az ecoi misztikát idézi, és szinte tapinthatóvá válik Krasznahorkai és talán még Bodor
Ádám sötét tónusú világképe is.
A kiválóan szerkesztett regény idősíkváltásokkal több szálon fut. Egyrészt nyomon követhetjük Donatus megsemmisítőjének, Jánossy Károly
lelkész lánya életének néhány évét, s általa bepillanthatunk egy dél-alföldi
szombatot ünneplő vallási kisközösség mindennapjaiba, szokásaikba, emberi gyarlóságaikba. A kiválasztottság tudatú: „mi vagyunk Isten nehéztüzérsége” szlogen mögött lelketlenség, durva erőszak, súlyos morális vétkek
húzódnak meg. Csak a regény utolsó harmadában derül fény például arra,
hogy az első lapokon a Norvégiában lelkészképzőbe járó Anna miért beszél olyan ordenáré módon, hogy az őt meglátogató barátja, Ádám alig
ismer rá. Ennek oka, hogy korábban Annát a gyülekezet gondnoka (Lupp
Karcsi) megerőszakolta. A lány menekülési, tiltakozási gesztusa ez, bár
saját köréből kitörni végül képtelen lesz. Inkább feláldozza képzőművészi
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tehetségét is. Pedig a durva lelkű apai példa se vonzó, mégse fordít hátat
a kisközösségnek. Sőt, az Ádámtól fogant gyermekét nem másnak szüli
meg, mint épp Lupp Karcsi fiának, Norbinak. A kissé keserű iróniával és
kritikával ábrázolt vallási közösség belterjessége nyilvánvaló, mégis a részletekre is figyelni igyekvő olvasó számára bevallhatóan rejtély, hogy a nagy
tettre, a sátán meggyilkolására a farizeusi főlelkészük lett kiszemelve, aki
maga is részt vállalt a sátáni apparátusban. Lánya emiatt „agyrákosnak”
nevezi. Így a lelkész szerepe még inkább kérdésessé válik. Ádámnak tett
vallomása is önleleplező: „a vallásosság meg, tudja, nálunk, papoknál, amolyan szakmai ártalom” (252. o.).
A másik szálon, Olivér naplójegyzetein keresztül tárul fel igazán a sátáni csapatmunka, a fekete garbós őrző-védő gyilkosokkal együtt, a Helge
von Koch agymosó brigád világpusztító, lelket-szellemet megnyomorító
tevékenysége.
És az írói narrációval még végigkövethetjük Ádám életének mintegy tíz
évét, melyen át magyarázatot nyer az említett mottó: szükséges a világgal
konfrontálódni, a döntésképtelenség nem vezet jóra, a legsúlyosabb helyzetekbe sodorhatja az embert.
A regény bibliai utalásai (Lót története, Armageddon) keverednek a
rejtett görög-római mitológiai elemekkel, így a kávézó falán található
Uránusz festményen lévő sarló kétszer is szemünkbe ötlik, s csak azután
válik sátán megölésének tárgyi eszközévé.
A regényben többször emlegetett G. Vigeland szobor, a Monolith szürke hullahegye jelképezi e földi létezés tragikumát, de a szobor tetején
megformált élő alakok, a gyermek figurája a megújulást, az élet folytonosságának lehetőségét is.
A szerző egyik lényeges stíluseleme az ismétlés, mellyel képes különböző időpillanatokat megidézni, helyszíneket egybekapcsolni, s néha lírai
hangvételűvé tenni az amúgy nagyon is komor, drámai helyzeteket. Így
bukkan elénk többször ez a szép hasonlat: „..a lelógó, csontos, hosszú ujjai a szomorúfűz lombjára hasonlítottak – olvashatjuk Annára és egy másik lányra vonatkozóan. S a címben adott 47 még a gyermek kihordásának
idejét (negyven hetet, melyet napokban is megad) is nyugtázza. Mert élet
születik, Ádám szerint „nagy ajándék” (260. o.), a megújulás reménye,
még akkor is, ha a démonok ideje csak a regényben járt le, a földi pokol
a valóságban tovább működik, Donatust, a Gonoszt csak e szövegtérben
érte utol a végítélet.
A valóságban a szerző vágya még drámai megoldásra vár.
(Szabó Tibor Benjámin: 47 [Démonok ideje], Noran, 2009)
Mosonyi Kata
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Tóth Krisztina történetei izgalmasak, érdekesek, kétség kívül újszerűek, azonban, furcsa mód, cseppet sem szokatlanok. A szokatlanság mint
igény akkor merülhet fel bennünk, ha egy könyv olyan értelmezhetőség
látszatát kelti, ami nem teszi nehezebbé a mindenkori olvasó feladatát.
Mi lehet a kötetben, ami ennyire nem tudja meglepni az embert? A
statikusnak tűnő, szinte már automatizált vonalmotivika, ami egyetlen olvasási sémába szorítja bele az egész szövegvilágot? Az élettörténet így
sorsként és sorként simul bele a vonalakra épülő rendszerbe, s a szöveg
minden egyes pontján kapcsolódik és visszakanyarodik a linearitás túlzó
és absztrakt világába.
Első pillantásra tehát úgy tűnik, a kötet helyettünk szeretné elvégezni
az olvasási aktus során végbemenő logikai csatolásokat, s az olvasó feladatát eltulajdonítva, szinte önmaga értelmezőjévé válik. Szerkezet és
jelentés ingázik a kötetben a statikusság és dinamikusság szélsősége között, s mi lélegzetvisszafojtva figyeljük, mikor fullad bele a kötet önmaga
monotonitásába, vagy éppen mikor mozdul ki a szöveg az új jelentéskapcsolások adta lehetőségek felé.
Azonban ha azt feltételezzük, hogy a szöveg bizonyos pontokon igenis
képes mozgásba lendíteni a megkövesedett sémákat, akkor a statikusság
már nem kiküszöbölhetetlen hibaként, hanem célként fog meghatározódni. A kezdőfejezet alcíme – Határvonal – ezáltal megjeleníti a szöveg
legfontosabb törekvését. A motívumok monotonitása és dinamikussága
közötti folytonos ingadozás tehát nem egy írói vagy olvasási veszélyként jelenik meg, hanem a szöveg szerkesztőelvének bizonyul, és olyan elbeszélői
motivációt tár elénk, mely éppen a linearitás efféle kettősségére reflektál.
A statikus vonalmetaforák létrehozzák azt a börtönszerű környezetet, melyet a történet is megjelenít, hisz az elbeszélőt folyton a külső tényezők hálószerű zártsága irányítja, s ebből próbál állandóan kitörni. A Tolltartó című
fejezet, mely az Irányvonal alcímet kapta, különösen motivált lesz ebből a
szempontból, felidézve az iskola intézményének minden sematikusságát:
„Igazodj, egy vonalba sorolódott a cipők gumiorra a két nagy gesztenyefa
között. Egészségetekre. Pihenj. Oszolj.” A fejezet kulcsjelenete, amikor az
elbeszélő saját magára vállalja a tolltartólopás bűnét, pusztán azért, hogy a
több órán keresztül tartó várakozás statikusságának véget vessen.
A vonalszerűség a struktúra újraalakíthatóságának folyamatos lehetőségeként határozódik meg. A legelső fejezetben megjelenő haldokló
öregember és gyászoló felesége a halál automatikussá vált tényét erőlteti
az elbeszélőre. A kiszakadás vágya is elég látványosan megjelenik: „Aztán
csak arra emlékszem, hogy keresem a vécélehúzót, nézem a csészében a
sárgás vízkőcsíkot, és próbálom kiöklendezni magamból a halált, a gyógynövény- és húslevesszagot…”
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A motívumrendszer görcsös irányítottsága az élet mozdulatlanságát
hivatott prezentálni; akár azt is mondhatnánk, hogy az életterek beszűkültségére a holt metaforák direktségével reflektál az író. Hisz ahogy már
említettük, a vonal önmagában hordja ezt a fajta kettősséget: végtelen
egyirányúságával a statikusságot szimbolizálja, azonban eszközzé is válhat,
amennyiben az egész történetet a vonalakból kialakuló rajzolatok produktumaként képzeljük el, melynek tér- és időbeli kombinációja a vonalkód.
Az újrakonstruálás folytonos kényszere az időszerkesztésben is megjelenik: az elbeszélő tevékenysége felülírja az idő lineáris felfogását, mely
a múlt, jelen és a jövő megbonthatatlan egymásutániságát feltételezi. A
kötet kezdőnovellája is az idő egyirányúságának megszakíthatóságát jelzi,
hisz a halál momentuma helyeződik indító pozícióba. Az elbeszélések pedig látszólag következetlenül váltogatnak gyermek- és felnőttkor között.
A történet tehát mindig a maga törtségében és töredezettségében válik
megfoghatóvá. Az egész mint konstrukció csak a részek meghatározott
kombinációjaként képzelhető el: „Ha fölfeslik is, valahol azért mégiscsak
törvények szövedéke a világ, olykor átláthatatlan, vagy hajnali derengésben pókfonálként felcsillanó összefüggések hálója: a szálak vége az idő
más-más zugába kötve.”
A kötet olvasása közben rájövünk arra, hogy az, amit élettörténetnek
nevezünk, nem egy szabályosan leírható és végigkövethető folyamat. Az
élet különböző időben és térben játszódó fejezetei az emlékezet szelektív
tevékenységében rajzolódnak ki. Ennek a szelekciónak köszönhető az is,
hogy a linearitásnak mindig más-más aspektusa kerül megvilágított pozícióba. A vonalszerűség tehát úgy működik, mint egy szimbólum, ami
a jelentésrétegek elvégtelenített jellegére fókuszál. Ez alapján a jelentés
már nem is (holt) metaforaként működik, nem egy logikai úton történő
következtetés egymásutániságát feltételezi, hanem a jelentések sokszor
egymástól független, soha ki nem meríthető és mindig újrateremtődő jellegét hangsúlyozza.
A szelekciós tevékenységnek köszönhetően pedig mindig kiválaszthatjuk, hogy a linearitást milyen szemantikai környezetbe helyezzük bele –
bikinivonal, életvonal, határvonal stb. –, illetve az élettörténet mely momentumait akarjuk kiemelni.
Ez az önkényes szerkesztésmód meghatározza a szubjektum azon törekvését, hogy a különböző részletek és vonalak kerülőútján keresztül
szépen lassan meg tudja rajzolni önmagát. „Előre lejátszottam a fejemben az egész történetet. Gyakran szórakoztam egyébként ilyesmivel: kidolgoztam a jeleneteket, megírtam a párbeszédeket, aztán nem volt más
hátra, mint várni, hogy a valóság több-kevesebb bakival lejátssza, amit
elterveztem.” Tervszerűség és spontaneitás, hagyomány és újszerűség kettőssége a történet- és a szövegszerkesztésben egyaránt előtérbe kerül. Az
útvonal irányíthatatlansága a végtelenbe futó egyenes ellenőrizhetetlen
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folytonosságában rajzolódik ki. Ezt a vonalat azonban követni kell, részt
kell venni a sémák adta különböző lehetőségek játékában. Az emlékezet
és a fikció hálószerű csapdája paradox módon az önértelmezés egyetlen
lehetséges aspektusaként határozódik meg a kötetben. A vonal szinte Ariadné-fonalként működik, mely egyirányúságával az utat statikus folyamattá változtatja, azonban ez lesz a labirintus körkörös útvesztőjéből való
szabadulás feltétele is egyben.
A kód létrehozása és értelmezése egyazon időben és folyamatban határozható meg, a kódfejtés – olvasás – tehát mégsem tűnik olyan sematikusnak, mint ahogy azt korábban gondoltuk. S az elbeszélés fel is hívja a
figyelmet saját problematikusságára: „…a titkos felirat olyan lett, mint egy
vonalkód: ahhoz, hogy kibetűzd, más szögből kellett nézned.”A kód mint
eleve adott rendszer tehát a kódfejtés egyirányúságát is magában hordozza. Az értelmezési sémák statikusságába futó olvasási lehetőség azonban
megszűnni látszik a szimbólumok önkényességének mozgáskényszerében.
A metafora asszociációs rendszerének egyirányúsága egy lineáris jelentésvonatkoztatás lehetőségét rejti magában, melyet a szöveg a szimbólumok
vonatkozási rendszerének jóval tágabb mozgásterévé alakít át.
A mindenki számára közérthető motívumok, a statikusnak tűnő vonalstruktúra állandó ismétlődése így nyer mindig új és új értelmet, hisz a
megszilárdult jelentés egy új szemantikai környezetbe kerülve felülíródik.
Ez a szerkesztőelv kiterjesztődik a történet egészére: az állandónak és
változatlannak hitt szubjektum illúziója a folytonos tér- és időbeli ugrások
következtében elveszti meghatározottságát. A linearitás látszattá válik,
akárcsak az élettörténet vonalszerűsége.
A tizenöt történet ezért nem határozható meg laza regénykompozícióként. A különböző novellák kódszerűen kapcsolódnak egymáshoz, így
az az olvasási lehetőség, mely az idő, a tér vagy az események egymásutániságára próbálja felfűzni a történeteket, megszűnik, s ami marad, az a
szubjektum mindig aktuális tevékenysége a kompozíció kialakítására.
Olvasóként tehát ugyanúgy lepődünk meg a történetek elolvasása után,
