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Éliás Canetti

A SZEMJÁTÉK
Részletek

Halasi Zoltán fordítása

Levél Thomas Maimtól

Kimerítő részletességű, kézzel írt levél volt, ugyanazon a gondosan mérlegelt nyelve
zeten íródott, amelyet a könyveiből is ismertem. Olyan megállapításokkal volt tele, 
amelyek igazán megleptek, s amelyeknek csak örülhettem. Pontosan négy évvel előbb 
már elküldtem Thomas Mann-nak a regény kéziratát, három nagyalakú, fekete vá
szonba kötött könyvet -  biztos azt hitte, hogy valami trilógia lehet - , egy hűvös hangú 
és hosszú levél kíséretében, amelyben készülő regénysorozatom -  a Megszállottak 
EMBERI SZÍNJÁTÉKA -  tervét fejtettem ki neki. Gőgösebb hangon már nem is írhattam 
volna. Egy árva szóval se fejeztem ki hódolatomat a levél címzettje iránt, úgyhogy Tho
mas Mann bizonyára fel is tette magában a kérdést, vajon milyen megfontolásból vá
lasztottam éppen őt küldeményem címzettjéül.

Veza majdnem annyira szerette A Buddenbrook HÁz-at, mint az Anna Kareni- 
NÁ-t, és szinte a vallásos elragadtatás hangján beszélt róla. Hanem engem sokszor épp 
ez a bálványimádó rajongás tartott vissza egy-egy könyv elolvasásától. Ezért A Bud
denbrook ház helyett inkább A varázshegy olvasásába fogtam. A varázshegy vi
lága ismerős volt nekem anyám elbeszéléseiből, hiszen anyám annak idején két évet 
töltött el Árosában, a Wald-szanatóriumban. A regény nagy hatást gyakorolt rám, már 
csak azért is, mert a halál problematikája olyan nagy helyet kap benne, s jóllehet én 
ezekről a dolgokról másként vélekedtem, itt legalább kimerítően, jelentőségükhöz mél
tó módon foglalkoztak velük. Egyáltalán nem szégyelltem hát akkor, 1931 októberé
ben, elsőként Thomas Mannhoz fordulni. Musilt akkor még nem olvastam, ami pedig 
a Thomas Mann-nal szembeni tartózkodásomat illeti, annak mindössze az lehetett az 
oka, hogy akkor már ismertem egyet-mást Heinrich Mann tói, és ő jobban megfelelt 
az egyéniségemnek, mint az öccse. Nem is ez volt a meglepő, hanem az önbizalmam. 
Ebben az első levélben egyáltalán nem fejeztem ki hódolatomat Thomas Mann iránt, 
amit pedig A VARÁZSHEGY ismeretében igazán megtehettem volna. De én szent meg
győződéssel hittem, hogy ha csak egy pillantást vet is a kéziratomra, utána már nem 
fogja tudni letenni, egy ilyen pesszimista író, mint ő -  mert annak véltem Thomas 
Mannt -  ennek a könyvnek nem fog tudni ellenállni. Az óriási csomag azonban olva- 
satlanul érkezett vissza, egy udvarias levél volt csatolva hozzá, melyben Thomas Mann 
elnézést kért, amiért nem volt elég ereje a kézirat elolvasásához. Ez nagyon nagy csa
pás volt. Hiszen ha ő sem olvassa el -  akkor ugyan kinek lesz kedve egy ilyen nyo
masztó könyvet végigolvasni? Pedig én Thomas Mann-nak nem csupán a jóváhagyá
sára számítottam, hanem még valami lelkesedésfélét is vártam tőle. Thomas Mann 
méltató szava -  gondoltam - , ami persze őszinte meggyőződésből fakadna, nem pusz
tán holmi baráti segítőkészség mondatna vele, egyengethetné a könyvem útját. Nem
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láttam akadályt magam előtt, talán ezért is írtam neki olyan elbizakodottan önhitt 
hangnemben.

Thomas Mann elutasító levele erre az elbizakodottságra volt a -  valószínűleg meg
felelő -  válasz, merthogy a könyvet nem ismerte. A kézirat ezután négy évig hevert. 
Könnyű elképzelni, mit jelentett ez, már ami az életem külső alakulását illeti. De még 
ennél is fájóbb volt az a seb, amit Thomas Mann az önérzetemen ejtett. Vérig voltam 
sértve, amiért kikosarazta a könyvem, és sértett büszkeségemben elhatároztam, hogy 
ezentúl egy lépést sem teszek vele sehová. Csak lassanként, ahogy itt-ott felolvasásokat 
tartottam belőle, és a felolvasások révén egy-két barátra tettem szert, sikerült ez utób
biaknak rávenniük, hogy próbálkozzam ennél meg annál a kiadónál. Próbálkozásaim 
sorra kudarcba fulladtak, úgy, ahogy azt előre láttam a Thomas Mann részéről ért 
keserves csalódás után.

Nos hát a könyv -  1935 októberében -  végül megjelent, s én szilárdan eltökéltem, 
hogy elküldöm Thomas Mann-nak. Az a seb, amit annak idején ejtett, azóta is fájt 
nekem. Egyedül ő gyógyíthatta be, azzal, hogy elolvassa a könyvet, és belátja, hogy 
igazságtalanul járt el, amikor olyasmit utasított vissza, ami igenis méltó lett volna az ő 
figyelmére. Ezúttal már nem olyan arcátlanul önhitt levelet mellékeltem a könyvhöz, 
egyszerűen csak előadtam neki a történteket, de ez is bőven elegendő volt ahhoz, hogy 
kitessék: milyen méltánytalanul bánt velem. Thomas Mann hosszú levélben válaszolt. 
Jelleme, lelkiismeretessége arra ösztönözte, hogy tegye jóvá az „igazságtalanságot”. 
Levele -  mindazok után, ami történt -  boldoggá tett.

Ezzel egy időben jelent meg a regényről az első recenzió a Neue Freie Préssében, 
valami teljesen felületes írás, amely ugyan a túláradó lelkesedés hangján üdvözölte a 
könyvet, de egy olyan író tollából született, akit én nem vettem komolyan, akit egy
szerűen nem lehetett komolyan venni. De bármilyen gyatra iromány volt, mégiscsak 
meglett a hatása, mert amikor aznap (vagy ez már másnap történt?) bementem a Her- 
renhofba, odajött hozzám Musil, méghozzá olyan kedvesen, amilyennek még soha
sem láttam. Kezet nyújtott, s még ha csak mosolygott volna, de nem, valósággal rám 
ragyogott. Ez már csak azért is feltűnt nekem, mert addig szilárdan meg voltam győ
ződve róla, hogy Musil soha nem engedélyezne magának efféle nyílt színi ragyogást. 
„Gratulálok a nagy sikerhez!” -  mondta. Majd hozzátette, hogy még csak egy részt 
olvasott el a regényemből, de ha ilyen jó lesz a folytatás is, akkor megérdemlem ezt a 
sikert. Ez a szó: „megérdemli”, az ő szájából szinte megrészegített. Ehhez még egy-két 
roppant dicsérő megjegyzést fűzött, amit azért nem szeretnék elismételni, mert a dol
gok azután úgy alakultak, hogy Musil később talán vissza is vonta volna őket. Ezek a 
dicsérő szavak valósággal az eszemet vették. Hirtelen átéreztem, milyen nagyon vár
tam Musil ítéletére, talán éppolyan izgalommal vártam rá, mint Sonnééra. Egészen 
kába voltam és zavarodott. Nagyon meg lehettem zavarodva, máskülönben hogyan kö
vethettem volna el akkora hibát, olyan kínos tapintatlanságot?

