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eljárások tiszteletben tartása még tendenciaszerűen sem segíti a szubsztantív legitimitást. Ha bár
mi szavatolhatja azt, akkor az az embereknek a kollektív választás kínálta hatalom használatát 
tiltó tabui, nézeteik a helyes és megfelelő cselekedetekről, készségük, illetve vonakodásuk, hogy 
maguknak kiváltságos jogokat vindikáljanak, továbbá felfogásuk és előfeltevéseik arról, hogy 
miként kell a társadalmi berendezkedést működőképessé tenni. Ezek végső soron metafizikai ter
mészetű állásfoglalások. Az emberek preferenciáit és érdekeit azonban legalább annyira (ha nem 
jobban) meghatározzák, mint amennyire maguk meghatároztatnak a választások és érdekek által. 
S ezért lehetnek e metafizikai természetű állásfoglalások alkalmasak arra, hogy fékezőleg hassa
nak a kollektív választás kínálta ellenállhatatlan hatalom teljes terjedelmének kihasználására. 
A politikai berendezkedést politikai elvek alakítják; nem úgy, hogy diktálnák működésüket, hanem 
lényegében úgy, hogy az embereket bizonyos metafizikai természetű állásfoglalások választására 
késztetik. A liberalizmus szigorú -  és reményeim szerint kellően koherens -  verziójának rekonst
ruálásával az volt a célom, hogy e »megfelelő« állásfoglalások meghozatalához járuljak hozzá. ” 

Ha tehát a korlátozásmentes piacnak és az erős államnak a cikkben felállított radi
kális dilemmáját nem a praktikum, hanem a politikai elvek választása szintjén értel
mezzük, s Jászay Antal éles figyelmeztetését a „megfelelő” liberalizmuskultúra kiala
kításához való hozzájárulásként olvassuk, akkor tulajdonképpen már nincs is vitánk 
egymással. Hiszen talán ő is egyetértene abban, hogy a liberalizmus esélye itt és most 
igazában nem annyira a piac és az állam, mint inkább a gyengén intézményesült civil 
szféra és a hatalmat ma még jelentős mértékben egy kézben összpontosító kormányzati 
hatalom viszonyán múlik. A kialakítható politikai kompromisszum pedig -  miként 
könyvében ő maga is jelzi -  valóban a demokratikus kultúra erősítését, világos válasz
tási alternatívákat és a hatalom használatára vonatkozó szubsztantív elvekben való 
egyetértést kíván. E kultúra létrejöttébe vetett reményünket pedig talán még korai 
volna feladnunk.

Sven Delblanc

VÉGSZÓ
Csatlós János fordítása
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Nagyra vagyunk igazságszeretetünkkel és józan eszünkkel.
Ám eljön a nap, amikor elsötétül az ész, és megtagadjuk az igazságot. Talán mindig 
volt itt egy gyenge pont. Mindig kivételt tettünk, amikor gondolataink abba a Sem
mibe ütköztek, amit úgy hívunk: halál.

Valamennyien meghalunk -  csak én nem. A halál énrám nem vonatkozik. Én meg
kötöm az életbiztosítást, megveszem a sírhelyemet, de csak illendőségből és jómodor
ból. Rám nem vonatkozik a halál.

Minden lépésemmel a halálhoz közeledem.
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Nem: ez az egyes szám első személy nem helyes. A halál felé ti közeledtek, nem én. 
A halál énrám nem vonatkozik.

Ezt a badarságot szinte nem is merjük bevallani. De tudom, hogy te, aki ezt olvasod, 
a szíved mélyén ugyanígy gondolkozol. A halál másokra vonatkozik, nem rád.

Az életösztön és a halálfélelem a halhatatlanságba vetett hitbe, az örök élet szalma
szálába kapaszkodik. Lássuk, milyen a te örökkévalóságod! A kép térben és időben 
más és más; mainapság még a hívő ember számára is ködös és bizonytalan a paradi
csom. Csak egy bizonyos: az egyéni én nem fog megsemmisülni. Te örökké élsz. A 
halál csak másokra, rád nem vonatkozik.

Egy szép napon elnyeri magyarázatát a sokévi szenvedés; egyszerű magyarázat, ed
dig nyilván elhessegettem. Voltak fájdalmaim, de rám nem vonatkozott a halál.

Rituális szertartás: bevezetnek egy üres szobába, és két orvos tudtomra adja: halálos 
beteg vagyok. Senki nem tud rajtam segíteni. Esetleg meghosszabbíthatják az életemet 
néhány évvel, ha ugyan ez a hosszabbítás érdemes az élet nagy nevére.

Megfigyelem, hogy a két orvos elkerül tekintetével, miközben tudtomra adják a 
hírt. így akarnák jelezni nem létező együttérzésüket? Vagy hogy ne essen olyan ne
hezemre, ha nem tudnám könnyeimet leküzdeni?

Egyetlen száraz kérdéssel reagálok.
Terhel-e felelősség megbetegedésem miatt?
Szárazán, hivatalosan, mintha törvényszéki tárgyaláson volnék. Az orvosok szerint 

nem terhel: májam és tüdőm rendben; a rák a csontrendszert támadta meg.
Nem vagyok „bűnös”, de szinte csalódást érzek. Az emberi ösztön okozati összefüg

géseket kerestet velem: ok-okozat, bűn-bűnhődés. így volna ésszerű. Csak a véleüen 
szeszélyéből halni meg -  szinte csalódás.

Értelmem azt igyekszik tudtomra adni, hogy ezennel úton vagyok a halál felé. De 
érzelmeim tiltakoznak.

Rám nem vonatkozik a halál.
Még most sem.
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Tarisznyádban a halál kemény lábszárcsontja veri tomporod, amikor csatába indulsz. 
Legszívesebben nem vennéd tudomásul. Az én tarisznyámban az. élet marsallbotja 
van, mondod, hetyke katona.

A halál másokra vonatkozik, rám nem.
S amikor megtudod, hogy rád is, elcsodálkozol, és sértve érzed magad. Miért éppen 

én? A halál másokra vonatkozik.
Mennyi ebből a történelmi örökség? Könnyebben veszi-e tudomásul a hívő az ilyen 

hírt?
Nem hiszem. A sztoicizmus lelki nyugalmának irodalmipropaganda-szaga van. Az 

életösztön erősebb, mint a túlvilági életbe vetett hitünk. Akár sült disznóhús sörrel 
öntözött orgiáival, akár jázminillatú hurikkal népesíti be fantáziánk a paradicsomot, 
egyre megy: vikingek, muzulmánok, egyaránt élni akarunk.

Az is igaz, hogy a modern orvostudomány elkényeztetett bennünket. Mégiscsak 
meg kell halnom? Amikor annyi adót fizettem betegbiztosításra! Joggal követelhetem, 
hogy...

De mit is követelhetünk?
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-  Racker, wollt ihr ewig leben? -  kérdezte Nagy Frigyes a haláltól rettegő katonáit. 
Ennél több joggal kérdezhetné ezt tőlünk a modern orvostudomány.

Igen: mit követelhetünk?
Itt megszűnik minden jog. Kialszanak a fényszórók, mielőtt autód a szakadékba 

zuhanna. És végső, szédült gondolatod ez: még sokáig fogok élni.
Montaigne ékesszólóan utasít el minden illúziót és félelmet a halált illetően. Ennek 

ellenére nyakig merül az illúziókba. Azt hiszi, nyolcvan évig fog élni. Még a hatvanat 
sem érte meg, és Esszéi befejezetlenül maradtak ránk.

Azt hitte, még sok éve van hátra.
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Megtudtam: beteg vagyok, s ez lett utolsó jó  szerepem az élet színpadán.
Jó  annak, aki mindig megmaradhat önmagának; aki keskeny vágányú mellékvonalon 
futja le életét, míg el nem éri a remíz sötét nyugalmát.

Nekem túl gyakran kellett új arcot festenem magamra; nehéz feladat magamnak 
is, másoknak is.

Hat elemit végeztem, és csak különös véletlen folytán kerültem gimnáziumba. 
Anyám nem akarta; kenyeret kellett volna keresnem, hogy ne terheljek másokat.

Munkásnak szántak, de kiderült, hogy jó  tanuló vagyok: ez volt az első szerepcse
rém.

Költőfélét láttak bennem, én meg nem értettem, miért kerítenek ennek akkora fe
neket iskolatársaim. Máról holnapra érdekes lettem, a szerelemben is. Ez sokszor pró
bára tett, s nem mindig álltam a sarat.

Most az utolsó szerepet tanulom, feketében, fehérre mázolt arccal. A szerephez tar
tozik, hogy nagyon magamra maradtam.
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Gerincdaganatomat olyasminek képzelem, mint valami lila tengeri liliom. Valójában 
sokkal szerényebb esztétikai követelményeknek felel meg. Hosszú ideje hordom ma
gamban.

Mint a magas növésű embereket általában, engem is sokszor meggyötört a hexen- 
sussz, előkelőbb nevén lumbágó. A keresztcsontomban jelentkezett, s az utóbbi évek
ben gyakran ítélt mozdulatlanságra, miközben roskadoztam a munka terhe alatt. A 
balsors akaratából ugyanazon a helyen jelentkezett a rák. Azt hittem, a hexensussz lett 
egyre súlyosabbá. Fokozódtak fájdalmaim.

