
48

SINKOVITS PÉTER

Violeta
VIOLETA GYAKRAN MEGLÁTOGATTA. Halat 

árult a piacon töpörödött nagyapjával; a környéken őt tar-
tották a legszebb lánynak, a heveskedő, magukat gyak-
ran produkáló argentin férfiak mégsem merték megköze-
líteni, talán éppen emiatt, óvakodtak tőle, s a tekintetében 
is ott sejlett egyfajta rejtélyes, a távolban elakadó, meg-
fejthetetlen mosoly. Azt is mondták róla, egyedül járja az 
erdőket, s valami furcsa hangot hallat, amire a vadak lehe-
verednek előtte. Igaz, ezt csak a kótyagos Eduardo állítot-
ta, aki koszosan, taknyosan a piac bejáratánál ült a kőpa-
dok egyikén, sárgarépát, káposztát vetettek oda neki oly-
kor az árusok, horpadt narancsot, fonnyadt almát, déltáj-
ban pedig, amikor kiürült a piactér, sorra járta a pulto-
kat, zsákjába gyűjtve bármi felhasználhatót, egyszóval 
Eduardo közlésére amúgy nem sokat adtak, a lány titok-
zatos tulajdonsága azonban mégis hihetőnek tűnt szá-
mukra.

Violeta általában Stefania Sandrelli alakjában jelent 
meg, hangtalanul, hirtelen csak ott állt D. Lázár festőáll-
ványa előtt, s ha a férfi munkájába mélyedve megfeledke-
zett a köszöntésről, megfeszítette ajkait, s ilyképpen sus-
torgott: Hhhhhrrrrrr...haje..dzsad-ze-ze-ze...hajéééééééé. 
„Miért nem jöttél egyszerűen Violetaként”, kérdezte D. 
Lázár, „tudod, hogy úgy is kedvellek.” Violeta állt, hall-
gatott. „Stefania Sandrelli egy régi olasz színésznő, talán 
már nem is él”, tette hozzá a férfi. „De én kutattam az 
álmaidban!”, mondta minden szót külön hangsúlyozva 
Violeta. Hhhhhrrrrrr...haje...dzsad-ze-ze-ze...hajéééééééé 
– s ezzel ruhástul belelépdelt a tengerbe. Ilyenkor jó időre 
eltűnt, egészen távol úszott ki a partra, ledobta száradni 
ruháit, a homokon elnyújtózva napozott, majd távozott, 
köszönés nélkül.

„Miért festesz?”, kérdezte egy borús reggelen. „Ez 
nem olyan egyszerű”, tolta kissé odébb az összehajtható 
bambuszszékét D. Lázár. „Várok”, maradt mozdulatlanul 
Violeta. A férfi nyugodtan festett tovább, egy fontos rész-
let – úgy érezte – már-már sikerült. „És te miért látogatsz 
meg?”, kérdezte egy ecsetvonás után. „Mert kötődöm 
hozzád, mint karóhoz a szőlőtőke”, kúszott feléje erőtel-
jesen a hang. De Violeta robbanó válaszában volt némi 
ingerültség és alig leplezett sértődöttség is. Kisvártatva 
tett egy közelítő lépést, majd már egészen nyugodtan így 
szólt: „Látod, én tudok válaszolni.” D. Lázár rámeredt a 
lányra, de csak a tágra nyílt szempárt látta, majd rövide-
sen azt sem, csupán a tekintet súrolta, ez a szétömlő lézer-
sugár, képtelen volt megmozdulni, a keze fennakadt a 
levegőben, közben a tekintet szürkéskékre váltva beleol-
vadt a tengert lezáró égboltba, majd az kettéhasadt, erős, 
lüktető fények érkeztek, beborítva mindent, mindent, 
mindent – amikor felocsúdott, a lány már messze járt, s 
lábnyomát is hiába kutatta a homokban.

MÁSKOR, A VÁROSBAN JÁRVA meghívta Violetát 
a piac melletti kávézó teraszára. Violeta szálfaegyene-
sen ült, lábait teljesen a szék alá húzva. „Ma teljesen nyu-
godt vagyok”, szólt a lányhoz, kortyolt egyet a kávé-
jából, cigarettára gyújtott. „Megmenekültél?”, kérdez-

te Violeta előre hajolva. „Önmagamtól még nem telje-
sen.” „Ezért rajzolsz?”, faggatta tovább még közelebb-
ről a lány. A napernyő alatt még tartotta magát a kelle-
mes hűvös, asszonyok cipelték kosaraikat a bevásárolt 
holmikkal, autók suhantak el, az egyik pincér a teraszt 
övező betonvályúk virágait locsolgatta nagy hozzáértés-
sel, amott halászok rakosgatták hálóikat. „Megállítható 
az idő?”, kérdezte D. Lázár, s most először nézett komo-
lyan Violetára. „Ez olyan – mondta a lány –, mint amikor 
sokáig menekülsz régi holtágak között, elhagyott, lápos 
utakon, tavi nádasokon át, hártyás növények sűrűjében, 
titkos emlékeid semmi-céljaira vadászva, s akkor hirte-
len rádöbbensz: az út nélküli út – talán így.” „És a jelzé-
sek? Azokkal mi légyen?”, suttogta mintegy önmaga elé 
a férfi. „Ma szép időnk lesz”, mondta nevetősen Violeta, 
„gyere, eleget ültünk itt, megmutatom neked azt a barlan-
got az erdőben, amiről meséltem.” De a férfi mozdulat-
lan maradt.

Másnap így szólt D. Lázárhoz: „Mesélj valamit, ami 
számodra fontos.”

„Jó, de fejtsd meg, miről szól.”
S elkezdte:
„A láng kigyúlt, érthetőbb értelemmel. S immár nem 

a ragacsos szurokban kúszva-mászva, keresett kacatok 
bozontjában, hanem látomásos dörzsölések, női mel-
lek iszapderűben, s ahogy aztán egy csónak közelít, sze-
mérmes alábukás a csuszamlós partról, s már ismét csak 
a rengő fák túloldalt, mi meg kacagva járunk a vízen. A 
titok ereje, ismételgetjük, már magától a lendület, szi-
kár ezüstcsíkok cinkos tekintetben, a felső beszélgetések 
megfejtése s a dekódolt üzenet érintésnyire. A fa odvából 
pedig ismét előbújik a kisfiú, lehántolva rólam a masz-
kokat menne már ő is a mocsárból, felsegít és integet, s 
remeg, mielőtt felrepülne.”

„Ez te lennél?”, kérdezte Violeta hosszú hallgatás 
után. „S látok még valakit, aki számodra fontos volt, 
de az emléked változik, átírják külső vagy felső erők. 
Eltaláltam?” 

D. Lázár a napi sajtó után nyúlt.
„Mondtam valamit” – sistergett Violeta. Választ nem 

kapva testét himbálva lassan odébb lépdelt: „Hhhhhrrrrrr...
haje...dzsad-ze..., még megbánod, hogy csak titkolózol!”

BORÚS FELHŐK ERESZKEDTEK A TENGERRE, 
ameddig csak ellátni. A kávézó ezúttal szinte teljesen 
üres, Violeta kivételesen nem összeszorított lábakkal ül, 
hanem elnyújtózva, fejét hátravetve, szalmakalapja az 
ölében.

A parton ácsorgók. Éjjeli mulatságból hazatérő pár, 
a férfi mellényes öltönyben, a nő hosszú, sötét ruhá-
ban. Amott egy mezítlábas fiúcska ül egy szál fehér 
nadrágban, mereven figyelve a hálóját rendezgető idős 
halászt. Közvetlen közelükben tarka szoknyás, loknis 
hajú kislány szalmaszállal tejet iszik egy üvegből, az 
anyja oldalt fordulva többsoros nyakláncával játszik. 
Egy gesztenyehajú ifjú háttal a korlátnak támaszkodva 
fényképezőgépét igazgatja, lába derékszögben zárva; 
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az elnyűtt arcú, elhasznált testű asszonyokat figye-
li, akik konzervdobozos ládákat és fűszercsomagokat 
pakolásznak a kávézó melletti boltba. A halkan dudorá-
szó üzletvezető az ajtófélfának dőlve kémleli a boron-
gós felhőtornyokat, „esőszagot érzek”, veti oda az 
egyik cipekedő nőnek. A gesztenyés fiatalember elkat-
tintja gépét, az ünnepélyes pár pedig eltűnik a sarok 
mögött. Finom szél suhogtatja meg az asztalkák hím-
zett vászonabroszait.

„Egy nap majd el kell menned”, mondja halkan 
Violeta. Nem mozdul.

„Utazzunk el valahová”, szólt lassan a férfi, „utazzunk 
el néhány napra, bárhová, ahol még nem jártál, valami 
idegen helyre”.

„Én még sehol sem jártam”, nyújtózott egyet Violeta 
a szalmakalapot az arcára helyezve, „csak a közeli erdő-
ben kószálok, megkülönböztetem a madárfüttyöket, isme-
rem a szelíden emelkedő ösvényeket, néhány öblös bar-
langot, a dacos légi szellemeket, meg a mohafedett ágú 
testes fatörzsek emlékeit, hallom az olykor illetlen, ned-
ves tarló suttogását”.

„Utazzunk el”, ismételte meg D. Lázár, s kászálód-
ni kezdett.

„De most maradjunk még”, kérlelte álmatagon Violeta 
szinte már fekvő helyzetben. Széke reccsent egyet, a hir-
telen hűvössé váló szél pedig meglendítette a betonvályú-
ból kimeredő virágfejeket.

 „És hol lakunk majd?”, kérdezte később a lány.
 „Hotelban.”
 „Lehet választani, merre nyíljanak az ablakok?”
 „Megpróbáljuk.”
 „Az én ajánlatom talán a keletre néző szoba lenne, 

hiszen a felkelő nap színe és a hajnal illata miatt érde-
mes korán kelni. Kíváncsi lennék, egy ismeretlen vidéken 
mennyire különbözik attól, amit megszoktunk.”

„Ötletnek jó.”
„És a pincér felhozza a vacsorát?”
„Igen. Megkérjük, és akár az ágyban is elfogyaszthatjuk.”
„És nagyon fogsz szeretni?”
„Tele lesz virággal a szobánk.”
„De nekem valamilyen ruha is kellene, mutatni aka-

rok melletted.”
„Majd útközben vásárolunk valahol.”
„És kaphatok olyan aranyszínű táskát meg zomán-

cozott púderdobozt és fehér kesztyűt is, amit Maria 
Florenciánál láttam?”

„Talán csak egy igazgyöngysor hiányzik még hozzá.”
„A szalmakalapomat magammal vihetem?”
„Meg azt a zöld fürdőruhádat is.”
„De ha társaságban leszünk, akkor csak te beszélsz. Jó?”
„Kialakul.”
„Ha visszajöttünk, megmutatom neked azt a nagy bar-

langot, amelyben úszni is lehet. Egy rövid szakaszon 
csalánosban kell mennünk, majd hatalmas lapuleve-
lek között, a bejáratot sűrű bozótok takarják, meg hatal-
mas ágak. Belül pedig egymásba nyíló óriás termek, meg 
oldalt is, egymás mellett úszunk majd, nehogy eltévedj.”

„És miért akarsz oda elvinni?”
„Van ott egy hatalmas hal. Csak akkor jön elő, ha 

hívom. Vele szoktam játszani. Majd bemutatlak neki.”
Eleredt az eső, a felerősödő szél meglebegtette a kife-

szített napernyőket, a pincér – leszedve a terítőket – az 
asztalokhoz borította a székeket.

„Maradjunk még”, kérlelte Violeta, a székét pedig 
kihúzta az esőre. Ruhája lassan teljesen átnedvesedett, a 
hajából vékony erezetekként csorgott alá a víz.

„És amennyiben az én halam is megkedvel, kinn 
alszunk az erdőben. A barlang mögött kavicsossá válik a 
talaj, majd egy árkon kell átmászni, ott ismét fák követ-
keznek, előbb gyéren, majd egyre sűrűbben, s máris előt-
tünk a titkos hely kapuja, felül félkörben az összehaj-
ló ágak, közvetlenül mögötte egy hatalmas, fűvel benőtt 
tisztás. Ott megaludhatunk. Nem kell félned. Hajnalban 
pedig megláthatod, ahogy a föld felett lépkedek, átsuha-
nok a bozótok felett, ráülök a fák ágaira, majd visszare-
pülök hozzád.”

„Készülődj”, mondta a férfi, „holnap reggel utazunk. A 
barlangba elmegyek veled, a haladdal is összeismerkedem, 
a többit még meglátjuk. Egyszer aludtam már erdőben, de 
valahol éjfél után behúzódtam az autóba. Hajnalban a tün-
dérem kettőt dobbantott, és aztán csak a levegőben lebegve 
közelített felém, az arca csupa mosoly volt.”

„És?”
„Később összeszedte a ruháit és eltűnt. Nem akarom, 

hogy te is eltűnj!”
„A tündérek olykor kiszámíthatatlanok”, válaszol-

ta kissé csúfondárosan Violeta, felállt, alul kicsavarta a 
szoknyáját és elindult. Még visszaszólt: „Holnap hétkor 
itt leszek.”

SZERDÁN D. LÁZÁR már kora reggel felállította fes-
tőállványát. A tenger felől érkező hűvös szél felborzolta a 
hullámokat és bele-belekapott a színes női magazinokba 
meg a filmekről szóló szaklapokba. D. Lázár ezeket min-
dig magával hozta, olykor belőlük kölcsönzött bizonyos 
színkombinációkat, formamintákat. Stefania Sandrelli 
képe bukkant elő, még kamaszlány korából, majd egy 
másik fotón Pietro Germi és Bernardo Bertolucci társasá-
gában, aztán a lánya, Amanda, akit tizennyolc éves korá-
ban szült, s akiről egy cikkből kiderül, már születése-
kor is szenzáció volt, utóbb pszichoanalitikusnak tanult, 
de végül mégis édesanyja hivatását választotta. Később 
ezt meg is magyarázta: „Nincs nagy különbség a pszi-
choanalízis és a színészet között. A lényeg ugyanaz: meg 
kell találni a kulcsot az ember lelkéhez.” Az ügyes szer-
kesztő azonnal A kulcs (La chiave) című olasz erotikus 
film felvételeiből is válogatott, melynek főszerepében 
Stefania Sandrelli, „a még mindig vonzó szépasszony” 
naplót vezet titkos vágyairól, miként korosodó férje is. A 
film zenéjét Ennio Morricone komponálta; ekkor csendül 
fel először az a bolondos polka, amely a következő évek-
ben Tinto Brass több alkotásának visszatérő zenei motí-
vuma lett. A cikk szerint „Stefania Sandrelli azért vállal-
ta A kulcs főszerepét, mert ezzel lökést kívánt adni akkor-
tájt megtorpant karrierjének. Állítása szerint egyébként is 
nagyon szeretett volna végre egy filmben meztelenül is 
szerepelni. Sandrelli úgy vélte, hogy Tinto Brass volt a 
legalkalmasabb rendező erre a filmre, és nagy élményként 
értékelte a vele való munkát. Évekkel később egy inter-
júban Tinto Brass filmjeinek női sztárjai közül Stefaniát 
nevezte meg kedvencének.” Értesülhetünk továbbá, hogy 
a forgatás 1983 márciusában kezdődött, a filmet ugyan-
azon év szeptemberében zajos visszhang mellett mutatták 
be a Velencei Filmfesztiválon. Az alkotást az olasz cen-
zúra megrövidítette (állítólag bő 10 perccel), de bizonyos 
országokban még ezt a változatot is megvágták. 
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A szél tovább hajtogatta a magazin lapjait, láthatjuk 
Stefaniát, amint tizenöt évesen megnyer egy szépség-
versenyt (számos pályatársnője is így kezdte karrierjét, 
például Silvana Mangano, Gina Lollobrigida és Sophia 
Loren – róluk is megtekinthető néhány felvétel), majd 
egy-egy fotó a Válás olasz módra, A megalkuvó és a 
Bertolucci rendezte Huszadik század című filmekből (ez 
utóbbiban partnerei most sem akárkik: Robert De Niro, 
Gérard Depardieu, Burt Lancaster és Alida Valli például). 
A cikkből megtudjuk, hogy az 1990-es években Stefania 
a tőle megszokott intenzitással dolgozik, végül: „sikerek-
ben gazdag, színvonalas művészi pályája elismeréseként 
a 62. Velencei Filmfesztiválon, 2005. szeptember 10-én 
életműdíjat kapott”.

