
osztrÀk vagy n¢met filmben, egy¢bk¢nt t´k¢letesen mindegy, egy metrÂÀllomÀst jel-
k¢pezett, Ágy aztÀn m¢g csak a m¢cses lobogÀsÀt sem lehetett lÀtni, ez¢rt meglehetûsen
d¡h´s voltam, mert Ãgy gondoltam, ¢n szeretem ugyan a filmet, meg a metrÂÀllomÀ-
sokat plÀne szeretem, de azt mÀr m¢gse szeretem, ha ilyesmire hasznÀljÀk fel. Az¢rt
voltak szebb ¢s felemelûbb motÁvumai is, term¢szetesen. A gyertyÀk lobogÀsa, k´rben
a m¢cses k´r¡l, ez¢rt az elveszett orszÀg¢rt, ez¢rt az elhalt, meghalt, meggyilkolt mi-
nisztereln´k¢rt ¢s mindaz¢rt a sok szenved¢s¢rt, ami ezt az orszÀgot ¢rte. GyertyÀk
lobogÀsa, fiatalok felvonulÀsa, fiatalok¢ is ¢s ´regek¢ is, akik mind tudtÀk, hogy ki a
grÂf BatthyÀny. °s mind ott volt k´r¡l´tte, ott voltak az Àrnyak, a v¢rtanÃk Àrnyai,
akik a magyar szabadsÀg¢rt meghaltak, a magyar forradalom¢rt. Na most, k¢sûbb, ez
a l¢tra, aki tulajdonk¢ppen sokkal jobban ismerte a minisztereln´k´t, sokkal meghit-
tebben ismerte, mint ¢n, egyszerre csak Ãtra kelt, nem tudni, hogy csinÀlta, egyszer
csak eltünt a szobÀbÂl, elment, elhagyta a k´rny¢ket, ¢n valamik¢ppen biztos vagyok
benne, mint egy ´reg katona lement a minisztereln´k el¢, m¢g egyszer letisztelgett
elûtte, elbÃcsÃzott, ¢s elhagyta, elment a k´rny¢krûl, eltünt valamerre, bele, bele a
levegûbe, az idegen tÀjakba, idegen ¢s m¢gis oly ismerûs ¢s ´r´kk¢ ismerûs tÀjakba,
¢s vitt valamit magÀval a t¢r hangulatÀbÂl. A t¢r l¢ny¢bûl. °s a hüs¢g¡nkbûl.

SzabÂ Magda

MI AZ, ¹REG, ELMENT°L?

HiÀba tetted, nem gilt az ¡gy, nem k¢rt¢l enged¢lyt a kapitÀnytÂl, elismerem, hogy
nem k¢rhett¢l, l¢v¢n a kapitÀny mÀr odaÀt, egy¢bk¢nt is tudni valÂ volt, hogy vala-
melyik¡nk elûbb-utÂbb csak k´veti, mert arkangyal ide, arkangyal oda, szokatlan le-
het neki a cs¡t´rt´ki tÀrsasÀg n¢lk¡l. Lehet, û k¡ldte el ¢rted a lovat, mert neki is lÂ
volt a totemÀllata, mint neked, az megszagolt, ¢s rÀd lehelt azon a d¢lutÀnon, ¢s mÀr
indultÀl is. Nagy illetlens¢g volt, mÀr ami benn¡nket illet, most mÀr valÂban furcsÀn
¢rezz¡k magunkat, ha ́ sszehoznak a tennivalÂk, n¢mi gyanakvÀssal figyelj¡k egymÀst
mi, öjhold-marad¢kok, ki lesz a k´vetkezû a fordÁtott dÁszmenetben, s m¢g inkÀbb az
nyugtalanÁt, ki lesz a legutolsÂ, aki a bezÀrt kriptÀn megfordÁtja a cÁmert, ¢s elt´ri a
kardot, amellyel egy tucat fiatal annak idej¢n kiv¢dte RÀkosit ¢s a kÁs¢rt¢seket. Ki lesz
az utolsÂ, IvÀn? Mert ti aztÀn elint¢zt¢tek, ment minden mindenest¡l, a l¢lek az ¢gbe,
a test a f´ldbe, akkora h¢zagot hagytatok ¡nnepeinkben ¢s h¢tk´znapjainkban, hogy
fiatalon se tudnÀnk ÀtÁvelni. Hogy nem ¢rdemes a k´vet¢si sorrendet nyomozni, mert
a forgatÂk´nyv k¢sz? Ettûl m¢g lehetek kÁvÀncsi.

