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A HALÁL ELLENSÉGE

Az olvasó hamarosan kézbe veheti Canet- 
ti önéletrajzi regényének harmadik köte
tét. A címet -  németül Das Augenspiel -  
„Szemezésének is fordíthatnánk, ha ez 
nem szűkítené az eredeti kifejezés értel
mét egy meghatározott jelentésmozza
natra. Márpedig Canetti -  ez a könyvből 
világosan kiderül -  tágabb értelemben 
gondolta a dolgot. Annyi bizonyos: a 
szem mint a személyiség fényének forrása 
kitüntetett szerephez jut ebben a harma
dik kötetben. Legyen bár szó Anna Mah
ler Canettit is megbűvölő szemének kielé
gíthetetlen vadászszenvedélyéről, Joyce 
csaknem a vaksággal határos, de semmi 
szín alatt el nem ismert gyöngénlátásáról, 
Musil szemének gyakori elszürküléséről 
vagy a titokzatos mester, Sonne minden 
dicsérő szónál többet mondó, melegen 
sugárzó tekintetéről. Igen, a szeretetet, 
elismerést vagy éppen -  Alma Mahler 
esetében -  hatalmat szomjazó, esendő 
emberek, többnyire bécsi művészek 
szemjátékának lehetünk tanúi e könyv ol
vastán. Közben az író lebilincselő port
rékban örökíti meg találkozásait Broch- 
hal, Musillal, Werfellel, a szobrász Wotru- 
bával, a zeneszerző Albán Berggel és az 
akkortájt Prágában élő Kokoschkával.

Az 1931-37 közötti időszak a fiatal Ca
netti életében az íróvá érés, az írói beér
kezés időszaka. Huszonhat évesen készül 
el nagy regényével, a KÁPRÁZAT-tal, me
lyet gyors egymásutánban két dráma kö
vet. Mindhárom írásmű messze megelő
zi, ha korát nem is, de a korízlést minden
képpen, s megszületésének idején egy vi
szonylag szűk hallgatóságon, illetve olva
sóközönségen kívül senkit sem lelkesít. 
Sőt, a belőlük tartott felolvasások nem
egyszer botránnyal, csúfos bukással vég
ződnek. Canetti töretlen írói önbizalmát

azonban csak Thomas Mann kezdeti ér
dektelensége ingatja meg. A lapunkban 
közölt egyik fejezet éppen erről szól. Csak 
érdekességképpen említem meg, hogy 
miközben a huszonhat éves ismeretlen 
bécsi szerző nyolckötetesre tervezett re
gényciklusa -  a Megszállottak emberi 
színjátéka -  koncepciójával büszkélke
dik A VARÁZSHEGY írójának, vállalkozásá
nak komolyságát mindjárt három vaskos 
kéziratköteggel -  a majdani KÁPRÁZAT- 
ta l-  demonstrálva, aközben a német szel
lem reprezentánsaként tisztelt Nobel-dí- 
jas író már javában dolgozik a „mitikus 
szélhámos”-ról szóló regényén, még ha 
egyelőre az előtörténeteknél tart is csu
pán. Éppen ekkor, a küldemény érkezé
sének idején, 1931 novemberében jele
nik meg Münchenben egy fejezet JÁKOB 
MENYEGZŐJE címmel az ekkor még bi
zonytalan kimenetelű vállalkozásból. Az
óta. tudjuk, Canetti soha nem írta meg a 
monstre regényfolyamot, Thomas Mann 
ellenben tizenhat évi munka után, 1943 
januárjában elkészült a teljes JÓZSEF- 
tetralógiával. A sors fintora? Aligha, hi
szen Canetti akkor már a T ömeg És ha
talom esszéin dolgozik, valóban az em
beri megszállottságok természetét kutat
ja, csak éppen nem a szépíró, hanem a 
gondolkodó eszközeivel. El is tölt vele ösz- 
szesen vagy huszonöt évet. Egyedül a fe
jezet harmadik főszereplője, Musil nem 
ér végére grandiózus vállalkozásának. 
Musil és Thomas Mann rivalizálása alig
hanem egyoldalú lehetett, s amennyire 
Musil leveleiből és naplóiból nyomon kö
vethető, annak egyedüli oka az elszigetel
ten élő, anyagi gondokkal küszködő és 
aszketikus munkamódszerű osztrák író 
hajthatatlan természetében, végletes íté
leteiben és elismerésre sóvárgásában rej
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lett. Két, merőben különböző írói alkat és 
életszerep ütközött azokban a cseppet 
sem békebeli harmincas években. És ami 
a nagyvilági sikereket illeti, a magát ön
kéntes Prométheuszként a regény sziklá
jához láncoló Musil, akinek a hiúság sas
keselyűje mardosta máját, ebben a felál
lásban eleve vesztésre volt ítélve a szellem 
fejedelmeként, kora Goethéjeként ünne
pelt Thomas Mann-nal szemben.