Jelentkeztem az uppsalai egyetemi kórház akut rendelésén. Lelkiismeretesen ke
resni kezdték, mi lehet az oka egy ilyen rosszindulatú hexensussznak. Sok időbe telt, 
míg felfedezték az én gonosz liliomomat, aztán kezdődött a morfium, a sugárkezelés, 
a sejtmérgek.

Ismerőseim barátságosan kacarásztak, amikor hexensusszomra terelődött a szó. 
Amikor megmondtam, hogy rákom van, kerülni kezdtek, mint a leprást.
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Nem, nem tengeri liliom lengedez a hátamon, még csak daganatról se lehet beszélni. 
A csontvázam úgy porlik szét, mint szobor a mérgezett városi levegőben. Lassan szét
porladok.

Eleget, sőt a kelleténél is többet beszélek a betegségemről, egocentrikusán és az em
beri méltósággal összeférhetetlenül; mintha saját ürülékem mutogatnám. Ókori filo
zófusként a lélekről kellene beszélnem, mialatt a testemben lassan hatni kezd a bürök 
a méregpohárból.

-  Kedves Kritonom, testem alsó része már merev és hideg.
-  Közeledik szívedhez a halál, mesterem.
-  Hagyjuk a halált; a halhatatlan lélekről beszéljünk.
De a testet, a betegséget, a halált nem lehet félvállról venni. Materialista korunkban, 

gondolom, egyedül ez érdekelheti olvasóimat.
Fel kell mutatnom ürülékemet.
Engem is érdekel.
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Vizuális korunkban a filmvászon és a képernyő révén válik ismertté az ember. Akit 
ott látnak, az létezik. Engem is eleget emlegettek ahhoz, hogy valamiféle feszélyezett 
hangulat vegyen körül a kórteremben -  híres valamiről, de miről?

Egyik-másik ápolónő autogramot kér; némelyik arról beszél, hogy ő is író szeretne 
lenni.

De a kórtermi betegtársadalom nagy bizonytalanságban van mindaddig, amíg egy 
nap ki nem derül az igazság -  ez a valaki írta azt a tévédarabot Hedebyfalváról!

- T e  írtál Hedebyről és a Nagymamáról?* -  kérdezi Svensson.
Mért is tagadnám?
-  Büdösül jó  volt, láttuk az asszonnyal az egész micsodát.
-  Bár a kritika nem nagyon lelkesedett.
-  Mi az, hogy kritika?
Beszélnem kell Svenssonnak az újságrovatokról és a hasábokról, ahol megbírálják 

a tévéműsorokat, beszélnem kell a médiakritikusokról és a lapok irodalmi mellékle
teiről. Bizalmatlanul hallgatja.

-  Mi ugyan az ilyen hülyeségeket soha el nem olvassuk. Te csak írj, ahogy eddig 
írtál.

Azt már el sem mondom Svenssonnak, hogy egyszer én mentettem meg egy kollé
gám tévésorozatát, amikor ő még nem ismerte a műfaj minden csínját-bínját. Új dia
lógust írtam neki, hozzáigazítottam a színészekhez a szerepeket, s a két utolsó fejezetet 
szinte én magam írtam.

A vége felé jobb lett a sorozat -  állapította meg a kritika.
Óvakodtam attól, hogy leleplezzem magam.

* Delblanc a Hedebyfalváról írt regénysorozatát és a Kedves nagymama (Kara Farmor) című regényét nép 
szerű tévéváltozatra dolgozta át.
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Amikor megtudtam, mi bajom, egy kicsit elviccelődtem az osztályos nővérrel. Eleven, 
csinos teremtés, de egy kicsit lompos, és a haja gondozadan. Szóba hozom a sejtmér
geket, és mondom, tudom, hogy parókát kell majd hordanom.

— Nem veszélyes -  mondja. -  Én több mint egy évig jártam parókával.
— Igen? Miért?
— Szakított velem a barátom. Akkor kitéptem a hajam.
Nem szokatlan, hogy a nők el akarják vetni nőiségüket. Anorexiás lányok dühödt 

igyekezete, hogy halálra éheztessék magukban a nőt, kiapasszák az élet forrását.
Nem kérdezősködöm tovább, de bűntudatot érzek a magam és a férfinem nevében. 

Indokolatlanul. Jóravaló, melegszívű férfiak halnak meg fiatalon. Cinikus vén kéjen- 
cek száz évig elélnek makkegészségesen.

A betegséget és a halált nem érdekli az erkölcs.
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Milyen különös.
Beteg vagyok, szenvedek, halomszám nyelem a gyógyszereket, s az éjjel buja álmom 
volt, mint valami kamasznak.

Almomban egy lány ült egy sarokban, meztelen alsótesttel; talán kigombolt blúz is 
volt rajta. Ott ül felhúzott lábbal, karjával átfonja a térdét. Fejét a vállhajlatába rejti. 
Csaknem teljesen kopasz.

Nem tudom, szomorú-e vagy csak fáradt, de mohó vágy vesz erőt rajtam. Ugyan
akkor borzongok a bűntudattól: talán miattam szomorkodik?

Vagy csak pihen, két szeretkezés között?
Csak azt tudom, legszívesebben rávetném magam.
Felizgatva ébredek, mint egy kamasz.
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— Bocsássatok meg mind nekem!
Villon kér így bocsánatot. De ő keresztény kultúrában élt, ahol minden jóra fordul
hatott, ha az ember megbánta bűneit, és bocsánatot kért. Számomra ez nem így van. 
Ami rosszat tettem, jóvá nem tehető. Gonosz cselekedeteim hatályban maradnak az 
idők végezetéig, mint halomra dőlő dominók végtelen sora.

Mégis gyermekes megkönnyebbülés kiejteni a régi szavakat. Szólj igazat, vedd ma
gadra, amit elkövettél, fújj rá a bibire, adj kezet, hajts főt, és kérj bocsánatot... 

Mondd, amit mondani kell.
-  Bocsássatok meg mind nekem!
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A  k ó rh á z b a n  tö ltö tt  rö v id  id ő  a la tt nyo lc-k ilenc  o rvossa l k e rü lö k  k ap cso la tb a . T a lá n a 
sa já tságos m u n k a id ő k  é s  a  fo k o zó d ó  spec ia lizá ló d ás m ia tt.

Az orvosok véleménye nem mindig egyezik, de ezt kollegialitásból titokban igyek
szenek tartani. Ám a páciensek gyanakvók, és nyugtalanítja őket a felsőbb hatalmak 
torzsalkodása.

Nagy teher a felelősség. Bosszantó, ha az orvos nem találja meg a diagnózist. Nehéz 
ellenállni a kísértésnek, hogy a beteget egy másik osztályra küldjék, ahol vegyes ér
zelmekkel fogadják. Új beteg, új felelősség -  ésszerű ez? helyes ez? A beteg talán nem 
is „az én asztalom”, nem az én szakterületem. Egy jóságos, mindenható orvos volna 
az ideális, olyan, mint Mennyei Atyánk, aki a világ minden betegségének szakorvosa.

Ilyen nincs. Van helyette a saját szakterületen kívüli bizonytalanság és a kísértés, 
hogy meneküljünk a felelősségtől.

Ez nem az én asztalom.
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Most áttesznek a belgyógyászatra, a hematológiára, más halálraítéltek közé, akiknek 
már nem sok idejük van hátra. Új környezet. A mennyezeten sínek a függönyöknek, 
melyeket akkor használnak, amikor az orvosnak valami kellemetlent kell közölnie a 
páciensssel. A lesújtó prognózist. Hogy még milyen rövid ideje van.

Nyilván azzal az elgondolással, hogy bennünket többieket megkíméljenek a sírástól, 
jajgatástól. De a legtöbben nyugodtan, önuralommal fogadják a halálos ítéletet. Ve
teránok: régóta néznek farkasszemet a halállal.

Van az osztályon egy szépen berendezett nagy terem, ahol tilos a dohányzás. Több
nyire üresen áll. A dohányosok egy mocskos kis zugban szoronganak, kiselejtezett bú
torok között. Itt mindig telt ház van. Az ápolónők és orvosok is idejárnak.

A megszokott svéd politika. Nem az eredmény a fontos, hanem hogy felmutassuk, 
milyen rendesek vagyunk. A fejlődő országoknak küldött segélyeink rengeteg bajt 
idéznek elő. Viszont bizonyítják, milyen rendesek vagyunk.

Sokaknak különösen a reggelek kínosak, vizelési és székelési zavarokkal. Ma gyöt- 
relmesen hosszú ideig kell várni, míg a nappalos nővérek felveszik a munkát. Sok ágy
ból hallatszik nyögés, sóhajtozás.

-  Én csak csöngetek és csöngetek, de ma senki nem jön -  mondja Jonsson. -  Min
denem fáj, és tisztába kellene tegyenek, de nem jön senki.

Ma van Lúcia napja -  mondja Svensson.
Lúcia-nap; várjunk türelemmel. Ápolónők, segédszemélyzet mind fehérbe öltözik, 

gyertyával, tálcákkal járnak körbe, rajtuk kávé, aprósütemény és szintetikus forralt 
bor. Bevonulnak a kínok házába, és Szent Lúciáról énekelnek, a ragyogó szőke láto
másról. Mi meg, ahogy tudjuk, visszatartjuk a nyögést, sóhajtozást.

Valahol, túl fájdalmainkon, még emlékszünk, milyen férfiöröm, amikor fiatal nők 
énekelnek, szép ruhákban: megtelik tőlük fénnyel téli éjszakánk. Csak ne kínlódnánk 
annyira. Csak ne ülnénk sajgó, vörös csimpánzcombokkal saját váladékainkban. De 
fő a jó  szándék.

