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FORGÁCS NÓRA KINGA

Talán jó helyen, de nem biztos
Nagyon fáradtnak érezte magát, megivott még egy kávét, de közben folyamatosan aggasztó 

gondolatok jártak a fejében, ezért úgy döntött, hogy megiszik egy harmadik kávét is, amellé 
is rágyújt, de amíg ezt a kávét issza – most nem sieti el, nem hajtja le egy húzásra, hanem 
kiélvezi a kortyokat, sőt, hagyja kihűlni az alját, sőt, ott is hagyja az alját, ahogy Maya szok-
ta, ezt mindig nagyon elegánsnak tartotta, ebben a nő szabadságát látta kifejeződni, nem kell 
neki mindent bekebeleznie, ott hagyhatja a pohár alján anélkül, hogy veszteség érné – és amíg 
ezt a cigit szívja, addig nem gondol majd semmire, csak hagyja beleáradni a napot a reggelé-
be, és kiürülni az éjszakát.

Persze már nem is volt reggel, valamivel dél után jártunk, és az éjszaka is ott maradt, mint 
valami ragacsos ital, nyomot hagyott benne, a pohara falán, valahol azt olvasta, sose igyál 
olyan italt, ami nyomot hagy a poháron, nem jutott eszébe, hogy ki mondhatta, de biztos volt 
benne, hogy idézet volt, közben már megint egy húzásra itta meg a kávét, és utána hosszasan 
tartogatta a cigarettát, mielőtt rágyújtott, és úgy ment zuhanyozni, hogy nem nézett a tükörbe.

Csak pár napja érkezett ebbe a városba, az első időszakot, úgy határozott, egy kicsi és olcsó, 
nem zsúfolt, otthonos szállodában tölti, olyan szobában, aminek van erkélye – Mayával min-
dig nagyon fontosnak tartották az erkélyt meg a levegőt –, és olyan szobában, ami a part felé 
néz, akkor is a part felé, ha esetleg nem is látszik a tenger, mert azt mégsem tudná kifizetni 
vagy nem lett volna olyan szoba hosszú távra kiadó.

Azért döntött a szálloda mellett, mert amikor a fejébe vette, hogy el fog költözni, hogy el 
kell költöznie, nem akart magának időt hagyni, attól félt, hogy ha mindent jó előre eltervez, 
leszervez, akkor már az előkészületek alatt elmegy a kedve vagy a bátorsága az egésztől.

Most itt volt hát. Nem akadt el félúton, és ettől büszkének meg elégedettnek is érezhet-
te volna magát, végre egyszer végigcsinált valamit, egészen a legvégéig. Eszébe jutott, hogy 
talán  fájdalmat okozott Mayának, és ettől egy pillanatra erősnek érezte magát, de ezt az erőt 
hamar kioltotta egy másik gondolat, Maya valószínűleg nem fájdalmat érzett, hanem irigy-
séget vagy megkönnyebbülést, mindig irigy volt, ha ő valamit nélküle vitt véghez, és min-
dig fellélegzett, ha nélküle döntött. Maya önző volt, mint egy gyerek, de olyan okossággal és 
következetesen, olyan megkérdőjelezhetetlen okfejtéssel, és valahogyan mégis olyan ártatla-
nul volt önző, hogy azzal végképp lehetetlenné tette a védekezést. Meg aztán abban sem volt 
biztos, hogy ez itt a legvége, mert mintha minden pillanatát afféle furcsa purgatóriumban töl-
tötte volna az elmúlt és az elkövetkező idő között.

Még ki sem ment az erkélyre, pedig onnan láthatta volna a tengert. Nem is volt igazán jó 
idő, bár majd tíz fokkal melegebb volt itt a tél vége, mint otthon. És nem tudott addig a ten-
ger felé nézni, amíg a saját arcát sem merte megnézni a tükörben, volt benne annyi tisztelet, 
hogy csak az önmagával való szembenézés után nézzen arra a nagy vízre, ami idehívta, félt, 
hogy méltatlan volna a tenger látványának megkérdőjelezhetetlen igazságában megfürdet-
ni tekintetét. Sokkal jobban szerette a tengert, mint hogy úgy nézzen rá, hogy a méltatlanság 
vádja érheti, jobban szeretem a tengert, mint Mayát, gondolta, jól tettem, hogy elhagytam őt.

Eközben folyt rá a víz a plafon felől, a szoba fürdőjében csak zuhanyzó volt, kis négyzet 
alapú tálka műanyag tolóajtós kalitkában, a zuhanyrózsát pedig nem lehetett mozgatni, be volt 
építve a falba. Most nem zavarta a dolog, bár kora diákkorától kezdve megszokott rítusa volt 
a zuhanyzásra, irányokkal, mozdulatokkal, sorrenddel, hideg és meleg váltott vízzel. Ez az 
egész most nem hiányzott, élvezte a vízsugarat, a tétlen ácsorgást a víz alatt, a kabinban egyre 
növekvő párát és hőt, biztonságban érezte magát, úgy, mint aki be van csomagolva a tenger-
be, a tengerben egy városba, a városban egy kis buborékba.

Teljesen hülye vagyok, gondolta, és inkább kiürítette a fejét, és perceken keresztül csak arra 
koncentrált, hogy hamarosan ki fogja nyitni a kabin ajtaját, és beáramlik a több fokkal hide-
gebb levegő, mellbe fogja taszítani a fázás, a lehető legtakarékosabb mozdulatokkal kell majd 
törölköznie és felöltöznie.

Nem volt hozzászokva ehhez a sokkhatáshoz, mert diák korától mindig hideg vízzel zárta 
a zuhanyzást, de holnap majd felteszi a törölközőt a kabin felső peremére, gondolta, és még 
benn a meleg párában megtörölközik, mielőtt elcsúsztatná a kabin falát. Nem is értette, hogy 
nem jutott ez az eszébe korábban, egyre kevésbé találékony az ember a saját praktikus szük-
ségleteit tekintve, ahogy öregszik, gondolta magában, végre rászánta magát a mozdulatra és 
kilépett a fürdőszoba kövére, igazán takarékos mozdulatokkal megtörölközött, felöltözött, 
majd hirtelen szembe találta magát a tükörben a képpel, egyáltalán nem festett rosszul, sőt, 
jól nézett ki, hogy nézhet ki ilyen jól, micsoda képtelenség, gondolta, miközben a pára eltün-
tette a képet.
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Néhány napja érkezett a városba, nem tudta, hogy még úgy tegyen egy darabig, mintha 
csak turista volna, vagy egyből a közepébe vágjon, volt elég pénze ahhoz, hogy fél vagy akár 
egy évig se csináljon semmit, bár ennek nem látta sok értelmét, mert szerette a munkáját, volt 
arra is pénze, hogy fél vagy akár egy évig is olcsó szállodából olcsó szállodába költözzön, 
vagy kivegyen egy apartmant, talán az utóbbi lesz a jó megoldás, gondolta, és úgy érezte, hogy 
máris megkockáztatott két olyan állítást a jövőjével kapcsolatban, ami komoly előrelépésnek 
számít, ez talán elég is lesz mára.

Elindult a szálló szűk lépcsőjén a recepció felé, ami egyszerre volt pékség, kávézó, posta 
meg ajándékbolt keveréke, tetszett neki ez a megoldás, szerette, ha nincsenek élesen különvá-
lasztva egymástól a dolgok.

A recepció kicsit olyasféleképpen működött, mint egy kollégium portája, a szobaszámok-
hoz fafachok tartoztak, ide tették be a leveleket, az értesítéseket, az aktuális számlát meg az 
üzeneteket a telefonhívásokról, a hirdetéseket a vendégeknek, mindenkinek szobaszám alap-
ján. Ezt különösen szerette ebben a portaszolgálatban, ezt a fajta kíméletességet és diszkréciót. 
Nem bírta volna minden reggel megkérdezni a sráctól, aki most éppen valami délutáni zenevá-
logatást hallgatott egy helyi rádióállomáson, bólogatott a zenére, miközben az álla meg a válla 
közé szorította a telefonkagylót, lehet, hogy arra bólogatott, azt nyugtázta, amit hall, szóval 
nem tudta volna tőle megkérdezni minden reggel, hogy nem kereste-e valaki.

Elvégre a saját nevén jelentkezett be a szállóba, elvégre nem titkolta Maya elől, hogy hova 
utazik, elvégre vágyott rá nagyon, hogy Maya megkeresse őt, sőt igazából gyakran azon kapta 
magát, arról fantáziál, hogy a nő vonatra ül és ideutazik, a karjaiba veti magát, azt mondja, 
itt akar vele élni,  minden egészen fantasztikus és torokszorítóan fennkölt lesz, az igazi szere-
lem a maga pompájában. Maya természetesen nem hívta, Maya büszke volt és nagyon sérü-
lékeny, a büszkesége óvta, hogy ne törje össze magát, úgyhogy nem hívhatta, ráadásul Maya 
sokkal jobban tisztelte őt annál, hogy felhívja vagy utána jöjjön, mindig sokkal jobban tisztel-
te és értette őt bárki másnál.

Megpróbálta azt képzelni, hogy Maya meghalt, és ő azért költözött el, mert nem bírt volna 
a közös lakásban, a közös városban élni tovább, és ő most gyászol. Valóban gyászolt, ilyen 
fájdalmasan üres nagy helyet a mellkasán belül akkor érzett egyetlen egyszer életében, mikor 
az apja meghalt. De Maya nagyon is élt, valószínűleg már rég kiadta a lakást, mert nem sze-
retett sokáig késlekedni a radikális döntésekkel, mindig jobban szeretett inkább elébe menni 
a nagy változásoknak. Eleinte azt hitte, hogy Maya nagyon teátrális, sőt hisztérikus, de való-
jában csak sokkal jobban szerette, ha addig történnek meg a dolgok, amíg a büszkeség még 
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vigyáz rá, nehogy összetörje magát, és semmiképp sem utána, mikor már nem ő kezdemé-
nyez, és gyengén, védtelenül gyűri maga alá az események sora, amiket ő irányíthatott és sza-
bályozhatott volna, ha időben nekivág. Maya ezzel nagyon sok mindent tönkre tudott tenni 
maga körül, ezt mindig is gyűlölte benne, de nagyon hálás volt érte, hogy őt valahogy min-
dig magával vitte, az ölében vagy a büszkesége védőernyője árnyékában a változáson túlra.

Maya hajótöröttje voltam, gondolta. Most nem volt benne biztos, hogy tényleg ő hagyta-e 
el Mayát, vagy valójában a nő szakított vele már korábban. Most azt gondolta, Maya egy-
szerűen úgy ment egy változás elé, hogy őt nem vitte magával. Nagyon dühös lett hirtelen. 
Maya a fejébe vette, hogy ő el fogja hagyni, és büszkén elébe ment a változásnak, és neki 
nem volt más választása, mint hogy elhagyja a lányt. Gyűlölte Mayát, de csak pár jóleső pil-
lanatig érezte a gyűlöletet összegyűlni a mellkasában, azután megint olyan üres lett, mint volt, 
vagyis ahogy kicsorgott a gyűlölet, mintha még meg is nőtt volna az üres hely, alulról pisz-
kálta a nyelőcsövét és a torkát.

Eszébe jutott, hogy nem borotválkozott, mióta megérkezett. Bement egy boltba, borotvát 
és újságot vásárolt, a boltban nem voltak nemzetközi lapok, horvátul meg nem sokat értett, 
de fontosnak tartotta, hogy minden nap megvegye a helyi újságot, vannak dolgok, amikhez 
az ember tartsa magát, gondolta, legalább néhány dologhoz tartsa magát. Kártyával fizetett, 
erről eszébe jutott, hogy új számlát kell nyitnia, de nagyon utált ügyeket intézni, horvátul sem 
tudott, így elhessegette a gondolatot, kilépett az utcára zsebében az újsággal és a borotvával, 
és a blokkal a kezében, amit egy másik régi szokása szerint tételenként leellenőrzött, majd 
a zsebébe gyűrt. Mindig tele volt a zsebe szeméttel, mert semmit sem tudott rögtön eldob-
ni. Havonta szánta rá magát, hogy kipakolja zsebeit és a táskáját, de még akkor sem kidobta, 
hanem csak afféle purgatóriumba helyezte a fecniket, blokkokat és jegyeket, s a szemetes előtt 
kupacok jelképezték az elmúlt hónapokat szerte a lakásban, olvashatatlanná gyűrődött papírok 
és kopott szórólapok halmai, Maya ettől mindig kiborult, de nem bántotta soha a kupacokat, 
csak nagyobb kupacokba rendezte őket. Maya a rendetlenség szobrásza volt, úgy rakott ren-
det, hogy esztétikusan elrendezte a kupacait.

Eléggé idegesítőnek találta, hogy folyton Mayára gondol. Elvégre ő hagyta el, elvégre ő 
költözött ebbe a városba, elvégre valóra váltotta az álmát. Kicsit szégyenkezve nézett körül, 
mert meg volt győződve arról, hogy az emberek látják, folyton Mayára gondol, és mert ha 
valami olyanra gondolt, amire nem akart, egész kiskora óta elkezdett hangosan dúdolni, most 
sem volt benne biztos, hogy nem dúdolt-e, de nem figyelt rá senki. Befordult a sarkon, egé-
szen másfelé járt, mint amerre jött, de mikor olyanra gondolt, amire nem akart, automatikusan 
elkezdett úgy gyalogolni, hogy érezze az izmait a lábában, és ilyenkor nem figyelt rá, hogy 
merre viszik ezek a lábak. Csak gyalogolt, befordult a sarkon, és szembe találta magát a ten-
gerrel, ma először. Igaz, csak egy szűk utca falai közti keretben látta maga előtt, de annyi-
ra kétségbevonhatatlanul valóságos volt ebben a szűk kivágatban is az a nagy víz, hogy ettől 
megnyugodott.

Beült egy kávézóba, kért angolul egy kávét és egy pohár vizet, maga elé terítette a horvát 
nyelvű újságot, és találgatta, miről is van szó benne, nézegette az oldalakat, úgy érezte, hogy 
a betűtípus és a tördelés, a képek is nagyon fontosak, ezekből is ki lehet olvasni a lényeget. Az 
ismerős szavakról ismerős szavakra gondolt, közben előkereste a cigarettáját, sokkal ritkáb-
ban gyújtott rá itt, ezt jó jelnek vette, de a kávéhoz azért mindig rágyújtott, meg a reggelek-
hez. Fontosnak tartotta, hogy ritkábban gyújt rá, mert ettől szabadabbnak érezte magát. Nem 
akart persze leszokni, csak úgy érezte, hogy így a szabadság jele a cigaretta, az, ahogy előke-
resi, meggyújtja és elszívja, nem pedig a kényszeré. Azután észbe kapott, hogy meg kellene 
kérdezni, szabad-e, de a pincér megelőzte, és a kávéjával együtt hamutartót tett elé. 

Nézte a kávézóban üldögélő embereket, nem volt mindenki helybéli, ebben biztos volt. Itt 
a nők nem voltak szépek, de ez nem is hiányzott neki túlzottan. Maya bezzeg szép volt. Maya 
nem tudta magáról, hogy szép, de ő tudta róla. Maya féltékeny volt, mindig fogadkozott, 
hogy ő az első férfi az életében, akire féltékeny, és mindig mondta, mennyire utálja őt ami-
att, hogy ilyen méltóságon aluli helyzetbe hozta. Neki meg egyszerre esett nagyon jól, hogy 
ő az első férfi, és egyszerre idegesítette borzasztóan, de valójában ő is féltékeny volt, féltéke-
nyebb, mint Maya. Gyötörte a tudat, hogy mások is látják Maya szépségét, amiről Maya nem 
is tudja, hogy birtokolja, és ettől csak még pimaszabbul szembeszökőnek tűnik, kacér és fel-
kínálkozó szépségnek, és gyötörte a tudat, hogy mások is nézik, cafka vagy, mondta neki sok-
szor félig viccesen, félig meg keserűn.

Pedig Maya egyáltalán nem volt nőies. Hosszú évek alatt sem változott az alakja és nem 
változtak a mozdulatai. Szeretett arra gondolni, hogy ha már nagyon rosszul lát, akkor is mesz-
sziről felismeri majd az utcán a körvonalairól, arról az utánozhatatlanul szertelen, mégis szép 
koreográfiáról, amivel járt-kelt a világban, azzal a szépséggel, amiről nem is tudott, sőt, folya-
matosan kételkedett benne. Hosszú éveken keresztül úgy öltözködött, mint egy diáklány, ő ezt 
vonzónak találta, de Maya a vonzóságában sem hitt, hosszú éveken keresztül csak a szeme 
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változott, a tekintete lett más. Ő sosem ismerte ki ezt a tekintetet, bármikor egy pillantásával 
össze tudta zúzni ez a kék szempár, de valahogyan érezte benne a változást, mintha nagy halak 
költöztek volna a fényes víztükör alá, lomha mozgású nagy halak.

Maya szemére emlékeztette a tenger, a kék tükör, az időről időre megjelenő hullámok, a 
csak sejtett, de meg nem ismert mélység. Ő nem is mert úszni a tengerben, mert félt a fenye-
gető mélységtől, Maya figyelő tekintetét sem bírta magán viselni, inkább csak lopva szerette 
nézni az arcát, a szemeit. Valóban így lett volna? Ez a gondolat kétségbe ejtette, mert akkor 
egyáltalán nem jó városba jött, nem jó országba, nem jó helyre, akkor a sivatagba kellett volna 
költöznie, ahol még csak egy kút sem idézi fel benne a kék víztükör képét, a mélyben sejtett 
egyre több bánattal és fáradtsággal. Nem tudta, mit kéne tennie. Azt a nagy ürességet, ami a 
mellkasában volt, egy kis időre lomha nagy halak töltötték meg, ő is fáradt volt és szomorú. 
Azután ezek is eltűntek, és még tovább nőtt az üres hely, ami a torkát szorongatta. Dúdolni 
kezdett, a pincér kicserélte a hamutartót, és jókedvűen fütyülni kezdett, a nap egy kicsit kisü-
tött, sárga fénycsíkok jelentek meg a kávézó tisztára sepert kőpadlóján, fénycsíkok szelték a 
levegőt is, a cigarettafüst és a szálló por szépséges, táncoló anyaggá vált egy pillanatra, ez 
a kis ünnepe a fénynek, a levegőnek és a kosznak elbűvölte, mindig hajlamos volt alávetni 
magát a banálisnak, megnyugodott, szinte jókedvű lett. Jelnek vélte a napsütést és a porsze-
mek fénytáncát, mintha a város azt üzente volna, hogy nagyon is jó helyen van.

