
magolni. Eb¢d utÀn indulunk La Villette-be, nyÀrig haza se j´v¡nk. De a nûv¢remnek
egy szÂt se errûl a kalandrÂl!

ä MegbÁzhat bennem, kedves n¢ni. SzÂltam ¢n egy szÂt is a t´bbi alkalommal?
ä LÀtja, milyen ostoba? Mintha bizony nem ez volna az elsû alkalom, hogy elûfordul

velem ilyesmi.
ä Csak annyit akartam mondani, hogy ¢ntûlem nem tud meg soha semmit.
ä K¢t Ârakor eb¢del¡nk, rem¢lem, vel¡nk tart, eb¢d utÀn pedig azonnal indulunk.

Tireta megÁg¢rte, hogy addigra itt lesz a holmijÀval. Egy kocsiban biztosan elf¢r¡nk.
MegÁg¢rtem, hogy pontosan ott leszek. Gyorsan hazasiettem, annyira furdalt a kÁ-

vÀncsisÀg, hogy Tireta szÀjÀbÂl is halljam ugyanezt a t´rt¢netet. °ppen ¢bredezett.
Elmes¢lte, hogy havi huszon´t arany¢rt ¢s teljes ellÀtÀs¢rt beszegûd´tt XXX-n¢hez
egy ¢vre.

ä GratulÀlok. Azt mondta, eg¢szen rendkÁv¡li fiatalember vagy.
ä Keservesen megdolgoztam ez¢rt az ¢jszaka; de biztos vagyok benne, hogy te se

vesztegetted az idût.
ä Gyer¡nk, ´lt´zz, ¢n is hivatalos vagyok eb¢dre, meg ott akarok lenni, amikor el-

indultok La Villette-be, ahovÀ ¢n is ki-kiruccanok majd, ugyanis a pÀrtfogÂd nekem
is Ág¢rt egy szobÀt.

K¢t ÂrÀra ott voltunk. Kis hÁjÀn elnevett¡k magunkat XXX-n¢ lÀttÀn, aki Ãgy ki-
csinosÁtotta magÀt, mint egy fiatal lÀny. Märe kisasszony viszont bübÀjos volt, mint
mindig. N¢gykor el is indultak La Villette-be, ¢n pedig Ãgy d´nt´ttem, aznap az Olasz
SzÁnhÀzban t´lt´m az est¢t.

Gy. SzabÂ AndrÀs

AZ °DES MOSOLYö CSAPDAVETý

Sz´r¢nyi LÀszlÂnak

A HALçL VELENC°BEN bû irodalma minden esetben hangsÃlyozza a mü mitolÂgiai
hÀtter¢nek jelenl¢t¢t ¢s szerep¢t. àThomas Mann fûhûs¢nek ¢let¢t ¢s halÀlÀt jelk¢pess¢ tÀgÁtja
azÀltal, hogy a cselekm¢nyt ¢s azokat az alakokat, akikkel Aschenbach kapcsolatba l¢p, mitolÂgiai
´sszef¡gg¢sbe helyeziÊ, Árja p¢ldÀul SzÀsz Ferenc, a MatÃra-sorozatban 1993-ban megje-
lent hÀrom Thomas Mann-novella interpretÀtora.