mint az egy irányba futó ember egy verseny végén. A célvonalból vis�szatekintve az egyenesnek érzékelt út kacskaringóssá és beláthatatlanná
válik, korántsem olyan egyszerű, mint a megélés pillanatában. Az emlékezés konstrukciós ereje ezáltal válik megfoghatóvá. Az élet az elgondolás
pillanatában válik kóddá, megszerkesztetté és ami a legfontosabb: értelmezhetővé. Kódokat létrehozni annyit jelent, hogy átadjuk magunkat a
meghatározhatóság lehetőségének.
Tóth Krisztina „Vonalkódja” értelmezésre szólítja fel a mindenkori olvasót; így nem megoldást, hanem rejtvényt kínál fel.
(Tóth Krisztina: Vonalkód. Tizenöt történet. Budapest, Magvető, 2006)
Pápay Szandra
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(Kud)arcaink közös vonása
„Minden ember saját múltjának vállán áll, ezért sokkal inkább tegnapi,
sőt tegnapelőtti gyermekek vagyunk.” A német filozófus, Ruth Bang kijelentése egy mondatban vázolja fel a regény tematikáját: a múltunkhoz, az
emlékeinkhez fűző szerves viszonyt, az örökös újramesélésben rejlő ciklikusság igényét, a gyermeki ráismerés állapotát. Jelenünk ugyanis mint egy
palimpszeszt felső hártyája simul múltunkba, a kis lemezek (történeteink)
pedig egymásba játszva, attól függően hogyan olvassuk (éljük) őket, adják
ki saját történetünket.
Grecsó Krisztián emlékköreit, generációkon átívelő, átörökített meséit, élethazugságokból kihámozott történeteit követheti nyomon az olvasó,
mikor eleget tesz a regény címében megfogalmazódó felhívásnak (Mellettem elférsz), és belépve a regényközegbe egyfelől olvasóként, másfelől
saját múltjának felidézőjeként funkcionál. A cím interaktív felhívása lehetővé tesz egyfajta kettős olvasást. Miközben szöveget olvasunk, az emlékezet motiválta sorok aktussá teszik számunkra a múltunkból való idézést
(a magunkból olvasást). …ők még semmit sem értenek, ők majd az örökös
elmesélésekre emlékeznek, nem az emlék lesz a birtokukban, csak annak az
emléke, hogy valaha volt valami sátoros ünnep, amikor az ünnepi asztalnál
ezt a történetet úgy mesélték el, mintha emlékeztek volna rá.
A regény egy ambivalens képpel indít: Én a testemmel szerződést kötöttem. A szerződő két fél ugyanis folytonos változásban, formálódásban van,
hisz az emberi létezés alapvető dialektikája nem más, mint önmagunk formába öntése, a forma elváltozása, majd az idegenség felismerése, vagyis a
folytonos identifikáció. Az is átvillant rajtam, hogy mennyire földhözragadt
vagyok, azonosítom magam ezzel a két karral, lábbal, törzzsel, fejjel. De ez
igenis én vagyok, gondoltam aztán, és ez az én nem lehet teljes egészében
más. Lehet romlottabb, ráncosabb, de ha mindenestül másik testem lesz,
akkor én sem lehetek ugyanaz. Vagyis az elbeszélő saját testére vonatkozó
reflexiói a saját történet megtalálására, valamint az én „elsajátítására”,
birtoklására irányuló kísérletekként írhatók le. Alapvető ellentétet implikál az az elbeszélői törekvés, mely folytonosan reflektál saját testének
tökéletességére, miközben a test, egyfelől a biológiai törvényszerűségek,
másfelől a gének által kódolt fizimiska, önálló létezőként deformálja az
elbeszélő által megragadni kívánt képet. Szakállam van, nem én vagyok.
Ez a folyton aktualitásra törő tapasztalat készteti az elbeszélőt az emlékezésre, sok esetben pedig a metamorfózisra. Domos vagyok, mondtam,
ahogy a nagyapám. A test mindig úgy préselődik az emlékek alatt, hogy
a deformitás az emlék indexeként kezdjen funkcionálni. Az így létrejött
alak által éli meg az emlékek módosította életet és kapcsolódik be múltjába, összekötve azt ezáltal a jelennel. Álmomban gyakran megcsal a testem:
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kövér vagyok, alacsony és kerek képű férfi, egészen kicsi farokkal. Ha ilyen
éjjel után felébredek, percekig nézegetem magam a fürdő tükrében.
Jóllehet az elbeszélő „testtudatossága”, testmetaforája hamar skiccszerűvé válik (tükörbeli reflexiók leírása), mégis a szöveg továbblendítésének egyik legfontosabb eljárásává alakul. Az azonosulási vágyat mint az
identifikáció alapemócióját a narrátor folyamatosan érzékelteti. Nézem
magam, hogy megjegyezze végre a szemem, elraktározza az agyam: ilyen vagyok.
A testtel, az öröklött génekkel, tulajdonságainkkal azonban nem csak
karaktert kapunk, hanem sorsot, történeteket, kollektív tudatot is. Az
öröklődés, a családi döntések, ismétlődő sorsok körforgása központi elemei az új regénynek. A könyv egyik bemutatóján a szerző a folytatólagosság, a továbböröklődés megkerülhetetlenségét, a génekbe kódolt predesztinációt érzékeltette, amikor elmesélte a regény íródásának egyik „motortörténetét”. Az új könyv alapgondolatát tulajdonképpen egy, a szerző
számára bizarr élmény szülte: egy régi típusú fényképezőgéppel készítettek
róla portrét, és egészen meglepődött, amikor a fotóról saját apja nézett
vissza rá. „Bennem az a kép élt, hogy nem hasonlítok rá” – mondta.
A továbbörökítés nemcsak a regény témájaként jelenik meg, hanem a
szöveg írásának technikája is mintegy metatéma, a továbbörökíthetőség,
az áthagyományozás egzisztenciális fontosságát hangsúlyozza azzal, hogy
Grecsó a nagymamája írásainak néhány részletét csempészi a szövegbe.
A Márquez Ursulájához hasonlatos, már-már ősanyai Juszti mama az írói
leleményességnek betudhatóan több szempontból is gyökérmetaforájává
válik a regénynek. Őt helyezi el a szerző a családfa közepébe, aki életével köti össze a generációkat (Domos tatát és az elbeszélőt ugyanúgy),
ő lesz összefutó családi történetek gócpontja, és a múlt (re)konstruktőre, amennyiben hol elhallgatja, hol továbbírja, hol pedig megváltoztatja
családja történeteit. Juszti mama össze-vissza írt (egy átírótömbbe) vagy
nem emlékezett jól. Juszti mama azonban ennél is több, regénymetafora,
az önéletrajzi regény metaforája. A Parkinson-kór irányította kézírás olvashatatlanná, az el-elboruló agy pedig elbeszélhetetlenné tesz bizonyos
történeteket. Juszti mama fémkorlátos ágya az egyetlen hely, ahonnan nézve
ez a forgatag még családnak számít, még mindenki a része. Az elbeszélő pedig ennek a regénynek a szereplője, olvasója, továbbírója. Az önéletrajzi
regény egyik legfontosabb ismérvét a narrátor mondja ki a regény végén:
…minden formában működik az emlék, merthogy már nem is igazi emlék,
csak felidézések felidézésre emlékszik.
A szöveg legsűrűbbre font szemantikai hálója a történet születésének,
a múlt megszólaltatásának erőteljes ábrázolása. A nejlonból előbújó szöveghez való viszony jól szemlélteti, hogy mindannyian saját múltunk balga
hermeneutái vagyunk. Megláttam a fehér nejlonszatyrot, egészen elöl hagyta, a dohányzóasztal közepén, koszos fehér reklámtáska volt, amit otthon-
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ról a telepről hoztam el, mikor az ifjabbik Márton, a nagybátyám meghalt.
Csupa fölösleges holmi volt benne: régi feszületek, bérmálkozási emlékek,
tablók, levelek, hivatalos irományok, borítékok, berohadt albumok, kézzel
rajzolt családfák, újságkivágások, képek. Grecsó pontosan hívja fel metaforáival a figyelmet arra, hogy múltunkat fel kell fejteni, hogy aztán megférhessünk mellette. A regényben a szöveg/szövet mindig hermetikusan zárt,
amit felbontják a szintetikus anyagot (nejlon), rögtön láthatóvá válik a
szöveg/szövet organizmusa. …tizennégy bontatlan ing maradt Márton után.
Világoskék, műszálas kínai ingek, és volt kettő, ami még az ő nagybátyja Benedek után maradt: két kockás vászoning, szintén bontatlanul. Amikor Juszti
mama széthajtotta őket, a hajtásnál elfeslettek, akár a perforált papír. A nejlon tehát olyan precízen végigvitt alakzata a történetnek, amely mindig
magában rejti, aktuális formába kényszeríti az organikus, formálódni képes anyagot (önéletírás, berohadt albumok, hús, ondó, ingek). A kezembe
ejtette a nejlont, benne puha húsok, szinte átfolytak a szárnyak a kezembe,
meleg volt a zacskó, ragadós és nedves.
Amint a nejlonban rejlő anyag lélegzethez jut (elmesélik, olvassák, beleírnak stb.), kitör addigi alakjából, és mint egy mozaik, újrarendezésre
készteti mindig aktuális olvasóját. A fehér nejlonszatyorból kivettem a vászonzsákot, a nejlonzacskót, meg a szakadt, ragacsos fényképalbumot. (…)
A képek egészen más világot mutattak, mint amiről az önéletírásban olvastam.
A foszlás, szakadás, szétszálazás, nemcsak az anyag tulajdonsága, hanem
a narráció technikájáé is. A regény alapvetően három generáció életét öleli egyetlen ciklusba, sorskerékbe. Addig-addig ismétlik a családi történetek
magukat (Domos tata története, a pesti színtér múlttá avatása némiképp
talán már vontatottá is teszi a szöveget), múltban és jelenben egyaránt,
míg rá nem ébredünk, hogy bennünk ismétlődik, öröklődik, kap lélegzetet
az a történés, amely elmesélve újra történetté idomul. A Mellettem elférsz
kivétel nélkül zsákutcába futott élettörténeteket sorakoztat fel egymás
mellé. Benedek (az apai nagyapa testvére), Márton (a narrátor nagybátyja), Domos (az anyai nagyapa) és a narrátor életszövevénye adja a generációs sablonok együttes vázát. Ahogy a családfa burjánzik, az anyag szakad, úgy rétegződnek az emlékek, tűnnek fel egymás mellett a különböző
történetek. Az egy időben felszakadó „emlékdömping” az olvasót sokszor
visszalapozásra készteti. Nem mindenhol világos a beléptetett szereplők
funkciója (lapszerkesztő, Andor). Ez a fajta szétágazás a regény vége felé
néhol zavaróvá, vontatottá válik (Domos tata története).
A regényben szereplő férfiak sorsa kudarcra van ítélve, ez a kudarc
erősen áthatja a történeteket. A szereplők kudarca csak a történet létesülésében oldódik fel, amikor is az elbeszélő reflektálttá teszi a viszonyokat,
felidézi az emlékeket.
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Bár Grecsó tudatosan szerkesztette kötetébe a családfát (ld. szennycímoldal), Juszti mamán kívül a női ágakat „lemetszette” az elbeszélő,
felerősítve ezzel is a meddőség problematikáját. …használt óvszer volt,
csak úgy, nem volt bekötve, kifolyt belőle az ondó. A homoszexualitás mint
téma, a narrátor örömlányokkal való kapcsolata, a folytonosan felrakott
lemez vagy a telepi levegő mind az életfakadás gátló tényezőiként vannak
jelen a szövegben.
A kudarc így nemcsak a szereplők kudarca lesz, hanem az elbeszélő,
valamint az elbeszélt hős, Krisztián kudarca is. Az én szöveggé avatása
az elbeszélhetetlenség, a tökéletlenség felé viszi a szöveget. Ahogy a test
harca az idő múlásával kudarcra van ítélve, úgy az önéletírás kudarcát is a
halál jelenti, vagyis az a pont, ahonnan már nem tudja továbbírni, továbbörökíteni magát.
A narrátor arca hátrafelé néz. Saját múltjának helyreállításával, maga
mellé passzírozásával végre szembenézhet saját családja (kud)arcaival, a
nyelv hamisságával, az emlékezés-felejtés fikcióban manifesztálódó történeteivel. Éva feszült lett Andor említésétől, nem akartam tanút, mondta,
eddig azt hazudtam magának, ami tetszett.
A regény egyik központi mondanivalója a kudarc és az újrakezdés dinamikájában válik hangsúlyossá. Az írott, az elbeszélt, újramondott szövegek saját világban létünk körvonalát képezik. Az emlékezés önnön létünk feltétele, így a kudarc is csak mint terelő produktivitás vehet részt a
folyamatban.
„Kamasz voltam, úgy hittem, öregek, szenilisek. Nem tudtam, hogy a tüzet őrzik, a hagyományt, a családi emlékezet morzsáit söprik össze. Talán
utoljára. Ha akartam, ha nem, hallottam a meséiket. Azóta is ebből élek.
Csak már kénytelen vagyok magam továbbkölteni őket. De szerencsére
azt megtanultam, hogy üres ember, aki mellett nem fér el a múltja.”
(Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz. Magvető Kiadó, Budapest, 2011)
Pintér Viktória

