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Lászlóffy Csaba

A holtak összetartozása
(Megközelítések)

Mottó: „Különösen ezek az erdélyi kálvinista holtak…”

(Krúdy Gyula)

Télikabátban, verejtékezve, homlokára ragadt hajfürtökkel. Gyönyörökbe sül-

lyed�, reumás írástudó, ki hetek óta képtelen megtartani kezében a tollat… 

Görnyedt árnyékbohócként forgolódik a vaskondér el�tt fagyoskodó nyomo-

rultak el�tt, a f�városi hódzsungelben. Máskor meg mint valami – k�szakáll 

helyett – szalmaszakállal ácsorgó, a Balaton sekély homokpartjára kivetett He-

ródes. A Teremtés óta elfogyott a zsiradék; nem csoda, ha szárazkaszával sújt 

a szél a zsúptet�kre.

Nem ismert � lelkében irigységet, céllöv�- vagy regényírásversenyen se, a 

népes Casinóban.

Külön tálon szolgálták fel a vel�s csontokat, zöldséggel; torma, mustár, 

aranyszín� vagy sáfrányos lében, meghintve pirospaprikával.

K. minden bogarasságát beismerve, tudta, hogy a nagy tobzódások után � 

már csak tengeti életét, mint valami fölösleges lélek. (Na, nem épp olyan, mint 

amilyenr�l a harcos erkölcsi felfogású Csernyisevszkijnél olvasott volt, vagy 

inkább csak fellapozta az oroszból lefordított füzetecskét.) K. valójában egy 

Csehov mélabúra hajló temperamentumával vonszolta magát házasságról há-

zasságra, könyvr�l könyvre. Bagatell adósságokból nagy adósságokba.

Vásárfi ának még elkel a könyv nálunk…

Akkoriban l�tte magát agyon egy ünnepelt színészn�. Megkísérelvén Bródy 

Sándort utánozni… Régen tán a bomlott írók, költ�k sem voltak ennyire nyug-

talan emberek.

Fehérnép létére betyáros, g�gös elbizakodottsággal vonult végig a szállo-

dai folyosón, vérpiros pongyoláján csak úgy panyókára vetve vadmacskabunda; 

állítólag mindenféle babonás dologhoz értett, az álomfejtéshez is (legalábbis a 

saját, varjúsereg tobzódásától kísért� álmait hosszasan magyarázgatta: egyik 

éjjel álmában veszettül táncolt Adyval egy kigyúlt vagy csak éppen füstölg� 

nagyváradi bodega el�tt). Vidéki úrin� lehet; azért a selyem suhogott rajta is. 

Szürkület után ül� pozitúrában kóstolgatta a gulyáslevest. Férjér�l azt beszél-

ték, hogy megátalkodott Pató Pál-ivadék, g�gös dzsentri, akit nemhogy zavar-

ná, de élvezettel képes eldicsekedni f�nek-fának, ha egy marhalegel� útjában 

áll a haladásnak.

A fogadó méretei a körúti ívlámpák imbolygása közben elveszni látszottak 

a ködben.
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„Ha én vadkeresked� lehettem volna!” – A ropogósra sütött madárhoz illik 

valamin� nehéz bor.

Az író feltámadása – s nem csupán a vasárnapi mellékletekben – meg-

lehet�sen közönséges dolog, elmélkedett magában K. Ám a hózivataros 

id�ben legjobban az zavarta, hogy „a szép színészn�k, akiknek cip�sarkai, 

szoknyacsipkéi, harisnyaköt�i alá a Mester (akiért különben � a végs�kig ra-

jongott) egy egész élet koszorúit hengergette, elfelejtettek eljönni a Bródy 

temetésre…” K. szerette a megboldogultat, aki költ�iségénél fogva szerette a 

szegényeket… nemkülönben a N�t, mert tudta e gyermekded lényr�l, az élet 

alkotásához csak annyi köze van, hogy végigélje olyan körülmények között, 

amelyeket a férfi ak és a véletlenek teremtenek számára.

