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André Vladimir Heiz
1951-ben született, ze
richben szemiotikát ta
null. Sokoldalú tehetség:
festő , tudós és iró. Kuta
tóként és tanárként fö ku
tatási területe a dizájn és
a medializáció. Több mint
két évtizede ír széppr6
zát, munkáiban újra meg
újra a nyelvi tartalmekés
jelentések polivalenciájá
nak csapdáira tapint és
kérdez rá. [gy az1993-as
Knapp címú regényben
is, amely egy séta lehető

ségeiböl kiindulva konst
ruálja meg a fészereplót
és világál.

Knapp
Knapp úr sétál. Ahogyan eltervezte. Egyedül. Megfontoltan.
Idegen szemek szinte semmit nem vehetnek észre a kezdeti
mit-sern-sejtésekböl, de abból a csalóka emelkedettségből sem,
amellyel Knapp úr céltudatosan nekivág az útnak. Tessék, ott
megy. Esetleges tétovaságokból az első kísérleteknél mit sem érez
ni. Az első napok mit sem változtatna~ meglátásán, hogya világos
elhatározással, mely szerint mostantól egyszeruen sétálni fog,
mindent megtett. Meglepő következmények nélkül.

Az első sétákból csak a 'járatok ragadhatók meg. Egyelőre

még minden tér zárt; a megszokott simaságok és kezességek
nem érintődnek meg. Alattomosan l áthatatlan veszélyek és bi
zonytalanságok nem adnak jelet magukról. Az elképzelések nem

' térnek le az útról; az érzetek nem tengenek túl. Egyenesen ártal
matlan, fel sem tűnő járatok. Mert nem több ez, mint járás.
Knapp úr nem is vár mást. Nem történik semmi; nem lép közbe
semmi. Semmi különös nem fordul elő: Knapp úr pedig minden
ízében élvezi újonnannyert megszokottságát. A kézenfekvő ma
rad az, ami. Semmi eltávolodás. Semmi zavaró. Láb láb után,
kényelmesen. Itt-ott felbukkannak ugyan részletek, amelyek
ámulatra akarják késztetni Knapp urat. Rendkívül futólagosan.
Színek, levelek, egy ág, egy oromtető, zsalugáterek, világít ópon
tok, amelyek úgy simulnak be egy egész nyugalmába, mint va
lami albumok józan nézegetése közben. Szótlanul. Bátor járás ez,
járás egy tájon át, amely nem több, mint' ez a táj. Semmi nehéz
ség. Semmi botlás. Semmi esés.

Knapp úrnak egyetlen pillanatban sem kell belátnia, amit lát.
Knapp úr nem látja, hogyan lát. Azt látja, amit látnia kell, út
közben, hogy menjen, előre, utcákon át, házsorok előtt, utak
mentén, az erdőn át, a vízhez. Ez minden. Minden lépéssel, min
den nappal erősebbé válik a meggyőződés: lám, milyen sok
nyerhető ' ebből az akaratlagos szerénységb öl, hogy egyszeruen
sétáljon. S a domb békülékenysége újra meg újra jelenvaló. És
vele az emlékezés hűsége. A fasor eleinte olyan, mint egy rendü-

. letlen támasz a hátában, de aztán, hogy Eldoradónál hirtelen
megfordulva .a szeme lelé kerül, közvetlen feloldódás egy
már-már k özömbös létben.,

Knapp úrnak senki nem mutatta meg, mit jelent sétálni. Saját sza
kállára vág neki . Senki nem látja el magyarázattai egy olyan pilla
natban, amikor az legalábbis hasznosnak látszhat. Knapp úr a sa-

763



ját lábán áll. Az első nap. Habár Knapp úr nem tudja, miért sétál;
fő, hogy. Már ez is valami. Rajta. De hogyan? Knapp úr ezt sem
tudja. Sétálni, hogyan, hogyan megy ez voltaképp - mi történik
közben? Egyáltalán és Knapp úrral. Knapp úrnak tényleg nincs
sejtése.

De hogyan is volna? A legfontosabb történésekről, a valódi
ügyekről nincsenek bátor, eleven használati utasítások. Elsajátí
tódnak, úgy egész mellékesen, mindama mellékességek arcátlan
ságának közepette, amelyek fontoskodva kitöltik az időt. Hit,
szeretet, remény - ki beszélt róluk, ki tanította meg rájuk
Knapp urat? Ki mondta meg, mit jelentenek, mit kell kezdeni ve
lük? Senki. Mégis jelen vannak, mindig, mint finom por, az üre
ges szemű mindennapiságok uszályában, ezek az alapelvek és
mások. Hihetetlenül hasznosak, valószínűleg használhatatlanok.

