
PILLANATFELVÉTELEK A HíDON - HÁTTÉRREL
frta LISZKAY TERÉZ

Az utcán béke lengett s valami
borzalom

(Radnóti)

Budáról lassú pászmákban fény hull a hídra. Az aszfalt bogárhátnyi egyenetlen
ségei mulatságosan megnőttektőle. Lány szökdécsel kivágott, szürke topánban buc
káról buckára. Jobb keze repdeső szárny, fehér sirály-villanású, bal karja vissza
visszarántja, azonbéklyó. A csomója tíz láncszem. Öt belőlük vékony, félig-meddig
ledörzsölt liláskék foltokkal, öt pedig keményre munkált, szíjasra edzett izmok pa
rancsára rugózik. Nyugalmasan ballag a fiú, könyöke laza játéka követi rabmadara
verdesését.

Két fekete-ezüst cirkáló tilosban megáll, ajtajuk nyílik-csukódik. Rendőr lépn e is,
nem is - egybetűs rendszámtáblák. A visszapillantó tükrökben a gépkocsivezetők

kaján arca villan. Két vállra vetett lódenkabát birtokba veszi a hidat. Feszülő pot
rohhal zabálnák a fényt, tervszerűen be kellene gyűjteni az októberi meleget is, el ne
gazdálkodják az ilyen verébugrású szeleverdiek, az ilyen helyben topogók - kemény
léptekkel megelőzni őket! -, a fénypászmák aranytallérokká szeletelve gurulnak a
lódenek zsebébe.

Sötét árnyékuk-a fehér sirály-Iányon. - Megiramodik, majdnem elszakítja láncát.
A szíjas izmok résen vannak:

- Hová szaladsz?
- Nem látod? Lopják a napot! Utánuk!
- Buti vagy. Lyukas \l zsebűk. Odanézz! - A hídkorlát nyílásaiba szorított arccal

bámulnak lefelé, a vízen ezerszám villognak a potrohos lódenek szökevény tallérkái.
Mohón botránkozó szatyor caplat a két guggoló kobold mellett. Sápadt bőre

morcosan Visszaveri a fényt: - Nem restellik magukat? Már nem gyerekek!
A tíz láncszemen nevető áramok futnak oda-vissza. Kuporogva araszolnak, nyí

lásról nyílásra villan arcuk, fura fényújság betűiként harsogva ifjúságuk híreit.
Lábszárak labirintusában kócos fekete sárga korcs üget. Egy fülvakarásra megáll,

szimatot kap, kivág amúgy is görbe csapájából, a két rokonlélek mellé sorakozva ki
dugja sunyi pofácskáját a korlátnyíláson. Görbe farka sebes morzejeleket ad, nem
veszi senki, megfordul és felemelt hátsó lábbal hagy üzenetet.

- Elzsibbadt a térdem - nem panaszkodik, kuncog.
Az öt masszív láncszem szigorúan szorít: - Semmi állóképességed sincs. Ma is el

lazsáltál két hosszt.
, - Hagyj békén. Én nem sportból úszom.

Egy pár fekete csizma. A bricsesz oldalvarrásában kék csík. Elvesző magasságban
tányérsapka, alatta a tilosban-foghatatlan rendszámtáblák emléke, meg egy fenség
gel tátogó száj.

A két törpe képe elhagyja olajzöld vasrámáját, ámulva fordul az elvesző magasság
felé. A sapkaellenző és az egycsillagos paroli között a száj barlangnyira tárul. A tör-
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pék erre kelletlenül nőni kezdenek. Az egyik illő magasságban fejezi be a növeke
dést, a másik azonban tiszteletlenül fölébe kerül a tányérsapkának.

A csizmák terpeszbe dobbannak, a zubbony fél karja lángpallosként kinyúlik, a
másik - stílusérzék híján - terelőleg legyez. .

Tíz láncszem bogosan szorong. A lány feje tartása, válla mozdulása csupa dac.
A fiú rendíthetetlen nyugalommal lépked. '

A kutya a két csizmaszár között utánuk inalna, visszapenderíti egy rúgás. Nem
adja fel, oldalozva setteng, az újabb rúgást rutinosan kikerüli - de leperdül a járdá
ról. Autóbuszkerék. - Azok ketten már távol járnak, a szigeti bejárónál.

A Szigetről öt-hat bordó melegítős fiatalember kocog ki, Pest felé kanyarodik, fel
emelt karral üdvözletet int a párnak. A fiú feje utánuk fordul, fekete koponyája, éles
nagy orra kemény vonalakkal rajzolódik a híg őszi kékbe:

- Látod?! Komolyan kell sportolni. Ma sporttal jövőt építhetsz magadnak.
A lány jobb keze beletúr a drótsűrű feketeségbe. Mozdulata gőgösen gátlástalan,

egyszerre ajándékozó és birtokba vevő:

- A te tehetségeddel igen. Te megcsinálod. A következő olimpián te állsz majd a
dobogó legtetején!