Egy margitszigeti vacsorán, ama szívszorulásos éjszaka el�tt, mid�n Bró-

dy azt várta minden percben, hogy meghal, az ifjabb tollnok, K. – hirtelen ez 

villant át most az agyán – egyszer csak gyanút fogott, amint B. S. és M(imóza) 

P(udika) az asztal alatt különböz� titkos jeleket váltottak egymással; ám vé-

gül csak annyit sikerült észlelnie, hogy a kisasszony a harisnyáját igazgatja, 

s egy összehajtogatott papírlap esett ki a harisnyájából. A népszer�, derese-

d� hajú író sikamlós kérdésére – hogy: „Az éj hátralev� részét hol töltenéd, 

gyermekem?” – a pezsg�t�l kipirosodott orcájú hajadon, akinek jelenését az 

a hír el�zte meg, hogy éjféli mulatságként szokásává lett érzelmes versikéit 

felolvasni a vidéki fi csúroknak, egy bárányka szelídségével rebegte: „A monori 

gyógyszerésznek olvasnék fel, ha kérné, egész éjszakán át. A patikáros már 

régi ismer�söm, és hát annyira megszerette a költeményeimet.”

Melyekr�l Ady Bandi, az ágy alá tolt pintes üvegnek utolsó cseppjét is kifa-

csarva, csak úgy mellékesen böfögné ma is, miszerint: „Ett�l – mármint az ét-

vágyriasztó savanyú bortól – még senki sem halt meg; ellenben ha valakit arra 

ítél a sors, hogy a Pudika rímdús termésének ki se csavart fürtjeit megízlelje: a 

mérgezés elkerülhetetlen.”

A régi szilaj Ady – elbágyadva tért be közéjük a Nagymez� utcából – ezúttal 

kerülte a végzet szót.

Ennél szebb gorombaságokat vihetett magával nem egy orfeumi démon, 

ha megpróbált csak úgy összekacsintani a hiúságot, dölyföt habár leplezni 

próbáló, a mell�zések sebeit elvakaró költ�vel… Itt aztán K. agyába kezdtek 

lassan beszivárogni a „végzetes” emlékek, mint olvadt hó a szelel� cip�talp alá. 

Az orfeumi n�k szívóssága és bámulatos �sereje (!) – akár a híres fi ákereseké, 

akik nemrégen még a Kék Macskában birkóztak az urakkal, azóta kiparancsol-

ták �ket a helyiségb�l –; f�leg a szenvedélyes J(olán)é, aki hirtelen haragjában 

egyszer épp az � nyakába akart ugrani egy Nefelejcs utcai ház els� emeletér�l. 

(„Bandi nagyokat nevetett félelmemen, amikor éjszaka az orfeum felé közeled-

ve meséltem volt neki – kuncogott magában K. – Szerencsére a Nefelejcs utca 

akkor még nem volt kikövezve. A heves némber egy fa mellé, a puszta földre 

esett, és egyéb baj nem történt, mint az, hogy további életében kissé vonta a 

fél lábát.”

Akkoriban �k még a Télikertben a cigány muzsikája mellett vigadoztak. Ké-

s�bb már (a „gazos, dudvás”, ápolatlan homlok s hajzat miatt) nemigen volt 

valami jelent� emberi formája Ady Endrének… a feje még élt a takaró alatt, 

szederjes ajka akkor is mozgott, amikor nem beszélt… de ismeretlen, földön 
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túli fájdalmak torzították el a nemrégiben még csinosnak, tetszet�snek mon-

dott férfi arcot.

…S még most is miként ha fantomokkal hadakozna: „Én oda soha, a cikó-

riaszagú New York kávéházba! Nem elég, hogy idehoztam Pestre, kész prédá-

nak, az idegeimet?…”

Bróm és veronál helyett – az elpazarolt tollvonások alkonyán – mivel kí-

nálhatná még � a Költ�t, ki végs� pózát meg�rizve már-már belevész a sza-

natóriumi ágytársát is álomba kerget� szenvelgéseibe? Miközben arcáról a 

színészfi ntorok mind messzibbre rebbennek, mint aluszékony vagy haldokló 

seregélyek.