A F°NY SZAKAD°KA cÁmü tanulmÀnyÀban legutÂbb Gyûrffy IvÀn vette szÀmba az
apollÂni, dion¡szoszi ¢s szil¢noszi elemeket Aschenbach t´rt¢net¢ben (Liget, 1996. mÀ-
jus). Elemz¢s¢ben a filozÂfia, a pszichoanalÁzis, a mentalitÀst´rt¢net eredm¢nyeit hasz-
nosÁtva jut el a mÁtoszk¢nt felfogott Thomas Mann-novella vilÀgk¢p¢nek ¢rtelmez¢-
s¢hez. Aschenbach alakjÀra koncentrÀl, arra az archetÁpusra, akinek viszonya a vilÀg-
hoz alapvetûen mitikus gy´kerü, aki mint a szellem k¢pviselûje s ekk¢nt egy m¢lyebb
lelkis¢g birtokosa, ´ntudatlanul is t´bbet ¢rz¢kel f¢ny ¢s Àrny¢k, ¢let ¢s halÀl egymÀst
felt¢telezû vilÀgÀbÂl, mint a t´bbs¢g.
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Ha Aschenbach szem¢ly¢ben az alapjellemekre, alaptulajdonsÀgokra utalÂ szil¢no-
szi, apollÂni, dion¡szoszi vonÀsok a meghatÀrozÂk, Tadzio kinek-minek a megfelelûje,
l¢ny¢nek m¢ly¢ben melyik mitolÂgiai alak bontja ki magÀt?

A novella belsû ́ sszef¡gg¢srendszer¢nek müv¢szi lelem¢nye, hogy Tadzio szem¢lye
is utat nyit a talÀlgatÀsoknak.

Aschenbach egy alkalommal H¡akinthoszt, ApollÂn kedves¢t lÀtja a fiÃban, mÀskor
a vÁzt¡k´r f´l¢ hajlÂ Narkisszoszt; az ÁrÂ utolsÂ pillantÀsÀval v¢gigkÁs¢rt jelenet mintha
a l¢lekvezetû Herm¢szt id¢zn¢ meg. SzÀsz Ferenc a novella cselekm¢ny¢nek egy pont-
jÀn az Aschenbachot mÀmorba kergetû Dion¡szosz eszk´z¢nek tekinti az ifjÃt. M¢gis
akinek sugÀrzÀsa leginkÀbb bet´lti Tadzio l¢ny¢t, akitûl a fiÃ a legt´bb vonÀsÀt kapta,
annak nev¢t homÀly fedi.

A mitolÂgiai alakrÂl, az alak formai jellemzûirûl a tengerparti jelenet besz¢l sokat-
mondÂan. Thomas Mann nem nevezi nev¢n, de Aschenbachnak TadziÂval t´rt¢nû
harmadik talÀlkozÀsa sorÀn f¢lre¢rthetetlen¡l Aphrodit¢, a rÂmaiak Venusk¢nt tisztelt
istennûje jelenik meg àsz¢p, szelÁd istenÊ-k¢nt* az ifjÃ szem¢ly¢ben. Ker¡li az istennû
megjel´l¢s¢t, mert a pompÀzatos tengeri f¡rd¢s leÁrÀsÀban mÀr mindent elmondott
rÂla, ami TadziÂt vele azonosÁthatja.

A àkamaszkor szüzi nyerses¢g¢benÊ a habokbÂl hosszÃ, àcsuromvÁz f¡rt´kkelÊ kil¢pû ifjÃ
k¢pe, aki k¡lsej¢tûl akÀr lÀny is lehetne, egyenesen a hom¢roszi Aphrodit¢-himnusz-
bÂl j´n elû. T¡nem¢nyszerü megjelen¢se az¢ az isten¢ ä hogy a novella leÁrÀsÀnÀl ma-
radjunk ä, aki àaz ¢g ¢s tenger m¢lys¢geibûlÊ ¢rkezik. A megjelen¢s, a sz¡let¢s hely¢nek
¢s k´r¡lm¢nyeinek eme meghatÀrozÀsa Aphrodit¢ szÀrmazÀst´rt¢net¢re, annak is a
korÀbbi vÀltozatÀra valÂ utalÀs. E szerint a vÀltozat szerint Aphrodit¢ a sajÀt fia Àltal
kiher¢lt Uranosz v¢r¢bûl fogant, amikor annak v¢re a tengerbe esett, ¢s ott tajt¢kot
k¢pzett. Innen az epitheton ornans: àtajt¢kbÂl sz¡letettÊ. à...mintha egy sz¢p, szelÁd isten
tÀmadna az ¢g ¢s tenger m¢lys¢geibûlÊ ä kapunk k¢pet a f¡rdû TadziÂrÂl. Igen! Aphrodit¢
¢gi eredet¢re t´rt¢nik itt egy¢rtelmü utalÀs, a f´ld f´l´tt lebegû Uranoszra, de a F´ld-
anyÀra is, kit ¢ppen Uranosz term¢kenyÁtett meg, hogy a f´ld az ¢letnek adjon otthont
f¡vekben, fÀkban, Àllatokban, folyÂkban ¢s tengerekben.