Élet és szeretet egyik napról a másikra meghökkentő dolgok
ból állnak, amelyek lépten-nyomon útban vannak, különös ese
tekből, amelyeket kézen kell fogni. Ott vannak. Valahogyan.
Gondolatokat és taglejtéseket kölcsön- és átveszünk, jól-rosszul,
mélyebb sejtés nélkül, hogya példakép mit ér. A saját szemlélet
pedig hozzáteszi a magáét. Fő, hogy álljon. És már áll is. A vi
gasztaló elsietettségek leple alatt a tiszta tanácstalanság meg a
puszta félelem adódik tovább. A félelem, hogya tevékeny kéz
alatt egész előzetességében és elégtelenségében lelepleződik a
szokás és megszokás. Ugyanabban a pillanatban. Látni, hogy mit
jelent, amit nem mondunk ki. És mégis kimondatott: látni.

Se nézetek. Se javaslatok. Sem tanács. Knapp úr sétál. Napok
óta. Knapp úr nem tudja, miért. Knapp úr azt sem tudja, ho
gyan. Teszi. Lássuk csak, és lássunk tovább. Hit nélkül. Remény
nélkül. Talán ebben rejlik az ok. A mindennapi eszméletlensé
gekkel és uralkodó tevékenységekkel szemben Knapp úr első sé
tái feltűnően ésszerűnek hatnak. Besegít az idő. Enyhe hömér
sékletek hízelgik be magukat. Viharok elmaradnak. A táj tájol.

Mint Knapp úrnak, bárkinek önként támadhat az a jogos benyo
mása, hogy tud sétálni. Mi sem egyszerűbb, mint ez, még akkor is,
ha ritkán van kedvünkre, az ünnepnapokon beállító rokonokkal,
erőszakos nagynénikkel és frissen horogra akadt szeretőikkel, a
családi érintkezésnek ebben az útszűkületében. Soha nem volt
gyerekjáték a séta, és ma sem az. Ellenkezőleg. Kényes ügyek,
amelyek asztalnál, mindenki szeme előtt nem akarnak a nyelvünk
re jönni, gyakran vezetnek oda, hogy teszünk egy kört, mert tüné
keny talpak alatt jobban megfér a vélemények szilajsága. Eljutva a
közös kimondásig, könnyebben túljutunk a fájdalmas és fenyegető

megjegyzéseken. A szemek a távolt keresik, láb láb elé, mellettük
vaktában a szóváltás. Semmi közjáték. A vágyva várt, első együtt
lét különösen boldogító pillanatai, amelyek oldottabb távolságot
remélnek mindentől és maguktól is, amikor a gátlástalan naptól
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kihevült rétek heverészést, sugdolózást és szíveket ígérnek - nem
könnyű ügy ez sem. Vannak azonban séták, amelyek olykor való
ban egyszerűencsak adódnak, a levezető kupica után, természete
sen saját termésből, ha férfiak és nők külön-külön, kellő távolságra
egymástól kis időre betérnek saját világuk gyomrába.

Ilyen sétákon csak a lábunkat járjuk le. Oda visznek, vissza
hoznak. Ami a kettő közt történik, egyre megy. Bámulatos távol
ságot ígérnek saját életünkhöz, amelyről egy sör, a kicsiknek
üdítő mellett kiderül, hogy elérhetetlen. Túl sok ismerős arc kö
szön át, mintha a véletlen találkozásban a minden körülménybe
való örök beleegyezés titokzatos lelete rejlene. Minden fakéreg
ben túl sok történetnek van meg a hajtása. Így kerül sor végül a
megváltó, ha ugyan nem idő előtti visszatérésre. A fáradtság
adja magát. Haza vágyunk, ahol a párna kinek-kinek rövid bó
biskolást engedélyez. E séták az átmeneti távollét ilyen elismeré
sével mégis csak elérik céljukat. Otthon.

Idős emberek ritkán sétálnak. Kivonulnak. Eljutnak egy pon
tig, amely előttük lebeg, s amely még egyszer kibocsátja őket az
életbe. Hossznak, tartamnak nemigen van jelentősége. Még egy
szer megfordulnak, talán hihetetlenül boldogan, talán szörnyen
elcsüggedve. Mert ennek is véget kell érnie. Holnapig.