H�déses elmezavar! Mily fennkölt hangulatú szókapcsolat. Ez egymagában 

már meredeken felfelé futó pályát ígérne. Még ha túl hamar lekonyul is az 

er�ltetett fogással fennen tartott zászlórúdja a b�bájos eszméket is haptákba 

szólító, komor forradalomnak. (De hiszen politikából élt az egész kis magyar 

glóbusz, az írók voltaképpen csak akkor kellettek… ha íróasztaluk csöndjéb�l 

maguk is fórummá léptek, és hirdet�i lettek a korszellem frázisainak… Csak 

szigorú fi náncnak föl ne csapjon az olvasó, aki a régóta kedvelt írók munkáiban 

is mindenféle dugáru után szimatol.)

✱

Savószín szemek követték ma is K.-nak a gyatra kövezeten rázkódva faroló 

bérkocsira pazarolt gesztusát, s minden vakaródzó mozdulatát.

A  férfi ak (dúlt bóbitájú, nyomorult kakasnép), mohó szemforgatással, ha 

egyébbel nem, áztatott korpa ízét s b�zét habzsoló vággyal, vagy pedig mor-

cosan, zsugorian: de engedelmesen ki-kisétáltak a józsefvárosi hónapos szo-

bákból – széles, céhmesteres léptekkel, végig az Andrássy úton – a borral és 

szennyel meglocsolt kocsmaszobába, hogy a pesztonkák sovány, a szakácsnék 

terebélyesebb fara után igazodva körülüljék a vidéki kupecborral megrakott 

asztalokat.

„Öreg bolondja a n�knek, Krúdy úr, maga is… Vallja csak be!”

� közben arra gondol: mennyi képzel�er� feszül a razzia el�l esztend�k 

óta bujdokló, levitézlett, ám a n�iesség maradék cafrangjait magukra aggató 

hölgyekben. Akárcsak a zaftos virsli, hagymás hering kig�zölgéseiben. (Még ha 

nem is illenék be mindez egy angol regénybe.)

Nem biztos, hogy a viszonyok olyanok, amilyeneknek a zsurnaliszták azo-

kat, túlzásaik és szenzációhajhászó hajlamuk jóvoltából, feltüntetik. Viszont az 

írók olyanokká válhatnak, amilyenekké a viszonyok gyúrják �ket.

Légy méltóságteljes rendet tartó „gyászhuszár”, egyszer úgyis félretaszigál 

majd a tömeg téged is! De szerencsésebb megoldás randalírozni a vidéki ci-

gányprímásokkal, vagy bár m�jókedvvel összekacsintgatni velük a sáfránnyal 

színesített, marhakoncból f�zött húslevesed g�zét�l bódultan.

A  világ kerge dolgaihoz nem mindig illenek a szókratészi b�csködések.

A tömény érzés megfekszi a szívet; a régi dolgok és emberek viszont kel-

lemesen enyhe hullámokkal öntik el agyadat. (A  kocsma leveg�jében ugye 

nemcsak a fokhagymaszagot érzitek?… Mint ahogyan kölyökkorában, meg-

próbálván eligazodni egy grófi  batárból száguldás közben kiejtett rojtos szél�, 
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különös rajzolatú öreg térképen – melyik jel, melyik vonal mit ábrázol? –: � 

akkor is gésák vékony, éteri mosolyát kereste.)

Néhanapján jó érzés bezsongani.

✱

Az idomításban kifogyott a sokaság lélegzete; trappolva az egyén torkára 

tapos.

Szenvedned, jajgatnod kell még; kíntól, betegségt�l meg�rülve hódíthatod 

csak meg az anekdotázó, „urambátyámos” lekt�rirodalom füstt�l fakult, bepör-

köl�dött birodalmát.

Kicsike lények lélegeznek, lapulnak, egyel�re az üres pálya felé pislákoló 

reménnyel, retinaremegéssel.

Megfenyítheti-e a tér a halandó embert? Vagy megóvja inkább (némely, a 

világ illatozó vagy b�zös lehelet� piacán tébláboló fecseg�, halandzsázó fl ótást 

mindenképpen).

A homály roppant szövedéke képes délibáb gyanánt leny�gözni a kilátás-

talanságban – „Mintha ecsetjét földrengésbe mártja / Egy nagy fest�, és nap-

fogyatkozásba.”1 K. látomásai is áthatolnak az áthatolhatatlannak hitt ünnep-

ség-zagyvasággal burkolt borzadályon.

