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Daníellával
a vonaton
Egy regény munkanaplójából

Közel négy esztendeje kezdtem bele egy regény írásába. Geoffrey
Hartmantól választottam az egyik mottót: "Mind jól tudjuk, egy
holttest történetet rejt magában." Beckett Godot.. .-jából a másikat:
"Hagyjon már békén ezekkel az időre vonatkozó kérdésekkel!
Nincs semmi értelmük."

Választhattam volna amottót Rilkétól is: "Várni kell, hogy
emlékezni tudjunk ismeretlen tájak útjaira, váratlan találkozá
sokra, a búcsúzás percére, napokra, szülőkre... Mert az emlék
nem minden ám. Ha minden emlék vérünkbe szívódott, ha te
kintetünkben és mozdulatainkban is eleven már, ha névtelen és
nem tudni, mennyi az emlék és mennyi vagyok én, akkor talán
az emlék méhéből valamely ritka órán feltámad egy vers első

szava és útnak indul."
Rilke szavait azonban azért nem választottam, mert mottó

ként feIírtam már az éppen tíz esztendeje megjelent Tengerikavics
című regényem első oldalára.

Már majd egy éve dolgoztam ezen a rövidesen megjelenő re
gényemen (1944 decemberében játszódik Budapesten), amikor
egy vonatúton véletlenül beszélgetésbe kezdtünk egy húsz év
körüli orvostanhallgatóval. DanielIának hívták. Rövidesen alkal
mat talált arra, hogy olyan kérdéseket tegyen fel, amelyek éppen
azokra az időkre irányultak, amelyek a munkában lévő regé
nyem időterét alkották.

Szokásom regényírás közben munkanaplókat is írni. Ezek ko
rántsem a mindennapjaimról szólnak, hanem azoknak a regény
ben helyet nem találó érzéseimnek, gondolataimnak a fragmentu
mai, amelyek lejegyzést követelnek: élmények, hatások, apóriák.

Fél esztendővel azután, hogy már megírtam a regény Loearnóban
játszódó fejezetét, a hajóutat a Lago Maggiorén, (újra) a kezembe
került Proust Napsugár az erkélyen című írása.

" ... észrevettem, hogy az ablakpárkányon színtelen, fénytelen
remegés lüktet, ám percről percre duzzad és növekszik, és érez
hetően mindjárt napsugárrá válik... "

A mindjártról, pontosabban arról, hogy mennyi mindent tartal
maz, Proust tíz oldalt ír, amíg eljut odáig, hogy "magába gyűjti

a mindenséget".
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Úszik a kis hajó a Lago Maggiorén - írom a regényben. Már
a naplemente színei uralják a tó álomkékjét, a hegyek álomzöld
jét, mintha egy súlyos fémkaput eresztettek volna le a felhőkből;

homály hártyázódik a tóra, mintha rétegeződne a levegő, az
egyik réteg elfedi a másikat, minden bizonytalan, a távolban a
locarnói szállodasor mintha volna is meg nem is, a Madonna del
Sasso lebeg, de kivehetetlen, hogya város felett vagy a felhők

alatt, a hegycsúcsokról talán leolvadt a hó, a sziklák szürkület
ben úsznak, s amikor már mindattól, ami látható volt, véglege
sen meg kell történnie a búcsúnak, megmagyarázhatatlanul hon
nan, felparázslik a fény, nem az ég alján, nem a szétnyíló felhők

között, nem a tó nyugodt felszínéről visszatükrözve, felparázslik
és még egyszer megvilágít mindent.

A napnyugta utáni fényben megjelenik a Grand Hotel rózsa
szín tömbje. Kirajzolódik a hatalmas terasz. A falak átláthatók.
Az egykori diplomataasztalokhoz mindjárt odaképzelhetők az
1925-ös locarnói szerződést aláíró, feketébe öltözött miniszterek.
Szertartásos léptekkel sorakoznak. Egymás után ugyanabban a
karosszékben foglalnak helyet. A titkárok nyújtják az egyezmé
nyek aláírására a tollakat.

El kellett ide jönnöm, gondolom, hogy megérjem ezt a pilla
natot, amelyben annyi minden átláthatóvá válik, megpillantha
tom akár magamat is, amint ülök az első emeleti szoba erkélyén
és feljegyzem, hogy el kellett ide jönnöm, és részesülhetek a
napnyugta után még egyszer felparázsló fény megvilágító erejé
ben, felrémlik, hogy találkoztam már nagyon régen hasonló ér
zéssel, de hogy hol és mikor... ?

