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1989-ben, egy álmos vasárnap estén, amikor arra ocsúdott az or
szág, hogy anagy sietségben egyszerre négyen álltak a kommunis
ta párt élére, a rádióban többször is bemondták, hogy most már
tényleg beköszöntött a nyár, végleg; s másnap az egyetemen a vizs
gák elmaradtak, mert a folyosón a tanárok végeérhetetlen esélyla
tolgatásba kezdtek, dühödten konspiráltak és a diákokra ügyet sem
vetettek: "Gyere, tanár úr - mondták egymásnak -, szövetkezzünk
N. ellen, tudom, hogy te is utálod!" "De azt nem tudod, hogy mennyire!"
- nos, ezen a nyáron a költők mi mással is tölthették volna az
idejüket, minthogy irodalmi lap-alapításon törték a fejüket, és a
vicinálison, Tápiógyörgyére utazva, pedagógiai gyakorlatra és
vissza, csakis erről beszélgettek, turnusváltáskor találkozót adva
egymásnak magánlakásokon és az Eötvös Kollégium falai között.

1989 nyarán a gyerekekkel sem lehetett bírni; otthagyták a tá
bortl és felszöktek Budapestre, mert látni akarták George Bush pán
célozott autóját, meg a közlekedési dugót, amit az útlezárások
okoztak - a gyerekek, persze, elfáradtak és lefeküdtek az aszfaltra,
és mivel ezen az éven nemcsak a nyár köszöntött be Magyarország
ra, hanem a sajtószabadság is, hát észrevették, hogy "ma még csak
itt-ott Joltokban, de holnaptól talán már a boltokban" árulni kezdték az
Erotika nevű jugoszláv kiadású természet-tudományos szemlét; s
nem használt nekik a szép szó, irodalmi nevelés, kérés és könyörgés,
addig-addig zsarolták a költőket, míg - pedagógiailag eléggé el
nem ítélhető módon - vettek nekik egy testesebb példányt a Nyu
gati-aluljáróban, a vonatra várva, s onnantól semmi gond nem volt
velük, megjavultak, olyanok lettek, mint a bukott kísangyalok.f

1 A táborozók a tápiógyörgyei melegvizú strandon laktak, s mély érzelmi-intellektuális életet
éltek. Olvasmányaik közül a szerző Mircea Eliade: A szent és a profán című munkájára
emlékszik, míg ő maga Nádas Péter Évkönyvét olvasta, melyet még nagymamájánál kezdett
el egy borús délutánon. A könyvet Pest felé, a táborzárás utáni visszaúton fejezte be; a
többiek este moziba mentek és a Dirty Dancing című amerikai filmet nézték meg, amelyet
ő - az olvasottak fényében is - erősen helytelenített.

2 Férfiasan be kell vallanunk, hogy leginkább a szerző volt az, aki felszökdösött Budapestre.
Ilyenkor a kollégiumban szállt meg, mindig más szobában, mert (néhány elkésett vizsgázó
utóvédharcait leszámítva) már javában folytak a nyári nagytakarítás előkészületei. Egyszer
R. és H. anyagmozgató urak közvetlen szomszédságába került - utóbbi jeles focistának
Ákos nevű, nyolcéves unokaöccse is ott nyaralt. Mikor a szerző kölcsönkérte volna az
ominózus újságot, nem találták; "Akos!" - kiáltott fel végül H. úr, ráébredve az egyetlen
lehetséges megoldásra; mire a keresgélésben addig már-már túlbuzgó unokaöccs csak annyit
mondott: "Nyert" - és nevetett rajtuk, elkésett delfinológusokon. (A kifejezés magyarázatát

