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menekül a fájdalmával 
torony tetejére 

s hátha még a lajtorjával 
Göncölig felérne

el a Földtől! emberektől!
-  hány ilyen de hány van: 

s kiragyogva kalimpálna 
égő jégmagányban

Szentkuthy Miklós

HÍVJUK VELENCÉNEK
Napló-novella, 1937

A Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött 
kézirat harmincnégy különálló kis fólió- 
ból áll. A borítékra Szentkuthy Miklós 
ezt írta a hetvenes évek elején: „Apparitio 
B-ae -  1937 tájt”. És alatta: „Betta-találko- 
zás”. A szövegből kapott információk 
alapján a szerkesztéskor jól behatárolha
tó volt az írás időpontja: 1937. május 
vége, június eleje. A dátum azért érdekes 
irodalomtörténeti szempontból, mert ez 
a napló-novella új adalékokkal szolgál 
az 1938-ban elkezdett Szent Orpheus

Breviáriuma keletkezéstörténetére és 
indítékaira vonatkozólag. A Szentkuthy 
Miklós életében egyik legfontosabb nő, 
Betta portréja pedig itt körvonalazódik 
először, majd igen részletdús árnyala
tokat kap az író több művében is (Bian
ca Lanza di Casalanza, Ágoston ol
vasása közben, FrivolitÁsok és h it 
vallások).

A novella címét és alcímét mi adtuk. 
Sajtó alá rendezte és közzéteszi: Tompa 
Mária.

A Gresham-palota előtti autóbuszmegállónál láttam meg. Az Akadémiai Könyvtár fe
lőljött egy másik, jóval magasabb és testesebb nővel. Vajon együtt maradnak? Én még 
akkor köszöntem Velencének (így hívják a nőt!), mikor a másikkal együtt volt. Egy 
másodpercre úgy látszott, hogy Velence megy tovább, s csak a másik marad a megál
lónál. Mélyen babonás természetem egy pillanat alatt végtelenül erősen belém szug- 
gerálta, hogy igen, igen, Velence rögtön eltűnik, s marad az idegen másik -  gondol
tam, ez megtéveszti a démonokat, s azok most dacból mégis Velencét hagyják itt ne
kem, s akkor nyertem. így is történt. Köszönnek (a bizonytalanság szinte éterikusan 
öntudatlan pillanatai számomra), s Velence marad. Háttal áll nekem. O kint, egészen 
a járda szélén, én bent, a várakozó üvegkalickájában.
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Szüléimhez akartam menni. Ezt a pesti Lánchíd-fői megállót nagyon szeretem: egy
részt még benne rezeg távoli hullámaival a Belváros (van-e zeneileg pontosabb Ab- 
schaukelungs-kóda,* mint a Belváros után a Dorottya utca?), másrészt már Buda s a 
3-as autóbusz révén szüleim és gyerekkorom. A közönség is kellemesen vegyes: a vár
beli autóbusz viszi a gentry-hivatalnokokat, katonákat és momentán autótlan arisztó- 
kat; a pasaréti a színes, kissé molett parvenüket, a sachlich házak kis modernjeit; a 
németvölgyi meg a külső kertvárosi keresztényeket, kissé lecsúszott középosztályt, akik 
házikóikban ugyanazt a napot kapják, mint a pasarétiek, csak kevésbé geometrikus 
ablakparabolákon keresztül. A Belváros fegyelmezettebb és kasztszerűbb mondén tár
sasága után ez már a lazulás, a szelekció. Ezt a balzaci goüt socialt persze az épületek 
is hangsúlyozzák -  az Akadémia és a Kereskedelmi Bank: két hervadó virága az elmúlt 
századnak, tudomány és kapitalizmus mind bágyadóbb illatú kaméliája.

Ez volt tehát a hely, ahol Velencét megláttam. Velence egy egészen fiatal, valamikor 
sokkal erősebben, most egy árnyalattal kevésbé Adonisz-szerű privát-docens felesége. 
Mind a docenst, mind feleségét kerültem eddig. Atlantisz (így hívják a férjet) pszicho
lógus volt, sportoló, mondén turista, feminin lágyság és professzionista egészség ke
veréke, minden eunuch-szopránt felülmúló magas hanggal, sok filozófiai műveltség
gel, de sok sznobizmussal és sémapozitivizmussal megtöltve, minek jelképe mindig a 
pszichotechnika marad. Sem turisztika, sem a Pavlov-féle állatszekatúra nem vonzott; 
szépségét meg irigyeltem, sőt zavart. Valamikor az egyetemen az ilyen magányos ro
mantikusoknál, mint én, mindig kötelező Minderwert-cirkuszt vele kapcsolatban csi
náltam végig: nem merem elővenni akkori naplójegyzeteimet, ahol vérengző szadiz- 
mussal karikírozom magamat, és idealizálom a pszichológust -  nem tudom, miféle 
túlfinomult apollonikusság felé. Azóta persze alaposan kikopott belőlem a hajlam az 
efféle hóbortos kamaszrituálék iránt. Mindamellett értelmileg messze túlkerültem e 
Nárcisz-horrorokban oly gazdag korszakon, de hangulata megmaradt: féltem tőle és 
kritizáltam. Egy népszerű könyvét olvastam, azt valóban minden „pozitivizmus”-mí- 
tosz és „ephebos”-legenda nélkül (mert erre a kettőre zsugorítottam barátomat) nem 
szerettem.

Közben egy közös barátunktól sokat hallottam róla. Ez a közös barát: Welt, leg
alábbis alkatilag, ha megfogalmazott gondolatokban nem is, fantasztikus ellentéte volt 
Velence férjének. Gyermeki, ambíciótlan, a vakságig rossz megfigyelő, slendrián, sza
vakkal még csak nem is sejtethetően antimondén. Éppen ezért nagyon kínzott, hogy 
Velencéék mégis olyan jóban vannak vele; a két fiú gyakran együtt utazott. Hogy fér 
össze a szalondémon és a trotli? Vagy tán a Leibniz-olvasó és kongresszustöltelék mé
lyén mégis egy kedves, idillikus gyermek lakik, s Apolló- meg szalon-része jelentékte
len héj, amelyet csak az ilyen Proust-kompasszos impresszionisták szívnak úgy mellre, 
mint én? S Welt embrionális mimikája mögött legfinomabb kis gonoszságok és roué- 
vonások vannak, s így a két figura közös platformra kerül? Néha azt hittem, homo
szexuálisak, néha azt, hogy a pszichológus szívesen blöfföl a végtelenségig hajlítható, 
engedékeny és szolgálatkész barát előtt; egyszerű kis útitükörnek, portable publikum
nak használja.

Az egyetemi évek óta volt egy nagy feloldódás: egy Bartók-koncert után elmentünk 
egy kiskocsmába, valahol a Magyar Színház táján, s nagy vita-beszélgetést rögtönöz-

Fokozatos lecsengés (a hinta lassulásához hasonló ritmus).
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tünk Mannheim Ideologie und Utopie-könyve körül, majd szociológiáról általában, ké
sőbb a tudományról általában, végül általában általában. Végtelenül jólesett a dolog: 
hosszú évek fobisztikus nyomorúsága változott át virágoskertté -  az ephebos szóba állt 
a torz-romantikussal, a mondén a remetével, a racionalista a lírai sarlatánnal, a kutató 
a szofistával, Velence férje Dolly férjével -  és így tovább, és így tovább. Én is nagyon 
jó formában voltam, élveztem, hogy Minderwert még csak Wetterleuchten alakjában sincs 
a láthatáron, és boldog voltam. Atlantisz kis piros autóján (olyan típusú, amilyet na
gyon nem szeretek, de amibe ha meghív, elájulok a meghatottságtól) hazavitte a fele
ségemet, én meg Welttel, a közös baráttal gyalog indultam útnak. Tőle hallottam ké
sőbb (s ez volt a beteljesítő „szabad az út Cythere felé”), hogy Atlantisz is nagyon jól 
érezte magát velem, élvezte a vitát, s üdvösnek találná, hogy megismételjük. Tehát a 
Velence-família iránti fóbiám egy részét szimbolikusan és sokban reálisan is megol
dottam volna: egy ronda kamaszkori impresszió-fétist ledöntöttem, egy horror helyé
be édesen izgató trivialitás lépett.

S most itt van maga Velence az autóbuszmegállónál. Már csak azért is oda kell men
nem hozzá és köszönni, mert ha nem cselekszem, örökre a bugris maradok, az arro
gáns és a trotli egyszerre. Valami óriás kockás barna skót ruha látszott ki sötétbarna, 
egyszínű kis kabátja alól. Barna táska, barna antilopcipő.

-  Kezicsókolom! -  emelem le vadonatúj szürke kalapomat, vékony fekete szalaggal. 
Ilyen vékony szalagos kalapom még nem volt, ebben városiasabbnak és „mint a többi 
férfi”-nek érzem magam: talán ez adta egyedül a bátorságot, hogy a híres mondén 
maskarához vagy maszkhoz közeledjem, „phobie-II.”-höz.

Maszk. Mert eddig csak annak láttam: mindig rettentő erősen ki volt festve, de még 
rettenetesebb púderrakományokkal halálra fehérítve. Halál, mondén automata, „tu
dós” férjhez való precíz raison-árnyék. Csak ennyit képzelhettem róla.

Tehát: -  Kezicsókolom.
-  Jó napot. Hogy vannak? Itthon, itthon?
-  Egyelőre. De el fogok menni. Először egy barátommal teszünk egy kis olasz ki

rándulást, Siena, Ravenna, Vicenza, ezeken a tájakon, aztán feleségemmel találkozom 
Salzburgban, ahol meghallgatjuk a Toscanini-féle Varázsfuvolá t és Falstaffot, meg egy 
Bruno Walter-féle Mozart-koncertet, s aztán megint én egyedül elmegyek Németor
szágba, Nürnberg, Bamberg, Berlin, fel Lübeckig, ott valami tengeri helyen lepihe
nek, s Drezdán keresztül hazajövök.

-  Nahát, az nagyon szép lesz. Én már pénteken megyek.
-  Most pénteken? Hová? Egyedül?
-  Egyedül, illetőleg éppen Atlantisszal kell találkoznom péntek éjjel fél háromkor 

a bolognai pályaudvaron. Atlantisz kocsival van lent Olaszországban, levitte Weltet is 
magával.

Hűtlen kígyó. Még csak telefonon sem búcsúzott el tőlem. Pedig még arról is szó 
volt, hogy én és ő utazunk el együtt. No de mindegy, a kamaszkornak vége, az efféle 
tűszúrások tűszúrások maradnak, a magánosság maszat-mítosza jelenleg elmarad. 
Vagy nem? Kisebb teatralitással az efféle dolgok még sokkal jobban bántanak? S avval 
sem vagyok tisztában, hogy tulajdonképpen „neveletlenséget” vagy „hűtlenséget” lá
tok-e az ilyesmiben: úri lelkemet vagy szentimentális lelkemet sérti-e a dolog? Cor- 
teggiano vagyok-e vagy Novalis?

-  Igen? Együtt vannak? És merre?
-  Legutóbb Orvietóból kaptam hírt, hogy azóta merre csavarognak, sejtelmem
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sincs. Azt se tudom, hogy együtt vannak-e még Welttel vagy sem. Semmit se tudok, 
csak azt az egyet, hogy Bolognában vár engem Atlantisz éjjel fél háromkor. Maga mi
kor indul?

