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(...)
Utolsó találkozásunk alkalmával Péter asztalán a sok könyv között
láttam egyet, amelyet valószínűleg még nem kezdett elolvasni,
csak kikészítette magának. Sejtettem, miért érdekli. Hans Ulrich
Gumbrecht munkája volt, melynek címe egyszerre ironikusan és
megrendülten utal romantikus címadási szokásokra: A nagy roma
nisták életéró1 és haláláról. A könyv borítóján a szerző látható, amint
egy tömött könyvespolc előtt ülve öltönyben, nyakkendóben ma
gyaráz, előad valakinek, bal kezét a szék karfájára támasztva két
ujja közott cigarettát tart, jobb kezével mintha a levegőben igye
kezne megragadni füstszerű tárgyát. Vontatottan, fájdalmasan be
szélgettünk Péterrel, sok csenddel. Kedvelt foteljében ült, lesová
nyodott lábait felhúzta maga alá, mögötte nyitva volt az ablak, sü
tött a nap a Gellérthegy utca háztetőire. Az ablak alatt a fal szürke
volt, a festék tenyérnyi darabokra repedt szét. Arról beszélt, hogy
nincsen más, csak a természet, a napfény, a betegsége, a fájdalom,
a fájó test, és hogy nincsen isteni könyörűlet, isteni méltányosság,
ha van isten, ez túl van a lehetőségein, talán csak együttszenve
désre képes, minden egyéb "keresztény hazugság". Néztem őt, és
úgy láttam, hogy az arca rejtélyes módon visszafiatalodott. A szo
ba viszont, amely a rengeteg könyvvel, az íróasztallal, a heverővel
ezekben az utolsó időkben végképp hozzátartozott Péter testéhez,
mintegy második kiterjedése volt, most megdöbbentett, holott so
kat jártam benne, és korábban semmi ilyesmit nem éreztem: a szo
ba patinája elhasználtságnak, szürkeségnek hatott, és hirtelen szű

kebb lett a tér, és Péter is közelebb ült, mint szokott.
Néztem őt, a könyv borítóján pedig Gumbrecht professzor ké

pét, aki mint hangsúlyozza, öt német történetet ír a modern né
met romanisztika atyamestereiró1. Egyikükről, Erich Auerbachról
megjegyzi: "Tekintettel azoknak a témáknak és problémáknak a
sokaságára, amelyek a történeti megértés történelemkoncepcióját
és módszerét megnyitották, felmerül a kérdés, miért összpontosí
tott Auerbach egész életében mindenekelőtt »a hétköznapi valósá
gok legkomolyabb ábrázolására«, Ezenkívül nem világos, hogyan
viszonyulnak a hétköznapi valóságok a »sors«, a »drárna«, vagy a
»tragédia« fogalmához, amit Auerbach folyton használt, amikor a
szigorú szövegelemzésről áttért az emberi lét filozófiai reflexióira."

Péter nem használta ezeket a fogalmakat, mégis odaérthetőek

voltak szótárába. Tekintettel egyfelől és szorosabban a családtör
téneti megértés, az apa-fiú viszonyok problémáira, másfelől és
szélesebben kulturális helyzetének művelődéstörténeti hátterére,
az ő esetében is az volt az egyik legfontosabb kérdés, mi közve
tít a mindennapi reáliák és a sorsára hagyott, sorsára hagyatko-
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zó ember narratívája között. Péter a legutolsó napokban, ame
lyekről nem tudta, hogya legutolsók lesznek, izgatott és ideges
volt, részben a csontfájdalom, részben a fájdalomcsillapító hatá
sára. Ekkorra szétfoszlott az a meditatív figyelem, amellyel be
tegségének első időszakában figyelte az élete ellen forduló testi
működés folyamatát. Készült rá, de nem volt módjában megírni,
amit ekkor érzett meg: a természet közvetít, a természet feltár
hatatlan emlékezete, a test, amely az utolsó napokra szörnyű fáj
dalomgéppé változott. Amikor ott ültünk egymás mellett abban
a hirtelen szűkőssé vált szobában, Péter egy évvel őelőtte el
hunyt édesapám szavát ismételte, egy elfelejtett nyelv hirtelen
visszatérő szavát: SIRALOM.

Halottak között
Mindig abban reménykedünk, hogy a végén majd megnyílik előt

tünk annak az útnak egyenes, belátható szakasza is. Egyszerre be
látható és beláthatatlan: megszűnnek labirintikus kanyargásai, ki
simul, de ugyanekkor minden eddiginél rejtelmesebb is a titokza
tos cél, ami felé vezet bennünket. Innét már csak visszafelé nézhe
tünk: mintha az előrefelé látás képességétől megfosztottak volna
bennünket. A visszafelé út azonban megszűnt: lépéseinket vasta
gon benőtték a falevelek, az "eleven textil". A múlt nem kevésbé
beláthatatlan a jövőnél.

És az út, ami idáig vezetett, mégis megmarad, nemlétében lé
tezik, változtathatatlanul. Az marad meg, ami létezésünk alapja
volt, az, amiért talán megszülettünk: fájdalmunk, magának a lé
tezésnek fájdalma. Talán ezért születtünk? Hogy ezzel a fájda
lommal, amit szóval-szótlanul, tudva-tudatlanul viseltünk, meg
termékenyítsük a földet, s azt, ami egykor zárt volt, megnyissuk
a másféle ismeretlenség, a belenyugvás, a belesimulás ismeret
lenségének?

Hol játszódik le ez a folytonosan megújuló, mindig közös és
mindig magányos dráma? A fájdalom drámája, ami, mintha csak
száraz bot lenne, kivirágzik kezeink között, rózsát virágzik,
melynek szirmai aztán porba hullanak. Semmivé lesznek, mégis,
mindörökre virágzanak az elmúlhatatlanság derengésében. Át
tűnnek a nemlétezés létezésébe, izzanak az emésztő lángokban,
amelyekben soha el nem égnek.

Most és mindörökké.
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