A lányok befejezték a műsort, most már lehet remélni, jön a morfium, a száraz ágy
nemű. De előbb még a községi zeneiskola tanulói özönlenek be, egy egész osztály, és
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se vége, se hossza karácsonyi énekeiknek. Járókámba kapaszkodva bólogatok, bravó- 
zok, jaj de aranyosak, mondogatom. De a bűvös hangok nem érnek el hozzám, mi
közben a rák dühödten marcangolja csontvázamat. Mikor fogják már be a pofájukat 
a nyavalyások! Homlokom kiveri a hideg veríték.

Egészséges olvasóm, te nem tudod, milyen a betegjáróka. Talán láttál már öregeket 
rolátorral, de ez nekem túl veszélyes szerkezet. Nekem testmagasságú, gördülő járóka 
kell, fogantyúkkal, és párnázott támaszokkal mellemnek és karomnak. Ezzel a magas, 
ingatag járgánnyal még a vécébe is bejutok. Kacsa és ágy tál nem fér össze férfibüsz
keségemmel. De megesik, hogy a természet fittyet hány férfibüszkeségemnek.

— Milyen gyönyörűen énekelnek—mondom járókámban imbolyogva, és csorog raj
tam a hideg veríték. — Milyen édesek! Kis angyalok!

A főnővér szája szögletében elégedett mosoly játszadozik. Mégiscsak afféle ismert, 
hivatalos személyiség vagyok: fontos, hogy jelezzem elismerésemet. Szilvia királynő is 
kap néha virágot pityergő gyerekektől, mégis mosolyognia kell.

Én viszont morfiumot szeretnék mindenekfölött. A csordapásztorok az én fájdal
maimon nem sokat segítenek. Csak a jó szándék és szeretet nem enyhíti bajainkat.

Mintha egy szép fiatal nő kínálná fel ölét a férfinak, akinek legfőbb vágya egy be
öntés.
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Nem, semmi jogom panaszkodni, hogy egyedül vagyok, és elhagynak barátaim. Én 
is cserbenhagytam egy jó  barátomat: Mon Cousinnek nevezem a Hedeby-regények- 
ben. Hosszú évekig senyvedt javulást remélve, de csak a halál jö tt el érte. Hogy sze
retett volna együtt lenni velem! Művelt, szellemes társalgó volt, nem esett volna ter- 
hemre meglátogatni.

Mégis: mért hagytam cserben?
Talán a kényszertől félünk, nyomasztó gátlásoktól. Szavaktól, melyeket nem szabad 

kiejtenünk; vigyázz a nyelvedre, légy óvatos... A mi kultúránkban mintha lehetetlen 
volna természetesen beszélni a halálról.

Barátomnak egyedül kellett meghalnia.

13

Véletlenül kezembe kerül egy röntgenfelvétel a csontvázamról, csípőtől a nyakcsigo
lyákig. Olyan bolyhos a felhalmozódott meszes gócoktól, mint a tavalyi bárány. 

Ellenszenves kép.
-  A fejem még tiszta -  mondom a felvételnek.
-  Addig-ameddig -  mondja a mellkasom.
-  Még tudok írni.
-  Már nem sokáig -  feleli a bárány. -  Most már nem te határozol. Hamarosan tel

jesen tehetetlen leszel.
Gyerekes vagyok. De nem akarjuk elfogadni a test uralmát a lélek fölött, és talán 

emiatt vagyunk emberek.



Sven Delblanc: Végszó •  1461

14

A kiadóm meglátogat a kórházban. Barátságos és kellemes, mint mindig; igyekszik 
vigasztalni és bátorítani, ahogy lehet. Ő életem utolsó apahelyettese, én meg eltúlzom 
fájdalmaimat, hogy részvétet csikarjak ki belőle.

Idegesít, hogy nyugtalan, izeg-mozog, túl hamar elmegy. Gyengédebb, türelme
sebb atyai szeretetet vártam volna tőle.

Valószínűleg nagy fájdalmai voltak, azért volt szórakozott és nyugtalan. Néhány 
hónappal később kórházban halt meg.

De én még sokáig fogok élni.

15

A fájdalom szigorú tanítómester: igazi oroszlánszelídítő. Már felkeléskor elkezdi...
Az egészséges olvasó talán furcsállja ezt. Hogyan fájhat a felkelés? Nehezebb volna, 
mint megkötni a cipőnket?

A rákos betegnek viszont nagy feladat: valóságos megpróbáltatás. Gondoljuk csak 
el, hogyan kelünk fel az ágyból. Felemeljük felsőtestünket, kilencven fokban elfordít
juk az ülepünket, leeresztjük a lábunkat, aztán derekunkat és lábunkat kiegyenesítve 
felállunk. Ilyen egyszerű ez az egészségesnek. A betegnek lehetetlen az ilyen akroba
tika. A fájdalomtól eszméletét veszítené.

Gyógytornásza segítségével vagy saját kárán megtanul felkelni az ágyból. Óvatosan 
ráhengeredik a kevésbé fájó oldalára. Hasra fekszik és keresztbe fordul az ágyon. Jól 
megmarkolja az ágy keretét, leereszti a lábát, először, amelyikre majd testsúlyával rá
nehezedik, aztán a másikat, amelyikkel egyensúlyoz. Két karja segítségével felemeli a 
felsőtestét. Hosszadalmas művelet, sok időt és fáradságot vesz igénybe.

A járóka ad némi támaszt, de nem eleget. Folytonosan meg kell állni vele, a felső
testnek pihennie kell.

Aludni sem könnyű. Forgolódsz, amíg elviselhető testhelyzetre találsz. Akkor al- 
hatsz néhány percet. Aztán kezdheted elölről a próbálkozást.

Sok mindent megtanul az ember a fájdalom nevezetű oroszlánszelídítőtől. Míg vé
gül semmilyen trükk és csalafintaság nem segít.

Végül a fájdalomé az utolsó szó.

16

Mivé tesz bennünket ez a rohamos átalakulás?
Gyermekké, aki csak a saját testén babrál, nem érdekli semmi más, és tehetetlenül 
másokra szorul.

Sajátos leszűkülés, egyre fokozódó elerőtlenedés.
Valamikor kilométereket gyalogoltál, most néhány száz métert támolyogsz, és meg

bénít a fáradtság és a szenvedés.
Valamikor farkasétvággyal, válogatás nélkül faltad, amit eléd tettek, most csak cse

csemőpapin élsz. Italról szó sem lehet, bár kínodban és halálfélelmedben majd el- 
epedsz e látszólagos és múlékony vigasz után.

Nem akarok beteg lenni, úgy akarok élni, mint régen, dolgozni, szerelmeskedni, 
mozogni, inni, enni...
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Akarhatsz, ami tetszik, a betegség földre terít. 
Életed fölött most egy erősebb akarat az úr.

17

Filozofálni annyi, mint felkészülni a halálra -  régi, közismert tétel. Erről locsog Cicero 
és Montaigne.

Nagyon életvidámnak, egészségesnek és erősnek kell lennünk, hogy racionalizálni 
tudjuk a halált, és olyan ideológiát dolgozzunk ki, mely megbirkózik a Semmivel. A 
halál közeledtével saját szennyében fetrengő, halálfélelemtől szűkölő, elgyötört test 
lesz belőlünk.

-  Nem félek a haláltól -  mondod.
És hazudsz.
„A halál a semminél is kevésbé félelmetes”, mondja Lucretius.
Holott bennünket épp az rémít a legjobban, hogy a halál megsemmisülés. 
Elrémülnék, ha jéghideg börtöncellával fenyegetnél, de még az is jobb volna a Sem

minél.

18

Ó, öröklét, ki mérhetne fel téged? Elkezdődök de vajon hol a véged? Ó, öröklét, te 
időtlen idő!

V ajo n  én ek lik -e  m é g  L u c id o r*  z so ltá rá t te m p lo m a in k b a n ?  E h h e z  ta lá n  a  je le n le 
g in é l e rő te lje seb b  é s  m ag ab iz to sab b  k e re sz té n y sé g re  v o ln a  szükség , n e m  a  m i á llam 
e g y h á z u n k ra , m ely  a  szociális ügyosztály  egy ik  fü g g e lék e . T u d ja  is ten ; d e  e szem  á g á 
b a n  sincs az  ú j ZsOLTÁROSKÖNYV-et** b eszerezn i.

Lucidor között és közöttem szembeszökő a különbség -  ő hitt az örök kárhozatban, 
és ezért valószínűleg inkább a Semmibe vezető halált választotta volna.

„O, öröklét, szívem reszket előtted, 
mikor elmém örvényeidbe mélyed, 
ahol gyötrelmek irtózata ég 
örökké, s nem jön el soha a vég.”

Igen. Miben is hitt ő tulajdonképpen? Egy biztos: ugyanúgy iszonyodott a haláltól, 
mint én. S ezt ki is fejezte ékes szavakban:

„Remegj hát, testem minden por cihája!
Állj égnek, hajam minden rémült szála!
Sírj, elme, látva a kínt és a vészi, 
mely mindent mar, tép, de el nem emészt.”