EGY NAGYOBB KÖVET helyezett a szétzilálódó 
újsághalmaz tetejére. „El kell innen mennem”, mondta 
magában, aztán hangosan is megismételte. Megrázkódó 
festőállványának vászna mind hangosabban suhogva 
lobog, bambuszszékéből előredőlve kitámasztotta egy 
hosszú ággal.

A tengerről érkező szél minden más széltől különbö-
zik. Talán köze lehet a föld forgásához is, hazáját keres-
ve felforgatja a strand szabadon maradt nyugágyait, neki-
szegeződik a teraszra kiaggatott ruháknak, a sziklákat 
megkerülve már szabadon vágtat a fövenyen, akár vala-
mi suttogásból elszabaduló, kirobbanni vágyó titkos val-
lomás, s megcibálja a vándorcirkuszosok éppen felállítan-
dó hatalmas sátrát. Az előbb még vajszínű ég mind szür-
kébbre váltva közelít – „de milyen lesz ez a másik út?” – s 
midőn már tűrhetetlenné válik ez a bénító tétovázást maga 
mögött hagyó, ki nem élt honvágy-lendület, és „a dol-
gok elvi részei már-már megvilágosodnak”, nos, ekkor 
a remegő szél elsiet, elvágtat fenn, az autóutat övező fák 
mögé, alábbhagyó áglengések – „ördög vigye ezt a hatá-
rozatlanságot!” –, a törékeny kis virágok is kiegyene-
sednek – „csak a szokás meg az emlékek szégyene” –, s 
amikor a fények ismét az ujjaik közé tekerik a partot, a 
strandszékeket pedig visszaállítják, D. Lázár a tarsolyából 
előhúzza a Krónika elnevezésű naplóját, és csupa nagy-
betűkkel beírja: „EL KELL MENNEM”. Majd végül úgy 
gondolja, minden amúgy is csak a képzeletben létezik, a 
mágikus életfolyamat meg pusztán sötétlő ólmos vigasz-
talanság. Ám az lenne maga a Krónika is? Ismét fella-
pozza a naplóját, s az EL KELL MENNEM szavak után 
még odaírja: „Magánút”, majd az egészet piros tubussal 
aláhúzza.

ALKONYODIK. Az aranyhálós fedelű súlyos törté-
nelemkönyv egyik fényes lapján büszke, délceg lovasok 
vágtatnak teljesen sík terepen, mint valami hatalmas kifu-
tópályán. Ezeréves álom. 

(Kivétel nélkül mindenki elhagyja saját testét alacsony 
energiájú kivetítés formájában – ezt alvás közbeni pro-
jekciónak nevezik. Az asztráltest lebeg a fizikai test fölött, 
akár egy madzagon tartott luftballon.)

D. Lázár hirtelen felocsúdva felemelkedik a fedélze-
ti nyugágyról, mindkét könyökével a karfára támaszkod-
va figyeli a Buenos Aires-i kikötő egyre távolodó fényeit. 

A szürkületben még jól kivehetőek a hajó mögötti sávok-
ban tarajló örvény-hullámok, amelyek aztán szétfoszla-
nak, kisimulnak, eltűnnek – így hagyja maga mögött most 
egész korábbi életét, katedráját a Palermói Egyetemen, 
a gipszfűzőbe zárt Fridát is, akit hiába kérlelt, lehessen 
mindvégig mellette, de Frida durván elutasította, a nővé-
rek azt a parancsot kapták, ne is engedjék be a fehér füg-
gönnyel elválasztott betegszobába. D. Lázár ekkor körül-
bástyázta magát néhány palack vörösborral, ám a máso-
dik nap déltájban rémülten döbbent rá, hogy teste folya-
matosan zsibbad, elernyed, „ha nem kelek fel az ágyam-
ból, meghalok”, egy pillanatban úgy tűnt, sebesen halad 
azon a bizonyos sötét alagúton át, vagy csak ezt kíván-
ta látni, máig megfejthetetlen, mindenesetre elborzadva 
tapasztalta, hogy mindkét keze mozdulatlan, képtelen fel-
emelni őket.

(Amennyiben öntudatra ébredünk alvás közben, és az 
fölött valami ellenőrzéshez is jutunk, akkor mozoghatunk 
a szintek között. Habár ilyenkor van egyfajta ellenőrzé-
sünk a szintek megválasztásában, de az igazi valós lét 
szintjére nem tudunk kerülni ezzel az asztrális tudattal. Az 
összevisszaságú álom-sík vagy asztrálsík minden-a-feje-
tetején világában találjuk magunkat, ahol minden lehetsé-
ges, de semmi sem valószínű, illetve elfogadható.)

Akkor minden erejét összeszedve valahogy mégis 
felült az ágyban, üggyel-bajjal felöltözködött, el a villa-
mossal addig a térig, a forgalmas buszállomás közelé-
be, mindig tele emberekkel, leült egy padra, „ha rosszul 
leszek, itt csak észrevesznek”, később vett egy újságot, s 
úgy tett, mintha olvasna.

(Valóban – gondolta ekkor –, e dilemma, amelybe bele-
keveredett, nem feloldható. Frida marad mindvégig éle-
tének nagy célja és értelme; a többi számtalan ember 
pedig magának ennek az életnek a teste. Mindez együtt-
véve ő maga: útjai, szokásai, tulajdonságai, mániái, indí-
tékai, ösztönei.)

E mániák és babonák rabszolgagályájától, a mélység 
felé húzó kiismerhetetlen lidércektől próbált most meg-
szabadulni, beindázott múltjának minden emlékétől, a 
festőállványától és tubusaitól is – s ez a hűvös levegő 
ezúttal egyenesen jót tett, egyedül maradt a fedélzeten 
(mindent egyedül kell megoldanom), a többiek már mind 
a vacsoraasztal mellett, a zenekar tagjai is próbálgatják 
hangszereiket, de ő még vár, ez a társtalanság éppen olyan 
jó, mint a felerősödő szél vízszemcsés csapkodása.

Ekkor bevillant Violeta, meglepő élességgel.
(A nagy állótükör elé lépett, előszedte aranytáskájá-

ból a zománcos kis púderdobozt, összehúzta a száját és 
felvonta szemöldökeit, egyszóval tükörarcot vágott, mint 
minden nő, még a legkevésbé hiú is; a rizsporos pamacs-
csal gyengéden végigsimogatta finom kis orra hegyét 
és állát, fehér kesztyűs kezével meglazította híres, szép 
bronzvörös haját, és megigazította a fekete bársonyru-
háján derékig lecsüngő igazgyöngysort. Az ajtó feltárult 
előtte, felvette megszokott, ellenállhatatlan gyermetegmo-
soly-álarcát, és állatszelídítő tekintetével belépett a tágas, 
kivilágított vörös szalonba.) 

Nem lesz könnyű – mormogta D. Lázár, aztán lassan 
levonult ő is az étkezőterembe.
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SÁNDOR ZOLTÁN

J. K. a kastély felé
A fiatal J. K. lelke zajától nem hallotta gondolatait. Az ölébe fektette az addig olvasott 

könyvet, és kinézett az ablakon. A mellette elhaladó fákat figyelve eltöprengett, vajon a 
vonat robog, és a fák állnak legyökerezve, vagy pedig a vonat van nyugodt állapotban, 
és a fák suhannak? Az sincs kizárva, gondolta, hogy minden mozdulatlan, csak a Föld 
forog. Esetleg minden mozgásban van, csak különböző gyorsasággal teszi ezt. Minden 
céltalanul bolyong egy bizonyos cél felé. Én is?! – merült fel benne a kérdés.

Fogalma sem volt, hova igyekszik, és miért. A benső oksági törvények hatására, ame-
lyek összekapcsolják az emlékeket és logikus útirányt szabnak a múltnak, arra a követ-
keztetésre jutott, hogy csak találkozni ment a vele szemben ülő fiatal hölggyel, aki az 
előző állomáson szállt fel a szerelvényre és társult hozzá a majdnem üres vonatfülké-
ben. Tenyerével végigsimította ülepénél a rövid selyemszoknyát, és helyet foglalt a bár-
sonyhuzatú ülésen.

– Mit olvasol? – kérdezte kisvártatva J. K.-tól, és ujjaival kacéran hajába túrt.
J. K. felmutatta neki a kezében lévő könyv címoldalát: A kastély – állt rajta.
– Kafkához hasonlóan olykor nekem is fura érzésem támad, hogy álmokban élek, de a 

mindennapi álmodozóval ellentétben, tisztában vagyok azzal, hogy az álmoknak nem az 
a szerepük, hogy megvalósuljanak, hanem csak az, hogy menedéket nyújtsanak – mond-
ta a lány, miközben mellig felhúzott blúzával meztelen hasát legyezgette.

– Az élet megfoghatatlan rejtély – fűzte hozzá rövid hatásszünet után J. K. – Sohasem 
tudod előre, mi fog történni veled, amikor pedig megtörténik, rádöbbensz arra, hogy az 
életedben látszólag véletlenül lejátszódott eseményeknek csupán egyetlen közös célja 
volt: a jelen pillanat, és kibogozhatatlan összefüggést találsz minden lélegzetvételed és 
a most lejátszódó események között.

A lány bólintott, majd váratlanul megkérdezte:
– Meddig utazol?
– Hááát, a kastélyig – mondta J. K. habozva, és egy fanyar mosolyt erőltetett szája 

szögletébe. – És te? – kérdezett vissza, megkísérelve leplezni hirtelen támadt zavarát.
– Én is – válaszolta habozás nélkül a fiatal hölgy, és megigazítva magán szoknyáját, 

keresztbe tette a lábát.
A megilletődöttségtől a fiatal J. K. a kocsi poros ablaküvegéhez nyomta az orrát. 

Azon tűnődött, hogy a vonatok, amelyeken élete folyamán utazott, azonos irányban 
haladtak-e a Föld forgásával... Mert ha igen, akkor az idő számunkra gyorsabban múlik, 
mint egyébként, amikor egyhelyben tartózkodunk, és fordítva. Tehát az óra csak akkor 
méri hűen az időt, amikor mozdulatlanok vagyunk. Így lehetséges, hogy valaki sokkal 
fiatalabb, mint amennyinek a naptár szerint lennie kellene. Amíg az emberiség zöme 
a Földdel egyetemben a Nap körül forog, addig a Nap láthatatlanul és észrevétetlenül 
az utóbbi csoport tagjai körül kering. Ezeket az egyéneket és a hozzájuk hasonlóakat 
a Naprendszer távoli bolygócskáin a világűr gyöngyszemű utasainak hívják. A hagyo-
mány szerint ők tartják az egyensúlyt a Világegyetemben – gyakran öntudatlanul, pusz-
tán röpke létezésükkel.

A fiatal J. K. és útitársnője minden bizonnyal közülük valók voltak.

J. K. a sikátorban
A fiatal J. K. fölült a piszkos járdán, és megdörzsölte zsibbadt lábait. Néhány perc-

nyi maszírozás után az ereiben csörgedező folyadék szinte hömpölyögve ömlött vissza 
elhalt végtagjaiba. Úgy érezte, mintha ezer apró tű járná át mindkét lábát. Lelökte magá-
ról a ráterített újságot, megkapaszkodott a mögötte lévő koszos falból kinyúló fémcsőbe, 
és nehézkesen föltápászkodott. Tőle nem messze egy rongyokba bugyolált hajléktalan 
egy hordóban lángoló tűz felett melegítette tenyereit. Dermesztő hideg volt, éppen haj-
nalodott. A szűk sikátor fölött vonuló szürke felhők mögül kíváncsian kandikáltak ki a 
felkelő Nap vörösének első sugarai. J. K. megtapsikolta combjait, és odament az isme-
retlen férfihez.

– Elnézést, szabad? – kérdezte tőle, és az utcai tűzhelyre mutatott.
A különös alak nem szólt egy szót sem, csak kissé arrébb állt, hogy a jövevény elfér-

hessen mellette.
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– Köszönöm – mondta J. K., és a lángok fölé tartotta meggémberedett ujjait. – 
Elárulja, hol vagyunk?

Az illető jól végigmérte J. K. gyűrött öltönyét és kioldódott nyakkendőjét, majd vál-
lat vont, és csak annyit mondott:

– Nem mindegy?
Bizonyára igaza van, gondolta némán bólogatva a fiatal J. K., nem mindegy?! Itt 

vagy valahol máshol: egyremegy! Felpillantott az égre, ahol fekete varjak köröztek. 
Rossz idő lesz, fordult meg a fejében. A varjak mindig rossz időt jeleznek... Megráz-
kódott, és feltúrta zakója gallérját, hogy legalább a tarkóját megvédje a kegyetlen észa-
ki széltől.

– Legalább azt árulja el, hogyan és mikor kerültem ide...
– Senki sem mondhatja meg magának, hogyan és mikor került ide, a lényeg az, hogy 

már nagyon régóta itt van – válaszolta fanyarul az ismeretlen férfi, kifejezéstelen tekin-
tettel bámulva a lángokba.

– Régóta?! – hüledezett J. K. – Hisz az képtelenség, tegnap még... – mondta, de 
elakadt a szó a torkán.

Igazából, hol voltam én tegnap? És mit csináltam? Voltam egyáltalán?! – záporoztak 
fejében a nyugtalanító gondolatok.

– És hogyan lehet innen kijutni? – kérdezte kétségbeesetten.
– Sehogy – felelte közömbösen az idegen férfi. – Aki egyszer beteszi ide a lábát, 

annak nincs többé visszaút.
– Igazán nem értem... – mondta kissé reszkető hangon J. K., és hirtelen hátrafordult. 

– Maga ugrat engem, látom a kijáratot a sikátorból, egy utcába vezet! – kiáltotta izgatot-
tan, s ezzel már indult is arrafelé.

– Hasztalan a fáradozása – mondta higgadtan a csöves –, az csak egy délibáb. A siká-
tor két fala közé köddel festett kép. Maga választotta.

A fiatal J. K. odatántorgott a sikátor végéhez, és csakhamar megbizonyosodott arról, 
hogy újdonsült ismerőse nem tréfált, valóban csak egy átjárhatatlan látomásról volt szó.

– Azt mondja, hogy én választottam?! – kérdezte megrökönyödve, miután kissé visz-
szanyerte lélekjelenlétét.

– Igen. Mindenki azt kapja, amit választ – mondta a kukás. – És csak azt – tette hozzá.
– Ezek szerint ez a szürke felhőkkel díszített égboltrész az enyém? – érdeklődött J. 

K. a magasba felpillantva.
– Úgy bizony...
– És az elvakító Napból is csak ezek a szétmálló, izzóvörös napsugárcafatok járnak 

nekem?
– Igen, igen...
– Ezeket a szüntelenül körbe-körbe röpdöső varjakat is én akartam a fejem fölé?
– Ahogyan mondja...
– És a dermesztő északi szelet... Meg a hordóban parázsló tüzet... Azokat is én válasz-

tottam?
– Azokat is.
– És maga? Maga is pontosan ugyanazokat a dolgokat választotta, amiket én?
– Nem. Engemet is maga választott...

J. K. autóbuszban
Sorsától való menekülései során a fiatal J. K. egy téli este a magasba röpített egy 

papírrepülőt, és buszra szállt. Ismeretlen utastársaihoz hasonlóan helyet foglalt, és orrát 
a jégvirágokkal díszített ablaküveghez nyomva, megcsodálta a várost: a városháza hom-
lokzatán elhelyezett gipszcifraságokkal összekacsintó templomtornyot, a színes égők 
fényében úszó korzót, a hó borította parkot és a kacskaringózó folyó jégtükrén korcso-
lyázó suhancokat... Boldog volt.

A város másik végén a busz megállt. A fiatal J. K. felkelt üléséről, és néhány utas-
hoz hasonlóan a kijárati ajtó felé indult, amikor váratlanul valaki megrántotta a vállát. 
Hátrafordult. Egy alacsony, idős férfi állt mögötte.