Adjunk nevet a malacoknak
Nem akarok elmélyülni abban a sokrétű kérdésben, hogy milyen a viszonyom Bodor Ádám szövegeivel. Legyen elég annyi, hogy „tán csodálom”, „de képzetem hegyvölgyét nem járja”. Holott a sűrű, hideg atmoszféra, a szikár, szorongásos, abszurdba hajló világ pont az én ízlésemre
vallana. És mégsem. Vagy inkább: nem egészen.
Azt hiszem, a nevekkel van a baj. Nem kedvelem a beszélő neveket,
márpedig Bodornál alapvető funkciója van a neveknek. Bodor nevei fur-
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csa, groteszk hangzásukkal mondanak valamit, vagyis jelentésképző szereppel rendelkeznek, mégsem vagyok képes szeretni a névközpontú prózát, holott irodalmunkban nagy hagyománnyal zuhognak regényeken át
a beszélő nevek. Azt hiszem, kissé belefáradtam a Baradlay Richárdok,
Pósalaky urak, Tímár Mihályok és Csuri Jóskák tradíciójába, személyes
idegenkedésemen pedig nem segít Elvira Spiridon és a Baba Rotundahágó sem.
Az utolsó szénégetők című kötet viszont tetszett. A szerző 1978 és 1981
között született novellisztikus tárcái már magukban hordozzák a későbbi
művek fontos jegyeit, többek közt ezért is érdekes, így együtt, egy kötetben olvasni őket. A nevek ugyan itt is felbukkannak, a kötet vége felé egyre intenzívebben, megelőlegezve a Sinistra körzet névorgiáját, mégsem
záporoznak akkora erővel, mint ott, a későbbi kultuszregényben, vagy
más írásokban. Az alig két-három oldalas kisprózák között remek szövegekre bukkantam. A nyelvi sűrítésnek ilyen fokú töménységét mindig is
szerettem, és ezekben a darabokban az abszurd, a groteszk, a fekete hangulat és a remek humor, a tökéletesre csavarozott történet és a jól ismert
nagyszerű nyelv hiánytalanul, mesterien születik meg.
Nem állítom, hogy maradéktalanul elégedett vagyok, hiszen van itt-ott
néhány számomra kevésbé izgalmas darab, ráadásul a feszes, novellisztikus írások mellett a kötet végé felé egyre inkább megszaporodnak a személyesebb tárcaszövegek és a visszatérő hősök, motívumok, amelyek már
egy szélesebb medrű szövegvilág felé mutatnak. Mégis kijelenthetem,
nagyon örültem neki, hogy ismét találkoztam Bodor Ádám prózájával.
Lehet szeretni vagy kevésbé rajongani, de az kétségtelen, hogy muszáj
csodálni és kötelező tanulni tőle.
Hadd soroljam azokat, amelyek szerintem a kispróza csúcsain járnak,
és leginkább a szívembe férkőztek: Születésnap, Látogatás, Meghívó, Az
aluljáró, Névtelen telefonáló, Frontátvonulás. Legvégül pedig, visszatérve
a nevekhez: sokatmondó, hogy az utolsó szöveg, az Erdei áldás úgy fejeződik be, hogy az asszonyok azt javasolják: adjunk tüstént nevet mind a
negyvenkilenc újszülött vadmalacnak.
(Bodor Ádám: Az utolsó szénégetők, Magvető Könyvkiadó, 2010)
Novics János

