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Saját emlékeimbó1
(1. rész) Ad notam: Kafka éhezőművésze

Mondhatom-e boldogtalannak magam, mikor oly intenzív vágya
im valósultak meg? Tizenvalahány évesen Kafka rövid írásait sze
rettem volna fordítani, valóra vált a dolog. Bécsben, bár a magam
utazásvágyának messze-csillapulta okán egyre ritkábban, a
Pázmáneumban lakom mindig, Doderer Strudlhof-Iépcsője mel
lett, igen, az írónak ilyen című könyvét fordíthattam, és Heimito
von Dodererről író-kutyakölyök koromban Ottlik Gézától hallot
tam először. Milyen sokat járkáltam fel s alá, csöndes és magányos
estéken - másféle estéim Bécsben már egyáltalán nincsenek! -,
kicsit ekigarettázgatva, holott egyáltalán nem vagyok "nikotin
függő", a cigaretta is bármikor elmaradhat, tudtam, s el is maradt.
Sorolhatnék vagy indáztathatnék.

Szabad-e ilyesmiről beszélni, szabad-e így? Arról, hogy csele
kedeteink megállító-rugója, jól értetted, Olvasóm, nem nagyon
lehet a belátás, a józan ész, a rút vagy nem rút praktikum, a
szeszély, a szélsőséges lélekállapot, és sorolhatnám még, csakis a
vágyelhalása lehet bármiben megállítónk. Így én, hogy tovább
fecsegjek - látszatra? valóján? -, a cigarettához például sosem
szoktam hozzá, a dolgot meg nem szerettem, nagyjából úgyne
vezett pótcselekvés volt csupán, mégis vágytam rá sokszor. S
még meg is válogattam, milyet vásárolok. Amikor még londoni
"utaimra" ezt a kis mechanikus írógépet cipeltem magammal
mindannyiszor - félek, szeptember ll-e óta repülőn ekkora
vasdarabot nem tűrnének meg; de hát vágyam Londonra: elhalt;
vágyam, hogy írógépet vigyek magammal akár Bécsbe is, üres
óráimban dolgozzam: nincs ez már, munka sincs annyi, de belső

sietés, ekkora késztetés sincs... és mégis szép volt pár dolog,
amit ott írtam, fordítottam a mindig szép, de mind szebben fel
újított ódon szobákban, vagy a kertre, ekképpen a bécsi házte
tőkre (Ottlik), vagy a gyönyörű, masszív barokk épület belső ud
varára nézve (még mindig a Pázmáneumról beszélek), változunk
mindannyian, változik minden az azonosságban -, vittem tehát
Londonba jó "vad" piros Szimpit, sokszor megírtam, miféle nyo
morult, mégis (nekem) csudás szobákban hajnal tájt felébredve
mohón szívtam, szívtam láncban az erős cigarettát, de aztán úgy
reggel nyolctól (ott is négykor ébredtem) már nem is vittem ma
gammal sehova efféle "hazait", jó, nem is ittam szeszt csaknem
három évig, abban az időben London kis éttermeit sem fedez
tem fel magamnak, később is alig, este, magányos este gyújtot
tam rá megint, jól tudhattam, nem vagyok a rabja.
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A Strudlhofgasse szép gesztenyefákkal ékes, különös kis és
nagyobb palotákkal, egyiknek valami hajdani gazdája az l. világ
háború kirobbantásában is tettes volt, ha igaz, nem tudom. Jár
káltam fel s alá, jobbat nem tehetvén, vártam, menjen le a nap,
"legyen szívem" visszamenni szobámba, kihajolni az ablakon,
nézni... Bécs háztetőit.

Kafka éhezőművészéből kihalt a vágy bármi földi ételre, ital
ra; hogy égi ételre, italra vágya támadott volna, hogy filozofált
volna, nem hallunk róla a rövidke remekműben. Kafka éhező

művésze nyilván éhezett volna valamire, amit azonban nem ta
lált meg. Ezért is választottam a "Koplalóművész" helyett az
"Éhezőművész" szót. Persze, nehéz olyasmit mondani, hogy a
legbiztosabb, ha a vágy kihal.

Nehéz mondani bármit is. Egy barátom Maupassant-t idézte,
már csak úgy - "csak úgy"? egyáltalán, teljes értékkel idézte 
egy emlékírásból, magyar szerzőtől, s olyasmi volt ebben az idé
zetben, hogy Maupassant szerint a legcsekélyebb rákopogás, rá
csengetés stb. kizökkenti már igazabbik valójából, nyilván az
írásból, nem is tudom, azt hiszem, s vele ezt ne tegyék. De ha
levelet ír neki bárki, olyat írjon, amire válaszolnia nem kell. Ne
héz aforizmatikusan írni, nehéz beléfoglalni ilyesmikbe "az igaz
ságot". De hát mi is az igazság?

Talán nagyobb nekifutást követően, egy kicsit tágasabb tere
pen, sokféleségünkben kell a magunk igazságát elfogadnunk.
Korántsem, messze nem "a magunk igazát". Viszont az se
mondható, hogy "zsoldosvezéri" tulajdonság lenne az ily abszo
lutizálódó törekvés. Nagyon kűlőnbőzőek is, nem csupán változ
va változnak, életeink.