Végighallgattam, amit mondott, aztán nyomban elújságoltam neki: „És képzelje 
csak, Thomas Manntól is kaptam egy hosszú levelet!” Musil abban a szempillantásban 
megváltozott, olyan volt, mintha hátraugrott volna egyet, vissza önmagába, az arca 
szürke lett, már csak az a bizonyos héj, a páncél volt belőle érzékelhető. „Úgy!” -  
mondta, félig odanyújtva a kezét, úgy, hogy csak az ujjait foghattam meg, és ridegen 
elfordult. Ezzel búcsút is mondott nekem.

Búcsút, méghozzá örökre. Musil mestere volt a távolságtartásnak, ebben nagy gya
korlatra tett szert. Akit ő egyszer eltaszított magától, az végérvényesen el lett taszítva.
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Ha társaságban találkoztam vele, ami az elkövetkező két év folyamán néha előfordult, 
Musil soha nem intézte hozzám a szót, de mindig udvarias maradt. Soha többé nem 
állt le velem beszélgetni. Ha valahol elhangzott a nevem, hallgatott, mintha nem tud
ná, kiről van szó, s mintha nem is volna kedve felvilágosítást kérni róla.

Mi történt? Mit követtem el? Mi volt az a főbenjáró bűn, amit Musil soha többé nem 
tudott megbocsátani nekem? Kiejtettem előtte Thomas Mann nevét, méghozzá abban 
a pillanatban, amikor ő, Musil éppen elismert engem. Egy Thomas Manntól kapott 
levelet emlegettem, ráadásul hosszú levelet, közvetlenül azután, hogy ő, Musil gratu
lált nekem, és meg is indokolta, miért gratulál. Szavaimból Musil arra következtetett, 
hogy nyilván Thomas Mann-nak is elküldtem a regényt, ugyanúgy, mint neki, hason
ló, tiszteletteljes ajánlás kíséretében. Musil nem ismerte az előzményeket, arról nem 
tudott, hogy ez a küldemény egyszer már négy évvel ezelőtt is elment. De még ha 
tudta volna is, mi áll a mostani postázás és levél hátterében, ha tisztában lett volna is 
e régi história valamennyi részletével, viselkedésemet akkor is éppolyan durva sértés
nek érezte volna. Musilénál kényesebb önérzettel soha életemben nem találkoztam, 
és én ebben a boldog zavarodottságomban, semmi kétség, túl sokat engedtem meg 
magamnak vele szemben. Teljesen érthető volt, hogy Musil úgy határozott, ezért bűn
hődnöm kell. Ez a bűnhődés nagyon fájdalmas volt nekem, tulajdonképpen sohasem 
hevertem ki, hogy Musil akkor elfordult tőlem, éppen abban a számomra legmagasz- 
tosabb pillanatban, amit vele kapcsolatban átéltem. Fájdalmas volt ez a bűnhődés, de 
mert ő rótta ki rám, elfogadtam. Megértettem, hogy pillanatnyi elmezavaromban, ami 
óhatatlanul fellép, ha az embert váratlan elismerés éri, milyen mélyen megbántottam 
őt, és nagyon szégyelltem magam emiatt.

Musil nyilvánvalóan azt hitte, hogy Thomas Mannt többre értékelem nála. Márpe
dig ezt nem tűrhette, főleg olyasvalakitől, aki ennek éppen az ellenkezőjét hirdette 
mindenütt. Musil elvárta, hogy az ember meg is tudja indokolni a tiszteletét, ha ez 
nem történt meg, nem is vette komolyan a tiszteletet. Annak pedig mindig is nagy 
jelentőséget tulajdonított, hogy az ember kit választ: őt vagy Thomas Mannt. Ha csu
pán olyasféle figuráról lett volna szó, mint Stefan Zweig, akinek elismertsége kizárólag 
a szorgalmon alapult, a választás kérdése fel sem vetődött volna. Azt azonban Musil 
nagyon is jól tudta, hogy kicsoda Thomas Mann. Thomas Mann esetében főként az 
elismertség mértéke zavarta, összevetve az övével. A maga módján egyébként Musil is 
igyekezett elnyerni Thomas Mann jóindulatát, méghozzá éppen ez idő tájt (nekem 
akkor erről halovány sejtelmem sem volt), csakhogy ő abban a meggyőződésben tette 
ezt, hogy több nála, abban a tudatban, hogy neki joga van szakítani abból a babérból, 
amely Thomas Mann fejét övezi. Más dolog az, ha egy fiatal író, aki eddig őszinte 
meggyőződéssel hódolt az ő írói nagysága előtt, abban a szent pillanatban, amikor ő 
éppen elfogadja a művét és elismeri, hozakodik elő épp azzal a névvel, amelyet ő joggal 
készül kiütni a nyeregből, még ha -  egyelőre -  hasztalan rohamoz is. Ez minden ko
rábbi hódolatnyilvánítást gyanússá tesz. A szellem birodalmában az ilyesmi felér egy 
felségsértéssel, és megérdemli, hogy számkivetés legyen a büntetése.

Nagyon fájt nekem, hogy Musil elfordult tőlem. Már ott, a Herrenhofban is, amikor 
ez az elfordulás még csak fizikailag ment végbe előttem, megéreztem, hogy valami 
jóvátehetetlen történt.

Thomas Mann levelére azonban ezek után képtelen voltam már válaszolni. Az, 
hogy nevének említése ilyen hatást gyakorolt Musilra, valósággal megbénított. Né
hány napig kezembe se tudtam venni a levelet. Addig-addig tartogattam vissza a kö-
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szünetemet, míg végül már nem róhattam le, egyszerűen azért, mert annyi idő telt el. 
Akkor elővettem a levelet, és annál nagyobb örömmel olvastam el újból. Örömöm 
mindaddig friss maradt, míg nem reagáltam rá. Mindennap úgy éreztem, mintha az
napjött volna a levél. Az is lehet, hogy egy kicsit meg akartam váratni íróját, miután 
ő is váratott engem négy álló esztendeig. De ez csupán mai keletű feltételezés. Bará
taim, akik hallottak a levélről, kérdezgettek, mit feleltem rá, amire én mindössze 
annyit tudtam mondani: „Még semmit, még semmit!” Néhány hónap múlva már így 
hangzott a kérdés: „Hogyan fogja ezt megmagyarázni? Mivel fogja megindokolni, 
hogy egy ilyen levelet még most se válaszolt meg?” Erre se tudtam mit válaszolni.

1936 áprilisában -  akkor már több mint öt hónap telt el -  az újságokból értesültem 
arról, hogy Thomas Mann Bécsbe jön előadást tartani Freudról. Úgy éreztem, ez az 
utolsó lehetőségem arra, hogy jóvátegyem a mulasztásomat. Megírtam hát neki éle
tem legtúláradóbb hangú levelét -  hogyan is magyarázhattam volna meg másként, 
amit annak idején elkövettem? Kissé megszégyenítő lenne ma újraolvasni ezt a levelet. 
Mert amikor nekiültem, hogy megírjam, már ismertem annak az írónak a művét, aki 
nekem többet jelentett nála: akkor már ismertem A TULAJDONSÁGOK NÉLKÜLI EMBER 
első két kötetét. Ugyanakkor valóban hálás voltam Thomas Mann-nak, mert ami az 
általa ejtettsebet illeti, az beforrt. Levelében olyan dolgok álltak, amelyek büszkeséggel 
töltöttek el. Alapjában véve -  anélkül, hogy ezt bevallottam volna magamnak -  ugyan
azt tettem négy év múltán, amit maga Thomas Mann is: mindketten jóvátettük egy
kori mulasztásunkat. Ő azzal, hogy elolvasta a KÁPRÁZAT-ot, és elmondta róla a véle
ményét, én pedig azzal, hogy azt az első, szemtelenül öntelt levelemet kiváltottam egy 
másikkal, és ebben a sokszorosát adtam meg annak a tiszteletnek, amely akkoriban 
járt volna neki.

