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miként a hínárfonadékok általában, hanem -  akár a csokoládét borító cukormáz -  
eltakarta a lényeget: a tetőkről lemosott por szennyes áradatát.

A pokrócot fejére dobva Tikviczki Géza félvakon tapogatózva kereste meg az isme
rős beszögellést. De ott már hiába nézelődött: a vértócsát elmosta az eső.

Kántor Péter

JÉG-ÖRÖM
Hendrick Avercamp (1585-1634)

Na még ti gyérték velem! -  intett Hendrick, 
és azok mentek vele, az ő jegére, 
és Hendrick várt, amíg eloszlanak, 
és bízott bennük, hogy majd megtalálják 
a helyüket, és tényleg megtalálták 
akkor, ott legalábbis, a jégén.

És Jég-öröm nek nevezte el Hendrick, 
amikor megtelt a kép, és előterében, 
mintegy a minden dolgok kapujában, 
épp szemközt vele állt meg egy pazar 
színes lepkére emlékeztető, 
lábán korcsolyát viselő gavallér, 
sárga mellényben, sötét, buggyos gatyában, 
fején magas, tollas kalappal, pózolón, 
mintha ő volna igazán a fontos, 
rajta összpontosulna, belőle futna szét 
minden irányba minden figyelem, 
holott csak mint a többi, úgy volt ő is jelen.

Aztán lelakkozta vastagon az egészet.

S akkor megdermedtek a madarak az égben, 
az orra bukó úgy maradt, orra bukva, 
s mindenki ahogy éppen, lépve, ülve, 
fél lábon, párosán vagy egyedül.

S nagy lett a némaság. S a némaságban 
a mozdulatok mint a tőszavak 
hirdették: Itt! Ide! így! Erre! Erre! Hopp! -  
jóllehet már semerre, végleg ott már.
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És nincs erő, mely ezen változtatni tudna, 
se szándék, s talán ok sincs igazán, 
hisz minden úgy van, ahogyan lehet, 
vagyis jó l van úgy minden, ahogyan van.

így! -  és lelakkozta még egyszer az egészet.

És kész. És Hendrick, ez a tejeged, 
ez az arannyal futtatott ezüsttál, 
mágnesként vonzza hitetlen hívedet.

Akár a csillagokkal teli ég,
ahol minden csillagnak helye van,
s mindent beleng valami lenni -  szép.

Valami közelről is távoli,
mint a bennrekedt dallamok a fülben,
aminek nem tud semmi ártani.

Színültig drága fényben kabát, harisnya, szoknya, 
minden, mi melegít, piroslik, feketéll, 
és nem mosódik össze ház, ladik, fa.

És nincs sóvár, el-, mást vágyó tekintet, 
nincs múlt, jövő, messzi hegycsúcs, mi fájjon, 
nincs elmúlás, nincs só, nyílt sebbe hintett.

Más tudta, amit tudott. Pieter Brueghel, a mester. 
Nálad boldogan rogyadozva siet 
a szegény a nehéz szalmateherrel.

Nálad lovas szánon siklik az élet, 
és aki nézi, örül, hogy nézheti, 
hogy tehet bármilyen kis semmiséget.

Jelenetek a jégen .Jég-öröm , 
korcsolyázók -  s egyszer se vak vezet 
világtalant komisz göröngyökön.

És úgy lehet, van ebben is igazság, 
a képek kicsik, de nagy a világ; 
a te jegedet kedv és béke lakják.

Hát mért, csak az igaz, hogy mindig sír a szél? 
hogy mindig tombol? hogy mindig sziszeg? 
hogy mindig nyögve hull a falevél?



934 • Schweitzer Pál: Tonio Kroger utolsó szerelme

Hogy mindig borzongunk a durva nyárban, 
és megtelvén cukorral, mint a szőlő, 
vaktában hirdetünk valamit kiabálva?

Csak egyszer vittél volna ki a tejegedre!
tettél volna rám kalapot meg lágy fényt, ami csak kell,
s lakkoztál volna le megérdemelt helyemre!

TONIO KROGER UTOLSÓ SZERELME

Thomas Mann életművének értékelésé
ben bizonyos periodicitással váltották 
egymást a megközelítés legfőbb szem
pontjai. Voltaképpen maga az író jelölte 
ki őket, mégpedig korántsem csupán 
szépirodalmi alkotásainak témái vagy stí
luseszközei által, hanem legalább ugyan
ennyire a nekik szentelt esszéisztikus írá
sain keresztül. Goethét leszámítva ugyan
is nincs a világirodalom nagyjai között 
még egy, aki annyi ismertetést és magya
rázatot fűzött volna műveihez, mint Tho
mas Mann. Az értelmezésre kezdetben és 
azután még jó  ideig a művész és a polgár 
létformája közti áthidalhatatlan ellentét 
nyomta rá a bélyegét. Ennek az ellentét
nek gyötrelmeit és megjelenítésük módo
zatait fejtegette a Maimról szóló írások 
legtöbbje. Újabb és modernebb interpre
tációk alapjául szolgált a mítoszok huma
nizálásának legfőbb eszközéül tekintett 
irónia. T homas Mann , az ironikus n é
m et  -  ez nem csupán címül szolgált egy 
jelentős monográfiához (az ötvenes évek 
végén írta Erich Heller), de bátran jelöl
hetnénk vele az íróval foglalkozó tanul
mányok egy korszakát is. Mintegy másfél 
évtizede pedig tanúi lehetünk egy merő
ben más, jóval komorabb színezetű ma
gyarázó elv mind gyakoribb érvényesí
tésének a manni alkotások születésével

kapcsolatban. Az író naplóinak 1977-tel 
kezdődő és még ma sem befejezett közzé
tétele nyomán bizonyossá vált, amit a T ó 
ni o  Kroger vágj' a H alál Velencében 
alapján már jóval korábban is sejtettek a 
kifinomult lélektani szimattal rendelke
zők. Nevezetesen: a naplóíró igazán je 
lentős erotikus vonzalmait kora ifjúságá
tól folyamatosan tizenéves fiúk vagy fiatal 
férfiak váltották ki.

Bő két évtizeddel halála után, naplóin 
keresztül, tehát akaratlanul -  sőt bizonyá
ra akarata ellenére -  ismét maga az író 
adott tápot egy új irányzatnak, amely már 
nem csupán a két említett elbeszélés ke
letkezésének gyökereit kívánta fölmutat
ni a homoerotika hangsúlyozásával, ha
nem igényt támasztott rá, hogy magyará
zatul szolgáljon az egész életmű alapjaira 
nézve. „Thomas Mann és a homoszexua
litás”, sőt, „Thomas Mann homoszexua- 
litása” -  ilyen vagy ehhez hasonló cím
mel, esetleg alcímmel tanulmányok és 
könyvek egész sora látott napvilágot, 
igyekezve megfejteni a legkülönbözőbb 
művek egésze vagy egyes részei mögött 
meghúzódó tudatos vagy tudattalan al
kotói szándékot.

Részletezésre nincs hely itt, ám enélkül 
is könnyűszerrel belátható, hogy -  né
mely részigazságot megvilágító ereje da