Knapp úr erre egyetlen pillanatban sem gondol. Semmi összeha
sonlítás. Semmi kiélezett visszapillantás, semmi nagyszabású terv.
Knapp úr járja a maga táját. Az ismerős utat. Ez minden. Neki,
Knapp úrnak teljesen elképzelhetetlen ez a közvetlen járás, miköz
ben megy. Legalábbis az első napokban. De már azt hiszi, hogy is
meri ezt a szakaszt, az övét. Csendes biccentések. Fokozatos köze
ledések. Első ismerősségek. A viszontlátás előreláthatósága. A fa
sor megszokott hossza, az út kanyarodása Sans-Souci után, az el
hallgatott ösvény Eldorado előtt, a váratlan nyitás az Allmeind
egyenletességeire, zajongó gyerekek, az egymásba ékelt műhelyek
az autópálya-felüljáró után. Kavics, fű, homok, gyökerek - s a ki
látás a víz felett. Réges-rég ismerős mind. Igazán derekasan egy
szerű. Semmi zökkenő. Egyik a másik után, várakozásnak megfe
lelően. Változások nincsenek. Meg lehet bízni a szakaszok sorá
ban. Semmi eltérés. Semmi üres oldal. Knapp úr olyan teljes magá
tól értetődőséggel veszi tudomásul a hézagtalanságot, hogy az
időnként egyenesen szárnyakat ad neki. Az első látleletek sorozata
egy jótékony nézet egységébe torkollik. Mindig ugyanarra megy
ki. Így van ez. A hurok különbségtelenségeket fűz egésszé. Össze.
Egy teljes egymásutánná, amely megpecsételi az időtávot. S úgy
látszik, hogy Knapp úr a délután végére gond nélkül feloldódik
ebben. Naponta úton. Az ő szép útján.

E kezdeti találomra-járatokban mindazonáltal van valami va
lószerűtlen. Lehet az a taglejtés elemelkedettsége. Az önmagá
ban, önmagáért való járás. Az érintetlenség. A hártyavékony el-
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fogultság. Knapp úr ugyan nem figyel meg, miközben sétál.
Knapp úr tulajdonképpen még azt sem tudja, hogy sétál. Nem
művész. Nem bűvész. Úgy tesz, mintha sétálna. Knapp úr eset
legesen halad egy ugyanolyan esetleges tájon át. Talán ez az.
Ezek az első járatok ezen a tájon át ugyan nem pótlékok, de bár
mi más pótolhatja őket, habár abeható tűnődések kínzó
oda-visszája eddig nem hagyott más választást. Knapp úr sétál.
Ez még nem jelent semmit.

Egy napon és a benne összegyülemlő követelések áttekinthe
tetlen mértékén belül a járás egy olyan zárójel kísérletét sejteti,
amely magában, az adott helyen és időben keresi rendeltetését.
Nem teljesen zárt, de nem is áteresztő, s ellenállás nélkül, mellé
kesen illeszkedik be minden egyébbe. E kezdetek így, bár hatá
rozottak, megjátszottan hányavetiek is. Nem lehet másképp.
Knapp úr laikus bizalommal bújik bele egy szerepbe. Az első já
ra toknak egyedül ez kölcsönzi a nyomatékos egyszerűség kifeje
zését. A szöveget és új szerepének kiterjedését Knapp úr egyéb
ként még alig ismeri.

Knapp úr járja a tájat. A maga útját. Készséges képzetek, elő

zékeny képek. A lényegnél azonban még nem tart Knapp úr.
Egyszeruen elmegy a környezete mellett. Az első napokban ez
elegendőnek látszik. Nem dúdol, nem fütyül maga elé, ám lép
teinek összehangoltsága a jókedvű gazdát imitálja. Egy, kettő,

három, négy. A test körülményeskedés nélkül engedelmeskedik
a nekilendülésnek. Nem berzenkedik. Nem hallat magáról. Nem
jár külön utakon. Szelíd szándék hordozza. Végrehajtja, amit
várnak tőle. Lábszár és lábfej készségesen tűrik használatukat.
Egyetlen lépéssel sem kell eredendő mozdulataikra emlékeztetni
őket. Belső ellentmondásokkal nem küszködnek. Magukból in
dulnak ki, és habozás nélkül belesimulnak a tájba. Csak a karok
és kezek keresik még, hozzátartozásukban, a megfelelő tartást.
Határozatlanságukban röpke kísérletekbe bocsátkoznak. De kör
nyezetükbe nemigen mernek kinyúlni. Semmi kicsapongás. Sem
mi tánc. Magukhoz igazodván, csöndben örvendenek. Ha a ka
rok himbálóznak vagy átragad rájuk a lábak lendületének
ritmusa, a kezek fesztelenül haladnak velük. Ha a kezek a zakó
zsebben lapulnak, a vállakat belső hömpölygés fogja el. A hely, a
saját test időmértéke, az ízületek mozgékonysága nem adhat
okot örömökre. Csak a fej, főleg a szem, a fül, kacér cimpáival
az orr, az ajak és az áll, a fejbúb és a nyak nem tudja még iga
zán, mi történik vele. Együtt siklanak, a tájon át; kísérik a com
bok és lábak, karok és kezek önműködését, ám anélkül, hogy
velük egy szinten volnának. Számukra egyelőre még homály,
hogy végső soron mire szolgálnak. A táj még nem jelkép. Semmi
mélység, semmi magasság: az út mindig szép egyenesen halad.
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