Visszatért a horvát nyelvű újság lapjaihoz, kiitta a kávét, még nem érezte magát felkészült-
nek arra, hogy nagylelkűen a csésze alján tudjon hagyni egy kortyot.

Piros női cipő tízcentis sarokkal
Miközben takarította a lakást, igyekezett újra végigvenni gondolatban az eseményeket, félt, 

hogy valami felett elsiklott, valamit nem látott meg a nagy egyenletben, és emiatt most vég-
letesen elhibázódnak a dolgok.

Az önreflexió. Egész életében ezzel gyűlt meg leginkább a baja, ebből származott a leg-
több gondja. Nem gondolkodásmód volt ez nála, hanem létezésmód, olyan elválaszthatatlan a 
lényétől, mint a születési éve, a bőre vagy a szeme színe. Mert hordhat az ember napszemüve-
get vagy színes kontaktlencsét, akkor is azokon a kék szemeken keresztül nézi a világot. Az 
elsőnek nagy híve volt, szeretett elrejtőzni, szerette elrejteni az emberek elől a tekintetét, így 
érezte magát magabiztosabbnak, így érezte magát nagyobb biztonságban, és így tudott hódolni 
a legkedvesebb szokásának, annak, hogy figyeljen másokat, mozdulatokat, gesztusokat, arco-
kat, színeket, ráncokat, formákat raktározzon. A másodikat viszont éppen úgy hamisításnak 
érezte, mint a hajszínezést, persze nem a hamisítással volt gondja, azt még szerette is, hanem 
egyszerűen mindig is büszke volt a haja és a szeme színére, sosem cserélt volna senki mással, 
mindig is úgy érezte, hogy a színei finom és artikulált kifejezési formái a természetnek, nem 
olyan durva szavak, mint a sötétbarna vagy a festett szőke, ha ezt egyszerűen elfogadta volna, 
akkor elégedettnek kellett volna éreznie magát, de ebben valami szinte mindig megakadá-
lyozta, így a hamis és természetes valótlan különosztásába menekült a szépség valósága elől.

Nem a hiúság akadályozta meg abban, hogy elégedettnek érezze magát. Mert hordhat az 
ember akár napszemüveget vagy kontaktlencsét is, akkor is azokon a kék szemeken keresz-
tül nézi a világot. Ő úgy volt önreflexív, ahogyan kék szemű, mindig egy lépéssel hátrébb 
lépve, analitikusan, mindig az összefüggéseket és a folyamatokat átlátva, mindig éberen, min-
dig értelmezve, sosem vett részt teljesen élete egyetlen pillanatában sem, és így nem lehetett 
sohasem boldog. 

Egyedül mikor Péterrel szeretkezett, vagy amikor mellette aludt, és a férfi álmában is szo-
rította. Akkor tényleg egyetlen gondolat nélkül és pőrén volt valóban ott, akkor boldog volt. 
Szeretkezett mással már Péter előtt is, de korábban sosem ütötte szíven ez a valódi jelenlét, 
sosem ütötte még szíven a boldogság. És Péter volt az egyetlen, akivel egészen hosszú ideig 
nem érezte magát magányosnak. Pedig valami elképesztően nagy tehetsége volt rá, hogy min-
den helyzetben magányosnak érezze magát, ami furcsa mód párosult azzal az ösztönös képes-
séggel, hogy bárhol, a lehető legátmenetibb helyszínen, a lehető legidegenebb városban is egy 
pillanat alatt elkezdte otthon érezni magát.

Nem nagyon kötődött az emberekhez, de annál jobban kötődött Péterhez. Ha vele 
marad, örökké attól fog rettegni, hogy elveszítheti. Ezt nem bírta már tovább. Éppen olyan 
logikusnak tűnt, mint amilyen értelmetlennek. A lakást kitakarította, de nem csomagol-
ta dobozokba a holmikat, esze ágában sem volt kiadni vagy eladni, úgysem kapott volna 
annyit, amennyiért ez az egész megéri és úgysem dönthetett volna egyedül. Ironikusan 
konstatálta, mekkora szerencse, hogy ilyen idős korukra megengedhetik maguknak azt a 
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luxust, hogy legyen egy lakásuk, amiben egyikőjük sem lakik, egy városban, ahol egyi-
kőjük sem él. 

A reflexió és az irónia. Ezek miatt döntött úgy még az elején, évekkel ezelőtt, hogy maga 
mögött hagyja a szavak világát, és olyannal fog foglalkozni, ami valamilyen értelemben meg-
előzi a szavakat, ami közben el sem kell jutni a szavakig meg a fogalmakig, ami sokkal ere-
detibb és közvetlenebb módon függ össze az alkotással. És amiatt, mert a térrel mindig keve-
sebb baja volt, mint az idővel. És amiatt, mert azokhoz a dolgokhoz, amik soha nem éltek, 
sokkal közelebb tudott kerülni, mint az élőlényekhez. Jobban kötődött a tárgyakhoz, mint az 
emberekhez, de ezek nem pusztán tárgyak voltak a számára. Nem gonosz volt vagy érzéket-
len, egészen más okok miatt alakultak így a dolgok. Az élőlényeket el lehet veszíteni és meg 
lehet bántani. Azt a fájdalmat, amit egy-egy ember elvesztése okozott, nem bírta elviselni, 
azért a fájdalomért, amit ő okozott egy-egy embernek, olyan felelősséget érzett, amit nem bírt 
vállalni. Kicsit olyan volt, mintha egy egész élet összes tapasztalata után úgy döntött volna, 
hogy inkább mégis gyerek marad.

Mindenesetre most kapóra jött, hogy a szavaktól visszamenekült a tárgyakhoz, mert talán 
sosem tanult volna meg egyetlen idegen nyelven sem annyira, hogy írni tudjon, németül vég-
képp nem, a német nyelvet mindig tisztelte, de inkább félelemmel, mint szeretettel, így viszont 
egy hét alatt kapott munkát. Most az is kapóra jött, hogy eddig nem született gyereke. Mindig 
is azt gondolta, hogy aki boldogtalan, annak nem lehet gyereke. Egy felnőttet össze lehet kötni 
a boldogtalanságával, egy felnőttre tud vigyázni, tudja magával vinni biztonságosan. Egy gye-
reket  viszont nem lehet összekötözni egy felnőtt boldogtalanságával. Amúgy meg furcsa mód 
úgy érezte, hogy ez már megtörtént, benne magában van összekötözve egy gyerek egy felnőtt 
boldogtalanságával.

Még két napja volt ebben a városban és ebben az országban, még két napja volt hátra ebben 
a lakásban, amit inkább kitakarított, mert mindig, amikor kitakarította, néhány napig úgy érez-
te magát benne, mintha vendégségben lenne valakinél, aki megköveteli, hogy vigyázzanak 
a rendre és a tisztaságra. Most életmentő lett volna ez az érzés, mert képtelen lett volna úgy 
eltölteni még egy napot is akár, hogy itt érzi magát otthon. De nem működött úgy, mint más-
kor, olyan volt inkább, mintha az elmúlt évek jöttek volna vendégségbe, mintha az eltelt idő 
minden egyes pillanata ott lett volna jelen abban a kicsi és kiszolgáltatott térben, amit éppen 
elhagyni készült, két nap múlva, talán örökre, és amiből Péter már elköltözött. Mintha min-
den egyes pillanat ott lett volna abban a testben, a bőrében, a hajában, a belsejében, a külsejé-
re kopírozódva, abban a testben, amitől sosem tud megszabadulni, mert az övé. Akkor rájött, 
hogy vannak dolgok, amikről nem lehet nem tudomást venni, vagy amiktől lehetetlen meg-
szabadulni, mert olyanok, mint a kék szem, a létezéséhez tartoznak, és hirtelen az a baljós sej-
tés vett rajta erőt, inkább a testén, mint a gondolatain, hogy talán az az igazság, hogy ha attól 
félt, elveszítheti Pétert, és ezért elveszítette, attól nem lett szabad.

Nem akart tovább foglalkozni ezzel az egésszel. Vizet eresztett a kádba, fürdött, talán el is 
aludt egy rövid időre, azután felöltözött, és elindult a városba, amit mindig is szeretett. Nem 
tudta eldönteni, hogy az e a jobb, ha még egyszer végigjárja a helyeket, amiket most elhagy-
ni készül, vagy az, ha inkább távol tartja magát minden olyantól, amihez Péterrel közös emlé-
kek fűzik. Úgy érezte, meghalhat bármelyik pillanatban. Gyalog haladt a járdán a kirakatok 
mellett, mert arra végképp képtelen lett volna, hogy akár csak egy percet is nyugton álljon 
vagy üljön valamilyen tömegközlekedési eszközön. Akkor meglátott valamit. Egy cipőt. Piros 
magas sarkú volt. Szerinte kurvás, Péter elegánsnak mondta volna.

Elmosolyodott, közben figyelte, hogy ez a mosoly őszinte volt-e vagy gúnyos.
Sosem volt magas sarkú cipője, most bement, és felpróbálta. Nézte a cipőt a tükörben, és 

azután nézte magát, ott állt saját magával szemben. Vékony volt, magas és szép, kicsit olyan-
nak tűnt, mint egy gimnazista lány, aki az első magassarkúját próbálja. Hetek óta először 
nézett a saját szemébe, és hirtelen kedvet kapott ahhoz, hogy ezeken a kék szemeken keresz-
tül megnézze a várost, ahova két nap múlva indul. 

Kártyával fizetett a cipőért. Úgy érezte, vendégségben van valahol, ahol vigyázni kell a 
rendre és a tisztaságra. Úgy érezte, az elmúlt évek minden egyes pillanatának éppen megfele-
lő hely lesz a lakás, amit nem adott ki, de kitakarított. Nem is ment vissza többé, inkább min-
denből újat vásárol, úgy határozott, inkább nem hoz onnan magával semmit. A hátralévő két 
napra kivett egy szobát.

Az az éber része a személyiségének, amelyik egy lépéssel hátrébb állva szerette figyelni a 
dolgokat, amelyik az előbb még a mosolyt vizsgálta, amelyik nem hitt a szépségben és ame-
lyik eddig irányított, most még egy lépést hátrált. Látta, hogy valami egészen nagy méretű 
csalás van itt kibontakozóban. De mélyen hallgatott, mert nem hitt igazán a valódi és a hamis 
különválasztásában sem. És mert megértette, hogy ez a csalás most valóságos súlyt nyer, a 
büszkeség helyébe kell lépnie. Ez az egyetlen módja annak, hogy életben maradjon a gyermek 
a magas sarkú cipőben, ne gyilkolja meg a felnőtt boldogtalansága.
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SZELES JUDIT

Váróterem
(Orsinak)

A váróteremben ülök. Mindenki időre jött. Ahogy a kognitív terá-
pián tanultam, szépen körbevezetem a tekintetem, és teljesen objektí-
ven leírom magamban a környezetemet. Mindenféle megítélés nélkül. 
Fotelben ülök, jobbra tőlem olvasólámpa, vajszín lámpaernyővel. A 
lámpaernyőrojton megcsurgó fényt lefelé irányítja, a váróteremben ülők 
arca árnyékban marad. A lámpa mellett egy nagy szobanövény. Igazi, 
olyan, amit locsolni kell. A cserépből kiáll egy műanyag cső, ahol be 
lehet tölteni a vizet, hogy az eljusson a mélyebben fekvő gyökerekhez. 
A virág az ablak előtt áll. Az ablakon rózsaszín függöny. Az ablakon át 
csak egy hatalmas gránit sziklafalat lehet látni. Az ablaktól jobbra van 
a recepció. Egy lyuk a falban, ahol elektromosan nyitható és csukható 
az ablak. A recepciónál lehet bejelentkezni. Én már bejelentkeztem. Az 
elektromosan nyitható-csukható ablak előtt egy szék, ahova az ember 
leülhet. Az ablak mögött – jó esetben – recepciós. (Az jut eszembe, 
hogy olyan, mint amikor megrendelek valamit a McDrive-ban, bemon-
dom, és kiadják a lyukon. De ez nem leírás. Gyorsan vissza. A recep-
ció.) A recepciónál ülő illető mögött egy paraván. A paravánon egy fel-
irat, kb. hogy az erőszakoskodók ellen rendőrségi feljelentést tesznek. 
(Erre rendesen megijedek, és elkezdek hallucinálni egy jó kis bunyós 
jelenetet mindenfelé röpködő fogakkal, véresen.) A paraván mögött a 
falon hirdetőtábla: gyorssegély, lelkisegély, alkoholista hotline, család-
védő szolgálat, nőklub, dohányosok leszokását segítő klub, táppénzsza-
bályzat. A többit nem látom. A tábla szélénél ér véget a fal. Egy átjáró a 
félhomályos előtér, a rendelők, a vécék felé. A másik sarokban újságtar-
tó. A felső sorban háztartási magazin, a második sorban a munkaközve-
títő havilapja, a harmadik sorban receptek, a negyedik sorban kertésze-
ti magazin. Nincs több sor. Az újságtartó alatt egy nagy faláda, tele játé-
kokkal. Per pillanat egy traktor meg egy kifakult maci feje látszik ki a 
halomból. A láda és a fal között egy ugyanolyan olvasólámpa áll, mint 
amilyen itt mellettem. Az is fel van kapcsolva. Előtte karosszék. A két 
karosszék között egy szófa. A karosszékek és a szófa huzata is ugyan-
olyan lazacrózsaszín, mint a függöny. (Valaki gondolt a színharmóniá-
ra. De gyorsan összeszidom magam, hogy már megint asszociálok, és az 
abszolút tilos, ha az ember kognitíve dolgozik azon, hogy a testét moz-
gató félelem ne ragadja el a már elviselhetetlen mélységekbe, ahonnan 
már nincsen visszaút, ahonnan már a jó isten sem tud visszahozni: csak 
napok múlva térek magamhoz, és nem tudom megmondani, hol vol-
tam, hol nem voltam, s hogy voltam-e egyáltalán, az is kétséges.) Tehát 
veszünk egy mély lélegzetet, és teljes erőnkkel a kárpitra koncentrá-
lunk, ami rózsaszín, kopott, de nem lyukas. Aztán a fal, ami tojássárga, 
a falon pedig képek, hogy legyen mit leírnia az embernek, amíg a terá-
piára vagy az orvosra vár…

Ezt a felszínen maradás gyakorlatának neveztem el. Az ember nem 
fordul ki a jelenlétből, az ottlétből, és nem is önti el a méreg. Ül rende-
sen, mint az iskolások a padban, hátratett kézzel, és vár. Ha most vala-
ki kérdezne tőlem valamit, gyorsan tudnék váltani a fal színe és a kér-
dés között, és nagy valószínűséggel a kérdésre értelmesen tudnék vála-
szolni. Amikor nem vagyok jelen, hiába látom az illetőt, hiába hallom, 
hogy mit mond, csak nézek, nézek, nem mintha nem tudnék válaszolni, 
gondolkodom is iszonyatos sebességgel, lejátszok négy-öt párbeszédet a 
fejemben, körülbelül az összes eshetőséget, amit akkor le tudok játszani, 
de mivel nincsen kapcsolat a gondolataim és a jelenvalóm között: nem 
tudok beszélni! Egészen olyan, mintha köztem és az illető közt lenne 
egy vastag üvegfal, egy hangszigetelő réteg, mintha ez a fejem lenne, 
egy búra, a testem, amivel nincs kapcsolatom, ahonnan nem jön ki hang, 
mert nem tudom kinyitni a szám, nem tudom működtetni a hangkép-
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ző szerveimet, csak a gondolatok rohannak meg, de olyan sebességgel, 
hogy magam is megijedek, hogy lehetséges ez? Az illető meg tovább-
ra is vár a válaszra. Néz. Rám néz. Hiába fordulok meg. Nincs senki 
mögöttem. A kérdező rám néz. De én nem akarom, hogy rám nézzen. 
Én már a fejemben megválaszoltam a kérdését, én már kész vagyok, 
mehetünk tovább. De az csak áll, aggódó tekintettel, és attól tartok, meg 
fog érinteni, mondjuk, finoman megérinti a karom, kicsit megráz, mert 
azt hiszi, elaludtam, elkalandoztam, de hiába rázna, már a gondolattól, 
hogy meg fog érinteni egy másik ember, kiráz a hideg, és még mélyebb-
re húzódom a katatóniába.

Az előtérbe vezető falnyílás kerete egy árnyalattal sötétebb, mint a 
fal. A keret fölött óra, ami világosan mutatja, hány perce van még az 
embernek a környezet leírására. A váróteremben ülő emberek leírására 
nem vállalkoznék. Sokkal nehezebb, mint a berendezési tárgyaké. A tár-
gyilagosságot nem tudnám betartani. Még isteni szerencse, hogy a lám-
paernyők a fényt a lábak irányába terelik, és még tévedésből sem akad 
meg a tekintetem egy-egy kézmozdulaton vagy arcon.

Nem sokan vagyunk. Időre jöttünk. A terapeuta vagy az orvos per-
sze mindig késik egy kicsit. És itt kell ülni, egy váróteremben, várni, 
mint a rendes iskolások, hogy felszólítsák őket. A fal tojássárga. A kár-
pit rózsaszín. Legalább százszor leírtam már. Tudom szinte kívülről. 
Vissza tudom idézni, hogy az újságtartó polcon felülről a második sor-
ban milyen újság van, és a címlapja mit ábrázol. Akkor is fel tudom 
mondani a várótermet, ha már nem ott ülök. 
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TARZAN ZÉRÓ

Andersen pisztolya
(Andersen’s Armoury)

Átlendültem a kerítés felett és futottam tovább. Azaz 
futottam volna, de megbotlottam egy földön fekvő vala-
miben. Az a valami feljajdult – egy ember feküdt a jár-
dán előttem! Egy zilált, mégis elegáns ruhájú, hosszú orrú 
ember hevert a járdán. Sétabottal! Mintha újságot olva-
sott volna az aszfalton, mert körülötte rengeteg újságlap 
hevert. … És cilinder volt a fején! Milyen furcsa viselet 
ez itt a brooklyni járdán! Az idejétmúltan elegáns fickó 
egy forgótáras revolvert nyújtott felém. – Tessék, vedd 
el! – nyögte hangosan. – Nagy szükséged van rá!

Igaza volt, mert üldözőim sebesen közeledtek. A sar-
kon túl, nem messze innen, torokból morogva közeled-
tek a rendőrkutyák.

– Csőre töltöttem! Benne hat golyó! Csak célozz felé-
jük, nem kell pontosan találnod!

Nem kérdeztem semmit. Üldözőim annyira közel jár-
tak, hogy nem volt időm ilyesmire. Elvettem a revolvert. 
A kutyák befordultak a sarkon. Ezer hegyes foggal, hara-
pásra nyitott pofával repültek felém a vérgőzös állatok.