* Lasse Lucidor (1638-1674) költészetében a mélyen átérzett, középkorias vallásosság jói megfér a bohém- 
séggel. Versei mintegy áthidalják a távolságot Villon és Bellman, a nagy XVIII. századi svéd dalköltő között.
** A több évszázados egyházi hagyományra támaszkodó ZsOLTÁROSKŐNYV-et nemrégiben az „új idők” szel
leméhez igazította és részben átírta a modern svéd egyházpolitika.
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„Ay, bút to die, and go we know nőt where; 
to lay in cold obstruction, and to rőt;
This sensible warrn motion to become 
a kneaded előd; and the delighted spint 
to bathe in fiery floods or to reside 
in thrilling regions o f thick-ribbed ice...”*

Shakespeare, természetesen; SZEGET SZEGGEL -  Claudio monológja; számomra nincs 
ennél hatalmasabb megnyilatkozása a halálfélelemnek. A rettegés váratlanul tör fel az 
illedelmesen megadó tirádákból -  ötletes, erőteljes drámai fogás.

De ezek a sorok érzelmeket fejeznek ki, a halálról nincs mondanivalójuk. Költészet, 
művészet, zene gyámoltalanul, kisemmizetten néz szembe a halállal. Lehet mondani
valónk az élők halálfélelméről, a túlélők gyászáról a drága megboldogult miatt. De a 
halálról? Jég? Tűz? Sötétség? Kárhozottak jajveszékelése?...

Mindennek semmi értelme. A halál a semmi. Le lehet írni a Semmit?
Azt mondta valaki, hogy az esztétikai élmény pillanatnyilag felfüggesztheti a halál- 

félelmet. De hogyan fogadjam be az esztétikai élményt, amikor magamra vizelek, és 
sajog minden csontom? Aki eleven és egészséges, azt a művészetnek nem kell semmitől 
megszabadítania. Ok úgysem hisznek a halálban.

A Semmi. A legsilányabb földi lét jobb a semminél: ezt tudta már a halott Akhilleusz 
árnya is, akivel az alvilágban találkozott Odüsszeusz. Shakespeare-nek sem kellett Ho
méroszt olvasnia, hogy ezzel tisztába jöjjön. /

„The weariest and most loathed worldly life 
that age, ache, penury and imprisonment 
can lay on natúré is a paradise 
to what wefear o f death...”**

* „De m eghalni! K i tu d ja , hova  m en n i? 
H ideg  zugban  ku sh a d n i és rohadni.'... 
E  fo rg ó , érző, m ozgó va la m i -  
egy sárcstm ó... A  já ts z i ked vű  szellem  
T ü zes folyókba vész, vagy tévelyeg  
vacogtató, ird a tla n  jégcsapok k ö zt..."

** „A leggyűlöltebb, g yö trő fö ld i élet
-  betegség, ínség, vénség, börtön együ tt -  
a z  É d en  kertje  reszkető  szívünknek , 
h a  zörget a  h a lá l.”

(Mészöly Dezső fordításai)
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„The miserable have no other medicine 
bút only hope...”*

Furcsa, hogy tisztafejű emberek sem hallgatnak a józan ész szavára, és nem adják fel 
a reményt, amikor megkörnyékezi őket a halálfélelem.

Nővéremet egy évvel ezelőtt pusztította el az enyémnél is kegyetlenebb rák, mely 
rohamsebességgel úgy falta fel, mint szalmakévét a láng. Szerettem és tiszteltem nő
véremet. Éles eszű, józan, igazságszerető volt, gyanús volt számára minden illúzió. De 
amikor eljött az ideje, mégsem tudta elfogadni a közeli halál gondolatát. Őt is fogé
konnyá tette az illúziókra a halálfélelem.

-Jobban érzem magam -  ropogták az égő kéve lángjai. -  Ősszel várnak a tanítvá
nyaim. Nemsokára talpra állok.

Nemsokára már remélni sem maradt ereje.
Értetlenül és zavartan néztem ezt a „gyengeséget”. Mintha elképzelhető volna az 

igazságszeretet, mely halálfélelmünk fölé tud kerekedni.

21

Mint sok más kamasz, én is rajongtam Knut Hamsunért. Szerettem stílusát, gőgjét, 
férfias keménységét. Lehangolt, hogy náci társutas volt, de én is a szokásos magyará
zattal vigasztalódtam: öreg, szenilis, rossz befolyással van rá a családja.

Emlékszem, mennyire megrázott, amikor kezembe került önmentegetése, mely 
semmi alól nem menti fel: Pa GJENGRODDE Stier. Nyoma sincs rajta a szenilitásnak. 
Stílusművészete ugyanúgy sziporkázik és ragyog, mint valaha. Egészen megzavart. 
Szemérmetlen élni akarása pedig egyenesen felháborított. Ezt a remekművet egy ki
lencvenéves aggastyán írta; süket mint az ágyú, és szinte teljesen vak. Ez arculütés volt 
egy tizennyolc éves kamasznak, de ma már meg tudom érteni. Én is szeretném, ha 
megérhetném a kilencvenet, s érezném hátam mögött a tavaszi nap melegét a ház 
kátrányos gerendáin.

Egyébiránt nem értem, mért nem kötötték fel a norvégok, vagy állították puskacső 
elé. Vagy mért kegyelmeztek meg Ezra Poundnak az amerikaiak.

Milyen hatással lehetnek kortársaikra az írók, ha senki nem veszi komolyan sza
vaikat?

De mainapság nem sokan lézengenének a Parnasszuson, ha felelősségre vonnánk 
mindazokat, akik himnuszokat zengtek népirtásról és kényszermunkatáborokról.

Még hosszú élet vár a társutasokra.

* „A nyom orultnak n in cs m ás vigasza, 
csak a  rem ény..."

(Mészöly Dezső fordítása)
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Non omnis moriar, mondja a költő. Nem halok meg egészen. Művem élni fog. 
Gyerekség. Még ha magam részéről hinnék is benne, nem csillapodna rettegésem. 
Talán ezt hiszik a nők, amikor oly gyakran gyermekeik jelenlétében kívánnak meg
halni? Asszonytestem gyümölcsei akkor is élni fognak, amikor már nem leszek. Nem 
halok meg egészen.

A Semmi nem nyeli el egész mivoltomat.

23

Az öregkor gyengesége; gyermekeik életét kezdik élni az asszonyok. Anyósproblémák. 
A mama mindenbe beleavatkozik. Mindez talán csak biológia. Minél közelebb kerül
nek a halál Semmijéhez, annál inkább a fiatalok életében keresnek menedéket. A fia
talok meg védekeznek: e' ben a hajlékban csak egy élet fér el. Az én életem, biztos 
távolságban a haláltól. Az enyém!

Nyugodj bele, öregasszony. Azt a Semmit, melynek nem kellesz, úgyse kerülöd el. 
Se te, se a szereteted, se a gondoskodásod.

Se semmid.

24

Látom az egyetemi katalógusomban, hogy a teológiai fakultás már alig-alig létezik, az 
orvosi viszont egyre terjeszkedik. Ahogy a Manhattanén áll az a kicsi templom a fel
hőkarcolók árnyékában.

A szegény országokban úgy pusztulnak az emberek, mint hangyák az égő hangya
bolyban. A mi gazdag világunkban tenyerén hord bennünket az egyre növekvő és egy
re fejlettebb orvostudomány.

Tehetséges diákok választják az orvosi pályát akkor is, ha nem felel meg hajla
maiknak és érdeklődésüknek. Tudják, hogy foglalkozásuk presztízsét és anyagi biz
tonságát nem fenyegeti semmiféle politikai megrázkódtatás. A politikusok fejtetőre 
állíthatják az iskolát vagy a gazdaságot, de nem húznak ujjat azzal a szakmával, amelyik 
kigyógyíthatja őket az infarktusból.

A gyógyászati kutatás robbanó erővel növekszik, és egyre többe kerül. Orvosok, 
ápolónők, segédszemélyzet, mind több fizetést és kényelmesebb munkaidőt kíván, ami 
nem olcsó dolog. A társadalom egészséges feléből nemsokára már nem lehet több 
pénzt kifacsarni. Bennünket, betegeket egyre hosszabb ideig tartanak életben; az or
vosok végül is nem sok beteget tesznek el diszkréten láb alól szánalomból. Etiópiában 
egészséges csecsemők halnak meg, a svéd öreggondozás kebelén magatehetetlen tes
tek sorvadoznak éveken át.

Képtelenség, de nem tudunk mást kitalálni.
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Egész biztosan jó  és hozzáértő kezekben vagyunk. De karácsony táján más szelek kez
denek fújdogálni. Az orvosok és ápolónők szabaddá teszik magukat, hogy körültán
colhassák a karácsonyfát. Az osztályok elnéptelenednek -  furcsamód minden megvál
tozik. Eddig inkubátorban ápoltak egy-egy beteget, mint a csecsemőt; most hazakül- 
dik őket meghalni.

Én is azok között vagyok, akik hazamehetnek, de nem érzem nyugodtnak magam. 
Gyógyszereim kikapcsolták szervezetem immunvédelmét, és azonnal tüdőgyulladást 
kapok. Karácsony hete nekem parázsló lázálom. Fulladozom, minden ablak tárva- 
nyitva, jéghideg a ház.

Vízkereszt után újra kitárja szeszélyes anyaölét a kórház. Rögtön jobban érzem ma
gam a sugárkezeléstől. Időnként még járóka és mankó nélkül is eldöcögök.

Kiismerhetetlen anyánk kikerget bennünket a téli éjszakába, aztán újra kegyeibe 
fogad.

Vajon hány páciens halt meg odahaza az ünnepek alatt?