– A jegyét kérem – mondta halkan, de határozottan az idegen.
– Nekem... nincs jegyem... – rebegte megszeppenve J. K.
– Akkor nem szabad elhagynia a járművet.
– De, én...
– Nem érdekel. Ha nincs jegye, akkor üljön vissza a helyére, majd ha lesz, lemehet.
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– Nincs nálam pénz. Sohasem lesz jegyem. Nem maradhatok örökre ebben a járműben!
– Ki mondja azt?!
Mindketten elhallgattak. Tanácstalanul visszaült ülésére, a busz pedig elindult ellen-

tétes irányban.
A fiatal J. K. az ablaküvegen keresztül nézte végig a város életében lejátszódó válto-

zásokat: az egykor még dolgozókkal zsúfolt gyárudvarok lepusztulását és elnéptelenedé-
sét, a zajos piactér elhalkulását, a gyerekkacajtól hangos játszóterek elcsendesedését és 
a gazdag élővilágtól magára hagyott folyó lassú csordogálását az enyészetbe... A kietlen 
utcákon menetelő emberek mind ismerősek voltak neki, mégsem ismert közülük senkit, 
mint ahogyan őt sem ismerte senki. 

Az egymást váltogató utasok egy részének haja lassan megőszült, bőrük megráncoso-
dott, a vezetők is folyamatosan cserélték egymást, egyedül csak J. K. maradt a régi: örö-
kös potyautasként ült helyén, kiábrándultan bámulva kifelé. Ha netán megpróbált volna 
leszállni, mindig megjelent valaki, aki hátulról megfogta a vállát és a jegyét kérte, J. K. 
csalódott fejcsóválására pedig csak annyit mondott:

– Legyen szíves, foglaljon helyet...
Mit tehetett mást, minthogy helyet foglalt.
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– Én nem fogok meghalni ezen a világon, csak ez a világ fog meghalni az én szá-
momra – súgta a fülébe egy fülledt nyári estén az ülése fogantyújába kapaszkodó pör-
gefarú tinilány.

J. K.-nak egy pillanatra elállt a lélegzete. Odakint mennydörgés rázta meg az eget, 
villámlott és csakhamar megeredt az eső. A hallottaktól megrökönyödött férfi, a poros 
ablakon keresztül, némán figyelte a szitáló esőcseppeket, melyek észrevétlenül mosták 
el az elmúlt éveket.

– Hol... hol hallottad ezt? – kérdezte az ismeretlen lánytól.
– Itt – válaszolta nyugodtan a leányzó, és retiküljéből előhúzva J. K. ölébe röpítet-

te a régi papírrepülőt.

J. K. a szobában
A szobán nem volt se ajtó, se ablak – a szobából nem volt kilátás. A szobát a fölfe-

lé egyre szűkülő, a mennyezet egyetlen pontjába ívelő, számtalan apró tükörrel díszített 
falak és a háromszög alakú talapzat képezték. A fiatal J. K. elképedve nézett a körülöt-
te lévő tükrökbe, azon tűnődve, vajon a sok visszatükrözött ábra közül melyik az igazi 
valóság, kicsoda ő valójában, mit keres ott a szobában, és hogyan került oda be, amikor 
a szobán nincs se ajtó, se ablak…

Lehetséges, hogy már ott is született, bent a szobában, vagy talán még pontosabb azt 
mondani, hogy ott keletkezett, mert őt aligha szülte meg – hozta a világra – szétterpesz-
tett lábakkal, kínos fájdalmak közt vajúdva Egy Anya, hanem sokkal valószínűbb, hogy 
egyenesen oda be – a szobába – teremtette őt a Magasztos Teremtője. Az sem kizárt, 
hogy nem oda be, hanem azzal együtt szerkesztette meg őt a kifürkészhetetlen cseleke-
deteiről és útjairól közismert Demiurgosz; és ez esetben ő nem más, mint a szoba szer-
ves része; de miért ne lehetne éppen fordítva a dolog, hogy a szoba képezi az ő szerves 
részét? Bűvös kört alkotó megválaszolatlan kérdéssel kell szembesülnöm, mint amilye-
nek a mi lett előbb: a test vagy a lélek, az álmodozás vagy az emlékezés, a gondolat vagy 
a szó kérdések... – töprengett J. K.

A tükrök közömbösen tükrözték vissza a tükörképét; és mind torzított, csalt, elvett 
vagy hozzátett egy keveset a valósághoz. Legalábbis egy pillanatra J. K. így gondolta, 
de már a következőben felmerült benne: mi van akkor, ha mindegyik önmagához híven 
viselkedik? Ha mindegyik pontosan azt mutatja, amit lát? Hiszen valamennyi közü-
lük más-más szemszögből tekint rám, így mindegyik valami mást lát bennem, és érthe-
tő, hogy valami mást is tükröz vissza belőlem. Ezek szerint annyi ember vagyok, ahány 
tükör van a szobában, és ez a sok ismerős ismeretlen körülöttem, furcsa módon, mind 
én vagyok, én és senki más: csak az a kérdés, hogy a saját szemem tükrében ki és mi 
vagyok…

Óvatosan odament a hozzá legközelebb levő ezüstbogaras tárgyhoz, lágyan végig-
húzta rajta ujjait, izzadt tenyerével nedves csíkot rajzolt felületére, majd figyelmesen 
leemelte a talapzattal hatvanfokos szöget záró falról, és hirtelen a másik falon lógó sok-
sok tükör egyikéhez vágta. A két tükör iszonyatos csörömpölés közepette izzé-porrá tört. 
Mindannyiótokat ripityára aprítalak! – ordította, a padlón heverő tükörmaradványok-
ra ugrott, széttaposta őket, majd a többi tükörnek is nekiesett, és dühében sorban mind-
et összeverte. Csak miután végzett velük, és zilálva nekitámaszkodott az egyik falhoz 
szusszantani, akkor vette észre, hogy így még többen lettek, ezek után még többen figye-
lik majd mozdulatait: pillanatok alatt számtalan teljesen új személye jött a világra, aki-
ket már mind ő teremtett, s aki önmagában véve mind más-más egyéniség, külön enti-
tás és kozmosz, de ugyanakkor mégis mind ő…

Nyomorúságában a tükörszilánkok közé roskadt, tenyerébe fektette arcát, és lehuny-
ta szemét, hogy legalább néhány pillanatra ne kelljen szembenéznie képmásainak 
siserehadával. Ezért hét év balszerencse adatik, jutott eszébe a régi babona, de őt az alig-
ha érintette, hiszen a szobában az idő másképp múlik, mint a külvilágban, és hét év tart-
hat mindössze egy másodpercig, de lehet akár maga az örökkévalóság is…

A fiatal J. K. felemelte tenyeréből a fejét, kinyitotta szemét, és remegve felemelt 
maga mellől egy tükördarabocskát. Arca magasságába emelte, és hosszasan elbámész-
kodott tükörképén. Miután jól megvizsgálta magát, visszahelyezte a törmeléket a föld-
re és felemelte a következőt, majd a harmadikat, a negyediket, és így tovább, csakhamar 
teljes beleéléssel tanulmányozta a világot önmagán keresztül. Hétévnyi időt, tartson az 
egy pillanatig vagy legyen akár maga az örökkévalóság, valamivel csakis el kellett ütnie: 
a szobában, amelyen nem volt se ajtó, se ablak, s így minden kilátás befelé vezetett…
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SZOMBATH ANDRÁS

Aminek jönnie kell
Hétfőre virradóra pusztult el a kutyája. És az nem volt 

igaz, hogy nem sajnálta. Vannak öregek, akiknek a szemei 
– gyógyulni nem bíró sebek – folyamatosan szivárognak. 
De az öregasszony nem ebből a fajtából való volt. Amikor 
sorjában eltemette rokonait, volt iskolatársait és barátnő-
it, akkor sem látta sírni senki. Emiatt a falubeliek érzéket-
lennek tartották, ha egyáltalán tartottak róla bármit is. A 
kutya volt az utolsó a házkörüli élőlények közül, aki itt 
hagyta, nem számítva az egereket a kamrában, a pókokat 
a mennyezet gerendái közt, és a baglyot a diófa tetején. 
Először a gyerek költözött el, aztán az ura halt meg. De 
rég volt már az is, mikor is, nyolcvanegyben, vagy nyolc-
vankettőben? Tyúkokkal vesződött még pár évig, de ami-
kor sokadszorra is ellopkodták éjszaka mindet, felhagyott 
ezzel is. Úgysem érte meg, csak szokásból csinálta, hogy 
csináljon valamit. De kutyát mindig tartott, anélkül nem 
lehet meglenni a falu szélén. Ez a legutóbbi pedig különö-
sen hálás jószág volt, a legjobb házőrző mind közül. Egy 
baja volt csak, mert senki sem tökéletes, még ha kutyának 
születik sem, kielégíthetetlen étvágya volt neki. Végül ez 
okozta a vesztét is, a féktelen falánkság, amikor bezabál-
ta a mérgezett húst, amit áthajítottak a kerítésen. Az öreg-
asszony fél éjszaka mellette térdelt, de nem tudott segíte-
ni rajta. Nem volt embere, akit átküldhetett volna a szom-
széd faluba az állatorvosért. Úgy gondolta, ha reggelig 
kibírja a nyomorult állat, akkor elmegy az unokahúgához, 
akinek volt telefonja, és megkéri, hogy hívja ki a dok-
tort. De éjszaka nem akarta felverni őket. Hajnalra pedig 
kimúlt szegény teremtés. Az öregasszony sekély göd-
röt ásott, és amire feljött a nap, elföldelte a kutyát. Kicsit 
talán megkönnyebbült, mert nem szerette az állatorvost, 
nem bánta, hogy nem kellett találkoznia vele. Egyszer, 
még régebben, azt találta mondani, hogy Isten elhagy-
ta ezt a vidéket. Hogy odaadta az ördögnek. Hát micsoda 
beszéd ez? Nem fél az Istentől az ilyen, még ha orvos is?

Másnap megkereste a polgármestert a kocsmában, 
kérte, intézkedjen a biztonsága felől, most, hogy kutya 
nélkül maradt. Délután meg is jelent a falu első embe-
re, biciklivel jött, újabban azzal járt, mióta bevonták a 
jogosítványát – de minek is az autó ebben a porfészek-
ben? Szóval beszámolt róla, hogy mit intézett az öreg-
asszony ügyében. Elmondta, hogy felhívta a rendőrsé-
get, akik megígérték, hogy ha idejük engedi, majd sűrűb-
ben járőröznek errefelé. Az öregasszony morgott vala-
mit, legyintett, köszönésképpen pedig egy stamplis poha-
rat húzott elő a szekrényből, eltörölgette a kardigánja ujjá-
ban, és teletöltötte hígító szagú vegyes pálinkával, aztán 
a polgármester elé tolta. Maga se tudta, mire is számított 
tulajdonképpen, mert rendőrautót eddig se látott, ha pedig 
most megkétszerezik a semmit, az attól még ugyanúgy 
semmi marad. 

Ennyi volt hát. Estig emésztette magát, azt hitte, lesz 
még néhány éve, hisz jó erőben érezte magát, a kutyát 
is maga földelte el, de aztán reggelre belátta, hogy nincs 
tovább. Egyszer el kell menni, most kell elmenni, és még 
mindig százszor jobb így, mint egy kórházban elpatkol-

ni. Épp eleget látott már, és mind közül azok voltak a leg-
nyomorúságosabbak, akiknek csövek lógtak ki az orruk-
ból, a szájukból, meg a… szóval onnan lentről is. Nem, 
ebből ő nem kér, köszöni szépen. Legjobb volna csak 
úgy elaludni, de az keveseknek adatik meg. Vagy ahogy 
a férje hagyta itt: hazajövet a kocsmából elütötte egy autó 
nyolcvanegyben. Vagy nyolcvankettőben? Épp akkor ette 
oda a fene, pedig a kezein meg tudná számolni, hogy hány 
kocsi szalad át itt egy nap. De hát az ura burokban szüle-
tett, ezt mindenki tudta róla a faluban. Vele is szerencséje 
volt, mert ilyen türelmes asszonyt még egyet nem kapha-
tott volna, mint amilyen ő volt egész életében. Van, akit 
a tenyerén hordoz az Isten, és van, aki nem bír oda felka-
paszkodni, akármit is csinál, és be kell érje a lehulló mor-
zsákkal, mint az asztal körüli kutyáknak. Reggelre mind-
ez kitisztult benne, és amire a nap kisütött, ő is tele volt 
életerővel, ami ahhoz kellett, hogy becsülettel felkészül-
hessen a halálra.

Végrendelkezni nem volt értelme, mert úgyis minden 
az egy szem fiáé lesz a jog szerint. Nem mintha bármit is 
magával vinne innen a városba, de a ház, vagyis a pénz, 
amit érte kap, biztos jól jön majd neki. Mert ez egy ren-
desen megépített ház, nem olyan, mint a falubeliek leg-
többje. Égetett téglából rakták, nem is vizes, csak ezeket 
a modern festékeket nem állhatja és egykettőre kivetkőzik 
belőlük. Fiatal korában évente meszelték a falakat, kékí-
tőt kevertek a mészbe, attól lett olyan szikrázóan fehér, 
hogy nem állta az ember tekintete, ha rásütött a nap, nem 
is volt azzal soha semmi baj! De folyton kitalálnak vala-
mit, ami egy fokkal mindig rosszabb, mint az azt megelő-
ző volt. A gyereké a pénz, amennyit a ház ér. Abból szép 
síremléket is állíthat neki, ha akar, bár ő nem ragaszkodik 
az ilyesmihez. Mert ha egyszer odafönt lesz, nem törődik 
többet a földi dolgokkal, le se néz az égből. A „le se néz” 
helyett eredetileg „le se szarikot” gondolt, de aztán gyor-
san kiverte a fejéből ezt az útszéli kifejezést, amit egyálta-
lán nem illett az égi dolgokkal kapcsolatba hozni. Az any-
jával, meg a nővéreivel egész nap lógatják majd a lábukat 
valamelyik mennyei árokparton, megtárgyalják a világ 
dolgait, és ha a végére érnek, kezdik elölről, mert arra már 
úgyis elfelejtik, hogy mint volt az elején. Ebben a bukoli-
kus hangulatban hirtelen nagyvonalúsági roham vett rajta 
erőt: elhatározta, hogy az értékesebb holmikat elajándé-
kozza, az élelmiszer pedig, meg ami nem kell senkinek, 
legyen azé, aki érte jön. Megérdemli, megdolgozott érte. 
A ráncok mosolyba gyűrődtek az arcán, hosszú idő után 
ez volt az első alkalom, hogy megnevettette magát.

Ebéd után elment a sekrestyéshez, hogy jönne el, és 
vinné magával a szentképeket, mert azokat ő a templom-
ra hagyja. Jött is vele a folyton borostásképű templom-
szolga azonnal, és elvitt a biciklikormányra akasztva egy 
szatyorban három szentképet: egy Jézus-szívét, egy Szűz 
Máriát, és egy őrangyalosat. Keretestül épphogy belefér-
tek a nejlontáskába. A nagyot, ami az Urat ábrázolta az 
Olajfák hegyén, a nyeregre fektette. Annak még a kerete 
is valódi mestermunka volt, azt a fia is nézegette régeb-
ben. Pont a sekrestyés volt az, aki egy évtizede, de volt 
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az talán már régebben is, aranyfestékkel lekente. Azóta 
megszürkült már, de akkor sokáig virított a falon. A fosz-
foreszkáló feszületet nem adta, mert anélkül le se tudta 
volna hunyni a szemét. De ha már nem lesz rá szüksége, 
hát elvihetik azt is.

A tévét, amit már rég nem nézett, eredetileg át akar-
ta vinni az unokahúgának, de aztán meggondolta magát. 
Akik érte jönnek, azoknak is vannak gyerekeik, azok is 
szeretik nézni azt a sok semmirevalóságot. Legyen az 
övék, gondolta, meghatódva a saját jóságától.

De ez az éjszaka is eseménytelenül telt el. 