– Mire vársz? Lőj már!
Vaktában elsütöttem a pisztolyt. A fegyver hatalmasat 

dörrent és nagyot rúgott a kezemen. Ahogy a torkolattűz 
kilövellt, valami varázslat történt. Üldözőim nyomtalanul 
eltűntek! Köddé lettek, mintha kiradírozták volna őket az 
utcaképből. Valami csodával határos módon nem voltak 
sehol a vicsorgó rendőrkutyák és a lihegve nyomukban 
törtető, gumibotos rendőrök. A boltjának redőnyét éppen 
lehúzó fűszeres csodálkozva megfordult és azt mondta:

– Ha ki akarsz rabolni, sietned kell, mert zárok!
– Bocsánat, uram – hebegtem füstölgő stukkerral a 

kezemben. – Nem akartam megijeszteni!
– Akkor tedd el a mordályt és takarodj!
A járdán fekvő cilinderes emberhez fordultam. – Hová 

lettek? – A papírhalom alól nem jött válasz. Szétrugdaltam 
az újságpapírokat. A gyűrött lapok alatt nem volt senki! 
Eltűnt a cilinderes csavargó!

Szédülten álltam egy pisztollyal a kezemben este 
huszonhárom óra ötvenkor a brooklyni járdán, a Salpiro 
Street és a Moor’s Way kereszteződésénél, a Pimpy’s Bár 
bejáratától néhány lépésre. Fejemben kergetőztek a gon-
dolatok. Ki volt ez a fickó? Hová tűntek üldözőim? Mi 
történik itt?

Kérdéseimre nem válaszolt senki. Az utca élte a szo-
kott életét. A közlekedési lámpa éppen pirosra váltott. Egy 
rozoga Buick csikorogva lassított a kereszteződésnél. Az 
utasok összehúzott szemmel bámultak rám és azonnal fel-
húzták az üveget. Jobbnak láttam övembe tűzni a fegy-
vert. Maradt még öt golyóm? Hmm! Tíz perc múlva éjfél. 
Akkor most enyém az éjszaka?

Igen, az enyém volt. Amit viszont nem sejtettem: 
enyém volt Andersen pisztolya.

•

Gyerünk befelé a Pimpy’s Bárba! A pultnál gint kér-
tem. Ott egy elázott fickó kötözködött velem. Azt állította, 

hogy ő dzsinn. Túl sok gint ivott volna? Olyan piszokul 
pimasz volt, hogy hátra hívtam a raktárba, ott rendezzük 
a vitát. Ha ez a hülye sejtené, hogy fegyver van nálam! 
A raktárban egy régi és kopott, valami cirkuszból maradt 
ócska láda állt. Oldalán felirat: The Flying Box.

– Vicsorgó rendőrkutya legyek, ha ez a láda repülni 
tud! – mondtam.

– Igenis tud! Add ide a pisztolyt!
– Miféle pisztolyt?
– Tudod te azt! Most kaptad a Mestertől!
– Miféle mester? – adtam az ostobát.
– Hans Christian Andersentől!
– Nem ismerek ilyet!
– Az a te bajod, öszvér!
Ez célzás volt a bőröm színére, hogy fekete apá-

tól születtem. Kezem lassan a derékszíjamhoz csúszott. 
Előrántottam a stukkert. A fickó résen volt, mert idő-
ben elkapta a csuklómat. Tusakodni kezdtünk. Karcsavar 
balra, karcsavar jobbra! A dzsinn nagyon erős volt és 
beletaszított engem a nyitott fedelű ládába. Én markoltam 
a pisztolyt keményen, amikor megnyomta a láda zárját és 
elkiáltotta magát az a szemét: – Repülj, ládám! Repülj! 
– És a láda felrepült mindkettőnkkel. Kitörte a Pimpy’s 
Bár raktárának amúgy is felújításra szoruló tetejét és fer-
dén megbillenve a magasba emelkedett. A ládából kilógó 
pisztolyos kezemen ott csüngött a gin-ivó dzsinn, miköz-
ben légvonalban már a Sturges Tower irodaház tizenne-
gyedik emeletének magasságában jártunk! Ez a ki-tudja-
kicsoda nem törődött az egyre szédítőbb magassággal, 
kapálózva egyre csak ordítozott: – Add ide a pisztolyt! 
Add ide nekem!

Nem vagyok gyilkos, csak egy szegény, munkanélkü-
li fekete fiú vagyok, de akkor nem volt más választásom, 
mint meghúzni a fegyver ravaszát. Nem is céloztam, csak 
úgy, pusztán félelemből pofán lőttem a fickót. A stukker 
dörrent! My sweet Jesus, de nagy segg vagyok! A láda és a 
karomba kapaszkodó ember eltűnt. Én pedig a levegőben 
zuhanni kezdtem a tizennegyedik emelet magasságából.

Volt néhány másodpercem gondolkozni, mielőtt szét-
zúzom testemet a járdán. Miféle erő játszadozik velem? 
Ki ez az Andersen? Ha ezt most túlélem, mindenképpen 
beütöm a nevét a Google-ba!

Túléltem, mert a Hot Vanilla! Hotel mind a hat eme-
letén éjszakára is kinyitva hagyták a napellenzőket, és én 
szépen sorban átszakítottam valamennyit. Legalul, már 
földközelben, rázuhantam az éjjel-nappal nyitva tartó 
kínai GreenMarket zöldséges bolt frissen kirakott manda-
rinjaira. Csupa leárazott cuccra estem.

A kínai jól tudott futni, mégis megléptem előle. Irány 
a könyvtár! Mielőtt azt gondolják, hogy New York-ban 
nem lehet éjjel könyvtárba menni, azt mondom: igenis 
lehet! Az Art & Academy Library non-stop nyitva áll a 
látogatók előtt. Még éjjel is!

Beütöttem a nevet a keresőbe. Hans Christian 
Andersen. Na, lássuk csak, ki ez a muki!

– Engem keresel? – szólalt meg egy hang mögöttem.
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Mint akit a darázs csípett, úgy fordultam meg a szé-
ken. A sétapálcás, cilinderes alak, akit a járdán feküdni 
láttam, most elegáns, de régimódi bársonygalléros kabát-
ban állt előttem. Egy nagy ütéssel mindjárt beütöm a hosz-
szú orrát a Google keresőbe! Mit játszadozik ez a bolond 
énvelem?!

– Te büdös nigger! – mondtam a nagy dán meseírónak. 
Csak eddig jutottam a Wikipédiában, hogy „Andersen, a 
nagy dán meseíró…” – Mit szórakozik maga énvelem?

– Megmentettem az életedet! Széttéptek volna a rend-
őrkutyák!

– Éppen átugrottam a kerítésen, amikor maga elgán-
csolt engem! És ki kérte ezt a stukkert? – Előrántottam a 
fegyvert és a régimódi bácsi mellének szegeztem.

– Rajtam ez nem fog – felelte nyugodtan. – Viszont a 
kamerák mindent rögzítenek. – A pillantása a pisztoly for-
gódobjára esett. – Már csak négy golyód van! Ne paza-
rold a lőszert!

– Lószart pazarolom! – feleltem mérgesen. – Maga 
szerint mire kellene lőnöm?

Hans Christian Andersen, a feltehetőleg nagy dán 
mesemondó, egy lépést hátrált és a mellembe szúrt a séta-
pálca hegyével: – Ide figyelj, te szagos, fekete fiú! A pisz-
tolyt azért adtam, hogy jóvá tedd a bűneidet! Oly sok ben-
zinkúti rablás után végre jót is tégy az emberekkel!

– Hee? – Csak álltam és mereven bámultam, pisztolyt 
szegezve. Honnan a pokolból tudja ez a múltamat? Nem 
ismerek be semmit!

– Nem kell beismerned semmit – folytatta a cilinderes 
tag. – Mi nem a megbánásra játszunk, mint a katolikus 
egyház, hanem az eredményre. Megparancsolom, hogy 
mostantól tegyél jót az emberekkel! Van rá négy golyód!

– Ho-ho-hogyan? …Tegyek jót az emberekkel?
– Lőj a gonoszokra!
– Azok…kik? Kicsodák a gonoszok? Hogyan látom 

meg őket?
– A megfelelő pillanatban fel fogod ismerni, kik visel-

kednek gonoszul. Mától fogva az a dolgod, hogy rájuk 
vadássz! És akkor puff, egyenesen a szívükbe! Meglátod, 
nem halnak meg, csak éppen… Megváltoznak! Ha-ha-ha! 
– Úgy nevetett ez a dán Andersen, hogy zengett a csendbe 
borult könyvtár. – Kimegyek vécére – mondta váratlanul. 
– Ha visszajöttem, folytatjuk! – Hans Christian Andersen, 
a nagy dán mesemondó hátat fordított nekem és kiment 
az olvasóteremből.

•

Nem jött vissza, hiába vártam. Helyette beiratkoz-
tam a könyvtárba és kikölcsönöztem a The Best of H. 
C. Andersen’s Fairy Tales című válogatást. Meg egy 
Selected Works of Brothers Grimm-et. És egy Charles 
Dickens nevű angoltól a Karácsonyi ének-et. Így fel-
szerelkezve elvonultam Moosh bátyóhoz, akinél néhány 
napra meghúzódok. Hogy nyugodtan elolvassam a 
könyveket.

Moosh apó nemrég töltötte be a harmincadik évét, 
de a sok anyagozástól hatvannak is elment. Egy óriás 
arara papagájjal élt egy lepukkant lakásban a West Clo 
Streeten. Amikor nem volt fehérre bekábulva, akkor 
DJ-ként nyomta a zenét mindenféle melegbárokban a 
Greenwich Village-ben. – Háj, Moosh! – rontottam be 
hozzá a könyvekkel a hónom alatt.

– Te jó vagy? Mondd meg gyorsan, Moosh, te jó vagy? 
Vagy rohadt motherfucker vagy?

Moosh éppen piált. Kiköpte a sört, annyira meglepő-
dött.

– Hát persze, hogy rohadt motherfucker vagyok! – 
hátra nyúlt és bepöccintett valami new style zenét.

– Mi ez a rettenet, Moosh?
– Ez a Black Niga Raggamuffin Porno Death. Állati, 

mi? – Adott egy tenyeres pacsit. – Hé, ember, csak nem 
olvasni fogod, ezeket a… izé… Könyveket?!

– De bizony, Moosh! Kiolvasom belőlük, ki a jó és ki 
nem az.

– Látom, nagyítód már van hozzá – bökött a derékszí-
jamra, ahová a stukkert tűztem.

Elmeséltem a velem történteket. Moosh hitetlenül 
ingatta a ráncos kis fejét.

– Azt hiszed, hogy beveszem ezt a baromságot? 
Repülő doboz, meg ilyenek?

– Akkor micsoda ez itt, a kezemben? – Előkaptam a 
revolvert és az orra alá tartottam. – Tárgyi bizonyíték! 
Hogy létezik ez az ember, ez az Andersen!

Moosh hunyorogva összehúzta magát a fegyver látvá-
nyától. – Úgy beszélsz, mint egy zsaru! Pedig csak gyil-
kolni akarsz! Bumm! Bumm! Rábummolni a rosszakra!

– „Egyenesen a szívükbe”, ahogy a Dán mondta.
– Mert attól nem fekszenek a hátukra? Ez itt egy 

Samuel Colt-féle revolver, te hülyegyerek! Én nem 
megyek emiatt a börtönbe! Én csendben szivacsozok, de 
megölni nem akarok senkit! Érted?! – A mutatóujjával 
rám mutatott: – Te vagy a motherfucker!

– Jól van, Moosh! – Eltettem a pisztolyt. – Azzé’ azt 
lehet, hogy néhány napig nálad lakjak?

– Azt lehet. Itt egy sör. – Elém rakott egy dobozos 
Tuborgot. – Ez is dán.

•

Öt nap alatt kiolvastam a könyveket. Bevallom, néme-
lyiket kétszer is, mert annyira tetszett. Miközben zen-
gett a Black Niga, a képzeletemben a Hókirálynő háború-
zott a Békakirállyal. A Grimm-ek azt hirdették sztorijaik-
ban, hogy az ember természeténél fogva kíváncsi a hor-
rorra. A borzongás szele süvített a baljóslatú mesékben. 
De a félelem az utcán is süvít! Minek akkor mesét olvas-
ni? És a félelem érdekesebb, mint az Andersen-banda jó 
szíve! Mert az Andersen-gang csöpögött a könnyektől. 
Az összes gonoszból egytől-egyig jó ember lett. És ehhez 
jött még egy angol, bizonyos Dickens! Ő egyenesen 
himnikus hangot pengetett a „Karácsonyi ének” végén. 
Most, májusban olvasni mindezt, elég viccesen hangzott. 
Legyünk őszinték: ilyen valószínűtlenül kitalált alakok, 
mint ez a Mr. Scrooge, nem léteznek!

•

A hatodik napon elfogytak a mesék. Lementem az 
utcára kiszellőztetni a fejemet. Összevissza kószáltam, 
különösebb cél nélkül. Éjfél után néhány perccel az olasz 
negyedben, a gombaételekről hírhedt Trattoria del Borgia-
tól nem messze találtam magamat. De az ilyenkor szoká-
sos élénk vendéglőzés helyét feltűnő csend vette át.

A magamfajta utcai harcos tudja, hogy kétféle csend 
létezik. A jó csönd és a rossz csönd. Ez utóbbi vészterhe-
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sen félelmetes, és valami katasztrófának az előszele. Ez 
most az utóbbi volt!

Lépteim elbizonytalanodtak. Már késő volt, mert a 
következő pillanatban pattogott a golyózápor. Azonnal a 
földre vetettem magamat. Valahol a közelben felugatott 
egy ismétlőpuska. – Ti rohadt Andersenek! Tűnjetek az 
elfeledésbe! – Nem azt mondta, hogy „kinyírlak benne-
teket, anyabaszók”, hanem a feledést emlegette! A hang 
folytatta:

– Éljen a Grimm Birodalom! Senki sem versenyezhet a 
mi nagyságunkkal! Nekünk 254 mesénk van! – És megint 
leadott egy sorozatot.

Válaszul néhány gyufasercenés érkezett. Szóval itt 
lapul a közelben a kis gyufaárus lány! Ugyanakkor 
felülről megszólalt egy csattogó fülemüle. A fülemüle 
éneke mintha szőnyegbombázás lett volna, végigsöpört az 
utcán. A szemeteskukába rejtőzött orvlövészek kiugrottak 
a fedezékből és futásnak eredtek. Most látszott, kik tüzel-
tek: a három kismalac!

A hátam mögött lépés közeledett. Nem „léptek köze-
ledtek”, hanem csak egy lépés. A rendíthetetlen ólomka-
tona szuronyt szegezve támadásba lendült. Csak fél lába 
volt, de azon ugrálva így is derekasan üldözte a menekü-
lő hármat. De nem sokáig, mert a sarkon szembe támad-
ta őt a két bors ökröcske. A szekér bakján ült személye-
sen a Békakirály! Félelmetes, szöges vasbunkót forgatott 
a feje felett. Míg az ökröket hajtotta, a bakon ülve kiabált:

– Ki kell elégíteni az olvasók igényét! A félelemre 
kíváncsiak, mert az érdekes! Nem kell a jobbító morali-
zálás! Félre a kiszáradt szívvel!

A Békakirály akkorát rázúzott a bunkóval egy közelben 
parkoló autó tetejére, hogy az összelapult. Még egy fenyő 
is recsegve kidőlt a park szélső fái közül. Keresztben az 
útra feküdt, és eltorlaszolta a két bors ökröcske szeke-

rét. – Ha-ha-ha! – kuruttyolt a Békakirály. – Jól ismerjük 
ezt a vén fenyőfát Andersen meséjéből! – Leugrott a bak-
ról és egy könnyed mozdulattal félre taszította a súlyos 
fatörzset. – Gyía! – kiáltott az ökröknek, akik megindul-
tak, és áthúzták a szekeret a közeli újságos kioszk tetején. 
Recsegve összedőlt.

Amerre pillantottam, a két mesevilág szereplői egy-
mással küzdöttek. Piroska a farkas hátán nyargalászott 
az utcán és kosarából mérges gombát dobált. Lusta 
Henrik nevét meghazudtolva kocsitól kocsiig szaladt és 
késsel kiszúrta a gumiabroncsokat. Az okos kis szabó-
legény pedig feldrótozta varrótűjét egy nyílvesszőre és 
fenékbe lőtte a kis hableányt, aki fájdalmában elmerült 
a lefolyócsatorna vizében. A brémai muzsikusok egy-
más hátán állva ordítottak, hogy elriasszák a kötelék-
ben repülő tizenegy hófehér vadhattyú légitámadását. 
Tőlem karnyújtásra Hófehérke mostohája szkanderozott 
a Borsószem királykisasszonnyal, miközben a másik 
kezében a varázstükröt kérdezgette: – Tükröm, tükröm, 
mondd meg nékem, ki erősebb a mesében? A Grimmek 
vagy az Andersenek?

Az Andersen-klán ebben a pillanatban vesztésre állt. 
Az agresszív Grimmek sokkal erősebbek voltak, mint ez 
a szívgyógyszeres, szelíd banda. De mondjuk meg őszin-
tén: nem így van ez a valóságban? A Grimmek támadá-
sa engem sem kímélt. Az aszfalton pattogtak mellettem 
a kövek, melyeket a hét törpe hajigált. A földön lapulva 
eszembe jutott, hogy nálam van a mester pisztolya.

– Fegyve-e-er van nálam! Lövö-ö-ö-ök! – kiáltot-
tam a csetepaté közepébe. Erre halálos csönd támadt. 
Abbamaradt a rombolás. A Békakirály belekiáltott a 
csöndbe: – Ne lőj, Csombe!

Ez célzás volt a bőröm színére! Mert én csak egy sze-
gény fekete fiú vagyok, máris rám aggatják a Kongóból 
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kisöpört diktátor nevét! Megállj, te nyálas béka, szétdur-
rantalak a mester pisztolyával!

Célzás nélkül a Békakirályra sütöttem a fegyvert. Arra 
nem számítottam, hogy dühömben kétszer húzom meg a 
fegyver ravaszát. Pisztolyomból kirepült két golyó. Hülye 
vagyok én, hogy pazarolom a drága lőszert?

Az olasz étteremből éppen akkor lépett ki egy aktatás-
kás, öltönyös üzletember. Mi ez a csetepaté?! Tekintetünk 
akaratlanul összetalálkozott. Arcát a detonáció előtti pilla-
natban mégiscsak megpillantottam. Csodálkozott a dörre-
nésen, és mintha kiradírozták volna, nyomtalanul eltűnt a 
képből, akárcsak a Békakirály és verekedő bandája.