Aschenbach a parton tartÂzkodik, àaz ûselem hatÀrÀnÊ, amikor a fiÃt harmadik ta-
lÀlkozÀsukkor megpillantja.

àM¢ly gy´kerei voltak a tenger irÀnti szerelm¢nek ä olvassuk az ÁrÂrÂl ä: nyugalomvÀgya a
nehezen dolgozÂ müv¢sznek, ki a jelens¢gek k´vetelû sokr¢tüs¢ge elûl az egyszerünek, a rengeteg-
nek kebl¢n Âhajt elrejtûzni; tiltott, f´ladatÀval merûben ellenkezû ¢s ¢pp ez¢rt kÁs¢rtû vonzÂdÀsa
a tagolatlanhoz, az anyagtalanhoz, az ́ r´kk¢valÂhoz, a Semmihez. A t´k¢letess¢gen megpihenni
´r´k vÀgya annak, aki a kivÀlÂsÀgra t´rekszik.Ê

S akkor hirtelen a v¢gtelen, tagolatlan vÁzelem formÀjÀban el¢je tÀrulÂ t´k¢letess¢g
horizontjÀn megjelenik Tadzio, a t´r¢keny t´k¢letess¢g, s v¢g¢rv¢nyesen ¢s v¢gzet-
szerüen ekkor lesz rabja Aschenbach a fiÃ sz¢ps¢g¢nek. Hom¢rosz Aphrodit¢-him-
nuszÀnak mesteri parafrÀzisa a jelenet. A tengerben messze kint f¡rdû TadziÂt a part-
rÂl hÁvjÀk, szÂlongatjÀk keresû hozzÀtartozÂi. Mik¢nt a himnusz aranyszalagos HÂrÀi-
ban a lÀzas ́ r´m a K¡proszra ¢rkezû Aphrodit¢ lÀttÀn, Ãgy Àrad sz¢t, telik meg eleven
¢lettel, tavaszi frissess¢ggel a lÁdÂi jelenet: à...nûi hangok hÁvogattÀk a sÀtrak felûl, szÀjrÂl
szÀjra adtÀk ezt a nevet, amely szinte jelszÂ gyanÀnt visszhangzott a parton, s lÀgy mÀssalhang-
zÂival ¢s v¢gsû elnyÃjtott Ã-jÀval ¢desen ¢s egyben szilajon csend¡lt: TadziÃ! TadziÃ!...Ê
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Botticelli V°NUSZ SZºLET°SE cÁmü ismert festm¢ny¢re jÀtszik rÀ a jelenet; Thomas
Mann eg¢szen bizonyosan szÀmolt ezzel a konnotÀciÂval, mik¢nt a Botticelli-k¢p is
Hom¢rosz himnuszÀnak ÃjrafogalmazÀsa. Az olasz mestern¢l nem a habok hÀtÀn, ha-
nem kagylÂn ¢rkezik a szÀrazf´ldre a sz¢p testü Aphrodit¢, de az ût k´r¡lvevû mito-
lÂgiai alakok megegyeznek a himnusz szereplûivel. Zeph¡rosz ànedves szeleÊ viszi a ten-
ger fodrain itt is, ott is az istennût, s a parton a himnusz HÂrÀi k´z¡l egy a Botticelli-
k¢pen is megjelenik, hogy ¢gi ruhÀba ´lt´ztesse a sz¢p kegyest.