26

Nem emlékszem, hogy álmodtam volna, amikor tüdőgyulladásban vergődve a leg
rosszabbul éreztem magam. Most, amikor a sugárkezelés és a morfium egy kicsit 
„rendbe hozott”, gyakran álmodom a halálról.

Olyan a halál, mint egy Hammersh0i-enteriőr,* de színek nélkül, csak szürke ár
nyalatokkal. Az üres szobaszögletek és sarkok a halált jelentik, és elrettentenek. Al
momban felkiáltok.

A halál Semmije üres szoba képében jelenik meg előttem.
Ilyen álmokkal terhes reggeleken csak nagy sokára tudom elsuttogni az élni akarás 

makacs refrénjét.
-  Még sokáig fogok élni.

27

Betegségem nem járványos, társadalmilag sem megbélyegző, mint az AIDS vagy a szi
filisz. Mégis magamra maradok; barátok és ismerősök elmaradoznak. Eleinte még ka
pok virágot, de a virág hamar hervad. Most már azt sem kapok.

Amelyik barátom mégis meglátogat, kényszeredetten, gátlásosán viselkedik. Olyan 
sok mindenről nem szabad beszélni. Megválogatjuk szavainkat, és óvatosak vagyunk.

Látogatóimat egy láthatatlan vendég kíséri. Ok úgy tesznek, mintha nem vennék 
tudomásul. Amikor elmentek, csak ő marad velem, a Semmi néma hírnöke.

Tulajdonképpen nincs is más társaságom, mint ez a hallgatag vendég, sötét szem
üregével. Felpanaszolom magányomat, főleg, hogy részvétet keltsek az olvasóban.

Ha meggondolom, egyedül érzem magam a legjobban; mint a többi emlősállat, ha
lálom óráján én is menekülnék, hogy elrejtőzzem.

* Vilhelm Hammersh0i (1864-1916) dán festő. Műveiben dán és XVII. századi holland festészeti hagyo
mányokat egyesít. Különösen Vermeer van Delft volt rá nagy hatással.
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A baráti társaság már úgysem lehet ugyanaz, mint valamikor volt. Mesterkélt, hamis 
levegőt hagy maga körül.

28

-  Hiszen egész jó  színben vagy -  mondja egyik vendégem. -  Én meg azt hittem... 
-Hogy?
-  Öööö, nem is tudom, de...
Tudod te nagyon jól, kedves barátom, csak nem akarod kimondani. Viaszsárga csont
vázra számítottál, amelyik a takarón babrál ujjaival, nem valakire, aki felöltözve jár- 
kel, ha sápadtan és járókára támaszkodva is...

Barátom csodálkozik, és kissé csalódott is. Ha már egyszer felebarátian idetörte ma
gát hozzám, akkor nekem kutyakötelességem az utolsókat rúgnom.

29

Pascal: „Az énnek két tulajdonsága van: ez mélységesen igazságtalan, mert önmagát helyezi min
den egyéb középpontjába. Ugyanis minden én ellensége az összes többinek, és legszívesebben va
lamennyit maga alá taposná. ”

így igaz, és a betegség hatására egyre igazabb lesz.
Egyik idős rokonom rendszeresen telefonál, és panaszkodik, milyen beteg. Rész

vétre vágyik szeretetpótlék gyanánt. Amikor én még betegebb lettem, átmenetileg 
nagy zavarba jött. Most már megint úgy panaszkodik, mint azelőtt.

Egyet azért megtehetünk: kíméljük meg a fiatalokat panaszainktól és halálfélel
münktől. Az öregek problémái túl elvontak a fiataloknak; nekik a betegség az, ha va
laki sízés közben a lábát töri; nekik nem létezik a halál.

Amennyire lehet, hallgass bajaidról a gyerekek előtt.
Ameddig lehet. Önuralmad előbb-utóbb úgyis megszűnik, te pedig gyötrelem és 

teher leszel a gyerekeknek.
Hát igen: Pascal -  amit az ember nyomorúságáról mond, azzal teljesen egyetértek. 

De a nyomorúság elől való megfutamodásában nem tudok társa lenni.

30

A betegből rákos daganat lesz egészséges embertársai életén.
Mint rohamra induló fehérvérsejtek serege siet segítségünkre a részvét és áldozat- 
készség. Az első időkben.

Segítséget már kaptunk a kórházban, de onnan a napi jótékonysági robotot letudva 
hazamegy orvos és ápolónő. A családi jótékonykodás éjjel-nappal kötelező.

De a részvétnek is van határa. Előbb-utóbb elérkezik a nap, amikor az egészséges 
hozzátartozó védekezni kénytelen.

-  Hát én? Én nem érdemiek gyengédséget és gondoskodást? Nekem nincs saját 
életem?

Előbb-utóbb eljön a nap, amikor a szeretett arcok mosolyát elkínzott köteles
ségtudat és fásultság dermeszti meg.
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Minden beteg parazita.
Rákos daganatok vagyunk mi, gyógyíthatatlan betegek: egészséges felebarátaink 

életerejét szívjuk el.

31

Ezt még megtehetjük az én életemben, de gyerekeinkre a pokol vár.
Igaz, az én életemből már nem sok van hátra. És 1931 óta sem élünk a paradicsomban.

De most, a környezetpusztítás korában, amikor túl sok az ember ahhoz, hogy elvi
selje egymást... Gyerekeinkre a pokol vár.

De a gyerekek nemigen törődnek a jövővel; családot alapítanak gondtalanul, és 
építik saját jövőjüket. Talán azt gondolják: nekem semmi se jó, és konzervatív vagyok, 
és mi más volna is várható beteg, öregedő emberektől?

Isten tudja. Van egy egocentrikus, fiziológiai konzervativizmus, amelyik rajong a 
régi jó  időkért, amikor egészséges és fiatal volt a test, és virágzott a szerelem. Ez a 
beállítottság nem érdemel megbecsülést.

De van egy tapasztalatba épülő pesszimizmus is. Túl sok reformprogram és forra
dalom kecsegtetett már reménnyel és boldogsággal, és rendszerint katasztrófa lett a 
vége. Aki tisztességes, nem játszhatja a sértett idealistát egy kegyeden világban, sem 
kiábrándultságát nem cirógathatja önelégülten.

Én csak szomorú vagyok, szenvedek a kárvallottakkal, és egyre bizalmadanabbul 
nézem az újabb, ígéretes programokat.

Kedves világboldogító, szívesen elhinném, hogy igazad van és sikered lesz, de sötét 
tanulságokat vontam le a tapasztalatból.

32

Orvosi rendeletre csökkentenem kell a morfiumot, és végül teljesen le kell mondanom 
róla. Más fájdalomcsillapítókat kapok helyette.

-  A morfium egy későbbi periódusra kell -  mondja orvosom.
Nem is olyan megerőltető az absztinencia, s arra gondolok, miért nem lehet 

könnyebben leszoktatni a kábítószerről a heroinistákat, fokozatos dóziscsökkentéssel. 
Legrosszabb az éjszakai izzadás; egyre-másra váltom a pizsamát. Barnára izzadom bű
neim szemfedőjét, ködlik fel fejemben egy Bellman-idézet.* Igaz, ami igaz: nem sok 
izzadnivalóm van bűnökért és bűnös szenvedélyekért, java részük csak fantázia, mások 
suttogták a fülembe.

Egy jó  hét múlva ismét normális az izzadás, a morfium kiürült szervezetemből. Le 
kellett mondanom róla egy későbbi periódusra. A végső fázisban hatalmas adagokra 
szorulok majd, hogy úgy-ahogy elviseljem a fájdalmakat.

* Cári Michael Bellman (1740-1795), a XVIII. század egyik legjelentősebb svéd lírai költője. Dalaiban a 
mámort ünnepli, és életteljes miniatűrökben mutatja be a korabeli Stockholm félvilágát. Franciásan szelle
mes humora és virtuóz formakezelése közepette azonban nemegyszer haláltáncol járnak bohém figurái.
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33

Fantaziálok, hallucinálok; nem is tudom, minek nevezzem.
Mintha rádió szólna az emeleti lépcsőn, valami végeérhetetlen sportközvetítés, talán 
műkorcsolyázás. Nagyon halkan; csak néha sikerül egy-egy szót megértenem.

A házban természetesen egyetlen „igazi” készülék sem szól. Egyedül én hallom lát
hatatlan rádiómat.

Agyam mellett nagy, kékesfehér virágmintás függöny van az ablakon. Különösen 
mikor fáradt vagyok, és szabadjára eresztem gondolataimat, a virágok átváltoznak ar
cok szövedékévé. Nem néznek rám, mintha tudomásul sem vennék létezésemet; talán 
egy másféle rendet képviselnek. Néznek, elgondolkozva vagy fájdalmasan. Sehol egy 
mosoly.

Most, hogy le akarom írni a dolgot, eltűnnek, és visszaváltoznak virággá, levelekké. 
Minden erőmet megfeszítve sikerül megkülönböztetnem két arcot: Diocletianus csá
szár elnagyolt profilját, és Emersont. Az amerikai gondolkodó arcán kelletlen fintor, 
mintha a torka fájna, vagy ecetet kóstolt volna. Talán, mert két nagy egérfüllel van 
felcicomázva.

Értelmem felvilágosít, hogy a fülek igazában az egyik virágminta szirmai. De nem 
vagyok képes megkülönböztetni ezt a mintát. Emerson nekem most egy óriás egér.