•

Másnap láttam viszont ezt az arcot a tévében. A CNN 
késő esti híradójában megszólaltatták az árutőzsde elnö-
két, aki váratlanul lemondott a tisztségéről. – Oda nézz, 
Moosh! Ezt a pasast durrantottam le véletlenül! – Moosh 
apó lehalkította az üvöltő zenét, hogy a tévéből job-
ban halljuk a fickó nyilatkozatát: „- Korábban én vol-
tam a cég legszemetebb, legrosszabb indulatú főnö-
ke. Mindenkivel mérgesen beszéltem, ha adott rá okot, 
ha nem. Pöffeszkedésem nem ismert határokat. A hiva-
tali sofőrömet rendszeresen két-három órával korább-
ra kérettem, hadd várakozzon, mialatt én a fürdőszobá-
ban borotválkoztam. Egyszer egy alkalmazottat elküld-
tem a cégtől csak azért, mert a mosdóban összetalálkoz-
tunk. Egy másiknak büntetésből csökkentettem a fizetését, 
mert karácsonyra nem küldött nekem üdvözlő képeslapot. 
Kedvenc szórakozásom az volt, hogy hátulról az alkal-
mazottak mögé lopóztam. Kilestem, miféle weboldalakon 
szörfölnek a munkaidőben. És akkor váratlanul elkiáltot-
tam magamat: „huh!” Ennyire gonosz voltam! De ennek 
most vége. Megváltoztam. Új életet kezdek, mint ételosztó 
és mosogatógyerek a Sang-gin-Ji Missziónál. Testvéreim! 
A mai menü: répaleves rizottóval. Szeretettel várlak ben-
neteket a Gun Hill Road metrómegállónál, Bronxban!”

– Gun Hill Road? – Megütköztem a megálló nevén. – 
Miért ezt mondta?

– Így üzen neked, hogy bosszút akar állni – mondta 
Moosh és nekilátott, hogy bekeverjen egy adagot magá-
nak. – Most két napra elutazom, ugye érted? Amíg nem 
leszek, aggyá’ enni ennek a motherfucker papagájnak reg-
gel és este! Hová szaladsz, te feketére festett hülyegye-
rek?

– Megyek a Gun Hill Road-ra! – és rácsaptam az ajtót 
erre a kokainfazékra. …Kokainfazék!

•

Ami ekkor következett, arról nem szívesen beszélek. 
Annyira feldühödtem ezen a hülyegyerekezésen, hogy 
visszamentem ahhoz a kokainfazékhoz. Megálltam az ágy 
mellett, ahol Moosh a kokainport fegyelmezett adagokra 
zsilettezte. A nyomaték kedvéért ráfogtam a pisztolyomat.

– Ide figyelj, te vén lemezbaszó! Te kövér kokainfa-
zék! Ne hülyegyerekezzé’ nekem, mert szétlövöm azt a 
hatvanéves, beszáradt arcodat! – És amint ott hadonász-
tam az orra előtt a stukkerral, az véletlenül eldörrent.

…Apám, de nagy kokszdarab vagyok! Nemhogy 
fucking-motherfucker fekete fiú, de még a szénnél is feke-
tébb! Szétlőttem a haverom fejét! Hanyatt-homlok mene-

kültem a lakásból. Jaj, csak most ne jöjjön senki a lép-
csőházban! Rohantam lefelé és akadálytalanul kiértem 
az utcára.

•

Félőrülten rohantam az utcán. Megöltem a havero-
mat! Mekkora barom állat vagyok! Szaladtam, futottam, 
fellöktem a járókelőket, rohantam. Moosh! …Moosh! 
Bocsáss meg! Már nem tud megbocsátani! Szegény pára 
alulról szagolja a kokaint!

Futás közben elém perdült egy régies göncökbe öltö-
zött alak. Mintha már láttam volna valahol ezt a figurát… 
Igen, a fickó nagyon hasonlított ahhoz a Mr. Scrooge-hoz, 
ahogyan Dickens leírásából elképzeltem.

Ebenezer Scrooge a kockás felöltőjében odavonszolt 
engem a ház falához. Az ereszről hatalmas, fél méternél 
is hosszabb jégcsapok lógtak.

– Ugye, milyen szép májusunk van? – kérdezte. Vész-
jóslóan mosolygott, mint általában az angolok. – A glo-
bális felmelegedés teszi! – Letört egy méretes jégcsapot.

– Mint tudjuk, nem léteznek a hozzánk hasonló figu-
rák! – sziszegte. – Talán ez a jégcsap sem létezik? – És a 
kezében tartott hosszú és hegyes jégcsapot nagy erővel a 
mellembe döfte.

A szúrás mélyen a testembe hatolt. A falnak tánto-
rodtam. A mellkasomból kiállt egy hatalmas jégcsap! 
Segítsé-é-ég! Gyilkos! A tettes felszívódott az utca for-
galmában. Fogják meg! Fogják meg! De a járókelők 
meg sem hallották, közömbösen jártak-keltek, mentek 
a maguk dolgára. Megpróbáltam a kezemmel kihúzni a 
jégcsapot. Nem ment. A jégcsap beszorult a mellkasom-
ba, csak még az ujjaim is ráfagytak! Orvoshoz, azonnal! 
A szabad kezemmel leintettem egy sárga taxit. A yellow 
cab azonnal fékezett mellettem. Bezuhantam a hátsó ülés-
re. – Hajtson a Steinberg Klinikára! – mondtam a sofőr-
nek, mert ez volt a legközelebb.

Zihálva bámultam ki a kocsi ablakán. Jaj, rosszul 
vagyok! A jégcsap olvadt a mellemben. Egyre nagyobb 
hópelyhek kavarogtak a taxi körül. …Májusban! A glo-
bális felmelegedéstől felfordultak az évszakok! A volán-
nál ülő alak hátrafordult. Bundája, sapkája csupa hó volt; 
bent, a kocsi belsejében! Csak most láttam, hogy a sofőr 
egy asszony, csillogó fehér testű, karcsú, sudár teremtés 
volt: a Hókirálynő maga. …És tényleg, mert a szikrázó 
jégkoronát feltette a fejére!

– Fájó szívvel látom, hogy a te szíved fáj! – szólalt 
meg a Hókirálynő. Ajkam reszketett a hidegtől. Nem 
válaszoltam. – Fázol? Bújj bele a medvebundámba! – A 
Hókirálynő maga mellé húzott a kocsi első ülésére, pedig 
ott utas nem utazhat. Betakargatott a bundájába. Úgy 
éreztem, mintha nyakig süppednék a hóba.

– Fázol még? – kérdezte tőlem a Hókirálynő, és 
homlokon csókolt. Hideg volt a csókja, jégnél is hide-
gebb. A szívemre szaladt a jeges lehelet, s még kemé-
nyebbre fagyasztotta lehűlt testemet. Egy pillanat-
ra úgy éreztem, hogy meghalok, de aztán jóleső érzés 
fogott el. Nem is éreztem a metsző hideget. – Ráadjam 
a fűtést? – kérdezte a Hókirálynő nevetve. – Nem, nem 
fázom – feleltem. – Meleg van! – A Hókirálynő újra 
megcsókolt, s az a csók egyszerre elfelejtetett velem 
mindent, amit eredetileg akartam. Mintha kiradírozták 
volna az agyamat.
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– Most már nem csókollak meg többet! – mondta a 
Hókirálynő. – Még megfagynál!

Mindenféle ábrákat firkáltam a taxi jégtől párás abla-
kára. Azt a szót akartam kiírni, hogy Help!, csak fordítva, 
hogy kívülről a járókelők el tudják olvasni. A Hókirálynő 
vezetés közben azt mondta:

– Írd ki azt, hogy örökkévalóság! Ha ezt a szót ki tudod 
rakni, újra a magad ura leszel! Neked ajándékozom az 
egész világot! Meg még egy új korcsolyát, ráadásul – és 
rám kacsintott.

A párás ablaküvegen az örökkévaló-val kínlódtam, de 
nem tudtam kirakni. Fagyott ujjaim eltévesztették a betű-
ket.

– Mert mi kell ehhez, hogy az ember egy ilyen szót 
kiírhasson? Mi kell ehhez, hogy örökkévalóság? – A 
Hókirálynő vezetés közben filozofált. – Na, mi kell? – 
Inkább az utat figyelné! – dadogtam kékre fagyott, merev 
szájjal. – A jóság kell, Csombe! Jót kell cselekedni az 
emberekkel!

Felderengett agyamban, hogy a pisztolyomban maradt 
még egy golyó. A stukker itt van hátul, a derékszíjamban. 
Most hirtelen előkapom és fejbe lövöm ezt a jéghegyet!

A Hókirálynő bekanyarodott a taxival egy mellékut-
cába. – Az a vörös épület az utca végén már a Steinberg 
Klinika! Kell az neked egyáltalán? – A járda mellé húzó-
dott a kocsival és leállította a motort. – Befagyott a hűtő-
víz! – mondta. – Tényleg hideg van ebben a kocsiban!

Fagyott kezem utolsó erejével előkotortam a pisztolyt. 
Ernyedten a Hókirálynő homlokának szegeztem. Azaz 
csak szegeztem volna, de a fegyver súlya lejjebb és lej-
jebb húzta erőtlen kezemet.

– Ne pazarold a lószart! – mondta fitymálva a jegek 
ura. – Különben ez rajtam nem fog!

Utolsó erőmmel magam felé fordítottam a pisztolyt. 
Egyenesen a szívemre irányoztam a csövet. Nem maradt 
erőm semmire.

– Na, mire vársz? Húzd már meg a ravaszt! – mondta a 
Hókirálynő türelmetlenül. Odanyúlt az ujjamhoz és segí-
tett megnyomni az elsütőbillentyűt.

•

Az első gondolat, mely átsuhant rajtam, az volt, hogy 
elfelejtettem magot szórni a papagájnak. Kinyitottam a 
szememet.

Ott feküdtem a járdán egy pocsolyában a Steinberg 
Klinika vöröstéglás épületétől nem messze. Se hóesés, se 
taxi! A Hókirálynő eltűnt! Hiába kutattam a pisztoly után, 
nem találtam sehol. Csak a szokásos szemét a járda szé-
lén – széttaposott rágógumi, újságpapír, ilyesmi.

Megtapogattam a mellkasomat, vajon lyukas-e a lövés-
től. Nem volt lyukas! Én most élek még, vagy már a túl-
világon vagyok?

Mintha egy kemény páncél pattant volna le a szívem-
ről, gondolkozni kezdtem az eddigi életemen. Sorra idéz-
tem fel minden cselekedetemet, és megindultak szemem-
ből a könnyek. Hirtelen egy fénysugár hatolt le hoz-
zám a járdára. Vakító, erős fénysugár, erősebb magánál a 
Gonosznál is. Rátűzött a nap az arcomra.

– Na, mi van, Csombe? Ide szól a helyjegyed? – kér-

dezte tőlem egy köztisztasági alkalmazott, aki nem mesz-
sze tőlem a járdát söpörte. Ez a hang… Ez a hang… A leg-
nagyobb boldogságot okozta nekem, mert éreztem, hogy 
élek! És enyém a hátralevő idő, hogy megjavulhassak!

– Élni akarok a múltban, a jelenben és a jövőben! – 
nyöszörögtem az utcaseprőnek. – Yeah, yeah! – ingatta 
a fejét megértően. Felismertem a hang tulajdonosát. Ez 
Moosh hangja! De hiszen Moosh ez az utcaseprő!

– Nem haltál meg? – kérdeztem megkönnyebbülve.
– Csak megváltoztam. Mostanában a vasárnapi kórus-

ban énekelek a templomban.
– Semmi anyagozás?
Moosh hamiskásan a karórájára nézett:
– Korán van még, testvér!
Nyújtóztam egyet a járdán fekve. – Fekszem még egy 

kicsit, jó? – Úgy feküdtem a járdán, mint egy héttel koráb-
ban feküdt Hans Christian Andersen.

Magamra húztam egy eldobott újságpapírt és beta-
karóztam. …Ha láttam volna a papír túloldalán a sza-
lagcímet! „For The Better World – Charity concert by 
Andersen’s Rock Band” – a zenekar jótékonysági koncer-
tet tart a jobb világért. De a papír széléről leszakadt, hogy 
hol és mikor.

•

Köszönöm ezeknek a szerzőknek, hogy néhány monda-
tot kilophattam a műveikből:

Hans Christian Andersen: „A lány, aki a kenyérre 
hágott”;”A Hókirálynő”

Charles Dickens: „Karácsonyi ének”
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PETRÁNYI ILONA

Analízisek és hipotézisek
Az Utas és holdvilág keletkezéstörténete és modelljei kapcsán

Tanulmányom nem csupán az Utas és holdvilág immár szimbolikussá vált sze-
replőiről kíván szólni, hanem azok feltételezett modelljeiről, élő mintáiról is, mivel 
róluk való ismereteink az utóbbi években jelentősen változtak, új adatokkal bővül-
tek. Köszönhetően annak, hogy nyomtatásban megjelent Szerb Antal ifjúkori Naplója 
(Magvető, 2001) és Radványi Orsolya művészettörténész monográfiája Térey Gáborról, 
a Szépművészeti Múzeum Régi Képtárának egykori igazgatójáról (Szépművészeti 
Múzeum, 2006). E művekben számos olyan adat, dokumentum is napvilágot látott az 
Ulpius-család modelljeinek életével kapcsolatban, melyekkel eddig még igazán nem 
szembesült a Szerb Antal-kutatás. Ezért a Szerb Antalné és néhány kortárs emlékezése 
nyomán kulcsregénynek tartott Utas és holdvilág (1937), meg az azt megelőző, az író 
kéziratos hagyatékából előkerült Hogyan halt meg Ulpius Tamás? című novella (1919)1 
keletkezésének körülményeiről és némiképp Szerb Antal személyiségéről, alkotás-
módjáról is téves feltételezések születtek. Ezek helyreigazítására teszek kísérletet, nem 
tagadva, hogy időnként magam is hipotézisekre kényszerülök.

Mindjárt az első az Ulpius-családnév eredetével kapcsolatos. Bényei Tamás Ulpius in 
fabula című tanulmányában2 a névnek freudista, pszichoanalitikai magyarázatát kísérel-
te meg, szellemesen, meggyőzően. Szerinte a név valószínűleg a latin lupusból szárma-
zik, s a farkas „a civilizált létezésre képtelen tudattalan jelképe”. Róma alapítóit, Romu-
lust és Remust farkas táplálta, de mivel a regényben csak az Ulpius apa szerepel, sze-
rinte a farkasanya által a női elem is rávetődik a névre, s így lesz annak androgün jelle-
ge. Ulpius Tamás és Ulpius Éva ugyanis Szerb Antalné és nyomában az Ulpius-novellát 
közlő Nagy Csaba3 szerint a valóságban egy személy volt. De nem ismertetem tovább 
Bényei játékos fejtegetését, mivel az én verzióm egészen más irányú. Ugyanis az Ulpius 
családnév már az 1919-ben íródott novellában is szerepel. Szerb Antal ugyan már 16 
éves korától „foglalkozott” a freudizmussal, de nem biztos, hogy kamasz korában már 
annyira hatott rá ez az elmélet, hogy novella-kísérletének főhősét ennek jegyében nevez-
te el Ulpiusnak. Igaz, az iskolai füzetbe tintával írott novella4 egyik lapján, a margón 
ceruzával egy 1922-es dátum is szerepel, de úgy tűnik, nem az ő írásával, és ahhoz a szö-
vegrészhez csatlakozva, ahol arról van szó, hogy Ulpius Tamás húszéves korában halt 
meg. A figura valóságos modellje ugyanis, akiről majd sok szó esik, 1902-ben született 
és 1922-ben volt húszéves. Hogy az ifjú Szerb Antal 1919-től 1922-ig írta volna a novel-
lát, azt a publikáló Nagy Csaba is cáfolta.

Tehát maradunk az 1919-es dátumnál, s az írót ekkor még inkább a cserkészet meg a 
klasszikus filológia érdekelhette, ezért is iratkozhatott be egy évvel később erre a szak-
ra a grazi egyetemen. És könnyen lehetséges, hogy már ismerte Wilamowitz német filo-
lógus (1848–1926) elméletét az ókortudományról, melyet azután Kerényi Károly gon-
dolt tovább5, aki az ókori filológiát, archeológiát, történettudományt egységben szemlél-
ve az antik világot földrajzilag is egységben látta, melyhez nemcsak a szűken vett görög, 
majd a római föld tartozott, hanem északra és keletre, a Balkánon túlra is kiterjedő óriá-
si birodalom s az ott lakó népek: illírek, kelták, dákok stb. és kultúrájuk, vallásuk csak-
úgy, mint a Pannóniába rendelt katonák, légionáriusok és istenkultuszaik, melyekről az 
aquincumi sírkőfeliratok is tanúskodnak.

Az Ulpius családnév tehát szerintem úgy került a novellába és a későbbi regénybe, 
hogy a késő-római birodalom egyik legjelentősebb császárának, Traianusnak volt a csa-
ládneve, akinek uralkodása a „római újjászületés csodája” volt, aki a római Fórum leg-
pazarabb és legfontosabb épületeit emeltette és erős testőrségét germániai és pannóniai 
lovassági ezredekből válogatta össze, továbbá a dunai tartományokat veszélyeztető dák 
fejedelemségek ellen két győztes hadjáratot folytatott, és Dáciát a birodalom provinciá-

1  Szerb Antal: Hogyan halt meg Ulpius Tamás? (novella, 1919) és Nagy Csaba: Ki ölte meg Ulpius Tamást? = 
Szerb Antal: Naplójegyzetek (1914–1943). Bp., Magvető, 2001. Függelék, 290–305.

2 Bényei Tamás: Ulpius in fabula. Fantázia az Utas és holdvilágban = Alföld, 2005.
3  Mélykuti Ilona: Szerb Antal nagyszerű „bűne”. Beszélgetés Szerb Antalnéval = 168 Óra, 1992/l, 22–23. és 

Nagy Csaba: i. m.
4 PIM Kézirattár, Szerb Antal-hagyaték.
5  Wilamowitz filológiája és a magyar föld antik emlékei = Kerényi Károly: Halhatatlanság és Apollón-vallás. 