Mint akit s�r�bben ingerel a falra kivetített bánat, miként a salétrom. Mi-

lyen elveszettnek hitt, �stermészetszagú fölbugyogó szeretetvágy és n�i alakok 

t�nnek el�, melyeket nem adna oda a világ minden kincséért. Az álerkölcsbe 

görcsösen kapaszkodó kezek s a deklamált h�ség szólamai helyett az ördögi 

kísértéseknek kitett test szívhangjait meghalló elvárások. „mi ketten egy Isten-

né válunk, és úgy röpködünk együtt a végtelen felé, mint a madarak, a lep-

kék… vagy a Sz�z szalagjai, az illatok, és mindaz, aminek szárnya van…Íme, 

így énekel a bor a maga titokzatos nyelvén.”2

(Vigyázat, el ne mulassza megírni a penzumát. Különben is: írói m�ködését 

úgy megszokta, „mint egy jó kabátot”.)

De hogyha az áramszolgáltatás megint szünetelni fog? A Szent-Margitszi-

get Gyógyfürd� Részvénytársaság ugyanis „csodálkozással tapasztalja, hogy a 

szolgáltatott villamos-áramról szóló számláinkat Nagyságod hónapok óta nem 

egyenlítette ki”! K. úr, a címzett, összesen 352.087 K.-t (azaz koronát) köteles 

kiegyenlíteni 3 napon belül.

Csendes éjszakákon nem tudja elnémítani – ó, boldog Kant mester! – az 

 óbudai kakasok kukorékolását (miért: az emberek talán nem zavarnak?); ezért 

hát az els� mondatokat még alva, de már félig ébren pontosan ki szokta gon-

dolni…

Ó, hányan keresik – f�képpen asszonyok – az összefüggést a K. „élet”-ének 

nevezett tragikomédia és az abban nekik juttatott szerep között?! A Margitszi-

geti Nagyszálló ha beszélni tudna!

1 Shelley
2 Baudelaire: A mesterséges mennyországok
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„Uram… úgy veszem észre, az érzelmi rugók gy�ztek az értelmiek felett… 

Szombaton, ha nem tévedek, még kegyeiben voltam… Hogy fel nem hívott, 

az csak természetes (?) – hogy e helyett R.-nének felkínálkozott, ki nem volt 

hajlandó Önt fogadni, s e feletti elkeseredésében dorbézolásnak adta fejét…”

„Ma már a múlté minden és a »nagy« Krúdyt a kicsi n� nem zavarja többé…”

„Aranyos, csak hadjon itt pár sort, hogy mikor várjam 2–4-ig szobámban 

leszek…” (M. M.-né)

B�beszéd�, túlf�tötten deklamáló társaságbeli dámáknak bókol, s vigyo-

rog. A strandon összeégett vállal alszik, horkol. A besötétített szobában kör-

möl, ilyenkor eszébe jut, hogy mellesleg � a hullaszállítók mindenkori barátja 

is. S már buzgón rója Zsuzsikájának az érzelemdús mea culpát: „Ha éjszaka 

elmaradok, mindig lyukas a szívem…” És még annyit talán: „Miért zavarodjak 

meg én, bolonduljanak meg el�bb a hitelez�im!… Miel�tt valami szamárságot 

csinálnál, drágám, gyere ide és hozzál egy félliter bort. Csókol Gyula.”

Álomfejtésre nagyanyja, Radics Mária és Ferenczi Sándor lélekbúvár ta-

pasztalatai alapján vállalkozott K. És mind nagyobb hévvel, megveszekedetten 

kezdték kínozni a Tolnai Világlapja, a Színházi Élet, Az Újság és a Szigeti Séták 

olvasói a válaszokért.

„Egy nagy teremben leányismer�sömmel a kandalló el�tt ültem és fáztam… 

egy hosszú fadarabot vettem fel a földr�l és ezzel próbáltam a tüzet megiga-

zítani, ami sikerült és csakhamar vígan lobogott. Ekkor egy sz�l�fürt alakú ra-

gyogó tárgyat vettem észre a t�zben…” (Egy tisztvisel�n�)

És Szindbád válaszolt: „Els�rend� szerelmi álom. A t�zbedobott fadarab, a 

sz�l�fürt (valójában szinte minden) férfi t mutat.”