Hogy a metafora teljes legyen, Àtk´lt´tt vÀltozatÀban az ¢gi ruha is szerepet kap a
novellÀban: Tadzio àhÂna alatt Àtvont hÂszÁnü gyolccsalÊ fekszik a f¡rd¢st k´vetûen a part
f´veny¢re, s a lÀtvÀnyhoz füz´tt kommentÀr, miszerint a k¢p az ifjÃrÂl Ãgy tetszett,
mint àûsidûkbûl k´ltûk hÁradÀsa... az istenek sz¡let¢s¢rûlÊ, egy¢rtelmüv¢ teszi a konkr¢t mi-
tolÂgiai vonatkozÀst.

Hogy Aschenbach szÀmÀra a velencei Ãt v¢gzetes lesz, arrÂl gondosan elhelyezett
jelek Àrulkodnak. Nemcsak az el¢je sodrÂdÂ alakok kontÃrral teli, m¢gis Àrnyszerü,
lebegû jelenl¢te sejteti a belÀthatÂ v¢get, de a k¢t elem: a vÁz ¢s a levegû idegenszerü-
s¢ge is.

Aschenbach ezÃttal a tengeren k´zelÁti meg Velenc¢t, korÀbban mindig a szÀrazf´ld
felûl ¢rkezett. A vÀros mindannyiszor f¢nyben fogadta, most ÂnszÁn ¢gboltozat alatt
¢s vÁzen utazik. A sajka àkoporsÂf¢le karossz¢k¢benÊ a vÁzivÀros k¡l´n´s csendj¢ben, halk
csobbanÀssal evez az ismeretlen gondolÀs. Mintha ¢lû vÀros helyett halott dÁszletek
Ãtvesztûiben bolyongana. Mintha KhÀron ladikjÀn ¡lne, mintha Herm¢sz vezetn¢.

S m¢gis, ez a bizarr varÀzsÃ vÀros az a hely, ahol a Sz¢p, a Forma isteni gondolata
¢rz¢kelhetû k´zels¢gbe ker¡l. Mert a sz¢p irÀnti vonzalom ä sz¡remkedik be PlatÂn
k´zvetÁt¢s¢ben SzÂkrat¢sz tanÁtÀsa az elbesz¢l¢s sz´vet¢be ä visszaeml¢kez¢s azokra az
idûkre, amikor az ember lelke egy¡tt haladt az isten¢vel. A sz¢p a l¢lekben ¢l, s maga
a vÀgy is, hogy a sz¢pet vagy annak àimÀdandÂ hasonmÀsÀtÊ birtokba vegye. S mivel a
sz¢ps¢g az egyed¡li Eszme, melynek birtokbav¢tele az ¢rz¢kek ÃtjÀn t´rt¢nik, az ¢rzû
ember szÀmÀra a sz¢ps¢g szerelme gy´trelmes ¢s sz¡ks¢gk¢ppen csapdÀkat rejtegetû.

Az intellektus, a müvelts¢g f´l¢nyes magabiztossÀga csak ideig-ÂrÀig v¢di meg
Aschenbachot, fokrÂl fokra kiszolgÀltatottja lesz Tadzio sz¢ps¢g¢nek, ellenkez¢s n¢l-
k¡l adja meg magÀt neki. Amikor gondolÀt b¢rel, hogy Velence Ãtvesztûiben nyomon
k´vesse imÀdottjÀt, mÀr ´nn´n lelk¢nek Ãtvesztûiben t¢velyeg. Annak a àcsÃfondÀros
istennekÊ a rabja, aki lehetetlenn¢ teszi, hogy visszat¢rhessen ´nmagÀba. Itt, a novel-
lÀnak ezen a pontjÀn jelenik meg a metafora mÀsik ¢rtelmez¢se, a sz¢ps¢g- ¢s szere-
lemistennû mÀsik aspektusa.