Gondolom, örült ennek. De a kör nem zárult be tejesen. Levelemben kinyilvání
tottam, mennyire örülnék, ha találkozhatnék vele bécsi tartózkodása alatt. Benedikték 
meghívták ebédre. Thomas Mann, amikor ott volt, érdeklődött utánam, és elmondta, 
hogy nagyon szeretett volna látni. Broch, aki szintén jelen volt, közölte, hogy itt lakom 
az utca túloldalán, egészen közel. Fel is ajánlotta, hogy mindjárt átnéz hozzánk, és 
elhoz Benediktékhez. El is jött, de nem talált otthon, akkor épp a villamoson ültem, 
Sonnéhoz mentem a Cafe Museumba. így történt, hogy bár felolvasni hallottam Tho
mas Mannt, sohasem ismerkedhettem meg vele személyesen.

A harmincnyolcas villamos

Egyáltalán nem volt hosszú út, mindig végállomástól végállomásig mentem, de félórá
nál soha nem tartott tovább. De én azt se bántam volna, ha tovább tart, mert érdekes 
útvonal volt. Nem volt nagyobb öröm számomra, mint amikora grinzingi fordulóban 
elhelyezkedtem az egyik kocsiban. Mindig a kora délutáni órákban mentem be a vá
rosba, ilyenkor a kocsi még majdnem teljesen üres volt. Nyugodtan leültem oda, aho
vá éppen jólesett, aztán felütöttem valamelyik magammal hozott könyvet. A néma szö
vegolvasást a sínek hangos kattogása tette zeneileg teljessé. De bármennyire elmerül
tem is szavakkal írt partitúrámban, az sohasem foglalta le valamennyi érzékemet, min
dig vártam a megállókat is, és ügyeltem minden felszállóra, aki velem szemben foglalt 
helyet. A távolság éppen megfelelő volt ahhoz, hogy szemügyre vehessem őket. Ele
inte elszórtan helyezkedtek el, egymástól némi távolságra. Aztán, ahogy a megállók
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jöttek, úgy fogyott a köztük lévő szabad hely. Akik az én padsoromban ültek le, azok 
elvesztek a megfigyelés számára. A távolabbiakat eltakarták a közvetlenül előttem 
ülők, őket csak akkor vehettem szemügyre, amikor felszálltak, vagy később, amikor 
felemelkedtek helyükről, leszálláshoz készülődve. Azonban így is épp elegen gyűltek 
össze velem szemben, s mivel ez apránként történt, nyugodtan megfigyelhettem va- 
lamennyiüket. Mintha csak ők is gondoltak volna erre, mindig alkalmas időközökben 
követték egymást.

Az első megállónál, a Kaasgrabennél Zemlinsky szállt fel a villamosra, akit én csak 
karmesterként ismertem, zeneszerzőként nem, egy fekete madárfej előreugró szög
letes orral, az álla teljesen hiányzott. Zemlinskyt nagyon sokszor láttam, de ő ügyet se 
vetett rám, ő valóban el volt merülve a gondolataiban -  minden bizonnyal hangok 
jártak a fejében -, míg én csak mímeltem az olvasást. Zemlinskyre soha nem tudtam 
ránézni anélkül, hogy ne kerestem volna mindjárt az állát. Amikor megjelent a kocsi 
ajtajában, felsandítottam, és hozzáláttam a hiányzó áll kereséséhez. Vajon megvan-e 
már neki? Vagy még mindig nincs? Megtalálta-e végre? Az áll soha nem lett meg, de 
Zemlinsky nélküle is igen tevékeny életet folytatott. Zemlinsky a szememben Schön- 
berget helyettesítette, aki az én időmben már nem tartózkodott Bécsben. Zemlinsky, 
habár csak két évvel volt fiatalabb nála, Schönberg tanítványa volt, és ezt azzal a tisz
telettel hálálta meg neki, amely legalapvetőbb tulajdonsága volt, azzal a tisztelettel, 
amit az ő tanítványai -  Berg és Webern -  később vele szemben is tanúsítottak. Micsoda 
élet jutott osztályrészül Schönbergnek Bécsben! Schönberg szegény volt, ezért hosszú 
éveken át operettek hangszereléséből tartotta fenn magát. Ha fogcsikorgatva is, de 
kénytelen volt hozzájárulni a város e legtalmibb dicsőségéhez, ő, aki újra megalapozta 
Bécs zenei világhírét, aki újra a nagy, korszakos zene szülőhelyévé tette. Berlinben 
hivatalosan is taníthatott zeneszerzést. Aztán zsidó származása miatt elbocsátották, és 
Amerikába emigrált. Soha nem találkoztam úgy Zemlinskyvel, hogy ne jutott volna 
eszembe Schönberg; Zemlinsky húga huszonkét éven át Schönberg felesége volt. Soha 
nem tudtam bűntudat nélkül nézni Zemlinskyt, mert éreztem, hogy ez a nagyon apró 
fej, melyet a tisztán szellemi folyamatok jelöltek meg, milyen erősen koncentrál, az 
egész ember szigorúnak, már-már szegényesnek hatott, nyoma sem érződött rajta a 
karmester felfuvalkodottságának, pedig hát Zemlinsky mégiscsak az volt. Schönberget 
akkoriban mérhetetlen tisztelet övezte a komolyan vehető fiatalabb emberek körében; 
alkalmasint ezzel függhetett össze, hogy Zemlinsky zenéjéről soha nem esett szó. Nem 
is sejtettem, valahányszor így végignéztem rajta, hogy saját szerzeményei is vannak. 
Azt azonban pontosan tudtam, hogy Albán Berg neki ajánlotta L írai szviT-jét. Mint
hogy Berg már nem élt, Schönberg pedig nem volt Bécsben, mindig meghatódtam, 
amikor „a helyettes”, azaz Zemlinsky felszállt a Kaasgrabennél.