Bp., Magvető, 1984. 93–109.
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jává tette. Az ókori Pannónia egyik jelentős városából, Sophianae-ból (a mai Pécs) szá-
mos feliratos kőemlék maradt fenn, amelyeken az Ulpius családnév szerepel. Ez úgy tör-
ténhetett, hogy amikor a „bennszülött” katona leszerelt, római polgárjogot nyert, s hűsé-
ge jeléül az éppen uralkodó császár családnevét is felvette. Ezek között a kőemlékek 
között mennyiségileg a legtöbb az Ulpius családnevet hordozza. Valószínűnek látszik, 
hogy a kamasz Szerb Antal iskola- vagy cserkésztársaival járt Aquincumban és Pécsett 
kirándulni! A regénybe meg azért kerülhetett innen a név, mert Itáliában, Rómában ját-
szódik, de a szereplői magyarok (pannóniaiak).

Szerb Antalné vallomása6 és feljegyzései szerint a regénybeli Ulpius-testvérek apját 
az író Térey Gábor (l864–1927) művészettörténész, egyetemi tanárról mintázta, aki az 
1904-ben felépült Szépművészeti Múzeum Régi Képtárának igazgatója, majd 1918-ban 
rövid időre az egész intézmény igazgatója volt. A 19. század végén már nemzetkö-
zi hírnévvel rendelkező, a freiburgi egyetemen magántanárként működő tudóst, akinek 
egyébként fő kutatási területe a 15. századi észak-itáliai és flamand festészet, valamint 
Dürer metszetei voltak, 1896-ban (a millennium évében) a felépítendő múzeum szakér-
tőjének hívták meg Budapestre, s ettől kezdve állandó lakhelye a Vár alatt, a Döbrentei 
u. 12. szám alatt volt. Egészen 1902-ig, amikor második házasságából származó egyet-
len gyermeke, Térey Benno, az Utas és holdvilág Ulpius Tamásának későbbi modellje 
Freiburgban megszületett. Az anya, Térey Gábor második felesége, Müller Edith (1877–
1929) jelentős freiburgi polgárcsaládból származott, és mint egyetemi hallgató ismerte 
meg férjét, akivel 1896 őszén telepedett Budapestre, majd később Térey Edith, ill. Edith 
von Térey néven filológus, művészeti író, újságíró lett. Nietzsche halálakor (1900) tár-
cát írt róla a Falk Miksa szerkesztette Pester Lloydba7, majd német nyelven sajtó alá 
rendezte hátrahagyott leveleit (Bp. 1907). Cikkeket publikált az ifjú Hermann Hesséről8 
és Thomas Mann egyik legkorábbi magyarországi ismerője, sőt levelezőpartnere volt.

Térey Benno, akinek talán ritka keresztnevét is az 1901-ben megjelent Buddenbrooks 
kis Hanno-ja ihlette, szépségét, főúri modorát, érzékenységét, esetleg pszichopatologikus 
vonásait is anyjától örökölte, bár minderre csak az ifjú Szerb naplójegyzeteiből, egy-két 
fennmaradt fotográfiából és Glatz Oszkár festményéből következtethetünk.9 Edith sorsa 
férje halála után (1927) tragikus fordulatot vett. A német asszony kiköltözött Amerikába 
akkor már ott élő fiához, Bennóhoz, és mint újságíró rövid ideig utazgatott a keleti par-
ton. 1929 januárjában még érdekes, pontos, lelkes beszámolót küldött a Magyar Művé-
szet c. folyóiratnak a philadelphiai új művészeti múzeumról10, majd váratlanul visszaha-
józott az Óvilágba. Budapestre már összetörve, betegen érkezett meg és Ferenczi Sándor 
pszichoanalitikus orvoshoz fordult, akit már korábban ismert, hogy támogassa felvételi 
kérelmét Georg Groddeck baden-badeni szanatóriumába. Ferenczi szinte azonnal távira-
tozott barátjának és másnap, 1929. február 12-én levelet is küldött neki a következő szö-
veggel: „Kedves Barátom, a mellékelt levél bizonyára közelebbről meg fogja magyaráz-
ni tegnapi táviratomat. Amellett, hogy megerősítem v. Térey asszony sorainak tartalmát, 
ill. a bennük kinyilvánított kívánság… teljesítésére kérlek, hozzáteszem még, hogy v. T. 
asszony egy nagyon intelligens, morálisan is magas szinten álló hölgy, művészettörténeti 
múzeumunk igazgatójának özvegye, maga pedig kiváló újságíró. (Ír a Frankfurter Zeitg., 
a Pester Lloyd, a New York Times stb. számára.)” Hogy Edith eljutott-e Groddeckhez, 
nem tudjuk, de bárhogy történt is, a tragédiát már nem lehetett elhárítani, Térey Edith tíz 
nappal később szülővárosában, Freiburgban öngyilkos lett.11

Hogy mi lehetett a közvetlen kiváltó ok? Esetleg egy fiával való konfliktus, vagy még 
inkább a magány, a depresszió az otthonihoz képest egészen más életformát, körülmé-
nyeket, szellemet, kultúrát jelentő Újvilágban? Nem tudjuk.

Tulajdonképpen a Ferenczi–Groddeck levelezésnek12 ez a darabja keltette fel bennem 
az érdeklődést Térey Benno további sorsa iránt Amerikában, hiszen arról, hogy a húszas 
évek végén még élt New Yorkban, már Nagy Csaba „irodalmi nyomozása” is tudósí-
tott a Hogyan halt meg Ulpius Tamás? című ifjúkori Szerb-novella közreadása kapcsán.

•

  6 Mélykuti Ilona: i. m. és PIM Kézirattár, Szerb Antalné-hagyaték.
  7  OSZK Kézirattár, Fond IV/899. Térey Edith – Falk Miksának, Freiburg, 1900. szept. 10. és Térey Edith: 

Friedrich Nietzsche Briefe, Bp., 1907.
  8 Térey Edith: Hermann Hesse = Pester Llyod, 1908. máj. 3., 20–21.
  9  Glatz Oszkár: Térey Benno. MNG, ltsz. 74.121 T. és Térey Benno, 1917–1918 tájt, Angelo? felv. PIM Mű-

vészeti Tár, Szerb Antal-hagyaték.
10 Térey Edith: A philadelphiai új művészeti múzeum = Magyar Művészet, 1929. 42–43.
11  Radványi Orsolya: Térey Gábor (1864–1927). Bp., Szépművészeti Múzeum, 2006. 13; Ferenczi Sándor le-

velezése Ernest Jonesszal és Georg Groddeckkal. Bp., Thalassa Alapítvány–Imágó Egyesület, 2010. 232.
12 Ferenczi Sándor levelezése, i. m. 231.
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Szerb Antal ifjúkori Naplójának tanúsága szerint sem 1919-ben, amikor a novellát 
írta, sem utána nem „nőtte ki” Térey Bennóval való homoerotikus kapcsolata élményét, 
mint ahogy azt Szerb Antalné és nyomában Poszler György (Szerb monográfusa), majd 
Nagy Csaba vélték az Ulpius-novella keletkezéstörténetének magyarázata kapcsán. 
Szerb még 1924-ben is felidézi a Naplóban Benno emlékét, amely ott kísért kudarc-
cal végződött nagy szerelmében Lakner Klára iránt, ahogy sikertelen első házasságá-
ban is. Térey Benno pedig az Utas és holdvilág (1937) által örök „múzsa” lett, az ifjú-
ság és szabadság szimbóluma, noha valóságos élete Szerb Antaltól való elválása után 
kissé prózaibban alakult.

Erről a regényben zordnak és ridegnek festett apjának, Térey Gábornak a levelezé-
se tanúskodik. 1922-ben Benno Frankfurtban kezd dolgozni banktisztviselőként, mely-
ről apja egy Münchenből küldött képeslapon özv. gróf Apponyi Sándornénak, a neves 
műgyűjtő és mecénás feleségének is beszámolt, aki egyébként nemcsak tehetséges festő 
volt, de lengyeli kastélyában gyermekkórházat is nyitott.13 Érdekes, hogy az Utas és 
holdvilágban az író a hivatali elfoglaltsághoz kapcsolja Ulpius Tamás második öngyil-
kossági kísérletét!

Radványi Orsolya tette közzé monográfiájában Térey Gábornak egy nagy ameri-
kai műgyűjtővel és műkereskedővel, Sir Joseph Duveennel való levelezését, melyben 
néhányszor említés történik Bennóról is, aki apai intencióból New Yorkban készült lete-
lepedni, hogy mint műkereskedő az Újvilágban találja meg szerencséjét. Benno külön-
ben a húszas évek közepén a berlini egyetemen művészettörténetet tanult, és ott apja 
révén kapcsolatba került Bode professzorral, a Kaiser Friedrich Museum (a későbbi 
Bode Múzeum) főigazgatójával, akinek fő kutatási területe az itáliai reneszánsz művé-
szete volt.

Duveen 1925 szeptemberében ezt írja Térey Gábornak: „Megértettem, amit fiáról 
mond, de sajnálatomra a saját cégemnél nincs üresedés, amit betölthetne – máskülön-
ben örömmel alkalmaznám, hiszen egyetértek Önnel, hogy a fiú eszes és gyors felfogá-
sú. Mindazonáltal… be fogom őt ajánlani barátaimhoz.” Térey 1925 novemberében már 
így mond köszönetet Duveen-nek: „Benno fiam azt írja, hogy nagyon élvezetes beszél-
getést folytatott Önnel. Rendkívül lekötelezett a neki adott jó tanácsával… Minden kez-
det nehéz, mégis remélem, hogy a fiú jó előmenetelt fog tanúsítani.” És az utolsó levél, 
amelyben Bennot említi Duveen-nek, 1926 nyarán: „Benno fiam rendben megkapta a 
kivándorlási papírokat és miután Mr. Baumgarten-nel néhány napot Münchenben töl-
tött, hetedikén Le Havre-ból New Yorkba hajózik. Szívélyes üdvözletét küldi Önnek és 
elmondta, mennyire kedves volt hozzá.”

Benno ekkor, úgy tűnik, közeli ismeretségben lehetett Baumgarten Ferenccel, aki 
nemcsak a róla elnevezett Alapítvány létrehozója, hanem kitűnő esszéista, kritikus és 
műélvező volt, és akiről Szerb Antal regénye megírásának évében (1937) egyik legszebb 
életrajzi írását közölte a Nyugat folyóiratban.14 Csupán véletlen, hogy ehhez a zsidó 
származású és német kultúrájú „vándor”-hoz – magát nevezte így – csatlakozott Benno? 
Aki szellemiségében oly közel állt Szerbhez, aki esszéiben Dosztojevszkijjel, Flaubert-
rel, Rilkével és főleg a színházzal, a színjátszással foglalkozott, és akinek a „szatírikus 
szellemesség” és „szárnyaló líraiság” volt jellemzője magánemberként és tudósként is? 
Térey Benno talán Baumgarten szelleméből is felszívott valamit, akivel abban is rokon, 
hogy ő a „régi Pest egyik patrícius-családjának késő sarja volt, a késő utódok törékeny-
ségével és fáradtságával a vérében”. Mennyire hasonlít ez a rajz az Ulpiusok világára, és 
Benno talán szellemi társa is volt a művelt, érzékeny ifjú Szerb Antalnak, bármennyire 
rosszul tanult is a piarista gimnáziumban, ahogy ezt Nagy Csaba felderítette az iskolai 
értesítőkből.15 1918 márciusában ugyanis ezt a bejegyzést találjuk Szerb Antal Naplójá-
ban: „Disznóság, ez a Tibuca (Benno egyik beceneve) mennyire nem tisztel már engem, 
ő is nagyon művelődik, talán ezért van.” 

Az Utas és holdvilágban is van egy árulkodó mondat erről: „Az intelligensebb fiúk 
Tamást butának tartották, éppúgy, mint tanárai. Különös géniusza, történelmi tudása tel-
jesen ismeretlen maradt az iskolában, amit ő egyébként egy csöppet sem sajnált”, és ez 
valószínűleg Bennóra is érvényes. A regényben egyébként felcserélődnek a szerepek. 
Mihály, Szerb alteregója tanul Tamástól – „Rengeteget olvastam, hogy Tamással lépést 
tartsak” –, csakúgy, mint a novellában, ahol Tamás a matematikai zseni, míg a valóság-
ban Benno megbukott matematikából a gimnázium negyedik osztályában, Szerb pedig 

13 Térey Gábor – Apponyi Sándornénak. München, 1922. jan. 29., OSZK Kézirattár-Levelestár.
14 Szerb Antal: Baumgarten Ferenc = Nyugat, 1937/1, 91–95.
15  Nagy Csaba: Ki ölte meg Ulpius Tamást? = Szerb Antal: Naplójegyzetek (1914–1943). Bp., Magvető, 2001. 
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eminens lett. Hogy ugyanekkor magyarból is megbukott, annak viszont az volt az oka, 
hogy nem tudott jól magyarul, tekintve, hogy anyja német, az őt nevelő Térey-nagyanya 
(Mary Norton) pedig angol anyanyelvű volt.16 Ezért is maradt ki a piarista gimnázium-
ból az utolsó évben, s fejezte be a hetedik osztályt magánúton, egyébként annak a Lehel 
Istvánnak az irányításával, aki Kuncz Aladár tanártársa, barátja volt, és akinek alakja fel-
tűnik a Fekete kolostor lapjain is.17

Mielőtt azonban alaposabban összehasonlítanám Térey Bennót és állítólagos irodal-
mi mását, Ulpius Tamást, ismertetem Szerb Antal és Térey Benno kapcsolatának rövid 
történetét. A piaristák pesti gimnáziumában ismerkedtek meg, ahová Benno 1912-ben 
iratkozott be. Közelebbi kapcsolatba azonban csak 1917 végén kerültek. „Az én ünne-
pem, az én karácsonyom. TB-vel barátságot kötöttem” – jegyzi fel Naplójába a tizen-
hat éves Szerb Antal. 1918 márciusában viszont már komolyan összekülönböztek, nem 
tudni, miért. Ez év nyarán azonban a Napló tanúsága szerint nagy kibékülés következett. 
1919-ben Benno kimaradt a gimnáziumból, Szerb pedig érettségi vizsgát tett, és elkezd-
te írni a Hogyan halt meg Ulpius Tamás? című novellát. 1920–21-ben Grazban tanult 
tovább az egyetemen, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–német–angol 
szakos hallgatója lett. Ez a korszak a nagy lányszerelmek időszaka, Schulz Dóra, Lakner 
Klára, majd annak húga, Lakner Lilla iránt. Az első kettő plátói, a harmadik érzéki sze-

16 Térey Marianne közlése.
17 Térey Edith – Pintér Jenőnek (K. n. 1919.). OSZK Kézirattár – Levelestár.
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relem. A Térey Bennóval való kapcsolat lezárására azonban csak 1923 novemberé-
ben került sor. „Rendkívül kaotikus lélekállapotban vagyok… Klára, azt hiszem, tudat 
alatt sokkal nagyobb szerepet játszik, semmint gondolnám… Lil erotikus önbizalma-
mat növelte, de szellemi önbizalmam annál csekélyebb.” Tehát a szerelem tárgya még 
nem végleges! 

Szerb 1924-ben doktorál az egyetemen, Benno a berlini egyetem művészettörténet 
szakán tanul. Szerb 1925-ben Berlinbe megy színházi rendezőséget tanulni, de a szín-
házak válsága miatt hazajön, és 1925 decemberében feleségül veszi Lakner Lilit, majd 
középiskolai tanár lesz. Benno 1926 nyarán kivándorol Amerikába, New Yorkban tele-
pedik le és műkereskedő lesz. Ez alatt a két év alatt akár találkozhattak is, de erről nem 
tudunk.

Először azt vizsgáljuk, mi kerülhetett be e kapcsolat valóságelemeiből, életanyagából 
az 1919-ben keletkezett Ulpius-novellába. Szerb Antalné feltevését, hogy az író Benno 
öngyilkosságának vagy halálának hírére kezdte el vagy fejezte be a novellát, már cikké-
ben Nagy Csaba is cáfolta. Az autográf tintaírású kézirat címe után ugyanis az 1919-es 
dátum szerepel, de a szöveg közben, az egyik oldal margójára ceruzával 1922 van írva, 
ami nem bizonyítható, hogy Szerb Antaltól származik. A mellett a szövegrész mel-
lett látható, ahol arról van szó, hogy Ulpius Tamás húszéves korában halt meg. Benno 
1902-ben született, tehát húszéves korában 1922-őt írtak, így kerülhetett oda ez a dátum. 
Viszont a Naplóból tudjuk, hogy nemcsak Benno nem halt meg, de az ifjú Szerb Antal 
sem tudott még akkor saját homoerotikus vágyaival leszámolni. Viszont művé formál-
ta kamaszkori dekadenciáit és Ulpius Tamás alakjában megjelenítette azokat az irodal-
mi és eszmei hatásokat, amelyek leginkább befolyásolták fantáziáját, gondolatvilágát, 
életszemléletét. Ilyen értelemben a novella az Utas és holdvilág előképének tekinthető 
és nem egy korszak végleges lezárásának, ahogy azt Nagy Csaba és Poszler is vélték.18

Az Ulpius családból itt még sem az apa, sem az anya nem jelenik meg, Tamás árva 
fiú, egy nagybátyja gondoskodik róla. Egyetlen barátja a történet elbeszélője, aki így 
jellemzi viszonyukat: „Én nagyon szerettem őt, és ő is szeretett engem, az ő fájós mód-
ján, bár sokszor megkínzott rideg udvariasságával.” És ami még fontosabb, hogy máso-
dik öngyilkossága után megtörve „megmutatta naplóját… és én megismertem, és én is 
magamra ismertem”. A két figura tehát tulajdonképpen egy. Az egyik a képzeletbeli, a 
vágyott Szerb Antal (Ulpius Tamás), a másik (történet elbeszélője) a valóságos. Nem 
lehetetlen itt észrevenni a doppelganger-motívum jelenlétét. Babits Gólyakalifájának 
(1916) és az ifjú Szerb világirodalmi olvasmányainak (E. T. A. Hoffmann, Poe, Dosz-
tojevszkij) hatását. 