Közben zsibonganak bennem az ellentétek: azt mondja Velence (milyen kedvesen 
beszél!), hogy nem tudja, merre csavarognak -  bezzeg én minden külföldi lépésemről 
pillanatról pillanatra beszámolok, mindig hazafelé nézek, az anzikszok végtelen gar
madáját küldöm, én nem tudok csavarogni; mint a végzet fekete malomlapátjai 
süllyedek bele az idegen világ babonás vizeibe. Ha egyszer én is ilyen autós csavargó 
lehetnék, akinek az idegen világ nem aranyló Acherón! Szégyellem a tengernyi an
zikszot, mintha Pestről írtam volna őket Budára a mamámnak, délelőtt, mialatt isko
lában vagyok, efféle szöveggel: „végtelen távolból küldi kézcsókjait Miklós”. De hiszen 
én is memória-metafizikus vagyok és realitás-vallású stb. stb. Exkuzálom magam ma
gamban, meglehetősen haszontalanul.

-  Én péntekhez egy hétre megyek. Barátom csak akkor kapja ki a szabadságát.
Milyen szavakat használok: barátom, Velence, elmegyek, idő? Van nekem barátom? Lé

tezik Olaszország? Elmegyek én, s van idő? Miért veszem fel a Lipótváros zsargonját? 
Ez mind nincs. Van... van... mi is van? Valami félelmetes szorongás, babonás démo- 
nultságból és hiperintellektuális gourmand-csalódásokból összetéve; és még... és még? 
holmi szenzuáló pattern, a szemek, fülek, orr, ujjak végén valami kép. Csak ez a kettő 
van. S én jövő péntekről és barátomról beszélek: gyáván, hitványul alkalmazkodom 
ehhez az asszonyhoz, ehhez a Velencéhez.

-  Na és miután találkoztak Bolognában?
-  Atlantisznak el kell mennie Párizsba kongresszusra, s úgy fogunk felmenni, hogy 

egy csomó kisebb-nagyobb francia katedrálist megnézünk. Welt nagyon sokat mesélt 
róluk, nagyon sokat tud is, úgyhogy remélem, szép lesz.

Belülről megint felszisszenek: Welt sokat tud róluk? Tavasszal járt Frankhonban, 
kértem, küldjön minden egyes katedrálisról anzikszot. Először is minden harmadikról 
küldött csak! Másodszor, mivel azt kértem, hogy sohase részletet, hanem az egészet 
küldje, hihetetlenül rossz vue-kből küldte a legtöbbet. Az egyetlen szép kép a poitiers-i 
volt. Akkor erősödött meg bennem a vágy a Pulcheritas Romanica megírására vagy sej- 
tetésére, ami (persze csak lírai, szubjektív értelemben) kissé feloldódott II. Fülöp ka- 
talóniai román „testrészeinek” katalogizálásában. Objektíve? Minden még mindig és 
továbbra is megcsinálásra vár. Welt sokat tud? Milyen könyvszerű pedantériával élvezi 
a katedrálisokat -  ő az álnüansz ínyence: milyen nagyszerű, hogy a périgueux-i apszis 
pillér- vagy oszlop- vagy mit tudom én, mi a fene távolságai északnyugat felé széle
sednek, míg Vézelayben épp ezek a távolságok délkelet felé szűkülnek stb. Mindez 
nem látható, csak mérnöki könyvekből megtudható. Ultraérzékenynek s analitikus
nak látszik, pedig a legérzéketlenebb valaki a világon. Érzékletes kőárnyalatoknál fel
mondja a szolgálatot, csak a tervrajz centimétereire reagál.

Közben megérkezik Velence autóbusza.
-  Jó ez magának?
A szociális szélrózsából ez a pasaréti ág.
-  Ez? jó lesz egy darabig.
Ekkor már elvesztettem önállóságomat, tökéletesen elfelejtettem, milyen autóbusz

ra akarok szállni, csak maradni szeretnék. De halványan él még az az elhatározásom, 
hogy a Lánchíd budai hídfőjénél át fogok szállni, ő a Fő utcán, én az Alagútnál. Mélyen 
bemegyünk a kocsiba, a vezető mögötti helyen ülünk le, háttal az iránynak, Velence
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az ablaknál. Ez a számomra ideális helyzet, csak bal fele tudok operált, merev szemem
mel nézni, s így tűnik el bal orcám csont- és izomaszimmetriája. A fotel puha, én ülve 
nem vagyok magas, a szürkés, szeles idő az autóbuszt idillikus otthonná szűkíti, §a va. 
Nem szállok le a budai hídfőnél. Velence erősen szembenéző nő; ez oldalra fordult 
fejeknél, mikor az útitárs mellettünk s nem szemben ül, még hangsúly ozottabb. A 
Lánchídon történik a humanizálódás édes átlényegülési rítusa: milyen ember, milyen 
emberi ez a Velence, milyen kedves, hogy szóba áll velem. Nem azért, mert ő Wert, és 
én csak Minder, hanem mert ő az örök Artemisz, az Anti-Idill, s én a káosz, a tudo
mánytalan, a szerelmeskedő. A hídon jegyet váltottunk: talán ez a kis szertartás tette 
végleg emberré előttem -  hiszen a kalauz éppúgy szólt hozzám, mint hozzá, ugyanúgy 
adott vissza neki, mint nekem, ugyanazok a pénzek forogtak hármunk ujjai között, 
sőt ő kapott valamit az enyémből, s én valamit az övéből.

Párizsra panaszkodik:
-  Nincs semmi kedvem most Párizsba menni, mikor csupa idegennel van tele a ki

állítás miatt, de Atlantisznak ott kell lenni a kongresszuson.
-  Na, úgy hiszem, elvész ott a sok idegen, és egyébként is hozzátartozik Párizshoz, 

hogy mindenféle népek járkálnak benne.
-  Nem, nem szeretem. Különben, tudja, hogy közben megtanultam vezetni?
-  Igen? Persze, jó dolog, élvezi, mi?
-  Nagyon jó dolog. Az ember akármilyen ideges, beleül a kocsiba, hajt egy óráig, 

ha akar se tud másra figyelni, mint az autóra és az útra, és mire vége, nem is emlékszik 
az idegességére.

Most kezdek először „beszélgetni” Velencével, csak itt a Fő utcában -  a Duna felett 
a hídon még valóban csak szürkés tündértavak, sápadt flamingók között az átváltozás 
elíziumi hintáján éreztem magam. Beszéltünk ott egyáltalán? Hogyne, hogyne, Lon
donról. Egy évig Londonban voltam, ösztöndíjjal, már a feleségemmel.

-  Igen?
-  Igen.
-  Na és a gyerek azalatt hol volt?
-  A gyerek? Hát akkor az még nem volt. Sőt éppen Londonban történt a szeplős 

fogantatás, s aztán Pesten született meg.
A szeplős fogantatáson nevet. Lesem: szereti-e az obszcénbe billenő társalgást? vagy 

csak udvarias? vagy ez a „jópofa maga, Miklós”-féle nevetés? Egyelőre nem tudom meg
állapítani. Karkötőórámat nézem. Boldogan, mert vadonatúj krokodilbőr szíja van.

-  Nézi ugye az óráját, hogy miféle hivatal az, ahonnan tizenkettőkor jön ki az ember.
-  Valóban, se szabadság, se hivatal, miféle jó hely az az Akadémiai Könyvtár? -  Köz

ben úgy mosolygok, mint egy hetvenéves nyugdíjas diplomata, nőkkel szemben min
dig öregúrnak érzem magam. Múltkor beszélt egy barátom Evola báró könyveiről, 
ahol a donnák ismét dolgok: cose.

-  Tudniillik az a helyzet, hogy nyáron csak kilenctől tizenkettőig vagyok bent. Hol
napután kapom a szabadságomat, de azt a két napot, ami hátravan, maga nem tudja 
elképzelni, milyen nehezen viselem el. A gyerekemet holnap elküldöm a Balaton mel
lé. A maguk gyerekével mi lesz, míg elutaznak?

Mint egy gép akarom mondani, hogy „a nagyszülőknél”, de aztán váratlanul eszem
be ju t az igazság:

-  Feleségeméknek van Esztergom mellett egy villájuk, ott fog nyaralni.
-  Nahát, az ideális, akkor az nagyszerű lesz maguknak.
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Most a szemben lévő autóbuszközönségnek kezdek beszélni, színészkedni. Sötét
zöld öltöny van rajtam, sárga selyeming, vörös kravátli. A dolog egyáltalán nem oly 
papagájos, mint ahogy leírva hangzik.

-  Mondén hely ez az Akadémiai Könyvtár. Alig van munkaidő, a barátnőjén is lá
tom...

-  O, rémes hely.
-  Én, bevallom, mindig irtóztam a könyvtáraktól. Ha valami könyvet nem tudtam 

megvenni, sose mentem be a könyvtárba magam, hanem valamelyik barátomat kér
tem meg rá. Az a néhány első kamaszkori benyomás éppen elég volt. A barátságtalan, 
álmos és ronda szolgák, a piszkos könyvek, az épületek stílusa, az a századvégi mérnöki 
gyász-reneszánsz, mellszobrokkal és Thán Mór-nimfákkal, rettenetes.

-  Na és ha külföldön volt? Londonban, ott se volt könyvtárban? Ott mégis valahogy 
rendesebbek?

-  De igen. Londonban igen. Sőt. Ott mindennap könyvtárban voltam. Nem is tud
tam volna mit csinálni egyebet, annyi időm volt.

-  Meddig volt kint?
-  Egy évig.
Ezt mindig hazudom. Csak hat hónapig voltam kint, noha az ösztöndíjat egy évre 

kaptam, de közben a hisztérikus állami spór-olló a felét levágta. Azóta minden barátom 
tízszer volt már kint ösztöndíjjal, de az én rögeszme-kedélyem mégis abban a hitben 
él, hogy az ösztöndíjak kora lejárt. Mert egyszer a papám (pater mihi omnia) valami 
effélét mondott.

-  Pláne ifjúkorban rettenetes a könyvtár. Akkor az ember még úgyis valami erotikus 
viszonyban van a könyvekkel, s akkor ezek a fin-de-siecle krematóriumok... szörnyű!

Milyen naiv az ember: érzem, jelentősége van annak, hogy kiejtem, szemébe nézve, 
az erotikus szót.

-  O, nálunk nagy eredmény az, hogy negyvenévi tervezgetés után újból kifestették 
a könyvtárat.

-  Persze, példát vettek a könyvtárosnőkről, ha már ők oly jól ki vannak mázolva, 
miért ne a falak is?

-  Úgy van, látja.
Mennyire nincs kedvem leírni Velence arcát, én a csak leíró, a mindent leíró. Mert 

amiről itt szó volt, az tisztára morális játék (acte purement moral: az absztrakt hangzás 
kedvéért). Ez az élmény absztrakció volt a javából. Nem a nő fizikája vonzott, hanem 
a tiszta tény, hogy egy fóbia-fókuszomból béke-ellipszis kerekedik, mind derűsebben, 
mind édesebben. Valaki, akiről azt hittem, hogy kinevet, barátságos hozzám. Circus 
maximus vagy cloaca maxima nervositatis.

Az autóbusz közben megérkezett a Széna térre. Leszállás közben mondja:
-  Én most elmegyek ám ide-oda vásárolni, gyalog. Jó magának itt leszállni?
-  Hogyne, én tulajdonképpen most nem csinálok egyebet, mint magával lógok. 

Egyébként ide-oda fog ugrálni, boltba be, boltból ki, úgyhogy nem lehet kísérni? vagy 
tesz még egy darab utat egyben, úgyhogy lehet valahogy járni maga mellett?

Egy pillanatra bizonytalannak látszik: elküldjön? itt tartson? Ott tart. Az „ide-oda 
dolgaiméból egyetlen kiadós szolid útirány lesz.