460



2. Költészet és valóság

1989 nyarán nagytakarítás volt a kollégiumban; N. úr szobájából
húszméteres liánkötegek kerültek elő, úgy kellett őket fejszével le
csapkodni a szekrényajtókról; a kitört ablakon keresztül új szelek
fújdogáltak, csak M. és B. urak nem voltak hajlandók észrevenni
semmit sem, továbbra is órákon át, zavartalanul fürdőztek a len
gyel nőtanács szakszervezeti küldöttségével az egyszem mosdó
ban... Ezen a nyáron a Cure is fellépett a Kisstadionban, Robert
Smithnek fájt a hasa és az egész koncertet egyhelyben görnyedezve
énekelte végig; a közönség azt hitte, ez is a műsor része, és a kö
zelállók lelopták a lábáról a cipőjét. A koncert után a terapeutikus
zenétől félőrült és félájult, fehérre meszelt rajongók lepték el a vá-
rost; a piaci kofák, akik az utolsó metróval jártak be Csömörről a
hajnali nyitásra, meghúzták a vészféket és azt kiáltozták, hogy el
jött a világvége. Mondtuk is, milyen kár, hogy Grósz elvtárs mind
ezt nem láthaíja.

Ráadásul telihold volt, és a hidak sejtelmes párába burkolóz
tak, ám a Gellérthegy tetején ott fénylett a felszabadulási emlék
mű, kivilágítva, még mindig győzedelmesen; a költők sírtak egy
sort a Ferenc József-hídon és megbánták a bűneiket, majd felnéz
tek az égre, és egyszerre felötlött bennük a cím, a régóta tervezett
irodalmi lap címe: LIDÉRC - vészterhes orom, fenyegető sötét
betűk (ellen-HOLLYWOOD), az I helyén egy pálmaágat tartó sti
lizált nőalakka1.3

lásd Szörényi László: "Multaddal valamit kezdeni" círnű könyvében. Bp. 1989. 250. o.) Aztán
a szerző elbúcsúzott V. úrtól is, aki viszont Görögországba készült, azt mondta, talán örökre;
majd visszatért Tápiógyörgyére, s megállapította, hogy ott a dolgok nélküle is jól mentek
- ettől egy kicsit megnyugodott. Példának okáért, a fürdésre alkalmatlan, hideg napokra
tartogatott városnézőkirándulásokra - felügyeletként - néhány egyetemista is elégségesnek
bizonyult (de melyik városban?). így történhetett, hogy egy szeles reggelen éppen D. A.
laptulajdonos és a szerző maradtak otthon. Magukkal vitték a teát az óvodából, ahol
reggeliztek, és mackósajtot eszegetve áttekintették a honi lapstruktúrában megjelenő írások
színvonalát. Ugyanezen a délelőttőn a popzenében is elmélyedtek, és a U2 ír zenekar The
Ioshua Tree című albumát korszakos jelentőségűnek ítélték. A szerző felidézte, hogy egyik
barátja, ki azóta már New Yorkban él, s csak operát (és Abbát) hallgat, még 1987-ben
megvette a lemez jugoszláv kiadását, de szövegek nélkül, mígnem 1988 karácsonya előtt a
Sz-i Gyöngyös Áruházban a nyugati import kiadásból - kabátujjában! - kilopta a belső

borítót is. "Biztosan látták, hogy mit csinálok, érted - mondta később, magából kivetkőzve,

még mindig a történtek hatása alatt - de nem szóltak. Miért nem?" A papírt azóta is a
szerző őrzi, tisztán látszanak a hajtásnyomok.

3 kissé novellisztikus közelítés. A lapterv egészen pontosan a Kelenhegyi és a Somlói úton,
a Gellért-fürdőtől (engedték le a vizet) a Trió presszóig tartó szakaszon körvonalazódott,
az Újhold, a New Yorker és a régi (fényes papírú) Kincskereső nyomdokain. Mindazonáltal a
cím és jelentéstartamai egyértelműen a laptulajdonos elméjét dicsérik.
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- Csakhogy eszükbe jutott - mondta másnap délben Mártika a
kollégiumi irodában rezignáltan és bölcsen -, látom, nagyon ráérnek...
Miért nem segítenek egy kicsit az üvegeseknek, jót is tenne maguknak.

