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Jegyzetek

"Árvábóllesz jó katona"

Egyre inkább felfigyelek az írók életrajzait olvasva a családi katasztrófára 
rendszerint az apa halála vagy hirtelen tönkremenetele folytán áll be -,
amely eltörölhetetlen nyomot hagyafiúgyerek vagy más serdülő fiú lelké
ben. Mintha ettől kezdve neki kéne családfenntartónak lennie. (Vagy nem
függ-e össze József Aron tengerre szállásával, "hirtelen" elpályázásával Attila
fogadkozása: "aranyat ígértél anyádnak, nagy zsákkal"?) Lengyel Menyhért
nél, Vas Istvánnál is olvastam mostanában a nagy lakásból a kisebbe költözés
gyerekkori traumájáról. Shakespeare-éknél is volt ilyesmi. A jó öreg kocsmá
ros Petrovicsot is "jégre vitték".

Most olvasom a Péterfy család "krach"-ját a Zimándi-féle életrajzban.
"Keszthelyi működése végeztével nemcsak igazgatói állásától vált meg Pé
terfy József, hanem családjától is. Elhagyta feleségét és fiát... Az anya teljes
lélekkel fia felé fordult és az édesanyja felé" stb.

Ugyanez történt Goldoniéknál is Velencében.
A képlet klasszikus. Lappangó részvéttel (némi szolidaritással) gondolok

a József Aronokra és Péterfy Józsefekre. A kis Messiást nevelő anyák - az
az érzésem - könnyű szívvel szabadulnak meg a férjüktől. S már nem is
bánják a rájuk szakadó özvegyi nyomorúságot, a küzdelmes sorsot.

*
/

"

Az apám nem sokkal azután meghalt, hogy én megszülettem. A néném egy
szer ezt mondta (épp az anyám temetésén): - Amikor apuka meghalt, én
figyeltem, anyuka nem is sírt. (Mindegy, hogy így volt-e vagy sem. A lány
gyerek így látta. S egy hatéves kislány előtt már nincsenek a sorsnak titkai.)

Anyaországiak Szent László városában

A belváros itt is kisváros. A Rimanóczyban lakunk. Átellenben a Színház,
ahol az ünnepség van. S a Fő utca végén a Székesegyház meg a kanonoki
házak, amelyeknek egyikében most szerényen a püspöki rezidencia van.

Magyarországról, mint a város számontartott szülötte, én vagyok az egyik
díszvendég, sőt a Színházban, az esten, az ünnepi szónok is. A másik 
persze, nálam díszesebb vendég - egy miniszter. Folyton egymásba futunk.
Találkozom vele a püspöknél, kétszer is: amikor bemutatkozni megyek, s
amikor búcsúzni. A Színházban talán a díszpáholyból hallgatja is, ahogy be
szélek. Aztán a szünetben a vendégek büféjében, az est után pedig a díszva
csorán, a szálló állomási restivé züllött éttermében. Másnap reggel megint
egymásba botlunk a Démer téren. A miniszter mindig kíséretével - tiborci
humorral: "mint akit akasztani visznek. .."

Ámde találkozásaink egyetlen alkalmából sem jutunk el nemhogy egy kéz
fogásig, még egy biccentésig sem. Keresztülnézünk egymáson. A miniszter
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fapofája tüntetően jelzi, az én írói büszkeségem pedig dacosan respektálja azt
az áthidalhatatlan társadalmi különbséget, amely egy magyar kegyelmes urat
egy közrendű magyar állampolgártól - még félig-meddig idegen földön is
- elválaszt.

1992. május 16.

Nem e világra termettem

A betlehemi jászol láttán megkap az áhítat, sírni és nevetni tudnék egyszerre;
ha kereszténydemokrata szenátorral beszélgetek (ami persze csak Olaszor
szágban fordulhat elő), elfut a voltéri szarkazmus; ha Illyés trónörökösei verik
az asztalt, Arany Jánoshoz folyamodom. S ha Lukács árvái heideggerizálnak
és derridáznak: akkor századszor elolvasom Illyéstől A lélekbúvárt.

Angyali üdvözlet hajnalban

Álmomban egy hosszú szó kimondásával birkóztam. (Talán azért, mert a
napokban a Néróm francia nyeívű előadásári bámultam a színészt, akinek
sikerült minden baj nélkül kimondania a tökké változtatott Claudisról a
nyelvtörő szót - Jean-Luc Moreau leleményét -: "transcornichonijication".)
Rettenetes hosszú volt az álombeli szó is. Kétszer is nekiveselkedtem, és
mind a kétszer beletört a bicskám.