Milyen volt mÀndysÀgod? ä taglaljÀk az Okosok. Ez nagy szÀm lehet szÀmodra oda-
fenn, mÁg hallod ¢s olvasod a lenti visszhangot arra a muzsikÀra, amelyet csak te tudtÀl
¢nekelni ä mintha valaha is k¢pletbe sürÁthetû lett¢l volna, tanÁthatÂ àmÂdszeres egy-
s¢gÊ, mindig tudtad, bel¢d izzad a boldogtalan oktatÂ, aki t¢ged meg akar ¢rtetni va-
lakivel, aki azonnal magÀtÂl meg nem ¢rt. R´gzÁthetetlen voltÀl mindig, ¹reg, mint
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a pÀra, amellett ha nem fordÁtva k´zelednek hozzÀd, mÀrmint a halÀlod ¢s nem a sz¡-
let¢sed irÀnyÀbÂl, OszkÀr hallja, de nem mondja, marad a k¢rd¢s, mint egy Àrva ma-
dzag, amelyet kinn felejtettek egy porolÂn. Szeg¢ny epigonjaid mit kÁs¢rleteznek
majd, s milyen hiÀba, senki se tudja utÀnad csinÀlni a magas D-t, s a Pegazus sem haj-
landÂ az öjhold kedv¢¢rt ÀllandÂ ÀlcÀzÀsra, neked m¢g megtette, hogy kedved¢rt sz¡r-
k¢re festette magÀt, geb¢t alakÁtott, legalÀbb ezt az egyed¡l megfoghatÂt tudja majd
k´z´lni rÂlad az iskolÀban a boldogtalan nevelû, hogy megteremtetted Csutakot a
sz¡rke lÂ legendÀjÀval. Hogy t¢ged az ¡gyben az ¢rdekelt, hogy a sint¢r, bÀrmilyen
¢s bÀrmikor ¢lû ¢s vÀltozatos eszk´z´kkel manipulÀlÂ sint¢r hoppon maradjon, Ãgyse
fogja meg¢rteni, s ugyan megtanÁtja-e, megsejti-e az igazsÀgot, hogy Csutak ¢s lÂ
egyetlen szem¢ly, te magad, akit rendkÁv¡li tehets¢geden kÁv¡l csak a mitolÂgia v¢-
delmezett, mÀstÂl, mint az istenektûl ¢s Kasztalia kristÀlyviz¢tûl aligha vÀrhattÀl segÁt-
s¢get, amire ha v¢gk¢pp meg akarom zavarni az eszt¢tÀkat, tulajdonk¢ppen nem is
tartottÀl ig¢nyt. Van a megvet¢snek olyan foka, mikor az Àldozat megvalÂsÁtja Kafka
reÀlis irrealitÀsÀt, s Àtalakul a term¢szetrajzbÂl ismert rovarrÀ, amely ha felfogja, nincs
es¢lye a gyûzelemre, az ellenf¢l lebÁrhatatlan ¢s nemtelen¡l aljas, nem is vÀllalja a tusÀt,
szÀrnyait, lÀbait Ázl¢sesen elrendezi, hÀtÀra fekszik, lezÀrja a szem¢t, ¢s t´bbet a v¢g-
Át¢let harsonÀjÀnak zeng¢s¢ig meg nem mozdul, ¡lhet felette tort a pirulÂ nyertes,
mert hÀt minek ´r¡lj´n a gyilkos, mikor nemhogy harcra, rezzen¢sre se m¢ltattÀk,
koldus gyûzelem az ilyen, voltak¢ppen nem is diadal.