Hiába volt szépséges, hiába volt nehezen bírható egy-egy
ilyen kényszer-cigarettás este a Strudlhof-lépcsö utcácskájában,
azért a szépségesnek is megvolt az ellenjátéka a Nagyobb Élet
részéről, és a nehezen bírhatónak is. Nem tudok dönteni a kettő

közott.
Cselekedeteink döntenének? Életünk gyakorlatának egziszten

cializmusa? Mert kétségtelen, ha sokkal nehezebben, ha már-már
alig tudom magam utazásra elszánni, valami választ minden
képp adtam. Holott hát lehetetlenség, hogy Bécs háztetői,

Doderer lépcsőfokai, a bóklászások, s ha akár csak ugyanarra is
mindig - a külvárosokról, a kertes dombvidékről rég leszok
tam; miért? miért? -, hogy mindez engem többé ne vonzana!
Vonz, csak az ára nagy. Nos, nem az anyagi árra gondolok,
Bécsbe utazni a Magyar Államvasutak egyik legszebb kedvez
ményezése, és pár lakhely roppant jutányos, tulajdonképpen
minden kellemes és "finom". Szellemi, gyakorlati, gesztenyefás,
piacos, pályaudvaros, ódon-utcás, minden. Ennyire lemondó
sem vagyok. Oly rettenetes volna kibírni a vonatozást, azt, hogy
nem vagyok "magam", mint idehaza... hogy annyi "elszánást"
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érzek az egész helyváltoztatásban, és a többi? Hogy minden kel
léke, velejárója rossz... és nincs az, hogy hipp és hopp, egy dél
előtt ott ébredek Strudlhof-Iépcsőmközelében, vagy a magas ab
lakon nézek le a háztetőkre... aztán három nap múlva (nekem
már kész örökkévalóságl) itt rezzenek fel, ágyamban... Azért
ennyire nem kell menni! Annyira, hogy mindig csak helyben
kellene maradni.

Holott legutóbb is, a Kelenföldi pályaudvaron kiszállva, ezt
mondtam magamnak: "Jól nézd meg, életed 99 százalékát, talán
99,9 százalékát itt fogod tölteni már." Itt? Mikor a kapun kilépni
oly keserves, Észak nem jó, Dél nem vonz, Keletet meguntam,
Nyugat... nem folytatom. Nem, nem az idei nyár hősége teszi.
Nem, dehogy akarnék jobbat, különbet. Nem is tudom. Hogy
jártomban-keltemben föl ne hajtsak, rossz szokásom erős eltúlzá
sával, egy-egy pohár bort, kicsit túl sokat is, hát tegnap, s mert
a bor sem ízlett, föl is szedtem felesleges súlyt, az ételtől is
visszariadtam az utcán, tegnap, igen, másfél év szünet után...
nem is... egy év, annyi volt, de bárhogy kínáltak, egy szál után
tudhattam, nem gyújtok rá egyhamar, végképp nem vásárolok
egy dobozzal sem... igen tegnap, úgy döntöttem, veszek cigaret
tát. Elszívok napi négyet-ötöt, annyit se. Már történik valami,
amíg célomhoz elérek, onnét haza.

Egy napig ez bevált. Aztán ma nekiveselkedtem valami fordí
tásnak megint, ki se mentem az utcára. Nehéz mit írni. Hogyan
elmondani. Talán a legnagyobb veszély, én ismerem, az, ha sze
retnénk valamit töviről-hegyire. Nem. Talán csak annyit kell,
hogy aki olvassa, pár percig arrafelé terelődhessenekgondolatai.

Talán ennem-innom is azért kell, elmenni mégis valahová egy
egész kicsit, hogy a világ ezt megtehesse velem. Éhezőművésze

ne legyek, vagy a Kafka idős rokona se, aki ámult-bámult csak,
hogyan vághatnak neki a legények a szomszéd faluba vezető út
nak, lovon akár, amikor az odajutáshoz egy szerenesésnek
mondható élet is kevés.

Ezek akkora igazságok, hogy már-már megint közhelyek, jó
pofaságok. Csak épp a gyakorlati, a mindennapi élet jópofaságai
és közhelyei is igazságok-e?

Tudni-való-e minden? Kérdezte Klee. És kis versében így rímelt
rá rögtön erre: Félek, nem.

Megnyugtasson-e most, hogy ezt "akármeddig" folytathat
nám? Vagy hogy akárhol abbahagyhatom? Ez utóbbi inkább
vonz, mondanám, ha bármi szellemesség a vágyam volna.

Nem az már. (Csak hagyjuk meg a világnak ezt az esélyt is.)
"Akármeddig" már folytattam, kihalt a vágy? De az igazi "akár
meddig", hogy filozofikusak legyünk, nem épp az-e, hogy véget ér?

Amíg "akármeddig" és "itt-abbahagyni" közt ingadozunk, ak
kor is, nagyon is ezt az életet éljük. Legföljebb nehézkesebbek let
tünk. Hogy nekilóduljunk "át a szomszéd faluba". S végüL?
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