A fény halni készül, maradékában fehér plasztron és szikrázó penge villog, majda
ni vitrin üvege mögött érmek és serlegek sora.

Sárga szerelvények dübörögnek a szigeti megállóba, a vitrin rázkódik, üvege pat
tan, a trófeák csörömpölve hullanak, a híd betonja megnyílik, elnyeli az egészet.

- Hát ezért?! - a fiú megkísértetésének pillanatában kialszik a fény, a beteg-sá
padt égtől elszakad a tetők zegzugos ábrája, a házak közelebb tolonganak a parthoz,
a folyó figyelmeztetőn loccsan a rakpart kövein. Vakszürke párabugyrok nyelték el a
milljom aranytallért.

- Összegyűjtötte a vízikirály - borzong a lány, karja libabőrözik avaskorláton,
veszélyes-messze hajol a víz fölé. Mereven áll a fiú, magányosan felmagasodva,
ahogy a bajnoknak állania kell.

Nyűtt cipőkre roggyanó, foszlott barna nadrágszárak. Kopott, göcsörtös kézben
kopott, göcsörtös bot megdöfködi a járdaszegély melletti jelentéktelenül heverő

szőrcsomagot. Továbbcsoszog. A bot papírcsomagba ütközik. Ezért lehajol. Málla
dozó inggallér fölött málladozó vonások, pincemélyből előóvakodó tekintet vizsgál
ja a papírcsomagocskát.

Reklámfotó : a Szerencse. Két törött Terv bújik ki apapírból.
A reklámfej egy vonalba emelkedik a hídkorláton sötétlő jelentős textilcsomaggal.

A málladozó vonások megbotránkozott arccá rendeződnek, csak azért, hogy feje
csóválásával életlenné mosódjanak. A göcsörtös bot emelkedik, félúton meggondol
ja magát, nem a csomag domborulatára sóz', megrovón vállon üti a bajnokszobrot.
A szobor lelép az egyes számmal jelzett fokról, derékon markolja a csomagot, talpá
ra helyezi:

- Szóval, bajnokné akartál lenni?!
Meredtre feszített araszos vállak. A zakó sötét szövete és a tarkóra kunkorodó sö

tét fürtök között világító fehér csík az inggallérból. Lassan két világos foltocska nő

kétoldalt melléje. A két világos foltocska némi pihenés után egymás felé kúszik, a
gallér közepén találkoznak. Kicsit mintha belekapnának a sötét gácsértollakba. Az
araszos vállak kegyesen megrogynak a két kéz alatt, az egyikre kerek-puha áll kerül.
Az orr és száj köré kusza ráncocskák gyűlnek. Két tág-rnesszi szem könny tükrén a
bajnok ezüstvértben láthatná magát, aranysisakban, hótollú hattyútól vont csóna-
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kon. De nem látja, mert válla kegyesroggyantásán kívül egyelőre semmivel nem vesz.
részt a jelenetben.

- Te hülye! Hát tudtam én, hogy ki vagy, mi vagy, mikor rám hajtottál az üzemi
murin?

A fekete fürtű hattyúlovag felszabadult sóhajjal útjára bocsátja a menetrendszerű

vízimadarat. Nem kell elhajókáznia, nem kérdik, kicsoda. - Nem érdekli semmiféle
serleg, az éppen csorduló könnyeket issza fel a forró arcról, rálel a megnyíló aj
kakra -

- a lámpaoszlop dülöngél, részeg táncba kezdett,
a híd íve magasodik, a két oldalról feligyekvő autók, villamosok visszafelé gurul-

nak, minden lehullik a hídról, .
egyedül őket emeli az éghez,
alattuk ponttá zsugorodott földi lámpások; köröttük a Tejút sziporkázó fényei,
a Meg-nem-születettek Csillagán tétova mocorgás támadt - piroslón áttetsző csil-

laggömb-örvényben három fényfolt -
sudár kamasz, az apja vívni tanítja, néha már visszaszúr, meggondolatlanul és

majdnem védhetetlenül,
az anyja szalagcsokrot kötne, nem tud választani, rózsaszínűt-e vagy világoskéket,

inkább hát mind a kettőt, a fekete varkocsba kéket, a barnábarózsaszínt,
a kamasz suta-büszkén vezeti az ikreket -
a lámpaoszlop részeg tánca lassul - megáll. Pontosan felettük függ az égő, alig

ho~y árnyékuk van, kicsi sötét kör.
Eles fénycsóva kúszik előre Buda felől. A kicsi sötét kör lassan nőni kezd, osztó

dik, a lány szégyenlősen elrebbent, árnyéka belevész az oszlop árnyékába,
csak a fiúé fekszik elnyúlva, nyújtott karokkal, ahogy a párja után kapott.
Az oszlop inog. A lány hátranyúlva kapaszkodik belé, míg törzse természetellenes

ívben elhajol tőle, arcán torz iszonyat, a fiú árnyéka még mindig a lába előtt az asz
faltra tapadva ...