Boros Edit

Egy kézirat lábjegyzetére
Valami tűntén
kezded csak sejteni
akkor nem tudhattad még
amikor magoltad
leckét óraszámra
könnycseppet ejtettél
sorára
akárhogy csendesült
a kinti lárma
s lengett előtted
a szóló szőlő ragyogása
a vágy tilalma
s a szabadság messzi varázsa
akkor nem sejthetted még
hogy néha egyetlen szó is elég
mert egy szó is többet jelenthet
mint egy álságos vershelyzet
mert fényes rejtelemben
egy szó is kivirágzik
ha szívedben gyökeredzik
s jelenvaló minden pillanatban.

Üzenet – utóhang előtt
Tollamból lassan
kifogy a tinta
s mint szőlőtőkén
a száraz inda –
fakul a nyár…
és mintha színtelen minta
adna új erőt
fűnek, fának és időnek…
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a szüntelen
hinta-palinta a kertben
s szobám fakó falán
a sántikáló inga…
új lap kell
új, színtiszta –
tabula rasa
hogy amit néked írok
Isten is meglássa

Tungli M. Klára

Október végén
Mint egy kitartott
hosszú dallam,
éppoly tejfehér
a reggel, és fakósárga a
ketrecdélelőtt.
A délutáni égen sorra
omladoznak
karcsú fényhidak.
Az este sűrűn szőtt
alvadtvérszínű lepel,
abba burkolózik a túlélési
csönd, és fájdalom:
a kényes képzelet
majd benne süllyed el.