így is lett. Tervezgettük a lapot, és ha elbátortalanodtunk, ki
mentünk a folyosóra, segítettünk az üvegeseknek, s mielőtt

visszamentünk volna egy-egy rovatcímmel, az üvegcserepeket sö
pörgetve felcsillant előttem a remény: ez volna hát a Dichtung és
Wahrheit oly sokat emlegetett, véletlen egybeesése? - dallamok
és szövegek lógtak mindenfelé a levegőben, mint a vásznak vagy
a faliképek; titokzatos módon függtek egymástól, de függetlenek
voltak minden mástól...

Elmondhatnám most, hogy a Félelem és rettegés rovatban ki
mindenkihez és főként miféle hangnemben intéztünk körkérdése
ket, de azon túl a lap költészet volt, tiszta költészet, teljesen; a
szerkesztői üzeneteket Ma sem címmel Arnold, a bálnavadász és
rettenthetetlen kritikus írta - akit csakis a tehetség varázsa érde
kelt -, állandó elfoglaltságot biztosítva a Hiába rovat élén (mint
gáton) álló Ursulának (vagy nő, vagy medve), ki egyidejűleg küz
dött az olvasók végeérhetetlen, ontológiai jellegű panaszáradatá
val is... De ne többet. Maradjon a Lidérc az, ami volt: irodalmi fo
lyóirat az imaginárius térben, lap a magasban.

3. A mi erdőnk alján

Mindazonáltal azt hiszem, így is boldogok voltunk (talán, azóta
is).4 Egy délután bennmaradtam a Széna téren egy telefonfülkében,
mert beragadt az ajtó; július végén aztán lementünk a Balatonra; a
rádióban soha nem hallott, ismeretlen lemezeket játszottak (azóta
sem).5 Egy elhagyott csónakházban laktunk, mint egy igazi költő,
Dylan Thomas a laughame-i tengerparton, Swansea-tól nem
messze. Fürödni, sajnos, nem lehetett, mert hidegfrontok jöttek egy
más után, de hajnalonta tiszta volt az ég és éjszakánként szikráztak
a csillagok. Egyik nap bicikliket szereztünk és bicikliztünk mint a
hülyegyerekek, teljesen megvadulva, dacosan, kisebesedett térdek
kel... És hát kézenfekvő, a hazánkra is gondoltunk minden perc
bere" ma már furcsa ezt mondani, de komolyan aggódtunk, mitöbb:

4

5

6

Mindazonáltal nem boldogság volt ez. Sokkal inkább, mint amikor a mélyben húzódó "hibátlan
mintára ismer rá az ember" (Ottlik), vagy amikor addig rejtett álomtartalmak világosulnak meg.
A szerző június 16-án reggel a Himfy lépcsőn találkozott össze a szobatársával, aki éppen aznap
érkezett vissza amerikai ösztöndfjáról. A rádióban már sorolták a neveket. "Itt csodálatos dolgok
történnek" - mondta csak, mert sietett, (láljuk, jelzője itt is pontatlan), de számára mégiscsak
ez volt a rendszerváltás kézzelfogható pillanata.
A Cure 72-perces, Disintegration című (honnan tudták előre?) CD-je miatt - bár észbekapván
félbeszakították - egyszer még az Esti Krónika is késve kezdődött.

és a rejtelmes-durva Budapestre, hol a részegek késő este trolira ülnek, hogya kanyargós
útvonalakon mielőbb könnyebbüljenek.
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izgultunk érte; és mert a hazájára másképpen gondol az ember,
mint bármi más mindenre; megnyugtatásképpen, kúraszerűen,

gondoltunk az igazi költőkre, legfőképpen Dylan Thomasra és Ro
bert Smith-re a legváratlanabb pillanatokban és helyzetekben...

Később megegyeztünk abban, hogy költő az, aki szép ingeket
visef - és, hogy ez a legtöbb, amit tehet."