-  Hol laknak a maga szülei?
-  A Déli vasút felé, majd odajutok valahogy, elvégre modern nagyváros ez a Buda

pest vagy mi, s a közlekedés...
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-  Hát akkor erre megyünk, végig a Margit körúton.
-  Persze azt nem is tudja, hogy engem kineveztek. Helyettes tanár lettem.
-  Gratulálok.
Nevetünk, határ nélkül mind a ketten, egészen sötét barna kesztyűs kezet nyújt, 

szorongatom erősen, nem húzza el, az antilop alatt érzem a finom csontpálcikákat.
-  Mondja, hogy tud maga egyáltalában tanítani? Az valami szörnyű lehet.
-  Hát bevallom, nehezen megy.
-  Egyáltalán, hogy tud bemenni egy osztályba, mit csinál ott?
-  És képzelje, már negyedik éve. A helyzet az volt, hogy ha nem neveztek volna ki, 

akkor otthagytam volna az egész businesst, odaállva szüleim és rokonaim elé, candide- 
pózban: „drágaságaim vagy Ádám, írónak érzem magam”, így azonban éppen a ki
nevezés pillanatában otthagyni az iskolát, hogy úgy mondjam, nincs arculatom.

-  De hát mindenáron kell valamit csinálnia, hogy megszabaduljon attól a rettene
tes... munkától?

-  Momentán úgy képzelem, hogy még egy évig valahogy kibírom, aztán megpró
bálok ösztöndíjjal újra kimenni Londonba, s hogy még azután mi lesz, azzal nem tö
rődöm. Két év sok idő.

-  Persze az ember csak beszél, hogy otthagyni, otthagyni, de egyszer csak megszólal 
az emberben a nyárspolgár, s akkor...

-  Úgy van, illetőleg nem is a nyárspolgár, hanem az az egyszerű meggondolás, hogy 
én soha az életben desszertügynökség könyvelője nem lehetek. (Éppen egy sarki kocs
ma mellett mentünk el, ahol egy cégtáblára ez volt kiírva: desszert-likőrök). Tehát ha 
egyszer állásra és keresetre vagyok rászorulva, csak az államnál dolgozhatok, s ha most 
a kinevezésem pillanatában hagynám ott az állást, az oly prepotens gesztus volna, hogy 
a minisztériumban holtomiglan bete noire maradnék.

-  Igaz, igaz. Ha ilyen erőszakosan nem is lehet, azért mégis, valamilyen, akármilyen 
úton-módon el kellene szabadulnia onnan. Hiszen nem lehet a mellett az idegesítő 
tanítás mellett semmit sem dolgozni.

-  Hát bizony alig. Itt-ott, szünetben. Ha látná az arcomat, milyen sápadt és hosszú, 
mikor délben hazajövök (s nagy pojáca-gusztóval megállva az utcán demagóg módon 
hadonászom, hadd lássa Velence, hogy milyen élénk fiú vagyok), szüleim és feleségem 
egészen odavannak.

-  Mit tanít tulajdonképpen? mi a szakja?
-  Én? angol és francia a szakom (lusta vagyok elmondani, hogy magyarból is van 

nyolc félévem, alapvizsgám és doktorátusom, csak éppen nem szakvizsgáztam), de az 
iskolában mindent tanítok, csak éppen a szakjaimat nem: földrajztól szépírásig min
den szedett-vedett históriákat.

-  Tudja, hogy tulajdonképpen merrefele tartok?
-  Nos?
-  Szandált megyek venni a kisfiamnak.
-  Úgy látszik, akkor maga nagy szandál-gourmand, mert azt hiszem, már több ci

pőüzlet mellett mentünk el, s maga mégis egy távoli cél felé nyargal.
-  Úgy van. Kényelmesebb nekem egy messzi, de régóta ismert boltba menni, mint 

itt a kirakatokat gusztálni és elmélkedni, hogy ebbe vagy abba a boltba menjek-e be.
-  Ami az iskolát illeti, azt szüleim is, én is ideiglenesnek tartottuk, egyszerűen azért, 

mert angolprofesszorom úgy küldött ki ösztöndíjjal Londonba, hogy ott elkészítem a 
magántanári habilitációhoz szükséges tézist, és ha hazajövök, habilitálni fognak. Köz
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ben viszont én, hogy úgy mondjam, rosszba lettem a szeminárium döntő befolyású 
igazgatónőjével, és így a magántanári kinevezés kútba esett.

-  És valóban, annak az igazgatónőnek ekkora beleszólása van?
-  A legkomolyabb. Az egész persze, így elmondva, úgy tűnik, mint egyrészt a saját 

lustaságom alibije, másrészt valami naivan fitogtatott bennfentesség, hogy „á, én tu
dom, mi van az ajtók mögött stb.”, pedig nem. Az igazgatónő kegye nélkül semmit 
sem lehet tenni. Mindamellett úgy képzelem, hogy ha jövőre ismét kikerülök Lon
donba, és ott szorgalmasan dolgozom, akkor mégis jutok valamire a disszertációval. 
Elvégre sok egyetemi embert ismerek, akik szívelnek engem, s azok talán segítenének. 
Igaz, hogy van egy öreg jelölt, de esetleg másutt is akarnak idővel angolkatedrát...

Át kell menni az úttesten, zavaros a helyzet, villamosok, autók és főleg nagy szénás
szekerek egymás után. A rendőr dühösen hadonászik, két karjával tízfelé. Én csak ak
kor tudok átmenni, ha öt kilométeres körzetben abszolút tiszta az úttest. Velence per
sze, mint általában a nők, minden nézelődés nélkül, lezseren sétál a legfélelmetesebb 
zűrzavarban. Engem a guta kerülget. Meg is kérdezi:

-  Hova hátrál? nincs itt semmi.
-  Ja -  mondom gyáván -, azt hittem, az az autó erre jön.
-  Na, itt van a boltom, maga azalatt mit fog csinálni?
-  Majd kint szemlélődöm, és legalább nagy jártasságra teszek szert a divatos cipő

formákat illetőleg.
Ez a félig ironikus, félig őszinte pedáns mondatszerkesztés Welt stílusa, nem az 

enyém, de az ember egy barátja nyelvhasználatában, melyet készen kapott, mindig 
otthonosabb, mint a sajátjában, mely folyton alakuló, átmeneti. De mikor Velence be
lép a boltba, automatikusan én is utánamegyek.

-  Különben, ha bemegyek magával, azt fogják hinni, hogy én vagyok az apa, s gyer
mekünknek veszünk együtt cipőt. Majd meglátja, milyen apai lelkiismeretességgel fo
gom kritizálni a szandálokat.

A szandált gyorsan meg is vesszük, barnát és nem pirosat, mivel a barna olcsóbb. 
Vastag, dupla talpa van. Nincs elég aprópénze, éppen egy fillér hiányzik.

-  No akkor egy fillérrel olcsóbban kapom a szandált -  mondja mosolyogva. Ezt is 
rosszul számítottam ki: azt hittem, Velence különlegesen az a nő, aki boltokban, ven
déglőben egyiptomi merevséggel jár-kel, és szolgáltatja ki magát, itt-ott ejtve el egy 
rabszolgatartóhoz illő unott-arrogáns parancsszót. Közben csomagolják a szandált, a 
kiszolgálónő apró enyves szalagokkal igyekszik a hajtásokat leragasztani, de a tapasz 
egyáltalában nem akar ragadni. Összemosolygunk Velencével. Kedves, hogy ezen 
ilyen gyerekesen nevet, s nem a türelmetlenül shoppingoló asszony sziszegésével bosz- 
szankodik. A kisasszony a spárgához folyamodik, s avval köti össze a csomagot. A do
bozt Velence már előbb visszautasította.

-  Tudja -  mondja a bolton kívül -, akarom, hogy a gyereknek egész könnyű cipője 
legyen a nyáron.

-  De hiszen olyan vastag a talpa, mint egy ólomkothurnus!
-  Viszont fent egészen lukacsos a bőre. Ejnye, ne vegye el a kedvemet, ha már meg

vettem... Magának, ha jól emlékszem, bajsza volt régen.
-  Volt, de az csak intermezzónak számítható, az volt a kivétel, és most vagyok a ren

des állapotban.
-  Valakinek nagyon tetszett bajusszal?
-  Nem, nem, borotválkozási lustaságból kezdődött, aztán tetszett is... tudniillik
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anyám akarta, hogy viseljem, mivel olyan óriási, formátlan és főleg előreugró kőkor- 
szakbeli állam van, hogy azt gondoltuk, ha felső ajkamnál valami pamacs kidudorodik, 
akkor nem látszik ez a Neander-völgyi aszimmetria.

-  Mondja, a maga szüleinek nincs nagyobb gondja?
Ez a kérdés szíven szúr! Az én aggódás-nimfa és aggódás-mastodon anyámat ilyen 

lekezelő mondatokkal nem lehet bántani. És milyen hazug, hazug kép ez róla: a fiacs
káját cicomázó mamácska. A fiára hiú anya. Ok, akik egészen szabadon engedtek min
dig, és soha egy szóval nem dicsértek, mert ezt már émelyítő családkultusznak tartot
ták. Csak a sötétben aggódtak értem, szótlanul, valami tragikus szüzességben, ahogy 
én is idegen hajókról vágyódtam utánuk, anélkül hogy anyámat emberemlékezet óta 
megcsókoltam volna. Ezt az orfikus néma szerelmet nem lehet ilyen külvárosi hang
lejtéssel blaszfemálni.

-  Ez kis gond? Van-e nagyobb gond, mint ha egy anya minden percét a fia tölti be, 
nem elragadtatásból, buta nyalásból, hanem félelemből, babonás kódorgásból a fiúban 
élő áttörhetetlen idegen körül...?

-  Aszimmetriát titkolni? minek azt? Inkább ki kell hangsúlyozni. Én jobban szere
tem az aszimmetriát, mint a szimmetriát.

Vígan gyalogolunk visszafelé a Margit körúton, Budapest legunalmasabb, legfá- 
dabb útján.

-  Mondja, maga ilyen rendes ember, hogy türelmesen vár boltokban és boltok előtt, 
és nem idegesíti? A feleségével is szokta ezt csinálni?

-  Vele kevésbé -  mondom bizonytalanul, olyan formulát keresve, ami elég bókszerű 
és hízelgő Velencére nézve, ugyanakkor feleségemet se tagadjam meg ügyetlen mo
hósággal -, ő az ilyen vásárlásokat valahogy titokban, zajtalanul intézi el, nemigen van 
tudomásom róluk.

Ez nem igaz, ezt csak azért mondtam, hogy a „vele kevésbé van kedvem menni”-féle 
esetlenséget s az egész kategóriát kikerüljem.

-  Hát akkor a maga felesége igen ügyes asszony.
-  Ami a titkokat illeti, vannak kivételek. Például éppen most azzal a barátommal 

vannak valamelyik utazási irodában, akivel utazni fogok. Már régóta randevúznak, 
hogy megbeszéljék az útitervet, szállodákat, miegymást, amihez aztán valóban nincs 
türelmem.

-  Mikor is mennek?
-  Péntekhez egy hétre.
-  Ilyen sokára?
-  Igen, mert könyvtáros barátom csak így kapja ki a szabadságát, és előbb még Sze

gedre is le akar menni. Egyébként mehetnénk együtt.
-  Jöjjön. Egy útitársam már úgyis van.
-  Akkor nem jövök, dehogy megyek, a világért sem! A triók nagyon szépek Mo

zarttól meg Schuberttől, különben felette gyenge műfaj. -  Hangsúlyommal és vigyo- 
raimmal jelzem, nem úgy képzelem a dolgot, hogy én zavarom az ő duóját, hanem 
az a bizonyos útitárs a miénket.

-  Különben azt se tudom, hogy feleségem és barátom nem lógtak-e meg már régen 
Olaszországba, annyit tárgyalták együtt az útiterveket, nem is volna csuda, ha gusztust 
kaptak volna a szökésre.