Úgy birkóztam a Kimondhatatlannal, mint Jákob az angyallal.
Korán ébredtem, még eltűnödtem a fiaskómon, és V. szobájában, az ő vá

logatott diákkönyvtára polcán böngésztem valami olvasnivaló után. Genettes
tanulmányai. Jó emlékem van erről a francia művészetfilozófusról. Az egyik
kötetét lelopom a polcról és visszabújok az ágyba. Valahol közepe tájt föl
ütöm. Az első mondat, amelyre a szemem esik:

"Car les hommes ne réoeni pas seulement des mots, ils réoent aussi sur les mots,
et sur toutes les manifestations de langage..."

Becsukom a könyvet.
Csak ezt akartam tudni.
Talán elalszom megint. Jó volna tovább álmodni végigmondhatatlan sza

vakról, legyőzhetetlen angyalokról. Hisz az angyalok úgyse egyebek, mint
jóhírhozók... Szavak, szavak, szavak.

Párizs, 1993. március 26.

Ecce Homo

Emberismeretünk jóval gazdagabb információkat szállít minden egyes em
berről, mint amennyit praktikusan felhasználunk belőle. S amit pedig n~m

használunk fel, azt nem is igen vesszük észbe. Feleslegesnek látszik. Am
elraktározzuk azt is.

Holott minden ember, a lába körme alakzatától, tyúkszemétől. egészen
addig, hogy így vagy úgy, vagy másként tapad a haj a fején, és - igen 
attól, hogy hogy ejti a szót, addig, hogy hogy szívja a cigarettát vagy a pipáját
("lomhán szipákol" - írta Petőfi, s ha csak ennyit tudok arról a béresről, úgy
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tetszik, mindent tudok), minden ember végtelenűl sok benyomással szolgál,
és ezek a benyomások mind lényegbevágáak, összefüggöek (néha némi el
lentmondásossággal, és ez is fontos) és feledhetetlenek. Elkartotékozva őriz

zük őket. S használjuk is őket, anélkül, hogy tudnánk, hogy használjuk. In
finitezimálisan piciny információk ezek, amelyek infinitezimálisan piciny ak
ciókat váltanak ki - ámde ezeknek a sz6ttese lesz az, amit személyiségként,
sorsként, fátumként az illetőben felismerünk. Ez a terep úgy aránylik a gya
korlati élet terepéhez, mint a molekuláris fizika a klasszikus fizikáéhoz. Jól
megvannak egymással.

Persze itt nem az ok- és okozatiság elemista egyszereggyével számolunk,
hanem átfogó integrálszámítással, amely ráadásul figyelembe veszi a környe
zet mindahány többi tagjáról hasonlóképpen már "kartotékolt" szubtilis és
szintén lényegbevágó információkat.

Eligazodni kortársaink között.
Nagy stratégia ez! Hisz minden egyes ember egy tíizvonalban küzdő ez

reddel felér.
És ezredmagával harap a fűbe,

Kennst du das Land...?

Húsvét Cercinában. Firenze felett a dombokon, ahol a régi bolognai út vezet.
Ameddig a szem ellát, a táj olyan, mint a quattrocento képeken. Ciprus, olajfa,
szőlő s elszórtan a barnás tónusú tanyák. Csak az egyik hegytetőn fehérlik
valami modem épület. A völgy mélyéröl, a sötét sűrűből, felhat a patak lánc
csörgetése. Együtt a mostanában ébredező békák és a rengeteg madár han
gicsálásával. Odafönt az áprilisi ég változatos fényjátékai, az egymást űző

felhők köreiben. Szakad az eső, kisüt a napocska. Van, amikor egyszerre süt
és esik. llyen nagy mennybolt alá minden befér.

Hosszú, ráérős beszélgetések a házigazdával. Magyar írókról is. Valamikor
odaadtam neki olasz kiadásban A szív segédigéit. Kiváló kritikus, szépen rend
szerezi Esterházy stílusának effektusait.

Maga is ír szépprózát. Személyesebb élete viszontagságait sejtető novella
kat. Ezeket nem a maga nevén publikálja. Megkettőzte alkotóerejét; s kevesen
tudják, hogy Giuseppe Bevilacqua professzor, a modem német irodalom Eu
rópa-szerte elismert tudósa és Giuseppe Rolléri, a novellista egy személy.

Most ideadta az új kisregényét.
S amíg Bevilacqua a posztmodernnek (is) beavatott kritikusa, Rolléri regé

nye tüntetően Flaubert-i. Fel se merül, hogy hát vagy ez, vagy az ... Hogy
tessék választani!

Ahogy a nagy olasz ég alatt szépen megfér egymással az áprilisi zápor és
a napsütés, éppúgy megfér ennek a tágas vidéki háznak könyvekkel bélelt
emeletes labirmtusában a modem irányzatokra fogékony kritika és a
klasszikus realizmus legmagasabb szintű gyakorlata.

Bevilacqua nem tagadja ki Rollérit, és Rolléri szuverénül fütyül Bevilacqua
posztavantgárd barátaira.

Boldog ország!

1993. április
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