Reggel arra ébredt, hogy még mindig él. Azért óva-
tosan körülnézett, hátha mégis, de nem, ez még nem a 
mennyország.

Tíz óra körül kiment az utcára, és megvárta a postás-
autót. Ma pénzbefizetési nap van, ő pedig soha életében 
nem tartozott senkinek, és ettől a szokásától nem kívánt 
eltérni az utolsó időkben sem. Befizette a pénzt, a csekk-
szelvényeket pedig belegyűrte a ruhája zsebébe. Délben 

meghozták az ebédet, műanyag éthordóban. De 
nem volt éhes. Egészen kihűlt, mire végre hoz-
zálátott, de becsülettel megette mindet, ahogy 
még az anyja tanította rá. Elhatározta, hogy a 
nap hátralevő részét elmélkedéssel, imádkozás-
sal tölti. Most már örült, hogy nem jöttek érte az 
éjjel, hisz még nem volt fölkészülve rendesen. 
De hasztalan igyekezett a végső időkre koncent-
rálni, a gondolatai minduntalan elkalandoztak, 
mindenféle szemérmetlen, csip-csup földi dol-
gokra. Megpróbálkozott a rózsafüzérrel is, de 
azon meg pillanatok alatt elaludt. Nem volt mit 
tenni, nekiállt a ház körül és odabent szöszmö-
tölni, takarítgatni. Jöjjön bárki is, itt rendet fog 
találni, mert ez mindig is egy rendes ház volt, 
így ismerték őt a falubeliek is.

Estefelé jött a sekrestyés, és elmondta, hogy 
tegnap szólt a papnak a képek felől. Ma át is 
ugrott, és megnézte, de azt mondta, hogy neki 
nem kellenek, mert ezek giccsek, és a temp-
lomban nem lehet kiakasztani az ilyesmit. Talán 
nem tetszettek neki a képek? Krisztus az Olajfák 
hegyén, amint épp arra vár, hogy érte jöjjenek és 
megfeszítsék, és a szenvedéstől vérrel verejté-
kezik, és látszanak is a vércseppek a homlokán! 
Nem, nem arról van szó. A képek szépek, csak 
hát giccsesek. Ha valami szép, az hogy lehet 
giccs? Ezt fel nem foghatta az öregasszony, de 
a napja el lett rontva, azt már tudta. A sekres-
tyés, akinek volt érzéke a lélek gyötrelmeihez, 
ez valahol a hivatásával is járt, megsajnálta. Azt 
mondta, hogy a sekrestyében ő az úr, és amíg ő 
ott lesz, addig a képeknek is lesz helye a falon. 
Ha nem a templomban, hát akkor a sekrestyé-
ben. Végtére az is a templom része! Ez egészsé-
ges kompromisszumnak tűnt, de azért nem múlt 
el maradéktalanul az öregasszony rosszkedve. 

Azért-e, mert délután egy rövidet elbólin-
tott a rózsafüzéren, vagy más okból, de egész 
éjszaka nem jött álom a szemére. Amúgy sem 
volt már olyan jó alvó, mint régen, de azért 
eddig nem lehetett oka panaszra. Ismert olyan 
asszonyt a faluban, aki éjjelente csak pár órát 
volt képes aludni. Hát most még a végén ő is így 
jár? Megpróbált még birkákat számolni is, mint 
gyerekkorában tette, de hiábavaló volt minden 
kísérlete. Lázasan járt az agya. És minél job-
ban erőlködött megnyugtatni, annál zajosabban 

zakatoltak a gondolatai. Milyen lesz? Fog valamit érez-
ni egyáltalán? Egyszer azt hallotta, hogy meghalni nem 
több, mint kinyitni egy ajtót, és átlépni a küszöböt, csak 
annyi, mint egyik szobából átmenni a másikba. Ez meg-
tetszett neki. Attól a pillanattól fogva nem félt a haláltól. 
Persze nem lehet tudni, hogy mi lesz abban a másik szo-
bában, és az a küszöb is aggasztotta egy keveset, hogy 
milyen széles és mennyire magas, hogy átléphető-e egyet-
len lépéssel? Remélte, hogy irgalmasak lesznek hozzá, 
és álmában végeznek vele, ahogy a szomszéd faluban is 
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két hónapja azzal a vénasszonnyal tették, de hát ahhoz, 
hogy ne érezzen semmit, először is el kellett volna alud-
nia! De nem megy, nem megy! Tovább cikáztak a gondo-
latai. Milyen lesz a mennyország? Vagy a pokol! Mert mi 
van, ha mégis elkárhozik? Ez most jutott eszébe először 
azóta, hogy elásta a kert végében a kutyát. 
De az nem lehet! Mindig megtartott min-
den parancsot, és rendesen befizette az egy-
házi adót. De mi van, ha mégis? Ha van egy 
olyan szabály, amiről ő nem tud, vagy ami 
fölött figyelmetlenül elsikkadt. Vagy elkö-
vetett valamit, réges-régen, amit nem gyónt 
meg tisztességesen, és most majd a pokol-
ba juttatja, amikor már nem is emlékszik 
rá. Megpróbálta lepergetni maga előtt élete 
filmjét, de a vetítőgép nem akart engedel-
meskedni. Az az erőszakra, az ember sza-
vára nem indul be. De akárhogy keresgélt 
is, nem talált olyan vétket, ami miatt aggód-
nia kellett volna. Az urával persze követ-
tek el… illetlenségeket. Még fiatalon. De 
rég volt az már! Hiszen már nyolcvankettő 
óta nincs meg az embere. Vagy nyolcvanegy 
óta? Haragosa nem volt. Házasságot nem 
tört. Bár egyszer régen, majdnem. Amikor 
az ura nem volt otthon, a sógora megfogta a 
mellét, és a szoknyája alá nyúlt. De ő pofon-
vágta. Egy idő után. Aztán meggyónta per-
sze. De azért mégis jó érzés volt, évekig gon-
dolt rá. Mert az ura egyáltalán nem foglalko-
zott a mellével, nem is értette, milyen férfi az 
ilyen. Az csak magával törődött, csak a saját 
örömét kereste. De a sógora az megmarko-
lászta, gyúrogatta, gyömöszölgette rendesen, 
ahogy az egy becsületes férfitól elvárható. 
Az Isten verje meg a jóembert, még a végén 
bajom lesz belőle! De aztán lassan megnyu-
godott. Ha ezért elkárhozik az ember, hát 
akkor a mennyország a marslakóknak van 
kitalálva. Ebből legfeljebb tisztítótűz lehet, 
azt meg majd csak kibírja valahogy, annyi 
mindent kibírt már eddig is. Aztán a fiára 
gondolt. Róla meg a ház jutott az eszébe, 
amit örökségül hagy rá. A házról pedig az 
ajtóra szökelltek a gondolatai, amin keresztül 
a házba jut az ember. Kikecmergett az ágy-
ból, magára terítette a pongyoláját, belebújt a 
szakadt papucsába, és kicsoszogott a kapuig. 
Meggyőződött róla, hogy zárva van-e. Zárva 
volt. Zsebéből kulcsot kotort elő, és kinyi-
totta. Már csak az hiányzik, hogy még az ajtót is rátörjék, 
és szegény fiának az legyen az első dolga, hogy új kaput 
csináltasson! Az ma biztos egy kisebb vagyonba kerülne. 
Elégedetten visszaaraszolt a szobába, lerúgta a papucsait, 
és újra magára húzta a paplant. Rendes, derék ember lett 
a fiúkból. Taníttatták, hamar elkerült a háztól, de megér-
te, mert fontos ember lett belőle. Jól keres, és jól élnek a 
feleségével, csak éppen unokák nincsenek. Ezt sajnálta. 
Meg azt is, hogy neki magának nem lett több gyereke. De 
nem rajta múlt. Az ura, az a halvérű ember, elég hamar 
elveszítette az érdeklődését iránta, és inkább csak az ivá-
son járt az esze. Pedig szemrevaló asszony volt ő fiatal-
korában, százszor jobb embert is kaphatott volna! Sokan 

megfordultak utána az utcán. Ott volt például a sógor is… 
De ezt az újra feltörni vágyó rakoncátlan gondolatot sür-
gősen karanténba zárta, mert földi életének utolsó óráit 
nem vele kívánta eltölteni. És nem akarta léha gondola-
tok miatt kockára tenni az üdvösségét. Úgy érezte, mint-

ha elnehezülnének a szemhéjai, mintha már nem akarná-
nak minduntalan maguktól felpattanni. A felmenőitől örö-
költ, ezüstcsatos, bőrkötésű közhelygyűjtemény, ez a csa-
ládi ékszer még egyszer kinyílt, valami settenkedő huzat 
(sóhaj?) belepörgetett, ezzel általában sikerrel tartotta 
távol a gondolatait. Mert most már nem szabad gondolni 
semmire sem… aminek jönnie kell, az eljön… minden-
kinek meg van írva a sorsa… csak ez a várakozás, ez ne 
volna, ez az, ami felőrli az ember idegeit… mire várnak, 
miért nem jönnek már? 

Ez a kérdés, ez az indulat-ingerület végigszaladt az 
egész testén, a feje búbjától a nagylábujjáig, és még egy-
szer, utoljára, egy rövid időre magához térítette.
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FERENCZ GYŐZŐ

KÁLNOKY LÁSZLÓ
Pesszimizmus és groteszk, egzisztencializmus és abszurd

A Kálnoky Lászlóról szóló írásoknak van két, szin-
te kötelezően visszatérő eleme, amelyek valóságos állan-
dó jelzői lettek költészetének. A következőkben ezek tör-
ténetét és tartalmát vizsgálom meg, mert úgy látom, hogy 
– ahogyan ez az irodalomkritika történetében nem ritka 
jelenség – a találónak és ezért jól használhatónak lát-
szó, de csak megközelítőleg pontos kategóriák könnyen 
rajta ragadnak egy-egy életmű megítélésén, de éppen 
hozzávetőleges pontosságuk miatt inkább elfedik, mint-
sem feltárják a mű jellegzetességeit. Kálnoky esetében 
úgy látom, hogy a költészetének leírására használt két 
állandósult fogalom megtisztítása megmutatja, milyen 
nagyobb világirodalmi áramlatokba illeszkedik, és segít-
het abban, hogy tágabb, világirodalmi összefüggésben 
lehessen értelmezni.

Kálnoky költészetének egyik visszatérő kritikai jelző-
je az, hogy szemlélete pesszimista. Ez annyira elterjedt, 
hogy Radnóti Sándor Az öreg Kálnoky című tanulmányá-
ban már egyenesen kerüli a pesszimista szót: „Köztudott: 
zordon költészet ez. Megfogadtam, hogy nem mon-
dom ki azt a szót, mellyel majd mindenki jellemezte.” 
(Radnóti 1982, 1468.) Megpróbáltam visszakeresni, ki 
használta először a pesszimista szót Kálnokyval kapcso-
latban. Először Komlós János fogalmazta meg vádként a 
Lázas csillagon című kötetről írt kritikájában 1957-ben, 
pontosabban ő bezárkózását, kívülállását, kételkedését, 
kozmikus unalmát és mindenekelőtt „végtelen üres-
ség”-ét rója fel (Komlós 1957, 455), és Sükösd Mihály 
Költészet és filozófia című válasza összegzi ezeket hang-
súlyosan a pesszimizmus gyűjtőfogalma alatt, hogy egy-
ben szétválassza a tragikus életérzést és a pesszimizmust, 
és Kálnoky költészetét az előbbi kifejezésének tekinti 
(Sükösd 1958, 125).

A pesszimizmus ennek ellenére, azaz inkább ettől kezd-
ve a kritikák állandóan visszatérő eleme lett. Korábban 
ugyanis, 1948-ban Sőtér István például csak keserűség-
ről beszélt. Rónay György Kálnoky betegségére utalva 
azt írta 1958-ban a Lázas csillagon című kötetről, hogy 
„a biológiailag indokolt pesszimizmus fokozatosan átfor-
dult filozófiai pesszimizmussá”, hogy Kálnoky líráját 
a létpesszimizmus hatja át, de, rögtön hozzátette, hogy 
az alkotás remény (Rónay 1958, 62). Vas István valami 
hasonlót fejtett ki Gyógyító pesszimizmus című tanulmá-
nyában: nemzedékében „az ő pesszimizmusa volt a leg-
végletesebb”, mert „könyörtelen a világgal és önmagá-
val”, de ez „életigenlő”, ugyanis „teremtő” és „gyógyí-
tó” pesszimizmus (Vas 1970, 10–11). Gömöri György 
is „tragikus, pesszimista világkép”-ről beszélt (Gömöri 
1972, 92), Réz Pál pedig úgy fogalmazott, hogy „talán a 
legbaudelaire-ibben pesszimista költőnk, a lét botrányá-
nak tömör és szűkszavú megfogalmazója” (Réz 1979, 
27). Alföldy Jenő „pesszimista közérzet”-ről beszél 
monográfiájában (Alföldy 1977, 71), Csűrös Miklós 
pedig részletes filozófiai alapozással „pesszimista koz-
mológiai nézetek”-et (Csűrös 1988, 45), „ontológiai 

pesszimizmus”-t (Csűrös 1988, 92), „végletes pesszimiz-
mus”-t (Csűrös 1988, 103) említ.

Kálnoky költészetének másik visszatérő jelzője a 
„groteszk”. Ez is a második kötete után bukkan fel, 
majd később, az összegző tanulmányok már visszame-
nőleg, az első kötetében is kimutatják a groteszk eleme-
ket. Ismereteim szerint először Rónay György írta le a 
szót: „ironikusan-groteszkül” tudja megformálni a szen-
vedést, és ezzel le is győzi (Rónay 1962, 6).  Ugyanitt 
azt is írja, hogy Kálnokynál „Nem a gúny torzít s fordít 
fonákra nála, hanem a túl éles észlelés. […] a képben a 
torzképet is meglátja.” Vas István a Kövérek a fürdőben 
című vers kapcsán említi Kálnoky „groteszk hajlam”-át 
(Vas 1970, 10). Gömöri is Kálnoky „groteszk ötletei”-ről 
beszél, mert, mint mondja, „A tragikus, pesszimista világ-
képbe nem illik bele az önfeledt derű – a szatíra, az iró-
nia annál inkább.” (Gömöri 1971, 92) Réz Pál megfo-
galmazása szerint „a reménytelenség dalai után szükség-
szerűen következnek a groteszk képek” (Réz 1979, 27). 
Csűrös Miklós is kiemeli az „ellentétes minőségek gro-
teszk keverésé”-t (Csűrös 1988, 200), a helyzetkomikum, 
burleszk, karikatúra, expresszív torzítás eszközeit (Csűrös 
1988, 201). Alföldy Jenő részletesen elemzi Kálnoky 
„groteszk humor”-át (Alföldy 1977, 115), „öngyalázá-
sig fokozott öniróniá”-ját és „morbid szellemesség”-ét 
(Alföldy 1977, 116), megkülönböztet tragikus és komi-
kus groteszket (Alföldy 1977, 117). Rába György sze-
rint Kálnoky verseit „elemző intellektusa az irónia fanyar 
fölényével telíti, kibukkan hajlama a bizarra, a különös-
re, és sajátosan vál[t]ogatja a fantasztikus képzelet ihletét 
éles kontúrú groteszk kisrealizmussal” (Rába 1966, 580), 
illetve „Kálnoky eltéveszthetetlenül egyéni hangú leírá-
sából az esztétikai groteszk mesterének ismerjük” (Rába 
1970, 1098).