-  Azt sosem lehet tudni -  aztán kis szünet után -, na, több boltba nem is fogunk 
menni.
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-  Ne nyugtasson meg, tudja, és látja... de különben ne provokáljon bókokat.
Ezt persze hadonászva, szélmalomgesztusokkal mondom. Közben szorítom a kö

nyökét; a szokásos kellemes csont-textil komplexum, ilyenkor a hús, bor, izom kima
rad. Röntgen és páncél.

-  Jaj, jaj, persze, persze, isten őrizz, erre nem is gondoltam -  s legnagyobb örö
mömre ő is átveszi a színpadias, stilizált hadonászást. -  Hol állnak meg először?

-  Velencében. Ott főleg most a Tintoretto-kiállítás lesz érdekes, remélem, hogy 
szép. -  S mindjárt utána felteszem a lemezt, melyet már vagy százszor használtam. -  
Bízom abban, hogy sok Tintoretto lesz összegyűjtve, mert néha az ilyesmit úgy oldják 
meg a múzeumok, hogy az összes nem Tintorettótól való képeket letakarják vagy le
akasztják, és kész a tricentenáris emlékkiállítás. Éppen ez a barátom meséli, akivel uta
zom, s aki az École Normale című intézményben tanult, hogy Párizsban látott egy 
Brueghel-kiállítást, és a bécsiek közül egyetlenegy sem volt ott. Hát akkor egyáltalán 
mi lehetett ott?

-  Maga is nagy tisztelője és kedvelője Brueghelnek?
-  Igen -  mondom kissé tartózkodó hangon, mert világos előttem, hogy ő mit „tisz- 

tel-kedvel” benne, s azzal, valamilyen szamár gőgből, nem akarok közösséget vállalni. 
I rkálásról esik szó, szüleimről. Tudom, ő volt réges-régen az első lány, akiről hallottam, 
hogy önálló lakása van.

-  Szóval az utazás befejeztével visszamegy a gimnáziumba. Hol tanít?
Megmondom.
-  Visszamegyek. Szüleim kedvéért. Feleségem kedvéért már a legkevésbé sem, mert 

ő mindenáron ki akar venni az iskolából, mint az egész reménytelenül rossz tanulót, 
ő még most, a kinevezés ellenére is ezt javasolja, harsonázza, de ebben a szüleimre 
hallgatok. Részben szeretetből, mert ők jönnek mindenkor minden előtt...

-  Nahát ez érdekes. Ezt ritkán hallani. Ezt valahogy nagyon becsülni kell...
-  Másrészt meg kényelemből. A gyakorlati élethez a világon a leghalványabb közöm 

sincs, tehát egyenesen jó, ha valahol egy praktikus munkát ily kényszerítőleg szugge- 
rálnak belém. Nem magamról akarok beszélni, s ezért mondhatom, hogy azok a 
művészek, akik nagy impetussal lázadnak a gyakorlati, spiess életformák ellen, nem 
is olyan egészen nagy művészek. Az igazi lázadók sose tépik szét a bilincseiket, mert 
belső álmaik sokkal hatalmasabbak, semhogy észrevennék egyáltalán, hogy bilincseik 
vannak.

-  Lehet, hogy nagyon igaza van.
Nem emlékszem már, milyen apropóból került szó készülő könyvemre, és bár az 

olvasó reflexszerűen azt gondolja, „hát kell egy fiatal írónak egyáltalán apropó ahhoz, 
hogy készülő könyvéről beszéljen?”, mégis le kell szögeznem: volt, egészen biztosan volt 
apropó. Mondatfoszlányokra egészen világosan emlékszem is, Velence ezt mondta:

-  ...pedig maga elég hatalmas könyveket szokott írni...
-  No, csak az első volt olyan. A másik kettő már kis terjedelmű volt...
-  Azt hiszem, azok is elég tekintélyesek, csak legföljebb az elsőhöz viszonyítva...
Valamit akarok mondani, hogy na, majd ha egy-két év múlva elkészülök új köny

vemmel, azt majd felviszem hozzájuk.
-  Most egy Európai Idillek című könyvön dolgozom. Azt is mondhatnám, nagy lírai 

mű, melynek az a trükkje vagy szerkezete, hogy lírai állapotaimat az európai történe
lemnek egy-egy korszaka, figurája vagy nevezetes könyve jelképezi. így egy-egy feje
zet tulajdonképpen egy óriási metafora vagy jelzőegyüttes. Elvégre a zsurnaliszták is
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szokták mondani: ez a hangulata vagy életepizódja barokkos, az Tudor, amaz meg 
skolasztikus, meg mit tudom én, milyen, nos én, ahelyett hogy megállnék ezeknél a 
jelzőknél, egy nagy Tudor-szcénát vagy egész szcénasort idézek fel, végiggrasszálok, 
-analizálok egy halom barokk hitvitázó könyvet stb. stb.

-  Hát ez nagyon érdekes és rendes dolognak látszik, legalábbis maga az ötlet, ahogy 
mondja. Sokkal jobb lenne azért, ha iskola helyett egy könyvtárban volna, ott nyu
godtan dolgozhatna. Már nem úgy értem, hogy a könyvtári munkát, hanem a magáét.

-  Lehet, gyakran én is úgy gondolom. De most még ezt az évet valahogy... Csak a 
tanrendem lenne jobb. Majdnem minden nap reggel nyolcra mentem be. Este mindig 
koncert volt, úgyhogy egy éven át kialvatlanul, valami hunyorgó, undorító trance-ban 
bolyongtam napról napra -  s mutatom Velencének az utcán a vakok járását.

Visszajutottunk a Széna térhez, átmegyünk az úttesten.
-  Na, most az egyszer én is vigyázok -  mondja nevetve, és figyeli a rendőrt a kis 

dobogón. Nagyon fúj a szél. Fogom a könyökét.
-  Tudja, az egész rettenetes, hogy maga milyen magas. Maga azt nem is tudja. Vár

jon, majd én elmagyarázom, hogy miért. Maga nem tudhatja, mert maga magas, meg
szokta, de az ilyen szegény földi halandók...

Szerencsésen átjutottunk. A teniszpályával szemben lévő oldalon megyünk. Ezt a 
darabkát szeretem a Széna tér és a Széll Kálmán tér között. Idillikus kis házak, egy 
panzió, ahol mindig szerettem volna lakni, mert úgy képzeltem, hogy csak öregek 
élnek benne, akik között jól érzem magam. Azonkívül néha-néha tizenöt-tizenhét év
vel ezelőtt lementem anyámmal a piacra: míg a másik oldalon a bódékból egész kínai 
külváros épült, addig itt a földön hevertek az áruk, s csak egy egész keskeny kis ösvény 
maradt a középen. Két nagy séta volt -  egyik a karácsonyfák között, akkor már ösvény 
is alig volt, a szó szoros értelmében, erdőben mászkáltam, mámorító mézgaillat és zöld 
lombgőzök között (különösen erre a zölden káprázó levegőre emlékszemjobban, mint 
a fákra). Másik gyümölcsszezonban, ahol csak úgy tapostam a lábam alá guruló egrest, 
ribizlit, málnát és elkésett cseresznyét. Egy dickensi homeliness ez a darab számomra, 
akár egy londoni klubsarok.

-  Először is a magasságával egészen elnyomja az embert.
-  Elnyomni? Hiszen magasságomat csodálatos karcsúsággal, bambusz-sveltséggel 

ellensúlyozom... mint a nád a szélben, zeng a nád... vagy hogy a fenébe van ez a nóta. 
Oly keskeny vagyok, hogy alig látszom.

-  Tudja, éppen az. Ez még csak hangsúlyozza a dolgot. S az ember anélkül, hogy 
erre lenne oka, kénytelen felnézni mindig, ami rossz.

-  Ejnye, ne gorombáskodjék itt, hallja! -  és meglóbálom az esernyőmet.
-  Mondtam, nem magáról beszélek, hanem általában. Hogy magánál mi van „fel

nézés” alatt, azt nem érintettem.
-  Felnézés, felnézés. Van magának sejtelme arról, hogy én milyen magas vagyok? 

Mióta itt maga mellett járok, a mellényem alatt már úgy összehúztam magam, mint 
egy harmonika. A szó szoros értelmében négykézláb járok.

-  Azt ne tegye -  mondja különös hangsúllyal, mintha célozna valamire, de nem 
értem -, azt ne tegye, az nagyon egészségtelen.

Arra gondolok, hogy kihúzom magam, de aztán elejtem a perverz ötletet.
-  Mondja, nem zavarja, ha leveszem a kalapomat? Mert vannak, akik nem mennek 

végig az utcán olyan nővel, akinek kezében van a kalapja.
-  Sőt, sőt, azt nagyon szeretem. Kellemes lezserséget...
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Le is veszi. Festett haj középen elválasztva, kócos, piszkos, szemétszínű, a homlok 
fölött, a legszélén a festék rikító vörös-szőke stráfjaival. A festettség ilyen éles határvo
nalait még nem is láttam.

-  Várjon, mit is akarok magától kérdezni... ja, igen, a gyerekével hogy van maga? 
Szokott vele sétálni? Mert éppen gondoltam, hogy ha énhozzám alig ér le, akkor mit 
csinál az utcán a gyerekével?

-  Hát, hogy őszinte legyek, én még sohasem sétáltam az utcán a gyerekemmel.
-  És mondja meg őszintén, nincs ebben egy kicsit az, hogy fél attól, hogy nyárspol

gárnak látszik?
-  Kétségtelenül. Viszont a nyárspolgárságtól nem azért félek, mintha azt ambicio

nálnám, hogy mit tudom én, milyen original-genie-nek tartsanak, nem, ilyen közön
séges igazán nem vagyok. Ahogy az ebédszagot vagy bármi háztartási odeuröket az 
ember nem azért utál, mert ezeregyéjbeli füstölők csodálatos illatától akar révedezni, 
hanem mert minden mesés és költői összehasonlítás nélkül is, ohne weiteres, utálato
sak. így vagyunk a nyárspolgársággal is: minden költői kontraszt nélkül valljuk be, 
van valami ellenszenves jellege a dolognak.

-  Ez igaz, ez igaz. És mondja -  most már végleg megállapodva ajátékos vizsgálóbíró 
tenorjában -, ha már utcán soha sincsenek együtt, otthon szokott úgy foglalkozni a 
gyermekével? Bemegy hozzá játszani vagy beszélni?

-  Azt inkább, de azt is keveset.
-  Szóval nem apa.
-  Várjunk, várjunk, azért ez így leszögezve nagyon nem fog stimmelni. Tudniillik 

végleg hazug lenne, ha engem beleszorítanának a Bildungsgrübler sémájába, aki en
nélfogva nem törődik gyermekével, mert ah! ah! nagyobb dolgok izgatják. Ilyen mar
haságról nincs szó.

-  Hát mégis mi van, ha már erről beszélünk?
-  Az alaptény, hogy ilyen pedánsan beszéljünk, ez: részben nevelés, részben saját 

hajlamom folytán kiirthatatlanul erős bennem az antiidillikus vonás. Egészen a sza- 
dizmusig. Családom fő-fő horrora a geilség. Valóban, én is sok családot láttam, sze
rencsére nem túl soká és nem túl közelről, de annyira éppen kielégítően, hogy a gye
reknyalogató apától émelyt kapjak.

-  Na jó, az persze hogy utálatos, de azért...
-  Egy tény biztos. Ha a gyerekemnek legkisebb baja van, ha szenved, felfordul ve

lem a világ, elsüllyed minden, és csak ő van. Ha egészséges, úgyis mindig a kisasszo
nyával csavarog, eszik, alszik, nem sokat látom. De ha egy gorilla el akarná rabolni, 
akkor eszeveszett tusába melegednék amaz ádáz majommal. Szóval kényelmes közöny 
és eksztatikus részvét cikcakkja. Ez a helyzet.