Máj, epe; gyomorba, szívkamrába mi se fér már, csak a fájások. Térdszag-

gatás, álmában nyög, fogait csikorgatja, de írni muszáj. Hová lett a bikaer�s, 

barnapiros arcú, mélyen zeng� hangú „tenyészállat” – a kan?!… A hajdan gyö-

nyör� kezén is bütykök, ráncok.

Úgy bújik ágyba, hogy az megvédje mindenféle alattomos léghuzat, ajtó-

réseken beáramló szelek, hideg éjfél ellen, miután a kályhában nem ég a t�z. 

Mindhiába, a jeges szél a rongyos paplan lyukain át fújni kezdte, mintha a vi-

lágból akarná kifújni.

Hiába húzódott össze oly kicsire, mint egy sündisznó; ez a szorongás el-

tartott éjfélig, éjfél utánig, amíg kint csillapodott az id�.

(Fúga)

Aztán legvégül a fejek maradnak csupán helyükön. Ezek az önfeledkezett, ál-

arc, festék nélküli fejek, amelyek olyan pírhoz, fényhez jutnak, mint a szentek 

feje… A szél marta, es� tépte, viharos arcok elveszítik minden földi durvasá-

gukat…

Az a fi atal legény ott az ifjú János próféta (K. nem készült soha annak, 

jóllehet jelenéseket látott egész életében). Bibliai emberek �k valamennyien, 

amint itt, a haragos víz felett, zöld ég alatt, sötét hegy mögött a hajót von-

ják, húzzák, megszakadásig eveznek, nem is néznek egymásra… szemük a 
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távolság fátyolképeire szegez�dik: vajon mit látnak ott a nedves, örömtelen, 

fájdalmas szemek?… A nagy víznek nincsen vége, a hullám nem változik, vég-

telen szövetje a víznek egyforma kedvvel fogadja a gályát minden evez�húzás 

után, a szél nem tud új nótát, mindig csak egyet fúj, a hal nem dugja ki a fe-

jét, hogy itt énekeljen az evez�knek; komor az ég, zord a víz, reménytelen a 

csillag… mozdulatlan a köves part, ígérettelen a holnap…

Mint egy emberfeletti tánc, �si ringása a testnek, megfeszül� és enged� 

kötele az izomzatnak… Egy pillanatra csak hátrafeszül� karok látszanak: az 

emberek elt�nnek a karok mögött. A test többi része leveg�vé, láthatatlanná 

válik.

Rég elfelejtett irományának ez a passzusa akár végrendelet is lehetne. Most, 

mid�n a hajdani b�nök, a hajnali misék, a szent élet� jámborok is mind el�-

jönnek álmában.

Ilyen hajnali ébredéskor egy másodpercig kételkedik benne, hogy az eleven 

él�k sorába tartozik. A gonoszságoktól, nyomorúságtól mentes igazi életet az 

emberek álmukban élik meg. S � boldog kisfi ú volt mindig, aki egy télen a 

befagyott folyón a lékbe esett; tulajdonképpen akkor nem húzták ki �t csá-

kányaikkal a kékfest�k, hanem ott maradt a folyó fenekén… és az, aki a nap-

világra került, más valaki volt, és élte, éli az életét.

No de semmi baj, így legalább láthatta a földkerekség legbujább köntös� 

asszonyait. (Jó vicc, ezt rég hiszi – tudja! – minden valamirevaló férfi .)

Helyet a hölgyeknek, kik életüket kínálják föl egy csókjukban, akiknek nincs 

gondjuk ma a tyúkültetésre, a gyerek szamárköhögésére!

A férfi ak meg? Hetyke, sonkabokát ölelget�, zabálásra összever�dött ban-

da; a gyengébb gyomrúak a tó irányába t�ntek el.

(Egy fi atalember kigombolja mellényét, és öklendez� szemmel néz körül.)

✱

Tíz biztató sor jelent meg könyvecskéjér�l; remélhet�leg jól aludtak a tör-

ténelmi Magyarországot visszaperel�k.

Sírva vigadós ország. Fehér abrosznál vagy a kemence mellett megkesere-

dik a bor.