A groteszk és a pesszimizmus fogalmát a kritika hamar 
összekapcsolta. Mint Réz Pál megjegyzi, „aki ennyi-
re tragikusan látja az életet, az akár komédiának is néz-
heti” (Réz 1979, 27). Alföldy Jenő „költői tragikomi-
kum”-ról beszél az 1980-as Összegyűjtött versek kap-
csán (Alföldy 1977, 13); és Radnóti Sándornak Kálnoky 
korai szonettciklusának átdolgozásában feltűnik, hogy a 
költő a tragikumtól a komikum felé mozdul el (Radnóti 
1982, 1469). Lator László pedig egy Kálnokyval foly-
tatott beszélgetésben azt mondja, hogy „Verseiben van 
valami fájdalmas, már-már romantikus hevület, tartalmi-
nyelvi emelkedettség, de ezt a lírai szólamot nyers, pró-
zai, groteszk vagy éppen abszurd hangzatok ellenpontoz-
zák.” (Lator 1982, 376)

Érthető, hogy a kritika miért éppen ezt a két szót – gro-
teszk és pesszimista – alkalmazta Kálnoky lírájának jel-
lemzésére. A groteszknek ugyanis komoly hagyománya 
van a huszadik századi magyar irodalomban, hivatkoz-
ni lehet például Kálnoky kortársának, Radnóti Miklósnak 
két korai kísérletére (Két groteszk, Péntek éji groteszk), 
és még inkább a kelet-európai groteszkre. Csűrös Miklós 
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meg is említi Hašek Svejkjét a Homálynoky-versek kap-
csán: „a társadalmi rend abszurditása a végletes lojalitás 
mimikrimódszerével leplezhető le” (Csűrös 1988, 199). A 
pesszimizmus pedig, amely először vád volt, nem választ-
ható el Kálnoky megszakított-késleltetett beérkezésé-
nek szellemi közegétől, az ötvenes évektől, amely ideo-
lógiai ellenséget, azaz saját progresszióba vetett hitének 
bírálatát látta a pesszimizmusban. Megjegyzendő per-
sze, hogy a pesszimizmust általában minden önelégült és 
tekintélyelvű politikai eszmerendszer elutasítja. Thomas 
Hardy angol költő egy életen át hadakozott a viktoriánus 
Angliában ráragasztott pesszimista címke ellen. Rónay 
György és Vas István szellemesen és fölényesen forgatták 
visszájára a Kálnoky költészetét sújtó vádat (Rónay 1958, 
61; Vas 1970, 11). 

Feltűnő ugyanakkor, hogy a groteszk-pesszimista 
fogalompár mellett,  mintegy szélárnyékban, lefedet-
ten és kibontatlanul, de meghúzódik egy másik is. Lator 
László „abszurd hangzatok”-at említ (Lator 1982, 376), 
Gömöri szerint a Lángok árnyéka című kötet utolsó ciklu-
sának versei „a földi lét kisebb-nagyobb abszurditásairól” 
szólnak (Gömöri 1972, 92). Alföldy Jenő monográfiájá-
ban az Amit az ember a földön tehet című verset elemez-
ve megjegyzi, hogy „Az abszurdum itt a tébollyal daco-
ló józanság erőfeszítéséből támad”, hozzáfűzve, hogy „az 
abszurditással is valószerű képzeteket tud kelteni. E gro-
teszk azonnal felidézhető a képzeletben” (Alföldy 1977, 
116–117). Az Egy mítosz születése, Téli napló 1982–1983 
című kötetet elemezve pedig megállapítja, hogy a versek 
egyik alaptípusa „az abszurd ötleten alapuló groteszk” 
(Alföldy 1987, 39). Csűrös Miklós A félkör háromszö-
gesítése című kései versről írva „az abszurdot súroló túl-
zás stíluseszközé”-t emeli ki (Csűrös 1988, 206). Látható, 
hogy bár Kálnoky kritikusai az abszurdot meglehető-
sen óvatosan, de mégiscsak használják. Jelentését azon-
ban nem tisztázzák,  azaz nem jelzik, hogy Kálnoky köl-
tészetét rokonítanák az abszurd irodalommal. Az abszurd 
ezekben az írásokban nem azonos az abszurd színházra 
kidolgozott irodalomelméleti fogalommal, hanem köz-
napi értelemben a groteszk fokozása. Az abszurd szót, 
mint az közismert, az „abszurd színház” („theatre of the 
absurd”) szókapcsolatban Martin Esslin amerikai iroda-
lomtudós használta először 1961-ben megjelent köny-
vében Samuel Beckett és mások színpadi műveire, az 
abszurd irodalom tágabb jelentésmezője ebből fejlődött 
ki (Esslin 1980, 22–28).

Ha azonban megnézzük, hogy azok a kritikusok, akik 
Kálnoky képzeletvilágában abszurd vonásokat látnak, 
milyen szövegösszefüggésben teszik ezt, meglepő ered-
ményre jutunk. Radnóti Sándor úgy találja, hogy Kálnoky 
versei „a rejtett értelem hiányá”-ról beszélnek (Radnóti 
1982, 1470). Alföldy Jenő monográfiájában azt írja, hogy 
Kálnokynak különösen a szerelmi verseiben erős az elide-
genülés érzése (Alföldy 1977, 28); később pedig azt, 
hogy költészete irracionális borzongást kelt az olvasóban 
(Alföldy 1977, 33). Csűrös Miklós könyvének már a címe 
is jól meghatározható kontextusba helyezi Kálnoky köl-
tészetét: Pokoljárás és bohóctréfa (Csűrös 1988). A gro-
teszk gyökereit vizsgálva utal a második világháborúra, 
a (Nyugat-Európában) krizeológia és (Kelet-Európában) 
katasztrofizmus néven ismert elméletekre (Csűrös 1988, 
38). Könyvében úgy találja, hogy bár Az árnyak kertjé-
re  még nem jellemző az egzisztencialista felfogás, „leg-

följebb a csupasz létezés elsőségének és a semmiben való 
szorongásnak az érzése rokonítja vele – inkább a raciona-
lista kiszolgáltatottsága, a ráció korlátaira való rádöbbe-
nés fejeződik ki benne” (Csűrös 1988, 43), később azon-
ban az „egzisztencializmus felé tájékozódott” (Csűrös 
1988, 98), sőt, költészetét inspirálta „az egzisztencialisták 
kivetettségmetaforája” (Csűrös 1988, 143). Később még 
azt is hozzáfűzi, hogy „látásmódjában van valami lecsu-
paszító, lényegre egyszerűsítő kíméletlenség” (Csűrös 
1988, 170), „nem mutatja megoldottaknak, meghaladot-
taknak az egzisztencia tragikus alapkérdéseit”, hanem 
bohócos paródiák formájában újra elénk tárja (Csűrös 
1988, 173). A labirintus című versben pedig értelme-
zése szerint „becketti ellenhősök”-et ábrázol a moz-
gás vagy mozdulat-
lan várakozás közti 
választási kény-
szerben (Csűrös 
1988, 146). Ennek 
a gondolatmenet-
nek a végkövetkez-
tetését egyértelműen 
Határ Győző vonta 
le: „Kálnoky László 
a kevés magyar 
egzisztencial is ta 
költők legjeleseb-
bike” (Határ 1991, 
144). Radikális 
fogalmazásmódjá-
nak azonban nem 
volt visszhangja.

Nem az a szán-
dékom, hogy a gro-
teszk és pesszimis-
ta címkék helyett 
újabbakat akasz-
szak Kálnoky nya-
kába, és nem gon-
dolom, hogy prog-
ramszerűen abszurd 
és egzisztencialis-
ta lett volna. De azt 
gondolom, hogy a 
hozzávetőlegesen 
pontos, de körül-
határolatlan, tehát 
bizonytalan fogal-
mak helyett célsze-
rűbb az irodalom-
történet kidolgozott 
fogalomrendszeréből megkeresni a megfelelő kategóriá-
kat, mert ezek alkalmazása – megszorításokkal is – segít 
elhelyezni Kálnoky költői életművét a huszadik száza-
di világirodalom és eszmetörténet tágabb összefüggés-
rendszerében. A fenti kritikai idézetek fényében elég 
Kálnoky néhány versrészletét rávetíteni az egzisztenci-
alizmus és az abszurd alapszövegének tekinthető esszé-
re, Albert Camus Sziszüphosz mítoszára, hogy a párhu-
zam világossá váljék. Camus egyébként hangsúlyozot-
tan nem abszurd filozófiáról, hanem abszurd életérzésről 
beszél (Camus 1990, 194). Az abszurd és az öngyilkos-
ság viszonyát elemezve arról beszél, hogy „Hogyan jut 
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el az ember a rádöbbenéstől, a megvilágosodástól a fény-
ből való menekülésig” (Camus 1990, 196). Írásában szin-
te hemzsegnek az efféle megfogalmazások: „a megszokás 
szánalmas”, „az életnek nincs mélyebb értelme”, „a szen-
vedés fölösleges” (Camus 1990, 197). Kálnoky versei-
nek kezdettől fogva éppen az legfőbb és visszatérő témá-
ja: a világ elméleti megismerhetetlensége, az ebből faka-
dó bizonytalanság, tanácstalanság, hiábavalóság-érzés, 
reménytelenség, az idő abszurditása, vagyis az, ami 
Camus vizsgálatának tárgya. Kálnoky furcsa kívülállá-
sa jól értelmezhető Camus-nek azzal a megállapításával, 
hogy „Ha egy világot jól-rosszul meg lehet magyarázni, 
akkor az a világ otthonos. De ha a világmindenséget hirte-
len megfosztjuk minden illúziótól, minden fénytől, akkor 
az ember idegennek érzi magát benne. Száműzetése vég-
érvényes: nincsen többé elvesztett hazája, melyre emlé-
kezhetne, nincs ígéret földje, melyben reménykedhetne.” 
(Camus 1990, 197) Az abszurd Camus szerint a remény 
ellentéte (Camus 1990, 225).

Annak bizonyítására, hogy Kálnoky költészetének 
leírására alkalmasak az egzisztencialista filozófiák, áll-
jon itt néhány idézet Az árnyak kertje című első köteté-
ből. Az emblematikus Az a kis ember ott belül az önma-
gát megfigyelő, önmagától elszakadt tudatról, illetve a 
tudat mélyén létező másik énről beszél, aki tehát kívül 
került önmagán. Az Elégiában az ég „szürke tér”, a lélek 
elveszetten kószál, beszél a teremtőjéhez, akinek azon-
ban célja rejtett, sőt, hibás világot teremtett, amely csap-
da, ahonnan nincs szabadulás, egyformaság uralkodik, 
önáltatás bármiféle más teremtőben hinni. Az egzisz-
tencialista filozófiák alapkérdéseinek valóságos brevi-
áriuma ez a vers, amely a keresztény vallás hagyomá-
nyán belül marad, hivatkozik Jézusra mint Isten fiára. Az  
Anyagtalanságban pedig ezt írja Kálnoky: „csupasz léte-
met érzem a / sötétség börtönében”. A Korlátolt szabad-
ságban a szabadság illúzióját szó szerint tébolynak minő-
síti, a korlátlan szabadság illúziójában élő embert a vers 
végén ápolók viszik el.

A Lázas csillagon című kötetben a társkapcsolatot 
is áthatja a lét abszurditása: a Találkában a szerelme-
sek úgy fekszenek egymás mellett, „mint két fogoly az 
éjszaka / fekete bársonyköntösében”. A Szanatóriumi elé-
gia bármennyire közismert vers is, ebből a szempont-
ból újdonságot tartalmazhat. Innen nézve ugyanis a köl-
temény harmadik részében nem egyszerűen pesszimiz-
mus (azaz reményvesztettség), hanem a lét abszurditá-
sa fogalmazódik meg: „A lét reménytelen”, az ember a 
hideg mindenségben megtűrt jövevény, „Nem értjük vég-
zetünk. Bolyongunk körbe-körbe.” A világ megismerhe-
tetlenségének egzisztencialista értelmezését adja (egyéb-
ként Kant kritikájának kritikáján keresztül) a Jegyzetek a 
pokolban: „Sosem mutatja meg igazi arcát / a valóság”, 
hiszen „Odakötve a föld felületéhez, / a mindenség e por-
szemén nyüzsög / a milliárdnyi lény; mind szenved, érez, 
/ és majdnem annyira rab,  mint a rög”, következésképp 
„Tudatuk ment a nagy magánvalótól, / koponyájukba csak 
a földi fér”. Az 1953-ban írt Magány nyitóképe megdöb-
bentően becketti: kutyavinnyogás-szerű hangok hallatsza-
nak, nincs megváltás, az emberi lét haldoklás egy pusz-
taságban. A létezés rémségei című ciklus Albert Einstein 
emlékének ajánlott Óda a reménytelenséghez című ver-
sében a lírai én azt konstatálja, hogy „Elememből ide-
gen partra vetve” „bámulok egy értelmetlen világra”. 

Számos verscím is ezt a világérzékelést fogalmazza meg: 
Szűkmarkú kegyelem, A teremtés kudarca, Emberszabású 
panasz, Az éjszaka cirkuszában, Meztelen szív. 

A legkevésbé sem akarom azt állítani, hogy Kálnoky 
bármikor is abszurd-egzisztencialista téziseket vett volna 
át, bár meg kell hagyni, hogy például az Emberszabású 
panasz című verse azt bizonyítja, hogy filozófiai isme-
reteit igenis alkalmazta verseiben, ha úgy látta jónak. 
De annak nem találom nyomát, hogy a sokféle egzisz-
tencializmusból (camus-i, sartre-i, jaspersi, heideggeri, 
hogy a tizenkilencedik századi elődöket ne is említ-
sem) bármelyik irányzatot előnyben részesítette volna. 
Ha persze sorra vesszük ezeket az irányzatokat és az 
irányzatokat kidolgozó filozófusokat, könnyen belátha-
tó, hogy Heidegger legalábbis időszakosan náci-szim-
patizáns és Sartre kommunista ideológiája nem lehetett 
vonzó Kálnokynak még akkor sem, ha a közvetlen poli-
tikai vonzalmak magán a filozófián nem hagytak azo-
nosítható nyomot egyikük egzisztencializmusán sem. 
Kálnokyt ismerve biztosan állítható, hogy ha ismerte, 
Karl Jaspers istenhitével sem tudott maradéktalanul azo-
nosulni. Legközelebb mégiscsak Albert Camus nem téte-
les okfejtését érezhette magához közelállónak; vagy más-
képpen fogalmazva, hiszen filozófiai műveltségéről csak 
hiányos adataim vannak, költészete az egzisztencializmus 
camus-i változatával állítható párhuzamba.

Azt gondolom tehát, hogy éppen úgy, mint jeles kor-
társai a világ sok irodalmában, mindenekelőtt Angliá ban, 
az Egyesült Államokban, Franciaországban és Német-
ország ban, ő is választ keresett a második világhábo-
rú okozta szellemi krízishelyzetre. Úgy látom, hogy 
Kálnoky László az 1950-es években, párhuzamosan 
Camus, Beckett és mások egzisztencialista abszurdiz-
musával, kidolgozta a saját személyre szabott változatát. 
Első két kötetében pontosan azokat a kérdéseket és vála-
szokat fogalmazta meg, amelyek bármely kortársának 
a műveiben megtalálhatók. Hiszen valóban ugyanarra a 
problémahalmazra reflektáltak. Aki életrajzi párhuzamo-
kat keres, azokat is talál: Camus tüdőbaját, amely itt talán 
nem esetleges életrajzi tény, és persze még inkább Camus 
és Beckett részvételét a francia ellenállási mozgalomban 
Kálnoky betegségéhez és bátor, tevőleges antifasizmusá-
hoz lehet hasonlítani.

Mindenesetre háborús versei közül az Egy modern 
zsarnokhoz, a Hírek az éterben, a Baka utca; betegségver-
sei közül pedig a Kórház, a Bordaműtét, az Utolsó napom, 
A gyógyulás hegyén azt látszanak igazolni, a betegség és 
a világháború valóban szerepet játszottak eszméinek ala-
kulásában.

Kálnoky két következő kötete, a Lángok árnyékában 
(1970) és a Farsang utóján (1977) nem csupán elmélyítet-
te azt, amit az imént abszurd egzisztencializmusként kísé-
reltem meg leírni, hanem új szemléleti alapokra helyezte. 
Az első két kötetben ugyanis a létezés abszurditását két-
ségbeesett értelemkeresés, lázadó indulat hatotta át. Az új 
pályaszakaszban a Vágyakozás, A távozó, a Megnyugvás 
című versek azt fogalmazzák meg, hogy nincs mit tenni: 
Kálnoky vers-énje beletörődik az emberi állapotba, elfo-
gadja reménytelen helyzetét. A De profundis ennek meg-
felelően önironikus arcképet fest, a Hérosztratosz, Hamlet 
elkallódott monológja nagy versei immár az értelemke-
resés kínzó sürgetése nélkül tárgyalják újra a létproblé-
mát. Az elfogadás felett érzett nyugalom teremt meg egy 
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újfajta, humorosan abszurd, abszurd humorú verstípust, 
amelynek első összefoglalása a Kancsal világ ciklusa. 
Ezek a versek könnyedebben, mondhatnám úgy is, hogy 
Camus abszurd szabadságfilozófiájának szellemében fel-
szabadultabban humorosak, mint az első kötet keserű 
reménytelenségben fogant abszurdjai.