Káprázataimat nem tudom hasznosítani irodalomnak vagy ideológiának. Vannak, 
de sajátosan nem érdekelnek.

Talán a Semmi hírnökei.

34

Cipőm felső része elnyűtt, repedezett. Felöltőm kétes tisztaságú. Fogaim korhadtak, 
lötyögnek. Leheletem bűzlik.

Ideje volna cipőt talpaltatni, új felöltőt venni, rendbe tétetni agyaraimat.
De minden jó  szándékot leszerel a sivár meggondolás: nemsokára se cipő, se felöltő, 

se új fog nem kell nekem. Négy szál deszka meg egy szemfedő: csak ennyi kell. 
Fogatlanul, tomposán támolygok botra támaszkodva az utcán.
-  Legalább méltón viselné a keresztjét -  suttogják felebarátaim.
Fogadanul rájuk vigyorgok, botjaimat markolva meg-megránduló kezemmel. 
Rosszallón elfordítják a fejüket, és nem köszönnek vissza.
Azt hiszik, betegség és szenvedés összefér az emberi méltósággal.

35

Méltón viselni a megpróbáltatást...
Versailles-ban, a király környezetében nem volt szabad meghalni: rossz ízlésre vallott 
volna. A koporsókat éjjel csempészték ki a palotából; halálesetekről soha nem beszél
tek. Az uralkodót nem illett szenvedéssel és halállal untatni. A pokol kínjai közt is hall
gatni kellett, fegyelmezetten viselkedni és alázatos derűvel mosolyogni a királyra.

-  Felség, egészséges vagyok, mint a makk.
Az önfegyelem arisztokratikus erény. Elkelne belőle egy kicsivel több a svédek

nek is.
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De nekem nincs szükségem önfegyelemre. Én tollforgató vagyok, plebejus: ked
vemre tobzódhatok az önsajnálatban.

36

Otthon vagyok egy darabig, és meglátogat szőnyegkereskedő barátom: új áruja érke
zett. Betegségemre hivatkozva elhárítom ajánlatát. Meghökken, és felszólít, könyö
rögjek Istenhez jobbulásért, jó  egészségért. Valamennyi barátjával együtt imádkozni 
fog értem a pünkösdista gyülekezetben; csadakozzam hozzájuk imáimmal én is.

-  Ugyan már -  mondom. -  Nincs Istennek fontosabb dolga, mint Sven Delblancot 
meggyógyítani?

-  Az Isten csodát is tehet!
És olyan aprólékos részletességgel mesél csodás gyógyulásokról, hogy elámulok. 

Szőnyegkereskedő barátomnak nincs elég fantáziája, hogy kegyes hazugságokat eszel
jen  ki.

De eléggé felkeltette érdeklődésemet ahhoz, hogy felvessem a kérdési orvos ba
rátom előtt, aki persze pozitivista, de elég intelligens, hogy ne hárítsa el gúnyos mo
sollyal a kérdést. Komolyan meghallgat, s végül bólint:

-  Igen, csakugyan történnek csodák -  mondja végül.
-  Tehát igaza volna hívő barátomnak?
-Tulajdonképpen nem. A pünkösdisták is meghalnak, bármennyit imádkoznak is 

értük a gyülekezetben. Vagy, mintha csoda történne, néha felépülnek. De ők se gyak
rabban, mint a bűnösök és ateisták, akikért soha nem imádkozik senki, akikkel a kutya 
se törődik. A természet tesz néha csodát, tekintet nélkül hitre vagy hitetlenségre.

A mi szekularizált világunkban ezek szerint több pogánnyal történik csoda, mint 
hívővel.

Csodát remélek.

37

Munka, munka...
Vissza, vissza a munka világába...
Első lépés az olvasás. Csakhogy most olyan furcsaság következik, amit más nagybete
geknél is megfigyeltem.

Azokat a könyveket választom, melyeket ifjúságom és erőim teljében olvastam, 
mintha vissza tudnák hozni egészségemet.

Azon kapom magam, hogy A HÁROM TESTŐR-t olvasom. Felszínesnek, laposnak ta
lálom. Valamikor, szomjasan, lángoló íróságomban nem volt nagyobb élvezetem, 
mint üdítő italokat nyakalni. De a színes löttyökben mostanára elpattant minden bu
borék.

Olvasom Balzacot, de rikítónak és hangoskodónak találom.
Shakespeare megállja a helyét, de csak kis adagokban viselem el -  betegnek túl sok 

benne az élet és az erő.
Az olvasással úgy van a beteg, mint az étellel. A nagy gyógyszerfogyasztás felkelti a 

vágyat a semleges, ízetlen gyermekételek után. Krumplipüré, tejleves, kukoricaliszt
puding, tejbegríz.
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Megborzongok az undortól és émelygéstől, ha dögsárga béarnaise-mártásban úszó 
bélszínszeletre gondolok.

De ezek a semleges pudingok és kásák sem ízlenek. Semlegesnek semlegesek, de 
nem olyan gyermekien, ahogyan emlékeimben éltek.

Strinberg folyton szapulja azt a moslékot, amit a Kék Toronyban* szolgálnak fel 
neki. Nem tudja megérteni, hogy az ízek iránti fogékonyságát eltompította az öregség; 
hogy gyomrát emészti a rák. Ifjúságunk ételei nem térnek vissza hozzánk.

38

Szeresd felebarátodat, bánd meg bűneidet; közeleg a vég.
Megannyi igazság; az idők kezdetétől süket fülekre találtak. Mindez oly egyszerű, de 
nekünk sosem akarózott megfogadni az egyszerű tanácsokat.

Mi a legfőbb jó az életben? -  kérdezték hajdan a filozófusok. Szerintem fölös
legesen; a válasz nyilvánvaló. Az élet tartalma és értelme a munka. Testvérágak az egy 
élet fáján. Az alkotómunka a szeretet megnyilvánulása. A szeretet munkára és fárad
ságra szorul, ha élni és hatni akar.

De gerincem sebes a felfekvéstől; erőm egyre kevesebb, s nem tudok dolgozni, mint 
valamikor. Szemem vaksi, kótyagos vagyok, kimerültén roskadok ágyba, olvashatatlan 
kéziratlapokkal a kezemben.

A munka becses értéke kisiklott a kezemből.
A munkátlan életet viszont nem tudom elviselni.
Regényírás nem jöhet szóba. Ez a munka olyan aprólékos pontosságot igényel, mint 

egy középkori katedrális bábukat mozgató toronyórája; túl nagy és túl nehéz. Be kell 
érnem rövid, töredékes, rapszodikus darabokkal.

Korán fekszem, pihenek és alszom, amennyit tudok. A reggeli kávé és fürdő után 
legföljebb egy órát bírok dolgozni, mielőtt látásom elhomályosul, és inogni kezd lábam 
alatt a padló. A kék virágos függönyről csupa fáradt és megvető arc mered rám. A 
lépcső felől zümmög a nem létező rádió.

De azért dolgoztam. Megírtam egy oldal prózát.

„The miserable have no other medicine 
bút only hope...”

39

Munka, te szent munka...
Nos, nekem az a munka, hogy betűket rójak papírra, s olyasvalamivé fűzzem össze 
őket, amit költészetnek neveznek. De a költő nem lehet meg jó  egészség és jó  emlé

* A Kék Torony nevű házban volt Strindberg utolsó stockholmi lakása. Itt halt meg 1912-ben. Ma Strind- 
berg-múzeum.
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kezet nélkül. A kilenc múzsa anyja, Mnémoszüné, az emlékezet istennője volt. Én pe
dig már semmire nem emlékszem; talán gyógyszereim hatása alatt.

Egy köteg levelet találok apám utolsó éveiből Kanadában. Újra kellene olvasnom 
őket. Talán életre keltené emlékeimet.

De nincs erőm újraolvasni őket.
Egy levélre még emlékszem doktori értekezésemmel kapcsolatban. Mivel ennek 

folytán „nagy úr” lett belőlem, beszünteti számomra pénzküldeményeit.
Soha nem küldött pénzt. Tíz éven át én küldtem neki megtakarított filléreimet.
Nagy nyomorban élt.

40

Munka, munka...
A svéd nyelv Rocinantéjén, ezen a rozzant gebén vágni neki a nagyvilágnak; olyan 
nemes paripákkal versenyezni, mint az angol vagy a klasszikus görög...

Strindberg szép szökkenésekre tudta sarkantyúzni a lovat, de nemritkán átérezte 
fogyatékosságait; fáradtan és a kezdődő öregkor súlya alatt elbizonytalanodik, és ha 
kell, ha nem, szórja maga körül a gallicizmusokat. A francia nyelv iránti szerelme saj
nos viszonzatlan maradt.

Strindberg mindig hű önmagához, mindig ráismerni nyelvében a frissen vágott li
lahagyma szagára. Hjalmar Bergman* álruhát öltött, és alárendelte magát a nyelvnek. 
Bergman nyelvéről nem is beszélhetünk, csupán a H err von Hancken és a Marku- 
RELL stílusa közötti különbségekről. Élete végére kissé elpetyhüdt és bőbeszédű lett, 
talán az alkoholtól.

Söderbergnek** egyszer sikerült mindent jól összehangolnia a DOKTOR GLAS-ban. 
De hogy valaha is felülmúlta volna mesterét, Hermán Bangót,*** abban nem vagyok 
biztos.

Kis népek, kis nyelvek... Nincs könnyű dolguk.