az autó piros hátsó lámpái gonoszul hunyorognak vissza.
Izmos tenyérben puha áll: - Ne szégyelld a csókomat, te kedves ...
Remegő, dadogó száj: - Az árnyékod ...
Vívóállás : - Ki merészeli ijesztgetni az én 'Kicsikémet? ! En garde! En avant!
Villamosok peronjain tapsoló tenyerek. Tisztelgés a láthatatlan tőrrel. Bal kézben

a láthatatlan sisak. A lámpaoszlopra felkúszik egy sejtelem - vigyázzállásba mereve
dett, sportmezes szi1uettek - az oszlop dereka táján a sejtelem valósággá vált,

háromszínű, leng, lobog, alatta a híd teljes szélességében hömpölygő emberára-
dalt,

a hídfőhöz közel figyelő szobor talapzatán gőzfejű szónok,
extázisban tátott éneklő szájak oválisa.
A híd üresen. A vízen izgatott szél rohan, a pillérben megbotlik, kiugrik a partra,

a hídfőhöz közel töprengő szobor körül örvényt kavar, csatakos falevelek libegnek,
aláhullanak.

Két pár cipő csusszan az ázott leveleken. A kivágott szürke topán szorosan igazo
dik a barna fűzős félbakancs nyomába. Óvatosan feltopognak a hídra. A félbakanc s
lábszára mellett tömött hálószatyor himbálózik szolid zsákmánnyal: vagy tíz cso
mag cigaretta, negyedkilós babkávé társaságában.

A pesti hídfőnél csoportkép. Négy karszalagos, fegyverrel.
Fekete pontok a híg őszi ég hátterében. Egészen apró fekete pontok, kiszámítha

tó, parabolikus pályán röppennek,
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szapora ólom-jég soroz a vaskorláton, freccsen a fém,
a szigeti bejárónál a lámpaoszlop vadul pörög,

. csontreccsenéssel fűrészesre reped az ég,
a lámpaoszlop megáll. Alatta két figura.
Egyik az oszlop budai oldalának tövében lapul. Arcán torz iszonyat.
A másik fekete koponyája, éles nagy orra kemény vonalakkal rajzolódik az asz

faltra, alatta kicsi sötét kör. A kicsi sötét kör lassan nő.

Pirosa fölött átsiklik egy fehér sirályrebbenésű kéz, a fekete fürtökre hull.
Körös-körül, amerre a teleobjektív lát, golyóverte házakon ázott fekete zászlók.

1969

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

POMOGÁTS BELÁVAL

- Munkásságod, törekvéseidalapján úgy látom.
hogy az irodalomtörténész középgenerációban
azt a tárgyilagosan vizsgáló, a nemzeti értékek
előítéletektől, tabuk tól mentesfelmérését végző

kutatái-kritikusi magatartást képviseled.
amelynek legfontosabb mértékegységei : minő

ség, magyarság, egyetemesség. Célja pedig a
magyar irodalom értékei egymásrautaltságá
nak és egymást gazdagító teliességének érdemi
bemutatása. Te hogyan ítéled meg irodalomtör
ténészi és -kritikusi feladataidat ?

- Csak örülhetek annak, ha így látod mun
kásságomat. Valóban igyekszem tárgyilago
san, elfogultságok nélkül vizsgálni és megítélni
azt az irodalmi művet, azt az írói egyéniséget
és azt az irodalmi irányzatot, amellyel foglal
kozom. Elsősorban irodalomtörténésznek tar
tom magam, s a történetíró erkölcse az objek
tivitás. Hogyan is mondta Tacitus? .Sine ira
et studio." Az irodalmi müvek megítélése so
rán ezért az értéket keresem és nem az irányza
tosságot. Véleményem szerint az irodalommal
foglalkozó kutatónak a művek esztétikai és
morális értékeiből kell kiindulnia: a kettő elég
sokszor - ha nem is minden esetben - kölcsö-
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nös. Mivel az értékeket keresem, különböző

irodalmi irányzatokkal folytatok párbeszédet.
mert nem szeretnék egyetlen irányzatnak sem
eleve kizárólagosságóttulajdonitani. Munka
területem, a két világháború közötti, illetve a
mai magyar irodalom, igen gazdag képet mu
tat, megpróbáltam közel férkőzni ennek a
képnek más-más, egymástól elütő, mégis har
móniában lévő színeihez.

Kritikát kerC'sií irodalom

- Publikáciáid ezt a szemléletet és téma válasz
tást érvényes módon igazolják . . .

- A tárgyias költészeffől a rnitologizmusig cí
mű értekezésemben a két világháború közötti
újnépies költészet történetét dolgoztam fel,
kismonográfiát írtam Déry Tiborról., Radnóti
Miklósról és Jékely Zoltánról. a Sorsát kereső

irodalom című tanulmánykötetem zömmel a
Nyugat íróinak portréit tartalmazza, Kuncz
Aladárról készült könyvemben s még egy sor
kisebb-nagyobb tanulmányomban az erdélyi
magyar irodalom fejlődését próbáltam átte
kinteni. Jelenleg a magyar avantgarde iroda
lom mozgalmi történetével foglalkozom.


