
A Walzer hármasság
I. L.-nak és H. T.-nak

Mindig én érkeztem először. Az ablak mellett foglaltam helyet, a
kis fali fülke előtt, közel a nagy üvegablakhoz, mégis félig takarás-
ban, s belemerültem az ismeretlenség illatos, langymeleg tavacská-
jába. Újra és újra kibetűztem a Walzer kirakatüvegére ragasztott
Bárdosi Németh János verset: Nyár a Bálics-tetőn, s szellemileg, lel-
kileg hátradőlve hagytam magam mögött a feladataimat. A verset
azóta is kívülről tudom: „Nyár, nyugalom, bor, így fog udvarába, /
könnyű szesszel és orpheuszi-dallal, / s míg fölmutatván, áldozat gyanánt
fogy / a tele korsó, úgy fogy gond és élet.”

Bámultam a Ferencesek utcájának törzsközönségét, mintha nem
is én lennék kirakat mögött, hanem ők. Csak néztem ki az üvegen
révedezve, öntudatlan ön-lelkigyakorlatozva. Az üvegen át pazarul
hullott be a terembe a hold és az utcai kandeláberek kevert fénye,
pompás arany és ezüst fodrokat hintve e belső varázsvilágra. A fel-
szolgáló kisasszony kérés nélkül hozta a kávémat, amelyhez min-
dig járt egy megmagyarázhatatlan, cinkos mosoly is, mintha lett
volna valami közös titkunk. Talán volt is. Valami szellemi össze-
tartozás-érzés volt ebben a mosolyban, holott soha egyetlen nem
hivatalos szót sem váltottunk. A barna kávéházi asztalok, az íves
tonet székek, s Mucha szecessziós falikárpitja — a Tavasz — volt a
tanúja mindennek. A kávé rossz volt, keserű, de nem számított, mert
megint ott voltam a „szentélyben” és vártam a többieket. S ez min-
dent felülírt.

Csak húsz percre, fél órára volt szükségem, hogy átlássam, be-
lakjam a helyet, aztán sorra jöttek, jöhettek a többiek: Laura és
Tamás, s újra együtt volt a Walzer hármasság, ahogy magunkat ne-
veztük. Bor került az asztalra — Tomi mindig vöröset ivott,
félédeset, ha jól emlékszem, Laura és én maradtunk a száraz fehér-
nél. Előkerült a cigaretta és a pipa, s mi pillanatok alatt elmerültünk
a kávéházi füst illékony párájában. Csak néztük, ahogy a füstcsíkok
minden alkalommal — valami éteri kreativitásnak köszönhetően —
más és más alakzatban tekeredtek elő a parázsló dohányból. Hol
kéken, hol lilán, hol egészen tejfehéren, majd pillanatok alatt áttet-
sző színtelenségben. Összeölelkeztek, szétváltak, hogy aztán felol-
dódjanak a nagy, közös kávéházi füstben, ami ködként ülte meg a
kis helyiséget, jótékony homályba burkolva a lelkek nagy terheit.

Tulajdonképpen Laurával ketten vittük a beszélgetést, mert Ta -
más halk visszafogottságában mintha csak kívülről szemlélte volna
materiális világunkat. Volt a lényében valami a füst finomságából.
Szinte átkulcsolt minket gondolataival. Úgy tűnt, mintha fejben,
minden pillanatban verset írt volna, s ezért nem is nagyon zavartuk.
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Ha azonban jobban végiggondolom, én sem beszéltem sokat, mert
aki pipázásra adja a fejét, annak gondoskodó szülőként kell e kényes
szerszámra figyelnie, s ez a tevékenység nem nagyon engedi a vo-
kális kilengéseket. Laura angyalka azonban — ahogy magunk kö-
zött hívtuk — állandó tevékenységi lázban égett, s a női lélek termé-
szetének megfelelően, mint férfimagányunk természetes ellentéte,
helyettünk is kimondta a kimondandót. Ebben a munkamegosztás-
ban folyt, folydogált a délután, s mi a medúzák könnyedségével le-
begtünk a magyar irodalom szellemi óceánjában: hittük, hogy mi is
részesei vagyunk valami nagy titoknak, az alkotás misztikájának.