Tudtam, hogy menni k¢sz¡lsz, azÂta tudtam, hogy nem vÀllaltad mÀr a jÀt¢kot, ¢v-
tizedes jÀt¢kunkat, az atalÀzÀst. çlltunk az Akad¢miÀn, Arany bÃtorai k´z´tt, aznap
elûsz´r lÀttuk egymÀst, tehÀt k´sz´n¢s helyett atalÀzni kellett volna, de nem a szokott
szÂval kezdted, azt mondtad, szervusz, ¢n meg rÀd bÀmultam. Neked azt kellett volna
k¢rdezned tûlem: ä Tormay Cecile, ugyebÀr? ä ¢s nekem rÀfelelnem, amit a jÀt¢ksza-
bÀly rendelt: ä Nem, Atala. ä Az ¢n AtalÀmra annak kellett volna k´vetkeznie, hogy te
visszak¢rdezel: ä Mitala? ä ¢n meg Ãjra azt mondom ä Atala ä, s a jÀt¢k zÀrul, te zÀrod,
megcsÂvÀlod a fejedet, ¢s majdnem komoran azt mondod: ä Ki hitte volna. ä T´bbet
mÀr nem talÀlkoztam veled, itt hagytÀl a szervusszal, ami egyik¡nket se jogosÁt fel sem-
mire, de nem is ment meg semmitûl; egyszer k´nyvet Árok m¢g rÂlatok, halottakrÂl,
ki adta nektek a jogot, hogy darabonk¢nt semmisÁtsetek meg, ki-ki magÀval visz be-
lûlem a sÁrjÀba egy darabot. Mi ez az irgalmatlan hadgyakorlat az ¢lûk ellen, akik ¢pp-
Ãgy nem tehetnek arrÂl, hogy szerencs¢tlens¢g¡kre itt maradtak, mint Babits elÀtko-
zott f¡ve, aki Àtka-ÀldÀsa azonos az Ãjra valÂ sz¡let¢ssel. De te nem vagy fü, hogy nûsz
Ãjra, MÀndy? AttÂl, hogy nemzeti klasszikus lett¢l, tûlem soha t´bb¢ nem k¢rdezi sen-
ki, ¢n vagyok-e, ugyebÀr, Tormay Cecile. Fonetikusan ejtetted a keresztnevet, ez a jÀ-
t¢khoz tartozott, azt mondtad, kiejtve az utolsÂ vokÀlist ¢s nem francia c-vel: ä Cecile.

Most aztÀn egyed¡l n¢zhetem a k´z´s fotÂt, amirûl olyan gyakran besz¢lt¡nk, mi-
kor felismert¡k: mindkettûnk alkotÀsainak kulcsszava a csalÀd, ha eg¢szen mÀsrÂl van
szÂ, akkor is. A fotÂ egyik oldalÀn az ¢n vilÀgom, a mÀsikon a tied, az eny¢men arany-
villogÀsban fut gyerek magam a szirteket ÀtÁvelû pallÂn, az egyik oldalon apja, a mÀ-
sikon anyja Àll, kitÀrt karral, k´r´tte boldogÁtÂ naps¡t¢sben lepk¢k, s TrÂja k´zep¢n
ott Àll a Nagytemplom Debrecenben, a te fotÂdat, ami a filmszelet mÀsik lapja, hibÀsan
hÁvtÀk elû, csupa feketes¢g meg Àrny¢k, vagy megcsÃszott a keze annak, aki babrÀlt a
k¢ppel, vagy csak f¢lig v¢gezte el a munkÀt, aztÀn ́ ngyilkos lett az ÂdivatÃ fotÂmühely
fixÀlÂmedenc¢j¢ben. Annyi mindenesetre lÀtszik, hogy k´d gomolyog, anyÀd-apÀd
egyazon pillanatban elûre- ¢s hÀtral¢p, persze csak kontÃrjaiban, pÀrafigurÀk, lenge-
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nek is, bÀr lec´vekelte ûket a halott fotÂs, ha minûsÁteni kellene a felv¢telt, a zsüri azt
mondanÀ, olyan, mint a bÀgyadt csap csepeg¢se. Hogy mitûl lett a te oldaladon a ki
se vehetû k¢p szemcs¢s, szint¢n titok, de lehet, hogy tudtÀk, a ti¢d lesz, ¢s eleve resze-
lûsre csinÀltÀk a r¢szedet. Jaj, ¹reg, hogy ker¡ltek ezek a r¢v¡nk´n m¢gis ´ssze, az
¢n, estenk¢nt engem rÂzsÀs paplannal takargatÂ, ILIçSZ-t mes¢lû apÀm t¡nd¢r feles¢-
g¢vel meg a te csak az ÀllandÂ helyvÀltoztatÀsban r´gzÁthetû hÀtt¢rfigurÀid, a csupÀn
az instabilitÀsban stabil f¡st-pÀra-sz¡lûk.