De az út egészen másként is kezdődhetett: előfordult, hogy Emmy Wellesz, a ze
neszerző Egon Wellesz felesége szállt fel a Kaasgrabennél. Egon Wellesz komoly ér
demeket szerzett a bizánci zene kutatásában, az oxfordi egyetemtől kitüntetést is ka
pott érte. Az, hogy zeneszerző, Wellesz esetében szóba került ugyan, de nem úgy, 
ahogy ő szerette volna. Rendszerint úgy hangzott ez, mintha zokon vennék tőle, hogy 
egy másik területen is jeleskedik. Wellesz felesége műtörténész volt, egy ideje figyel
tem már a villamoson, csak azután ismerkedtem meg vele egy vendégségben. Okos, 
de valahogy túl jóságos tekintete volt, olyan, mintha a saját, inkább átütő természete 
ellenében akarna ilyen jóságos lenni. Egy kimerítő beszélgetésből aztán megtudtam, 
honnan ered ez a nagy jóságosság. Emmy Wellesz rajongott Hofmannsthalért, még
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ismerte is. Amikor elmesélte, hogy egyszer, fiatal lány korában séta közben hogyan 
jelent meg előtte Hofmannsthal mint valami földöntúli látomás, okos, többnyire kri
tikus vonásait egyszeriben a megdicsőülés fénye ragyogta be, a hangja elcsuklott a 
meghatódottságtól, és alig bírta visszafojtani a könnyeit. Én ezt akkor nevetségesnek 
találtam, és Emmy asszonyt nem tudtam többé komolyan venni. Csak jóval később 
értettem meg, hogy csodálata Hofmannsthal iránt már akkor mennyire egybecsengett 
a német irodalomtudomány későbbi értékelésével, s amikor Hofmannsthal műveinek 
készülő száznyolc kötetes összkiadásáról értesültem, szégyellni kezdtem magam, ami
ért annak idején ilyen rövidlátó voltam. Mit nem adnék érte, ha így utólag hozzájá
rulhatnék ama könnyek kibuggyanásához, és megfüröszthetném magam jóságos 
cseppjeikben!

A Wertheimstein park közelében, ott, ahol a harminckilences busz elkanyarodik 
Sievering felé, egy fiatal festő szállt fel néha, ott lakott nem messze, a Hartáckerstras- 
sén. Egyszer meglátogattam a műtermében, akkor megmutatta a képeit. Ez a festő 
egy egészen fekete, izgatóan szép nőszemély ura és parancsolója volt, a nő olyan csá
bítónak tűnt, akár egy jaksiní* a régi Indiából, nem mintha indiai lett volna, a legke
vésbé sem volt az, Hűdének hívták, és származása alapján teljes joggal viselte ezt a 
nevet. Hilde engedelmes rabszolgája volt urának, a rab nőknek abból a fajtájából való, 
amelyik epekedő pillantásokat vet körbe, mintha szabadítóra várna, de mihelyt a sza
badulás reménye kecsegtet -  és az ő megjelenésével mi sem bizonyult volna köny- 
nyebbnek, mint éppen szabadi tót találnia - , inkább visszakúszik ura korbácsához; Hil
de soha, semmi módon nem hagyta volna magát megszabadítani. Noha súlyos zsar
nokság alatt nyögött, keserves szenvedése örömet szerzett neki. Már meséltek nekem 
erről a nem mindennapi kapcsolatról, főleg a lány szépségét ecsetelték, talán ezért is 
fogadtam el a műterembe szóló meghívást, jóllehet a festő képeit akkor még egyáltalán 
nem ismertem.

A festő Braque hatása alatt állt, ő a kubizmusnak volt odaadó követője. A képeket 
kissé szertartásos módon mutatta be. Lassan, személytelenül, szabályos időközönként 
tette fel őket az állványra, egyetlen kedveskedő vagy hízelgő szóval sem próbálta meg
nyerni a szemlélőt. Az ember úgy érezte, neki is ugyanilyen egyformán illik reagálnia 
rájuk.

A képbemutatón jelen volt barátnője társaságában egy író, aki ugyanabban a ház
ban lakott, egy emelettel feljebb. Feltűnt nekem, mert folyton grimaszokat vágott, és 
mert rendkívül hosszú volt a karja. Ez az imponálóan magabiztos férfiú épp a meg
felelő távolságban telepedett le az állványtól, még mielőtt én megérkeztem. Jelenték
telen, de a maga módján ugyanolyan engedelmes barátnője, egy sótlan szőkeség, ott 
ült mellette, és hozzá hasonlóan mosolygott, csak nála sokkal szerényebben, valahány
szor egy-egy újabb kép került fel az állványra. Zavart ez az örökösen egyforma, édeskés 
megértés, ami az író arcáról sugárzott, amely minden egyes kép láttán ugyanarról a 
gondosan adagolt örömről tanúskodott, és valami olyan bensőséges áhítatról, mintha 
egyenesen a firenzei San Marcóban állna, Fra Angelico remekműveit csodálva, egyiket 
a másik után. Annyira lebilincselt ez a szabályosan ismétlődő színjáték, hogy inkább 
az írót néztem már, mint a képeket, s ez utóbbiakat bizonyára nem értékeltem meg
felelőképpen. De hát ez is volt a célja az írónak; elérte, hogy ebben a kis társaságban 
az ő megjelenése és tetszésnyilvánítása legyen a fő attrakció, ami igazán figyelemre

Termékenységet jelképező női istenség.



Éliás Canetti: A szemjáték • 417

méltó teljesítménynek mondható, tekintve, hogy eközben a helybeli rabnő nem saj
nálta a fáradságot, és minden módon igyekezett utalni alávetett állapotára.

Az író onnan föntről rendíthetetlen öntudattal mosolygott, úgy, mintha nem is szé
ken, hanem lovon ülne, mintha ő volna az a hős lovag, akit a kétely férge soha nem 
rág, akit sem ördög, sem halál nem rettent, mert egyformán ismeri őket, réges-régóta 
már. A bájos hölgyet azonban, akit rabságban tartottak, nem látta, pedig ott vergődött 
nem messze tőle béklyóiban, sőt, nekem úgy rémlett, mintha még az állványra feltett 
képeket sem látná, oly gyors és olyan egyforma mosollyal nyugtázta megjelenésüket. 
Amikor a bemutató véget ért, áhítatos hangon mondott köszönetét azért, hogy ilyen 
nagy élményben lehetett része. Egy pillanattal sem maradt tovább, hiába mosolygott 
rá a rabnő, barátnőjével együtt távozott, és csak ekkor tudtam meg a nevét, amit kissé 
komikusnak találtam, bár jól illett a grimaszokhoz: Doderemek hívták.

(Húsz évvel később láttam őt viszont, nagyon megváltozott körülmények között. 
Doderer időközben híres író lett, és Londonban eljött hozzám látogatóba. A hírnév -  
jelentette ki -  olyan, akár egy dreadnought, egy csatahajó: ha egyszer elindul a maga 
útján, többé nem lehet feltartóztatni. Megkérdezte tőlem, öltem-e már embert éle
temben. Nem, feleltem. Mire Doderer -  olyan megvető grimasszal, amilyen csak kitelt 
tőle -  közölte: „Akkor maga még szűz!”)

De hát nem Doderer, hanem a fiatal festő volt az, aki ennél a megállónál felszállt a 
harmincnyolcas villamosra, s aki a maga színtelen-korrekt módján üdvözölt. Mindig 
egyedül volt, s ha a barátnője felől érdeklődtem, ugyanolyan tartózkodón, mint ahogy 
köszönni szokott, azt felelte: „Az otthon van. Az nem megy sehova. Az nem tud visel
kedni.” „És hogy van az író, akinek olyan hosszú majomkarja van, és ott lakik maguk 
fölött?” A festő kitalálta a gondolataimat: „Az talpig úriember. Az tud viselkedni. Az 
csak akkor jön hozzánk, ha én hívom.”