-  Na, ezt akartam tudni, hát akkor rendben van.
-  Igen, akcidens az apaságom, nem szubsztancia, deee...
A Városmajor mellé érünk.
-  Ismeri ezt a vidéket?
-  Hojjé... Már nem merem kiejteni a szüleimet, mert ki fog nevetni, hogy reggeltől 

estig papázok, mamázok.
-  Maga meg azt fogja hinni, hogy én tudj’ isten milyen kivert kutya vagyok.
-  Ugyan. Elég az hozzá, hogy mikor még szüleimnél laktam...
-  Merrefelé laknak a szülei?
-  A Déli vasút táján... akkor mindennap ez volt az esti sétám, fel egészen a Fogas
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kerekűig vagy a Szent János Kórházig. Kevesen jártak, egyedül nyargalászhattam, jól 
éreztem magam.

-  Én is szeretem ezt a vidéket. Menjünk erre.
-  A Városmajoron keresztül?
-  Igen.
-  O, ez is nagyon otthonos nekem. Hány nyári vakáción keresztül olvastam én itt 

ezeken a padokon. Itt éltem át legbüszkébb intellektuális kamaszpillanataimat, s 
ugyancsak itt az első nagy szégyenkezéseimet intellektuális voltom miatt, a mondé- 
nekkel szemben.

-  Remélem, azóta se büszke az intellektuális voltára.
-  Hallja, azt csak nem képzeli rólam!
Minden pad külön birodalom, külön egyéniség: az örök napos, örök árnyékos, örök 

lombos, örök kisbokros, örök piszkos, örök sarki, örök ferde. Nincs ember, aki ilyen mar
káns tudna lenni, mint ez a hét-nyolc különféle pad.

-  Régen büszkén vittem őrjítő kánikulában is a filozófiai könyvek tornyait a villa
moson, mint Chaplin a tányéroszlopokat a régi burleszkekben, hencegtem velük. De 
bizony ez rövid ideig tartott. Hamarosan beköszöntött az ellenkező véglet: mikor be
csomagoltam a könyveket, hadd higgyék, hogy teniszlabdás dobozt viszek a hónom 
alatt. Képzelheti, hogy a csempészés sokszor nem kis nehézségekbe ütközött: nem volt 
olyan egyszerű a nagy skolasztikus fóliánsokat eltüntetnem a kiskabátom alatt. És mi
kor olvastam... előttem úszóruhás, teniszütős lányok flangáltak, kirándulók, golfozók 
meg mi frász, s én csak kuksoltam, kuksoltam, első keserű minderwertjeimmel a ka
tegóriák transzcendentális dedukciója mellett.

-  S azóta hogy van azzal a világgal, amit golffal meg tenisszel jeleztünk? Szereti? 
csinálja?

-  Mindenesetre sokkal nagyobb mértékben csinálom, és pláne sokkal-sokkal na
gyobb mértékben apologizálom, ha néha nem is csinálom, mint a magamfajta Bil- 
dungsgrübelei-el megvert fráterek általában. Ebben majdnem egészen biztos vagyok. 
Gyakran szoktam mondani a feleségemnek, ha egyszer én szabadon ereszthetném ma
gamat, olyan körülmények közé kerülnék, hogy abszolút mondén lehetnék, bizony
bizony erős a gyanúm, hogy teljesen, de teljesen félretennék minden intellektuális 
dolgot. Persze lehet, hogy rosszul számolok.

-  Gondolja, hogy előbb-utóbb visszatérne az intellektushoz?
-  Nagyon könnyen meglehet.
-  És mondja, ha így visszatérne a mondénség után az intellektushoz, mit érez: azért 

térne vissza, mert megunta a mondénséget, és rájönne, hogy akarva, nem akarva nincs 
más lehetőség, mint az intellektuális forma, vagy pedig azért, mert a mondénség még
iscsak értéktelen, és az intellektus az érték?

-  Nem tudom, maga hogy áll ezekkel az értékekkel, de én valahogy mind ritkábban 
teszek értékítéleteket. Nem mintha valami naiv mohósággal tetszelegnék magamnak 
egy szélsőséges és romantikus relativizmusban, hanem mert természetesen így adott.

Merengve mondja:
-  Az helyes, az helyes, én sem szeretem, ha sokat az érték...
-  Úgyhogy ha egy ilyen képzelt mondén eszkapád után visszatérnék az intellektus

hoz, aminthogy valószínűleg megtenném, úgy térnék vissza, mint egy régi megszo
káshoz.

-  Mint ha nélkülözhetetlen rosszhoz -  teszi hozzá nevetve.
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-  Igen. Igen. Ha meg éppen értékelésről van szó... mert az ember ugyan járatja a 
száját, hogy így meg úgy, nem mond értékítéleteket, közben ezerszámra cselekszik ön
tudatlan értékelések szerint, hiszen másképp nem is lehetne élni... inkább a mondén- 
séget értékelem és az intellektust kevésbé. Persze ez az egész játék a szavakkal: való
színűleg egész mondénségem, s’il existe, nem természetes evilágiasság, hanem szép, 
pedáns, iskolás, cúgos cipős és katedraszagú szillogizmus eredménye, tudniillik a kis 
grübler rájött gondolkozás útján, hogy az életnek csak az egyik fele az intellektus, il
letőleg az életnek vannak olyan vonásai, lehetőségei és intenciói, melyeknek adekvát 
kifejezése a mondénség. De az „adekvát kifejezéseként való értékelés nem mondén, 
hanem intellektuális valami.

-  Hát persze, persze.
Egy tűzliliomágy mellett megyünk el.
-  Viszont agyam akcidentális voltában való hitem is kiirthatatlan. Olyan az agyvelő, 

mint egy mikroszkóp, azt nagyítja, ami éppen alája kerül, legyen az a világ legizgatóbb 
és legértékesebb felfedezése vagy a legsemmirevalóbb szemét. Tény, hogy engem va
lami örök intenzitással, nyughatatlansággal tüntetett ki a természet. Hogy ez a min
dent felnagyító mikroszkóp ifjúkorában véletlenül könyvek közé került... hát istenem! 
ez szociális kérdés, egy csomó lecsúszó család sarja könyvek közé szokott „csúszni”. Én 
is. Nem agyam belső végzete, hanem véletlen miliő. Ugyanez a mikroszkóp, ha nem 
nyomtatott lapok közé csúszik, akkor lovakat vagy golfbotokat vagy esztergapadokat 
nagyít épp ekkora intenzitással.

-  De most már mégis végleges kényszerűség, hogy könyvekkel törődjék, meg a saját 
alkotásával, s ne mással?

-  Ahá, az alkotás. Az alkotásban érzem legkísértetiesebben a dolognak ezt az akci
dentális jellegét. Tiszta kényszer. Neurózis.

-  Csak neurózis? -  mondja gúnyos hanglejtéssel.
-  Hallom a hangján, hogy félreért, azt hiszi, hogy valami szatócslélektanba estem, 

az alkotás egészen bonyolult monumentalitását és értelmi, erkölcsi nagyságát a divatos 
és millió esetben kétmilliószor semmitmondó ideg szóra akarom orvosi naivitással re
dukálni.

-  Na nem, de azt hittem...
-  Nem, nem. Mindössze arról van szó, hogy az ember, ha már alkot, akkor legalább 

néha vagy egyszer érezze azt, hogy nem egy betegség erinnysei fojtogatják, hanem 
valami érdemeset cselekszik, valamit, ami nem az én lírai mániám, hanem objektíve 
is kell, hogy az emberiség életében előforduljon. Valami missziótudat, csak egy pilla
natra is, higgye el, nagyon nem ártana.

-  O, hát kiben van az meg máma? Éppen a kényszer a jó, akkor és addig van rend
ben a dolog, ameddig kényszer.

-  És ne gondolja, hogy az a derűs, egészen kényszermentes missziótudat kompro
mittálta az alkotásokat. Éppoly remekművek születtek missziótudatból, mint ilyen be
tegséghez hasonló kifejezéskényszerekből.

-  Persze hogy nem kompromittálja, de mégis, ha nekem kell, ha kell, az a...
Érzem hangjából a professzionista pszichológus feleségének kedves romantikáját.

Közben egy fakerítéses út mentén kijutottunk a Városmajorból, átmentünk a Város
major utcán, s a szanatórium mellett megyünk fel a Kis-Svábhegy oldalára, a Ráth 
György utca és a Hieronymi út felé. Lengetem esernyőmet, melyet már egyszer kri
tizált:
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-  Miért hord olyat, mondja? Az nem fiatalembernek való.
-  O, hogy miért hordok? Először is, megsúgom, azért, mert új kalapom van, s nem 

akartam, hogy első nap megázzék.
-  Na ezt egy kicsi-kicsit elfogadom, de azért ez nem elég.
-  Azonkívül, nézze, ha az ember így lengeti, milyen remek ritmust ad a járásnak.
-  Ugyan, akkor vegyen egy botot. Az ernyő is amolyan spiess dolog.
-  Az ernyő spiess? Különben is, ha ilyen gyönyörű szorosra van csavarva, olyan, 

mint egy bot.
Még valamit akartam dadogni a walesi herceg és az ernyő viszonyáról, de közben 

ő másra terelte a szót. A kritizálás persze egy sokkal régibb „korszakban” játszódott 
le, még a Széll Kálmán téren, két járda között.

-  Erre megyünk fel, ez a mi vidékünk.
-  Hohó, nagyszerűen ismerem.
-  És mégse jött el soha hozzánk. Vagy maga is olyan, mint Jancsi, aki nagyon ritkán 

jön el, mert szereti, ha nagyon örülnek neki. Valami igaza van. Ismeri a menyasszo
nyát?

-  Csak látásból. Jancsi hozzám is extra ritkán szokott eljönni. Különben, úgy hi
szem, nem is vagyunk valami nagyszerűen összehangolva. Őbenne kialakult egy ne
hézkesség meg koravénség.

-  Igen, van benne valami.
Közben mutogatom a gesztusait: hogyan szokott az egyik lábáról a másikra áthin

tázni és vissza, hogyan szokta zavarában haját hátramarkolni, száját nyomorítani. Ve
lence helyeslő mosollyal jutalmazza a színészkedést.

-  Furcsa pedantéria vett erőt Jánoson, mintha az egyetemi pozitivizmust túlságosan 
mellére szívta volna, s beszélgetés közben nem veszi észre, hogy amit mondok, azért 
szofisztikus és frivol, mert ez a beszélgetésnek mint műfajnak első és utolsó kritériuma. 
Nem tudom, miféle sarlatánnak és demagógnak képzel engem János.

-  Igen, sok van benne mindebből.
Megérkezünk a ház elé. Undorító kék színre mázolt, banális kubista formák; jóval 

mélyebben fekszik, mint az út, várhídhoz hasonló gangon ju t az ember az ajtóhoz.
-  O, hát ezt a házat nagyszerűen ismerem. Rengeteget sétáltam előtte.
-  Kívül nagyon ronda, de remélem, belül szépnek fogja találni.
-  Kívül valóban ronda -  mondom behízelgő mosollyal. -  Egyébként biztosan cso

dálkozik, hogy oly könnyedén szaván fogom, s valóban bejövök magához.
-  Hát hallja, miért mondtam volna, ha nem akarnám? Azt hiszi, hogy cipeltem volna 

magammal végig az utcán, boltokba, ha nem...
Valami affélét mond, hogy „érdekes ember” vagy „ha nem érdekelne...”. Az előszo

bában nagy vörös függöny takarja el a fogasokat, olyan, mint nálunk egy régi Mei- 
dinger-kályha, melyet nem használunk.