Vitt¡k a lÀthatatlan pÃpot, te a magad t¢materemtû poklÀt, ¢n a magam t¢mate-
remtû mennyorszÀgÀt, az elveszett MI KIS VçROSUNK-at keresve, te a magad mikro-
vilÀga sz¡let¢seddel azonnal bek´vetkezett atomrobbanÀsa kell¢kei k´zt zavartan sze-
degetted ́ ssze a bizonytalansÀg dÁszlet¢be illû hajdani tÀrgyakat, sz¢klÀbat, csorba kor-
sÂt, szakadt f¢l makkalsÂt, egy l¢trÀt, aki gyalogol, nekem elindÁtja az ¢letemet annak
idej¢n Al Jolson a hangosfilmmel, neked lezÀrja ugyanazt, s tÀgra nyitja a nosztalgia
kapujÀt, mert amikor m¢g n¢ma volt az a vÀszon ä ä

Akkor mi volt, IvÀn? Akkor se volt semmi. °s nekem se nyÁlt ki semmi Al Jolsonnal
¢s a Sonny Boyjal. Csak hitted ¢s hittem. AztÀn lett mindkettûnknek ¢s mindkettûnk-
bûl az, aki, ¢s az, ami. Az egyetemi ÂrÀn, amelyen benn¡nket tanÁtottak, ¢s a kedves
fiatal oktatÂ, mind¡nk barÀtja, elûvezetett benn¡nket, zavartan n¢zt¡nk egymÀsra,
aztÀn a hallgatÂkra. Nem a nyilvÀnossÀg miatt voltunk zavarban, ahhoz mÀr tÃl sok-
szor Àlltunk kamera elûtt, csak akkor ott ¡ltek vel¡nk szemben az utÂdok, akik ¢pp-
olyan ¢rdeklûdû k´z´nnyel szeml¢ltek benn¡nket, mint mi annak idej¢n Basch LÂ-
rÀnt teÀin az akkori aggokat, latolgattuk, meddig ¢lhetnek m¢g, ¢s r¢szv¢ttel csÂvÀltuk
a fej¡nket: milyen s¡ketek szeg¢nyek, milyen r¢szv¢tre m¢ltÂ a hanyatlÀs, azt nemcsak
nem szabad, de nem is illik megvÀrni.

A kapitÀny se vÀrta meg, te is elvitted a magad csomagjÀt Ãgy, hogy hiÀnyodba
szisszent bele MagyarorszÀg, nem a riadt r¢szv¢tbe: mÀr nem vagy az, aki, sz¢p, furcsa
tollazatod megkopott. ögy ment¢l Àt a nagy hÁdon, amilyen voltÀl, kis batyukban az
´sszeszedett, atombomba felrobbantotta fûvÀros ¢s nagyvilÀg, a mÀsik meg egy bÀ-
gyadt visszaint¢s madaraknak, kutyÀknak, lovaknak. Meg az embereknek is. Olyan
tehets¢ges voltÀl, mint a csillag az ¢gen, olyan term¢szetes ragyogÀs vette k´r¡l koz-
mikus mivoltodat, amit nem tud kikezdeni idû, te gyûzted le a halÀlt, nem fordÁtva,
lebonthatnak itt mindent, ha te akarod, ´r´kre Àll Budapest. Keresd meg odaÀt Gas-
kell asszonyt, ¢s mondd meg neki, ha egyÀltalÀn valakihez hasonlÁtottÀl, akkor hozzÀ,
û tudott a semmibûl univerzumot konstruÀlni a CRANFORD-ban. Most mÀr nem ¢rde-
mes hazudnod, hogy mert kimaradtÀl az iskolÀbÂl, nem is vagy igazÀn müvelt. Vi-
gyÀzz, lassan lehÀmlik minden v¢dûr¢teged, ez a halhatatlansÀg elûnye-hÀtrÀnya, sza-
bad ¢s v¢dtelen vagy az ´r´kl¢tben. Te nem voltÀl müvelt? Olvasott? LegalÀbb most
ne tagadd le. Az¢rt nincs sz¢gyenedre.

Mondtam az im¢nt: csak epigonjaid lehetnek, te soha t´bb¢ nem lehetsz, egyedi
voltÀl, mint a magÀny, a lÀzadÀs, a megalÀzottsÀg ¢s a müv¢sz halhatatlansÀga, amely
csak lÀtszatra kollektÁv birtok.

Te voltÀl MÀndy.
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