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Napszakok
idegenben
Ahogy ránk szállnak, körénk virradnak, ahogy telibe ragyognak
minket, agyonáztatnak, idegenben kétszeresen is kiszolgáltatottak
vagyunk. - "nekik"? kik ők, mik ők, a napszakok? -, ahogy egy
városrészt váratlanul odakanyarítanak, nem is hittük, mi erre járunk
egyszer, alkonyi órán, például, akisvárosias Bécsben... ahogy mind
ez, embersokasággal vagy hűvös kietlenséggel megtörténik, ahogy a
lámpák a tócsákból villognak vissza, vagy addig sosem látott jármű
vekkel, "vonalakkal", betűs jelzésűekkel, vagy A-B jelzetűekkel tűn

nek el... ahogy erre visszagondolok csak, érzem, megsokszorozzák
életemet, új tágasságba billentik a lehetőségek nem mindig forgó
színpadát. Igen, a napszakok, e furcsa létezők! Babits Esti kérdése
minden ily gondolat sormintája, címzete. Napszakokra idegenben
nem is lehet másképp emlékezni, csak e szűrőn át. Bolygjuk keresz
tül az ismeretlent, fonalas nyerés vagy vesztés az utcalámpák sora,
e lángoké. Az ablakok, Pilinszkynél a Van Gogh-gyertyasor! Idegen
ben az alkonyat mindig hozza ezt is: hol egykor én is laktam, s most
nem lakom...Valaki emitt kihajol, megnyílik egy barna ajtós szobatér,
látszik egy cserép ciklámen, egy fagyottan fodros-bodros, rémes vá
za, tál... az illetőnek kedvence bizonnyal, vagy egy kanárimadár dala
száll ki, s mi ezt a kanári madarat, ó, e piros kapu felett, az első

emeleten... mi ezt az énekest tavalyról ismerjük még, reméljük, egyre
ő az, él, s nem pótlás... miképp nekünk is van lelenc kanárimada
runk, s míg a. fordulatok napszakát élvezzük, bűnösök, igen, mert
merészeltünk eljönni az egyedül érvényes honi színtérről, szurko
lunk szívszorongva, mindenki élve várjon minket, sánta madár,
félszárnyú, öreg veréb, vak széncinege ... alföldi pásztorkutya, talált
ő is... ne okozzon Társnénknak, ki vigyáz épp rájuk, kétségbeesést,
s mikor Társnénk utazik idegenbéli napszakokon át, minket ne so
dorjon lehetetlenig egy ily gyász. Holott egyszer ez is meg fog tör
ténni. Alkalmasint.

Kosztolányinak furcsa volt a délután a nagy áhítat-versben,
Szép Emő az éjszakáról tud sok mindent - magam a kölni dóm
ilyes élményét őrzöm, bizony, akkoriban még kockáztattam (mos
tanság este nyolcra mindig szobámban vagyok, olvasok, cigaret
tázom, katalógusokat lapozgatok, jegyzeteket készíttet velern a
hirtelen támadó kegyelem, bizony, ha az otthoni színtér az élők

szempontjából az egyedüli érvényes - szeretteim ott, azaz itt
vannak, itt, ahol ezt is írom -, úgynevezett "szellemi egziszten
ciámnak" épebb folyamata a külhon, még ha a Hyde Parkban
vagy Kierkegaard sírja közelében kuporodom is le, firkálni, ami
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folyamatilag és evidensen "adódik", nem ötlet, nem impresszió...
ki tudja, miféle szervesség, meg nem zavart lehetőség, ismétlem e
szót... mert a színpad, agyarné-lelkemé kevesebb rozsdával, nyi
korgással mozog, forog, lendül a messziben, ahová most vágyód
ni nem tudok azért, de a hazahordott füzet-matéria súlyát érzem,
fel kéne dolgozni végre annyi mindent, itthon a helyem napszak
ról napszakra soká most, "van dolgom" -, igen, adélutánok el
kopnak a hazatéréssel, zajtalanul zökkennek át az estbe, és az
éjszakáim hagyományosak. Amíg bírom, éjfélig szívom a Gauloi
se-t (itthon egy szálat se! hát nem furcsa? nem tudok rászokni a
cigarettára, holott vadul gyakorlom pusztítását külhoni napszaka
im során), aztán egy-két altatós éj, majd minden további nélkül
rendes alvás, korai ébredésekkel, fIa madarakkal" kelt az emlék, a
beidegzés... kéne olyan szoba egyszer, ahol magam érezhetem ma
gam, nincs közeli szomszéd, hogy mechanikus írógépemet püföl
hessem (az 1993-as évben nemcsak az italt hagytam el, de visz
szaszoktam a ceruzás jegyzetelésre, az elektromosról a mechani
kus írógépre, s - törekvő royalista! alapjában, félek, egzisztenci
alista mégis -:- van egy vénséges új szerzemény "Royal 200"-am,
s de jó lenne rajta éjnek idején megébredve dolgozni, például fél
háromtól, Szpéróm halála ideje, négyig, aztán aludni fél kilencig,
utána reggelizni, rég felejtett lengyel nyelvleckék mondatait ele
veníteni a polyák pincér-jóbarátnak, aki mindig lop valamit a
konyháról, bizony, a Cucudamaccia Hotel iszonyat neve alatt rej
tőző braziloktól, kikkel is lelkesen tárgyalom meg, hogy kedvenc
zenészem, Linda Perry mamája, én csak tudom, világlátott és ol
vasott ember vagyok, le a Bravo könnyűzenei magazin szintjéig,
félig brazil, fogalmuk sincs, ki Linda Perry és a 4 Non Blondes,
sebaj, hirtelen meghallottam egyszer most délben, az Oxford Stre
eten "őt", ahogy beordítozta Európát, a fura kis ürge lány, és a
Carnaby Streeten vettem egy olyan bolond kalapot, melyre majd
én is motoros szemüveget teszek. .. és közben Chris Rea szólt, ab
ban a boltban, egy másik zene, és áhítattal hallgattuk a Mestert,
eladók és vevők, bólogattunk, ez igen, aztán továbbálltam, és egy
Nottingham Forest trikót vettem, meg egy Norwich City sálat,
hadd reklámozzam itthon az angol focit, ha már gombfociköny
vemet erről írtam, s új kiadása leend... profi volnék a magam
módján, és a múvésztársakat s tárgyaimat feltétlen odaadással és
nagy távolságtartással szeretem, bízom a hivatésszerűek egyessé
gében, aligha naivul, titkosan üzengetnek emígy-úgy... vagy csak
könnyet csalnak szemembe, ahogy nyakam behúzva, szinte csont
tá-bőrré fogyva, igen, most ezt a állagomat élem, a 60 kilósat,
osonok a sikátoros londoni belvárosban, és az Oxford Streeten
elkap az eső, éjszaka van, ragyog nappal is, ami árva, az alig-súly
olyan önszeretéstől távoli árvaság, szinte csak jelképem alatt
nyikordul a Dillon könyváruház lépcsője, e szép fényes fa foko
zatsor, ahogy most a pszichológiai könyvek termébe megyek fel,
megveszem Alvarez könyvét, a "vad istenről" szólót, Sylvia Plath
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jön elő benne, a szegény öngyilkos... így, majdnem semmivé fogy
va szinte sosem érzett életvágy van bennem, evidensnek érzem
magam testi valómban is, ahogy a semmi-órán, Rilkénél ,,
Zwitterstunde", barna kötött sapkámra fekete harisnyasapkát hú
zok, s oldalazom az esőben, de már kisüt a megint alkonyi égen
a nap... Könyvekkel érek haza szobámba, boldogan ölelem őket,