-  Ott leteheti a holmiját.
Bemegyünk a nyitott ajtajú szobákba. Ilyennek képzeltem Atlantisz lakását. Nagy, 

geometrikus térségek, ablakok, zsákszövetes kubusszékek, alacsony szalagkönyvtár, 
tejüveg négyzettel takart villanylámpa, anonim Sachlichkeit. Valami dicséretet mako
gok, meggyőződés nélkül, bár sokkal otthonosabban érzem magam, mint számomra 
természetes lenne ilyen rikítóan huszadik századra datált terekben (a szoba szónak itt 
nincs sok értelme), egészen világos falak között. Az asszony a kis íróasztalhoz megy, és 
egy zöld tintával írt postalapot kezd olvasni; bocsánatot kér. A leánynak már szólt va
lami innivaló dolgában.
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-  Nem haragszik, ha egy kicsit föl-alá szaladgálok a lakásban, mint egy kutya, de 
szeretek először egy kicsit körülszaglászni.

A szokásos mozdulatok: szememmel letépek a könyvtárpolcokról (legföljebb a mel
lemig érnek) egy-egy érettebb könyvcímet; kezemmel megfogom a csúszós-szögletes 
karfákat; megállok egypár Egry-képecske előtt; kinézek az ablakon („á, a kilátás”), s 
éppen visszaérek, mire Velence a postalapot elolvasta. Bejön egy teli üveg aranyló ver
mut, kis sajtos piskótákkal (vitézkötésben hátukon a só), színes, füstös-zöld üvegtányé
ron, két magas talpú pohárral. A kehelyforma kellemesen lebeg szöglet és ovál között. 
Egyszerre különlegesen boldog vagyok. Vitéz cigarettával kínál, skatulyából, melynek 
belső fedelén a testőrök várbeli menetelése látható. A bien-aise teteje: kissé összegyűrt 
ezüstpapír a doboz szélein kilógva. Leülünk a zsák-fotelokba. O ugyan (valószínűleg 
nem tudatosan, csak mert a kínáló mozdulat kényelme és ironikus színpadiassága így 
kívánja) egy saját magától távolabb eső fotelra mutat, én azonban melléje ülök. Vál- 
laink elég távol vannak, térdünk majdnem összeér. Persze most látom először ruháját 
teljes egészében, a barna kabát nélkül. Mennyivel nagyobb nuditás ez a vetkőzés, az 
előszobaiból a szobaiba, mint a szobaiból az ágyba. Kerek üvegasztal van előttünk, lát
szik alatta a cipőm; mintha a tárgyak a levegőben lebegnének. Eszembe ju t fél pilla
natra a Prae, abban efféle jelenségek voltak a centrális drámák.

-  Jó ruhája van.
-  Ez? Ez a legvacakabb ruhám, ami csak van.
-  Ja persze, ez a rendes női válasz. Viszont én nem udvariasságból mondtam, va

lóban szeretem ezeket a nagy skót mintákat. És ez a nagy Hunding-öv egyenesen nagy
szerű. Szélesebb a szíj, mint amilyen magas maga.

-  Ja, evvel a szíjjal folyton csúfolnak engem...
S azzal, noha így első rápillantásra fűszálnál soványabb és karcsúbb, a szokásos női 

mozdulattal (gratias tibi!) öve alá nyúl, úgy dugva a ruha és a szíj közé hosszú csontos 
ujjait, mint a cowboyok a revolvert és Osmin a tőrt.

-  ...és nézze, ehhez még milyen sovány vagyok. Meg akarok hízni.
-  Ugyan, ezt nem mondja komolyan. Egyébként nem akar velem cserélni? -  s rá

mutatok új karkötőórám krokodilszíjára -  ez éppen jó  gürtli lenne magának, s az a 
Hunding-dolog az én csuklómra.

Nevet, tölt. A sok tükröződés jelképezi a társalgás lényegét, boldogságát. Az ital fel
színe. Az üvegtálca. A poharak fala. Az üvegasztal reflektáló lapja: csupa fény, tükör és 
prizma-fantazmagória. S e mértani szivárványok közt valóságok: egy antilopcipő, egy 
kéz, egy darab zöld öltönyöm színéből. A fikció és a valóság, a dantei paradiso-gyűrűk 
és a naturalizmus házias zsuzsui és bizsui. Ezt, ezt akarom, ezt örökké és semmi mást.

Koccintunk. Én állva, ő ülve, csak egy kicsit felemelkedve (a karfából véve a lendü
letet), mint mikor a pápa beszélt trónusáról: lelkesedése felállásra ingerelte, de ural
kodói volta mégis a fotelhoz kötötte.

-  Isten éltesse.
-  Isten -  mondja röviden, s ebben nem tudom, miféle bonyolult jelképességet látok: 

úri otthon, anyás idill, nagy szerelem és humánus Isten egyesülését. Csöndesen leng 
a vermut felszíne a pohárban, mint a tenger sima lapja a moziban, ha hintázó hajóról 
fényképezik. Nincs szebb, mint egy ilyen arany vermutmassza a levegőben: az üvegfal 
alig látszik, olyan, mint egy csoda, hogy az illanó folyadék olyan formás, mint egy abszt
rakt szobor. Concours d’élégance és mitikus boldogság: efféle témák röpködnek a po
harak körül, mint méhek a fehér margarétán. Egy nagy boldogság: az asztal nagyon
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alacsony, ennélfogva a kis kehelynek óriási utat kell megtennie, míg felér a számhoz, 
és ebben a mozdulatban abszolút otthon vagyok. Chic, hic -  nem Bildungsgrübelei, 
hiába. S közben mindkettőnk arcán tart a mosoly, a rafinált mondén ellenpontnak és 
a meleg otthonosságnak gyönyörű szólamai. Egész gyerekkori kereszténységem ben
ne van a cigarettakínálásban, vermutkínálásban, süteménykínálásban. Ahogy a kabát
já t levető nő az igazi Anadyomené, úgy az első koccintás a legnagyobb szerelmi lehe
tőség.

-  Szeret iszákolni? -  kérdem.
Macskásan hunyorít:
-  Igen. Nem mindig, de aztán ha benne vagyok, ha kedvem van, nagyon. Maga is?
-  O, hogyne. Sőt. Utóbbi időben kissé fékeznem is kell magam.
-  Mit? Remélem, édeset, nem?
-  Isten őrizz. Egyébként szenzációsan jó dolog, hogy szeret inni. Ki nem állhatom 

a nem ivó nőket. Akik leülnek a likőrös pohár mellé, nézik egy óra hosszat, belemártják 
a nyelvüket, azt a cseppet, ami a nyelvük hegyére ragadt, zsebkendővel letörlik, s utá
na kijelentik: „Jaj, drágám, mit csinálsz velem, le akarsz itatni, már egész részeg va
gyok, hogy fogok én innen hazamenni?” brrr!

-  Az tényleg rettenetes.
-  Múltkor egy társaságban egész zavarba jöttem, velem szemben ült egy nő, olyan 

alkoholistatípus volt, hogy a delírium-tankönyvekbe lehetett volna fotografálni. Gya
nútlanul fel is teszem a lemezemet a nem ivó nőkről, hogy azok milyen kiállhatatlanok, 
különösen az a variáció, amelyik a pezsgőt szereti.

-  Na, miért? Azért a pezsgő nem rossz, ha van alkalom.
-  Igen, de akkor rendszerint az alkalmat szereti az ember, az ünnepélyes hangula

tot, s nem magát az ivást.
(Elképzelem Atlantisz magántanári kinevezésekor a bankettot, talán Velence is épp 

erre gondol?)
-  Na és mi lett a szomszédnőjével? Nem ivott semmit?
-  Úgy van, képzelheti, mit kellett összehalandzsáznom, hogy helyreüssem a dolgot.
Kényelmesen rakosgatom extragalaktikákat söprő lábamat.
-  Na, van elég helye?
-  Köszönöm, van. Bizony, ha én egyszer átszerelek a horizontális regiszterbe, szin

tén vannak bajok. Minden egyes koncert- vagy színházjegyváltásnál külön probléma, 
hogy kapok-e a sor szélén jegyet, mert különben úgy kell ülnöm, mint azok a pápua 
vagy bantu néger hullák, melyeket guggolva temetnek el. Ismeri őket? -  S azzal ott 
helyben mutatom, térdemet államig felhúzom, s alattuk összekulcsolom a kezem. -  
Nem is emlékszem magasságom bármilyen előnyére.

-  Hanem tudja, ez nőknél aztán egész rettenetes.
-  Persze. Templomban élveztem csak, kamaszkoromban: evangéliumnál, mikor fel

álltunk, mindenkinél magasabb voltam, s ez szörnyen büszkévé tett. Mikor a többiek 
már rég leültek, én még mindig emelkedtem fölfelé, a magasba, mint valami kötél- 
vasúton.

-  Maguk hogy vannak berendezve? Modernek? A régit szeretik?
-  A modernnel úgy vagyok, hogy mivel rengeteget foglalkoztam építészettel meg 

más effélével, tervezéssel: ha modernül rendezkednék be, akkor csak úgy tudnék, 
hogy ától cettig mindent magam tervezek, ahhoz pedig egyelőre nincs anyagi lehető
ségem. Oly abszolútan mérnöknek, építésznek és általában ilyen anyagi formákkal
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gondolkozónak érzem magam (joggal vagy jogtalanul, az most mellékes), hogy bolt
ban venni bútort nem tudnék. Ez egészen abszurd elképzelés számomra.

-  Szóval régiek.
-  Régiek? Nincs sok értelme ennek a szónak, hiszen a lakás java része ablak, ajtó 

és könyvtárfal, alig marad ott hely réginek vagy modernnek. Egy nagy, óriási asztalom 
van, afféle reneszánsz kocsmaasztal, nem íróasztal.

-  Azok jók, azokat szeretem.
-  Az valóban nagy, sok-sok méteres, képzelheti, ha az én méreteim után van szabva.
-  Jaj, azokat szeretem!
-  Mondja meg őszintén, valóban nem zavarja magát, ha én itt mindent megiszom?
-  Ellenkezőleg, nem szeretem azokat az embereket, akik csak úgy ülnek, ülnek a 

dolgok mellett. Parancsoljon -  és harmonikus, könnyed átmenetekkel mutat a süte
ményekre, vermutra és cigarettára.

Minimum egy nőből, minimum a toxinokból, nem ez az egyetlen, de az egészen 
egyetlen boldogság a világon? Igen, igen: kényszerképzetből bukdácsolunk narkózis
ba és narkózisból kényszerképzetbe. Igaz hit helyett idegbe oltott mániák és rögesz
mék („alkotás! alkotás!”), igaz derű, boldogság helyett kábulat, konyak és bor szamár 
bürger-dioniziái.

-  Bor -  jegyzi meg Velence -, igen, bor, ha az ember úgy inni akar, akkor a bor az 
egyetlen jó.

Töltünk, iszunk. Nézem.
-  Szóval, ez Velence, ez az Atlantisz felesége -  hangom csupa eluzív merengés, né

zésem éles, mint egy precíziós műszeré. Látom mosolyában, gesztusaiban, hogy ő is a 
teleszkóp szigora és a Monet-kép ködössége között tornászik, nyújtózik.

-  Miért mondja ezt? Hát minek képzelt engem?
-  Nekem csak két adatom volt, az egyik az a pár pillanat, mikor az utcán láttam, a 

másik meg amit Welttől hallottam.
-  Na, mondja el, milyennek látott! Az oly érdekes, mikor az ember ilyesmit hall... 

oly ritkán...
-  Maga egyetlen benyomásra korlátozódott nálam: a végtelenül, halálosan fehér 

púdermaszkra.
-  Púder? nem inkább festék?
-  Az lehet, de púder sokkal több volt. Valami dehumanizált maskara volt az egész 

arc, afféle hieratikus figura, mint az ott -  s a tőlünk meglehetősen távol álló egyiptomi 
fejre mutatok, naivan játszva egyszerre a megfigyelőt és az otthonosat -, ami mögött 
semmi emberit nem tudtam elképzelni, legföljebb arroganciát, barátságtalanságot.