A Farsang utóján nem annyira szemléletben, hanem 
inkább versminőségben hoz újat. Minden bizonnyal ez 
Kálnoky költészetének (legalábbis egyik) csúcspontja. 
A versek az abszurd egzisztencia korábban több válto-
zatban is megírt témáit véglegesen kimunkált formákba 
öntik, ismeretlen magasságokba emelik. A Meglepetések 
a létezés feletti döbbenetet, a Dél a létezés tűrhetetlen-
ségét, a Hétköznapok a lét unalmas egyformaságát, a 
Szemtanú a létezést mint kivetettséget, a Kalandozás egy 
égitesten a kozmikus magányt, a További megállapítá-
sok a létezést mint börtönt, pályaudvart, a Verstöredékek 
a partravetettséget, a lét üres – becketti értelemben kiürült 
– színpadát fogalmazzák meg. A Letépett álarcok, A labi-
rintus, a Szidrigaljov utolsó éjszakája, a Fohászok senki-
hez pedig Kálnoky abszurd életérzését elvont filozófiai 
szinten foglalják össze.

Camus szerint „Az abszurd elveszi tőlem az örökké-
való szabadság esélyét, de cserébe visszaadja és végsőkig 
fokozza cselekvési szabadságomat. Megfoszt a reménytől 
és a jövőtől, de a kötelékeimet is leveszi rólam.” (Camus 
1990, 245) Kálnoky öregkori költészetének váratlan (de 
nem előzmény nélküli) kibomlása értelmezhető úgy, 
mint a megszerzett abszurd szabadság megélése, gya-
korlása. Az Egy hiéna utóélete és más történetek című 
kötet fülszövegében, amely egyébként annyira a magán-
zó és Homálynoky körülményeskedő nyelvezetén író-
dott, hogy a kötet szellemében készült fülszöveg-paró-
diaként is olvasható, Kálnoky használja az abszurd és a 
groteszk szót is. Azt írja, hogy az ódivatúság ellen iróni-
át, öniróniát és „az abszurd irodalomból ismert, a nyelv-
ben található és abból kifacsarható ötletek halmozásával 
védekeztem”. A „megmagyarázhatatlan dolgok övezetébe 
tartozó jelenségeket”, írja később, „ugyanazon a groteszk 

módon” ábrázolja, mint korábban a „banalitás komiku-
mát”. Kálnoky tehát az abszurdot – ezen a ponton, az élet-
mű utolsó szakaszának kezdetén – nyelvi eszközként, a 
groteszket pedig látásmódként határozza meg. Én azon-
ban az abszurd egzisztencialista filozófiák felől nézve 
inkább azt tapasztalom, hogy Kálnoky egész létérzékelése 
volt abszurd, és ennek kifejezésére, a tragikum ellenpon-
tozására alkalmazott groteszk elemeket. Kálnoky persze 
pontosan fogalmazott: kései narratív, epikus, anekdotázó 
verseinek részletező, önmegszakításokkal, mulatságos, a 
lényeget nagy igyekezettel jobban megvilágítani szándé-
kozó, de attól valójában mind messzebb távolodó kitéré-
sekkel tarkított önirónikus előadásmódja rokon Samuel 
Beckett prózai műveinek elbeszélő technikájával. Beckett 
különös előszeretettel él ezzel az eszközzel Watt című 
korai regényében, amelyet történetesen a második világ-
háború alatt, 1941 és 1945 között írt, de csak 1953-ban 
adott ki (magyar fordításban pedig Kálnoky halála után 
húsz évvel, 2005-ben jelent meg). A felsorolások, önköz-
bevetések, kitérők mind-mind a végsőkig pontos törté-
netmondás igényét jelzik, miközben felszámolják ennek 
a lehetőségét, vagyis azt bizonyítják, hogy a legegysze-
rűbb esemény sem mondható el megnyugtató pontosság-
gal. Ha irodalomtörténeti korszak-kategóriákban gondol-
kodunk, meg kell jegyezni, hogy a kritika Beckettnek ezt 
a regényét a posztmodern próza egyik első remeklésé-
nek tekinti.

Az egy magánzó emlékirataiból ciklusától kezdve 
Kálnoky lírai létszínpadán szereplők jelennek meg, sze-
repverseket ír. Csűrös Miklós szóleleményét kölcsönvé-
ve monográfiájának címéből: a pokoljáró Kálnoky és a 
bohóc Homálynoky kettéválik, hogy persze széttéphetet-
lenül egyek maradjanak a huszadik század örökkévalósá-
gának díszlet nélküli színpadán, mint egy magábazuhant, 
szűkszavú, depresszióval küszködő egzisztencialista filo-
zófus és egy csetlő-botló, szószátyár, gyanútlanul kíván-
csi clown becketti kettőse, amely komikummá oldja a tra-
gikumot, csakhogy az oldás olyan jól sikerül, hogy a tra-
gikum teljesen átitatja a szomorú bohóctréfákat.
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TÓTH JÓZSEF

Utas és holdvilág:
játékok a regényben

„Nem biztos csak a kétes a szemnek
S ami világos, mint a nap: titok;

Hiszek a véletlennek, hirtelennek,
S gyanúm az igaz körűl sompolyog;

[…]
Lázongva vallok törvényt és szabályt.
S most mi jön? Várom pályabéremet,

Mert befogad s kitaszít a világ.”1

Szerb Antal özvegyének hátrahagyott írásai beszámolnak arról, hogy az író 1937-ben – egy évvel a Harmadik 
Torony alapélményét adó olaszországi utazás után – új regény írásába kezdett. A születendő mű címe A fiatal 
ország, központi hőse pedig Eötvös József volt. Mintegy tíz-tizenkét ív készült el a regényből, mikor Szerb 
Antal félrerakta az Utas és holdvilág kedvéért.2

Az Utas és holdvilág története Olaszországban, Párizsban és Budapesten, pontosabban az Ulpius-házban ját-
szódik. A regény Mihály és Erzsi nászútjával kezdődik, mely nászút során Mihály elhagyja Erzsit, aki Párizsba 
megy, ott megismerkedik Mihály gyermekkori ismerősével, Szepetneki Jánossal, akivel már nászútjuk során 
találkoztak futólag, majd egy perzsa ópiumcsempésszel is. Később – hosszas gondolkozás és kalandok után – 
visszatér előző férjéhez, Pataki Zoltánhoz. Mihály eközben Itáliában bolyongva keresi kamaszkorának érzése-
it, emlékeit, illetve akkori barátait, Ervint, a szerinte Hallstattban öngyilkosságot elkövetett Ulpius Tamás emlé-
két és Ulpius Évát.

A regényben nagyon hangsúlyos szerepet kap a játék – sokszor konkrétan kifejtve, sokszor kifejtetlenül. 
Ahhoz, hogy ezek a játékok létrejöjjenek, a szöveg bizonyos eszközökkel operál. A játékokhoz feltétlenül kap-
csolódó elem a fikcionalitás és a játéktér, továbbá a múlt és a jelen megléte a szövegben is játékteremtő erő-
vel rendelkezik. Érdemes tehát megvizsgálni, hogyan jönnek létre ezek a szöveget nagymértékben befolyáso-
ló elemek. 

Gadamer játékelmélete és az Utas és holdvilág
Eisemann György az Utas és holdvilágról írt tanulmányának jelentős részét szenteli a játék, az 

intertextualitás és a történelem összefüggéseinek művön belüli vizsgálatára, melyet elsősorban Gadamer 
játékelméletére alapoz.3 Gadamer a műalkotás ontológiai szempontjából vizsgálja a játékot4, de jelentős 
része elméletének – huizingai alapokra helyezkedve – magáról a játékról, annak működéséről, természeté-
ről szól. Állítása szerint a „játék szubjektumai nem a játékosok, a játék a játszók révén csupán megmutat-
kozik”, ugyanis „a játéknak elsőbbsége van a játékos tudatával szemben”.5 Játék és komoly Gadamer sze-
rinti viszonyában bizonyos határátlépés történik, abban az értelemben, hogy magában a játékban is megfi-
gyelhető jelentős és meghatározó komolyság. Ugyanis ahhoz, hogy a játék tulajdonképpen működni tudjon, 
kell hogy legyen egy ellenpólusa: „a célok komolysága”6 által definiált világ. A játékos ugyanakkor a játék 
közben tudja, hogy játszik, ehhez azonban az kell, hogy tudatában legyen a játékon kívüli tényezőknek. 
Természetesen játszóként nem gondolhat erre a másik világra, hiszen a játék célja éppen az, hogy a játékos 
feloldódjon a játékban.7 Azonban ha a játéknak valóban elsőbbsége van a játékos tudatával szemben, akkor 
a játékmozgás valójában cél, szándék és erőfeszítés nélküli történését a játszó szubjektíven „tehermentesítés-
ként”8 érzékeli, feloldódhat benne, átadván a kezdeményezés feladatát. A kezdeményezés feladatának átadásá-

1  François VILLON, Ellentétek, ford. SZABÓ Lőrinc = François Villon versei, Bp., Európa Könyvkiadó, 1983, 156, 157.
2 NAGY Csaba, i. m., 204.
3  „Gadamer gyakran idézett tétele szerint a játéknak elsőbbsége van a játékos tudatával szemben, mivel legeredetibb értelme a mediális ér-

telem.” , EISEMANN, i. m., 212.
4  Hans-Georg GADAMER, Igazság és módszer (Egy filozófiai hermeneutika vázlata), Bp., Gondolat Kiadó, 1984, 88–99.
5 Uo., 88, 99.
6 Uo., 88.
7  „A játszás sajátos lényegvonatkozásban áll a komollyal. Nemcsak azért, mert ebben van a »célja«. […] magában a játszásban is sajátos, sőt 

szent komolyság rejlik. A játékos maga is tudja, hogy a játék csak játék, s egy olyan világ veszi körül, melyet a célok komolysága határoz 
meg. De ezt nem oly módon tudja, mintha játszóként még gondolna is magára erre a komoly vonatkozásra. Hiszen a játszás csak akkor éri 
el célját, ha a játszó feloldódik benne.” Uo., 88. 

8  „A játékhoz hozzá tartozik, hogy a mozgás nemcsak cél és szándék nélkül, hanem ugyanakkor erőfeszítés nélkül történik. Úgyszólván ma-
gától megy. A játék könnyűségét, melyen persze nem kell feltétlenül az erőfeszítés valóságos hiányát érteni, hanem fenomenológiailag csu-
pán az erőlködés hiányát jelenti, szubjektíve tehermentesítésként tapasztaljuk.” Uo., 90.
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val ugyanakkor nem jár a döntés átadása is. A játékon belül szabadon választhat a játszó a kínálkozó lehetőségek 
közül. És éppen a kockázati tényező adja a játék izgalmát, mivel a játékos csak komoly lehetőségekkel játszhat. 
A döntési szabadság a játékon belül azonban mindenképpen korlátozott, így az „olyan embert, aki saját döntési 
szabadságának az élvezése miatt kerüli a sürgős döntéseket […], játékos természetűnek nevezzük.”9 

A játékhoz elkerülhetetlenül szükség van játéktérre, ami „nem egyszerűen az a szabad tér, ahol játékba hoz-
zuk magunkat, hanem külön a játékmozgás számára körülhatárolt és szabadon tartott tér.”10 A gadameri játéktér-
nek nem kell konkrétan körülhatárolt fizikai térnek lennie. Ugyanígy játékteret lehet kialakítani bizonyos attitű-
dökkel vagy akár időbeli folyamatok, eszmerendszerek által körülhatárolt szellemi területekkel, melyek segítsé-
gével hasonló módon képesek vagyunk körülhatárolni a játékmozgás számára szükséges teret.

A játékot tehát nevezhetjük a valóságos világ ellentéteként egyfajta fiktív világnak, amelyben sajátos módon 
ugyan, de jelen van a valóság is. A játék ezen vonásait alapos biztonsággal vizsgálhatjuk.11 

A valós, a fiktív és az imaginárius 
„Amint a valóságok áthelyeződnek egy szövegbe, valami más jelévé változnak. Ezzel együtt arra kénysze-

rülnek, hogy elhagyják eredeti meghatározottságukat.”12 Ezt az áthelyezést azonban nemcsak az író, hanem 
– persze áttételesen – a narrátor is véghezviheti. Ugyanis ha egy narrátor fikcióképző aktussal operál, akkor 
szükségképpen létre kell hogy jöjjön ugyanaz az eredmény, mintha mindezt egy konkrét író teszi, mivel egy 
fikcióképző aktus alapvető sajátosságai nem változhatnak attól függően, hogy milyen szinten működnek. A 
fikcióképző aktus ezen alapvető sajátossága a transzgresszió, vagyis a határátlépés tulajdonsága, mivel „meg-
határozottból a meghatározatlanba történő átalakulást”13 idéz elő. Ennek köszönhető végeredményben, hogy 
míg egyfelől a fikcióképző aktus képes átlépni a valós határát, egyúttal képes az imagináriust egyfajta való-
ságlátszattal is felruházni.14 A fikcióképző aktusnak tehát egyértelműen megkülönböztetett szerep jut, lévén 
központi funkciója. 

Iser három fikcióképző aktust különböztet meg: a kiválasztást, a kombinációt és az önfeltárást. ,,Minden iro-
dalmi szöveg óhatatlanul társadalmi, történelmi, kulturális és irodalmi rendszerek sorából válogat, mely rend-
szerek a szövegen kívül, vonatkoztatási mezőként léteznek.”15 És igaz ez valószínűleg bármilyen rendszerre 
vagy akár tárgyra – legyen szó akár a földrajzról vagy egy épület elemeiről. Ugyanis bármilyen, irodalmi szö-
vegben előforduló tárgyról is állíthatjuk a következőket: amíg „az adott világ szervezeti egységeiként betöl-
tik szabályozó funkciójukat, addig egynek vesszük őket magával a valósággal, és így kívül maradnak az ész-
lelés körén. A kiválasztás aktusa azonban fölforgatja eredeti rendjüket, ekképp az észlelés tárgyaivá változtat-
va őket. Az észlelhetőség nem alkotóeleme az érintett rendszereknek [tárgyaknak], csupán a kiválasztás aktu-
sa révén jön létre. […] Miközben a kiválasztott alkotóelemek eredeti feladata az, hogy megvilágítsanak és ész-
revehetővé tegyenek egy referenciamezőt, egyúttal megengedik azt is, hogy észleljük a szelekcióból kimaradt 
elemek mindegyikét.”16 

A kombináció fikcióképző aktusa tulajdonképpen a szelekciót egészíti ki. Szövegen belüli viszonylatokat 
létesítve hozza létre a szöveg tényszerűségét. Ez a tényszerűség a szövegben kombinált elemek egymásra viszo-
nyulásának meghatározottságából és a kombináció során lezajló kölcsönhatások következményeként jön létre. 
Ez azt is jelenti, hogy amint a szövegen belül két elem között megvalósul egy kapcsolat, a többi elem státusa 
megváltozik, háttérbe szorul aspektusuk. Ám mindez állandó mozgásban van, hiszen a viszonyítás segítségével 
az addig kizárt elemek kerülnek előtérbe.17 

Múlt és jelen
A múlt és jelen viszonya meglehetősen sajátságos a művön belül – már ami Mihály nézőpontját illeti. Két 

kulcsrészletet is találunk a szövegben, amik megvilágíthatják ezt a kapcsolatot.
„De legjobban mégis a budai várat szerettem. Régi utcáit sose untam meg. A régi dolgok akkor is job-

  9 Uo., 91.
10 Uo.
11 V. ö.: Wolfgang ISER, A fiktív és az imaginárius, Bp., Osiris Kiadó, 2001.
12 Uo., 23. 
13 Uo.
14  „A fikcióképző aktus egyfelől maga mögött hagyja a valós meghatározottságát, ugyanakkor azonban az imagináriust olyan meghatáro-

zottsággal ruházza föl, amellyel az egyébként nem rendelkezne. Így válik lehetővé, hogy az imaginárius a valós egy tulajdonságát vegye 
át, hiszen a meghatározottság a valóság alapföltétele. Ez persze nem jelenti azt, hogy az imaginárius valós, bár kétségtelenül felölti a va-
lóság látszatát, minthogy behatol és beavatkozik az adott világba.” Uo., 23–24.