Onnantól kezdve, a Billrothstrassén már többen szálltak fel, többnyire vége is sza
kadt a nyugalmas szemlélődésnek. Am az út még más, történelmi érdekességet is tar
togatott számomra. A Gürtel után végül jött a Wáhringerstrasse, és rövidesen elha
ladtam a Kémiai Intézet mellett, amelyben négy évet húztam le mindenfajta cél és 
eredmény nélkül. Egyetlenegyszer sem mulasztottam el kinézni az intézetre, amelybe 
1929 óta nem tettem be többé a lábamat. Mindig megkönnyebbültem, amikor láttam, 
hogy túl vagyok a veszélyen, a villamos szélsebesen száguldott el mellette, megmene
külésem megismétlődött, amit nem győztem eléggé áldani. Milyen gyors pillantást 
vethet az ember a múltjára, micsoda öröm így, szinte súrolni az élményt, hogy meg
szabadult tőle! Ezzel az ujjongással a szívemben értem el a Schottentorhoz; ahányszor 
csak végigmentem a Wáhringerstrassén a villamossal, mindannyiszor újra szert tettem 
erre a lelkesítő érzésre. Broch, mikor látogatóban járt nálunk a Himmelstrassén, fel 
is vetette egyszer, hogy nem ezért lakom-e most Grinzingben, hogy ezt újra és újra 
átélhessem; s ha nem próbált volna közben úgy nézni rám, mint egy analitikus, olyan 
átható tekintettel, akkor talán igazat is adtam volna neki.

Anyám halála

Alva találtam, lehunyt szemmel. Teljesen lesoványodva, arcán már csak sápadt bőr, 
így feküdt ott, két sötét üreg a szeme helyett, s ahol azok a pompás, tág orrcimpák 
játszottak hajdan, két mozdulatlan fekete lyuk. A homloka is keskenyebbnek tűnt, két
oldalt szinte összezsugorodott. A tekintetét vártam, arra számítottam, hogy néz majd,
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amikor belépek, és úgy éreztem, mintha behunyta volna a szemét előttem. Kerestem 
hát rajta azt, amiről a legjobban meg lehetett ismerni, kerestem, minthogy a szemét 
nem láthattam, nagy orrcimpáit és a hatalmas homlokot. De a homlokának jóformán 
nem volt kiterjedése, az nem fogott át semmit, és az orrcimpák haragját is elnyelte a 
feketeség.

Nagyon megijedtem, de mert még az o hajdani ereje töltött el, lassacskán felébredt 
bennem a gyanú, hogy anyám csak el akar rejtőzni előlem. Nem akar látni, nem szá
mított rá, hogy jövök. Érzi, hogy itt vagyok, de úgy tesz, mintha aludna. Pontosan az 
ötlött fel bennem, amit anyám is gondolt volna a helyemben, mert én ő voltam, is
mertük a másik gondolatait, a magunkéi voltak.

Rózsákat hoztam neki, a rózsák illatának anyám sohasem tudott ellenállni. Gyerek
korában, a ruszcsuki kertben szívta be illatukat. Annak idején, azokban a boldog évek
ben, ha az orrcimpái lyukairól tréfálkoztunk, melyek akkorák voltak, mint senki má
séi, anyám mindig kijelentette: attól lettek ekkorák, mert gyerekkorában felfújta őket, 
hogy még több rózsaillatot szívhasson magába. Anyám legkorábbi emléke is az volt, 
hogy rózsák között fekszik. Aztán sírt, mert bevitték a házba, és eltűnt a kedves illat. 
Később, mesélte, amikor elhagyta az apja házát és kertjét, minden illatot megvizsgált, 
kereste az igazit. Ettől a szaglászástól tágultak ilyen nagyra az orrlyukai, aztán már 
ilyenek is maradtak.

Amikor kinyitotta a szemét, azt mondtam: „Ezt Ruszcsukból hoztam neked.” 
Anyám hitetlenkedve nézett rám. Nem a jelenlétemben kételkedett, hanem abban, 
hogy a rózsák csakugyan az általam megnevezett helyről valók-e. „A kertből” -  tettem 
hozzá, mert kert csak egy volt. Gyerekkoromban ő vitt be a kertbe, olyankor mélyeket 
lélegzett, és gyümölcsöket szedett nekem vigaszul, miután a nagyapám olyan durván 
rám förmedt. Most én nyújtottam át neki a rózsákat, anyám beszívta a szagot, a szoba 
megtelt rózsaillattal. „Ez az a szag -  mondta. -  Ezek a kertből valók.” Anyám tudomá
sul vette a hírt, tudomásul vett engem is -  hiszen ebben az illatfelhőben voltam - , és 
nem kérdezte, miért vagyok Párizsban. Ez már az ő arca volt, újra a régi telhetetlen 
orrcimpákkal. A szeme -  sokkal nagyobb lett -  engem nézett, és nem mondta: Nem 
akarlak látni! Mi dolgod itt! Én nem hívtalak! Az ismerős illat leple alatt sikerült be- 
lopódznom hozzá. Anyám nem kérdezett, teljesen átadta magát a szag élvezetének. 
Nekem úgy tűnt, mintha a homloka is szélesedne, s mintha azoknak a félreérthetetlen 
szavaknak is jönniük kellene hamarosan. Súlyos szavakra vártam, és féltem tőlük. Már 
hallottam is anyám szájából a keserű szemrehányást, úgy, mintha újból elhangzott vol
na: Hát mégis összeházasodtatok. És nekem egy szót se szóltál. Hazudtál nekem.

Anyám nem akart többé látni, s amikor Georg, aggasztónak ítélvén a hanyatlást, 
ami anyám állapotában bekövetkezett, táviratozott, és megírta, hogy jöjjek azonnal -  
ezért nyolc nap után megszakítottam prágai tartózkodásomat, és gyorsan vissza Bécs- 
be, majd onnan tovább, Párizsba utaztam -, Georg nagy gondban volt, hogyan intéz
zük el, hogy anyám szeme elé kerülhessek. Úgy gondolta, most nincs fontosabb, mint 
feloldani anyámban, amitől végső soron úgy megkeményedett a szíve, amire annyit 
gondolt, ami akkora lelki gyötrelmet okozott neki, és mindenáron el kell kerülni, hogy 
dühkitörésre kerüljön sor, mert ettől még anyámnak ebben a mostani állapotában is 
tartott.

Megérkezésemkor kifejtettem neki a tervemet, hogy azt mondom majd anyámnak, 
„a ruszcsuki kertből” hoztam neki rózsákat, s hogy anyám, állítottam, hinni fog nekem. 
„Meg mered tenni? Ez lesz az utolsó hazugságod!” -  mondta kétkedőn Georg. De neki 
se támadt jobb ötlete, s amikor már azt is érezte, hogy nem csupán az a célom, hogy



Éliás Canetti: A szemjáték • 419

legyőzzem anyám ellenállását a látogatásommal szemben, hanem valóban fontosnak 
tartom, hogy visszahozzam neki az illatot, ami után anyám oly sóvárogva vágyakozott, 
egy kissé megszégyenülten, és talán már a szándékomat is pártolva, beleegyezett a 
dologba. O azonban nem akart ott lenni, félt, hogy esetleg elveszíti anyám bizalmát, 
amennyiben a tervem mégis balul ütne ki, és anyám újból haragra geijed.