-  Jaj, ez rém érdekes, mikor az ember így egyszerre csak visszahallja, hogy milyen
nek látják az emberek.

-  Ezért is kerültem magukat. Gondoltam, mit kezdjek egy ilyen hieroglifával? Az én 
sarlatán- és lírai kedvemnek nincs keresnivalója az ilyen... -  s ezt már nem szóval foly
tatom, hanem gesztusokkal; minden lehetségest megragadok, hogy a hidegséget, me
revséget, visszautasító oltári szögletességet ujjaimmal, karommal valahogy kifejezzem.

-  Nahát, nahát, ez nagyon jó. Megjegyzem, tényleg nagyon sokszor tudok és szok
tam ilyen lenni.

-  Túúúdom, túúúdom -  mondom nagy, stilizált helyesléssel és beleegyezéssel -, 
nem kell azt külön magyarázni -  azzal megcsókolom csontos ujjait, s átkarperecezem 
mindkét kezemmel gyerek-vékony karját. Vigyázok, hogy ne csináljam túl soká, ne
hogy ő húzza el (ami zavarná transz-szerű „jól-érzésemet”), idejekorán én veszem le
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a kezem. Különös, hogy noha belülről egészen gyermeknek, sőt anyja után nyafogó 
csecsemőnek érzem magam, méreteim (van-e közöm hozzájuk?) mégis férfiasak: te
nyeremben elvész ez a női kar, mint a Normandie dokkjában a monplaisir nevű pöttöm 
jachtocskák.

-  Megjegyzem, remek tulajdonságai vannak: egyik, hogy jól tudja rázni a haját, a 
másik, hogy olyan szép tisztán, világosan és intenzíven néz az ember szemébe. Azt már 
az autóbuszban láttam, hogy maga ilyen becsületes nézőfajta... Magyar Néző vagy mi... 
volt ilyen régi magyar lap vagy esszé? nem? Bessenyei? mit tudom én...

Jóízűen nevet. Fejét, haját valóban olyan lányos kacérsággal és kedves, rám nézve 
hízelgő bien-aise-zel dobálja, amilyet ettől a púdermúmiától nem vártam. S a nézés? 
Magam elé bámulok, nem őrá, hogy titokban figyelhessem, hogyan néz engem. Félig 
hiúzgonoszsággal, egy finom bestia esztétizáló alattomos gonoszságával és iróniájával, 
félig játék, tudományos játék, orvosi leselkedéssel, s ha még marad valami, holmi női 
kedvességgel, egészen-egészen labilis háziasszonyi jóakarattal.

-  Tudja, mi ez a nézés? Megmondom őszintén: becsületes érdeklődés. Egyszer jó 
soltak a tenyeremből, és azt mondták, az az én hibám, hogy túlságosan becsületes va
gyok, nagyon nyílt, úgyhogy nem tudok semmit sem titkolni, s ha van bennem valami, 
nem tudom elrejteni, minden mindjárt kiül az arcomra.

Közelébe húzódom, megfogom a karját, az orrunk, noha nem érinti egymást, a 
levegőn át már csiklandozva közeledik.

-  No, no, no. Ha így belenézek a szemébe, valóban valami nagy nyíltságot látok, de 
az először is nem becsületesség, hanem inkább egy öntudatos asszony sachlich önbi
zalma, majdnem, ne haragudjék, kihívó szemtelenség, másodszor ezekben a szemek
ben a képmutatásnak oly nagy és kiadós potenciáit látom, hogy elég volna még három 
kis hipokritajelöltnek, de bőven -  s megcsókolom a csontokat. -  Szeretem az ilyen éles 
kezeket.

-  Jaj, dehogy, túl férfias.
-  Annyi baj legyen. J ók.
Ami a képmutatást illeti, azon nagyon jól mulat, jólesik neki, hogy nem naiv pali- 

sággal, hanem derűs pesszimizmussal tetszhet nekem.
-  Nincs a világon nagyobb öröm, mint hogy két ember nyitott szemmel egymásra 

néz. Hogy ebben a nyílt egymásra bámulásban mi az erkölcsi frinc és mi a szerelmi 
franc, egészen mindegy, számomra ez a legnagyobb öröm.

-  Na?! -  kérdi kissé megrökönyödve, félig viccből, félig komolyan -  azért auf die 
Dauer ez talán mégsem elég?

-  No jó, nem mondom, elvégre meg lehet szakítani az effélét eggyel-mással -  és 
mindenféle lehetetlen szem körüli ráncokkaljelzem, hogy valami obszcén jár a fejem
ben. -  Viszont a becsületességnek vagy őszinteségnek sem fogalmilag, sem gyakorlat
ban semmi értelme.

-  Hát persze. Az ember...
-  Az ember, akkor, ha kicsit intellektuális és kicsit ideges (jaj de kicsit vagyunk, hál’ 

istennek!), így is, úgy is, mindig figyeli énjét, s akkor már ab ovo egész életét őszintét- 
lennek érzi, egyszerűen azért, mert látja magát.

-  De gondolja, hogy az ember jól látja magát? El lehet jutni oda, hogy az ember 
ismeri magát?

-  Na hogyne -  mondom lágyan, hogy ne túl élesen cáfoljam meg -, nagyjában még
iscsak tisztában van az ember magával.
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-  Gondolja? Szerintem az ember legföljebb azt hiszi, és egyszerre csak jön valami 
váratlan esemény vagy helyzet, s annyira másképp csinál mindent, mint ahogy várná 
magától vagy képzelné.

-  Ez igaz, de ez tulajdonképpen nem érinti az önismeret kérdését. Az önismeret 
nem önjóslás, eltekintve attól, hogy az ember még azt is meglehetősen jól tudja, ha 
elképzelésével ellenkezőleg fog viselkedni egy váratlan szituációban, az hogy is fog 
kinézni.

-  Nem, nem -  mondja merengve.
-  Nézze, képzeljük el, hogy egy növény nagyszerűen ismeri magát, tudja minden 

erezetét, gyökérszálát, szirma árnyát és illata gáznyomását az alvó szarvasbogarakra 
éjjel, szóval minden anatómiai és élettani titkával tisztában van önmaga előtt. Egyszer 
csak jön valaki vagy valami vihar, és letöri egy levelét vagy gyümölcsét vagy mit tudom 
én, mijét: erre most azt kell mondanunk, hogy az a növény, lám, lám, rosszul ismerte 
magát? Ilyen levél- vagy gyümölcsszakadás az ember életében a „váratlan helyzet”, 
hogy akkori attitűdünk teljességgel kiszámíthatatlan (amit különben is a legnagyobb 
mértékben kétlek), nem jelenti, hogy rosszul ismertük magunkat.

-  Na, naaa, a növény és az ember, az nem egészen...
-  Önismereten egyszerűen azt értem, hogy az ember úgy nézi magát, mint egy félig 

megunt, régen azonban kedvenc színészét. Hát nem így nézzük-e mi magunkat most 
ketten? Mert hiszen hogy négyen vagyunk az is világos, nem?

-  Na persze, az kétségtelen -  mondja nevetve.
-  S ezzel az emberismeret be is van fejezve. Hogy maga például kicsoda-micsoda, 

azt sem ebben a pillanatban, sem egy félóra múlva, sem soha megtudni nem fogom. 
Az emberismerő, a pszichológus is, az erkölcsbíráló, a művész, mind-mind beszélnek 
valamit lélekről, de az ember érzi, hogy mindez nem az, mint amit minden definíció 
nélkül léleknek érzünk egy emberben, s amiről csak éppen az a kettő bizonyos, hogy 
van, és hogy a legfinomabb paradoxonokra és legszofisztikusabb misztériumokra be
hangolt agy számára is teljesen megismerhetetlen. -  Azzal az íróasztalhoz csavargok, 
ahol egy fordítva felállított könyvet látok. Hangosan olvasom a címét: -  Die Seele des 
Menschen von... nem tudom, mifene... Pfande. Olcsó a pszichológia: ők nem a psziché
ről beszélnek, hanem a pszichológiáról, s így a könnyű végét fogták meg a dolognak.

A nő komoly arccal folytatja a viccet:
-  Úgy is van, a férjem szerint például lélek nincs is.
Az efféle megjegyzésektől az ember kissé fejbe vertnek érzi magát. Mint mindig, 

most is én szégyellem magam a másik ember esetlenségéért: zavartan kullogok vissza 
a zsák-fotelba.

-  Lélek, lélek -  motyogom nagy szemérmemben és zavaromban, erősen figyelve 
Velence arcát, hogy a fizikai vonalak és a máz számomra örök erőforrásából merítsek 
valamit. -  Épp azért, mert kvázi pesszimista vagyok a lélekkel szemben, nem is törő
döm soha, legyen az férfi vagy nő, hogy egy ember mit csinál, mit gondol, hogyan él, 
ha nélkülem, ha távol van tőlem. Elvégre az ember azért poet vagy mi a fene (szerény
ségből mondom angolul), hogy az, amit a nő jelenlétekor nyújt nekem, teljesen kielé
gítsen.

-  Érdekes, az emberek általában nem ilyenek.
-  Mert buták, és értelmetlen detektívkérdésekkel minden maradék örömüket is ra

gyogó szabályossággal elrontják.
Hirtelen egész közel húzom székemet az övéhez, és nézem megnagyult arcát.
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-  És a világért se gondolja, hogy ez nálam kisigényűség, valami efféle: ó, ó, én meg
elégszem, ha egypár pillanatra láthatlak, s aztán menj egyéni utadon, Adelaida, nem, 
efféle schwachling alázatról szó sincs. Különben az a no, aki csak egészen rövid ideig 
is volt velem, ezt valószínűleg látja is. Nem. Arról van szó, valami féktelen realizmus 
kormányozza az életemet: ami itt van, az létezik, ami már a szomszéd szobában van, 
az zérusnál is zérusabb. Ennélfogva nem estem a fejem lágyára, hogy zérusokkal tö
rődjem.

-  Hiába, maga nem olyan, mint a többi, úgy látszik.
Az efféle mondatokra reflexszerű gyorsasággal villan át rajtam ez a gondolat: „Ne

hogy olyan közhülye legyél, hogy az ilyen megállapításoknak csak egy fél pillanatra is 
bedőlj vagy élvezd őket.” A reflex most is pontosan és hatással működött.

-  Hát nem őrület-e a féltékenység vagy a kíváncsiság minden töprengése, ha van 
(még közelebb húzódom) egy így és így elválasztott haj, annak ilyen és ilyen színár
nyalata a homlok felett, amolyan az elválasztás partján, megint más a halánték körül, 
ha van szemhéj, amelyik emígy vagy amúgy rolózik rá a pupillára, van platinakorona 
a fogon, amelyre ilyen vagy olyan miniatűr packákban tapad rá a téglaszínű ajakfesték. 
Hang, ruha, mozgás, ez a nagyszerű! nem az, hogy mit csinál vagy gondol a nő -  s 
mint egy párja mellől odább somfordáló macska, tolom távolabb magam tőle, ez álar
cos vallomás után, hogy észrevegye: előbb közel voltam hozzá. Mikor hátratolom ma
gam a fotelban, már rég vége a pátosznak, nevetve mondom: -  Gondoljon a nő és 
csináljon, amit akar! Gondolhat! mikor rúzs van, cselekedet van, mikor... na majdnem 
valami pornográfot mondtam.

-  Szerencséje van, hogy elhallgatta. Érdekes, érdekes -  mondja egész szórakozot
tan, mintha közben valami nagyon praktikus kérdésen gondolkoznék.