15 Uo., 25.
16 Uo., 27.
17  „Amint megvalósul egy szövegen belüli viszony, az egymással összekapcsolt elemek szükségszerűen megváltoznak, hiszen bizonyos as-

pektusaik mások kárára kerülnek előtérbe. […] Ám amíg a megvalósult kombináció abból él, amit kizárt, a viszonyítás fikcióképző aktusa 
egyértelműen előidézi a megvalósult és a hiányzó együttes jelenlétét, s ezzel alá is ássa a megvalósult viszonyokat. Visszasüllyeszti őket 
a háttér árnylétébe, hogy ezen új háttér ellenében új viszonyok tűnhessenek elő és nyerjenek stabilitást.” Uo., 29.
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ban vonzottak, mint az újak. Csak annak volt mélyebb valósága a szememben, amibe sok-sok emberélet ivó-
dott már bele, amit úgy tett maradandóvá a múlt, mint Kőmíves Kelemenné magas Déva várát.

Milyen szépen fejezem ki magam, figyeled? Talán ez a jó Sangiovese-bor teszi.”18 
Több szempontból is igen lényeges és irányt adó része ez a szövegnek. Itt tapasztalhatunk először – pontosab-

ban a fejezet elején – narrátorváltást, a szöveg maga is felhívja a figyelmünket önnönmagára (ez talán a leglé-
nyegesebb) és egy intertextuális elemet is megfigyelhetünk. Leszámítva egy-két mondatot, a szövegmondó eddig 
külső narrátor volt, bár nem rendelkezett teljes rálátással. Itt azonban hosszabb időre átadja a narrációt Mihálynak. 
Ez tehát mindenképp fokozott figyelmet érdemel. Ami egyértelműen jelzi ennek a résznek a fontosságát, az talán 
inkább a megszólítás kicsit önironikus hangvétele lehet, hiszen a továbbiakban nem találjuk ezen tónus folytatá-
sának nyomát. A szöveg pedig ezzel a kérdéssel egyértelműen magára irányítja a figyelmet. Az intertextualitás 
leglényegesebb jellemzője, hogy egy népballadára irányul. A két szöveg közötti kölcsönhatás pedig magát a szö-
veget fiktivizálja, amit erősít az is, hogy itt egy játék indul, szükségesek tehát a fiktív elemek. A szövegen belüli 
mélyebb valóság már a játék mélyebb valósága, ilyeténképpen inkább mélyebb fiktivitásnak lehetne nevezni. A 
múlt pedig a jelenhez viszonyítva, azzal összekeveredve annyira beleágyazódik ezen elemek közé, középpontju-
kat alkotva, ugyanakkor szerepet játszva, hogy lehetetlen leválasztani a fiktivitásról, játékteremtésről.

A következő részlet már Mihály saját múltját és jelenét mossa össze. „Múlt és jelen mindig különös játékot játszot-
tak Mihályban, egymást színezve, ízesítve. Szeretett képzeletben visszahelyezkedni múltjának egy pontjába, és annak a 
szemszögéből átcsoportosítani mostani életét, például: mit szóltam volna Firenzéhez, ha tizenhat éves koromban járok 
itt – és a visszahelyezés a jelen pillanatnak mindig gazdagabb érzelmi tartalmat adott. De lehetett fordítva is: a jelen-
ből múltat csinálni: – milyen szép emlék lesz tíz év múlva, hogy egyszer Firenzében jártam Erzsivel… milyen tartal-
ma lesz ennek az emléknek, érzelmi uszálya, amit ma még nem is sejtek.”19 A múltat és a jelent a szöveg rögtön össze-
kapcsolja egy fiktív történéssel, majd Mihály ennek tudatában, ebben a világban cselekszik és érez, hiszen az ezt köve-
tő vacsorát búcsúvacsoraként fogja föl. Nem lehet itt sem különválasztani az idő és a fiktivitás kapcsolatát, erre pedig 
egyértelműen mutat rá maga a szöveg. 

Így tehát állíthatjuk az idő sajátságos viszonyai és a fiktív elemekkel való szoros kapcsolat alapján, hogy a múlt és 
a jelen játékteremtő elemek lesznek a szövegen belül.

A játékterek fontosabb jellemzői az Utas és holdvilágban
Játéktér nemcsak a külső világ által földrajzilag is meghatározható elem lehet20, hanem bizonyos belső határkijelö-

léssel keletkezett „terület” is. Ez a belső határkijelölés működhet az idő segítségével is, amint megfigyelhető ez Mihály 
kamaszkori játéka esetén, akár nyelvben is. Ez utóbbi abban a szövegrészletben tapasztalható meg, melyben Mihály 
„elfelejt” olaszul beszélni, ez pedig egészen új helyzetet teremt. Új játék kezdődik, amit markánsan jelez épp a játék-
tér megváltozása. Korábban ugyanis Mihály nincstelenként és végső kimerültségében egy olasz városka temetőjében 
aludt el, majd pár nappal később ájultan vitték be egy kórházba, ahol felébredve magyarul szólal meg, majd később is 
csak angolul beszélget.21 Itt tehát két síkon is megtörténik a játéktérváltás. Az első a földrajzi, a másik – és egyben a 
lényegesebb – a nyelvi. 

A játékterek lényeges jellemzője, hogy körülhatárolt területet biztosítanak a játék számára, melyben többé-kevésbé 
szeparáltan folyhatnak a játék történései, ami tulajdonképpen azt is jelenti, hogy magának a játéknak a mozgása hatá-
rozza meg ezeket a területeket. Egyes különböző játékok előfordulhatnak azonos játéktérben, de a lényegesebb játék-
váltások mindig új területet jelölnek ki. 

Összegzésképpen összefoglalva, a három játékteremtő, pontosabban életrehívó elem: a valós, a fiktív és az imagi-
nárius hármassága, a játékterek és a múlt és a jelen sajátságos viszonya. 

Ennek a három eszköznek nem kell feltétlenül megjelennie minden játékban és keveredhetnek. Egy elemnek 
ugyanis több funkció is juthat egyszerre (lehet például egy elem egyszerre játéktér-kijelölő szerepben, ugyanakkor 
funkcionálhat fikcióképző aktusként is).

A játékosok – Mihály, Erzsi és Pataki
Ebben a műben csak Mihály, Erzsi és Pataki a játékos. Erre a három szereplőre a narráció hívja fel elsőként a 

figyelmünket, ugyanis a szövegmondó csak az ő szempontjukból világítja meg a történéseket, továbbá csak nekik 
adja át – helyenként – a narrációt. Mihálynak például a már fentebb említett szövegrészben, Erzsinek már az első 
fejezet második részében22, Pataki Zoltánnak pedig jóval később, mikor az ő szempontjából vizsgálhatunk egy nar-

18 Uo., 20.
19 Uo., 66.
20  V. ö. a gadameri játéktér leírásánál: …A gadameri játéktérnek nem kell konkrétan körülhatárolt fizikai térnek lennie. Ugyanígy játékteret lehet ki-

alakítani bizonyos attitűdökkel vagy akár időbeli folyamatok, eszmerendszerek által körülhatárolt szellemi területekkel, melyek segítségével ha-
sonló módon képesek vagyunk körülhatárolni a játékmozgás számára szükséges teret.  

21 V. ö. SZERB Antal, Utas és holdvilág, i. m., 85–87.
22  „De tulajdonképpen nagyon megnyugtató lett volna azt tudni, hogy Mihály csak egy nőnél volt. Megszűnnék ez a bizonytalanság, ez a teljesen üres 

sötétség, az elképzelhetetlensége annak, hogy Mihály hol és hogyan töltötte az éjszakát. És eszébe jutott […]”, Uo., 11. 
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ratív szálat.23 Továbbá ha alaposabban megfigyeljük a többi szereplőt, kiderül, hogy sem Ulpius Tamás, sem Ulpius 
Éva, sem Szepetneki János, sem pedig Ervin nem játékosok a mű egésze alapján. Ezek a szereplők statikus jelle-
mek, a szövegen belüli sorsuk előre elhatározott. Képtelenek a változásra, illetve körülményeik megváltoztatására. 
Nincsen szabad döntési lehetőségük, hiszen egy irányba haladnak, továbbá számukra nem választódik külön a való-
ság és a játékok fiktív világa, nincs is szó esetükben ilyen megkülönböztetésről. Ezt figyelhetjük meg többek között 
Éva és Tamás saját jövőjükhöz való viszonyulásában. Jövőjükre ugyanis saját játékukon belül maradva „készül-
nek”. Gyakorlatilag egy világ létezik számukra, melyet Mihály ugyan irreálisnak aposztrofál24, azonban mindez 
Éva és Tamás szempontjából nem lehet irreális, mivelhogy számukra ez az egyetlen adott világ, ebből kimozdul-
ni nem képesek, mivel más világot – például a játék világát – elképzelni sem tudnak.25 Ezt támasztja alá az is, hogy 
Éva és Tamás valóra váltották gyermekkori játékaikat26, melyek ilyen formán csakis jövőjük egyfajta visszavetülései 
a szövegen belül, nem pedig valós játékok. Szepetneki ugyanúgy kalandor és szélhámos már kamaszkorában27, mint 
később, hiszen például eladja Erzsit a perzsának28, Ervin pedig ugyanolyan rajongó és szenvedélyes természet már sze-
relmes diákként29, mint mélyen hívő szerzetesként.30 Csakis Mihály, Erzsi és Pataki az, akiknek van lehetőségük a saját 
játékukon belüli szabad döntésre, őket játszatják a játékok. Lényeges momentum még az is, hogy számukra létezik az 
éppen aktuális játékuk ellenpólusa. Az az ellenpólus, aminek tudatában kell, hogy legyen a játékos, illetve ami ezáltal 
sajátos kapcsolatban áll a játékkal. A halál, a házasélet, az Ulpius-ház élményei és a konformizálódás folyamata mint 
játékmozzanatok a Mihály-történetben elég nyilvánvalóan előtérbe lépnek a szöveget olvasván, és az Erzsi-történet 
szabadulás-játéka, illetve a Pataki-történet vágybeteljesítő játéka sem marad rejtve.31 

A játékok vizsgálata
Jelen esszében – helyszűke miatt – csak az elemzés folyamatának bemutatására törekszem, ezért csupán egy játék-

folyamat-leírást közlök Mihály és Erzsi szempontjából megvilágítva, illetve a továbbiakban felsorolom az általam 
megállapított játékokat, melyek vizsgálata során megállapítom majd a játékot életre hívó eszközöket, az egyes játékok 
ellenpólusait, valamint jellemzem magukat a játékokat és a játékosokat. 

A szöveg fontos momentummal kezdődik32. Rögtön az első mondatban találkozunk egy fikcióképző aktussal, a 
kiválasztással. Itt még nem tudjuk, hogy ki lesz a narrátor, de megállapíthatjuk, hogy a „baj” szó a kiválasztás fikció-
képző aktusa révén valamilyen imaginárius tartalmat jelöl, azáltal, hogy a valóság épp ezen fragmentumát állítja elénk. 
A fikcióképző aktus két szinten működik.33 Egyrészt az író ilyen módon hozza létre a szövegvilágot, másrészt a nar-
rátor – akit itt még nem tudunk beazonosítani – is ezáltal teremt egy másik, fiktív világot, hiszen a szövegvilág csak 
ezen részét „láttatja” velünk. A következő lényeges elem kijelöli a játékteret – „Velencében” –, mely itt elsősorban egy 
földrajzi behatárolás része, majd rögtön összekapcsolódik egy újabb kiválasztással –„sikátorokkal”. Itt tehát a narrá-
tor Velencének egy egészen kis részletét tárja elénk, melyhez egyértelműen kapcsolja a „baj” szó által jelölt imaginá-
rius tartalmat. A következő mondatból kiderül, hogy a szövegmondó a külső szemlélő attitűdjét veszi föl,34 egyben a 
motoscafo szó használatával megerősíti a játéktér kijelölését, a sikátorok újraemlítése a kombináció fikcióképző aktu-
sával pedig tovább segíti a fiktivizáció folyamatát. A következő mondatban megfigyelhető mindhárom, általam meg-
állapított játékteremtő eszköz működése: „Mert Mihály most volt először Olaszországban, harminchat éves korában, a 
nászútján.”35 Itt ugyanis a kiválasztás révén jelen van egy fikcióképző aktus, kijelöli a narrátor a játékteret, majd pedig 

23  „A tudata mélyén meg volt győződve, hogy egyszer még valamiképp kiderül, hogy nem is… Erzsinek és Mihálynak esetleg viszonyuk volt, há-
zaséletet éltek, de mégsem tartoztak úgy össze, mint férfi és nő. Azt Mihályról nem lehet elképzelni. De most Párizsban… az ismeretlen férfi… 
az ismeretlen férfi százszor gyötrőbb minden ismerős csábítónál. Nem, ezt nem lehet kibírni. Párizsba kell menni. Meg kell nézni, mit csinál Er-
zsi. Hátha éhezik.” Uo., 188–189.

24 Uo., 29.
25  „A jövőjüket nem tudták másképp elképzelni, mint a színházzal összefüggésben, amennyiben egyáltalán gondoltak a jövőjükre. Tamás drámaíró-

nak készült, Éva pedig nagy színésznőnek. De a készülés szó nem egészen helyes, mert Tamás sosem írt drámát, és Évának álmában sem jutott 
volna eszébe, hogy színiiskolába kellene járnia.” Uo., 27.

26  „Úgy kell elképzelned, hogy a két testvér élete az Ulpius-házban állandóan színház volt, állandó commedia dell’arte. A legcsekélyebb dolog elég 
volt, hogy megindítsa a dolgot, hogy Tamás és Éva megjátszanak valamit, illetve hogy játszanak, ahogy ők mondták. […] ahogy most visszagon-
dolok, ezek a rögtönzött színjátékok mindig az erőszakos halál képei felé csúcsosodtak ki. Tamás és Éva naponta egyszer megfojtották, megmér-
gezték, ledöfték vagy olajba főzték egymást.” Uo., 27.

27  „Szepetneki Jánost ma láttad. Mindig ilyen volt. Az osztály legjobb szavalója volt, különösen mint Cyrano volt nagy az önképzőkörben. Revolvert 
hordott magával, és kisebb korában hetente agyonlőtt néhány betörőt, aki özvegy édesanyja titokzatos okmányait akarta elragadni.” Uo., 36–37.

28  „János eladta a perzsának, és a perzsa megvásárolta, mint egy borjút; neki előlegképpen odaadta a tabatiére-t […] – János bizonyára készpénzt 
kapott.” Uo., 240.

29  „Ő volt a szerelmes az osztályban, olyan komikusan egyoldalú beállításban, mint ahogy Szepetneki János volt a hazudozó. Szerelmeiről az egész 
osztály tudott, mert hiszen egész délután az illető kislánnyal sétált a Gellérthegyen, és verseket írt hozzá. Az osztály tisztelte Ervin szerelmeit, mert 
érezte az intenzitást és a költőiséget.” Uo., 39.

30  „Édes, a lélekben az ellentétek egymás mellett vannak. Nagy aszkéták nem hideg és szenvtelen emberekből lesznek, hanem a legtüzesebbekből, 
azokból, akiknek van miről lemondaniuk” – mondja ezt Mihály Ervinről, uo., 50. 