Anyám úgy tartotta az arca fölé a virágokat, mint valami maszkot, s nekem úgy 
tűnt, mintha tágulnának és erősödnének a vonásai. Hitt nekem, úgy, mint régen, fél
relökte a kételyeit. Tudta, ki vagyok, de egyetlen ellenséges szót sem ejtett ki a száján. 
Nem mondta azt sem: Nagy utat tettél meg. Ezért jöttél? De akkor eszembe jutott, 
amit régen annyiszor, de annyiszor elmesélt. Mielőtt felmászott az eperfára, amin ol
vasni szokott, előbb még gyorsan odament a rózsák közé. A rózsák jegyében olvasott; 
az illat, amit magába szívott, hosszú ideig kitartott, és bármit olvasott is anyám, az min
dig telítődött vele. Olyankor, mondta, a legnagyobb szörnyűség is elviselhető volt szá
mára, mikor már majd meghalt a félelemtől, akkor sem érezte, hogy veszélyben forog.

Abban az időben, amikor kapcsolatunk megromlott, ezt a kerti olvasást is vádként 
róttam fel anyámnak. Közöltem vele, hogy az én szememben semmi sem számít abból, 
amit ilyen altatásos kábulatban olvasott. Az a szörnyűség, ami elviselte ezt az illatot, 
nem is lehetett olyan szörnyű. Soha nem vontam vissza ezeket a súlyos szavakat. Talán 
ezért is jutott az eszembe, hogy ehhez a cselhez folyamodom.

És akkor mégis azt mondta: „Nem merített ki az út? Pihend ki egy kicsit magad.” 
Arra a nagyobb útra gondolt, nem arra, ami Bécsből idáig tartott. Biztosítottam róla, 
hogy egy cseppet sem vagyok fáradt, s hogy nem akarok máris elválni tőle. Lehet, 
hogy anyám azt gondolta: csak azért jöttem, hogy átadjam neki a ruszcsuki kert üze
netét, s azzal máris eltűnök előle. Talán jobb is lett volna, ha így teszek. Nem vettem 
számításba, hogy már az első viszontlátás után is zavarni fogja valami bennem, nem 
vettem számításba, hogy ebben az állapotban csak rövid ideig tudja elviselni mások 
jelenlétét. „Ülj odébb!” -  szólt rám kisvártatva. Hátrább tettem a széket, amire csak 
épp hogy letelepedtem, az ágytól távolabb, de anyám újra rám szólt: „Odébb! Még 
odébb!” Erre még hátrább tettem, de anyámnak ez se volt elég. Végül egész a kis szoba 
sarkáig hátráltam. Megértettem, hogy anyám hallgatni akar, azért távolít el a közelé
ből. Amikor Georg bejött, látta, abból, ahogy a rózsák feküdtek, hogy anyám elfogadta 
őket, látta anyám arcán azt is, hogy felfrissült tőlük. De aztán meglátott engem a sa
rokban ülni, és csodálkozott, hogy ülök, s azon is, hogy ott ülök. „Nem akarsz inkább 
állni?” -  kérdezte, de erre anyám, már-már hevesen, rázni kezdte a fejét. „És miért 
nem ülsz közelebb?” -  tette hozzá, de még végig sem mondta a mondatot, anyám köz
bevágott, és megadta helyettem a választ: „Ott jobb.”

Georgot nem engedte el maga mellől, Georg ott maradt a közelében, és egy sor 
olyan elintéznivaló vette kezdetét, amelyeknek értelme nem mindig volt világos szá
momra. Anyám elvárta, hogy Georg elvégezze ezeket a műveleteket, méghozzá meg
határozott sorrendben, s amíg ez folyt, mindenről elfeledkezett. Már nem tudta, hogy 
én ott vagyok, az se érdekelte volna ekkor, ha elmegyek. Elesett mozdulatokkal -  tel
jesen elesettnek látszott -  próbált Georg elébe vágni, úgy, mintha emlékeztetni akarná 
az elvégeznivalók sorrendjére. Georg megnedvesítette a kezét és a homlokát, és föl
jebb polcolta feje alatt a párnát. Elsimította rajta az ágyneműt, aztán megpróbálta ki
venni anyám kezéből a rózsákat. Lehet, hogy meg akarta szabadítani a terhűktől, le
het, hogy vízbe akarta tenni őket, de anyám nem eresztette el a virágokat, és olyan 
szúrós pillantást vetett rá, mint régen. Georg érezte anyám reakciójának hevességét,
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és örült az erőnek, amelyből ez a hevesség táplálkozott. Hiszen hetek óta észlelte már 
anyám erőinek gyöngülését, és félt, hogy ez a folyamat megállíthatatlan. Hagyta hát, 
hogy anyám kezében maradjanak a virágok. Azok nagy helyet foglaltak el a takarón, 
és ugyanolyan fontosak voltak, mint Georg. Én eközben el voltam távolítva egy sarok
ba, és kételkedtem abban, hogy anyám tudatában van a jelenlétemnek.

Egyszer csak hallottam, hogy azt mondja Georgnak: „Itt van a bátyád. Ruszcsukból 
jön. Miért nem üdvözlitek egymást?” Georg odanézett a sarokba, úgy, mintha csak 
most venne észre. Odajött hozzám, felálltam, megöleltük egymást. Most valóban meg
öleltük egymást, nemcsak úgy futólag, mint az előbb, amikor beléptem a lakásba. Ge
org azonban nem szólt egy szót sem, és hallottam, hogy anyám azt mondja: „Miért 
nem kérdezel tőle semmit?” Arra számított, hogy beszélgetni fogunk az utazásomról, 
a kertben tett látogatásomról. „Régóta nem járt ott” -  mondta. Georg, aki nem szerette 
a kitalált históriákat, kelletlenül lépett be a történetembe: „Huszonkét évvel ezelőtt, 
az első világháborúban.” Ezt úgy értette, hogy az 1915-ben tett látogatásom óta nem 
jártam Ruszcsukban. Anyám akkor újra megmutatta nekem a kertet, ahol annyi időt 
töltött gyerekkorában. Az apja már nem élt, de az eperfa ott volt, és hátul, a gyü
mölcsöskertben érett a sárgabarack.

Anyám szeme lecsukódott, még ott álltunk egymás mellett, amikor elszunnyadt. 
Amint Georg megbizonyosodott róla, hogy most hosszabb ideig aludni fog, visszamen
tünk a nappaliba. Georg beszámolt anyám állapotáról, elmondta, hogy nincs semmi, 
amivel meg lehetne menteni. Egyszer régen, mi akkor még gyerekek voltunk, anyám 
már feltételezte, hogy valami baja lehet a tüdejének. Ez a feltételezés később valósággá 
lett. Georg, aki most huszonhat éves volt, orvos, anyám miatt szakosodott a tüdőbe
tegségekre. Minden szabad percében ott volt körülötte, éjjel-nappal. Egyetemista ko
rában őt is megtámadta a tuberkulózis: Barátai szerint anyámtól kapta meg a fertőzést. 
Georg akkor el is töltött néhány hónapot egy szanatóriumban Grenoble fölött, ott is 
orvosként dolgozott, majd, a zárójelentés szerint, ismét egészségesen visszatért, és új
ból anyám ápolásának szentelte magát.