-  így van ez. Az embert egyszer csak elkapja egy icipici Konfessions-Wahn, nem?
-  Úgy van, úgy van. Nagyon jól mondja.
-  És érdekes, hogy az ember azt hiszi, minden nő a legnagyobb lelkesedéssel fogadja 

az én attitűdömet, mert hiszen kényelmesebbet álmodni sem lehet a szerelmi partner 
számára, pedig nem így van. A legtöbb elvárja, hogy féltékeny legyen az ember rájuk, 
sorban mondják: „Na, ha így gondolkozol rólam, akkor nem is szeretsz igazán.”

Sétálok föl és alá a szobában.
-  Azon gondolkozom -  mondja Velence -, mihez is hasonlít maga tulajdonképpen. 

Nagyon hosszú, és folyton ég. Egy végtelen cigaretta, nem?
Persze az ilyen hasonlatokban feszeng az ember, mint légy a levesben. A cigaretta 

szónak van valami tangó- és sanszon-mocska, a latinos kicsinyítő képzőben valami kö
zönséges. Hosszú, hosszú? Egy plakát ju t eszembe, valami rajz a Tolnai Világlapjából: 
„A világ leghosszabb cigarettája, három méter, evvel ajándékozták meg a texasi ültet
vényesek Roosevelt elnököt...”, és az égés szó is zavar. Valamit motyogok:

-  És min van itt tulajdonképpen a hangsúly, a tűzön vagy a füstön? Az én roman
tikus fantáziám persze rögtön a lángot... -  de abbahagyom a mondatot, mert semmit 
nem akartam mondani.

-  Ha szívják -  kezdi Velence, mire melléje ugrom, és ironikus kadétmodorban mon
dom:

-  Tessék elszívni! Állok rendelkezésére!
Miután leültem, megkérdi:
-  Hánykor ebédelnek?
-  Igaza van. Dobjon ki. Tudniillik az világos, hogy ma ez nem fog másképp menni 

velem, mert nagyon jól érzem magam.
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-  Azt csak bízza rám, én tréfán kívül kidobom, ha itt az ideje, egész nyugodt lehet.
-  I gazán lekötelez -  és hálásan megcsókolom a kezét -, összevissza ebédelünk, ahogy 

jön, amikor akarok.
-  És a felesége hogy?
-  Szívesen megvár, különben is szeret csipkedve enni, apró szendvicseket improvi

zálni a készülő ebédből, úgyhogy nem probléma.
-  Mondja, egyáltalában hogy bírja magát a felesége? -  A szeme villanásán látszik, 

hogy nemcsak az ebédidő problémájára céloz.
-  Bevallom: jól. Ha már úgyis kissé Konfessions-manírokba züllöttünk, meg kell je 

gyeznem, hogy... várjon, azért előbb iszom egyet erre...
-  Parancsoljon...
-  ...hogy meglehetősen erkölcsi lény vagyok. Egy régebbi könyvecskémben ezt úgy 

fogalmaztam meg, hogy Don Juanus Ethicus. Kissé fából vaskarika, de csak első pillan
tásra.

Azzal leteszem a poharat, és a nevetéstől fuldokolva mondom, mélyen lehajtott 
fejjel:

-  Végeredményben én komoly ember vagyok.
Mikor felemelem a mea culpa-tartásból fejemet, a könyvespolcon meglátom közös 

ismerősünk, a mitológiatanár Apollon-könyvét.
-  Hohó, most éppen ebben a témakörben utazom -  mondom a könyvre mutatva.
-Ja?
-  Igen, egy kis, egészen szubjektív, lírai Schluss-rechnungot akarok csinálni, ahogy 

az öreg grünewaldi Rehmke mondta a metafizikával kapcsolatban ezekről az egyrészt 
végletesen racionalista, másrészt végletesen irracionalista mítosz-interpretátorokról. 
Hiszen ez a két véglet az én triviálisan ideges és romantikus kedélyemnek két jelleg
zetes véglete: én is mítoszból és afféle kiszsidó kriticizmusból tengetem öreg napjai
mat.

-  Nem szereti az Apollon szerzőjét?
-  Dehogyisnem. Sőt. Nagyon szeretem. De csak mint színfoltot, mint lehetőséget 

és variációt, ezer más között. Egyébként két dolog zavar vele kapcsolatban: az egyik 
a dogmatizmus, a pártszerű merevség, amelynek persze ő egész csinos és demagóg 
védelmét tudja adni; s a másik: elvégre van valami enyhe humor abban, hogy ugyan
ezeket a kérdéseket végigjátszották száz-százötven évvel ezelőtt, csak sokkal nagyobb 
stílusban, összehasonlíthatatlanul nagyobb belső erővel és művészi írni tudással.

-  Na, na -  mondja Velence riadtan, nevetve, ijedten és kissé undorral. Azt hiszi, 
hogy ezt csak pózból, pukkasztásból mondom.

-  Higgye el, hogy így van. Hiába mesélik ezek a neo-neo-neoromantikus papír- és 
onánia-dionüszoszok, hogy ilyen nóvumokat hoztak meg amolyan kegyetlen kritiká
val dolgoznak a K. O. Müllerekkel, Görresekkel és Bachofenekkel szemben. Az egész 
csoport alkatilag mégis ugyanannak a társaságnak az epigonja. Zwischendingek, sze
rencsétlen fráterek a költő és a tudós között. Elvben az ember azt mondja: miért ne 
legyenek az életben átmeneti, keverék formák? Vannak repülő halak, legyenek tudós 
költők és költő tudósok. Ez az elv. Viszont ha a kezemben van egy ilyen könyv, egy
szerre legyőzhetetlen émely fog el. A költői részeknek képtelen vagyok átadni magam, 
mert lehúz az elméletromantika ólma, az igazságrészek abszolút hiteltelenek, mert 
ideges nosztalgiákat látok csak bennük, álomkategóriákat.
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-  így gondolja? -  s azzal mindkét cigarettadobozt elém tolja. -  Vegyünk talán most 
ebből? -  s az extrára mutat.

-  Ha megengedi, mégis a másikból veszek, étvágygerjesztőbben van csomagolva.
-  Igen, ez szebben van adjusztálva, az biztos -  azzal ő gyújtja meg a cigarettámat.
Ez életem egyik legnagyobb öröme, ha nem én a nőnek, hanem a nő nekem gyújtja

meg: s ebben a pillanatban érzem, hogy a legaljasabb árulás, mert egy másik asszony 
számára ez a legszentebb rítus volt, így ki kellett volna kapnom a gyufát Velence ke
zéből és egyedül meggyújtanom.

-  Nekem ez a Bachofen-Winckelmann ellentét nem szellemtörténeti játék, hanem 
élet-halál kérdés. Ha én egyszer elengedem magam Tod-Nacht-Höhle-Weib-Chton... stb. 
stb. cirkuszok irányába, alaposan megvesznék és elvesznék. Hiszen mint költői nyers
anyag, mint ihlet-trambulin szenzációs jó dolgok.

-  S tudatosan fékezi magát?
-  De még mennyire! Még a barátaimat is így válogatom össze a legmesszebbmenő 

mértani pedantériával.
-  Ugyan!
-  Például az Apollon szerzője után mindig rohanok Haagéhoz, aki, ismeri, a Vol- 

taire-lemez...
-  Jaj, jaj, Haagét nem bírom, arról ne beszéljünk.
-  Megjegyzem, korrigálnom kell a dolgot, Haage sokkal szenvedélyesebb, líraibb 

temperamentum, mint távol állók gondolják. Mikor a Voltaire-lemezt említettem, 
csak a társalgás kedvéért egyszerűsítettem le a dolgot.

-  Nahát, azért ezt a két embert jól kiválasztotta magának.
Közben leejtettem a hamut a szőnyegre. Jajgatok. Nyugtat:
-  Nem történt semmi, csak egész nyugodtan. Ez a szőnyeg már hozzá van szokva.
-  Igen? Nagyszerű. Hamukúrán tartja?
-  Igen -  és megigazítja övét.
-  Ezzel az övvel nem lehet betelni.
-  És a férfidivathoz is ért? Az is izgatja?
-  Érteni értek, ha nem szemtelen ez a kijelentés, de kevésbé érdekel. A női divat, 

az igen, az olyan a huszadik századnak, mint a gótikának a katedrális vagy a tizenki
lencedik századnak a regény. Az egyetlen műforma századunkban, amely intellektu
ális precízióval (de abszolút precízióval) és érzéki monumentalitással kifejezi a kor lé
nyegét, s’il existe.

-  O, a férfidivatban is annyi van, ott is sokat ki lehet hozni.
-  Éppen tegnap veszekedtem a feleségemmel, mert kijelentettem, hogy ezentúl 

csak szürke öltönyben és fehér ingben fogok járni, egyszínű sötét nyakkendőkkel.
-  Jaj, miért? Oly szépek azok a színes dolgok.
-  Igen, régen én is nagyban rajongtam értük, s innen indult ki a veszekedés. Fele

ségem oly kedves volt, hogy egymás után hozta nekem ajándékba a legkülönlegesebb 
décor de cacadoukat, s mikor kijelentettem szürke-pártiságomat, úgy érezte, hogy őt s 
az ő aranyos gondoskodását tagadtam meg ezzel.

-  Aha -  s idenyújtja nekem a ruhájához hasonló skót kockás szalvétát.
Közben lárma, jön a gyerek a németkisasszonnyal. A szcéna szokásos: az udvarló 

jó negyedórát hancúrozik a kölyökkel. A fotelok alatt hever, s én húzom, tolom, mint 
egy darab fát. „Szervusz”-szal köszön nekem, s az anyja nem szól neki, hogy finomabb 
üdvözlési forma is van a világon. De az valószínűleg stílustörés volna a zsák-fotelok
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között, s mint műértő, elfogadom a dolgot. Az anyja közli a gyerekkel, hogy nem lehet 
holnap a Balatonra utaznia, mert a szobája még foglalt. Csak pénteken mehet. Pityer- 
gés. Ketten vigasztaljuk: úgyis rossz az idő, nem lehet fürödni. Szörnyen hasonlít az 
apjára, épp ezért viccből Atlantisznak szólítom.

-  Maga mellett megfiatalodnak az emberek -  jegyzem meg.
-  Na most valóban kidobom.
-  Még ezt a cigarettát végigszívom, jó?
-  Parancsoljon. Igyék is még egyet.
Iszom; tüntető lassúsággal szívom a cigarettát, és ezt közlöm is vele.
-  Magas vagyok, magas vagyok, de féltékeny leszek a reimsi katedrális tornyára, az 

pár milliméterrel magasabb, s el fog felejteni.
Megyek kifelé, a belső lépcső mellett, amely miatt egy angol ezt a lakást közömbösen 

normálisnak találná: Angliában perverzebb lévén egy lakás a triviális belső lépcső nél
kül. Igen, a boldogságnak vége, már az ajtónál vagyok. Ez soha többé nem lesz. Valami 
butát és formátlant mondok: „oly nagyszerű volt maga” -  és már rég az elhagyatott 
üres úton bolyongok, kifejezhetetlen magányban.

Ferencz Győző

NAPOK RÉSE, ÉVEK TORLASZA

Mintha két rétege volna,
S a külső szüntelen beomolna, 
Mállik a magas kőfal,
Peregve tágul, hull magába le, 
Darabos zokogással 
Borul rá kettős élete.

Szakadatlan ropogás fentről: 
Jelene vékony sávján áttör 
Az összes salétromszagú év. 
Porladó napjai vastag 
Csomókban lerakódnak és 
A múlt boltíve beroskad.

Kezét arcára tapasztja, ha 
Megrendül újuló robaja 
Lezúduló évtizedeknek. 
Csikorog fogai közt a homok. 
Hajszálrepedéssel erednek 
Ismét az esték és hajnalok.