Leírtam azt is, hogyavisszaúton Anconából újra a hajófedél
zet utolsó padsorába ülök le és látom, hogy a korláton remegő

testű sirály figyel. Felröppen, köröz a vizet súrolva, mintha dal
lam volna a röpte, és mintha ennek a dallamnak a szárnyán tűn

ne el a napnyugta utáni mindent megvilágító fényben.
Fél évvel később olvasom Proustnál: " ... aztán a fény ereje

gyorsan, de folytonosan s megállíthatatlanul bontakozva sze
mem láttára fokozódott a párkányon, mint a nyitányt gyakran
lezáró végső hang. Olyan halkan kezdte, hogy az ember csak
közvetlen azelőtt észlelte crescendóját, mielőtt őt magát meghal
lotta volna, aztán nőtt, növekedett, és anélkül, hogy halkult vol
na, oly hévvel futott végig az egész skálán, hogy egy pillantás
alatt fülsiketítő és diadalmas hangáradattá vált. .."

Nem sokkal a regény első mondatainak leírása előtt fejeztem be A
vak a szirt szélén (nem) a semmibe lép című esszémet. A televízióban
akkor láttam másodszor Kuroszava Lear király-filmjét, aRant.

Utolsó jelenetében egy alak áll a szirt szélén, fényben. Vak.
Utána van már mindennek: a hatalmi harcoknak, a történelem
színjátékainak, a családok szétesésének. Feltűnik mögötte a hori-
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zont szélén a nap. Alant: rettenetes nyüzsgés. Mintha Hiero
nymus Bosch egyik képét világítaná meg a mindent elárasztó
fény.

Kuroszava az interjúban elmondta a fényforrásról, hogy soká
ig kellett a forgatással várni, roppant nehéz volt megragadni a
pillanatot, mert aki ismeri a naplementét, az tudja, mesélte, hogy
a lenyugvó nap elvakítja a látást, mintha már minden befejező

dött volna. Mindennek a végére értünk volna, ám egyszer csak
néhány másodpercre felparázslik az ég alja és a napnyugta utáni
fény mindent megvilágít.

Ismertem már a napnyugta utáni fény mindent megvilágító
erejét. Találkoztam vele, háttal a Badacsony bazaltorgonáinak,
szemben a Tapolcai-medencével, amikor a Szentgyörgyhegy mö
gött mintha már eltűnne a nap, ám még egyszer felparázslik a
hegy mögül és mindent megvilágít, mögöttem a bazaltfalat vö
rösaranyban, előttem a délibábhoz hasonló medencét, szemben a
Gulács kúpját, a fűszálakat, a szőlőleveleket, az akácsort.

Proust számára a "diadalmas hangáradat", amely a mind
jártban összpontosul, megegyezik a vággyal, amelyben "mi múl
juk felül a minket minden tekintetben felülmúló ismeretlent...
átlátunk az egész áthatolhatatlan életen... "

Mintha a tavon úszó hajó fedélzetéről ama fényben felröppe
nő sirály szárnycsapása is halkan kezdődő, crescendóba emelke
dő hang lett volna, amely a regény Beszélője számára a hófödte
hegycsúcsokon túlmutató végtelenséget szólaltatta volna meg.

A történelmi Tér kézen fogva vezeti a történelmi Időt, hogy önma
gához rántsa a figyelmet, miközben az Idő segít kijelölni a Teret,
mint eleven emlékezetet.

Ez más nyelvet, főképpen más mondatritmust kívánt meg,
mint amilyent korábbi regényeimben alkalmaztam. A Kosztolá
nyi-Ottlik mintamondatnak a magam nyelvéhez "igazított" telí
tettségéből próbáltam megtartani, amire szükségem volt. A
Bernhard-Kertész mondat (korántsem azonos indázó súlyosságá
ban feszülő) megoldásaiban is találtam inspirációt. A korábbi re
gényeimben teremtett nyelvek úgy tartoztak hozzám, hogy kü
lönböztek egymástól. Ezúttal Bartók Allegro Barbarója kemény
leütéseire, a riasztó voltában is bensőséges kaotikára fordítottam
figyelmet. Adorno ezzel kapcsolatban a szabályokról és a szabá
lyoktól való szabadságról, az artisztikus disszonanciáról beszél:
"Bartóknál még létezik táj minden bizonnyal, de olyan táj, ame
lyet katasztrófák dúltak feL"

Már a Drága Livben is alkalmaztam azt, hogy két külön be
kezdésbe kerülő mondat között évtizedek telhetnek el, ha elég
kemény a "leütésük", és oldalnyi mondat sem hosszú egy lelki
állapot követésére.
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Bak Imre Bilbao című képe 140x210 centiméter (akril, vászon), víz
szintesen tagolt kompozíció. Ötrétegű szín- és formavilág. Az alsó
réteget érzem a legfontosabbnak, de amikor majd a legfelső réteg
leírásához érek, kiderülhet, hogy ez vitatható.