Hónapok, évek teltek el így, s közben semmi sem változott, csak
Ta más hajának a hossza hozott némi változatosságot életünkbe. Hol
egészen rövidre vágva, hol copfosan ült a megszokott helyén, s kezé-
ben ott pulzált az elmaradhatatlan cigaretta. Stratégiai partnernek ne-
vezte barátnőjét, akiről évekig azt sem tudtuk, hogy létezik, s félé-
vente meglepett minket egy-egy újabb kötetének tiszteletpéldányával.
Tamás lénye megfejthetetlennek tűnt. Egyfelől maga volt a béke, a jó
szándék és a kiegyensúlyozottság, másfelől mindvégig volt benne va-
lami a kereső ember bizonytalanságából. Önmagába rejtőzködő élete
is ennek a lelki keresésnek volt az álcája. Számomra légies lénynek
tűnt, mint egy angyal, vagy egy tündér, akiből varázsütésre bújtak
elő a könyvek. Laurával álmélkodva figyeltük, ahogy Tamásból
szinte megállíthatatlanul hömpölyögnek a gondolatok, de ahelyett,
hogy azt megosztotta volna velünk, könyvekké formálta őket. Ver-
sek, esszék, recenziók, tanulmányok, sőt mesék születtek meg ebben
a különös lélekben, amelynek mélysége a nagy misztikusokéval ve-
tekedett a szememben. Barbár betolakodónak éreztem magamat a
jelenlétében. Finom, fehér kezeihez képest az én kerti munkában kér-
gesedett mancsom egyenesen blaszfémiának tűnt. Szava halk volt,
mozdulatai megfontoltak.

Laura ezzel szemben maga volt a hagyomány, a gyökerekig nyúló
népi hitvilág képviselője, de valami olyan finom anyagból szőve,
amely titokzatossá tette lényét. Nem véletlenül neveztük őt Tamás-
sal angyalkának. Pontosan olyan volt. Szelíd mosolya, finom rez-
gésű hangja, fehér bőre, s indiánokéhoz hasonlóan ébenfekete haja
különös jelenéssé tette, s mi férfiak, megilletődve hallgattunk a je-
lenlétében. Ugyanez a finomság és valami megfoghatatlan titokza-
tosság lengte körül írásait is. Ha létezik a magyar irodalomban tes-
tileg-lelkileg átélt költészet, akkor az ő lírája bizonyosan olyan volt.
A szinte unikálisnak számító öndefiniáló pszichológiai mélységeket
feszegető tartalom, s a rövid, tömör, a klasszikus strófákat s köz-
pontozást mellőző forma ontológiai egységet képezett költői eg-
zisztenciájával. Nem lehetett éles határt húzni a kettő között: a kon-
túrok összemosódtak. A kettő egy volt: saját maga volt költészetének
eleven metaforája. Ugyanolyan távol állt tőle a kordivat diktálta
mindenféle öncélú nyelvi akrobatizmus, mint az alibi témák sem-
mitmondó köldöknézegetése. Ezt tapasztaltuk Tamással költészeté-
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nek összetéveszthetetlen formai karakterjegyeiben: a gondolategy-
ségek meghökkentő és önkényes sor- és versszaktördeléseiben, ezt
öltözködésében, megszólalásaiban s egész megjelenésében.

Kettejük mellett én csak amolyan álmodozónak éreztem magamat,
akinek addig terjedt a tehetsége, hogy egyfolytában azon ábrándoz-
tam, hogy miről fogok majd írni. Így aztán persze sohasem írtam
semmit apró-cseprő cikkecskéken kívül.

Egy alkalommal Laura azzal az ötlettel állt elő, hogy szerkesszünk
közösen egy esszékötetet, amelynek fő vezérmotívuma a hit és az
irodalom, a misztikum és az esztétikum kapcsolata lehetne. Tamás-
sal lelkesen bólogattunk, s a következő hetek, hónapok ennek a lá-
zában teltek el. Az volt a koncepciónk, hogy a kötet teljes perspektí-
váját adja a kortárs, élő magyar irodalomnak, s mint ilyen egyenlő
mértékben képviseltessék benne magukat férfiak és nők, idősebb és
fiatalabb szerzők, s a különféle írószervezetek tagjai is azonos súlyt
kapjanak. Úgy terveztük, hogy hívők és nem hívők, családosok és
szinglik, budapestiek és vidékiek egyaránt legyenek a szerzők kö-
zött. Egyszóval szinte a lehetetlenre vállalkoztunk, de mi ezt akkor
még nem tudtuk. Egymást követték a szerkesztőségi ülések, a meg-
beszélések, leveleket fogalmaztunk, fülszöveget írtunk, borítót ter-
veztünk, kiadót kerestünk.