Aphrodit¢äVenus ugyanis nemcsak a szerelmi szenved¢ly istenasszonya, de a szen-
ved¢ly r¢v¢n a halÀl¢ is. AlakjÀnak ûsi jellemzûi k´z¢ tartozik d¢monisÀga. D¢moniz-
musÀnak maradvÀnya pl. az az ´v, melyrûl Hom¢rosz ILIçSZ-a eml¢kezik meg. àAdd
ide most azt a szerelmi varÀzst, mellyel Te az ´sszes isteneket meg a f´ldi halandÂkat leigÀzod!Ê
(ILIçSZ, XIV. ¢nek, 215ä221.) ä k¢rleli H¢ra Aphrodit¢t, hogy az ´v segÁts¢g¢vel csÀ-
bÁtsa nÀszra Zeuszt. Aphrodit¢ az, aki egy¡tt hÀl a halandÂ Ankhisz¢sszel, ami a fiatal
f¢rfi veszt¢t okozza, s ugyancsak û a felelûs Hippol¡tosz halÀlÀ¢rt a szerelmi hÀrom-
sz´g ûsmÁtoszÀban.

Mint a mitolÂgia istenei k´z¡l nem egyhez, Aphrodit¢ alakjÀhoz is egyszerre t´bb
k¢pzet tÀrsul. Egy-egy tÀj¢k helyi kultusza alakÁtja ki azt az ´sszetett jelent¢sü isten-
asszonyk¢pet, melynek tengely¢ben a sz¢ps¢g ¢s a szerelem szimbolikus megjelenÁt¢se
jut ¢rv¢nyre, de ¢pp az alak vilÀgot uralÂ kozmikus funkciÂja r¢v¢n a sz¢ps¢get ¢s
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szerelmet megsz¡ntetû halÀl is benne ¢l a jelk¢pben. A szerelmi szenved¢ly istennûje
ekk¢nt az ¢let-halÀl istennûje is egyben, s Thomas Mann novellÀjÀban Tadzio alakja
¢s szerepe ennek a k¢t aspektusnak egy t´rt¢net keret¢ben valÂ kibontÀsa.

Amikor Aschenbach elûtt a jÀrvÀny, annak vesz¢lye ismeretess¢ lesz, megkÁs¢rti a
gondolat, hogy kapcsolatba l¢pjen a fiÃ csalÀdjÀval. Az elk¢pzelt ¢s meg nem valÂsult
jelenetben Aschenbach figyelmezteti a csalÀd fej¢t a ragÀly terjed¢s¢re, majd a k¢p-
zeletben lejÀtszott forgatÂk´nyv szerint àa csÃfondÀros istens¢g eszk´z¢nek bÃcsÃzÂul fej¢re
teszi a kez¢t, elfordul, ¢s menek¡l ebbûl a mocsÀrbÂlÊ.

A kifejez¢s: àcsÃfondÀros istenÊ, az elbesz¢l¢snek ezen a pontjÀn a vizsgÀlt istenalak
mÀsik aspektusÀnak jelenl¢t¢t sejteti az esem¢nyek menet¢nek tovÀbbi alakulÀsÀban.

Aschenbach r´viddel ezt k´vetûen Àlmot lÀt; lid¢rces, ¢rz¢ki, f¢lelemmel teli Àlmot.
Hatalmas h´mp´lygû t´meg vonulÀsa elevenedik meg a szeme elûtt: istenÀldozatra
´sszetorlÂdÂ, lÀrmÀs, tÀncolÂ-¡v´ltû sokasÀg k¢pe. Az erdûs b¢rcekrûl rajokban ÀradÂ
embert´meg Ãj istent ¢ltet. Az eksztatikus felvonulÀs, mely elemeiben a dion¡szoszi
bacchanÀliÀkat id¢zi fel, csak lÀtszÂlag szÂl a termûerû ¢s a bor isten¢rûl. Dion¡szosz,
aki az ÀtvÀltozÀs mestere is egyben, nem jelenik meg az Àlomban, de talÀn az û meta-
morfÂzisa az az isten, a mÀsik, akinek elnyÃjtott Ã-ban v¢gzûdû nev¢t mÀmorosan
¡v´lti a sokasÀg. Hogy ki ez az istenalak?