Georg attól félt, hogy fulladás lép fel nála, anyám már évek óta asztmában szenve
dett. Az utóbbi hónapokban olyan rohamosan romlott az állapota, hogy Georg végül 
rászánta magát arra, hogy elhívjon. Tisztában volt vele, mekkora jelentősége van en
nek a találkozásnak. Tudta, hogy veszedelmes következményei is lehetnek, de előbbre 
valónak tartotta azt, hogy anyám kibéküljön velem. Nos, ez, e pillanatban, úgy látszott, 
hogy sikerült, és Georg, habár ismerte anyám érzelmeinek hirtelen változásait, s egy 
megkésett szörnyű dühkitörés ezért teljes bizonyossággal nem volt kizárható, Georg 
megkönnyebbült attól, hogy a dolog ilyen jó l indult. Csodálkozásomra, amikor egye
dülvoltunk, nem tett szemrehányást nekem azért, amiért be se tettem a lábamat nagy
apám kertjébe, és párizsi rózsákkal csaptam be anyámat. „Még mindig hisz neked -  
mondta. -  Te is így hittél neki mindig. Ez az, ami titeket összeköt. Rendelkeztek azzal 
a képességgel, hogy megöljétek egymást. Te pontosan tudtad, miért oltalmazod tőle 
Vezát. Megértem ezt. De én meg láttam, hogy mindez milyen hatást tesz őrá. Ezért 
nem tudok megbocsátani neked. De ez most nem fontos. A lényeg az, hogy az ő sze
mében arról a helyről jöttél, amire mostanában örökké visszagondol.”

A Rue de la Conventionon lévő zajos kis lakásban már nem jutott számomra hely. 
Aludni másutt aludtam, aztán napközben többször is bementem anyámhoz. Nem so
káig tudta elviselni a jelenlétemet, de hosszabb látogatást akkor már egyáltalán nem 
tudott elviselni. Mindig ki kellett jönnöm a szobából, és odakint kellett várnom.
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Nem mentem túl közel az ágyához. A szeme nagyobb lett és fényesebb, minden 
reggel, amikor aznap először láttam anyámat, úgy éreztem, hogy ez a tekintet meg
ragad és nem ereszt. A lélegzése gyöngült, de a tekintete megerősödött. Nem nézett 
máshová, ha nem akart látni, lehunyta a szemét. Addig nézett, míg végül már gyűlölet 
sütött a szeméből. Akkor azt mondta: „Menj!” Ezt mindennap elmondta néhányszor, 
és mindig azzal az eltökélt szándékkal mondta, hogy megbüntessen engem. Ez mély
ségesen fájt nekem, jóllehet tisztában voltam az állapotával, és megértettem, hogy én 
azért vagyok itt, hogy anyám megbüntessen és megalázzon -  erre kellettem most neki. 
Ha a szomszédos szobában várakoztam, átjött hozzám az ápolónő, és egy bólintással 
értésemre adta, hogy anyám érdeklődött felőlem. Akkor bementem hozzá, anyám 
rám szegezte a tekintetét, és az olyan erővel ragadott meg, hogy aggódni kezdtem, 
nem fogja-e ez túlságosan kimeríteni. A tekintet tágult és erősödött, anyám nem szólt 
semmit, aztán egyszer csak újra azt suttogta: „Menj!”, és ez olyan volt, mintha örök 
időkre arra lennék kárhoztatva, hogy távol maradjak tőle. Kissé meggörnyedtem, 
mint az elítélt, aki tudatában van bűnösségének, és távoztam. Noha bizonyos voltam 
benne, hogy anyám megint érdeklődni fog felőlem, és hamarosan magához hívat, ko
molyanvettem az eljárást, nem szoktam hozzá, és minden alkalommal új büntetésként 
fogadtam.

A teste nagyon könnyű lett. Mindaz, ami eleven maradt benne, a szemébe költözött. 
A szeme súlyos volt, súlyos attól az igazságtalanságtól, amit én követtem el ellene. Azért 
nézett, hogy ezt elmondja nekem. En álltam a tekintetét, elviseltem, el akartam viselni. 
Harag nem volt a tekintetében, de benne volt mindaz a kín és szenvedés, amit azokban 
az években állt ki, amikor én nem engedtem el magamtól. Hogy elszakadhasson tő
lem, betegségtüneteket fedezett fel magán, orvosokhoz járkált, és távoli helyekre uta
zott, a hegyekbe, a tengerpartra, akárhol lehetett az a hely, ha én nem voltam ott, és 
ott élte a maga életét, és ezt a levelekben eltitkolta előttem, énmiattam betegnek kép
zelte magát, és évek múltán valóban az is lett. Ezt most mind a fejemre olvasta, ez 
mindenestül benne volt a szemében. Aztán belefáradt, és azt mondta: „Menj!”, és én, 
amíg a szomszédban várakoztam, hamis bűnbánó, annak a nőnek írtam, akinek a ne
vét anyám nem ejtette ki a száján, és bizalmasan elárultam Vezának, hogy tartozásom 
van anyámmal szemben.

Akkor anyám szunyókált, majd úgy kéretett magához, mintha éppen most érkez
tem volna meg az útról. A tekintete, amely szunyókálás közben újra feltöltődött a múlt
tal, megint rám szegeződött, és némán beszélt arról, hogy egy másik ember kedvéért 
elhagytam, becsaptam és megsértettem őt.

De ha ott volt Georg, Georg -  tennivalói elvégzése közben -  bemutatta nekem, ho
gyan kellett volna mindennek lennie. Georg senkihez se kötötte hozzá az életét. Georg 
kizárólag anyámért élt. Minden mozdulatával anyámat szolgálta, nem tudott olyat ten
ni, ami ne lett volna jó, hiszen mindent anyám érdekében tett. Ha elment otthonról, 
csak az lebegett a szeme előtt, hogy mielőbb visszatérjen anyámhoz. Anyám kedvéért 
orvosi pályára ment, és azért járt a kórházba dolgozni, hogy több ismeretet szerezzen 
anyám betegségének természetéről. Georg is elítélt engem, akárcsak anyám, magától, 
nem azért, mert anyám kötelességévé tette. A legfiatalabb testvér volt olyan, amilyen
nek a legidősebbnek kellett volna lennie, olyan, aki nem törődik a saját életével, aki 
mindig készen áll anyám szolgálatára, sőt, mikor már meghaladta erejét a feladat, meg 
is betegedett, éppúgy, mint anyám. Elment a hegyekbe, hogy egy kis éltető levegőhöz 
jusson, de csakis azért, hogy visszatérhessen anyámhoz és ápolhassa őt. Georg nem
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köszönhetett annyit neki, mint én, hiszen én mindenestül anyám teremtménye vol
tam, de én csődöt mondtam, hagytam, hogy holmi démonok telebeszéljék a fejemet, 
ott maradtam Bécsben, elköteleztem magam Bécsnek, és aztán, amikor végre kitalál
tam valami elfogadhatót, kiderült, hogy az valójában anyám műve, azt ő diktálta ne
kem és nem a démonok. Vagyis nem lett volna szükségszerű, hogy ez az egész szeren
csétlenség bekövetkezzék; járhattam volna mellette a saját utamat, és végül ugyanarra 
az eredményre jutottam volna.

Ilyen erő van egy haldoklóban, aki a túlélővel szemben védekezik. És ez így van 
jól; hogy ilyenkor a gyengébb joga érvényesül. Akiket nem tudunk megtartani, azok
nak joguk van a szemünkre vetni, hogy semmit sem tettünk a megmentésükért. De 
amíg szemrehányást tesznek, dacolnak is. Ez az ő üzenetük, ezt adják tovább nekünk, 
ezt a nagyszerű rögeszmét, hogy nekünk talán sikerül legyőznünk a Halált. Aki a Kí
gyót küldte, a Kísértőt, vissza is hívja azt. Elég a büntetésből. Tiétek az Élet Fája. Nem 
kell meghalnotok.

Úgy rémlik, mintha gyalog tettük volna meg az utat; így lépkedtünk a koporsó mögött, 
az egész városon át egészen a Pere Lachaise-ig.