Emlékszem, egyik délután a hideg, csontig hatoló téli szelek elől
szó szerint bemenekültem a párás kávéházi wellnessbe szokásos ösz-
szejövetelünkre, s forralt bort rendeltem, hogy kicsit átmelegítsem el-
gémberedett tagjaimat. Természetesen hármunk közül most is én ér-
keztem elsőnek. A forró ital gőzölgő illata összeölelkezve pipám
füstjével, otthonos tekergéssel bújt be orrnyílásaimon keresztül egé-
szen lényem legmélyéig, s éreztem, hogy ezekért a pillanatokért ér-
demes élni. A többi vendég is hasonlóan fázós begubózással fészke-
lődött, s percekig nem lehetett mást hallani a teremben, csak a kanalak
és a csészék zsongító csilingelését és az újságlapok sercegését. Néhány
asztallal odébb a Jelenkor főszerkesztője kávézott, szembe vele a kö-
zeli antikvárius fiú jellegzetes térdig érő halászgatyájában bújta né-
hány új szerzeményét. Télen is ilyen nadrágokban járt, vastag zokni-
val fedve csupaszon maradt lábszárát. Az asztal alatt ott feküdt
elmaradhatatlan kutyája, egy gyönyörű golden retriever. Egy pilla-
natra olyan volt a kávéház, mintha száz évvel visszarepültünk volna
az időben: békebeli, fényes és végtelenül otthonos. Elrévedő tekintet-
tel ücsörögtem az asztalnál, s a körül jártak a gondolataim, mint álta-
lában, hogy tudniillik, mit is írjak, mivel szerepeljek készülő antoló-
giánkban. Ez komoly fejtörést okozott, mert úgy éreztem egyetlen
gondolatom sincs a témában, ami hiteles lehetne.

Az üveges bejárati ajtó váratlan feltárulása és a hirtelen besüvítő
decemberi szél azonban visszarántott a valóságba, és én kissé bosz-
szúsan irányítottam tekintetemet az ajtóban álló új jövevény felé. Egy
meghatározhatatlan korú, szakadt öregasszonyon állapodott meg a
szemem, aki tanácstalanul vagy inkább elveszve állt a bejáratban.
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Erősen hunyorgott, nyilván igyekezett hozzászokni a benti szűrt fény
szabta láthatárhoz, majd ingatag léptekkel, vastagtalpú cipőjével erő-
sen csoszogva megindult a pult felé. Nem törődött vele, hogy min-
den szem rá szegeződik, csak vonult tovább előre, mintha ott sem
lettünk volna. Rikácsoló hangja, amellyel két krémest és egy pohár
vizet rendelt, sértette a fülemet. Közvetlenül a mellettem lévő asz-
talhoz ült le, de csak úgy, félfenékkel, mint aki mindjárt indul is to-
vább. Kendőjét és kabátját sem vette le, ami szintén közeli távozá-
sára utalt. Titokban örültem a dolgok ilyen állásának, mert jelenléte
sehogy sem illett bele irodalmi borongásaim világába. Nem voltam
felkészülve a nyomor ily közeli szemlélésére, ingerülten utasítottam
el magamtól még a gondolatát is.

Az öregasszony arca végtelenül ráncos volt, szája erőltetetten ki-
festve, szeme ideges madár módjára rebbent hol ide, hol oda. Görbe
ujjaival a kabátja szélét matatta, lábával folyamatosan verte az ütemet
a földön. Nem itt járt közöttünk, ez nyilvánvaló volt. Valami olyan
mérhetetlen szomorúság lengte körbe egész lényét, hogy nem tud-
tam levenni róla a szememet. Még akkor sem, amikor a pincérkisasz-
szony gyanakodva elé tette a krémest, és ő szótlanul enni kezdett. Las-
san, módszeresen evett. Minden falatot alaposan megrágva, az utolsó
morzsát sem hagyva veszendőbe. Egy húzásra megitta a sütemény
mellé kapott pohár tiszta vizet, majd láthatóan vergődő lélekkel pár
percig még ülve maradt. Mintha nem tudta volna elszánni magát az
indulásra. Amikor végre felkelt, arcán halálos fáradtságot véltem fel-
fedezni. Egy pillanatra átsuhant rajtam tekintete, majd minden átme-
net nélkül, hatalmas csattanással bezuhant az asztalok közé. Rémül-
ten ugrottam fel a helyemről, de az ijedtség megbénított, mint ilyenkor
általában, és csak álltam ott tétován és tehetetlenül. A kis pincérhölgy
eszmélt a leggyorsabban, talán voltak már efféle tapasztalatai, s így
rögtön igen szakszerűen látta el a nénit, aki vélhetőleg elájult. Hanyatt
fektették, lábát feltették egy közeli székre, kendőjét és kabátját meg-
lazították. Mindannyian ott álltunk felette és őt bámultuk. Arca szín-
telen volt, vagy inkább szürke, szeme valahova a távolba meredt, s
látszott, hogy nem tud magáról.