Canetti emlékezésének legélvezete
sebb fejezetei a Grinzingről szólók, köz
tük a villamosos. Ebben feltűnik -  igaz, 
nem a legelőnyösebb megvilágításban -  a 
későbbi nagy bécsi író, Heimito von Dode- 
rer is. Személye nem szorul mentségre: 
született akcionista volt. Aki a nyomoré
kot játszva tolószékbe ül, és a döblingi ut
cán kiboríttatja magát a barátjával, hogy 
megfigyelhesse a járókelők reakcióit, aki 
százkilós nőket keres és rendel a lakására 
hirdetés útján, majd levetkezteti és négy
kézláb mászatja őket egy üres helyiség
ben, hogy a legmegfelelőbben mozgóról 
mintázza meg új regényének egyik figu
ráját, attól az alább olvasható kis műtermi 
csíny igazán nem vehető zokon. De elég 
a pletykáriumból. Doderer, aki a bécsi vil
lamosok nagy ismerője és szerelmese volt 
-  A Strudlhof-lépcső írásakor még a 
hajdani járatok indulásának idejét, me
netsűrűségét is pontosan rekonstruálta -, 
bizonyára maga is örömmel olvasná Ca
netti megfigyeléseit a harmincnyolcas 
utasairól.

1991 decemberében e sorok írója pár 
napot Bécsben tölthetett. Elzarándokol
va az ottani nagy köztemetőbe, nem kis 
meglepetéssel és megindultsággal kons
tatálta: a város által létesített díszparcellá
ban számosán kaptak helyet A SZEMJÁTÉK 
szereplői közül. Bármiként gondolkod
tak is egymásról életükben, az akkor ke

ményre fagyott, hólepte bécsi földön, ha 
csak jelképesen is -  hiszen legtöbbjük 
máshol nyugszik - , közel kerültek egy
máshoz. Werfel egy dísztelen kőtömb, 
Schönberg egy Wotruba faragta, hegyére 
állított kőkocka alakjában, s ott volt Zem- 
linsky és maga Wotruba is. Canetti szeme 
elevenen őrizte meg őket. És a harminc
nyolcas villamos ma is ugyanazon a vona
lon jár.

A SZEMJÁTÉK-bán éri el csúcspontját az 
a családi dráma is, amely az apa elveszté
sével kezdődött. Ebből a kötetből tudhat
juk meg, mi lehetett a hirtelen szívszélhű- 
dés valódi oka, mit titkolt el az anya több 
mint húsz éven át a fia előtt. Am időköz
ben a fiú feleségül veszi azt a nőt, akit az 
anya addig se, azután se tud elfogadni. 
(Csak zárójelben jegyzem meg: Canetti 
önéletírásában végig hallgat arról, hogy 
felesége, Veza jó  tollú újságíró és tehetsé
ges írónő volt, csak éppen életében nem 
sok elismerés jutott neki osztályrészül.) 
Az anya-fiú viszony ezután végképp meg
romlik. A könyv utolsó és legszebb fejeze
te szól arról, mennyire akarják mindket
ten a kibékülést, ahhoz azonban, hogy ez 
megtörténhessék, az anyának meg kell 
szabadulnia a „nem élt” élet lelki terhei
től, s a fiúnak át kell vállalnia e terheket. 
Itt, a halál torkában nincs többé szó mo
nológokról, magyarázkodásokról; egyet
len vádló tekintet süt, egyetlen kiutasító 
szó hangzik mindösszesen, de az könyör
telenül, újra meg újra. A büntetés egyben 
a feloldás ígérete is, s abban, ahogy a leg
kisebb fiú visszaidézi a halott anyát, nehéz 
a regényíró mását nem látnunk, mert 
ugyan mi egyebet is tett hosszú éveken, 
oldalak százain át, mint holtakat beszélte
tett, holtakkal beszélt -  amíg győzte, úrrá 
lett a Halálon.
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