talán meg is csókolom az egyiknek fedelét, egy írországi könyv,
istenem, fordítani fogom ezt a könyvet, ó, beleírom a dátumot,
gyorsan, gyorsan, oly messze kezd lenni a kései dél, mikor vet
tem, s közben mely szép műanyag táskát adtak két szál tollam
hoz, messzire viszem haza, mondtam, a Paddington pályaudvar
közelébe, ó, az messze tényleg, felelték a Holbom közelében,
mennyi közelség, jaj, nem távolság nekem, gyors alaknak, de hát
hadd bólogassanak hindu turbánjukkal e kedvesek, veszek még
egy jegyzetblokkot is, megvan a Foyles-tól az ír könyv, lesz vele
munkám a télen, de most minden csupa bűvölet, az első esti pa
rázs villan, a Gauloise, székem-asztalom nincs, az ágyon félolda
lasan dohányzom, parázs hull a pokrócra; felírom viccemet:
"Ennyivel egy nagyobb szállodát is föl lehetne gyújtani..." Na,
vigyázok. Vécém kint a félemeleten, sebaj, erről Nyugat-London
ócskább tájaira látni, például a metró "medrét" szegélyezőházak
ra, istenem, még van öt napom, kincs, világnyi érték, öt nap, húsz,
harminc napszak, aszerint, hogyan osztom az életet képzeteim
szerint, kedvemre itt. Leng a függöny, befúj az éjszaka, a fák kicsit
zúgnak a még sötétebb vöröstégla, feketetégla falak előtt.

De jó, ha még félhomály van, sőt, a nap alacsonyról tűz, s el
megyek jámi egyet a Rajna partján, átmegyek a Ruhr hídján - ha
Düsseldorf, ha Mülheim a helyszín, igen -, vagy ha London, hát
a Queensway olyelegyes színvonalú világát járom. Csuda áruház
együttesek, kis bejzlik, ócskások és Benetton, farmerbolt az alag
sorban, kosz, de európaias kiszolgálás - majd zárás után söpör
nek, sebaj! próbafülkémre kiteszik a kis kék karikát, bár ember
sehol, akkor is, ez a rend, ez a kulturált ellátás, figyelmesség, rám
ne "törjön" magányomban senki. Falnak támasztom fejemet, égő
arcomat... igaz, Pilinszky csak most jut erről eszembe, az irgalom
marék hava Köln városát hozza, a karácsony előttit, akkor láttam
éjszaka a dómot is, mintha fehér gombatenyészet színét öltötte
volna magára a sok feketés kőzet a reflektorok fényében. Nem
felejtem a Hyde Park hideg délutánját, ahogy lementem, elbúcsúz
ni a várostól, és néztem a kutyásokat, Társnémra gondoltam, aki
talán épp most járdal a Szuszival otthon, és néztem a Round Pon
dot, és Beckett figurája, Murphyje jutott eszembe, és elindultam
haza, nem néztem hátra, eltettem ezt a fejmozdulatot ehhez az
íráshoz... de most már ennek is vége, rámszáll a se-napszak, a
valami-megint-véget-ért se fénye, se árnya. Igen, köszönni valóm
van, lehajtom fejem.
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