31 Ezeket a játékokat alább fejtem ki.
32 „A vonaton még nem volt semmi baj. Velencében kezdődött, a sikátorokkal.” Uo., 7.
33 Vö. fentebb!
34 „Már mikor a motoscafon az állomásról befelé hajóztak.” Uo., 7.
35 Uo.
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Mihály jelenével utalva múltjára, sajátos összefüggésbe helyezi a szövegnyitó mondatokkal. A következők-
ben a szelekció és a múlt–jelen kapcsolatok segítségével halad egy megállapítás felé – „Olaszországot is a fel-
nőtt dolgok közé tette, mint az ivadékok nemzését, titokban félt is tőle, félt, mint az erős napsütéstől, a virá-
gok szagától és a szép nőktől.”36 –, ami önmagában is kiválasztás, amit további szelekciók segítségével erő-
sít. Itt ugyanis az a két „tény”, hogy Mihály Olaszországot a felnőtt dolgok közé teszi, illetve hogy fél is tőle, 
csak bizonyos fragmentumai azoknak a lehetséges érzéseknek, amik Mihályt Itáliához kapcsolhatják. A hason-
latok pedig egy imaginárius síkot világítanak meg, mely erősíti a létrehozott fiktív „hangulatot”. A szöveg-
összefüggésből és az eddig megállapított eszközökből kiderül, hogy Mihály számára Erzsivel való házassá-
ga játék, hiszen a narrátor azt állítja, hogy Mihály fél Olaszországtól, pontosabban a felnőtt dolgoktól, és ha 
nem házasodik meg, akkor talán soha nem utazott volna Olaszországba.37 Rögtön ezután ugyanis kiderül, hogy 
Mihály félelme Olaszországtól tulajdonképpen nem szűnt meg, csak azt gondolja, hogy most tulajdonképpen 
nem Olaszországba jött, hanem nászútra. Vagyis: a játék világába belehelyezkedve megszűnnek a másik világ 
félelmei, ugyanakkor bizonyos vonatkozásokban mégis jelen vannak a játékvilágban is. Mihály tudatában van a 
félelmeinek, megjelenik tehát a játékvilág ellenpólusa is, mely azonban játéktól függően általában változik. Itt 
mutatkozik meg tehát először az általam házasság-játékként definiált történetelem, mely azonban a regény folya-
mán többször is előkerül a későbbiekben általában a kombináció fikcióképző aktusának segítségével.

Mihály természetesen még sok játékban részt vesz (önmegtalálás, áldozat, vallásosság, halál, elhagyás, buj-
dosás, hazatérés), míg eljut zárómondatához, amely a játékok elemzésének eredményeként a szöveg újabb értel-
mezési lehetőségét villantja föl.

A második fejezetben a narráció némiképp módosul. Eddig ugyanis a szövegmondó elsősorban Mihály szem-
pontjából mutatta be az eseményeket, Erzsi csak érintőlegesen volt jelen. Azonban most Erzsi nézőpontjából 
szemléli az eddigi történéseket. A narrátor tulajdonképpen nem változik, ugyanakkor helyenként átadja a szót 
Erzsi gondolatainak.38 Ez a részlet más szempontból is fontos, ugyanis ez egyben játékindító mozzanat. Itt a 
„bizonytalanság”, illetve a „teljesen üres sötétség” benyomások szelekciója teremti meg a játék indítását, majd 
pedig megjelenik egy múlt–jelen utalás is.39 A játék ellenpólusát Erzsi fogalmazza meg a narrátoron keresztül: 
„rég tudta, hogy nem érti, nem érti meg Mihályt, […] és Mihály nem érti meg őt […]. És mégis azért házasod-
tak össze, mert Mihály megállapította, hogy tökéletesen megértik egymást.”40 Ugyanaz a házasság-játék tehát 
Erzsit is játszatja, ő tudatában van ennek és a másik világnak is. Ezt erősíti meg a fejezetet zárókérdése: „Meddig 
lehet még vajon fenntartani ezt a fikciót?”41 

A játékelemzések elvégzése és a szöveg alapos vizsgálata után az alábbi következtetéseket lehet levonni.

36 Uo.
37  „ Ha nem házasodik meg és nem az a szándéka, hogy szabályszerű, olaszországi nászúttal kezdődő házaséletet éljen, talán mindhalálig 

halogatta volna az olaszországi utat.” Uo.
38  „De tulajdonképpen nagyon megnyugtató lett volna azt tudni, hogy Mihály csak egy nőnél volt. Megszűnnék ez a bizonyta-

lanság, ez a teljesen üres sötétség, az elképzelhetetlensége annak, hogy Mihály hol és hogyan töltötte az éjszakát. És eszébe 
jutott […].” Uo., 11.

39 „És eszébe jutott első férje, Pataki Zoltán, akit Mihály kedvéért otthagyott.” Uo., 11–12.
40 Uo., 12.
41 Uo.
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Az utolsó fejezetben apja visszaviszi Mihályt Pestre, a családi céghez. A fejezet kezdetében Mihály már jelzi, 
hogy vissza fog térni a tények világába42, ezt azonban megerősíti apja megjelenése Rómában. Apjával történő talál-
kozása leleplezi Mihály előtt az eddigi játékait.43 A regény zárómomentumaiban azonban érdekes dolgot tapasz-
talunk. Mihály a vonaton hazafelé utazván – játéktérváltás – tulajdonképpen az egyetlen egész szövegben végig 
jelenlevő, a felszínen is nyíltan megmutatkozó játékot továbbjátssza. Ez a játék az áldozat-játék.44 Ez azonban az 
eddigiekben mindig együtt járt a halál-játékkal, illetve a félelemmel. Most, hogy ezek megszűntek, alapvetően más 
szerepet kap. Azzal, hogy a tények világa indukál egy játékot, megszűnik tények világának lenni. Mihály azáltal, 
hogy átmenti ezt a játékot, tulajdonképpen negálja a tények világának realitásait. Ezt erősíti meg, hogy az utolsó 
mondatok szinte minden egyes eleme valamilyen kombinációs aktus: „Apja elaludt, és Mihály kibámult az abla-
kon, a hold fényében próbálta kivenni a toszkán hegyek körvonalait. Életben kell maradni. Élni fog ő is, mint a pat-
kányok a romok közt. De mégis élni. És ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami.”45 

Mihály
Azt, hogy Mihály nem lép ki játékvilágából, az is megerősíti, hogy a műben több utalást is találunk arra, 

hogy Mihály gyerekként viselkedik bizonyos szituációkban, így a szöveg végén is. Összefoglalása, végső követ-
keztetése ez a szövegnek, mely Mihály számára egy új interpretációt biztosít. Legelőször azelőtt találkozunk 
ezzel, mielőtt megkezdené elbeszélését Erzsinek Ulpius Tamásról. A ravennai piazzáról szállodájukba vissza-
térve hangzik el ez a dialógus:

„Mondd, kérlek, lehetne itt valahol egy üveg bort kapni, amit otthon a szobánkban megihatnánk? Már unom 
ezt a közéletet, amit itt véghezviszünk, a piazzán.

Kaphatsz a szállodánkban, hisz az vendéglő is.
És nem lesz abból botrány, hogy a szobánkban isszuk meg? Szabad azt?
Mihály, a sírba viszel azzal, hogy ennyire félsz a pincérektől és a szállodásoktól.
Már megmagyaráztam. Mondtam, hogy ők a legfelnőttebb emberek a világon, és hogy külföldön különösen 

nem akarok valami szabálytalan dolgot csinálni.”46

Ebben a helyzetben Mihály egyértelműen gyermeki attitűdöt vesz fel. A szöveg elején található ez a részlet, 
így tehát mintegy irányt adva befolyásolja a későbbiekben Mihály viselkedését. Ugyanolyan fontos része ez a 
szövegnek ebből a szempontból, mint a végén az a szituáció, melyben apja haza akarja vinni Mihályt. Ebben a 
részletben a szöveg irányítja figyelmünket a „hazavinni” kifejezésre, ám az is lényeges, hogy Mihályért az apja 
jött el Rómába.47 Ez a gyermeki attitűd, mely a mű végén is mutatkozik, megerősíti azt, hogy Mihály tovább 
fog játszani, ezáltal azt is, hogy megtörténik a tények világának tagadása. 

Ezt a negálást azonban nemcsak Mihály végzi el. Pataki Zoltánnak azért juthat nagyobb szerep, mert ő is 
elvégzi egy helyen Mihály ellenpólusának tagadását, ami tulajdonképpen egyben az ő játékterülete is.48 

Mihály végül nem választ magának véglegesen játékot, míg Erzsi és Pataki megtalálták végső játékukat. A 
szöveg egyedül Mihálynak nem ad végleges választ, bár Mihály konformizálódáshoz fűződő viszonyát alap-
vetően megváltoztatja azáltal, hogy játéktérré teszi, így realitást, ellenpólust csak ezen a világon kívül találhat 
Mihály, ami a világ relációit teljesen átfordítja. Így válnak érthetővé a lezáró mondatok:

„Élni fog ő is, mint a patkányok a romok közt. De mégis élni. És ha az ember él, akkor még mindig történ-
hetik valami.”

A halál-játék abszolút ellentéteként szereplő élniakarás érzéséhez jut el Mihály, és korábbi életének teljesen 
új interpretációjához is ezáltal, mivel a szöveg befejezése nem dönti el, hogy melyik világot jelölje ki hivatko-
zási pontnak, ennek következtében azt sem, hogy van-e egyáltalán tények világa. 

Azt eddig is láttuk, hogy a tények világa és a játékvilág csak egymással konfrontálódva működnek, ezeket 

42  „– Egy kicsit kipihenem magam, és meggondolom, hogy mit is akarok, és akarom-e, amit akarok, és csak azután írok majd Évának.” 
Uo., 257.

43 „ – És ehhez képest minden oly semmi, Éva és a halálos tervek, még Olaszország is.” Uo., 258.
44  „Mihály hallgatta. Hazamegy. Megint megkísérli azt, ami tizenöt éven át nem sikerült: konformizálódni. Talán most sikerül. Ez a sorsa. 

Megadja magát. A tények erősebbek voltak nála. Megszökni nem lehet. Mindig ők az erősebbek, az apák, a Zoltánok, a vállalatok, az em-
berek.” (Kiemelés általam.) Uo., 261.

45 (Kiemelés általam), Uo., 262.
46 Uo., 19.
47  „De Erzsi azt tanácsolta, hogyha lehet, jöjjek magam Rómába, és beszéljelek rá, hogy gyere vissza Pestre. Illetve ő azt a kifejezést hasz-

nálta, hogy vigyelek haza. Hogy hazavigye? Igen, Erzsi tudja, mit beszél, és jól ismeri Mihályt. Tisztában van vele, hogy Mihályt az apja 
hazaviheti, mint egy elszökött diákot.”

48  „[…] Pataki, a hozzá nem értőkkel és a kívülállókkal ellentétben, nem vette komolyan a gazdasági és pénzügyi dolgokat; […] Büszke volt 
rá, hogy ő ezt tudja, és Mihály például nem. Mihály intellektuel, és épp ezért hisz még a pénzben, ugyanakkor, amikor minden másban ké-
telkedik. Mihály például ilyeneket mond: »A lélektan, úgy, ahogy ma van, teljesen megbízhatatlan, kezdetleges tudomány…« vagy »A lí-
rai költészetnek manapság semmi értelme sincs…« vagy »Humanizmus? úgyis hiába szónokolunk a háború ellen, ami hallgat és jön…« 
ellenben a Váraljai Kender és Len, az igen; arra nem lehet semmit sem mondani; ott pénzről van szó; pénzzel nem lehet viccelni. Pata-
ki nevetett magában. A Váraljai Kender és Len, istenem… ha Mihály és társai tudnák… Még a lírai költészet is komolyabb dolog.” Uo., 
189, 190. 
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a viszonyokat tovább árnyalja azonban többek között Mihály utolsó mondata. Ebből az következik ugyan-
is, hogy a két világ egymás relációjában létezhet csak, mivel Mihály hol az egyiket, hol a másikat nevezi ki 
hivatkozási pontnak.

A regényt ettől az arkhimédeszi ponttól visszafele olvasva azt látjuk, hogy Mihály összes játéka egy irány-
ba fut, pontosabban egy szabály vezérli ezeket a világokat: a játéknak folytatódnia kell. Mihály összes eddig 
elemzett játéka tehát egy nagyobb játék részét képezi, és ennek a játéknak pontosan ez a lényege és egyben 
áthághatatlan szabálya.

A szöveg olvasása közben több momentum is ezt erősíti. Feltűnő például, hogy Mihály egyik játékból a 
másikba lép, soha nincsen számára játék nélküli állapot, illetve van egy, hol a felszínen, hol pedig a mély-
ben, rejtve vonuló játék: az áldozat-játék. A szöveg eleje már játékkal indul: a házasság-játékkal. Nyilván 
valahonnan indulva érkezik Mihály ebbe a játékvilágba, de erről a szöveg viszonylag szűkszavúan nyilat-
kozik. Amennyiben mégis ilyen momentummal találkozunk, akkor is inkább a későbbi kombinációs aktu-
sok alapjának tekinthetők ezek a szelekciós mozzanatok. Ezt némiképp megszakítva, ugyanakkor jellemez-
ve is, elindul egy másik játék, a hazaérkezés játéka. A negyedik fejezetben, mikor Mihály átveszi a narrációt 
és kamaszkoráról mesél, rögtön egy erős múlt–jelen utalással kezd, így tehát játékteret teremt. Elbeszélése 
folyamán Mihály a tények világát csak ellenpólusként használja, nem emeli ki, pontosabban nem azt hang-
súlyozza, hogy otthonában milyen életet élt, hanem csak a játékvilággal kapcsolatos, azzal konfrontálódó, 
így azt egyben ki is emelő elemeket említi. Az Ulpius-ház játékai folytatólagosan, egymásra épülve köve-
tik egymást: a lázadás, az áldozattá válás, a későbbiekben, de még ide kapcsolódóan a vallásosság, a halál, 
elsősorban az öngyilkosság és Évával játszott szerelem-játéka.

A narrációból kilépve rögtön egy másik játék veszi kezdetét: az Erzsihez kapcsolódó elhagyás-játék és 
az ennek egyenes következményeként színre lépő bujdosás-játék. Innentől kezdve Mihály gyakorlatilag két 
játékot játszik végig a szövegben: az áldozat- és a halál-játékot, azonban mindkettő véget ér. Ebből egyene-
sen az következne, hogy Mihály, immár összes játékát lezárva, kilép a játéktérből és belép a tények világá-
ba. Azonban nem ez történik. Igen hangsúlyos és irányadó része a szövegnek, mikor Mihályt apja hazaviszi, 
ezáltal pedig Mihály átmenti az áldozat-játékot a tények világába, így szüntetve meg azt. Mihály tehát nem 
hazamegy – mint ahogy fentebb már felhívtam rá a figyelmet –, hanem viszik. 

Ez tehát teljesen világosan annak a gyermeki attitűdnek a folytatása, mellyel már korábban találkoztunk. 
Egyben azt is jelenti, hogy Mihály nem lép ki önként a játékvilágból, így tehát lehetősége van arra, hogy 
tovább játssza az áldozat-játékot. Így ugyanis nem a saját döntéseként szembesül a tények világával. A saját 
döntése az, hogy tovább játszik.

Felmerül a kérdés, hogy mindez mit jelent a figura és a szöveg szempontjából.
A figura szempontjából kijelenthetjük, hogy Mihály időbeli, térbeli és az ezekkel szorosan összefüggő 

belső utazása során nem tér vissza a felnőttkorba, hanem sokkal inkább a szöveg eleji létállapotához kapcso-
lódik. Ez egyben átvezet minket a szöveg kérdéséhez. Ahogyan Mihály, úgy a szöveg is visszatér látszólag 
a kezdeti állapotokhoz, ugyanakkor egy szinten tovább is lép. Míg Mihály a szöveg elején a realitások vilá-
gából indulva jutott el a játékvilágba, addig most annak lehetünk tanúi, ahogy a játékvilágból visszatérőben 
a realitások világába, játékvilággá teszi ezt is. 

Az utolsó mondat következményeként nem ér véget a szöveg, hanem egy bizonyos szempontból spirálo-
san visszatér az elejére: továbblép, ugyanakkor egy bizonyos szempontból vizsgálva látszólag a kezdetek-
hez kapcsolódik. 
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