Csak lassan, percekkel később tért vissza a mi világunkba. Sze-
mében újra megcsillant az élet, de ez már korántsem ugyanazt az
idegesen ide-oda rebbenő világot tükrözte, amelyre érkezésekor fel-
figyeltem. Ebben már valóban volt élet, sőt valami megnyugvás-
szerű bizonyosság is. Mint aki látott, tapasztalt valami olyat, ami-
ről mi, kívülállók, semmit sem tudhatunk.

Abban a pillanatban tudtam, hogy miről akarok írni abba a bi-
zonyos esszékötetbe. Arról a keskeny senkiföldjéről, az itt és az ott
közötti ajtóról, amely most ilyen váratlan ajándékként tárulkozott
fel előttem. Visszaemlékeztem pár évvel ezelőtti hasonló esetemre,
amikor a munkahelyemen egyik pillanatról a másikra elsötétült kö-
rülöttem a világ, amiről azt hittem, hogy az a valóság, s egyben fel-
tárult valami olyan „másvilág”, amiről eladdig sejtelmem sem volt.
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Tudtam, hogy ahonnan most ez az én ihletet adó kávéházi nénikém
éppen visszatérőben van, az valami olyan állapot, amelynek ki-
bontása az alkotás misztériumáról is fellebbentheti a leplet.

„Az én útvesztőjében ugyanis másfajta törvények regnálnak, mint ide-
kint. A szavak gyengék ennek a belső világnak a bemutatására. Definiálha-
tatlan, kozmikus és mégis van az egésznek valami bizalmas otthonossága,
megingathatatlan békéje. Egy tekintet az egész, amely folyvást a lélek ben-
sőjére irányul. Paradox, de amikor elveszítjük az eszméletünket, végül is
magunknál maradunk, csak nem tudjuk, hogy pontosan hol. Az erekben zu-
hogó vér száguldásának biológiája és a külső világot más dimenzióban érzé-
kelő eszmélet közötti kompenzációs mezőbe kerülünk. A kettő egy pillanatra
elcsúszik egymáshoz képest, s ez lesz az a metapillanat, ami olyan enigma-
tikus ismeretekhez juttat minket, amihez foghatóval a hétköznapi életünkben
nem találkozhatunk. Azt érezzük, hogy nem valahol vagyunk, hanem min-
denhol. Lényünk milliárdnyi sejtre bomlik, s szétterül a mindenségben. Nyu-
godt, édes érzés kerít hatalmába minket, mint amilyen egy végtelennek tűnő
mély, metaforikus álom. Könnyűnek érezzük magunkat, s az Istenben rejlő
végtelen szabadság megnyugvása tölti el lelkünket. Ez az állapot úgy van túl
rajtunk és tehetségünkön, hogy közben bennünk van. Egyszerűen szétfeszíti
határainkat. A mindeneket éltető egyetemes nedv keringése határozza meg.
A tinta feketéje beleájul a papír fehérjébe, s megtermékenyítő könnyedséggel
szüli fenséges sorait. Semmit sem kell tennünk, csak hagyni, hogy tollunk-
ból peregjenek a betűk, mint a kaszálandó termésből a búzaszemek. Kint is
vagyunk, meg bent is. Az alkotás hátterében álló apokaliptikus hevület és a
legprózaibb materializmus kettőssége hozza létre a művet.”