Látogatóban
Kőmadár
lélegzik benne,
csőrében szúrós csillagokkal.
Oltott rózsái sápadoznak
az udvarán.
Tűr hittel, megadóan.
Némán kutatja
Isten mosolyát.
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Magával feleselő
Nem visszhangzik a kráter
és alant nem vár
az az udvar.
Lépteid messzire úsztak.
A kút réges-rég
kiapadt.
Cserepes a lelked.
Angyal markában csillagod.

Oldódás
Akkor inkább a csönd.
Az erkély köve
lehűti forró talpad, és oly
közel jön hozzád a hold:
érintheted a homlokát.
Fölsír benned az éj,
és túllép e korlátolt
világ tilalmain.

Simek Valéria

Utak
Az itt és a most keresztfájától
indul el minden út.
Távolra sietnek, és egymásba
futnak, karjaikkal ölelkeznek.
Összekötik a völgyeket a
hegyekkel, a városokat a
falvakkal, a múltat a
jelennel. Uram, lépted
nyomán énekelnek az
utak, imbolygó szelek
bukfenceznek rajtuk.

Kezet nyújtanak
Az évek kezet nyújtanak
egymásnak, mint az ember,
felreppennek a múltból,
küzdelmes, izzadtságos
nyarakból. Szemüket
hunyorítják az izzásban.
Egük mélysége, csillagaik
csobbanása fényesedik
arcukon, mint az öröm.
Fény, levegő, minden
elem énekel. Békére
büszke bizalom bontja
tereinek hallgatását.
Szavuk szelíd zúgású
és áradásos.
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Kopott szövetén
Reményem lógó gombként
fityeg a kapkodó idő
kopott szövetén.
Anyám halott, nincs ki
becézve megbocsásson
elherdált éveimért, gerendasúlyú
tévedéseimért.
Milyen új-szövetségben
éljek Istenem, mikor
létemmel szövetkezem.

Lombsuhogással
Felhő futkos a tájon,
moccanatlan elhalkul a
figyelés. Lombsuhogással,
levélsóhajjal jössz,
egyetlen sugara vagy
ennek a kapkodó időnek.
Szoknyád lebben, térdeden
játszik a szél.
A borostás, bukdácsoló
dombokon éneked száll.
Fürj pityeg valahol.
Áradsz a búzaföld
dajkáló hullámaival,
és a kút vödrével
kiemeled a nyugalmas
csendességet.
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Virágsortüzeid
Évek, ti rostáltatok,
pergett a szita,
zörgött a dob.
Itatott a Nap,
etetett a messzeség.
Virágaid fakadó
folyama a mindenséget
ölelte át.
A Hold hálójában
zengett a szabadság
csendje, a csend
szabadsága.
Visszhangot vert bennem
az áttört virradat.
Ide-oda forog létem,
talán még itt maradok.

Partomlás
Szakadozik, rojtosodik
a köznapi tisztesség.
Ki öltözteti újjá?
Hiába futunk
tűért, cérnáért.
Arcunkon jeges esők
kopognak, kalapunkból
elrepültek a pacsirták.
A partomlás nem ért
véget alattunk.
Égig érő kérdőjelek,
felkiáltójelek léceibe
kapaszkodunk.
Annyi hazugság
tépte szét gyermeki
álmom fátyolát, már
csak az igazság dühe
vonz, életem már
így folyik alá.
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A poharak üvegruháján
A poharak üvegruháján
átvillant a múlt, egy
messzi táj, mely még
azt a napot őrizte,
ahol a gyökerek fölött
a régi fák egyre várták,
hogy elinduljak feléjük.
Túl az árnyakon,
mint akkor, újra
ott legyek, ahol együtt
fénylik az itt és a
túl, s a túlon is tovább…
Velük, velünk így
teljes teremtő, hordozó
világunk.

Cs. Pataki Ferenc

Számvetés egy adventi estén
Vágyi Katinak
Szobám faláról hirtelen zuhan rám az este,
s kint szűrt fényeit ejti az utcalámpa teste.
Szétszórtan, kuszán vibrál a redőny résein át,
hogy oldja bennem az önemésztő, sötét magányt.
Kezemben könyv, de már összefutnak a sorok,
a betűk között, mint a grádicson bukdácsolok.
A fáradt lapok aludni térnek – fel a polcra –,
s levelét a költő – hitveséhez – már álmaiban írja.
Az én szememre is lopakodva készül az álom
– adna némi enyhülést, vigaszt –,hiába várom,
s a múltba ékelődve jár át a gondolat,
ha egyszer elmegyek, belőlem hátra mi marad.
Úgy fordul ki elmémből minden megélt pillanat,
ahogyan egykor számból az elvásott tejfogak,
s a megidézett emlékeket széppé komponálja
a tudatalatti létezés lassú folytatása.
Nagy titkokat nem őrzök – talán csak annyi lehet –,
amit tudtom nélkül a gének mélyen rejtenek.
Tiltó parancsra már nem hallgat erőtlen szavam,
s pár őszinte vallomás, amely még hátravan.
Ami éveimre rárakódott jobban bánt most
– e szép adventi estén –, már közel a karácsonyhoz.
Ilyenkor oly világos és tiszta bennem minden,
mint gyermekkoromban, ha az oltárnál térdepeltem.
Vagy mint gyónás után az áldozásra várva,
az ostyában ott volt a mindenki Jézuskája,
s a meghitt rorátékon, az adventi fényben,
tettekben imádkozni tanított az Isten.
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Néha tán még fáj is, hogy elfeled a zajos világ,
hogy a maradékból jut bor, s pár elhervadt virág.
Reméltem kellek, hogy segítsek. Ezt már csak én hiszem.
Mások festenek zászlót, de azt már nem én viszem.
Hirdettem sztrájkot, megvédve a társak munkabérét,
mert hallottam a szegények hangos szívverését.
Tömött sorokba zártan, mégis halkan, bölcsen,
a lelkemben akkor is az áldott békét ünnepeltem.
Mikor munkanélküliként, ott álltam a sorban,
magamra soha, de akkor igen, büszke voltam:
senkinek nem kellett a helyemen állni miattam!
Másokhoz lehajolni az Istentől tanultam.
Mert mindenkinek joga a jászolhoz térdepelni,
a szent advent reményében a Gyermekre nézni,
s a jászolhoz mindenki egyformán közel és távol,
hát ne kérj protekciót a kisded Jézuskától.
Ne hagyd magára, s nem hagy magadra! Tudva-tudja:
ugyanolyan fából készül a jászol, mint a keresztfa.
Ha imáidban könyörögve, kérve-kéred,
a Golgotára, a stációkon majd elkíséred?
Hozzám úgy jön el az advent, mint az örök béke,
mint válasz a szegények elnyújtott énekére,
s míg tévelygek a nincstelenek és éhezők között,
addig a Gyermek felnő, már a keresztfáról köszönt.