Az alsó rétegben a festő ismert térformái. Ezúttal tizennégy
egymást részlegesen, néhol teljesen takaró vízszintes-függőleges,

változó méretű alakzat. Színviláguk a barnától az okkersárgáig
terjed. Fölöttük homogén fekete felület, amit a jobboldalon futó
sárga csík úgy választ el a domináns vöröstől, hogy nem szakítja
el egymástól a két felületet.

Az alsó rétegben elhelyezett elemek megdőlnek. Bak más ké
pein hasonlókkal nem találkozunk. Mintha a szabálytalan alak
zatú dominótestek ezúttal nem felsorakoznának, hanem halmazt
képeznének. Ez a máskor megingathatatlan formarendnek romos
hatást ad. A dőlt, csonkult testeket felszívja a felettük elhelyez
kedő, de egyúttal "mögéjük" is "becsúsztatott" feketeség, s ez
olyan hatást ad, mintha a rommá tétel narratívájával szembesül
nénk. Mintha az elemek egymásra dőlése alétformák súlya alatt
történne. A benyomást erősíti, hogy a fekete felett uralkodó vö
rös felület nem a Baknál szokásos egyenesben végződik, hanem
tépetten hullámzik, szinte kirojtosodik. A más képeiről nem is
mert ecsetkezelés szubverzivitása nyomatékot ad az alul egy
másra halmozódó téralakzatok disszonanciájának. A súly növek
szik, mert a vörös egy vékony sárga, végül zöldes szürkének
mondható sávban zárul. A történések halmozódnak, s ennek az
Ideje rendezi át a Teret. A Térben történik meg tehát az Idő, és
éppen ez formálja át a Teret. Ez a téridőszemlélet olyan mögöt
tesek felé irányít, amit a regényírásban is termékenynek érzek.
Bak Imre a Bilbaoja után fél évtizeddel rendezett újabb kiállítá
sán ezt neveztem a Várható Ismeretlennek.

Hosszú idő telt el, amíg Csontvary képein felfedeztem a fény ha
sonlóságát ama napnyugta utáni mindent megvilágító fénnyel.

"Egyre inkább elegünk van mai érzeményeinkből. Szimfóni
ánk közeledik ahhoz a momentumhoz, amikor a bariton egy
szerre kiemelkedik és valami újat intonál... A művészetnek min
dig lázadnia kell a mai fogalmak ellen... " - írja Gombrowicz a
Naplójában. Ám ez csak a probléma egyik oldala. A másik talán
lényegesebb: mikor veszi észre egy korszak kultúrája ama láza
dás formáit, mint a látható mögötti lényeget?

Pécshez sok élmény fűz. Két hét a Hotel Kikeletben húszesz
tendős koromban. A Pécsi Nemzeti Színház, ahol két fiatalkori
darabomat játszották. A Jelenkor szerkesztősége. A sétautcák. A
Csontváry-kiállítást is sokszor láttam. A nyáron újra betévedtem.

A fény alkotó szerepét a képein nem szükséges sokadszor
említeni. Mégis feltűnik, hogya fény legtöbbször a kompozíció
kon nem látható forrásból önti el a romokat, a részleteket, az
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arcokat. A taorminai görög színház romjam nem látható, honnan
érkezik a megvilágítás. Nem a festmény bal felső, a vöröses
napsárgához leginkább hasonló színvilágából, hiszen onnan nem
érhetné el a "takart" motívumokat. A centrum nélküli fényforrás
úgy önti el a láthatót, mintha a falakat, oszlopokat, átjárókat,
párkányokat önmaguk belső fényei színeznék át. Az archívum
jelenléttel telítődik. Akárcsak a Baalbeken. Itt a felső, fehér-zöld
kék sávban nincs napfényre utaló árnyalat, holott a város nyers
fényben villog, amit még jobban kiemel, hogy inkább a felső

képsík árnyékosabb. A Mária kútja Názáretben kemény napsárga
fénnyel végighintett kompozícióján is láthatatlan helyről érkezik
a fény. Még feltűnőbb, hogyaVillanyvilágított fák ]ajcébanon a
baloldali egyetlen utcai lámpatest olyan messze van a fáktól,
hogy a fénye el sem érhet a távoli részletre, s így a jobboldali
domb tetején álló ház felett az ég színe megint csak a láthatat
lan, mindent megvilágító fényforrásra enged következtetni. A fe
hérből vörösbe úszó fény kérdésessé teszi még a kép címét is.
Vajon ilyen majdhogynem nappali világításban mi indokolja a
"hatástalan" villanyfényt? Megkérdezhető volna az is, hogy a
Castellammare di Stabia házsorának falai mitől égnek fehérben,
narancsszínben, amikor sehol nincs jele fényforrásnak, hacsak az
ég alsó sávjának zöldjébe kavarodó lilás gomolygása nem utal
arra az átlátható talányra, amiről beszámolunk.