Ugyanaz, aki az ÁrÂ elûtt àsz¢p, szelÁd istenÊ formÀjÀban a tengerparton is megjelenik.
Akinek nev¢t ugyanazzal az elnyÃjtott Ã-val adjÀk szÀjrÂl szÀjra a hozzÀtartozÂk, mint
amilyen hangsÃllyal zÃgja-tagolja az Àlombeli t´meg barbÀr istene nev¢t. SzÀnd¢kolt
a konkr¢t sz´vegszerü megegyez¢s a tengerparti ¢s az Àlomb¢li jelenet k´z´tt, hogy
az esem¢nyeket v¢gzetszerüen uralÂ, meg nem nevezett isten szem¢lye azonosÁthatÂ
legyen. Id¢zz¡k fel m¢g egyszer a tengerparti k¢psort: a f´venyen Tadzio hozzÀtar-
tozÂi aggÂdva f¡rk¢szik a vÁzben messze kint f¡rdû fiÃt: à...nûi hangok hÁvogattÀk a sÀtrak
felûl, szÀjrÂl szÀjra adtÀk ezt a nevet, amely szinte jelszÂ gyanÀnt visszhangzott a parton, s lÀgy
mÀssalhangzÂival ¢s v¢gsû elnyÃjtott Ã-jÀval ¢desen ¢s egyben szilajon csend¡lt: TadziÃ! Ta-
dziÃ!...Ê

Az Àlombeli jelenet kulcsmondata: à°s a mÀmoros csapat a lÀgy mÀssalhangzÂkbÂl ÀllÂ,
elnyÃjtott Ã-ban v¢gzûdû nevet ¡v´lt´tte, ezt a szÂt, melyn¢l ¢desebb ¢s egyben szilajabb m¢g so-
hasem volt...Ê

A àtajt¢kbÂl sz¡letettÊ Aphrodit¢äVenus a fû alakja megnevezetlen¡l is ennek a vad,
¢rz¢kien nyers Àlomnak. De az istenalak ezÃttal mindk¢t aspektusÀban jelen van. ý
az ¢rz¢ki sz¢ps¢g ¢s a szerelem istene, ¢s û ä mik¢nt SzapphÂ szÂlÁtja meg himnuszÀban
ä a àcsapdavetûÊ is. ý az àarany¢kesÊ, a àkegyesÊ, az à¢des mosolyÃÊ, ¢s û Aphrodit¢ Melaina,
àa feketeÊ istenasszony, az ember belsû l¢ny¢t megzavarÂ, csÃfondÀrossÀ t¢vû isten. Ha-
talma kozmikus, mindent, mindenkit maga alÀ hajt; ha k¢nye Ãgy hozza, rabbÀ teheti
Àldozatait, elveheti ¢let¡ket is. °s Aschenbach ¢rzi ezt, ott az Àlomban egyszerre meg-
¢rti, hogy ez az isten akkora erejü, hogy az ¢let¢t is k´vetelheti tûle.

Androphonosz (a f¢rfi´lû): ez a neve is ismert volt Aphrodit¢nak a r¢gi g´r´g´k
k´z´tt, mik¢nt nevezt¢k ût Ath¢nban a legidûsebb MoirÀnak, a sors ¢s v¢gzet isten-
asszonyÀnak, ¢s ût tartottÀk a bosszÃÀllÀs istennûi, az Erinn¡sz´k nûv¢r¢nek is. Az is-
tenalaknak ez a korai, archaikus ¢rtelmez¢se a gyÀsz fogalmÀhoz kapcsolÂdva Venus
Libitina formÀban ker¡lt Àt a rÂmaiakhoz.