Szirmai Péter

Anyám és az akasztás művészete
„Tériszonyom van, ezért nem ugrok le a tizedikről”, mondta a húgod,
mielőtt felakasztotta magát, mondta anyám, miután sétálni indultunk az
idősotthon húszhektáros kertjében. Végül is megértem őt, így anyám, kellemetlen ugrás előtt lenézni a mélybe, és ha egyből nem halsz meg, még
hosszú percekig vergődhetsz a betonon. Akkor már előnyösebb a folyóba
ugrani, mert úgy megfulladni is van esélyed. Főleg, ha a hátizsákkal a hátadon ugrasz, amibe húsz-harminc kiló követ teszel.
Elhagytuk az előkertet, és lefordultunk a mesterséges tó felé.
Egyébként bosszantott volna, ha nem az akasztást választja, mondta,
mert a családunkban nagyszerű hagyománya van az önakasztásnak: az
anyai nagyapád, ebből a szempontból, pont olyan volt, mint az apai dédapád, és az apai nagyapád is, mint az anyai dédapád. Az anyai és az apai
nagyanyád semmiben sem különbözött az apai dédanyádtól, aki mindenben különbözött mindenkitől, éppúgy szakított a családi hagyományokkal,
mint az anyai dédanyád. A női vonal vagy lúgot ivott, vagy üvegcserepet
nyelt, szögekkel.
Megálltunk a tó korlátja mellett. A tó zöldes színben játszott a vízben
tükröződő fáktól. Közvetlen előttünk kis halak úszkáltak.
Emlékszem, mondta mereven a vizet bámulva anyám, apám nagyon
nehéz ember volt: zárkózott, mogorva, tele szuicid gondolattal. Egész nap
anyámat kínozta a szorongásaival, a félelmeivel, amíg egyszer anyám meg
nem elégelte a szenvelgést: javasolta, akassza fel magát. Még a helyet is
megjelölte: a fészer gerendáját. Mondta nekem, még kislány voltam, hogy
apám fel fogja kötni magát, „de ne foglalkozz vele, csak nyugodtan babázzál, egy óra múlva megnézzük, mit csinál”. És tényleg, egy óra múlva
kinéztünk a fészerbe. Ott fullákodott apám, nemrég köthette fel magát,
mert még nyúlkált a nyaka felé. „Egy óra hosszú idő, de hát nem könnyű
rávennie magát az embernek”, magyarázta anyám. Anyám keresett egy
kis sámlit nekem, ő egy hokedlira ült, onnan figyeltük a haláltusát. Apám
hörgött, nyáladzott, a szeme kiguvadt, nagyon szenvedett, de nem léptünk
közbe. „Hadd fejezze be”, mondta anyám: a nagyanyád, mesélte anyám.
Vagy tíz percet küzdött, míg végre elcsendesedett.
Mélyen a szemembe nézett.
Látod, ezért jó magasra kötni a kötelet, hogy a zuhanástól eltörjön a
csigolyád, akkor egyből meghalsz, és nincs gondod a fulladásra, mondta.
Mondtam, hogy értem.
Anyám belém karolt, továbbmentünk.
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Egyébként, nálunk, a faluban, egészen kicsi gyerekkoromtól kezdve,
sok önakasztást láttam. Az erdőben, a fákon, az utcai villanypóznákon
sokszor úgy csüngtek a meztelen öngyilkosok, mint a karácsonyfadíszek
a fán. Egészen elképzelhetetlen helyeken találhattunk akasztott embereket: a templomban, az útszéli feszületen, az iskola étkezőjében, sokszor
a saját hálószobánkba is belopóztak ismeretlenek, és reggelre ott lógott
a csilláron a meztelen meglepetés. Gyakran különös alakzatokkal leptek
meg minket az öngyilkosok: a hegy tetejéről látszott, kereszt vagy csillag
alakban lógtak a fán. Így visszatekintve, remek performanszok voltak.
Egy jegenyesor mellett haladtunk el. A jegenyék tetején ülő varjúcsapatot kezdtem figyelni. Anyám nem törődött velük: tovább magyarázott.
Az elemi iskolában a fiúk macskákat, kisebb kutyákat is akasztottak,
amit én nem helyeseltem: képtelen lennék fölakasztani egy állatot, ellenben az emberek akasztása mindig is természetes volt nekem, mondta
anyám.
A varjak éktelen károgásba kezdtek. Anyám rám mosolygott, de elkaptam a tekintetem. Hallottam, hogy halkan felnevet. Aztán folytatta.
A gimnáziumban már profik oktatták nekünk a hurokkötés tudományát, és év végén vizsgázni is kellett belőle, mondta. A gyakorlati órákon
az akasztást egymáson próbáltuk ki, úgy, hogy az utolsó pillanatban mentettük meg a kísérleti alanyt. Félévenként azért volt egy-két haláleset, de
ez belefért. Elég sokan érkeztek más iskolákból, vagy buktak le hozzánk,
így sosem voltak létszámproblémáink. Emlékszem, egypár tanárunkat is
fölakasztottuk. Már a szigorúbbakat. A ruhásszekrénybe kötöttük fel őket,
a fizikatanárt még karácsonyi szünet előtt. Újévkor, mikor megtalálták,
már bűzlött a tanterem. De legalább kaptunk pár nap pótszabadságot.
Továbbra is megkarolt. A jegenyesor végén megszorította a karomat.
Megértettem, mit akar: elindultunk visszafelé. Egy ideig csendben mentünk, aztán tovább beszélt.
A gimnázium után egyetemre kerültünk. Ott voltak csak igazán nagy
akasztásos bulik. Föltekertük a szőnyeget, körben a parkettára ültünk le,
középre egy üveget helyeztünk, valaki megpörgette, és akire mutatott, aznap azt akasztottuk fel. Hajnalban, gondolhatod, a lakásban mindenütt
akasztott emberek lógtak. Csoda hogy túléltem.
Hisztérikusan fölnevetett. Aztán folytatta.
Az ismerős körben, persze, nem csak az önakasztás volt divat. Sokan
vágták fel az ereiket, például. Ez, valljuk be, egy igen szép, történelmileg
jelentős államférfiak által is igazolt megoldás: Róma szelleme lengi körül,
így anyám. Pár barátnőm előttem vágta fel az ereit. Megkértek rá, hogy
legyek jelen. Volt, akivel Senecáról beszélgettünk, de volt, aki akkor hányta a szememre, hogy évekig voltam a férje szeretője. Addig beszélt, amíg
el nem vesztette az eszméletét. Egyébként az érfelvágó barátnőimnek
mindig hálás leszek. El kell mondjam, hogy kevés esztétikusabb látvány-
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ban volt részem; nagyon szép, ahogy a vér, mint éteri finomságú anyag,
behatol a vízbe, vagy ahogy a már eszméletlen test, hátracsuklott fejjel,
nyitott szemmel fekszik a borvörös vízben.
Megnyalta a szája szélét, gondolom kiszáradt a sok beszédtől, majd a
kézfejével letörölte a felesleges nyálat.
Az ereket hosszában kell bevágni, magyarázta a kezével mutatva a
mozdulatot, nem túl felületesen, mert akkor nem távozik elég vér, nem
túl mélyen, mert az rendkívül fájdalmas. Fontos, hogy akkor csináld, amikor tudod, hogy mindenki elment otthonról és nem jöhetnek idő előtt
haza. Szörnyen banális, amikor valakit megmentenek.
Visszaértünk a tóhoz.
Vártam, hogy folytatja, hogy végleg bedarál a szövegével. De nem.
Mondta, hogy fáradt, vissza szeretne térni az épületbe, és egy könnyű
ebéd után Goya akasztásos képeit szeretné tanulmányozni. Mielőtt belépett volna az intézet kapuján megkért, hogy pár hétig ne jöjjek, mert az
akasztás kultúrtörténetével szeretne foglalkozni.

Anyám hat kollégája
Hat kollégám van, így anyám.
Az első igazi klinikai eset. Az ő paranoiás tünetegyüttese ellenpontja az én iszonyatos nyugalmamnak. Én ritkán vagyok ideges, de ő akkor
nyugodt marad, én általában nyugodt vagyok, ahogy ő általában mindig
ideges. Ő hebrencskedik, én kivárom a megfelelő pillanatot, ő ész nélkül
tör-zúz, én szisztematikusan rombolok. Az ő haragja az enyémnek egyfajta alacsonyabb oktávja. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ami neki Nero, az
nekem Vespasianus, ami neki Commodus, az nekem Septimius Severus
és így tovább. Akit ő fölmagasztal, azt én lenézem, akit ő éltet, azt én a
halálba küldeném és viszont. Mindig ellenkezik velem. Ha én az akasztásról akarok beszélgetni, ő a guillotine-t kezdi elemezni, ha én macskát
mondok, ő biztosan kutyát. Ami nekem fekete, neki fehér. Mondatai önvádban és pesszimizmusban áznak. Társasága elviselhetetlen, fizikai teste
visszataszító.
A második kollégámmal is nehezen értünk szót. Amit én mondok, és
ami benne végbemegy, amit ő mond, és amit én gondolok, nincs és nem
is lehet kapcsolatban egymással. Gondolatvilágunk két különböző, soha
össze nem kapcsolható szférában létezik. Azt hiszem a legpontosabb, ha
azt mondom, az eredetdegeneráció az alapvető problémája. Paraszti származása nem lenne baj, de ő a paraszti származás legrosszabb, legvisszataszítóbb jegyeit viseli magán: a durvaságot és a primitívséget, melyekhez
a városban felszedte a proletártempókat: a gátlástalanságot, a tömegben
elkövethető bűncselekményekre való hajlamot, melyre mindig is nagy af-
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finitása volt. Talán legpontosabban úgy fogalmazhatnám meg a kettőnk
közötti különbséget, hogy én folyamatosan egzisztenciális nyugtalanságban és filozófiai kielégítetlenségben élek, őt viszont az egzisztenciális kielégítettség és a filozófia tökéletes hiánya jellemzi.
A harmadik kollégám egy igazi morális szörnyszülött, egy ritkán látható erkölcsi nulla: se nem morális, se nem immorális, mintha valaki se férfi
nem lenne, se nő. Lehet valaki morális, mint a nagyapád, és lehet valaki
immorális, mint a nagyanyád, így anyám, de a moralitás mögött kell legyen valami végtelen fehér, az immoralitás mögött valami végtelen fekete
csillogás, valamilyen filozófiai háttér. A kollégám, természetesen, filozófiai háttér tökéletes hiányában, következetlenül, hol morális, hol immorális
szerepben lép elénk, így ténylegesen nem lehet se morális, se immorális:
se a jövőbeli szenteknek, se a jövőbeli gazembereknek nem lehet a példaképe. Mind a moralitását, mind az immoralitását, egyszóval a morális
hozzáállását az ösztönei, az érdek, a pillanatnyi kényelmi szempontok
inspirálják, cselekedeteit időrendben egymás mögé állítva tendencia nem
fedezhető fel. Viselkedésében van valami féregszerű, valami visszataszító
simulékonyság.
Negyedik kollégám a „jó ember” képében tetszeleg. Ha az ő tulajdonságainak összessége definiálja a „jó ember” fogalmát, akkor én a másik
oldalon pozícionálom magam, így anyám. Mert kérdem én: lehet-e „jó
ember”, aki ostoba? Mert ő valójában se nem jó, se nem rossz, tompasága
miatt a külvilág felé zárt: csak a saját szűk kis világában létezik. Viccei,
amiket, tulajdonképpen, magának mesél, gyerekesek és ostobák, de ő ezt
nem látja át, sőt, a viccmesélést, amikor csak lehet (és nem lehet), gyakorolja; valójában vicceit mindig a legrosszabb helyen süti el, de ennek, a
vezetők alacsony szellemi színvonala miatt, nincs negatív hatása. A falusiak primitívsége, durvasága, a barmot terelő paraszt, és a parasztot terelő
barom vidéki delíriumban összemosódó képe jut eszembe róla. Hajlott
tartása, furcsa grimaszai beteg pszichéről árulkodnak.
Ötödik kollégám látszólag imádja a munkáját, imádja, amit csinál, valójában nem szereti: nem ismeri az elvégzett munka örömét. Belemélyed
a problémába, így nem tud fölé emelkedni, elvész a részletekben, nem
képes átlátni a rendszert tehát. Ha valamilyen fölfedezést tesz, ahogy
mondja „egy lokális törvényszerűségre derít fényt”, ami persze, egy förtelmes hazugság, ezt, ha akarod, ha nem, megosztja veled, ami hazugság,
innentől kezdve már kettőtöket terhel. Mégse mondható, hogy aljas, hogy
immorális, egyszerűen csak sötét, egyszerűen csak buta. Előadása, ami
engem a lehető legkevésbé sem érdekel, amennyire hosszú és tudományos, épp olyan monoton és unalmas. Megfigyeltem, hogy, gyakorlatilag
mindig, már az első két percben kikapcsolok, a maradék ötvennyolc percet bóbiskolva, gondolatban, mondjuk, egy barlang mélyén tűzrakással
töltöm, de hosszas tűzrakással, ami rövid időközönként, egészen a fagyűj-
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téstől újra indul. Egy-egy ilyen előadás után minimum egy óra pihenés
szükséges, hogy visszaálljon bennem a rend.
Hatodik kolléganőmet, magamban, „sánta ördög”-nek hívom. Ahogy
Richárd királyban, nála is a testi fogyatékosság jellembeli hiányosságokkal párosul. De hol van ő Richárdtól, hol van belőle a nagyság, a szellemi
erő? Nála a műveletlenség és az alpáriság karolja meg az aljasságot és az
alantasságot. Elkorcsosult emberanyag. Ha kér tőled valamit, s te teljesíted, azt úgy fogadja el, mintha szívességet tenne. Ha te kérsz tőle valamit,
és nem teljesít időre, és felhívod rá a figyelmét, akkor azt válaszolja, hogy
esetleg holnapra készen lesz, de gyere el az anyagért, mintha nem ő lenne
a hibás. Eléd sántikál, tekintetét beléd fúrja. Ilyen mértékű aljasságtól
először hátrahőkölsz, mégis, egy-két bordák közé szúrt keresztkérdéssel
könnyen megállíthatod, térdre kényszerítheted, összedöntheted aljasságból fölépített védelmi rendszerét.
Ez az én hat kollégám, így anyám.