A fény, amiként Kuroszavánál is, emlékezetként működik.

Idő, amely a komponált Térben elhelyezett valamikorit nem ar
chívumként őrzi.

A felejtésnek kitett emlékezés és a megőrzésért küzdő emlék folya
matos és páros sakk-matt helyzete a zenei formákban is végigvo
nul a huszadik századon.

Egy késő őszi estén a gulácsi öregházban a Bartók Rádióban
megszólal Schönberg Egy varsói túlélője. Még sohasem volt alkal
mam hallgatni. Kárpótlásként Kézdy György kongeniális szö
vegtolmácsolásában is részesülök.

Theodor Adornót ugyanúgy foglalkoztatták az emlékezés-fe
lejtés apóriái, mint később Harald Weinrichet. Érdekes, hogy a
tíz év különbséggel megjelent két írásában két egymással szem
benálló álláspontot képvisel.

Az Egy varsói túlélőről/l.

"Schönberg kompozíciójában van valami kínos ... azáltal, hogy
minden keménység és kérlelhetetlenség ellenére a mű egy képet
alkot róluk, mégis olyan, mintha szeméremsértő lenne az áldo
zatokkal szemben. Az áldozatok alapot szolgáltatnak valaminek
az elkészítéséhez, műalkotás lesz belőlük, melyet táplálékul oda
vetnek a világ elé, amely az áldozatokat megölte ... A morál,
amely a művészetnek megtiltja, hogy az áldozatokat egy pilla
natra is elfelejtse, saját ellentétének szakadékába zuhan..." (Elkö
telezettség; 1962)
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Az Egy varsói túlé/őről/2.

" ... e néhány percben Schönberg önszántából felfüggeszti az
esztétikum érvényét azokra a tapasztalatokra emlékezve, ame
lyek éppenséggel nem a művészet korába tartoznak. A
schönbergi kifejezés magva, a szorongás azonosul a totális ura
lom idején halálos kínszenvedést átélő emberek szorongásá
val..;" (Arnold Schönberg; 1952)

Nézzük más helyeken is, miképpen küszködik önmagával a
két megközelítés.

Adorno-szöveg/1.
"Még a kétségbeesés hangja is lerója adóját az elvetemült

affirmációnak. Ha ... a népirtás is helyet kap a kulturális javak
körében, így könnyebb lesz továbbra is részt venni abban a kul
túrában, amely a gyilkolást szülte... Az otthonos egzisztenciális
klímában elmosódik a különbség hóhér és áldozat közőtt, mivel
mindegyik ugyanúgy ki van szolgáltatva a »Semmi« lehetőségé

nek, ami persze általában a hóhérok számára elviselhetőbb." (EL
kötelezettség; 1962)

Adorno-szöveg/2.
"Ami... [zenében] az individuális lélek gyengeségét és tehe

tetlenségét látszott kifejezni, az most [az Egy varsói túlélóben] ar
ról tanúskodik, amit az emberiség ellen követnek el azokon,
akik mint áldozatok az egészet képviselik - az Egészet, amely
ellen bűnt követ el." (Arnold Schönberg; 1952)

És újabb helyeken:
Adorno-szöveg/L
"De még az Egy varsói túlélő is fogva marad abban az

apóriában, melynek mint a végletekig fokozott heteronómia au
tonóm megformálása fenntartás nélkül kiszolgáltatja magát." (EL
kötelezettség; 1962)

Adorno-szöveg/2.
"A zenében még soha nem szólalt meg ilyen igazmondóan az

iszonyat, s miközben megszólal, a negáció révén újra rátalál fel
oldó erejére." (Arnold Schönberg; 1952)

Ama sakk-matt helyzet a regény számára megfelelő kiinduló
pont, hogy bejárjon olyan utakat, amelyekre sem a fogalmi meg
közelítés, sem az élet nem vállalkozhat.

Erről a sakk-matt helyzetről számomra a legmaradandóbban
Pilinszky János beszélt. Szerinte a művészetben egyedül a "meg
oldhatatlan" a reményteljes. A többi, mondja, az élet gondja. A
művészet, hagyta ránk, viszont olyasmire vállalkozik, amire az
élet nem vállalkozhat; akkor tud leghatásosabban az életről be
szélni, miközben a halállal tárgyal.

A regényben szándékaim szerint, mindvégig a halállal va
gyunk tárgyalásban.
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