Valami rettenetes ellenkezés töltött el mindenkivel szemben, aki ezen a napon ott 
lebzselt ebben a városban, és ezt meg is akartam mondani nekik. Csak úgy ágaskodott 
bennem a kevély büszkeség, mintha most kiállnék anyámért valamennyiük ellenében. 
Senki se volt olyan jó nekem, mint ő. Ezt a szót mondtam ki magamban: „jó”, de nem 
arra gondoltam, ami anyám soha nem volt, a „jó”-nak arra a másik értelmére gon
doltam, arra tudniillik, hogy anyám, habár meghalt, mégis életben marad. Jobb és 
bal oldalamon haladt a két öcsém. Semmi különbséget nem éreztem köztük és köztem, 
mi hárman, amíg mentünk, egyek voltunk, de csak mi, senki más. A többieket, akik 
a kíséretet adták, akárhányan voltak is, keveselltem. Azt akartam, hogy a menet az 
egész városon át tartson, olyan hosszú legyen, mint az út. Szidtam a vakokat, akik nem 
látják, kit temetnek itt. A forgalom sehol sem állt le, csak amíg átengedték a menetet, 
de amint elhaladtunk, ugyanúgy folyt tovább a nyüzsgő élet, úgy, mintha senkinek a 
koporsóját nem vitték volna arra. Hosszú volt az út, de a dac érzése az út teljes hosz- 
szán át kitartott: mintha ki kellene harcolnom, hogy átvághassunk ezen a rettentő em
bersokaságon. Mintha csak úgy hullanának, anyám dicsőségére, jobbra is, balra is, az 
áldozatok, de egy se volt elég, egy se elégíthette ki anyám igényeit: az út hosszúsága 
az, ami igazolja a temetést. „Nézzétek! Itt van ő! Tudtátok? Tudjátok, ki fekszik itt 
koporsóba zárva? 0  az Élet. Nélküle semmi sincs. Nélküle porrá fognak omlani a há
zaitok, és össze fog zsugorodni a testetek.”

Az egész menetből csak ennyire emlékszem. Látom magamat, amint anyám dacos 
akaratával felvértezve szembeszállók egész Párizzsal. Érzem a két öcsémet az oldala
mon. Sejtelmem sincs, Georg hogy tette meg ezt az utat. Én támogattam volna? Ki 
támogatta? Ot is ugyanaz a gőgös büszkeség vitte előre? Egyetlen arcot se látok ezen 
az úton a többiekéi közül, fogalmam sincs, ki volt ott. Gyűlölettel néztem végig a la
kásban, ahogy rá csavarozták a koporsóra a fedelet, s amíg anyám a lakásban volt, olyan 
volt, mintha erőszakot tettek volna rajta. A hosszú menet alatt ebből nem éreztem sem
mit, a koporsó eggyé vált anyámmal, és engem semmi sem szakíthatott el az iránta 
érzett csodálatomtól. így kell eltemetni egy embert, ahogy őt temettük: a csodálat min
den salaktól mentes érzésével. Ugyanaz az érzés volt végig, egy pillanatra sem gyen
gült, ugyanolyan erős maradt, két-három órán át is tarthatott. Beletörődésnek nyoma
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sem volt benne, talán még gyásznak sem, mert hogyan is lehetett volna összeegyeztetni 
a gyászt ezzel az őrületes daccal. Verekedni tudtam volna anyámért, ölni tudtam volna 
érte. Mindenre kész voltam. Bénultságot, azt nem, csak a kihívást éreztem. Anyám 
dacos elszántságával törtem anyámnak az utat a városon keresztül, mindenfelé csak 
úgy dőltek az emberek jobbra-balra, én pedig vártam a sértést, amely majd arra kény
szerít, hogy sorompóba lépjek anyámért.

Georg egyedül akart lenni, hogy beszélhessen vele. Néhány napig mellette maradtam, 
nehogy valamit elkövessen maga ellen. Akkor megkért, hagyjam két-három napra 
egyedül, hogy vele lehessen. Mindössze ennyi a kívánsága, más óhaja nincs. Bíztam 
Georg szavában, aztán harmadnap eljöttem újból. Nem akart kimozdulni a lakásból, 
ahol anyám betegeskedett. Ott ült azon a széken, amin azelőtt esténként ülni szokott 
anyám ágya mellett, és beszélt egyre, tovább. Amíg a régi szavakat mondta, anyám 
életben volt Georg számára. Nem ismerte be magának, hogy anyám már nem hallja 
őt. Anyám hangja, amely a betegség vége fele már nagyon meggyöngült, talán egy 
lehelet sem volt már; de hallani hallotta Georgot, és Georg beszélt tovább. Beszámolt 
a napjáról, az emberekről, tanárairól, barátairól, az utcai járókelőkről, hiszen anyám 
mindig mindent tudni akart. Úgy mesélt, mint azelőtt, amikor a munkából jött meg. 
Most nem ment sehová, és mégis volt mit mesélnie. Nem tett szemrehányást magának 
amiatt, hogy történeteket talál ki anyámnak, hiszen minden történet panasz volt, hal
kan, egyenletesen, kitartóan ismétlődő panasz, azért, mert anyám nemsokára talán 
már nem fogja hallani ezt. Georg azt akarta, hogy semmi se éljen véget. Az elintézni
valók szavakban zajlottak tovább. Georg szavai felköltötték anyámat, és anyám, aki 
megfulladt, újra kapott levegőt. Georg hangja ugyanolyan bensőséges és halk volt, 
mint akkor, amikor azért könyörgött anyámnak, hogy lélegezzen. Nem sírt; nehogy 
anyám egyetlen pillanatát is elveszítse. Nem engedett meg magának semmi olyasmit, 
amitől anyámat bármi veszteség érhette. A megidézés nem szünetelt. Hallottam ezt a 
hangot, amit azelőtt nem ismertem. Tiszta, magas hang volt, olyan, akár egy evangé
listáé. Nem lett volna szabad hallanom, hiszen Georg egyedül szeretett volna lenni, 
de én meghallgattam, mert aggódtam, vajon egyedül hagyhatom-e, ahogy kívánta. 
Sokáig vizsgáltam ezt a hangot, míg végül döntöttem, a múló évek során mindvégig 
a fülemben csengett. Hogyan vizsgálható egy hang, mit mér az ember olyankor, mi 
ébreszt benne bizalmat. Az ember hallgatja a halotthoz intézett halk szavakat. Hallja, 
hogy aki beszél, nem fogja elhagyni azt a másikat, anélkül hogy követni akarná. Úgy 
beszél hozzá, mintha még megvolna benne az erő ahhoz, hogy megtartsa. Ez az erő 
a halotté, neki adja, a másiknak ezt éreznie kell. Mindez úgy hangzik, mintha halkan 
énekelne hozzá. Nem magáról, panaszkodván, nem. Csak róla. Csak az szenvedett, 
csak az panaszkodhat. De az, aki beszél, megvigasztalja. Megígéri annak a másiknak, 
hogy itt van, csak ő van itt, csak vele. Azt, akihez beszél, mindenki más zavarja. Ezért 
kér, hogy hagyjam vele egyedül. És bár elföldelték már, ott fekszik mégis, ahol beteg
sége alatt végig feküdt. Az, aki beszél, a fiú, visszahozza őt szavakban, és az a másik, 
az anya, nem hagyhatja őt el.