Az elbeszélő Ulpius Tamást perverznek jellemzi és Szerb Antal Naplójában 1918. 
november 28-i keltezéssel Décadence címszó alatt felsorolja saját „perverzitásait” a 
következő megjegyzéssel: „Persze jobb szeretném a dolgot novellaformában megír-
ni, de… most nincs türelmem.” Ebből a listából emelek ki néhányat, amelyek a novel-
la hősére, Ulpius Tamásra is jellemzőek: „A memóriám és az intelligenciám… korán… 
nagy fokot ért el.” A novellában Tamás „intellektuális képességei rendkívüli élességre 
fejlődtek.” (Térey Benno viszont ez időben kifejezetten rossz tanuló volt.) A Naplóban: 
„Imádtam a borzalmas és kísérteties históriákat.” A novellában: Tamás „vonzódott a 
detektívtörténetekhez”, de az olyanokhoz, „ahol sok volt a harc és a vér, a durva harcok 
és kegyetlen szenvedések”. A Naplóban: „Minden helyzetbe beleképzeltem valamit.” A 
novellában: „Rettenetesen élénk elképzelő fantáziája volt.” A Naplóban: „Elsős korom-
ban már szerelmes voltam egy fiúba.” Ulpius Tamásról: „Lassanként világossá lett önma-
ga előtt is, hogy a saját neméhez inkább vonzódik, mint a női nemhez.” Ami a novella 
szempontjából a legfontosabb a Naplóban felsorolt „perverzitások” közül: „Hajlamaim 
a magam-megalázására, a szenvedések iránt… Nekem… élvezet arra gondolnom, hogy 
egy barátom gyilkoljon meg, lassan, kínozva; élvezet magamat magamnál kisebb előtt a 
porba alázni.” Ennek ellentéte Tamásnál: „Gimnazista korában iskolaszerte félt vereke-
dő volt… Csak túlerővel szemben szeretett kiállni, akkor… minden ereje megfeszítésé-
vel védekezett, de azután legyőzték, és az erőszakos és kínos legyőzetés volt az ő legna-
gyobb élvezete.” Ebből következik fő gondolata, „életcélja” is: „Ő kereste a szenvedést 
és a legyőzetést, a küzdelmet pedig azért, hogy végre legyőzze majd magát a küzdelmet, 
az életlélek állandó feltörekvésén… a halál nyerjen győzedelmet.”

A novellában van egy párja is Tamásnak, egy lány, gyermekkori pajtás, aki valami 
különös összefüggésben van vele, és akibe a történet elbeszélője szerelmes. Szerb Antal 
itt valószínűleg azt az írói megoldást találta ki Térey Benno iránti homoerotikus von-
zódásának leplezésére, amit később az Utas és holdvilágban is alkalmaz. Két személy-

18 Szerb Antal: Naplójegyzetek (1914–1943). Függelék, 305.
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re bontja a figurát, a regényben meg így teremti meg Ulpius Tamás mellé Ulpius Évát, 
akár a bibliai Teremtő Ádám oldalbordájából Évát.

De a Naplóban van példa Szerb biszexuális irányultságára is. Erre utal a Napló 1924. 
VI. 13-i bejegyzése: „Az a fontos, hogy megtaláljam végre azokat a formákat, melyek-
ben a vágy, a formátlan, testet ölthet, hiszen a Du már megvan hozzá, a leány, aki fiú 
is egy kicsit, és akiben megvan a jóindulat, hogy az erotikum minden konvencionális 
sémáját levetve, az én és az ő saját, és ősi szerelmi mozdulatait véghezvigye. – … de 
most már nem fogok nyugodni, míg a nekem jelöltet, páromat, vagy úgy lehet, párjai-
mat meg nem találom.”

Így viszont az is lehetséges, hogy Ulpius Évának mégis volt a valóságban is létező 
modellje az Utas és holdvilágban. A novellában az elbeszélő és Tamás kedvenc írója 
Dosztojevszkij (ez is egységükre mutat), akiben mindketten a testi szenvedés kultu-
szát szeretik. Szerb egyik kamaszkori, kéziratban fennmaradt dolgozata egy Doszto-
jevszkij-tanulmány volt, 1917-ből.19 Ebben részletesen kitér Dosztojevszkij betegségé-
re, epilepsziás rohamaira: „Ifjúkorában gyakran összeesett a nyílt utcán. Aztán víziói és 
ún. misztikus rémületei voltak… Ez az állapot nyomasztó félelem valamitől, amit nem 
tudok meghatározni, se felfogni, … de ami talán meg fog valósulni rögtön, ebben a perc-
ben és meg fog jelenni előttem, mint egy kérlelhetetlen, iszonyú, undok tény.” Ehhez 
hasonló motívumok sora jelenik meg az Utas és holdvilágban és az Ulpius-novellában 
is. Elég, ha az örvény-szimptómára vagy a sikátor-effektusra gondolunk. A novellában is 
jelen van a misztikus rémület, az elbeszélő gyilkosságtól retteg vagy talán Tamást után-
zó öngyilkosságra készül, ezért olyan sürgető a mondanivalója.

Tehát ez az ifjúkori írás sokkal inkább előképe a regénynek, mint eddig gondoltuk. 
És lehet, véletlenül, feltűnik benne egy utalás a regény fő motívumára is: Tamás „több-
ször hangoztatta, hogy ha még egyszer közösülne, azt csak a Marseillaise zenéje mellett 
tenné.” Nos a keltáknak, akikért a regény Ulpiusai vadul lelkesedtek, mert alapvonásuk 
a lázadás volt „a tények zsarnoksága ellen”20, Hallstattban volt az első igazi kulturális 
központjuk (ahol Tamás végül megölte magát), és az i. e. 6–5. században innen terjesz-
kedtek nyugatra, hogy közelebb kerülhessenek a vezető kereskedelmi utakhoz, a Rajna 
torkolatához és Massalia gazdag görög kolóniájához, melynek modern neve Marseilles.

De hol van mindezekben Térey Benno és családja? Nos, ő is lehetett fantáziadús, per-
verz, homoszexuális és lelkesedhetett a keltákért, de leginkább szép és magányos volt, 
akinek lelkével szülei nemigen érhettek rá törődni. Apja ambiciózus szakember, a régi 
festmények és főként metszetek megszállott kutatója, pedáns muzeológus, anyai ágon 
angol származású, tekintélyes, szigorú férfiú. Anyja könnyedebb, szenvedélyes, érzé-
keny idegzetű, a modern irodalom és szellemi áramlatok iránt fogékony német asszony. 
Férje egykor lelkes tanítványa, de önálló szellemi lény is, az új művészek között szíve-
sen forgó, szalonéletet élő újságíró.

A család ma is élő tagja, Térey Gábor unokája szerint Benno apja eszességét, szorgal-
mát és anyja szépségét, könnyedségét örökölte, de nem volt kiugróan tehetséges. Apja 
szinte megtervezte jövőjét, és ő alkalmazkodott. Ami a novellában rájuk vall, az a miliő, 
a környezet, amelyben Ulpius Tamás él, és ez Térey Gábor dolgozószobáját idézi. Neki 
volt kedvenc festője Dürer, és hozzá illett Grünewald, hiszen ő nagyon szerette például 
azokat a Goya-metszeteket, melyek szinte öncélúan ábrázolták a borzalmakat, az embe-
ri szenvedést.21 De a megfeszített Krisztus gyötrelmeit megrázó hitelességgel ábrázo-
ló oltárkép leginkább az ifjú Szerb Antalnak tetszhetett, bár Szentkuthy szerint később 
nem szerette igazán a festményeket, mivel a kereszten függő megváltó mellett ott áll 
Remete Szent Antal, akinek „levelei” fiatal szerzeteseknek adtak aszketikus szellemi-
séget tükröző útmutatást a lelki élettel kapcsolatban. Ráadásul az egész oltárkép erede-
tileg az isenheimi antonita kolostor kórházának templomában állt, amely rend Remete 
Szent Antalról kapta a nevét. A szent pedig a kamasz Szerb Antal egyik szerepe, példa-
képe volt, Naplójában is többször említi. A kicsit irodalmiasan bemutatott családi háttér 
(Buddenbrooks) is a Téreyekre utal: „Tamás egy nagyon régi, nagyon előkelő családnak 
utolsó sarja volt… Az ősi házban, ahol már ki tudja, hány generációja az Ulpiusoknak 
halt meg, valahogy családi vonatkozásba került a halállal.” Tamás miszticizmusa, mely 
indiai jógik és hindu bölcselők ismeretét is jelentette, talán Térey Edith olvasmányai, 
Hermann Hesse művei nyomán kerülhetett be a novellába. Lehet, hogy az sem véletlen, 
hogy a regényben Ulpius Éva végül Indiába megy, a szemlélődés és lemondás hazájába.

Mégis, akit igazán megismerünk a novellából, az a Naplóbeli kamasz Szerb Antal, 

19 PIM Kézirattár, Szerb Antal-hagyaték.
20 Szerb Antal: A világirodalom története. Bp., Magvető, 1962. 169.
21 Francisco de Goya grafikai műveinek kiállítása, 1908. április hó (katalógus). Előszó: Térey Gábor, 3–8.
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önmaga keresésével, a katolikus nevelés és zsidósága konfliktusával, szellemileg túl-
érett, „csodagyerek” voltával is magyarázható pszichopatológikus vonásaival. A renge-
teg olvasmánnyal és irodalmi hatással, melyek között a német romantika, Novalis, E. T. 
A. Hoffmann, Schiller, azután Poe, Wilde, Dosztojevszkij, majd Wedekind, Strindberg 
és 1917-től Freud is megemlíthető.

•

Az Utas és holdvilág 1937-es keletkezésének okaként – Nagy Csaba közleménye sze-
rint – ismét felmerülhet Térey Benno öngyilkossága és halála, hiszen a novella születé-
se idején még élt, és egy előkerült gyászjelentés szerint 1927-ben, már mint New-York-i 
lakos, jelen volt apja temetésén. A legenda első sugallója megint csak Szerb Antalné 
volt, aki a Mélykuti Ilonának adott interjúban22 azt állította, hogy az író félbehagyta 
1937-ben elkezdett regényét, A fiatal országot, és váratlanul elkezdte az Utas és holdvi-
lágot. Szerb kéziratos hagyatékában valóban fennmaradt egy füzet A fiatal ország egy 
részének kéziratával, melynek borítójára ezt írta: „Elkezdtem 1937. XII. 20.”

Vagyis akkor, amikor az Utas és holdvilág már megjelent. Szerb a regény megírásá-
nak tervéről nem számolt be a nyilvánosságnak, csupán román klasszika-filológus barát-
jának, Dionis Pippidinek írott egyik levelében23 utal rá: Tavaly „augusztusban néhány 
hónapot töltöttem Itáliában… Egy ideje Itália az egyetlen szerelmem… Most regényt 
írok a nosztalgiáról. Olyasminek kellene lennie, mint a Le Grand Meaulnes és a Les 
Enfants terribles. A regény cselekménye természetesen Itáliában játszódik.” A keltezés: 
1937. január 5. Ez év szeptember 7-én már a regény közeli megjelenéséről számol be 
Pippidinek. Így nem bizonyult helytállónak Nagy Csaba feltevése, mely szerint „az sem 
kizárt”, hogy Térey Benno halálhíre volt a döntő motívum, „mely az 1919-es novellá-
ban feldolgozni nem tudott kamaszkort Szerb Antallal az Utas és holdvilág lapjain újra 
fogalmaztatta.”24

Ezek után már azt is kétkedve fogadtam, hogy valóban kulcsregénynek kell-e tekin-
tenünk a művet, noha néhány szereplőjének felismerhető modellje is van az író ifjú-
korából. Kortárs kritikusai ugyanis erősen hiányolták a regény személyességét, belül-
ről fakadó líráját, önvallomás-jellegét, amikért ma igazán szeretjük. Többen úgy vél-
ték, a mesterségbeli tudás, a hasonló témájú külföldi regények, a korabeli tudományos 
elméletek, így a freudizmus hatása is, továbbá saját elmélete, a Hétköznapok és cso-
dák (1936), a modern európai és amerikai regényirodalomról, meg az olvasók elvárá-
sainak tett engedmények háttérbe szorították a valóságos élményt, Szerb Antalt magát. 
Egyik kritikusa, Thurzó Gábor szerint „szavát hagyni az élet gondozatlan sűrűjének, 
beszélni engedni minden tudós szemérmen túl az életet magát, szóhoz juttatni… a sza-
bad idegként vonagló élmények titkos regiszterét – … a méltó alkotás útja” (Napke-
let, 1937). Mindez lehet általában igaz, de Thurzó és társai, Kállay Miklós (Nemze-
ti Újság) és némileg Rónay György is (Magyar Kultúra) éppen arról feledkeztek meg, 
hogy a „könyvemberség”, a rejtőzködő játék és az irónia legalább annyira hozzátarto-
zott Szerb Antalhoz, mint a valóságos élmények. Schulz Dóra, egykori egyetemi társa 
mesélte, hogy amikor egyszer meglátogatta a hosszabb ideje Párizsban tartózkodó fia-
talembert, meglepődve tapasztalta, hogy az sokkal kevésbé ismeri a várost és épülete-
it, mint ő, aki csak néhány napja tartózkodott ott. Igazán otthonos csak a Bibliothèque 
Nationale-ban volt.25 Ezért Halász Gábornak, élete végéig barátjának a kritikusi véle-
ménye közelíti meg leginkább a mű valóságát: „Új regényében… felszakadt végre, 
mint homok alól előtörő forrás vágy és emlék, múltnosztalgia és halálborzongás, a fia-
talság felidézésének ürügyén gátlás nélkül kitáruló líra, őszinte és meggyőző érezte-
tése a sorsunkba játszó irreális hatalmaknak.” Szerb Antal nem leszámolni akart ifjú-
ságával vagy kibeszélni titkait, hanem fájdalmas, olykor ironikus nosztalgiával búcsút 
venni tőle. Ily módon az Ulpiusok is átköltőiesítve merülnek fel a múltból, holdfény-
nél, mitizálva. Az író a regény keletkezése idején még ifjúkori naplóját is megtagad-
ta. „Mikor írtam, bizonyára úgy képzeltem, hogy idővel óriási értéke lesz szememben, 
mert megeleveníti majd fiatal napjaimnak édes és kétes búját és örömét. De ez is téve-
dés volt, mint minden, amit akkoriban hittem és vallottam… Az íráshoz nyersanyag-
nak nem tudom jobban felhasználni, mint egy idegen ember naplóját. Az embernek, 
22  Mélykuti Ilona: Az álmatlanság géniusza. Interjú Szerb Antalnéval = 168 Óra, 1991/18, 26–27; Wágner Ti-

bor (szerk.): Szerb Antal emlékezete. Bp., Kairosz, 2002. 454.
23  Szerb Antal válogatott levelei. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 2001. S. a. rend. Nagy Csaba. 101. levél, 

95–96.
24 Nagy Csaba: Ki ölte meg Ulpius Tamást?, i. m. 305.
25 Szerb Antal: Naplójegyzetek (1914–1943), i. m. Függelék, 323.
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úgy látszik, egy idő múlva elvész az érzéke saját múltja iránt” – írta 1936-ban Dulcinea 
című esszéjében és egy évre rá megszületett az Utas és holdvilág.

Miért írta meg hát a regényt és miért akkor? A legvalószínűbb, hogy néhány hónappal 
korábbi észak-olaszországi útjának élményei és az azt veszélyeztető történések a világ-
ban (spanyol polgárháború, a fasizmus előretörése) hívták elő az európai polgári kultú-
rához kötődő ifjúsága, olvasmányai emlékét. Itt elsősorban Jacob Burckhardt A rene-
szánsz kultúra Itáliában és Kalauz Itália műemlékeinek élvezetéhez, valamint Ferdinand 
Gregorovius Róma városának története a középkorban említendők. (Burckhardt egyéb-
ként a baseli egyetemen Térey Gábor tanára és mentora volt, így nevét, műveit a kamasz 
Benno is ismerhette.) Az Utas és holdvilág közvetlen irodalmi előzményének A harma-
dik torony című útinaplóját tekinthetjük, mely 1936-ban a Nyugatban jelent meg. De 
talán volt magánéleti mozzanata is a regény 1937-es keletkezésének. Ekkor határozta 
el, hogy feleségül veszi felnőttkora igazi társát, Bálint Klárát (a házasságkötésre csak 
1938 júliusában került sor), akivel egy kiegyensúlyozottabb, rendezettebb élet és alko-
tói korszak következett számára. S azután még egy szempont, ami talán éppen ekkor 
vált aktuálissá. Jékely Zoltán Kincskeresők című regényéről írja: „Minden ember átél 
egy regényt, … amikor gyermekből felnőtt lesz. Ennek a nagy életfordulatnak a leírásá-
val úgyszólván minden írónak meg kell birkóznia valami titokzatos alkotáslélektani tör-
vény alapján – végképp el kell temetnie vagy inkább ki kell ásnia és feltámasztania az 
egykori gyermeket” (Válasz, 1937).

Az Utas és holdvilág szimbolikussá formált története azonban irodalmi példáktól és 
elméletektől függetlenül mégis létezett valamilyen formában Szerb Antal életében is, és 
jobbára léteztek szereplői is.

Hogyan jelenik meg hát a regényben önmaga és Ulpius Tamás feltételezett modell-
je, Térey Benno és családja? „Ulpius Tamást sokszor láttam fent a Várban, mert ott 
lakott. Már ez magában nagyon romantikus volt a szememben, de tetszett arcának 
szőke, főhercegi, törékeny mélabúja is. Kimérten udvarias volt, sötét ruhákat hordott, 
és nem barátkozott az osztálytársaival. Velem sem… Gimnazista koromban vékony, 
éhes, nyugtalan, extatikus lobogású arcom volt. Sejtem, hogy nagyon csúnya lehettem. 
Nem voltam egészséges, sem testileg, sem lelkileg. Vérszegény voltam és rettenetes 
depressziók gyötörtek. Tizenhatéves koromban egy tüdőgyulladás után hallucinációim 
kezdtek lenni. Mikor olvastam, sokszor úgy éreztem, hogy valaki áll a hátam mögött, 
és benéz a könyvbe, amit olvasok… És állandóan szégyelltem magam… Mindeh-
hez aztán hozzájárult, mint legszörnyűbb szimptóma, az örvény… Időnként úgy érez-
tem, hogy megnyílik mellettem a föld, és egy rettenetes örvény szélén állok… Egy 
nap leesett a hó… rögtön rohantam fel a Várba. Sokáig csavarogtam, aztán kimen-
tem a Bástyasétányra, és bámultam a budai hegyek felé. Egyszerre megint megnyílt 
mellettem a föld. Ez az örvény sok-
kal tovább tartott, mint az előzőek. 
És… rémülten vettem észre, hogy 
az örvény növekszik, hogy már 
csak mintegy tíz centiméter választ 
el a széltől… Még néhány perc, és 
végem, lezuhanok… Lábam alól 
kicsúszott a föld, és ott lógtam 
az űrben, kezemmel a vaskorlátba 
fogózkodva… És csendben, rezig-
náltan imádkozni kezdtem, készül-
tem a halálra… Ekkor arra eszmél-
tem, hogy Ulpius Tamás áll mellet-
tem. Mi bajod – kérdezte, és vál-
lamra tette kezét.