Ez az, amit egyesek ihletnek, mások megvilágosodásnak, megint
mások pedig egyszerűen csak tehetségnek neveznek. Én ájulásnak
neveztem el, s azon nyomban bepötyögtem gépembe legújabb esz-
szémet ugyanezzel a címmel, aztán egy kattintással visszaküldtem
az éterbe, hogy a többiek véleményét meghallgassam róla.

Az egész ájulásos jelenet mindössze pár percig tartott, s a kávé-
házi élet hamar visszatért a megszokott kerékvágásába. Az idős
néni felkelt, ugyanolyan fülsértő rikácsolással, mint korábban, meg-
köszönte a segítséget, s a tőle már megszokottnak mondható cso-
szogással hagyta el a Walzert. Mire Laura és Tamás megérkeztek,
már semmi nyoma sem volt ennek a kis incidensnek. Nem is mond-
tam nekik semmit, nem akartam, hogy előttem olvassák el, csak
azzal a megdicsőült fénnyel a szememben mosolyogtam, amely
azok birtoka, akik valami nagy igazságra jöttek rá.

Aztán egyszer csak a Walzer bezárt, mert már nem lehetett dohá-
nyozni egyetlen zártterű nyilvános helyen sem. Felborult az egyen-
súly a világunkban, s oda lett a hármasság megnyugtató biztonsága.
Pedig a dohányzás nem gasztronómiai, még csak nem is egészség-
ügyi kérdés, hanem kultúra kérdése. A biológiai szükséglet ebben az
esetben olyan marginális kérdés, amellyel szemben az alkotás füstbe
burkolódzó misztériuma egyfajta lírai szakralitással bír. Pragmati-
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kus szakemberek döntöttek az ihlet misztikumáról, s lélektelenül ki-
irtották azt. Olyan ez, mintha henteseket engedtünk volna a műtőbe,
vagy úri vezetőket a Forma 1-es versenyzők közé. A kávéház egyik
sarkalatos része a füst volt, amely az alkotó szellem inspirálójaként,
mint az őstörténetben emlegetett Úr lelke, lebegett az asztalok és az
irodalmi gondolatok felett. Az ájulás párája. A Walzerben sokáig még
az ajtókat sem engedtük kinyitni, nehogy elillanjon ez a különös lég-
köri jelenség, most pedig mi magunk is kiszorultunk az utcára. Az
ügy ezzel teljesen reménytelenné vált. Mert a kirakat túloldala az iro-
dalmi profán, a híg levegőjű változás, a legrealisztikusabb ébrenlét.
Ez az ébrenlét pedig nem kedvezett hármasságunk irodalomba áju-
lásának. Egy darabig még lézengtünk különféle belső udvarokon,
zártabb teraszokon, lakásokban, de az a különös, illékony csomó, ami
eddig összekötötte lelkünket, elveszett, s mire az esszékötet a pol-
cokra került, mi már nem találkoztunk többet. Az ájulás idealizmu-
sát a józanság realizmusa váltotta fel. Ezzel valami végleg elveszett.

Az emlékezet kastélya
Molnár Mátyásra gondolva

Akkoriban csupa harc és küzdés volt az életem,
soha egy percnyi enyhület, sehol egy talpalatnyi
hely, ahol lábamat megvetve homlokomról 
letörölhettem volna a ráfröccsent vért 
s a verejtéket. Sebeim duzzadtan lüktettek, 
helyenként szederjesen begyulladtak,
és alig gyógyultak meg, máris újakat szereztem
helyettük. Sebeket kaptam is, de adtam is, úgy éltem, 
mint az igazi férfiak, íjamat feszítve, mázsás, 
kétkezes pallosomat forgatva fejem felett,
muskétám csövében akkurátusan rendezve el
salétromot, fojtást, magam öntötte ólomgolyót. 
Tíz-tizenkét éves voltam, ebben a korban ez, 
azt hiszem, így normális. 
Kifeszített pányván aludtam, akár Simonyi óbester,
hogy sáros ne legyen makulátlan huszáregyenruhám. 
Felmásztam a tükörsima falon, mint Jean Valjean.
Seblázban fetrengtem, mint Nyehljudov herceg.
Tele voltam elveszett illúziókkal, mint Balzac hősei.
A tengerészrum maró ízétől arcizmaim meg sem 
rezzentek, és én nyertem a matrózkonyhán
a bádogbögrés moslékivó versenyt is.
Egy frissen letört hajtás és egy összetiport szöcske
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