1991

7 "Mindig jól öltözködött - szép ingeket viselt - és sötét, göndör haja volt. Nyilvánvaló, hogy
édesanyja törődött kellemes megjelenésével." (phoebe Powell, a South Wales Evening Post távírásza
a fiatal Dylan Thomasról. In: Nagyvilág, 1966. 1225.)

8 szakszerű kiegészítés: 1989-ben szó sem volt csónakházról. A szerzőt nyár közepétől kezdve
egyre inkább úti előkészületek foglalták le; esténként Weöres Sándor magyar etűdjeit

memorizálgatta, majd augusztus végén elutazott Amerikába. A csatlakozásra várva majdnem
egy teljes napot töltött a római reptéren, a Fiumicino foglya volt; fel-alá sétálgatott a
hermetikusan zárt, légkondicionált folyosókon, passzázsokon és terminálokon; a füstszínű

ablakok miatt mindvégig azt hitte, hogy borús az ég, és várta a permetező esőcseppeket.

Túlságosan is személytelen volt az egész, mint egy csillagközi utazás, s megértette, mit
jelent elveszni a világban. "Életmentő felszerelés az ülés alatt" - olvasta aztán a repülőn, s
arra gondolt, micsoda jó kis jelmondat lenne ebből a Lidérmek (a kezdet kezdetén volt egy
másik is: "Ne olvass Lidércet!" - ezt szinte azonnal valóra váltották. D.A. megjegyzése).

Amikor fél év múlva hazajött, V. úr, az örök visszatérő, éppen teát főzött a kollégiumi
konyhában; de maguk körül fura, öntudatos elsősöket láttak, ráadásul a szerző egy amerikai
cserediákot talált az ágyában. Próbálta volna elmagyarázni a dolgokat, de az amerikai rá
sem nézett. Ettől dühös lett, majd elszomorodott, ám hamarosan megtalálta a helyzethez
illő jelmondatot: "Aki nem élt a nyolcvanas évek végén a Kollégiumban, nem is ismeri az élet
édességéi".

De a sors is kegyes, hiszen más költők társaságában 1993. márciusában - váratlan
meglepetésként - eljutott végül a walesi Laugharne-ba, ahol a wallkyd-színekben pompázó
csónakház és kerti lak frissen mázolva várta őket, miként a szülővárosában a Jókai-parkban,
a Május 1. Söröző körül található padok, ha a sörözőről elnevezett ünnep közelgett. (A
szerző óvodáskorú költőtársaival éveken át ide járt sétálni, s a tavaszhangulat leglényegibb
kifejeződésének - mint megannyi kicsiny Andy Warhol, legszebb a műanyag! - mégis azt
tartották, ha az olajfesték ráfolyt a pad alatti virágokra és teljesen bevonta őket.) A költők

aznap este St. Davidsben, egy világvégi turistaházban szálltak volna meg; az ablakok már
messziről világítottak. Bent hatalmas lánggal égett a kandalló, a tűz a párkányt nyaldosta,
de az asztalnál egymással szemben két erős csontozatú, boltozatos homlokú, rezzenetlen
walesi várta a vacsorát; apa és fia, mint két szobor; göcsörtös botjuk kezük ügyében kétoldalt
az asztalnak támasztva. Akik ezt látták, ugyanarra gondoltak: ezek most pillanatokon belül
szétverik egymás fejét. De aztán jött a gondnoknő, és a költőket kituszkolta az istállóba,
idegeneknek ott lett volna szállás. Egyikük, a sofőri feladatokat ellátó, ám az
orvostudományokban is jártas költönö megjegyezte, hogya vizes szalma talán veszélyes
lehet az egészségükre. "Önmagában nem, csak ha a rozmárok betörik az ajtót" - hangzott a
szakszerű válasz. "Öö - szólalt meg a költőnő logisztikai egyeztetéssel megbízott férje 
akkor még mindig lefektethetünk egy vázlatos házirendet." Végül a társaságukban utazó súlyos
betegekre való hivatkozással távoztak, s bent a városban egy indiai nő panziójában aludtak.

1996
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