Az örvény abban a pillanatban 
elmúlt… Nem is tudom megmonda-
ni, hogy volt – pillanatok alatt ő lett 
a legjobb barátom. Az a barát, akiről 
a kamaszfiúk nem kevesebb intenzi-
tással, de mélyebben és komolyab-
ban álmodoznak, mint az első sze-
retőről. Akkoriban aztán mindennap 
találkoztunk, … nemsokára meg-
hívott magához. Így kerültem az 
Ulpius-házba.
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Ulpius Tamásék fent laktak a Várban, egy nagyon öreg és rozzant házban. De csak 
kívülről volt a ház öreg és rozzant, belülről az is nagyon szép és lakályos volt… Bár sok 
tekintetben kísérteties is volt nagy szobáival és műtárgyaival, olyan volt, mint egy múze-
um. Mert Ulpius Tamás apja archeológus volt és múzeumigazgató… Tamás anyja már 
nem élt. Tamás és húga, Éva gyűlölték apjukat, és azzal vádolták, hogy hideg komorsá-
gával halálba kergette anyjukat, mikor az még egészen fiatal volt. Ez volt az első meg-
döbbentő élményem… mindjárt első látogatásomkor… Én erősen összetartó családi kör-
ben nőttem fel… az apámat mindíg imádtam, és nem is tudtam elképzelni, hogy a… 
gyermekek éppúgy bírálják el szüleik viselkedését, mint idegen emberekét. Ez volt az 
első, a nagy lázadás, amivel életemben találkoztam. És ez a lázadás furcsa módon vég-
telenül rokonszenves volt számomra.”

Szerb Antalné, akit személyesen is ismertem, úgy mesélte, hogy az örvény szimptó-
ma valóban létezett a kamasz Szerb Antalnál, amit a regénybeli részletes leírás is sejtet. 
Téreyék lakhelye Benno születése után egy évvel már nem a Várban, hanem a Szépmű-
vészeti Múzeum Aréna úti szárnyán volt egy hatszobás szolgálati lakásban, melyet a csa-
ládfő irodája egészített ki26, de lehet, hogy még a Döbrentei utcai lakás is megvolt, és 
valamelyik családtag ott lakott. A nagyapa biztosan nem, hiszen Térey Gábor apja Szerb 
születésekor már nem élt. Ő egyébként még a 19. század közepén Promontor (ma Buda-
fok) mellett vásárolt birtokot, melyen klasszicista stílusú kúria állt. Benno anyai nagyap-
járól pedig csupán azt tudjuk, hogy Freiburg város főmérnöke volt.27 Az Ulpius-nagyapa 
alakja tehát valószínűleg kitaláció, amit vagy Benno elbeszélései alapján, vagy íróbará-
tai (Hevesi András, Márai), kortársai figuráiból teremtett meg. „A nagyapja… valami-
kor órás volt, a boltja régebben ott volt abban a házban… Eleinte untam a öreg bácsi 
történeteit, és nem is értettem jól, mert az öreg németül beszélt s kissé rajnavidéki táj-
szólással, mert Kölnből vándorolt be Magyarországra. De később aztán rájöttem meséi-
nek az ízére. Az öreg a régi Pest eleven lexikonja volt.” Térey Gábor regénybeli „rideg-
ségéről” unokája, Térey Marianne azt mondta, hogy második házassága Benno anyjá-
val nem volt konfliktusmentes. A német asszony könnyedebb életszemlélete, újságírói 
ambíciói, irodalmi vonzalmai eléggé távol álltak ízlésétől és ezeket családja, angol szár-
mazású anyja, aki Bennót is nevelte, sem nézték jó szemmel. Talán ebből is következett 
időnkénti komorsága, bár angol műgyűjtő barátai „elbűvölő férfiúnak” nevezték28, noha 
ez nem zárja ki az előbbit.

De ki lehetett a valóságban Tamás testvére, Ulpius Éva? Lehet, hogy Szerb, mint az 
ifjúkori novellában, saját homoerotikus vonzalmát kívánta leplezni, és ezért teremtett 
a barát mellé egy nőtestvért is, megfűszerezve a történetet a testvérszerelem Thomas 
Mann-i (Walsung-vér) vagy mitológiai motívumával.

Szerb az elbeszélés során rafináltan vegyít valóságot és fikciót. Amikor például azt 
írja, hogy „Tamás drámaírónak készült, Éva pedig nagy színésznőnek”, akkor ez az 
állítás önmagára és nagy, romantikus szerelmére, Lakner Klárára (1904–1985) illik, 
de a következő mondatnál már elveszítjük a valóságnak ezt a fonalát, „mert Tamás 
sosem írt drámát, és Évának álmában sem jutott eszébe, hogy színiiskolába kelle-
ne járnia.” Egy másik részben pedig mintha a Naplóból idézné a Klárára vonatko-
zó feljegyzéseket: „Minél kevesebbet törődött velem Éva, annál erősebb lett bennem 
az érzés, … hogy szerelem. Úgy látszik, egészen különös hajlandóságom volt akko-
riban a reménytelenségre: ácsorogni éjszaka a kapuja előtt, hogy meglessem, amint 
nevető és hangos kísérettel hazajön: elhanyagolni tanulmányaimat, minden pénzemet 
elkölteni hülye ajándékokra, amiket észre sem vesz jóformán; nyájasan ellágyulni, 
és férfiatlanul jelenetezni, ha találkozom vele.”29 De Évának van egy másik arca is, 
ez meg Szerb Antal vallásos katolikus „menyasszonyára”, Schulz Dórára, a Napló-
beli Violainre és egy *-gal jelölt barátnőjére utal: „Éva akkoriban sokkal csendesebb 
lett, templomba járt, az Angol kisasszonyokhoz, ahol valamikor iskoláslány volt… 
Megható szerelem volt (közte és Ervin közt), költészettel, budai Várral és húszéves-
séggel átitatott szerelem, olyan, hogy mikor ketten végigmentek az utcán, szinte vár-
tam, hogy az emberek tisztelettel félre fognak húzódni előlük, mint mikor a Szent-
séget viszik.”30

Valószínűleg az érett író alkotásmódjára is jellemző, amit 23 évesen Schulz Dórá-
nak tanácsolt, amikor prózaírásra biztatta: „Valami memoire-félére gondolok… ebben 

26 Térey Marianne közlése.
27 Radványi Orsolya, i. m. 13.
28 I. m., Függelék, 365.
29 Szerb Antal: Utas és holdvilág. Bp., Magvető, 1974. 52.
30 Szerb Antal: Utas és holdvilág, i. m. 47.
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lehet a legjobban a közvetlenség álarca alatt a legkényelmesebben távol maradni a 
sokadalomtól, valami fiktív mese köré csoportosítva, hogy meglegyen az a kis tuda-
tos hazugság, amely elválasztja a valóságtól, ami nélkül igazi alkotás nem lehet.”31 Az 
Ulpius-családhoz csatlakozó Ervint, a későbbi Severinus atyát, Szerb Antalné szerint 
az író az ifjúkori baráti köréhez tartozó Szedő fívérekről (a zsidó származású, de egy-
formán katolikus szerzetessé lett Mihályról és Lászlóról) mintázta, de a „művelt” olva-
só Ervin arcvonásaiban Sárközi Györgyöt is felismerheti: „Ervin nagyon szép volt, ele-
fántcsont színű arcával, magas homlokával, izzó szemével. És áradt belőle a különös-
ség, a dac, a lázadás. És amellett kedves és finom volt.” A regénybeli Mihály szinte szó 
szerint ugyanazt mondja Tamással történt utolsó találkozásáról, amit a Naplóban az író 
a Bennótól való eltávolodásáról: „Árulónak tartott. Azontúl nem is voltunk már igazán 
jóbarátok… Úgy halt meg, hogy én már nem tartoztam hozzá.” És a Naplóban: „Éppen 
előtte voltam Lillel, és tele az új élménnyel, és teljesen távol voltam tőle… nem is értet-
tem, hogyan volt valaha lehetséges. Meg is mondtam neki, ő oda volt; formálisan áruló-
nak, aposztatának tart” (1923. XI. 18.). A két szöveg között csak látszólag van jelentés-
beli különbség. A közös öngyilkosság leleplezése a regényben és a szexuális kapcsolat 
„elárulása” tulajdonképp ugyanaz, mert Freud szerint szerelem és a halál együtt létezik.

Szerb Antal mégis úgy hitte, hogy Benno 1937-ben meghalt, vagy a megszépítő 
messzeség formáltatta át az íróval e régi sorokat? De ha tudta is, hogy él valahol Ameri-
kában, a mű szempontjából valószínűleg mindegy. Ez csupán az alkotáslélektan műkö-
désére és az alkotás folyamatára világít rá. Benno ekkor már Tamássá, regényalakká 
vált. Mint láttuk, az író néha lényegileg, néha csak formálisan hűséges modelljeihez, és 
csupán néhány vonást, mondatot, mozdulatot kölcsönöz tőlük.

Szerb hűségesebb volt ifjúságának fantáziavilágához, olvasmányaihoz, eszméihez, 
és huszonöt évvel korábbi novellakísérletének motívumaihoz, mint a valóságos a külső 
eseményekhez, élményekhez. Ebből a szempontból figyelemreméltó Devecseri Gábor 
megállapítása a regény szereplőiről, amire már én is utaltam a novellával kapcsolatban, 
miszerint „számos jel mutat arra, hogy az író több ízben is önarcképet festett, saját fiatal-
ságának több lehetséges arcát vetítette külön-külön szereplőkre” (Magyarok, 1948). Az 
Utas és holdvilág ilyen értelemben nem igazi önéletrajzi regény, hanem – mint Halász 
Gábor is érezte – lírai vallomás egy tájról, egy nemzedék életérzéséről, halálról, élet-
ről, szerelemről. Az Ulpius-novellához való „hűségre” egy példa: Tamásnak ott is és a 
regényben is két öngyilkossági kísérlete van, valószínűleg mindkettő írói kitalálás, de az 
első változat regényesebb, a második valószerűbb.

A halálát okozó végső tett pedig mindkét esetben másokon keresztül, illetve más 
segédletével történik, de míg a novellában ez olcsó bűnügyi regényekre emlékeztet, a 
regényben költői és mitologikus. Azon a színhelyen, Hallstattban történik, amely a kelta 
kultúra egyik központja volt. A keltákért mindnyájan rajongtak a regény hősei, meg az 
ifjú Szerb Antal és baráti köre, a Barabások is. Olvasták Matthew Arnold tanulmányát 
a kelták irodalmáról (1867), amely szerint „a kelta ‘örök lázadó a tények zsarnoksága 
ellen’, a szabad képzelet embere”.

A Naplóban a kiscserkészekkel és Bennóval folytatott perverz játékok említése mel-
lett folyton jelen van a bűntudat, a megbánás motívuma meg az aszkézis szerzetesi és 
lovagi ideálképe. A regényben az Ulpiusok életvitele, a valósághoz való viszonya meg-
szabadítja Szerb hasonmását, Mihályt a belénevelt hagyományos polgári erkölcsöktől, 
de „ami nekik természetes szabadság volt, nekem nehéz, görcsös lázadás” – állapítja 
meg. A Tamásékhoz csatlakozó „vendég Ulpiusok”, Mihály, Ervin, János tehát némileg 
másként lázadtak a polgári életforma ellen.

Ervin például kisdiák korától kezdve állandóan megjátszott valamit. „Megjátszot-
ta az intellektuelt és a forradalmárt… De nem úgy játszott, mint az Ulpiusok, akik a 
következő pillanatban elfelejtkeztek szerepükről, és másik játékba kezdtek: egész életé-
vel meg akart játszani egy szerepet” és ezt a katolicizmusban találta meg. Az ő hatásá-
ra a többiek is megváltoznak. „Már kezdtük látni a világot, azt a realitást, ami elől mind 
ez ideig elhúzódtunk, és megrémültünk tőle.” Ez már lényegesen új motívum a Napló-
hoz és a novellához képest. Szerb Antal barátai és nemzedéke identitászavarokkal küz-
döttek. Többnyire zsidó származásúak voltak, de karrierjük érdekében szüleik már kato-
lizáltak. Az első világháborúig az asszimiláció szinte akadálytalan volt, de a forradal-
mak bukása és Trianon kataklizmája után, amely időszakra ifjúkoruk kezdete esett, a 
demokratikus fejlődés megtorpant, a polgárság biztonsága megingott, a társadalmi ellen-
tétek kiéleződtek és gazdasági világválság fenyegetett. Felerősödött a sovinizmus és az 
antiszemitizmus, bevezették a numerus clausust, amely egy-két évig lehetetlenné tette 

31 Szerb Antal: Naplójegyzetek. Függelék, 311–312.
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számukra az egyetemekre való bejutást is. Szerb valószínűleg ezért kezdte el felsőfo-
kú tanulmányait a grazi egyetemen. És noha katolikus középiskolákba jártak, néhányan 
a piaristákhoz, sőt Sárközit, a Szedő-testvéreket és Szerbet a szerzetesi hivatás is von-
zotta (legkedveltebb tanáruk és cserkészvezetőjük Sík Sándor szintén zsidó származású 
volt), mégis érezték a kettősséget és titkolták vagy igyekeztek szabadulni tőle. De a régi 
erkölcsi értékek is megkérdőjeleződtek, új életfilozófiák, kultúrszemlélet, új művésze-
ti stílusok jelentek meg. Szerb és gimnazista, majd egyetemi társai, barátai pedig nem 
siettek „felnőni”, szerepeket játszottak és keresték önmagukat. A tizenkilenc éves ifjú 
Naplójában így jellemzi magát: „Én szinthétikus ember vagyok, korcs és későszülött a 
Pico-k, Alberti-k, Leonardo-k fajából, a mai korban, a széthullottság, forgácséletek korá-
ban felesleges, lehetetlen és szánalmas figura” (Graz, 1920. júl. 21.). Majd mindnyájan 
patologikus, szorongó, a keresztény aszkétizmus és a könnyed, felelőtlen úrifiúság, a 
kisebbrendűségi és a kiválasztottsági érzés ellentétei között hányódó, a belső magánytól 
gyötrődő figurák, ahogy például Hevesi András, aki úgy jellemezte magát, hogy „zsidó, 
törvénytelen gyerek és szexuálisan nem normális… nem olyan, mint a többi ember.” 
Szerb Antal pedig ezt írja Naplójában: „Annyira más, annyira több vagyok a többiek-
nél.” Barátaival létrehozzák a Barabások körét, amelynek szellemi tartalma a vad anar-
chizmustól a vallásos vakbuzgóságig terjedt.

A harmincas években a kör tagjai a korabeli valósághoz, politikai viszonyokhoz job-
bára alkalmazkodva találják meg helyüket a hétköznapi életben. De amikorra felnőtté 
válásuk, beilleszkedésük a társadalomba megtörténik, a polgári világ és kultúra új esz-
ményei is a fenyegetettség, a krízis állapotába kerülnek. Az individualizmust felváltja 
a „tömegek lázadása”, a modern nyugati kultúra szabadságharcát és életszemléletét, a 
vitalizmust, a „nyugati világ alkonya”. A Szerb által is nagyra becsült spanyol esszéista 
és gondolkodó, Ortega y Gasset szerint e korban „élni annyit jelent, mint veszendőnek 
érezni magadat.” Szerintem többek közt ez a félelem és veszendőség-érzés hívta életre 
az ifjúság és szabadság nosztalgikus regényét, az Utas és holdvilágot is. A regényt indító 
Villon-idézet: „Befogad s kitaszít a világ” nemcsak arra utal, hogy az író és hőse, Mihály 
meg a tágabban értelmezett Ulpiusok az ifjúság és a felnőttség határán állnak, hanem két 
világ, a jelen és a készülő jövő határán is. De mi van Ulpius Tamással, aki szabad, mert 
meghalt a saját halálával, a valóságban azonban él, hiszen modellje Amerikában van, az 
Újvilágban, a szabadság földjén? Ő mindkét alakjában szabad, mert neki más a helyze-
te, mint Szerbnek-Mihálynak és többi barátjuknak.

Benno nem zsidó és nem átlagpolgár, nem szorong szülei és saját jövője miatt sem, 
amiről, mint láttuk, apja időben gondoskodott, s ő ezt – talán lázadozva, ahogy a regény-
ben, de – elfogadta. Ami ifjúkorában kiemelte a hétköznapi világból, az ősi, nagyhírű 
patrícius családja, szépsége és szexuális mássága. Ő valószínűleg a gyermeki magány, a 
szeretetlenség, az unalom, az igazi élet hiánya miatt melankolikus. Látszatéletet él, foly-
ton játszik, a meghalás erotikus töltésű aktusát játssza. Ez vonzza hozzá Mihályt meg a 
többieket, akik addig nem tudtak vagy nem mertek játszani. Pedig mint kortársuk, József 
Attila egy töredékében írta:

„Én tudom, mint a kisgyerek / Csak az boldog, ki játszhat / … Hisz a valóság elpe-
reg és megmarad a látszat.”

Az Utas és holdvilág majd minden szereplője, az író ábrázolásmódjának megfelelő-
en mitizálódik az olvasó képzeletében. Ervin-Severinus atya olyan, mint Szent Ferenc, a 
gubbiói farkas megszelídítője és egyúttal Aszklépiosz, a halottakat életre keltő „orvos”, 
akinek állandó kisérője a halál szolgája, Téleszphorosz, Kerényi Károly (a regényben az 
ókortudós Waldheim Rudi) kutatásai szerint32, akinek majd csuklyás gyermekarca fel-
bukkan, mint hétköznapi valóság a regény végén, amikor a olasz bambino keresztelő-
je „menti meg” Mihályt az életnek. Szepetneki János csak „kirándulni” jár Olaszország-
ba. A külvilág és Mihály lelkének belső történései között közvetít. Kétarcú követ, mint 
Hermész, egyszerre az istenek szárnyas hírnöke, aki Mihály sorsát irányítja, és ugyan-
akkor ravasz kereskedő, alvilági szélhámos, aki mindent és mindenkit elad. Mihály fele-
ségét, Erzsit például perzsa barátjának, aki valószínűleg azért éppen perzsa, mert Nietz-
sche Zarathustrája, a veszedelmes élet prófétája is perzsa volt. Ulpius Évát nem csupán 
képzeletéből merítette az író, ahogy eddig feltételezték33, hanem alakját, a Napló tanú-
sága szerint, Szerb Antal ifjúkorának szerelmeiből gyúrta össze. Átvéve az istenek sze-
repét, mint József Attila, már idézett töredékében: „Megalkotom szerelmemet… Elindu-
lok az istenek ellen… Könnyű, fehér ruhában.”