41

Kis nyelvek, kis országok, egymást harapdáló pegazusok...
Mesterségem világát betegségem alatt sem felejthetem el.
Szorulásom van; röntgenezés előtt hashajtót kell bevennem. Beleim háborognak, de 
a buszban hazafelé sikerül féken tartanom végbelem záróizomzatát.

A küzdelmes gyalogutat nem bírom ki a házunkig. A nadrágomba csinálok, mint 
egy kisgyerek. Kimerültén, hideg verítékban úszva, bűzösen botiok át a küszöbön. 

Otthon vár rám a posta, géppel írt névtelen levelek, mint rendesen, szokatlanul jó

* Hjalmar Bergman (1883-1931) svéd regény- és drámaíró. Fin de siéde hangulatú műveiben az ösz
tönélet determináltságát hangsúlyozza.
** Hjalmar Söderberg (1869-1941) svéd regényíró. Élete utolsó évtizedeit Dániában töltötte. Szellemes 

és melankolikus novellái, regényei Maupassant és Anatole Francé hatását tükrözik.
*** Hermán Bang (1857-1912) dán író, újságíró. Kezdeti műveinek naturalizmusát később impresszionista 
árnyalatosság váltotta fel.
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stílusban. Ismeretlen ellenlábasom örül betegségemnek; rászolgáltam mint bünte
tésre.

Gyűlölet mint igazságtétel, irigység mint büszkeség és megvetés.
Az egész ház úszik az ürülékszagban.

42

Kis országok, kis nyelvek... Megvásárolható toliforgatók; észre sem veszik szajhaságu- 
kat. Nyúlszívű irodalomszociológusok, akik nem mernek beletúrni ebbe a szennyesbe; 
még nem biztonságos.

Hamsun és Per Hallström vad németbarát volt még a náci időkben is. Vajon nem 
azért-e, mert Németországban fordították és becsülték műveiket, míg a nyugati de
mokráciák nem érdeklődtek irántuk?

Az én balra kacsintó nemzedékemet nemigen fordították Nyugaton; nem tanús
kodtak meggyőzően az átkos kapitalizmusról. Keleten viszont elég gyakran fordították 
őket, annak bizonyságául, hogy a szocializmus megbecsüli a kultúrát. Legjobb esetben 
keleti utazásokkal vesztegették meg őket, ahol megbámulhatták a Potyemkin-ku- 
lisszákat, kaviárt zabálhattak, és pezsgőt vedelhettek. Ezt az udvariasságot igazán meg 
kellett hálálni; jö tt is a sok lelkendező útinapló a Rendszer dicshimnuszaival.

Eszükbe se jutott, hogy meg vannak vesztegetve.
Kis országok, kis nyelvek.

43

Dolgozni, emlékezni...
írd  meg emlékirataidat fiatalon: színesek lesznek és erőteljesek, ha igazságtalanok és 
szubjektivek is.

írd  meg őket korosabban, amikor az emlékek már kifakultak, és merev sémákba 
rendeződtek.

írd  meg öregen, amikor idillen és önsajnálaton kívül már semmid nem maradt. 
Betegen már semmire nem emlékszel. Homályos, fehér felhők a fekete táblán -  

csak ennyi van.
Nincs erőm emlékezni. Még arra sincs, hogy új, friss emlékeket hazudjak össze ásí- 

tozó olvasóknak.

44

Munka, az én munkám, mely immár véget ért.
Két ág van ezen a fán: szimbolizmus és realizmus. A szimbolista művek többnyire rö
videk, a realisták terjedelmesek, és gyakran népszerűbbek, legalábbis Skandináviá
ban. „Vékony” könyveim kelendőbbek voltak Európában. A svéd kritika egy kalap 
alá vette minden írásomat. A szimbolizmus hosszú novellákban jelentkezett, ezeket 
„közbülső” írásoknak keresztelték.

A realizmussal voltak problémák. Fiatalkori élményeimet már megírta a harmincas 
évek nemzedéke, és velük szemben nem volt könnyű saját profilt kialakítani. Néha
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sikerült elbeszéléstechnikai fogásokkal és a szóbeli költészet hagyományainak felhasz
nálásával kivágnom magam.

Lehet, hogy a modernizmus győzött mint művészeti irányzat, de olvasókat vesztett, 
amikor eltávolodott a szóbeliségtől. Jellemző, hogy Joseph Conrad volt az egyik úttö
rő: az ő angolsága tanult nyelv: soha nem volt gyerekkori élménye az angol szóbeliség. 
Milyen különös jelenség Conrad: nincstelen és egyben hallatlanul gazdag. Hagyomá
nyosabb regényeket alkotott volna, ha lengyelül ír.

Az én műveimben tovább él a szóbeliség, a „vékonyakban” és szimbolistákban is. A 
HERÉLTEK egy szó változtatás nélkül kerülhetett színpadra; a SPERANZÁ-t Malte nap
lójának csendes monológja mondja el; a JERUZSÁLEM ÉJSZAKÁJA, legalábbis formailag, 
plátói dialógus.

Nem hiszem, hogy a szépirodalom hosszú távon fennmaradhat, ha kitépi a szóbeli 
hagyomány gyökereit. Egyébként a költészet sem, ha elszakad az énektől és felolva
sástól.

45

Mégiscsak furcsa...
Hisztérikusan elutasítottam, hogy nyíltan beszéljek munkámról, és megvetettem kol
légáimat, akik vásári kikiáltóként álltak műveik mellett; elemezték és magyarázták 
őket, rendszerint naiv önigazolással. De a kritika malmainak kellett az őrölnivaló, s a 
locsifecsi szerzőket nagy megbecsülés övezte, ha műveiket nem olvasta is senki.

A szerző intelligenciájának és jó  gondolkodókkal való azonosulási képességének 
semmi köze a műalkotás értékéhez. „Wie sind syntetische Urteile a priori möglich?” 
A kérdés talán érdekes, de nem szépirodalom. A színvonalas irodalom a banalitásból 
ver aranyat. Olyan egyszerű anyagból épít, mint „Nem könnyű az ember sorsa!”*

Munkámat megmérgezte ez a mindenféle esztelen elméletgyártás. Két vonal válik 
ki közülük: egyrészt a természettudomány és technika filozofémáit követő hamis ana
lógiák, másrészt a romantika felmelegített ételmaradékai, ami semmivel sem kevésbé 
eszement.

Meg az is, ahogy a modernizmus főzött magának varázsitalt a darwinizmus mocsár
vizéből: ahogy telik az idő, úgy lesznek egyre tökéletesebbek az emlősök, az autómár
kák és az irodalmi művek: micsoda ostobaság! Joyce talán jobb, mint Homérosz? Más, 
mint Homérosz, az biztos -  ennyi elmondható.

A kritikának ez a butasága megkeserítette és megnehezítette munkámat.

46

így dolgozni, ebben a svéd kultúrában...
Sajátos volt. Itt még magukban hordozták az emberek a régi paraszti világ normáit — 
a test örömei jólesőek voltak, de egy kissé bűnösek; a lelki dolgok csak afféle érthetet
len liturgia volt a templom fehér boltívei alatt, órákig tartó, sanyarú prédikációkkal 
körítve, amiből egy szót se értett senki.

Utalás Strindberg: ÁlomjAték című drámájának egyik motívumszerűen ismétlődő mondatára.
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Ennél szórakoztatóbb volt a cirkusz meg a parasztkomikusok, pálinka és lányok 
döntögetése a bokrok alatt; ha meglehetősen bűnös és elítélendő is.

Amikor már nem volt kötelező a vasárnapi istentisztelet, kiürültek a templomok. 
Az esperes mennydörgött a gyülekezet lanyhaságán, vagy a lelki finomság jelének lát
ta, hogy üres a templom; üres templomban prédikálni előkelő, rogyásig teli cirkuszi 
sátorban fellépni rossz ízlésre vall.

Legelőkelőbb az a kultúra, amelyik senkinek se kell.

47

Munka, irodalom...
Kegyetlen ez a tél: seregestül szedi áldozatait barátok és kollégák között. Néhány üd
vözlő sort kapok egy költőtől, nemzedékem legnagyobbikától; reszketeg betűk, egy 
hatéves kisfiú írhatta volna: barátom beteg. Barátian gyámoltalan sorait látva sírva 
fakadok.

De erről talán nem is kellene szólnom, ha nem volna szimbolikus jelentése is: a 
komoly költészet beteg. Nemsokára csak az olcsó ponyva és a vizuális médiához tör- 
leszkedő írott szó marad a porondon. A fiatalok úgy verődnek hordába, mint a kiir
tástól rettegő vadállatok, és az állam felelősségéről üvöltenek a kultúra iránt. Ez a kul
túra pedig egyre inkább egyfajta üveggyöngyjáték lesz, ami annyira érdekli a népet, 
mint a heraldika vagy a sólyomvadászat tudománya.

Nem vagyok filozófus csizmadia; szavam sokakhoz eljutott.
Annál nagyobb keserűség látnom, hogy lemenőben a nap a szó művészetének szép 

kertje fölött.

48

Munka, te szent munka...
Betegségem hírét gyorsan egymás fülébe súgják az emberek; elnémul a telefon; le
vélszekrényem csak félig telik meg mostanában.

Annál jobban meglep, amikor az egyik tájékozatlan tévégenerális felhív, dolgozzak 
át televízióra egy regénysorozatot. Jelen állapotomban ez persze lehetetlen; az elemi 
jó  modor azt követelné, hogy tájékoztassam betegségemről és elhárítsam ajánlatát. 