Kotroczó Máté

Lapzárta
Óhalált várva rohansz át metrósávokon
Adrenalin nem fér benned, a sárga sáv rokon
Érzelmeket tévesztve szikkadt vizet vérezne
Benned a téveszme, és mégis rád hagyom
Mozgón balul fut a reklám, kettesével követem
Közel a szerkesztőség; csontig húzott öveken
Pepitára lépked bábum, toáré trippet éhezve
Kergetem a vadat várva; minden lapom kőr legyen
Mozgó ajtón vészkijárat, pofon csapott szárnyas árnyak
Harsannak el fülemen, cédulára árva
Számokat vés; a közvélemény kutat-ás
Az eszkalátor mélysége; a hírek magas-ára
Nyomtató-szalon-cukor, másolja le kérem
A kedves szerző gondolatát; valósága képen
Képen töröl számla száma, összeszedve Álmos
Hajtott magyar belvárosa: izzadt terítéken

Gyűrű dal
Kicsit többet akar a szarka a fényektől.
Kicsit többet akarok én is a véredből.
Egy csepp erőt ad. Egy másik életet.
Maroknyi bent marad, Elrejt a képzelet.
Két kezed zord őre erdők riadt ága.
Reszket a tűztől benned minden pára.
Kiszáradt gömbkövek karcolják a léptem.
Félelem és riadt lelkek halk szavát meg-értem.
„Nem adok, nekem sincs, elfogyott a vérem!”
Nem kell más, nekem sem, csak fényedet kérem.
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Ezt gondold át
Verset írok, így tehát vagyok
Gondokat okozzanak azok
Akik nem tűrik a tetteimet
Én is ilyen vagyok, neked
Pofozva, vitázva eléd tárja
Szavaim jeleit az ősanyád
Nyelved szülője, és ősapja
Gondolataid, és ideád
Gyere velem most ide át
Nézz vissza onnan önmagadra
Kitágult erőd és pupillád
Belefolynak a szavaimba
Sétáljunk, jöjj és megmutatom
Hogy felejtsük el a skolasztikát
Üljünk le kövekre, felkutatom
Szók látens szavait, ész-viharát
Legyen szó halálról, erényről,
Mit gondolsz Te, ki is vagyok Én?
Honnan a francból tudnám a választ?
A kérdésekre se jöttem rá még!
Elhitted, bevetted, ez a reklám
Állatként pózolva ülünk egy fán
S várjuk hogy múljon el a délidő
Nyújtsuk ki lábunkat, Nike cipő
Kerüljön sok vérbe, a műanyag
Mit kitalál az egyik okos tojás
Mert visszamászni fél a balgatag
S néhány kilotonna magot is elás
Mi békében halunk, de sarjainkat
Meglepi majd a paszulyvirág
Felmásznak zuhanni, kíváncsian
Ölni ki magukat; ezt gondold át.

Petrik Iván

egy szelet kenyér
a zavaros angyal boldogságára
pályázom de az angyalt magát
még el kell magyaráznom
modora zavarba ejtő eleganciája különös
ahogy az utcán sétál
ujjaiból szemüveget formál bevásárol
hoz egy gyereket az óvodából
aludttejet iszik cseresznyemagot köp köszön
szeme kancsal
mindig mást néz eltűnni képtelen mindenkibe
önmagáért
szerelmes
ahogy most a vörös nő mellett áll
még a ruhájáról
csinos pantalló szürke szmokingkabát
hegyes fekete cipő kalap szivar
ararát konyak foltja az ingujján
bal belső zsebében konyhakés
és a kék nyakkendő
ami a testén szeszélyesen nő és nem
vedli le soha
most levelet ír
melyben ez áll
elélek én a lábas belső oldalán
azon a finom kis körömfoltnyi
rozsdán de ha akarom én vagyok
a csuklómon a bilincs s lóghatnék máshol is bárhol
itt a buszon vagy ott a lámpavason
de persze nem
nem fél csak a kedve zavaros
ő jut eszembe néha a széna alatt
az éhségtől ha elalszom
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hajamban megszáradt a sár
ahogy megszáradt ez a furcsa
boldogság mint a szelet kenyér
amit kalapja alól vesz elő és
ha rám néz
öklendezve majszol

örökérvényű uszodabérlet
(nem múlik el fél hat)
nincs vége bizony semminek
és nem azaz
valóban pont így ebben a nem
megmásítható valóságában van
hogy a nyúlós késő délutáni
utcazsírból előmászó rovarcsapat megfertőz
az artériákat otthonosan átszínező holdkorom
álmosítóan provokál s a tarka cirkuszi sátorra
a millió közül éppen most rázuhanó
egyetlen egyszínű esőcsepp
végül mégis a javamra válik
így nézem csodálkozva hogy
szirupba mártott ujjait az
orrom elé tartja a nagy
mókamester az inge alatt korbácsot
rejtegető jegykezelő
hajszálak tapadnak rá fényszilánkok félhomályok
egy kék uszoda az uszoda
romlott tapéta szaga
egy megkopasztott város
lelkes és lelketlen
teremtményeiből jó néhány
aztán letörli lenyalogatja az ujjairól
és le is mossa az alig mozduló nehéz
vízben de még mindig
fél hat van.
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az álmából felriasztott férfi utolsó szavai mielőtt
a konyhába lépne
eszköztelen a készenlétem
a semmiben sistereg a megbénult táj
én vagyok itt
a testem fogyatkozó emlékeim
egy gondolatszilánk
amely gyorsan pusztul
tárgya már nincs kiirthatatlan sással
benőtt ingovány majd puszta föld
felidézhetetlen mint a kérdés
a mindent leromboló válasz
másik oldalán
nem értem pontosan
nincs velem semmi egyéb
mint a kábulat és egy csontváz
inak fölös hús ilyesmi
köztük az érthetetlen üresség
a tárgyak vesztettek el engem
nincs közük hozzám többé
nincs különbség
tévedéseim nem mérhetők semmivel
megannyi szívtelen kiirtott őslény
hideg padló
csöpögő csap
fűtetlen szoba
vakító fény

Zsávolya Zoltán

Macskadzsamping
(regényrészlet)