32 Kerényi Károly: Telesphoros = Halhatatlanság és Apollón-vallás. Bp., Magvető, 1984. 149.
33  Nagy Csaba: Ki ölte meg Ulpius Tamást?, i. m. 303–304. és Mélykuti Ilona: Az álmatlanság géniu-

sza, i. m. 27.
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Ulpius Tamás az „utazás” kezdetén már halott. Csak fantomja kísért, tűnik fel az elbe-
szélő Mihály ideges félálmaiban, képzeletében, és kísért a római sikátorok mélyén vagy 
a temetőben. Az ifjú írót egy „pszichoanalízistől megrészegült” barátja Tagträumernek 
nevezte és erről ő ezt jegyzi fel a Naplóban: „Való igaz, ha szólnak hozzám idegen 
dologról, ha tennem kell valamit, ami nem tartozik a lelkemhez, olyasfajta érzés rám 
nézve, mintha álmomból ébresztenének” (1924. II. 26.). Tamás minden külső körül-
ménytől függetlenül már megvalósította célját, amely az élet teljességének az átélése 
volt egy szeretett lény által végbemenő öngyilkossággal. Ulpius Éva az önmagát kere-
ső Mihálynak is felajánlja a halálba segítést, de ő nem szerelmi társ, mint Trisztán mel-
lett Izolda, hanem Waldheim Rudi elmélete szerint (aki elviszi Mihályt a Valle Giulia 
etruszk múzeumába) haláldémon, halálhetéra. Aki csupán segéd a végső aktus végre-
hajtásánál. Ez új motívum a Naplóhoz és az Ulpius-novellához képest, hiszen Kerényi 
Károly hatásának következménye, akit az író csak 1924 táján ismert meg. (A novellában 
még Tamás egyik terve, hogy vagy megöli a vele különös összefüggésben lévő leányt, 
vagy együtt lesznek öngyilkosok. Az írónak ez a gondolata freudi megközelítésben a 
homoerotikus kapcsolat lezárásának vágyáról is árulkodik.)

Ami a novellában patológia vagy perverzitás, az a regényben már a modern irodal-
mi, eszmei áramlatok hatása (Thomas Mann, Powys, Freud és a vitalizmus, amely „az 
élet teljességét tette a dolgok mértékévé”34), de főként a Kerényi Károlyon „nevelke-
dett” mitológia. Ezért válik a meghalás erotikus élvezetét kereső Tamás a regényben a 
görög és a kisázsiai mítoszok szépséges Adóniszává, akit Aphrodité és Persephoné – 
Ulpius Éva két arca is – egyaránt szeretett. De Adónisz Attisz is, mindkét nevük elhang-
zik a szír kolostorból kihangzó siratásban, mely a regény egyik legszebb, legmegrendí-
tőbb jelenete. Attisz, Kerényi Görög mitológiájában a kisázsiai líd folyamisten leánya, 
Nana gyermeke, akibe a kétnemű és kétszeresen szenvedélyes vad istenség, Agdisztisz 
beleszeretett. Midas király el akarta szakítani őket egymástól, és ezért Attiszhoz adta a 
lányát feleségül. A menyegzőn megjelent Agdisztisz és őrületbe kergette a résztvevőket, 
Attisz pedig férfiatlanította magát egy pinea alatt. Mihály az etruszk múzeum közelé-
ben ilyen fák alatt hallgatja a ezredéveken átívelő sirató éneket. Vallástörténet, élmény, 
emlék és személyes líra tökéletesen fonódik össze e jelenet pár sorában, jelezve, hogy 
Szerb milyen művésze volt a szépprózának is. A történet elbeszélője Mihály, a lélek 
alvilágába leszálló Dante – összhangban a regény IV. részének címével: A pokol kapuja 
–, aki az „emberélet útjának felén” rádöbben, hogy rossz úton járt, eltévedt. Ő is akar-
ja a saját halálát, amikor Évával találkozik, aki elmondja neki, hogyan halt meg Ulpius 
Tamás. Éva felajánlja segítségét az öngyilkossághoz, de Mihály végül lekési a megbe-
szélt találkozót. Az eltervezett aktus előtti estén ugyanis Szepetneki János ismerőse, egy 
trasteverei kocsmároslány, Vannina, (beszédes név!) unokanővére bambinójának keresz-
telőjére hívja. Ott – még ideje lévén – teljesíti keresztapai kötelezettségét, majd a vacso-
rán iszonyúan lerészegedik. Meghívói, egyszerű olasz munkáscsalád, becipelik a házba 
és ágyba fektetik, ahol azonnal elalszik. Álmában iszonyú rémlátásai vannak, vendéglá-
tóit rablógyilkosoknak véli, látja felvillanni a felé irányuló gyilkos kést, majd felébred: 
„Miért félek? – riadt fel hirtelen. Hiszen most meg fog történni, amit akart, amit terve-
zett. Meg fog halni – de meg is akar halni –, és ott lesz mellette és tettesként is részben… 
egy szép, különös titkot hordozó leány, haláldémon gyanánt, mint az etruszk sírokon.” 
A Tamás novellabeli halálát is idéző rémálom, hisz rablógyilkosok ölik meg saját útmu-
tatása szerint, önmaga paródiájába fordul, amikor reggel megjelenik Vannina és elmesé-
li neki esti lerészegedése történetét. Szerb Antal, Hevesi András Párizsi eső című regé-
nye kapcsán állapítja meg: „A mai Werther, Werther és egyúttal egy másik ember, aki 
nevet rajta” (Válasz, 1936). És ez saját művére még inkább érvényes, bár itt az önírónia 
működik és az író hasonmása nevet önmagán.

Ulpius Éva pedig, mielőtt távozik Indiába, levelet hagy Mihálynak: „Te nem vagy 
Tamás. Tamás halála csak Tamást illeti, mindenki keresse a saját halálát.” Mintha 
Bennóhoz is intézné szavait, aki nem igazán Tamás, nem lett a valóságban öngyilkos, és 
ezt talán Szerb is tudta, de „a regény fikció” – mint annyiszor írta. Lehet, hogy Benno 
nemi mássága, különös szépsége, kulturálisan vonzó, regényes családi környezete elle-
nére átlagfiú volt, akár a Halál Velencében Tadziója. És mégcsak nem is igazán perverz, 
mert a Napló egy bejegyzése szerint még arra sem volt hajlandó, hogy barátját annak 
kifejezett kívánságára megverje (1918. június). Viszont ifjúkori alakja és a kamasz Szerb 
rávetített patologikus vágyai, képzelgései, a vele való szexuális érintkezés fantáziával 
átszőtt élménye az írót később is rögeszmésen kísértette: „Lilnek egy egészen belülről 
jött kijelentése: hogy szeretne megölni engem, felkavart bennem irodalmilag… kimond-

34 Szerb Antal: Hétköznapok és csodák = Gondolatok a könyvtárban. Bp., Magvető, 1971. 483.
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hatatlan rétegeket. A konkrét eset: csókolódzásunk furcsa, Lil szerint fordított módja, 
melyről most bevallotta, hogy neki is így jobb… és azáltal, hogy ez mondhatóvá vált, 
feltámadt bennem valami érzés, melyet eleddig csak TB iránt éreztem, és ami erősebb 
szerelemnél és szimpla nemiségnél… valami összetartozandóság, a tudatalatti sötét-
ségek kongruenciája miatt, jegyesek a Sátán nevében, … élvezet nem volt még ehhez 
hasonló (TB) óta… Mert annyi bizonyos, hogy mindkettőnknél Eros a halállal és a szen-
vedéssel egy testvér (Napló, 1924. VI. 10.). De az Ulpius-novellában van egy nagyon 
árulkodó mondat a kamasz Szerbre, noha Tamásról szól: „Őbenne a más részére tisztán 
spekulatív filozófiai gondolatok valóságos érzelmi élménnyé fokozódtak, amelyek aztán 
egész lelkivilágát dominálták.” A felnőtt író A világirodalom történetében majd így hatá-
rozza meg a 19. századvégre jellemző sátánosságot, amelynek fő képviselője, hirdető-
je Nietzsche volt: „A burkoltabb vagy nyíltabb sátánosság a ,felszabadult’ ember tilta-
kozása az erkölcsi kötöttségek ellen, amelyek naivabb embertársait, a polgári társadal-
mat még mindig irányítják.”35

Szerb Antal a valóság, a hétköznapok világában soha teljesen konformizálódni nem 
tudó, örök „utas”, saját szavaival „elméleti kalandor” maradt, könyvember, szerelmei-
ben Don Quijote-i figura, ahogy Dulcinea (1936) című esszéjében megfogalmazta. A 
szép könyvről (1942) képzeletbeli humanista tudósának mása, aki égő házából is csu-
pán a könyvet menti, és élete utolsó pillanatáig legkedvesebb verseit olvasta, szerkesz-
tette (Száz vers, antológia, 1944), hogy ne legyen „egyedül az éjszakában”. Aki nem-
csak tanár volt, de mint a „sokat olvasó egy kicsit mindig diák maradt”. Ahogy A köny-
vek és ifjúság elégiája (1938) című szép esszéjében írta: „Csak az irodalom őrzi meg az 
emberi ifjúságát.”

 
•

Szerb Antal romantikus „könyvembersége”, noha iróniával és józan tudatossággal 
is párosult, talán tragikus halálát is előidézte, befolyásolta. Azt, hogy nem próbált iga-
zán menekülni a rá váró borzalmak elől, holott már 1927-ben megsejtette A szörnyeteg 
közeledése című novellájában azt, ami bekövetkezett. A fasizmust és uralomra jutásá-
nak lélektanát.

Arra alig van magyarázat, miért nem mentette az életét, amikor – felesége emlé-
kei szerint – a negyvenes évek elején meghívták vendégprofesszornak New Yorkba, a 
Columbia Egyetemre. Hiszen már kitört a világháború, Hitlerék bekebelezték Ausztriát, 
megszállták Lengyelországot, Csehszlovákiát, Párizs elesett, az egyik „Ulpius”, Heve-
si András meghalt a harcokban. Nálunk életbe lépett az első, majd 1941-ben a máso-
dik zsidótörvény. Az sem mindig érthető, miért nem élt munkaszolgálatosként egyetlen 
szökési lehetőséggel sem, és miért hiúsította meg sorra a mentésére szervezett, sikerrel 
kecsegtető akciókat. Persze súlyos okok is adódtak. Nem akarta sorsára hagyni elme-
gyenge, beteg öccsét, közeli barátait, Halászt és Sárközit, akik 1944 nyarán és őszén 
kerültek együvé vele, majd a végső állomásra is, a balfi munkatáborba. Öccse halála 
után, amikor már egyre embertelenebbé vált a helyzete, ismét tétovázott, életveszély-
be sodorva a bátor tiszteket, akik nyílt katonai paranccsal utaztak érte Balfra. Igaz, két 
barátját is menteni szerette volna. A szökési kísérletért 1944. december közepén őrei 
iszonyúan megverték az egyébként is leromlott embert. Mégis minden olyan segítséget 
elutasított a táborban is, amely szenvedéseit valamelyest enyhíthette volna.36 Talán mert 
1944 júniusában, amikor behívták munkaszolgálatra, már tudott mindent, tudta, hogy 
sorsa megpecsételődőtt. Feleségének, családtagjainak még optimizmust, reményt sugal-
ló leveleket küldött, de amit Zolnai Bélának írt 1944. IV. 18-án és VI. 4-én, az nem hagy 
kétséget afelől, hogy számára minden végleg elveszett.37 Az Utas és holdvilág kelet-
kezése egyik igazi okának tartott A harmadik torony (1936) című olaszországi útinap-
lójának „tanulsága”, amit San Marino látványa tár fel számára: A Harmadik Torony az 
enyém. Olaszország az enyém, nem Mussolinié…

Ezt a boldogságot, amit itt érzek a Harmadik Torony alján, senkinek átadni nem 
tudom. Éppúgy, aminthogy… semmi államnak és semmi eszmének nem adhatom oda 
önmagam… Akármi is lesz Európában… Mindig akad a számodra valahol egy Harma-
dik Torony. És az elég. „A Zolnai Bélának küldött első levél aláírása: „Egy ledőlt torony: 
Szerb Antal”. Alig két hónappal később már a következő sorral zárja a munkatáborba 
bevonulásáról szóló rövid híradását: „Gondolj rám sokat, és ha majd sor kerül rá, ápold 

35 Szerb Antal: A világirodalom története, i. m. 728.
36 Wágner (szerk.), i. m. (Szerb Antalné: Szerb Antal utolsó hónapjai) 378–379.
37 I. m. (Szerb Antal két levele Zolnai Bélához) 357.
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szeretettel tudományos emlékemet.” És ezt aligha keserű iróniának, mint végrendelet-
nek kell tekintenünk.

Utolsó levelét 1944. december 16-án írta közeli hozzátartozóinak, amikor már szinte 
minden reménye elfogyott a túlélésre, de még félholtan is működött benne az író, mert 
sorait alliterációval zárta: „Szeressétek szerencsétlen Tónitokat.”38

Szerb Antalné leveleit biztonsága érdekében Nemes Nagy Ágnesék közvetítették 
Balfra. Egy 1944 legvégén írott levele azonban elküldetlen maradt. Lengyel Balázs talál-
ta meg és közölte felesége hagyatékából 1995-ben az Élet és Irodalomban (márc. 24. 
12. sz. 5.), amikor már Szerb Antalné sem élt. A feleség, aki látszólagos racionalizmusa 
ellenére talán még inkább „romantikus” lelki alkatú volt, mint Szerb Antal, ezt írta leve-
lében: „Megszakad a szívem, hogy nem mehettem hozzád. Mikor látlak megint… Ne 
sírj édesem, majd csak elmúlik ez is. És ha nem, hát jó volt, és szép volt. Csak kevés. 
Isten veled kicsi Tónikám.” Mintegy Ulpius Évaként búcsúzva el a menekítési kísérlet 
meghiúsításával önmagát halálra ítélt embertől. Lehet, ezt a végső búcsút szánta figyel-
meztetésnek számára, hogy elérkezett az idő, amikor fel kell hajtani a „mérget.” Nemes 
Nagy Ágnes talán ezért nem továbbította a levelet a címzettnek. De mindez csupán 
feltételezés, a képzelet játéka. S vajon komolyan vehetjük-e a valóságban is, amit az 
Ulpius-novellában és a regényben is többször mond, hogy „nagyon szerettem én lenni 
az áldozat”?

Hogy szegény Szerb Antal saját halálát halta-e, hogy tudatosan vezette-e kínzói kezét, 
amikor halálra verték, sohasem tudni meg. Perverz élvezetet vagy erotikus gyönyört ez 
már legfeljebb szadista hóhérának okozhatott. Társai, barátai, Halász Gábor és Sárkö-
zi György, a mostoha körülmények miatt pusztultak el, haltak éhen, őt brutálisan ölték 
meg.

Térey Benno, Ulpius Tamás másik modellje, most már tudjuk, nem öngyilkosság 
következtében halt meg. Benno, apja kapcsolatainak is köszönhetően a „szabadság hazá-
jába”, Amerikába távozott, a II. világháborúban pilótaként szolgált, majd New Yorkban 
mint galériatulajdonos és belső építész jelentős karriert futott be. Családi történetek sze-
rint a Fehér Házban John Kennedyék elnöki lakosztályát a feleség, Jacqueline kérésére ő 
tervezte meg. Nem az Utas és holdvilág keletkezésekor, 1937-ben hunyt el tehát, hanem 
– furcsa véletlen –, az évszámot megfordítva, csak 1973-ban. De előtte még, édesapja 
születésének centenáriuma alkalmából, 1964-ben Magyarországon is járt, és hazahozta, 
majd a Magyar Nemzeti Galériának adományozta apja László Fülöp által festett portré-
ját és Glatz Oszkár festményét gyermekkori önmagáról. Édesanyja Ligeti Miklós alkot-
ta gyönyörű mellszobra már csak hagyatékából került 1974-ben a Galériába.39

A Térey családból egyedül Benno anyja, Edith, a filológus és újságíró vetett véget 
önkezével életének, de rá, aki bizonyára szerepet játszhatott az Ulpiusok történetének 
megszületésében, patinás német nagypolgári családjával, műveltségével, irodalmi kap-
csolataival és fogékonyságával a 20. század első negyedének modern európai életfilozó-
fiái, lélektana és művészeti irányzatai iránt, Szerb csupán két mondatot szánt regényében: 
„Tamás anyja már nem élt. Tamás és húga, Éva gyűlölték apjukat, és azzal vádolták, hogy 
hideg komorságával halálba kergette anyjukat, mikor az még egészen fiatal volt.” E meg-
állapításban is lehetett valami lényegi utalás a valóságos figurákra, noha Edith két évvel 
túlélte férjét. Az, hogy Szerb Antal mennyire ismerte Edith-et, milyen kapcsolatban lehet-
tek, titok marad. Talán ő volt Tamás-Benno női fele, igazi testvére, de ő már 1929-ben 
elutazott a semmibe, a nirvánába, ahogy a regény Évája Indiába, a buddhizmus hazájá-
ba. Talán nem véletlen, hogy az ifjúkori Naplóban az író Benno egyik álneveként vagy 
beceneveként az Edo-t használja, amely Editre is utalhat, az Utas és holdvilágban pedig 
Mihály húgát hívják Editnek, de ennek említésén túl nincs további szerepe a regényben. 
Hogy az Ulpiusok modelljei hordoztak-e pszichopatológiai vonásokat is, az a pontosabb 
ismeretek hiányában csupán sejthető. De, hogy Szerb Antal igen, arra bizonyíték Naplója 
és ifjúkori novellája, írásai.40 És az Utas és holdvilág szereplői? Az már tudatos írói ala-
kítás eredménye, mert Szerb Antal regényelmélete szerint a romantikusok által felfede-
zett patologikus, a csoda a lélekben, „a regényszerűség egyik táplálója.” A regény fősze-
replői lázadtak a tények zsarnoksága ellen, így számunkra mindig szabadok és fiatalok 
maradnak, mert a regény – Szerb Antal szavaival – „szabadságharc. A legfőbb zsarnok… 
maga a civilizáció vagy annak egy megmerevedett formája” ellen.41

38 Szerb Antal válogatott levelei, i. m., 149. levél, 124.
39  László Fülöp: Térey Gábor arcképe. MNG, ltsz. 64.111 T.; Ligeti Miklós: Térey Edith, 1903. MNG, ltsz. 

74. 86-N.
40 PIM Kézirattár, Szerb Antal-hagyaték.
41 Szerb Antal: Hétköznapok és csodák = Gondolatok a könyvtárban. Bp., Magvető, 1971. 476 és 483.