Ez az isten, a d¢moni, a v¢gzetes vonzÀsÃ sz¢ps¢g hajtja igÀjÀba Aschenbachot. Pa-
zar ajÀnd¢kk¢nt megjelentette magÀt egy halandÂnak, megcsillantva àa f¢lig-meddig
bev¢gzett t´k¢letess¢gÊ müv¢sz¢nek a teljes t´k¢letess¢g isteni mivoltÀt. Ez¢rt a talÀlko-
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zÀs¢rt Aschenbach mitolÂgiai Àrat fizet: az ¢let¢t kell Àtadnia. Azt az ¢letet, melynek
horizontjÀn olyan megrÀzkÂdtatÂ erûvel jelenik meg a vÀgyott sz¢p, hogy elhomÀlyo-
sÁtja az alkotÀs teremtû pillanatait, a megfeszÁtett munkÀban elt´lt´tt ¢veket, ¢s ¢rtel-
metlenn¢ teszi a hÀtral¢vûket.

Az Àlom utÀn mÀr nem akarja elhagyni Velenc¢t. A jÀrvÀny jÀrta vÁzivÀrosban most
mÀr az ellenÀllÀs marad¢k igyekezete n¢lk¡l sodrÂdik a pusztulÀs fel¢. A csÃfondÀros,
a leigÀzÂ isten a fodrÀsz mühely¢ben utoljÀra m¢g megt´reti, ÀtformÀlja, a megzavart
belsûh´z a k¡lsût is hozzÀigazÁtva, mielûtt a v¢gsû Àldozathozatalra sor ker¡l.

Minden, ami ezutÀn t´rt¢nik, annak a j´vend´l¢snek a beteljes¡l¢se, melynek tar-
talma az Àlom esem¢nysorÀval mutat szimbolikus ´sszef¡gg¢st. Ennek az Àlomban
megj´vend´lt, ¢letet k´vetelû Àldozatnak k´zeledt¢t vezeti be Aschenbach rosszull¢te
a v¢gzetes nap reggel¢n. Az utolsÂ jelenet helyszÁne ism¢t a tengerpart, de mÀr az
ûszies, a rideg ¡d¡lûhely. Tadzio ¢s csalÀdja menni k¢sz¡l, s Aschenbach kimegy a
partra, hogy m¢g egyszer talÀlkozz¢k a fiÃval. Kimer¡lt, meghajszolt ¢lete mÀr r¢g
nem az ´v¢, hanem a habokbÂl megsz¡letû s oda visszat¢rû isten¢. A keskeny f´ldcsÁ-
kon Tadzio a tengernek tart, sz¢p, szelÁd istenk¢nt, r´pk´dû hajjal jÀr kint a vÁzen, ¢s
hÀtrafordulva fel¢ tekint. HÁvja ût. ý az, Aphrodit¢äVenus, a sz¢ps¢g ¢s szerelem is-
tene, a hatalommal bÁrÂ ¢let-halÀl-isten, akit neveznek Androphonosznak is. A àtajt¢k-
bÂl sz¡letettÊ rÀn¢z, Ãgy tünik, neki int, s Aschenbach mint annyiszor, most is megindul,
hogy ä elvesszen benne.

LÀzÀry Ren¢ SÀndor

NEVEIMRýL, SZºLEIMNEK

R¢gen val¢k àmon petit Ren¢Ê,
SÀndri, suttyÂ Sanyika ä
Node meg ne s¢rtûdj ez¢rt,
Apika, sem Anyika...
Most csak Ren¢, Alexander,
Komoly SÀndor, olykor SankÂ ä
Szinte felnûtt, szinte f¢rfi!
Rossz p¢nz... F¢lig lajosarany,
F¢lig-meddig kossuthbankÂ!

SzatmÀr-N¢meti, 1876 jÃliusÀban
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