Mégsem mondok nemet. Néhány hét gondolkodási időt kérek tőle.
Olyan vagyok, mint a fiatal lány, aki váratlanul kérőre talált. Mint minden nő, én 

is szerelemre, férfira, otthonra, gyerekekre vágyom, bár az élet forrása beteg bennem. 
Minden emberi és női tisztesség azt írná elő, hogy kikosarazzam a kérőt.

De nem tudom megtenni. Még egy hétig érezni akarom, hogy a szent munka vágyik 
utánam, hogy magáévá tegyen.

49

Egyik rokonom azzal vigasztal, hogy elüldögélhetek a kertemben, műveim hosszú so
rára gondolva. Hiszen mégiscsak nagy életmű marad utánad!

Milyen különös. Az ember soha nem olvassa újra a műveit, már csak gyakorlati
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okokból sem. Túl kínos szembesülni ennyi kudarccal. Mennyi mindent másként kel
lett és lehetett volna csinálni!

Számtalan barna boríték hever itt is, ott is, tele félig kész kézirattal, és vázlatokkal, 
amikből lenni kellett volna valaminek. Egy Homérosz-tanulmány -  töredékben. 
Esszék a -  látszólag? -  ellentmondásos ODÜSSZEIÁ-ról.

Utolsó vakációmban fejembe vettem, hogy saját erőmből beletanulok Homéroszba: 
sajátságos dialektusába és nyelvezetébe. Az elején nagyon nehéz volt, de annyira be
lejöttem, hogy egy homéroszi Wörterbuch segítségével kapásból tudtam olvasni.

Amikor évfolyamtársaim az őszi szemeszterben megkezdték a birkózást a csodálatos 
hatodik énekkel, én már folyékonyan olvastam a szöveget. Megragadó esztétikai él
mény volt. Az ablakon besütött az őszi nap, s fényét mintegy visszaverte a szöveg hul
lámcsobogása.

Most sokkal bonyolultabbnak találom, mint akkor: veszélyek furcsa, baljós levegője 
üt át az idill paradicsomi hangulatán. Kockázatos és nehéz betolakodni ebbe a phaiák 
paradicsomba.

Megbicsaklik az ének alaphangja; nyilvánvaló, de nehezen bizonyítható törést ér
zünk.

De erről már nincs erőm írni most, hogy a szent munka kiesik a kezemből.
Soha nem jutok el már a phaiákok szigetére.*

50

Testem ólomsúllyal nehezedik rám; a sötét földbe vágy.
Sokan elmondták már, de újra elmondható: gyermekké tesz bennünket, hogy annyira 
alá vagyunk vetve testünk szeszélyeinek. Az új csodagyógyszerek mellékhatásokat vál
tanak ki: szénalázat, izzadást, orrvérzést. Hólyagom és beleim komiszkodnak velem.

Csakugyan meg kell utálnunk ezt a beteg testet? Torkig vagyok szeszélyeivel és bar
bár csibészségeivel. Nagy lelki élményre vágyom, szabadulni testem zsarnoksága alól. 
Talán a Pont Langlois-t kellene látnom, a festményt, melyet oly sokáig keresett Van 
Gogh, de sose találta meg. Talán ott ülnöm egy román katedrálisban, és egy ezerszó- 
lamú misét hallgatnom.

Misererét? Kyrie eleisont?
Nem; Glóriát, győzelmi himnuszt az álnok test fölött.
Glória!

51

Buddha testét halála után feldarabolták, tagjait elszórt ereklyetartókban rejtették el. 
Mohamed Medinában halt meg, ott is van eltemetve. Zarathustra hetvenéves volt, 
amikor meghalt, bár azt hitte, még soká fog élni.

A kereszténység viszont abból a csodából sarjadt ki és szökkent virágba, hogy egy 
ember feltámadt halottaiból.

Valaminek kellett történnie -  ennyit megtudunk az ellenséges zsidóság szkeptikus

* Delblanc nak, betegségével való bámulatra méltó küzdelemben, mégis sikerült befejeznie Iliász- és Odüsz- 
SZEiA-elemzését, ezt a kis filológiai és szépirodalmi remekművet.
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kommentárjaiból. A sír mellett dolgozó kertész elásta a holttestet, mert nem akarta, 
hogy odacsődüljön a nép és letapossa az ágyásokat -  így az egyik magyarázat.

Elhihetjük vagy kétségbe vonhatjuk, tetszés szerint. Egy bizonyos: feltámadás nél
kül ma nem volna kereszténység.

Oly nagy bennünk a halálfélelem, hogy a feltámadás világvallás alapja lehet.

52

Nem: igazában ketten támadtak fel halottaikból. Az első Lázár volt, aki már hullasza
got árasztott a sziklasírban eltöltött négy nap után.

Mindig gondolkodóba ejtett, hogy Jézus sírva fakad a halott sírja előtt. Miért sír 
Jézus?

Már tudtuk, hisz maga a Mester biztosított róla, hogy Lázár fel fog támadni halot
taiból.

És Jézus mégis sír, mielőtt csodatevő erejét megmutatná.
A hiteles hagyomány morzsája volna ez, ami túlélt minden manipulálást? Valami 

névtelen tanú, aki emlékezett rá, hogy maga Jézus is tehetetlenül állt a sír előtt, amikor 
együtt gyászolt az asszonyokkal? Hogy megrendült lelkét elfogta a felháborodás. Hogy 
elsírta magát.

Ember voltának emléke, mintegy a látcső fordított végén át. Mielőtt isten voltának 
borostyánkövébe zárta volna a hagyomány.

Isten, aki az ember sorsát siratja?
Vagy gyenge ember, aki sír, mert nincs hatalma a halál fölött?

53

Szétszórt kártyák az árokparton és az utakon: az Ördög tarkabarka konfettije.
Az amerikai polgárháborúban történt, amikor még komolyan vették a keresz
ténységet. A katonák eldobták kártyáikat, mielőtt harcba indultak volna. Végóráik 
előtt csak biblia és imakönyv maradt az oldalzsákban.

Én elszórtam, amit csak tudtam; tarisznyámban már semmi sincs.
Indulok a harctér felé.
Egyedül, üres kézzel.

54

Egyik utolsó emlékem nővéremről, talán amikor utoljára voltunk nála látogatóban... 
Soha nem félt, mindig büszke volt, de most nem tudott beletörődni, hogy elmegyünk. 

-  Késő van -  suttogta valamelyikünk. -  Most már igazán mennünk kell...
Úgy tett, mintha nem hallaná. Csak beszélt, beszélt, terveiről, arról, hogy jobban, 

sokkal jobban érzi magát...
Lázat mért, mi csendben szedelődzködtünk, motyogtunk, hogy késő van, most már 

igazán mennünk kell... Nővérem leolvasta a hőmérőt, arca önkéntelenül eltorzult a 
fájdalomtól, aztán beszélt, beszélt.

Mi az ajtó felé tartottunk, de ő nem vette tudomásul, hogy elköszönünk, hogy kép
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mutató módon hangoztatjuk, nemsokára biztosan jobban érzi magát; ő csak beszélt, 
beszélt.

Még kinn a folyosón is hallottuk, hogy mondja, mondja.
Siettünk kifelé a keskeny közön az ágyak között, ahol a jóléti betegellátás hajótö

röttéi hörögnek a halál hullámvölgyeiben.
A nyitott ajtókon át hallottuk a makacs hangokat: beszéltek, beszéltek.

55

Utolsó reggelem idehaza; vár a kórház.
Amikor a kora tavaszi reggelen kimegyek, hogy behozzam az újságot, váradanul egy 
csapat őzzel találom magam szemben a telken. Fejük fölött a reggeli köd tömör vat
tacsomója. Idejöttek lelegelni a krókuszok és tulipánok friss hajtásait; űzi őket az éhség 
ezen a megkésett, hideg tavaszon.

Felém fordítják fejüket, és rám néznek, csillogó szemükben hitetlenkedő csodálko
zással. Eszükbe se ju t megijedni.

Kísértet volnák már csupán: képzeletük szüleménye? Vagy csak én álmodom eze
ket a kecses állatokat?

Megvetően hátat fordítanak, lassan megindulnak a füvön, kényelmesen ringó ív
ben átugorják a kőfalat, aztán eltűnnek az erdőben.

Igyekszem elhitetni magammal, hogy félnek tőlem.
Hogy még mindig élő ember vagyok, akitől megijednek a félénk vadak. De lehet, 

hogy tévedek.
Csak kísérteiét láttak.
Egy másik világ hívogatása, egy számomra nem hallható hang csalogatta haza az 

állatokat.
Magamra maradtam a Semmi földjén.

*

1990 őszén rákban megbetegedtem. Kórházba kerültem, és 1991 telén eléggé javult 
az állapotom, hogy rövid naplót írjak betegeskedésemről.

A napló csak magamnak szólt volna, de úgy látszik, az író arra van programozva, 
hogy mindig másoknak írjon.

Szövegem orvosi szempontból nem sokat ad. Amit magam, a nagyközönség vagy 
akár a szakorvos tudhat ennek a „betegségnek” ezernyi ezer változatáról, azt úgysem 
volnék képes ismertetni; időm sem volna rá.

Csupán egy magánember számol itt be embertársainak a betegség első stádiumá
ban átélt érzéseiről és gondolatairól. Örülnék, ha soraim hasznot hajtanának.

Handen-Jáma-Stockholm, 1992. június 3.

(A jegyzetek a fordítótól valók.)