XXII
Hát, igen – tűnődött Újházy, miközben Pomogy (Pamhagen) és Mosontétény (Tadten) felől jőve, ahol és amerre a csoport autókonvojától figyelmetlenségből elgaloppírozta, s ahonnan megpróbálta visszakorrigálni
magát Valla (Wallern) felé, amögött pedig a dévaj kirándulási úticélként
(merthogy éjjeli fürdésre is volt gondolva!) kijelölt fertőzugi tóterület
tényleg kisebb tavak tömkelegét előjátszó irányában haladva autójával –,
nos igen: kétségtelenül művészeti programosság szól itt, mármint barátnőjénél, a javából! (Hogy a művészet történeti feljegyzései ne szenvedjenek kárt, jegyezzük fel újra a nevet, hiszen talán egyre többet hallunk
majd róla a recepcióban: Ú. Both Andreánál.) S magasztos, nagyszerű,
vagy legalábbis igen hatékony a message Andrea részéről. A lány hangsúlyosan mint a fentebb, krónikánk előző egységének végén felvonultatott
gondolatok higgadt, vagy legalábbis fontoltan-kitervelten fellépő megfogalmazója létezett, lépett fel Újházy emlékei között és tudatának még leginkább „aranyfedezetes” alján, aki kétségtelenül megindít (indít valamire), azonban – pirosítóval kezelt, ajakrúzzsal kikent „vadmacskatekintetével” – aligha tud vagy akar higgadt-racionális indítást belehelyezni az őt
követő figyelem birtokosába. Azaz: ha eme figyelembirtokos férfi (vagy,
speciális konstellációkban, férfiénak megfelel/tethet/ő nemi entitás), akkor nem nagyon tud elvonatkoztatni/elszakadni ettől az önmagában igen
megbabonázó vizualitástól, s valamiképpen – akár pozitívan, akár negatívan – átviszi/-vonatkoztatja érzékletes hangulattapasztalatát az elé kerülő
művészeti, azazhogy nem utolsó sorban (a képek felvonultatása mellett)
aforizmáló teljesítményre. S kritikailag-elméletileg kevésbé reflektált
egyedként, vagy akár gyengeségével (gyengítésével, elgyengítettségével?)
többé vagy kevésbé számot vetve hagyja magát pozitívan befolyásolni.
Csupán reflektáltabb hím egyedként kezd gyanakodni (mind egyfajta,
nagyon is lehetséges szerzői bepalizás-, átverésszándékot felismerni vélve, mind pedig a saját maga mégoly egészséges és természetes ösztönei
viszonylatában méltán óvatosan eljárva), és ekkor a nyelvi-bölcselési önteljesítmény, a kellemes, figyelemébresztő testhúsi körítéstől lehetőség
szerint elválasztott szöveganyag elutasítóbb feldolgozása felé mozdul el.
A Szellem-Dancing kötet képi és verbális szöveg(ek)ben tételezett vagy
akár azok együttesének összhatásaként végre is hajtódó optikai előlépés
ugyanis, amiről Andrea gömbölyű vagy karcsú-elnyújtott felületei, kipár-
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názottsági idomai esetében alapjában szó van – legyen bár az konkrét-fizikai, mint a fotók ontológiai jelenléte, vagy szellemi jellegű, mint az előszó
(ez a csepűrágó skriblenc által elkövetett förmedvény) felemlíti: a „sorok
takarásából” történő kiválás, végül akár a bölcselkedő közlésmenet által
megvalósuló „megelevenedés” maga, de leginkább mindjárt a kötet fülén
végbemenően (avagy csak megkísérlődően?) –, mindahány megoldásában az „eleven test” képzetével operál, és akkor az már valamiképpen
tényleg az eleven test, gonoszkodóan: mindjárt: az eleven segg paráznasága! Miközben a szituáció tényleges: tipográfiai, könyvműi áttestiesítése,
áterotizáltsága erős kételyt ébreszt bennünk azzal kapcsolatban, hogy ez
az „eleven test” valóban „aforizmatestbe ágyazott” is volna egyúttal, nem
pedig naturális (ön-)extraktum-e mindössze a felvételeken megjelenve,
a szövegeknek amolyan, a csomagolópapír szintjén megmaradó asszisztenciája mellett, s vajon nem nagyzoló erőltetés, hiú ábránd vagy elvetélt
remény-e csupán, hogy „művészetével” (értsd: gondolati töredékeivel)
„kifejezést adott életének, lényének”, tehát tényleg joga van azt mondani:
„éppen azért alakult át egzisztálni”, mert „a bölcsészet” „révén elevenül
meg”? S ugyan miért olyan biztos benne Ú. Both Andrea, hogy művészetet gyakorol? Meglehet, így van, még inkább: így lesz vagy legalábbis lehet,
ám ekkora biztonsággal nem nyilvánulhat meg ezzel kapcsolatban a hölgyike, hiszen nem szabad, hogy elvakítsa, szellemi-poétikai várományok
tekintetében mintegy előre elkábítsa a fiatal „művésznőt” önnön testének
tetszetős ragyogása!
Ezzel a meglátással Újházy aztán nagyjából véget is vetett barátnője
„művészeti” alapon történő megidézésének, amely művelet meglehetősen elhúzódott a lelkivilágában. Egész eszmélkedése azt az elhatározási
végeredményt hozta számára, hogy most már mielőbb hazasiet, nagyjából:
amint teheti, és a körmére néz az elkényeztetett, kábszeres szőkeségnek.
És különösen ha olyasmit tapasztal, esetleg egyenesen arra érkezik majd,
hogy ama bizonyos Gyuri, tehát a „skribátor csepűrágó” éppen ad vele
együtt az érzékeknek momentán, vagy pedig olyan gyanúja támad, miszerint a távolléte alatt, netán akár csak „bármikor is betolta neki szellemi
lejsztungjáért az album körül, amolyan ellenszolgáltatásként cserébe”,
hát akkor ő mind a „ribancot”, mind pedig a gyenge-izgága „fiúját nekije”
alaposan „eltesteli”. Ebből az elhatározási horizontból is jól látszik különben, hogy Újházy Róbert korántsem volt az a fasiszta dúvad – ami önkéntelen rasszizmusának is reflektálatlan vázlatosságára mutat egyébiránt –,
hiszen például ölésre nem gondolt esetleges csalatásának feltétlen megtorlása esetén. Legalábbis azonnal nem. De a „banyát”, a házvezetőnőt,
akinek az őrizetére Andreát bízta, szintén lekapja a loboncáról, éspedig
őt mindenképp: hát miért nem jelentkezik napok óta, amikor szigorúan
meghagyta neki?! Az igaz, hogy egy kicsikét maga is hagyta a dolgot újabban, kirándulása kezdeti szakaszához képest legalábbis, amikor például
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a soproni Lövér Szállóból sem átallotta ellenőrzőleg felhívni a katonás
asszonyságot. Éspedig mind a Szajki-tavakhoz indulva onnan, mind pedig a Ság hegy kerülőjén át visszakerülve oda anno dacumal, tehát mindjárt „lövéresen” kétszer. Például – a krónika ezt tudja éppenséggel, de
nyugodt lehet az Újházy Róbertet követő figyelem abban, hogy bizony
volt efféle tájékozódó, kommunikatív gesztus vagy aktus ennél több is a
dolgok folyásának vágányába ágyazottan. Ami egyfajta gondosságra utal.
Egyfajtára csak, persze, mert különben a nemtörődömség jellemző a vad
jogászfiú életvezetési, provokatív pontatlansággal: életgazdálkodási stílusára. Egy autista macsó – ha volna ilyen, mint típus. És van, mint konkrétum legalábbis. Az enyhén mindig borostás, matróztrikós, vékonybőrkabátos, nőfaló, hangsúlyosan nőérzékelő habitus meg azok a kétségtelen
emlékezési, adatbefényképezési adottságok, képességek Újházy Róbert
gyakorlatában. Mint bizonyíték egyfelől, másfelől meg – önnön megvalósulásának, azonnali megvalósulási túlhajtásának közepette – mint rögtön való énkontúrokon átcsapás. Ami megvalósul egyáltalán, egyből be is
telik sajátságával, ki is habzik telelakott poharából… Mégis, nem tudni,
nem a szerelem (vagy annak valamiféle vélése – a szerelem igazándiból
mindig csak valamiféle „vélés”) indította-e mindössze (ami mindazonáltal nem kevés azért!) ennyi odafigyelésre valaki iránt ezt a csákót? Ennyi
előzékenységre is akár: az egész világgal szemben?!, történve pedig ez
azon az egy személyen keresztül, azon az egyen által, akivel szemben valaha is bármiféle felelősségvállalást tudott tanúsítani, amíg csak járt-kelt
őkelme, jelen volt úgymond ezeken a (legalábbis számára) nagyon kétes,
sőt ingoványos földi téreken… Ragaszkodás, figyelem, szeretet működése
legalábbis! Minimum. Egyfajta magasztosabb valami, szintetikusság (időleges, esetleges összerakódás?) ha biztosan csak elemeiben szétszórtan,
szétszóródóan megvalósulva is, miközben elemeiből meglehetősen létesül
azért…
Hogyan is ne létezne hát a szerelem, amennyiben egyszerre legalább
„földi” és „égi” az?! Fel lehet csattanni ekképpen (Újházy?). Ellentmondás, na igen, az rejlik e megközelítésben, de hát sosem volt stilárretorikai
alakzat fémjelezne errefelé, miszerint: contradictio in subjecto? Miszerint
„földi szerelem” is volna, ezenfelül „égi szerelem” is volna, csak éppen
szerelem nem volna önmagában, szimplán? Nem elég a test, fogalmazható
meg az egyszerű tétel. És ez még akkor is igaz, hogyha a földön ebből
(ennél) mindennel telítődhet a habzsolás, csak éppen a testtel nem. Paradox. De ha már „paradox” jellegűvé tud válni igazsága, akkor egyáltalán:
valamilyenné is tud válni. S ezáltal: lenni tud. Lenni tehát – van(ni) – a
szerelem. Bugyuta dumának érezte ezt így, végigondolva Újházy, de hát
nem ítélhetjük el igazán. Hiszen nálánál jóval idősebb emberek akadnak,
akik szintén csak eddig vagy még eddig sem jutottak el soha vonatkozó
felismeréseik használhatóvá kristályosításában. Nem elég a test, amelyből
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mindazonáltal sohasem elég. És eme test konkrét lényegileg, azaz valaki
vagy valakik teszik ki. Ám hogyha nem elég a teste ezeknek a valakiknek,
akkor valami kell még melléjük, hozzájuk, ami azonban nem a lélek (mert
az ugyebár „csak” az anyagtalan test). Akkor pedig mi? A szellem. A szellemi izgalom, amely egzisztenciális élménnyé lesz gyakorta, ha igazán kialakul és működésbe lép.
Újházy Róbert kétes eszméi, vagy a neki csupán kétes módon tulajdonítható (tehát rekonstruatív mivoltukban legalábbis bizonytalan) gondolatok ezt az imént említett, s bizonyos életgyönyörré fokozódó szellemi
izgalmat – a szerelem kapcsán avagy a „szerelem” állítólagos, ám ezen
állítólagosság érvényén belül elengedhetetlen komponenseként? – a cinkosság összekovácsoló hatásának megtapasztalásával (egy konkrét tapasztalati anyaggal) kötötték össze. Ez a tapasztalati „anyag” mármost
egy körülhatároltabb képanyagot, azaz egyenesen kontúros fotóanyagot
jelentett, a sopronpusztai határnyitás, az 1989. augusztus 19-i páneurópai
pikniknek az NDK-s állampolgárok által szenvedélyes-félénk viselkedési
attitűddel feltöltött energiájú és tumultuózus jeleneteket produkáló embererdejében levett, rögzített és később nézegetve őket az emlékezetbe
égetett megannyi képét. De nem pusztán a sajtóanyagként forgatott és
részleteiben többször publikált valóságos anyag hozta létre ennek a vizualitásnak az egységeit és alakította ki összességét, hanem magának az emlékezetnek az amúgy persze virtuális „albuma” is: Róbert ott járt azon a
napon a pár hónappal korábban elbontott vasfüggöny egyik hivatalos résénél, a régi-új határátkelőhelynél. Ott járt aznap, mi több: azon az éjjelen. Vagyis az ünnepségek és a bekövetkező határáttörés helyszínén. És
nem egyedül, hanem Máriával együtt. És ebben, ezáltal lettek cinkossá az
asszonnyal, lévén mindketten magánhajtóvadászatot folytattak a térségben. A zavarosban és a beálló éjszakai sötétségben karhatalmista pufajkásstilizációként zaklatták, akadályozták, üldözték, esetenként kicsit kínozták is, és legalább elviekben mindenképp fenyegették az eléggé védtelen, mert központilag szabadon hagyott határátkelőhely felé özönlő, bizonytalan, reménykedő, kellő mennyiségű információ híján szűkölködő
keletnémeteket, akik momentán pária gyanánt viselkedtek: loholtak-bújtak előttük, előlük. Nem voltak egyedül ezzel a passziójukkal, de osztoztak abban az óvatosságban hasonló hobbinak vagy perverziónak hódoló
társaikkal, hogy ölni semmiképp nem akartak ezen élvezkedő tevékenykedésük során, legfeljebb szadizni, ám még azt is főleg inkább csak hangulatilag, nem fizikailag. A helyismeret, a terep otthonossága (szemben a
messziről ideérkezők és itt a gyűlölt vélt társadalmi rabságukból szabadulni akarók félelmeivel, idegenségérzetével, ismerethiányával) volt a
motorja vagy tápanyaga ennek a szolidabb, noha nem ártatlan szórakozásuknak, akárcsak A texasi láncfűrészes gyilkos című filmben az erdő meg a
mocsár terepviszonylatában működik ez alapozólag – ámbátor milyen
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messze, milyen éktelenül messze az arcbőrlenyúzástól, annak álarcként
való magukra húzásától, netán a nyílt sebek sózásától, vagy pláne magának a láncfűrésznek a felvijjogásától. A helyismeret mármost, vagyis maga
a tény, hogy a megye (vagy később a régió) úgynevezett „szocialista” és
korántsem éppen csak úgy nevezett, hanem valóságos „urainak” aranyifjúi populációjából verbuválódtak ezek a bár óvatos duhaj, mindazonáltal
a magatartásukban a spontánság és elhatározottság jegyeit egyaránt mutató embervadászok, arra mutat, hogy a konzervatívabb pártelit helyi oligarhái egyáltalán nem azonosultak a tőle függetlenedő központi vezetés,
a kormányzat (leginkább a miniszterelnök) nyitási, engedélyezési, nem
visszatartási, toloncolási) szándékával, elhatározásával, ám nyíltan, személyesen, azaz a kort már testesen érző személyükben frontálisan fellépni sem kívántak (már) ellene. Csak fiaikat, lányaikat küldték ki a terepre,
illetőleg azok maguktól érezték ezt kötelességüknek, ahogyan lejutott, leszivárgott hozzájuk annak a híre, mi készül Sopron térségében, lagymatagon egyébként, amúgy a családi vacsorák szordínóján keresztül… Eleve
nem volt tehát komoly a hobbipufajkás regulázási kísérlet, csak amolyan
társutas (a határ felé sompolygó rükzakbruderek, rükzaksveszterek özönlésével társultan haladó), majd azt elhagyó, sorsára/dolgára engedő érdeklődés. Amely bizony így eléggé rövid idejű volt, s egyénenként változóan
hamar felülírta vagy a helyére lépő érdektelenség, unalom, ahogyan Róbert esetében történt, vagy a magánemberi érdekváltás, mint Mária esetén, aki ennek az egynapos, éjszakába, sőt a kijózanító élesen nyilazó napsugarakkal rájuk támadó hajnalig nyúló kalandnak a keretében ismerkedett meg második férjével, Güntherrel (az első még Róbert előtt volt –
amivel távolról sem mondjuk, hogy közben csak Róbert volt, mindenesetre ő is), aki nyugati tudósítóként, fotósként volt jelen, tűnt fel előttük, illetve Mária számára a sötétség megvakuzói, a történéseket, tényeket
magnéziumvilágításba borító, majd ezzel világgá kiáltó riporterek sorában, és akinek szabadsághite (pontosabban szabadságreflexe) a nőt nagyon gyorsan ugyanennek a „szabadságnak” a legalábbis retorikai elismerőjévé, szószólójává, elfogadó alkalmazójává tette az új partnerhez való
alkalmazkodás hirtelen manőverei közepette, legalábbis retorikailag. Újházyt a váltás, az átalakulás, a maga határozottságában, radikalitásában
nyilván színlelő felfogáscsere úgymond eszmei, politikai, társadalmi tartalma nem zavarta, inkább az, aminek a horizontjában reggelre visszavonhatatlanul megtörtént: a Güntherhez való átpártolás érdekében és annak
jeleként, alig tizenkét órával a német férfi megismerése után. Mentek a
harmatos nyári hajnalban az egyik erdőszélen hagyott terepjárójuk felé,
ahogyan az üldözést egy árkokkal szabdalt részen legutóbb a kocsiról leszállva folytatták, karabélyaik már rég eldobva (az övé Mária csendes, de
ellentmondást nem tűrő követelésére), s el a rendőrségtől kapott nyeles
gumibotokat úgyszintén (baseballütő még nem volt használatban az or-
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szágban ilyen célra kulturálisan, az amerikanizálódás nem öltött még
olyan méreteket), a dzsipen hagyott őreik éppen integetni kezdtek nekik,
amikor is a fiú észrevette, hogy szerelme (vagy csak szeretője? – ennél a
pontnál olyan mindegy!) a szakállas, és már akkor kopaszodó német újságíró-riporterrel jön kézenfogva mellette. Nem mintha vele nagyon kézenfogva szokott volna járkálni kapcsolatuk időszakában, de hát, tudtával, nem is volt egyikük se romantikus alkat, meg aztán a késő Kádár-kor
prüdériája, az abba beletagozódó vidéki pártelites mikrotársadalom sem
tette lehetővé kapcsolatuk nyílt felvállalását. Budapesten ment volna már
ugyanekkor ugyanez, Győrben még nem. De hát…! De hát annál keményebb volt most szembesülni azzal, hogy mással meg igen ama fránya kézenfogottság, mással bezzeg annál inkább! Illetőleg: hogy vége a kapcsolatuknak. A rádöbbenés annyira letaglózta a fiút, hogy nem bírt hőzöngeni sem, mondjuk tettlegességgel a vetélytársnak esni. Fáradt is volt az
embervadászat teljes napja-éjszakája után, meglepetésszerűen is érte a
dolog, s a megnevezhető mellé megnevezhetetlen keserűség is társult nála
az egészben, aminek a sűrűségével és intenzitásával egyszerre nem is tudott, nem is akart mit kezdeni. Talán ez mutathatja a megfigyelőnek,
elemzőnek, értelmezőnek, hogy valami meghatározatlan és éppen ezért is
jelentős valami volt a Mária-kapcsolat Róbertnek, ami azonban, s persze,
csak annak elmúltával tárult fel a fiú előtt igazán, amint az lenni szokott.
No, valamennyire a vendégbarátság eszménye is játszott benne, vagyis
olyan ugyancsak munkált, miszerint mi van, ha mégis készültek róla képek
az elmúlt szadizások alatt, és azok mégis megjelennek valahol, s így aztán
mégis nyilvánosságra kerül az iménti bulis embervadászata, amivel apja
borzalmas haragját váltja ki, magának pedig szörnyen árt. S detto ha mint
„szabadságtudatos reformifjú” aposztrofáltatik a sajtóban! Günther
ugyanis eredendően annak vélte, amikor szembetalálkoztak egymással a
piknik napjának estéjén, akként szólította meg, ilyen tudatban kattintgatott róla felvételeket – legalábbis ő ilyesmi tudatot feltételezett a riporterről, amikor személyének, szerepének ezt az esetleges beállítását elkerülni
akarva nekiesett az elején (meg egyáltalán bármilyen beállítását elkerülni
akarva személyének, hiszen magát az itteni jelenlétét akarta titokban tartani!) –, mígnem a negyvenes német fotós figyelme át nem terelődött a
„Róbert társaságában lévő hölgyre”, úgy szakmailag, mint magánemberileg. Nem, ezzel nem lehetett mit kezdeni most, s az „embervadászat” kavalkádjában lehetetlen volt „vigyázni” Máriára; különösen, ha megvolt
benne úgyis a kurvoid elkülönülési, elszakadási hajlam. Márpedig ha a
kurvoid vonások félreismerhetetlenül megvoltak benne, hiszen éppen
ezért kellett a nő Újházynak!, akkor ebből szükségképpen, amúgy logikai
szorossággal kellett következnie – előbb vagy utóbb, kizárólag idő kérdése lehetett! – az elszakadásnak is. Fáradtság, letaglózottság, meglepettség, elkeseredés tehát a fiú részéről, igazából ezek akadályozták meg,
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hogy Günther torkának essen, a testi erő és a bátorság nem hiányoztak
belőle. És macerás is az ilyesmi, ez sem az utolsó szempont. Mert bizony
lehet, hogy ha még nála a gépkarabély, amelyet azért dobott el ő is korábban, hogy a jól szituált és „szabadságösztönös” nyugati fickó előtt, akiről
persze még nem tudta: hamarosan lenyúlja a barátnőjét, konszolidáltnak
tűnjön fel ő is Mária intése nyomán, hát egyszerűen keresztüllövi. Közvetlen és erős, élményszerű oka lett volna rá, hiszen kevéssel Günther felbukkanása előtt, már a beálló nyári sötétségben, óriásit szeretkezett Máriával az egyik bokor mellett. Mialatt zseblámpájával, amelynek hengerét
hanyagul a nő feje felett tartotta aktus közben, belevilágított a bokorba,
és davajgitárját se tette nagyon messzire a keze ügyéből. Az óriási bokorban három keletnémet húzódott meg előlük menekülve, riadt szemű nyulak, két fiatal nő, egy fiatal férfi; nem tudta, milyen viszonyban lehetnek
egymással, de mozdulni se mertek, tudták, hogy ő közben is szemmel tartja őket, rajtuk (feléjük irányozva) a géppisztoly csövét. Aztán egy kicsit el
is szórakozgatott velük Günther gyanútlan és jóhiszemű, részben: mert
hirtelen, felbukkanásáig. De nem ez a lényeg igazából. Senkivel nem sikerült neki olyan kirobbanóan, még Máriával sem korábban, de mással se
később, mint ott, akkor. Szerelmi és gyilkos jellegű élvezet, ha nem is
mindjárt magáé a gyilkolásé, ezek szerint (is) gyakran jár egymás közelében.
Egyebek mellett ezek az emlékek és értékelések is ott motoszkáltak
tehát Újházy Róbert fejében, ahogyan hajtott, már éjfél után (1999. augusztus 13-ába, péntekre átbillenve) és már Ausztriában, előbb a Tómelléket vagy Tószöget átszelő, alárendelt „Bundesstraße”, az 51-es vonalát
követve Pomogy, Tétény, majd Valla környékén és magukon a településeken belül, utóbb pedig az 51-esről letérve. Az egészséges, természetes
bestialitási késztetés Mészöly Miklós kortárs magyar író munkásságában
olyannyira magától értődően és sokrétűen kifejtett módozatai, lehetőségei némelyikét mérlegelve – amelyek általában tényleg magától értődőek,
csak ne realizálja már őket az ember! –, és ez, legalább átmenetileg, fényt
vetett neki a szerelem mibenlétére is. Szeretet is van benne, ez kétségtelen, de a lényege mégis valami olyan önzés, amelyben (mégis) döntő a kifelé irányulás – akár mint formálisan az ölésbestialitás esetén. Merthogy
utóbbi alapzatán bizonytalan, ám annál izgalmasabb énkitágulást élsz
meg, s ez egy kicsikét legalább gyermekké tesz. De kamasszá legalább,
minthogy a kamaszkorban kezdődik az ilyesmi. (Efféle felfedezéssel fémjelződött az autista macsó, e szükségképpen „örök kamasz” egyik felnőttes komolyságú életmomentuma, amely reguláris barátnőjével, Andreával
kapcsolatban talán sohasem adatott meg neki, lévén a karcsú és enyhén,
de kellőképpen kipárnázott Hófehérkét agya mint mindig, úgy most is eltárgyiasult meztelennő-képek habos-fodros, rózsaszín tömkelegévé szecskázta széjjel.)
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